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ЭИРИШ
«Бу эцн ифтихар щисси иля дейя билярик ки, биз
артыг юз талейимизин, юз юлкямизин сащибийик
вя Азярбайжанын дювлят мцстягиллийи ябядидир,
даимидир»
Щейдяр Ялийев
«Азярбайжанын сечдийи йол дцзэцн йолдур,
Азярбайжанын сечдийи йол тярягги вя инкишаф
йолудур»
Илщам Ялийев
Базар игтисадиййатына кечидин баша чатмасы Азярбайжанын сийаси курсунда, сосиал-игтисади инкишафында йени, кейфиййятжя даща йцксяк мярщялянин тямялини гойуб. Кечид дюврцня хас олан проблемлярин тамамиля
арадан галдырылмасы игтисадиййатымызын щяртяряфли вя чохшахяли тяряггисиня,
халгымызын рифащ щалынын йцксялдилмясиня, сосиал тялябатларынын даща дольун юдянилмясиня мцнбит шяраит йаратмагла, Азярбайжанын сийаси вя игтисади гцдрятини даща да йцксялдиб. Назирляр Кабинетинин 2010-жу илин сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына вя 2011-жи илдя гаршыда дуран вязифяляря
щяср олунмуш ижласындакы программ характерли нитгиндя Президент Илщам
Ялийев юлкямизин давамлы тяряггиси йолунда сосиал пргорамларын щяллинин
бюйцк ящямиййятини юня чякяряк бющранлы илдя бу истигамятдя эюрцлян
ишляри йцксяк дяйярляндириб. Беля ки, инсанларын мадди рифащ щалынын йцксялдилмясини юзцндя тяжяссцм етмякля йанашы, онларын потенсиалындан системли
шякилдя истифадя олунараг цмуми игтисадиййаты, о жцмлядян сосиал сферанын
дайаныглы инкишафынын тямин едилмясини шяртляндирян апарыжы амилляр сырасына
аид едир. Бу мянада тясадцфи дейил ки, сцрятли тяряггийя жан атан Азярбайжан дювлятинин гаршысында дуран ян ясас мягамлардан бири сосиалйюнцмлц милли игтисадиййатын йарадылмасы, ядалят принсипляриня ясасланан сосиал гурулуша наил олунмасы, игтисади эялирляр вя мадди немятлярин ядалятли
вя шяффаф гайдада бюлцнмясини тямин етмякдир. Мювжуд дцнйа юлкяляринин тяжрцбяси эюстярир ки, сосиал-ямяк потенсиалындан сямяряли истифадя,
игтисади жящятдян актив ящалинин ишэцзар вя йарадыжы тяшяббцскарлыьынын артырылмасына йюнялмиш ямяли тядбирляр, ямяйин сосиал жящятдян сямяряли тяшкили йцксяк сцрятля мцшайият олунан динамик инкишафын, еляжя дя жямиййятин сарсылмаз бцнювря цзяриндя гурулмуш сабитлийинин ясас шяртляриндяндир.
Инкишафынын кейфиййятжя йени вя кифайят гядяр сцрятли мярщялясини йашайан мцасир Азярбайжаны характеризя едян ясас хцсусиййятлярдян бири
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формалашдырылмыш мющкям игтисади ясаслар фонунда ящалинин мадди рифащ
щалынын давамлы олараг йцксялмяси, юлкя вятяндашларынын етибарлы сосиал
мцдафиясинин тяшкилидир. Глобаллашма просесинин эениш вцсят алдыьы мювжуд
дюнямдя заманын тялябляриня адекват жаваб веряряк дцнйа игтисади системиня фяал интеграсийа едян Азярбайжанын игтисадиййатында йашайан йцксялишин вятяндашларын щяйатында да юз яксини тапмасы юлкямиздя щяйата кечирилян сосиалйюнцмлц игтисади сийасятин вя онун практик нятижяляринин сямярялилийини айдын шякилдя нцмайиш етдирир. Сосиал-игтисади тярягги просесиндя
газанылан наилиййятлярин мигйасынын илдян-иля эенишлянмяси вя дяринляшмяси
ящалинин бцтцн тябягяляринин щяйат сявиййясинин йахшылашдырылмасы иля бярабяр, бу истигамятдя мцмкцн зярури тядбирлярин уьурла реаллашмасына да
йени имканлар ачыр. Тясадцфи дейил ки, дювлятин игтисдаи ясасларынын давамлы
олараг мющкямлянмяси шяраитиндя сосиал-игтисади проблемлярин щялли, о
жцмлядян ишэцзар фяаллыьын йцксялдилмяси, гейри-нефт секторунун инкишафы,
йохсуллуьун азалдылмасы вя бу кими диэяр сащялярдя юлкямиздя сон илляр ярзиндя мющтяшям наилиййятляря имза атылмышдыр.
О да бирмяналы шякилдя гябул едилмиш щягигятдир ки, Азярбайжанын юз
дювлят мцстягиллийини бярпа етмясиндян сонра уьурлу сосиал-игтисади инкишафын, еляжя дя дювлятчилик базасынын ясасы Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийев
тяряфиндян гойулмушдур. Халгынын сосиал рифащ щалынын йцксялдилмяси улу
юндярин фяалиййятинин ясас мягсядляриндян бирини тяшкил етмишдир. Юлкямизин йени тарихиня щялледижи заман кясийи кими дахил олмуш 1993-2003-жц
иллярдя Азярбайжан Цмуммилли Лидерин титаник ямяйи сайясиндя сцрятли вя
сабит сосиал-игтисади инкишаф йолуна гядям гоймагла йанашы, дахили яминаманлыьа да говушмуш, юзцнц бейнялхалг щцгугун мцстягил субйекти кими тясдиглямяйи бажармышдыр. Мящз бцтцн бунларын мянтиги нятижяси олараг чохмилйардлы харижи инвестисийанын юлкя игтисадиййатынын мцхтялиф сащяляриня, о жцмлядян нефт-газ секторуна эялиши тямин едилмиш, сцрятли тяряггийя хидмят едян ислащатлар башланмыш, дювлятчилийин ясаслары там шякилдя
гурулмушдур. Дювлят гуружулуьу просесинин айрылмаз тяркиб щиссяляриндян бири кими чыхыш едян эцжлц игтисадиййатын йарадылмасы щесабына халгын
сосиал рифащынын артырылмасы Щейдяр Ялийевин фяалиййятиндя щяр заман
мцщцм ящямиййят дашымыш, бу мясялянин практики щялли сосиалйюнцмлц
игтисадиййатын формалашдырылмасында ясас стратеэийа хятляриндян бири кими
мцяййян едилмишдир.
Улу юндярин инкишаф стратеэийасыны йени чаларларла зянэинляшдиряряк
заманын тялябляриня уйьун шякилдя бюйцк мцвяффягиййятля давам етдирян
Президент Илщам Ялийев тяряфиндян йцрцдцлян, прагматизмя сюйкянян
сямяряли сийасят нятижясиндя Азярбайжанын сосиал-игтисади тяряггиси даща
интенсив характер дашымаьа башламыш, бу бахымдан юлкя вятяндашларынын
рифащы илдян-иля нязярячарпажаг дяряжядя йцксялмишдир. Президент Илщам
Ялийевин рящбярлийи алтында щяйата кечирилян игтисади сийасятин фяргляндирижи
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хцсусиййятляри бу сащядя сцрятли инкишафа хидмят едян бцтцн истигамятляр
цзря фяалиййятин паралел шякилдя щяйата кечирилмяси вя ялагяляндирилмиш
програмлар цзря апарылмасыдыр. Бу заман яняняви характер дашыйан йерли
хцсусиййятлярин эюзлянилмяси иля мцтярягги дцнйа тяжрцбясиндян истифадя
олунмасы, сосиалйюнцмлцлцк принсипляринин, игтисади инкишафын обйектив ганунауйьунлугларынын нязяря алынмасы ясас шяртляр сырасында йер алыр. Сабит,
динамик инкишаф мянтигиня ясасланан бу сийасят щям дя юлкямиздя макроигтисади сабитлийин горунуб сахланылмасына, тябии вя игтисади потенсиалдан,
ямяк ещтийатларындан сямяряли истифадя едилмясиня, ящалинин мяшьуллуьунун
артырылмасына вя юлкядя йохсуллуьун сявиййясинин азалдылмасына хидмят едир.
Юлкямиздя щяйата кечирилян чевик игтисади сийасятин дювлят бцджясиня,
онун эялир вя хяржляринин динамикасына тясир эюстярмяси фонунда сосиал
мягсядляр цчцн айрылан вясаитлярин щяжми сон иллярдя давамлы шякилдя артмыш, бунун нятижяляри вятяндашларын пул вя диэяр формада мадди эялирляриндян тутмуш щяйат шяраитинин йахшылашдырылмасына гядяр эениш бир спектрдя юзцнц габарыг шякилдя бцрузя вермишдир. Артыг тарихя чеврилмиш 2010-жу
ил дя ящалинин сосиал мцдафиясинин йцксяк сявиййядя тяшкили, игтисадиййатын
структурунда кейфиййят дяйишиклийи иля сых баьлы олан ямяк йарадыжылыьы
цчцн мцвафиг шяраитин формалашмасы, мяшьуллуьун йцксялдилмяси, сямяряли
истещслак сявиййясиня наил олунмасы бахымындан зянэин олмушдур.
Щяля дя фясадлары там арадан галхмайан глобал малиййя-игтисади
бющран ютян ил ярзиндя дцнйанын бир чох юлкяляриндя цмуми дахили мящсулун артым сявиййясинин прогнозлашдырылан щяддя чатмасына имкан вермямиш, дцнйа игтисадиййатынын инкишафына мане олмагда давам етмишдир.
Лакин сюзцэедян бющранын истяр юзцнцн зирвя нюгтясиня чатдыьы 2009-жу
илдя, истярся дя дцнйа игтисадиййатыны эярэинликдя сахладыьы 2010-жу илдя
Азярбайжанда цмуми дахили мящсулун йцксяк артымы гейдя алынмышдыр ки,
бу да юлкямизин инкишаф йолунун нцмунявилийини вя сямярялилийини дцнйа
мигйасында сцбута йетирян ян мцщцм щадисялярдян бири кими дяйярляндирилир.
Назирляр Кабинетинин 2010-жу илин сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына вя 2011-жи илдя гаршыда дуран вязифяляря щяср олунмуш ижласында Президент Илщам Ялийевин гейд етдийи кими, апарылан ислащатлар вя ялдя едилян
игтисади артым илк нювбядя Азярбайжан вятяндашларынын мадди рифащ
щалынын йцксялдилмясиня йюнялмишдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, юлкямиздя
ишсизлик проблеминин щялли истигамятиндя газанылмыш наилиййятлярин мигйасы
сон иллярдя нязярячарпажаг дяряжядя эенишлянмиш, цмуми игтисади инкишаф
бу мясялянин чюзцмцня бюйцк тющфяляр вермишдир. Йохсуллуьун азалдылмасы игтисадиййатын уьурлу диверсификасийасы, енеръи эялирляринин сямяряли
истифадя олунмасы, сащибкарлыьын инкишафы цчцн йарадылан шяраит гейри-нефт
секторунун дирчялмясиня, реэионларын инкишафына хидмят едян дювлят програмларынын уьурлу реаллашдырылмасы вя бу гябилдян олан диэяр аддымлар
сайясиндя мцмкцн олмушдур. Йохсул ящалинин мцвафиг иш йерляриня вя
8

истещсал васитяляриня чыхыш имканларынын йахшылашдырылмасы тядбирляринин щяйата кечирилмяси, мяшьуллуьун артырылмасына истигамятлянмиш аддымлар
инсанларын эялир ялдя етмяк имканларынын эенишлянмясиндя мцщцм рол ойнамышдыр. Хатырлатмаг йериня дцшярди ки, 2008-жи сентйабрын 15-дя Президент Илщам Ялийев тяряфиндян «2008-2015-жи иллярдя Азярбайжан Республикасында йохсуллуьун азалдылмасы вя давамлы инкишаф Дювлят Програмы»
тясдиг олунмушдур. Сюзц эедян програм макроигтисади сабитлийи сахламагла вя гейри-нефт секторунун таразлыьыны инкишаф етдирмякля давамлы
игтисади артымын тямин едилмяси, ящалинин эялир ялдя етмяк имканларынын
эенишляндирилмяси, йохсул ящалинин сайынын ящямиййятли дяряжядя азалмасына наил олунмасы, сямяряли сосиал мцдафия системини инкишаф етдирмякля йашлы ящалинин, азтяминатлы аилялярин вя сосиал жящятдян, хцсусиля щяссас групларын сосиал рискинин азалдылмасы кими мясяляляри ящатя едир.
Назирляр Кабинетинин 2010-жу илин сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына вя 2011-жи илдя гаршыда дуран вязифяляря щяср олунмуш ижласындакы нитгиндя Президент Илщам Ялийев бу бющранлы илляр ярзиндя игтисади сийасятин
уьурларыны йцксяк дяйярляндиряряк билдириб ки, юлкя гаршысында дуран бцтцн вязифяляр ижра едилди: «Бцтцн сосиал програмлар юз щяллини тапды. Кечян
ил минимум ямякщаггы вя пенсийаларын база щиссяси артырылды. Щалбуки Авропанын бир чох юлкяляриндя якс истигамятдя просесляр эедирди, маашлар,
пенсийаларын мябляьи ашаьы дцшцрдц. Ялбяття ки, бцтцн бу уьурларымызын
тямялиндя узун илляр апарылан дцшцнцлмцш игтисади сийасят, игтисдаи ислащатлар дайаныр».
Азярбайжанда щяйата кечирилян сийасятин уьурлу нятижяляри нцфузлу
бейнялхалг тяшкилатларын щесабатларында да юз яксини тапыр. Дцнйа Игтисади
Форуму тяряфиндян 2010-2011-жи илляр цчцн щазырланмыш «Глобал рягабятлилик щесабаты»нда Азярбайжан МДБ юлкяляри арасында йеня дя биринжи,
макроигтисади сабитлик алт индекси цзря ися 14 пилля ирялиляйяряк 139 юлкя
арасында 13-жц йердя гярарлашмышдыр. «Стандарт Анд Поорс» Бейнялхалг
Рейтинг Аэентлийи 2009-2010-жу илляр цзря юлкя рейтингини «Стабил»дян
«Позитив»я йцксялтмиш, «Фитжщ Ратинэс» Аэентлийи юлкямизя илк дяфя олараг
инвестисийа рейтинги вермишдир.
2010-жу илдя бейнялхалг мцстявидя дя уьурлу сийасят апарылдыьыны
вурьулайан Президент Илщам Ялийев билдириб ки, Азярбайжан бюлэядя эедян
просесляря тясири артмагда олан юлкядир: «Еля етмялийик ки, бу просес даим
давам етсин, юлкямиз эцжлянсин вя инкишаф етсин».
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I BÖLMƏ
İQTİSADİYYATIN DÖVLƏT
TƏRƏFİNDƏN İDARƏ OLUNMASI

Ы ФЯСИЛ
ДЮВЛЯТ ЖЯМИЙЙЯТИН СИЙАСИ СИСТЕМИНИН
МЦЩЦМ ЕЛЕМЕНТИ КИМИ
«Азярбайжан мцстягиллик мювгейиндя мющкям дайаныр вя юлкямизин дювлят мцстягиллийи
дюнмяздир»
Щейдяр Ялийев
1.1. Дювлятин ямяля эялмясинин сябябляри
Дювлят ябяди мювжуд олмамышдыр. Ибтидаи жямиййятдя синифляр йох
иди. О дюврдя истещсал еля ашаьы инкишаф сявиййясиндя иди ки, йалныз инсанларын минимум тялябатларыны юдяйирди. Лакин сонралар ижтимаи ямяк бюлэцсцнцн дяринляшмяси мящсулдар гцввялярин инкишафы вя ямяк мящсулдарлыьынын йцксялмясиня тякан верди. Йяни инсанлар истещслак етдикляриндян
даща чох мящсул истещсал етмяйя башладылар. Нятижядя изафи мящсул йаранды ки, бу да хцсуси мцлкиййятин, ямлак бярабярсизлийинин мейдана эялмясиня эятириб чыхарды. Ибтидаи ижманын позулмасы, онун синфи тябягяляшмяси
просеси беля эедирди. Бу просес бир-бириня якс синифлярин, варлы вя касыбларын
мейдана эялмясиня сябяб олду.
Жямиййят игтисади жящятдян гейри-бярабяр груплара бюлцндцйцня эюря, обйектив олараг еля бир щакимиййят тяшкилаты йаранырды ки, бир тяряфдян
варлыларын мянафейи тямин едилмиш олсун, диэяр тяряфдян ися варлыларла
жямиййятин мадди жящятдян онлардан асылы олан щиссяси арасында гаршыдурманы арадан галдыра билсин. Жямиййят ичярисиндян чыхыб айрылмыш беля
бир тяшкилат, мящз дювлят олмушдур. Дювлят - жямиййятин дахили инкишаф
мящсулудур.
Дювлят ижтимаи ямяк бюлэцсц, изафи мящсул вя хцсуси мцлкиййятин йаранмасы, даща сонра ися жямиййятин зиддиййятли игтисади мараглары олан
синифляря бюлцнмяси иля ялагядар мейдана эялмишдир. Ф.Енэелс гейд етдийи
кими, гябиля гурулушуну «Ямяк бюлэцсц вя бунун нятижясиндя жямиййятин
синифляря парчаланмасы даьытды. Онун йерини дювлят тутду».Йяни хцсуси
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итаят вя идаряетмя васитяляриля игтисади жящятдян щаким синфин марагларыны
тямин етмякля синифлярин гаршыдурмасынын гаршысыны алан дювлят йараныр.
Дювлят хцсуси ижтимаи тяшкилатдыр вя ибтидаи ишляри идаря етмякля даим
мяшьул олан хцсуси органлардан ибарятдир.
Бюйцк франсыз мцтяфяккири Дени Дидро йазырды: «Инсанлар тез анладылар ки, яэяр онлар юз азадлыгларындан, мцстягилликляриндян истифадя етмяйя
давам етсяляр, дайанмадан юз ещтирасларына гапылсалар, онда щяр бир айрыжа инсанын вязиййяти онун айры йашадыьы щалда олажаьындан даща бядбяхт
олажагдыр. Онлар дярк етдиляр ки, щяр бир инсан юз тябии мцстягиллийинин бир
щиссясиндян имтина етмяли вя бцтюв жямиййятин идарясини тямсил едян идаряйя
табе олмалыдыр: бу идаря бцтцн идарялярин вя бцтцн гцввялярин цмуми мяркязи вя бирляшмя нюгтяси ола билярди. Дювлят башчыларынын мяншяйи белядир».
Дцнйанын елм мцтяфяккирляри дювлятин ямяля эялмясинин бир сыра
нязяриййялярини иряли сцрмцшляр. Онлардан ясаслары: игтисади, щцгуги, психолоъи, цзви вя зокарылыг нязяриййяляридир.
Дювлятин йаранма сябябляри бир чох обйектив амиллярля, йяни игтисади,
сосиал, дини, милли, психолоъи, биолоъи вя башга амиллярля изащ олунур.
Дювлят ижтимаи щяйатын тяшкилинин еля бир формасыдыр ки, о, айры-айры
фярдлярин пяракяндя жящдляри иля йарадыла билмяз. Дювлят жямиййятин ясас
щаким сийаси тяшкилатыдыр. Онун щакимиййяти жямиййятдя бирляшдирян, тяшкил
едян вя мяжбур едян башлыжа гцввядир.
Жямиййятдя дювлятля йанашы, инсанлары мцхтялиф (сийаси, игтисади, мяняви, пешякар вя с.) марагларына эюря бирляшдирян диэяр тяшкилатлар да мювжуддур.
Ижтимаи бирляшмяляр системиндя дювлятин хцсуси ролу вардыр. Беля ки,
дювлят юлкя мигйасында йеэаня, там щакимиййятли, жямиййятин инкишафынын
ясас истигамятини мцяййян едян бцтцн вятяндашларын мянафелярини нязяря
алан, юлкя дахилиндя вя бейнялхалг алямдя рясми танынан тяшкилатдыр.
Дювлят инсанлара ижтимаи тяшкилатларда бирляшмяк кими конститусийа
щцгугу верир, бязи ижтимаи тяшкилатларын щцгуги вязиййятини мцяййян едяряк онларын фяалиййятини мцщафизя едир. Ижтимаи тяшкилатларын щцгуг вя мянафелярини ися мящкямя, прокурорлуг вя башга дювлят органлары горуйур.
Дювлят игтисади базис цзяриндя сийаси цстгурумдур. Сийаси системин
бцтцн тяшкилати гурумлары олан дювлят тяшкилатлары, ижтимаи тяшкилатлар, ямяк
коллективляри дювлят вя ижтимаи щяйатын щцгуги ясасыны тяшкил едян ганунлар
чярчивясиндя фяалиййят эюстярирляр. Дювлят даима инкишафдадыр. Жямиййятин
инкишафы иля дювлят, онун мягсяд вя вязифяляри, идаряетмя гурумлары вя
функсийалары да дяйишир. Буна мцвафиг сурятдя дювлят анлайышына мцхтялиф
бахышлар мювжуддур.
Мяшщур алман философу Э.Щеэел эюстярир ки, «Дювлят анламы онун
цмуми фялсяфи системиня ясасланыр. Бу систем ися дювляти инсан варлыьынын
хцсуси, рущи ясасларынын мящсулу кими изащ едир. Дювлят – мяняви идейанын
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эержяклийидир, мяняви рущ, эюрцндцйц кими юзц-юзцня айдын олан, дцшцнян, юзцнц билян вя билдийиня эюря ижра едян субстансионал ирадядир».
Марксистляря эюря, дювлят жямиййятин барышмаз синифляря бюлцндцйцня эюря синфи жямиййятин мящсулу кими йаранмышдыр. «О, цмуми гайдайа
эюря игтисади жящятдян гцдрятли, щаким синифлярин дювлятидир. Щямин синиф
дювлятин кюмяйи иля сийаси жящятдян дя щаким синфя чеврилир вя беляликля,
истисмар едилян синфи язмяк вя ясарятдя сахламаг цчцн йени васитяляр ялдя
едир».
В.И.Ленин ися йазыр: «Дювлят бир синфин башга синфя зцлм етмяси машыныдыр, бир синфин башга синиф цзяриндя аьалыьыны сахламаг машыныдыр».
Дювлят анлайышынын мцяййян едилмяси онун ясас яламятляринин изащы
иля баьлыдыр.
Дювлят, щакимиййятинин ващид яразиси, щямин яразидя йашайан ящали
вя щямин ящалийя аид олан щакимиййятля характеризя олунур. Дювлят бцтцн
юлкя мигйасында сийаси щакимиййятин ващид ярази тяшкилатыдыр. Ярази яламяти мякан бюлэцсц нязяря алынмагла, дювлят апаратынын фяалиййятини вя
формалашма характерини шяртляндирир.
Ярази вя ящали дювлятин йаранмасы вя мювжудлуьу цчцн зярури мадди
шяртдир. Дювлятин хцсуси идаряетмя апараты вя механизми вардыр. Дювлятин
бцтцн тарихи типляриня вя нювляриня ганунверижилик, ижра вя мящкямя органлары хасдыр. Дювлят механизминя щямишя мяжбуретмя, о жцмлядян
орду, полис, щябсханалар вя ислащ-ямяк мцяссисяляри вя с. аиддир. Щцгуг вя
ганунверижилик олмадан дювлят жямиййятя рящбярлийи вя гябул едилмиш гярарларын щяйата кечирилмясини тямин едя билмяз.
Дювлят жямиййятин еля сийаси тяшкилатыдыр ки, о юз щакимиййятини юлкянин бцтцн яразисиня вя ящалисиня шамил едир. Бунун цчцн дя хцсуси идаряетмя апараты вардыр. Бу апарат щамы цчцн мяжбури эюстяришляр верир.
Тарихдя дюрд дювлят типи мялумдур: гулдарлыг дювляти, феодал дювляти, капиталист дювляти вя сосиалист дювляти.
Дювлятин ямяля эялмясиля инсанлар арасында сийаси мцнасибятляр йаранды. Сийаси мцнасибятляр юз ясасы етибариля синифляр арасындакы мцнасибятлярдир. Синифляр арасындакы сийаси мцнасибятляр онларын цмдя игтисади мянафейини тямяркцзляшмиш шякилдя ифадя едир. «Игтисади щярякат, цмумиййятля вя
бцтцнлцкля юзцня йол ачажагдыр, лакин игтисади щярякат юзц цчцн йаратдыьы вя
нисби бир мцстягиллийя малик олан сийаси щярякатдан да якс-тясир алмалыдыр.
Дювлят - щакимиййятин суверен тяшкилатыдыр. Дювлятин северенлийи дювлят щакимиййятинин еля хассясидир ки, о, юлкя дахилиндя, щабеля бейнялхалг
алямдя бейнялхалг щцгугун щамы тяряфиндян гябул едилмиш нормаларына
риайят етмякля дювлятлярарасы мцнасибятляр сащясиндя щямин дювлятин алилийи вя мцстягиллийиндя ифадя олунур.
Илк дяфя Азярбайжан Демократик Республикасы дюврцндян башланан
конститусийа гуружулуьу тарихимиздя 1918-жи ил майын 28-дя Азярбайжан
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Демократик Республикасынын йарандыьыны елан едян «Истиглалиййят Бяйаннамяси» вя 1919-жу илдя гябул едилян «Мцстягиллик щаггында Акт» - Конститусийа характерли щцгуги сянядляр олмушдур. Гыса мцддятдя, жями 23 ай
мювжуд олмуш Азярбайжан Демократик Республикасынын юзцнцн илк
Конститусийасыны гябул етмяк имканы Совет Русийасынын 1920- жи ил апрелин
28-дя Азярбайжанда болшевик щюкумятини йаратмасы иля арадан галдырылды.
Азярбайжанда илк Конститусийа Совет щюкумяти дюврцндя гябул олунду.
Азярбайжан ССР-ин 1921-жи илдя гябул олунмуш бу Конститусийасы Азярбайжанын мцстягил дювлят атрибутларыны формал олса да, ясасян якс етдирирди. Азярбайжан ССР-ин 1921-жи ил Конститусийасы мцяййян дяйишикликлярля
(1924) 1937-жи иля гядяр гцввядя олмушдур. 1936-жы илдя ЗСФСР тяркибиндян чыхараг «Мцттяфиг Республика» кими ССРИ тяркибиня дахил олан
Азярбайжан ССР-ин 1937-жи илдя икинжи Конститусийасы гябул едилди.
1977-жи илдя ССРИ-нин йени Конститусийасынын гябулу иля ялагядар
олараг 1978-жи илдя Азярбайжан ССР-ин йени Конститусийасы гябул едилди.
ССРИ-нин даьылмасы вя мцстягил Азярбайжан Республикасынын йаранмасындан сонра Азярбайжан ССР-ин 1978-жи ил Конститусийасы юз ящямиййятини итирди.
ХХ ясрин сону Азярбайжан Республикасынын ижтимаи-игтисади, сийаси
вя мядяни щяйатында тамамиля йени бир мярщялянин башланьыжыны гойду.
Бу йени мярщяля ССРИ-нин даьылмасы вя онун йериндя мцстягил дювлятлярин,о жцмлядян мцстягил Азярбайжан Республикасынын йаранмасы иля
башланыр. Азярбайжан Республикасы ижтимаи мцлкиййятя ясасланан игтисади
системдян тамамиля бир ижтимаи-игтисади вя сийаси мцнасибятляря ясасланан
системя доьру йени бир йола гядям гойду.
Азярбайжан дювляти мцстягиллик уьрунда мцбаризядя чох жидди
обйектив вя субйектив чятинликлярля растлашды. Азярбайжанын зянэин тябии
сярвятляря малик олмасы вя ялверишли стратеъи мювгедя йерляшмяси ону бир
сыра ири дцнйа дювлятляринин игтисади-сийаси вя щярби мараг даирясинин кясишмяси цзяриндя гурулмуш мцбаризя бурульанына салды. Азярбайжан гондарма «Даьлыг Гарабаь проблеми иля цзляшди вя Ермянистанын щярби
тяжавцзцня мяруз галды».
Йени игтисади-сийаси гурулуша кечид дюврцндя мцстягиллик йолу иля
ирялиляйян республикамыз башга чятинликлярля дя растлашды. Бу чятинликляр илк
дюврлярдя сийаси сабитлийин олмамасы, щярж-мяржлик, сийаси щакимийят уьрунда мцбаризя, силащлы гийамлар, дювлят чеврилиши жящдляри, игтисади ялагялярин вя малиййя низамынын позулмасы, ишсизлик, инфлйасийа, сосиал эярэинлик
вя с. формада юзцнц эюстярирди.
1933-жц илин икинжи йарысында Щейдяр Ялийевин Азярбайжанда йенидян
щакимиййятя эялиши иля бцтцн бу чятинликляри арадан галдырмаг, мцстягил,
демократик, щцгуги вя дцнйяви дювлят йаратмаг цчцн чох эярэин вя фяал
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мцбаризя башланды. Юлкядя юзбашыналыьа, щярж-мяржлийя, щакимиййят бошлуьуна сон гойулду. Эцжлц мяркязи щакимиййят йарадылды.
Мцстягиллийин илк илляриндя республиканын стратеъи инкишаф йолуну мцяййянляшдирян 30 август Бяйанаты вя 18 октйабр «Мцстягиллик акты» йалныз
1991-жи илин 30 декабрындан сонра конститусийа характерли сяняд щцгугу
газанды.
Эюстярилян бу илк сяняд юлкянин ижтимаи-игтисади вя сийаси щяйатында
баш верян просесляри якс етдирмяк, мцстягил Азярбайжан Республикасынын
тутдуьу стратеъи йолун ганунверижилик базасыны йаратмаг, жямиййятин щяйатында баш верян йениликляри щцгуги жящятдян тянзимлямяк вя с. Бахымындан респубиканын
инкишаф сцрятиндян чох эери галырды. Буна эюря дя Азярбайжанын эяляжяк инкишаф йолуну мцяййян едян вя цмумбяшяри тялябляря жаваб верян
йени Конститусийанын гябул едилмяси тякидля тяляб олунурду. Мящз буна
эюря дя Азярбайжанын тарихи кечмишини, милли хцсусиййятлярини, янянялярини,
цмумбяшяри, буэцнкц реаллыглары вя эяляжяк перспективляри якс етдирян йени Конститусийа 1995-жи илин нойабрын 12-дя Цмумхалг мцзакиряси вя
референдуму нятижясиндя гябул едилди.
Азярбайжан Республикасынын Президенти Цмуммилли Лидеримиз Щейдяр Ялийевин сядрлийи иля гябул едилян йени Конститусийа мцстягил Азярбайжан Республикасынын щцгуги, демократик дювлят гуружулуьу йолунда
стратеъи йолун щцгуги тясисатларыны йаратды. Бу Конститусийанын ана хяттини
халгын вя онун дювлятинин цмуми мянафейи, халгын идаряси вя дювлятин
суверенлик щцгугу, дювлятчилийин мцтляг цстцнлцйц вя ящалинин щцгуги
тяминаты тяшкил едир.
Суверенлик - дювлятин цмумиляшдирилмиш яламятидир. Дювлят щакимиййятинин вя алилийин юз идарясини конкрет олараг дювлят щакимиййятинин гярарларынын щямин юлкянин ящалиси вя ижтимаи тяшкилатларына аид олмасында,
гейри-гануни щярякятлярин гаршысынын алынмасында, хцсуси тясир васитяляриня
малик олмасында тапыр.
ХХ ясрин орталарында мцасир дювлятчилик щаггында бир сыра нязяриййяляр йаранмышдыр. Щямин нязяриййялярдян «цмумрифащ дювляти», «плцралист демократийа», «щцгуги дювлят» нязяриййялярини эюстярмяк олар.
Азярбайжан Республикасы мцстягиллик вя суверенлик ялдя етдикдян
сонра щцгуги вя демократик дювлят йаратмаьы гаршысына мягсяд гоймушдур. Дювлят фяалиййятиндя щакимиййятляр бюлэцсц, ганун алилийи, ашкарлыг,
фикир плцрализми юн плана чякилир. Бейнялхалг алямдя дя дювлят ролу мцсбят истигамятдя дяйишир.
Щцгуги дювлят идейасынын йаранмасында бюйцк хидмятляри олан
мцтяфяккирлярдян бири Спипозадыр. Спипоза ганунларла баьлы олан, инкишафын щягиги щцгуг вя азадлыгларыны тямин едян демократик дювлятин нязяри
ясасыны илк дяфя верянлярдян биридир. О йазырды ки, дювлят о вахт эцжлц олур
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ки, о, щяр бир вятяндаша тякжя щяйатынын дейил, щям дя онун мянафейинин
тямин олунмасына тяминат версин вя щюкмдарлары мцлкиййятя, тящлцкясизлийя, шяряфя, азадлыьа вя тябягялярин диэяр немятляриня гясдлярдян горусун.
Кант мяркязиндя инсан, шяхсиййят дуран щцгуги дювлят нязяриййясинин фялсяфи ясасларыны ишляйиб щазырламышдыр. О, халгын идарясини ифадя едян
Конститусийаны гябул етмяк йолу иля щцгуг гайдалары йарадылмасында
онун юз иштиракыны тяляб етмясинин мцстясна щцгугуну цмуми щцгугун
мцщцм принсипи щесаб едирди. «Халгын алилийи щцгуги ганунлара табе олан
чохлу инсанлар бирлийи» кими чыхыш едян дювлятдя бцтцн вятяндашларын азадлыьы, бярабярлийи вя мцстягиллийини шяртляндирир.
Щцгуги дювлятдя ганун ян йцксяк щцгуги гцввяйя маликдир. О,
ижтимаи мцнасибятлярин ясас тянзимляйижисидир.
Щцгуги дювлятин ясас сяжиййяви хцсусиййятляриня эялдикдя онун
игтисади, сосиал вя яхлаги ясасынын олмасыны эюстярмяк лазымдыр.
Азярбайжан Республикасынын Конститусийасында эюстярилир: «Азярбайжан дювляти демократик, щцгуги, дцнйяви, унитар республикадыр. Азярбайжан Республикасында дювлят щакимиййяти дахили мясялялярдя йалныз щцгугла, харижи мясялялярдя ися йалныз Азярбайжан Республикасынын тяряфдар
чыхдыьы бейнялхалг мцгавилялярдян иряли эялян мцддяаларла мящдудлашыр».
Базар мцнасибятляриня кечид дюврцндя республикамызда баш верян
игтисади дяйишикликилярин, эетдикжя даща да сцрятлянян ислащатларын апарылмасында вя ижтимаи – сийаси мцнасибятлярин формалашмасында Ясас Ганунун хцсуси ролу вардыр. Йени Конститусийада мцхтялиф мцлкиййят нювляриня
ясасланан, базар игтисадиййатына кечиди нязярдя тутан, игтисади мцнасибятлярдя инщисарчылыьа вя щагсыз рягабятя йол верилмямяси, азад сащибкарлыьа
щцгуги тяминат йарадылмасы вя с. игтисади инкишафын ясасы кими характеризя
олунур.
Азярбайжанын йени Конститусийасы цмумбяшяр сивилизасийасынын ян али
принсипляриня ясасланан вя мцстягил дювлятин атрибутларыны юзцндя якс етдирир. Бу конститусийа юлкямиздя ганунун алилийиня вя вятяндаш жямиййятиня ясасланан мцстягил, щцгуги, демократик вя дцнйяви дювлят гуружулуьу
цчцн щцгуги тяминатлар верян, сосиал-игтисади сащядя кюклц дяйишикликлярин
щяйата кечирилмясиня зямин вя шяраит йарадан бир конститусийадыр.
Дювлятлярин типляр цзря тяснифатында синфи формасийон йанашма сон
вахтлара кими елми вя тядрис ядябиййатларымызда йеэаня йанашма иди.
Лакин сон заманлар дювлятлярин типляр цзря тяснифатынын ян чох
йайылмыш вя Гярб елми тяряфиндян эениш танынмыш олан ясасларындан бири
«сивилизасийа» анлайышыдыр.
Инэилис тарихчиси А.Тойниби «Сивилизасийа» термини алтында жямиййятин
мядяни, игтисади, жоьрафи, дини, психолоъи вя башга фактларын цмумилийи иля
фярглянян нисбятян гапалы вя локал вязиййятини баша дцшцрдц. Щяр бир
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сивилизасийа онун чярчивясиндя мювжуд олан бцтцн дювлятляря сабит цмумилик верир.
Сивилизасийа консепсийасы синифлярин вя сосиал групларын тякжя гаршыгаршыйа дурмасыны, цмумбяшяри дяйярляр базасында онларын гаршылыглы ялагя сащясини, тякжя синфи зиддиййятлярин тязащцрцнц дейил, щям дя инсан щяйатынын мцхтялиф сащяляриндя онун бцтцн давранышына нцфуз едян принсиплярин цмумилийини айырмаьа имкан верир.
Сивилизасийалы йанашмада, жямиййятин сийаси системиндя дювлят жямиййятин сосиал-игтисади вя мяняви инкишафынын, инсанларын мцхтялиф тялябатынын
тямин едилмясинин мцщцм амили кими чыхыш едир.
Дювлятин типолоэийасы дювлятин формасы анлайышы иля сых ялагядардыр.
Дювлятин формасы юзцндя гаршылыглы ялагядя олан цч цнсцрц: идарячилик формасыны, дювлят гурулушу формасыны вя дювлят реъими формасыны бирляшдирир.
Азярбайжан Республикасынын Конститусийасында эюстярилдийи кими,
идарячилик формасы али дювлят щакимиййяти органларынын структуруну, онларын тяшкили вя онлар арасында сялащиййятляр бюлэцсц гайдасыны юзцндя бирляшдирир.
Азярбайжан Республикасында дювлят щакимиййяти щакимиййятлярин
бюлцнмяси принсипи ясасында тяшкил едилир:
- ганунверижилик щакимиййятини Азярбайжан Республикасынын Милли
Мяжлиси, Ижра щакимиййяти, Азярбайжан Республикасынын Президенти, мящкямя щакимиййятини ися Азярбайжан Республикасынын мящкямяляри щяйата
кечирир.
Дювлят гурулушу формасына эюря Азярбайжан Республикасы унитар
дювлятдир.
Унитар дювлят мяркязи щакимиййят органларына табе олан вя дювлят
суверенлийи яламятляриня малик олмайан инзибати – ярази ващидляриндян
ибарят ващид, бцтюв дювлят бирлийидир.
Дювлят реъими формасы ися дювлят тяряфиндян щакимиййятин щяйата
кечирилмясинин цсул вя методларынын мяжмусуну юзцндя якс етдирир. Дювлят реъиминя эялдикдя ися ону эюстярмяк лазымдыр ки, Азярбайжан ясл демократик реъим ясасында инкишаф едян дцнйяви щцгуги сивил дювлят гурур.
Демократик реъим дювлят щакимиййятинин щяйата кечирилмясинин, шяхсиййят
азадлыьынын, онун гануни щцгуг вя мянафелярини реал тямин едян методлары иля сяжиййялянир.
1.2. Дювлятин функсийалары
Дювлятин функсийасы дювлят щакимиййятинин щяйата кечирилмясинин,
дювлят фяалиййятинин щямин истигамят иля сых ялагядя олан мязмун, форма
вя методларынын вящдятини юзцндя тяжяссцм етдирир. Дювлятин бцтцн функсионал фяалиййяти шяхсиййят, онун мадди вя мяняви рифащына, шяхсиййятин
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максимум щцгуги вя сосиал мцдафиясиня наил олмаьа йюнялмишдир. Дювлят
щямчинин шяхсиййятин ганун мянафеляринин али мцдафиячиси кими чыхыш едир.
Дювлятин функсийалары жямиййятин дювлят идаряетмясинин мащиййят вя
сосиал мязмунуну ифадя едян фяалиййятинин ясас истигамятляридир. Бцтцн
жямиййятлярдя дювлят дахили, харижи вя юлкянин мцдафияси функсийасыны
йериня йетирир.
Дахили функсийалар
Дювлятин дахили функсийасы игтисади, сосиал, еколоъи вя щцгуг гайдасынын мцщафизясиндян ибарятдир.
1. Игтисади функсийа
«Игтисадиййаты эцжлц олан юлкя
щяр шейя гадирдир»
Щейдяр Ялийев
Дювлятин чохтяряфли игтисади фяалиййяти игтисади щяйатын бцтцн сащялярини ящатя едир.
Базар игтисадиййатына кечидля ялагядар олараг щцгуги дювлятдя игтисадиййатын дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси ясасян инзибати методларла дейил, игтисади методларла щяйата кечирилир. Йяни дювлятин игтисадиййатын идаря
едилмясиндя йахындан иштиракы бир гядяр мящдудлашдырылыр. Дювлят цчцн
мцлкиййятчинин азадлыьы вя мцстягиллийи, истещлакчынын сярбястлийи вя гиймятлярин сярбястляшдирилмяси тямин едилир.
П.Самуелсон вя В.Нордхаус эюстярирляр ки, «Дювлятин ролуну мцзакиря етмякля дейя билярик ки, цмумиййятля, о, фяалиййят гайдаларыны мцяййян едир. Бяс, онун конкрет функсийалары нядян ибарятдир? Бунлар цчдцр:
сямярялилик, ядалятлилик, сабитлик. Сямярялилик функсийасы дедикдя нязярдя
тутулур ки, дювлят базарын инщисар кими «сящвини» дцзялдир. Дювлятин ядалятлилик програмы касыбларын вя мискинлярин (дилянчилярин) хейриня эялирляри
йенидян бюлцр. Сабитлик сийасяти нятижясиндя ишэцзар тсиклин галхыб-енмяси,
ишсизлийин вя инфлйасийанын сявиййяси, игтисади артым тянзим едилир».
Бцтцн дцнйа юлкяляриндя башлыжа мягсяд жямиййятдя сосиал-игтисади
сабитлийи тямин етмяк, юлкя дахилиндя, еляжя дя дцнйа мигйасында мювжуд
гурулушу мющкямлятмяк вя ону йени ижтимаи-игтисади шяраитя уйьунлашдырмагдан ибарятдир.
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Азярбайжанда инзибати-амирлик системинин, базар системиля явяз едилмяси, азад рягабят вя игтисадиййатын дювлят тяряфиндян тянзимлянмясинин
тяшяккцл тапмасы просеси эедир.
Азярбайжан Республикасынын Конститусийасында эюстярилдийи кими,
«Азярбайжан дювляти базар мцнасибятляри ясасында игтисадиййатын инКишафына шяраит йарадыр, азад сащибкарлыьа тяминат верир, игтисади мцнасибятлярдя инщисарчылыьа вя щагсыз рягабятя йол вермир».
Базар игтисадиййатында дювлятин ролу щаггында данышаркян яввялжя
тарихя нязяр салмаг лазымдыр. Илк дяфя дювлятин игтисадиййата мцдахиля
етмяси мясяляси меркантилистляр тяряфиндян иряли сцрцлмцшдцр. Меркантилизм ХВ-ХВЫЫЫ ясрлярдя Авропада игтисади сийасятин башлыжа истигамяти иди.
Меркантилистляр йалныз дювлятя инсанын тябии щцгуг приснипялриня уйьун
олан дювлят мцдахилясини бяйянирдиляр.
Бу идейалары сонралар бир сыра игтисадчылар инкишаф етдирдиляр. Дювлятин
вязифялярини якс етдирян игтисади идейалары даща эениш шякилдя ясримизин 3040-жы илляриндя инэилис игтисадчысы Жон Кейнс иряли сцрдц.
Дювлятин игтисади функсийалары мясяляси мцасир игтисади ядябиййатЛарда даща да инкишаф етдирилмишдир. Мяшщур Америка игтисадчылары К.Р.Макконнелл вя С.Л.Брйу дювлятин ясас игтисади функсийаларынын ашаьыдакылардан ибарят олдуьуну эюстярирляр:
1. Базар системинин сямяряли фяалиййятиня шяраит йарадан ижтимаи мцщитин вя щцгуги базанын тямин едилмяси.
2. Рягабятин мцдафияси.
3. Эялир вя сярвятлярин йенидян бюлэцсц.
4. Милли мящсулун гурулушуну дяйишмяк мягсяди иля ещтийатларын
бюлэцсцнц тякмилляшдирмяк.
5. Игтисадиййатын сабитляшдирилмяси.
Базар игтисадиййатына кечид йени игтисади механизмин йарадылмасы вя
щцгуги базанын тямин едилмясини тяляб едир. Сярбяст игтисадиййат йаратмаг, мющкям игтисади сабитлийя наил олмаг, ишсизлик вя инфлйасийанын гаршысыны алмаг, сосиал ядалятлилийи, игтисади артымы, базар инфраструктуруну тямин етмяк цчцн эцжлц щцгуги тяминат йаратмаг лазымдыр.
Игтисадиййатын нормал тянзимлянмяси вя сямяряли фяалиййяти цчцн
дювлятин щцгуги тяминаты вя мцдафияси сащясиндяки иши онун башлыжа функсийасы кими чыхыш едир. Щеч дя тясадцфи дейилдир ки, И.Кант эюстярир ки, «Игтисадиййат ядалятли йох, сямяряли олмалыдыр».
Дювлят сямяряли базар игтисадиййатыны тямин етмяк цчцн мцлкиййят
инщисарчылыьыны арадан галдырмаг, юзялляшдирмя, хцсуси сащибкарлыг, сосиалигтисади инкишафа стимул йарадан верэи системинин тятбиг едилмяси, малиййякредит системинин нормал тянзимлянмяси, базар инфраструктурунун йарадылмасы, харижи-игтисади ялагялярин дцзэцн тяшкили, ящалинин сосиал мцдафияси,
ятраф мцщитин вя еколоъи вязиййятин саьламлашдырылмасы, идаряетмя системи18

нин тякмилляшдирилмяси вя с. сащяляр цзря мцвафиг ганунлар ишляйиб щазырлайыр вя гябул едир.
Игтисадиййат дювлят ишиндян вятяндаш жямиййятинин ясас ишиня чеврилмялидир. Базар игтисадиййатында дювлят игтисади мцнасибятлярдя артыг инщисарчы субйект кими йох, базарын иштиракчыларындан бири кими чыхыш едир.
Дювлят инщисарчылыьыны арадан галдырмаг вя сярбяст игтисадиййат йаратмаг мягсяди иля игтисади щяйатын тамамиля йени вя щяртяряфли норматив
щцгуги базасыны йаратмаг лазымдыр.
Базар игтисадиййатында дювлят хцсуси мцлкиййят щцгугуну вя бу
мцлкиййятин истифадясиндян мянфяят ялдя етмяк щцгугуну мцяййянляшдирир вя тясбит едир. Дювлят тяряфиндян хцсуси мцлкиййятин мцдафияси торпаг, фабрик, дцканла йанашы, интеллектуал мцлкиййятя дя аиддир. Якс щалда,
ширкятляр вя сащибкарлар интеллектуал сащяйя инвестисийа гоймазлар.
Мцлкиййят щцгугуну мцяййянляшдириб, ону горумагла вя сямяряли
щцгуги систем йаратмагла дювлят ямтяялярин вя хидмятлярин хцсуси базарларынын ялверишли фяалиййятиня, онларын жямиййят тяряфиндян йардым эюстярилмясиня наил олур.
Базарын тяминаты сащясиндя Азярбайжанда сон вахтларда хейли иш эюрцлмцш, бу сыра ганунлар гябул олунмуш, йени базар инфраструктурунун
елементляри йаранмышдыр.
Рягабятин мцдафияси
Базар игтисадиййатына кечид мцлкиййятин чохнювлцлцйцнцн йаранмасыны вя рягабятин мювжудлуьуну тяляб едир. Рягабят, сюзцн ясл мянасында, базар игтисадиййатынын ясас щярякятверижи гцввясидир. Рягабят ямтяя истещсалчысыны мящсулун кейфиййятини йцксялтмяйя, онун чешидини йахшылашдырмаьа, истещсал хяржлярини ашаьы салмаьа сювг едир. Бцтцн бунлар ися йцксяк кейфиййятли мящсул истещсал едилмясиня, истещлакчыларын тялябатынын юдянилмясиня, мящсулларын гиймятляринин ашаьы салынмасына вя мянфяятин артмасына сябяб олур. Базар игтисадиййаты игтисадиййатда инщисарчылыьын арадан галдыырлмасы вя рягабят мцщитинин йаранмасыны тяляб едир.
Дювлят игтисадиййатда инщисарчылыьы гадаьан етмяк, игтисади системдя
йцксяк рягабят сявиййясини йаратмаг цчцн антиинщисар ганунлары гябул
едир. Бу мягсядля республикада «Щагсыз рягабят» вя «Антиинщисар фяалиййяти щаггында» ганунлар гябул едилмишдир. «Щагсыз рягабят» гануну базар субйектляринин щагсыз рягабят методларынын тятбиги цчцн мясулиййяти
мцяййян едир вя сащибкарлыг фяалиййятинин ядалятли цсулларла апарылмасына
щцгуги тяминат йарадыр. Щагсыз рягабят ганунверижилик актлары иля гадаьан
олунур вя бу методлардан истифадя едянляр мясулиййятя жялб олунурлар.
«Антиинщисар фяалиййяти щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунунда тясяррцфат субйектляринин инщисарчылыг фяалиййятинин, йяни базарда ря19

габятя йол верилмясинин, онун мящдудлашдырылмасынын вя арадан галлдырылмасынын тяшкилати вя щцгуги ясаслары мцяййян едилир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, бир чох щалларда дювлят тянзимлянмяси вя
антиинщисар сийасяти рягабяти эцжляндирмяк явязиня, ону бязян зяифлядир.
Бу сийасятя ямтяя вя хидмятлярин истещсалына мцстясна лисензийалар верилмяси, верэиляр, харижи малларын вя хидмятлярин идхалыны мящдудлашдыран
квоталар, ямяк щаггыны мцяййянляшдирян лисензийалар вя с. дахилдир. Мящдудиййятляр ялверишли дейил вя йалныз бир груп азсайлы инсанларын арзусу иля
гябул едиля биляр. Бу ися жямиййятин галан цзвляри цчцн сямяряли дейил.
Дювлятин рягабятя кюмяк эюстярмяк цчцн тятбиг етдийи ганунлар вя
тянзимлямя тядбирляри ардыжыл олараг щяйата кечирилмяли вя бу сащядя дцнйа дювлятляринин тяжрцбяси нязяря алынмалыдыр.
Эялир вя сярвятлярин йенидян бюлэцсц
Базар игтисадиййаты шяраитиндя дювлят эялирлярин вя сярвятлярин йенидян
бюлцшдцрцлмяси програмында иштирак едир. Дювлятин фяалиййяти верэи сийасятинин, эялирлярин вя сярвятлярин йенидян бюлцшдцрцлмясинин даща ядалятли олмасына йюнялдилир. Дювлят жямиййятин гаршысында дуран мягсяд вя проблемлярдян асылы олараг ресурсларын юлкя игтисадиййатынын сащяляри арасында
сямяряли бюлэцсцня наил олур.
Базар игтисадиййаты шяраитиндя инсанларын бажарыг вя ресурсларла тямин
едилмяси сащясиндя фяргляр мейдана чыхыр. Йяни эялирлярин ядалятли бюлэцсц
тямин едилмир. Мящз бу бахымдан эялирлярин йенидян бюлэцсцндя дювлятин
мцстясна ролу вардыр.
Йенидян бюлэцнцн эенишляндирилмясинин тяряфдары олан игтисадчылар
иддиа едирляр ки, бу сащядя дювлятин ролу сярвятин вя игтисади щюкмранлыьын
айры-айры аилялярин ялиндя топланмасыны мящдудлашдырмагдан ибарятдир.
Йенидян ири бюлэц програмларынын ялейщдарлары ися йцксяк эялири олан
аиляляря ялавя верэилярин гойулмасы нятижясиндя бу групун ишя щявясинин,
гянаят вя инвестисийалара олан мараьынын зяифляйяжяйини, бундан ися бцтцн
жямиййятя зийан дяйяжяйини эюстярирляр.
Базар игтисадиййаты юлкяляриндя дювлят эялирлярин ядалятли бюлэцсц вя
ящалинин сосиал тяминаты сащясиндя хейли иш эюрцр, ишсизляря мцавинят верилмяси, йохсулларын мцалижя олунмасы, гожаларын тягацдля тямин едилмяси,
эялирлярин индексляшдирилмяси, сосиал тяминатлар, ящалинин щцгуглары вя истещлакчыларын мцдафиясиндя йахындан иштирак едир.
Сосиал сферада ящалинин рифащ щалынын, мадди тяминатынын вя йашайыш
сявиййясинин йахшылашдырылмасы мягсяди иля республикада щяйата кечирилян
сосиал-игтисади сийасятин нятижяси олараг, 2007-жи илля мцгайисядя 2008-жи илдя орта айлыг ямякщаггы 23,1%, ящалинин адамбашына дцшян эялирляри
34,1% артмыш, ящалинин сярянжамында галан вясаитляр 36,9% чох олмушдур.
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Бцтцн бунлар ящалинин пул эялирляринин вя банк яманятляринин артымына
шяраит йаратмышдыр.
Республикада сон беш ил ярзиндя щяйата кечирилян реэионларын сосиалигтисади инкишафы, Дювлят Програмы да уьурла баша чатмышдыр. Програмда
нязярдя тутулмуш 600 мин йени иш йерляринин йарадылмасы явязиня, 750 мин
йени иш йерляри ачылмышдыр ки, бу да реэионларын инкишафына чох бюйцк тякан
вермишдир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, сон илляр дювлят бцджя хяржляринин бир нечя
дяфя артмасы щесабына игтисадиййата сярмайялярин гойулмасына диггятин
артырылмасы юзцнц габарыг шякилдя бцрузя верир. Мясялян, 2003-жц иля нисбятян 2008-жи илин сонуна дювлят бцджясиндян ясаслы вясаит гойулушуна 20
дяфядян чох вясаит йюнялдилмишдир. Бу артым щесабына юлкямизин приоритет
сосиалйюнцмлц инфраструктур сащяляринин йарадылмасы вя йенидян гурулмасы иля бярабяр, мядяниййят, идман, туризм, тящсил, сящиййя тяйинатлы лайищялярин малиййяляшдирилмяси мцмкцн олмушдур.
Дцнйанын сянайе юлкяляриндя сон йарым ясрдя сосиал програмлар
дювлят хяржляринин вя верэи системляринин сцрятля артан щиссясиня чеврилМишдир. Мясялян, АБШ-да аилялярин иллик эялирляринин мябляьиндяки фяргин ясас
сябяби ямяк щагларынын мцхтялифлийидир. Алынан эялирин тяхминян 4/3 щиссяси
ямякщаггынын пайына, галан 1/4 щиссяси ися ижарянин, мянфяятин вя фаизлярин
пайына душур.
АБШ-ын Пердйу Университетинин игтисадиййат цзря профессору вя
Игтисади Тядрис Мяркязинин директору Майкл Уоттсын щесабламаларына
эюря эялирлярин бюлцшдцрцлмясинин ясас модели Икинжи Дцнйа мцщарибясиндян сонракы дюврдян бяри дяйишмямишдир. Онун щесабламаларына эюря
ящали щяр биринин хцсуси чякиси 10% олмагла беш група бюлцнцр вя онда
эюрцнцр ки, милли эялирин 43 фаизи ян варлы аилялярин, 24 фаизи сонракы групун,
17 фаизи мяркяздя йерляшян групун, 2 фаизи сонунжудан бир пилля йцксякдя
дуранларын вя 5 фаизи ян касыб аиляляр групунун пайына дцшцр.
Лакин бу рягямлярдя варлыларын йцксяк верэи юдямяси, эялири ашаьы
олан аилялярин ися щюкумятин йардым програмлары щесабына субсидийалар
олмасы факты якс олунмамышдыр. Даща сонра о эюстярир ки, ян йохсул аилялярин цмуми эялирляри щюкумятин йардым програмы цзря 7%-дяк артдыьы
щалда, ян варлы аилялярин эялирляринин 37%-дяк ендийи мцшащидя олунур.
Дцнйанын инкишаф етмиш базар игтисадиййаты юлкяляринин щюкумятляри
бу проблемлярин щялли цчцн тядбирляр эюряряк, эялир сявиййяси ашаьы олан
аиляляря субсидийалар верилмяси програмларыны щазырламышлар. Бу йардымын
сявиййяси вя формалары мясяляси ися юлкялярин яксяриййятиндя мцбащисяли
сийаси проблем кими галдырылмагдадыр.
Базар игтисадиййаты истяр-истямяз юлкядя эялир вя сярвятлярин дювлят,
хцсуси сащибкарлар вя ящали арасында бюлцшдцрлмясиндя вя истифадя едилмясиндя ясаслы гейри-бярабярлийя эятириб чыхарыр.
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Дювлят бу шяраитдя милли эялирин вя сярвятин йенидян бюлцшдцрüлмясиндя йахындан иштирак едир вя ящалинин азэялирли щиссясинин сосиал тяминатына
кюмяк едир. Дювлятин трансфер тядиййяляри жидди ещтийажы оланлара, мцавиняти ися ян чох ишсизляря верилир.
Ящалинин мцхтялиф структурларынын тяминолунма сявиййясини тяйин етмяк цчцн «истещлак сябяти»ндян истифадя едилир.
Азтяминатлыларын сосиал мцдафиясинин истянилян формасы о заман реал олур
ки, фяалиййят эюстярян ганунверижиликля ялагядар вятяндашларын ямяк щаггы
«истещлак сябяти»ндян ашаьы олсун. Азтяминатлылыг тякжя дювлят щесабына дейил,
щям дя мцяййян хейриййя жямиййятляри щесабына йцнэцлляшдирилмялидир.
Милли мящсулун гурулушуну дяйишмяк мягсяди
иля ещтийатларын бюлэцсцнц тякмилляшдирмяк
Дювлятин мцщцм функсийаларындан бири ещтийатларын сосиал ядалятлилийя эюря дцзэцн бюлцнмясиня кюмяк етмякдир. Бу дювлятин сийасятинин
«микро» вя «макро» игтисади тяряфидир, игтисади щяйатын бцтцн тялябляриня
жаваб верир. Бу функсийа юлкя игтисадиййатынын, о жцмлядян, сянайенин,
кянд тясяррцфатынын, тикинтинин, няглиййатын, сосиал сферанын вя с. сащялярин,
жямиййятин сечдийи базарын бирляшмясини юзцндя якс етдирир. «Микро» вя
«макро» игтисадиййатын инкишафы жямиййят гаршысында дуран бцтцн сосиал
игтисади проблемлярин, игтисади артымын вя щабеля юлкядя сийаси сабитлийин
йарадылмасында мцщцм рол ойнайыр.
Игтисади артым мащиййят етибариля мцяййян мцддят ярзиндя истещсал
едилмиш цмумимилли мящсулун вя йа халис милли мящсулун фаизля артымыны вя
йа онларын адамбашына дцшян кямиййятини якс етдирир.
Базар игтисадиййатына кечидля ялагядар олараг дювлят мцлкиййяти иля
рягабят апара биляжяк мцлкиййят структурларынын йарадылмасы игтисади
артымын тямин олунмасында йахындан иштирак едир.
Цмумимилли мящсулун тякрар истещсалынын кямиййят тяряфи истещсал
олунан мящсулларын щяжминин динамикасыны, диэяр тяряфдян ися игтисади ещтийатлара олан хярж вя ялдя олунан нятижянин нисбятини якс етдирир. Лакин
цмумимилли мящсулун тякрар истещсалынын кейфиййят тяряфи юлкя игтисадиййатынын бцтцн сащяляриндя эедян мцтярягги гурулуш дяйишикликлярини, онларын пропорсионаллыг вя таразлыг сявиййясини, тясяррцфатчылыьын тяшкили вя идаря
олунмасы истигамятини якс етдирир.
Азярбайжан игтисадиййатында апарылажаг игтисади ислащатларын ясасыны
мцлкиййят вя структур дяйишиклийи тяшкил едир. Мцлкиййятля йанашы олараг
структур дяйишиклийи игтисади ислащатларын ана хяттини тяшкил едир. Игтисадиййатын структуру дедикдя, онун тясяррцфат механизми нязярдя тутулур. Беля
йанашма нюгтейи-нязяриндян гурмаг истядийимиз базар игтисадиййатынын
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сащя, идаряетмя, тясяррцфат тяркибинин мцяййян едилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир.
Сащя тяркиби ясасян ики амилдян: мювжуд тябии ресурслар ещтийатындан
вя ящалинин ещтийажлары вя игтисадиййатын тялябатындан асылы олур.
Базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя структур дяйишикликляри апармаг мягсядиля дювлят милли мящсулун гурулушуну дяйишмяк вя ещтийатларын сямяряли бюлэцсцнц юн плана чякир.
Игтисади артымын сявиййяси щяр шяраитдя мяшьуллуьун артмасы вя инфлйасийанын йцксялмяси иля мцшащидя олунур. Дювлятин ясас вязифяси ися бу
шяраитдя милли мящсулун гурулушуну дяйишмяк, йени иш йерляри йаратмаг, ишсизлийин гаршысыны алмаг цчцн ещтийатларын бюлэцсцнц тякмилляшдирмякдян
ибарятдир. Йяни дювлят тябии ещтийатлар, ямяк ещтийатлары вя малиййя (капитал) ещтийатларынын сямяряли сурятдя бюлэцсцнц тяшкил едир.
Базар игтисадиййатына кечид нятижясиндя гиймятлярин сярбястляшдирилмяси, сатыша тяклиф едилян ямтяялярин чешиди дювлят нормалары иля дейил, истещлакчы тялябаты иля мцяййянляшдирилир. Игтисади структурларда рягабят эялир эятирмяйян мцяссисялярин баьланмасына, йа да ишчилярин сайынын азалмасына
сябяб олур. Нятижядя ишсизлик артыр, чцнки мцяссисяляр, фирмалар, ширкятляр юз
хяржлярини ашаьы салмаг уьрунда мцбаризя апарырлар. Дювлят дотасийаларындан мящрум олмуш ири дювлят мцяссисяляри йени игтисади шяраитдя рягабятя давам эятирмирляр. Бу просес ися хцсуси мцлкиййятин йаранмасыны сцрятляндирир. Йени коммерсийа имканларынын йарандыьыны эюрян сащибкарлар
ишчиляри муздла тутур вя йени ямтяяляр вя хидмятляр истещсал едирляр. Йени
мцяссисялярин ачылмасы ися иш йерляринин сайынын артмасы, ямяк базарынын
чевиклийи вя фящляляр цчцн иш сечмяк имканлары йарадыр.
Базар игтисадиййаты мющкямляндикжя ишсизлик вя инфлйасийа сявиййяси
ашаьы дцшцр.
Базар игтисадиййатына кечид иш гцввясинин аз мящсулдар вя эялир верян сащядян даща йцксяк мящсулдар сащяйя чыхыб эетмясиня сябяб олур.
Беля ки, щазыркы шяраитдя республикада иш гцввясинин кянд тясяррцфаты (фермер тясяррцфаты), коммерсийа сащяси (тижарят) вя малиййя-кредит структурларында жямляшмяси мцшащидя олунур. Чцнки бу сащялярдя чалышан ишчилярин
мадди мараьы даща йахшы тямин едилир.
Бу бахымдан дювлят конкрет олараг тябии сярвятлярин, иш гцввясинин,
мювжуд капиталын, технолоэийанын сямяряли бюлэцсцнц тямин етмялидир.
Дювлят ещтийатлары йенидян бюлмяк йолу иля цмуми милли мящсулун гурулушунун дяйишилмясиня наил олур.
Артан ещтийатларын кямиййятинин сямяряли бюлэцсц базар системиня
кечид шяраитиндя Азярбайжан дювлятинин игтисадиййаты цчцн даща характерикдир. Чцнки тяляб амили ролунда чыхыш едян ещтийатларын бюлэцсц дювлятин
ялиндя жямляшдийи цчцн онун сямяряли механизминин тятбиги мцхтялиф истещсал сащяляринин мящсулдар фяалиййятини тямин едя биляр.
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Жямиййят варландыгжа инсан цчцн даща чох ещтийатлар айырыр. Бу эцн
инкишаф етмиш юлкяляр, саьламлыьын горунмасы, гида вя эялирин минимал вязиййятинин сахланмасына юз бцджяляриндян хейли пул айырырлар. АБШ-да пулсуз тибби йардым, сосиал тяминат, ярзаг талонлары кими сосиал програмлар
фяалиййятдядир. Мцасир игтисадиййатда инсана минимал тяляблярдян хейли
чох хярж гойулур. Вятяндашларын эялирляринин йенидян бюлцшдцрцлмяси ися
верэи иля йериня йетирилир.
Дювлят щямчинин юлкядя ещтийатларын бюлэцсцнцн стратеъи планлашдырылмасы вя прогнозлашдырылмасы мясяляляриня хцсуси диггят йетирир. Бу бахымдан Йапонийа дювлятинин игтисади инкишафында гыса мцддятдя сычрайышлы
тяряггинин баш вермяси буна яйани мисалдыр. Чцнки бурада планлашдырма
иля базар механизми гаршылыглы ялагядя щяйата кечирилир.
Игтисадиййатын сабитляшдирилмяси
Базар игтсиадиййаты шяраитиндя дювлятин рол вя мясулиййятинин артмасы,
функсийаларынын эенишлянмяси игтисадиййатын нормал инкишафына ясаслы тясир
едир ки, бу да юлкядя сабитлийин тямин едилмясиня эятириб чыхарыр.
Дцнйанын апарыжы игтсиадчылары дювляти малиййя, бцджя вя пул-кредит
сийасяти васитяси иля игтисадиййатын сабитляшдирилмяси, бющранын, ишсизлийин,
инфлйасийанын арадан галдырылмасынын мцмкцнлцйцнцн елми йолларыны ишляйиб щазырламышлар.
Малиййя-бцджя сийасяти йцксяк ишсизлик вя зяиф инфлйасийа дюврцндя
милли игтисадиййатын стимуллашдырылмасы, йахуд сцрятли инфлйасийа вя ашаьы сявиййяли ишсизлик дюврляриндя онун лянэидилмясиня йюнялдилмиш дювлят хяржляриня вя верэигойма проблемляриня тохунур.
Юлкядя игтисади артымы тямин етмяк вя инсанларын мадди рифащыны
йахшылашдырмаьын ясас амили сабитликдир. Сабитлик ики йеря бюлцнцр: сийаси
сабитлик вя малиййя сабитлийи. Республикада сийаси сабитлик мющкямлянир.
Бу ися харижи вя дахили сярмайядарлар цчцн чох важиб эюстярижидир. Сярмайядарларын Азярбайжана ахынынын чохалмасы биринжи нювбядя сийаси сабитликля баьлыдыр.
Малиййя сабитлийи ися инфлйасийанын сявиййяси, бцджя кясиринин азалдылмасы, манатын алыжылыг габилиййятинин артмасы вя доллара нисбятдя мязяннясинин мющкямлянмяси вя с. мясяляляри ящатя едир. Азярбайжан дювляти щяйата кечирдийи игтисади сийасяти республиканын ян важиб, актуал проблеминин
щяллиня йюнялдиб. Бу биринжи нювбядя истещсалы дирчялтмяк вя онун ясасында
ящалинин щяйат сявиййясини йцксялтмякдян ибарятдир.
Республикада малиййя сабитлийи сащясиндя ишляр ясасян 1994-жц илин
сонундан башланмышдыр. Щямин илин нойабр – декабр айларында инфлйасийанын
сявиййяси 50 - 60 фаизя чатмышды. Гиймятляр щяр эцн 2 фаиз артырды. 1994-жц илдя
инфлйасийанын сявиййяси тяхминян 1560-1600 фаизя йахын иди. Бу о демякдир
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ки, гиймятляр 1993-жц иля нисбятян 16 дяфя артмышдыр. 1995-жи илдя ися инфлйасийанын сявиййяси жями 84 фаиз олду. 1997-жи илин яввялиндян ися щямин просес даща интенсив эедир. 1997-жи илин яввялиндя республикада инфлйасийанын
сявиййяси 2 фаиздян дя аздыр. Инфлйасийанын ашаьы дцшмяси щям дахилдя вя
щям дя хариждя республиканын игтисадиййатына инамы артырыр.
Малиййя сабитлийи биринжи нювбядя бцджя кясиринин азалдылмасы иля
ялагядардыр. Бцджя кясири кечмиш иллярдя 20-30 фаизя чатдыьы щалда, 1997- жи
илин яввялиндя жямиси 2,2 фаиз тяшкил етмишдир. Бцджя кясиринин азалмасы
банк системинин саьламлашдырылмасы вя манатын мязяннясинин мющкямлянмясиня сябяб олмушдур. Валйута тянзимлянмяси фактики олараг там сярбястляшмишдир. Бу мцсбят дяйишикликляр истещсалын сявиййясинин ашаьы дцшмясинин гаршысыны алыр, малиййя сабитлийи, игтисади сабитлик мцяййян мцсбят
мейилляря имкан йарадыр.
Дювлятин игтисади сийасятиндя цстцнлцк банклардан, тижарят-коммерсийа структурларындан истещсала кечмялидир. Онун васитяляриндян бири дювлятин тякмил верэи сийасяти йеритмясидир.
Мцхтялиф мцлкиййят формаларына, резидент вя гейри-резидент мцяссися
вя тяшкилатлара бярабяр верэи дяряжяси тятбиг етмяк, эцзяштляри минимума
ендирмяк, верэи базасыны эенишляндирмяк, истещсал сащяляриня капитал гойулушуну стимуллашдыран, базар игтисадиййаты тялябляриндян иряли эялян чевик
верэи сийасяти йеритмяк лазымдыр.
Малиййя-сянайе групларынын йаранмасы, интеграсийанын дяринляшмяси,
истещсал, тижарят, банк структурларынын бир тяшкилати-щцгуги формада бирляшмяси вя гиймятли каьызлар базарынын йцксяк сявиййяйя чатмасы дювлятя имкан верир ки, ващид верэи дяряжяси тятбиг етсин.
Дювлятин йериня йетирмиш олдуьу малиййя сийасятиндя малиййя нязарятиндян эениш истифадя едилир. Малиййя нязаряти функсийасы истещсалчыларын
эялирляринин дювлят тяряфиндян ашкар едилмясиндя вя гейдиййатында ифадя
олунур. Верэи ганунуна эюря, бу эялирлярин бир щиссяси верэиляр шяклиндя сосиал вя диэяр цмумдювлят ещтийажларынын юдянилмяси цчцн дювлят бцджясиня
дахил олур. Дювлят верэилярин хяржлянмясинин дцзэцнлцйцня нязарят едир.
Эялир вя хяржляр цзяриндя али малиййя нязаряти Азярбайжан Республикасы Милли Мяжлисинин мцстясна щцгугудур. Йерлярдя бу функсийалары
йерли дювлят щакимиййяти органлары щяйата кечирир. Малиййя нязаряти цзря
эениш щцгуглар ися Азярбайжан Республикасы Малиййя Назирлийиня аиддир.
Дцнйа дювлятляриндя, мясялян, АБШ-да хцсуси малиййя нязарятини,
президент тяряфиндян тяйин едилян вя йалныз Конгресин щяр ики палатасынын
гярары иля азад едилян баш нязарятчинин рящбярлик етдийи Баш Щесабат Идаряси, Франсада мяркяздя вя йерлярдя Щесабат Палатасы, Инэилтярядя ися Нязарятчи вя Аудитор Идаряси Малиййя Назирлийи иля бирэя щяйата кечирир.
Бунлардан башга, Дювлят Эюмрцк Идаряси дювлят сярщяди васитясиля
мадди немятлярин апарылмасына нязарят едир вя эюмрцк верэи вя рцсум25

ларыны йыьыр. Нящайят, Азярбайжан дювляти юлкянин тябии, игтисади, елми-техники вя интеллектуал потенсиалынын истещсал дювриййясиня жялб едилмясини,
рягабят габилиййятли мящсуллар истещсалыны вя реаллашдырылмасыны, ихражаты стимуллашдырмаьы, йени иш йерляри йаратмаьы вя игтисадиййатын сабит инкишафы
ясасында ящалинин щяйат сявиййясинин йцксялтмяйи игтисади сащядя фяалиййятинин башлыжа вязифяси щесаб едир.
2. Сосиал функсийа
Дювлятин йериня йетирмиш олдуьу функсийалардан бири сосиал функсийадыр. Сосиал функсийа ящалинин сосиал мцдафиясини, бцтцн жямиййят цзвляри
цчцн онларын немятляр истещсалында билаваситя иштиракындан асылы олмайараг
нормал щяйат шяраити тямин етмяйя хидмят едир. Базар игтисадиййатына кечид нятижясиндя инзибати-амирлик системиндя дювлят тяряфиндян бярабярчилик
принсипи цзря сосиал низамасалма тядрижян арадан галдырылыр. Базар игтисадиййаты истещсалчыларын вя истещлакчыларын азадлыьы, мцстягиллийи, игтисади сярбястлийи иля шяртлянир. Базар игтисадиййаты ящалини фяал игтисади фяалиййятя жялб
едир, онларда сащибкарлыг, мадди мараг, ганун вя щцгуглара риайят етмяк вярдишляри тярбийя едир.
Дювлятин сосиал сащядя щяйата кечирдийи функсийа илк нювбядя ящалинин тящсил, сящиййя, сосиал мцщафизя, сосиал тяминаты вя с. сащялярдя ишлярин
апарылмасында юзцнц эюстярир.
Азярбайжанын дювлят башчысы мющтярям Щейдяр Ялийев жянабларынын
сюзляри иля десяк, «Азярбайжан халгынын ян бюйцк наилиййятляриндян бири юлкямиздя елмин, тящсилин сцрятдя инкишаф етмясидир».
Дювлят ящалинин там вя сямяряли мяшьуллуьуну, ижтимаи тялябат нязяря алынмагла ямяк габилиййятли бцтцн ящалинин габилиййятиня, тящсилиня вя
пешясиня уйьун ишля тямин едян елми-техники, игтисади вя сосиал тядбирляр
комплексини щяйата кечирир. Базар игтисадиййатына кечидля ялагядар олараг
мадди немятлярин бюлэцсц истещсалчылар вя истещлакчылар арасында гейри-бярабяр бюлцшдцрцлцр. Бурада базар вя коммерсийа принсипляри инкишаф едир.
Бунунла йанашы олараг дювлят хястялярин, ялиллярин, гожаларын, тялябялярин, ушагларын сосиал тяминаты мясялясини юз цзяриня эютцрцр.
Азярбайжан Республикасынын Конститусийасында дейилдийи кими, «щяр
кяс ганунла мцяййян едилмиш йаш щяддиня чатдыгда, хястялийиня, ялиллийиня,
аиля башчысыны вя ямяк габилиййятини итирдийиня, ишсизлийя эюря вя ганунла
нязярдя тутулмуш диэяр щалларда сосиал тяминат щцгугуна маликдир».
Дювлят сящиййя, маариф, мянзил тикинтисиня, рабитя вя няглиййатын нормал инкишафына даима гайьы эюстярир. Базар игтисадиййатына кечид игтисадиййат вя мядяниййятин инкишафы, сосиал мцнасибятлярин вя жямиййятин башлыжа мящсулдар гцввяси олан инсанын юзцнцн тякмилляшдирилмяси бюйцк
дювлят гайьысы тяляб едир.
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Дювлят инсанларын мядяни щяйатда иштиракы вя мядяниййят сярвятляриндян истифадя етмяк гайьысына галыр.
Дювлят мцхтялиф мцлкиййят нювляри ясасында фяалиййят эюстярян сящиййянин бцтцн нювляринин инкишафы цчцн зярури тядбирляр эюрцр. Санитарийа –
епидемиолоэийа саламатлыьына тяминат верир, ящалинин саьламлыьынын мющкямляндирилмясиндя, эянжлярин ямяйя вя вятяни мцдафияйя щазырланмасында бядян тярбийясинин вя идманын ящямиййяти артыр.
Азярбайжан Республикасы али вя йерли дювлят щакимиййяти вя идаряетмя органлары ящалинин санитарийа-епидемиолоъи саламатлыьынын тямин едилмяси, идман вя бядян тярбийясинин инкишафы сащясиндя мягсядйюнлц республика комплекс програмларынын щазырланмасы вя гябул олунмасына, онларын малиййяляшдирилмяси вя щяйата кечирилмясиня нязарят едир.
Ящалинин саьламлыьыны горумаг вя мющкямляндирмяк, ятраф мцщитин
инсана мянфи тясиринин гаршысынын алынмасына кюмяк етмяк цчцн юлкядя
сящиййя сащясиндя тящсил системинин инкишафына бюйцк ещтийаж йараныр.
Азярбайжан дювляти пулсуз ижбари цмуми орта тящсил алмаг щцгугуну тямин едир. Дювлят тящсил мцяссисяляриндя вятяндашлар пулсуз тящсил алмаг щцгугуна маликдирляр. Щямин тящсил мцяссисяляриндя ялавя, пуллу
тящсил груплары да йарадылыр.
Азярбайжан Республикасында дцнйа страндартларына мцвафиг олараг
дювлят тящсил стандартларыны тятбиг едир. Азярбайжан дювляти билик, бажарыг
вя истедады реаллашдырмаг цчцн щамыйа бярабяр шяраитин йарадылмасы, тящсилин демократикляшдирилмяси, тящсил мцяссисяляринин арытрылмасы, цмумбяшяри дяйярлярдян истифадя едилмяси, инсан щяйаты вя саьламлыьынын горунмaсы, тящсилин елми-кцтляви характер дашымасы принсиплярини ардыжыл олараг
щяйата кечирир.
Базар игтисадиййатына кечид юлкядя ящали арасында тябягяляшмяйя, йяни йохсул вя варлылара бюлцнмясиня сябяб олурса, дювлят гуружулуьу просеси ися юлкямиздя щцгуги дювлятин йаранмасыны, ялверишсиз вязиййятдя онларын реал сосиал мцдафиясини тямин едир. Дювлят гуружулуьунун инкишафы ися
йохсул тябягянин сосиал мцдафиясини тямин етмяк мягсяди иля айрылан вясаитин эет-эедя артмасына сябяб олур.
3. Еколоъи функсийа
Еколоъи функсийа бцтцн дцнйа дювлятляринин щяйата ящямиййятли фяалиййятинин ясас ана хяттидир. Бир-бириля гаршылыглы ялагядя олан тябият компонентляриндян торпаг, йерцстц вя йералты сулар, атмосфер щавасы, йерин тяки, биткиляр
вя щейванлар алями вя онлары бирляшдирян еколоъи системляр вя комплексляр
тябияти мцщафизя обйектляри дювлятлярин даима диггят мяркязиндядир.
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Азярбайжан дювляти еколоъи функсийанын зярури вя дцнйяви ящямиййят
кясб етмясини нязяря алараг 1992-жи илдя «Тябияти мцщафизя вя тябиятдян
истифадя щаггында» Азярбайжан Республикасынын Ганунуну гябул етмишдир.
Тябияти мцщафизя вя тябиятдян истифадя щаггында ганунун мягсяди
жямиййят иля тябиятин ащянэдар гаршылыглы ялагясини тямин едяряк Азярбайжанын язяли тябии хцсусиййятлярини, щабеля жанлы организмляри вя онларын
йашайыш мцщитини горуйуб сахламагдыр.
Тябии мцщитин айры-айры компонентляри иля баьлы олан ижтимаи мцнасибятляр торпагларын, йерин тякинин, су ещтийатларынын атмосфер щавасынын,
флоранын (о жцмлядян мешя ещтийатларынын), фаунанын (о жцмлядян балыг
ещтийатларынын), истиращят (рекреасийа) ещтийатларынын мцщафизяси вя онлардан истифадя щаггында бу гануна ясасян гябул едилмиш ганунверижилик
актлары иля, щабеля ялагядар ганунларла тянзимлянир.
Дювлят тябияти мцщафизяни тямин етмяйин вя тябиятдян истифадяни тянзимляйян игтисади механизми ишляйиб щяйата кечирир. Бурада игтисади механизмин ясас вязифяси еколоъи тящлцкясизлик, тябии ещтийатлардан сямяряли
истифадя, онларын бярпасы вя артырылмасы тядбирляринин ишляниб щазырланмасына, планлашдырылмасына вя йериня йетирилмясиня тябият истифадячиляринин
мадди щявясини артырмагдыр.
Дювлят ятраф мцщитин вя тябиятдян истифадянин вязиййятиня мцшащидя вя
нязарят едир. Бу вязифяни Азярбайжан Республикасынын Дювлят Еколоэийа вя
Тябиятдян Истифадяйя Нязарят Комитяси, щабеля мцвафиг фяалиййят истигамятляри цзря назирликляр вя йерли идаряетмя органлары щяйата кечирирляр.
Щазырда Азярбайжан еколоъи бющран щяддиндядир. Демяли, су, йералты
сулар, торпаьын чирклянмяси вя с. проблемляр щялл олунмаса, республиканын
эяляжяк инкишафы мцмкцн дейил.
Хязяр проблеми, торпаьын, щаванын чирклянмяси вя с. проблемляр
юзцнц даща кяскин шякилдя эюстярир. Ящалинин артымы вя урбанизасийа ятраф
мцщитин кейфиййят проблемлярини кяскинляшдирмиш вя эениш кцтля гаршысында
ашкара чыхармышдыр. Мясялян, жямиййят кцлли мигдарда сярвятлярин истещсалы
вя истещлакынын щаванын, суйун вя торпаьын чирклянмяси шяклиндя жидди
тящлцкя йарада биляжяйиндян хябярдаодыр. Ятраф мцщитин проблемляринин
щялли ися дювлятин ясас вязифяляриндян биридир.
4. Щцгуг гайдасынын мцщафизяси функсийасы
Щцгуг гайдасынын мцщафизяси дювлятин ганунверижи эюстяришляринин
ижтимаи мцнасибятлярин бцтцн иштиракчылары тяряфиндян дцрцст вя там щяйата
кечирилмясинин тямин едилмясиня йюнялян дювлят фяалиййятидир. Дювлят ижтимаи щяйатда хцсуси мящкямя, прокурорлуг вя с. органларын кюмяйиля
реаллыьы тямин едир вя щцгуг нормалары дювлят тяряфиндян рясми актларда
мцяййян олунур. Базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя щцгуг шяхсиййятин
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игтсиади азадлыьынын тямининин зярури аляти кими чыхыш едир. Щцгуг вя игтисадиййатын гаршылыглы ялагяси ижтимаи инкишафын цмуми ганунауйьунлугларына табедир. Бир тяряфдян базар игтисадиййатынын тялябаты обйектив олараг
мцяййян игтисади мцнасибятлярин тянзимлянмясинин щцгуги формасынын,
мцлкиййятин мцхтялиф формаларынын щцгуги тясбитинин вя мцщафизясинин,
истещсалчыларын мцстягиллийинин тямин едилмясинин зярурилийини доьурур. Бу
бахымдан Азярбайжан дювляти базар игтисадиййатына кечидля ялагядар олараг «Мцлкиййят щаггында», «Юзялляшдирмя щаггында», «Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында» вя с. силсиля ганунлар гябул етмишдир.
Ганунчулуг, сивилизасийалы жямиййятин, онун сийаси системинин бцтцн
щалгаларынын нормал фяалиййятинин ясасыдыр. Ижтимаи щяйатын сабит амили
кими ганунчулуг, бцтцн вятяндашларын ганун гаршысында реал бяра-бярчилийини тямин едян сивилизасийалы жямиййятдя йараныр вя формалашыр.
Азярбайжан дювлятинин базар игтисадиййатына кечмяси вя сивилизасийалы
дювлят гурмасы мясяляси йалныз ганунчулуг шяраитиндя йарана вя формалаша биляр. Базар игтисадиййаты заманы хцсуси мцлкиййят азадлыьы, рягабят
йалныз ганунларла тянзим едиля биляр.
Истянилян сивилизасийалы дювлятин щцгуг системинин ян важиб вязифяляри
ижтимаи мцнасибятляри сосиал азадлыг вя ядалят чярчивясиня салмагдан ибарятдир.
Щцгуг гайдасынын мцщафизяси функсийасы щцгуги тясирин жямиййят
цчцн мцсбят мцнасибятлярин горунмасы вя мянфи мцнасибятлярин ися сыхышдырылыб арадан чыхарылмасына хидмят едир. Дювлятин щцгуг гайдасынын
мцщафизяедижи функсийасы щцгугазидд давранышын гаршысынын алынмасы вя
арадан галдырылмасына йюнялмишдир.
5. Харижи функсийалар
Дювлятин харижи функсийалары юзцндя бейнялхалг алямдя фяалиййятинин
ясас истигамятлярини тяжяссцм етдирир. Дцнйа бирлийинин бцтцн дювлятляри иля
файдалы ямякдашлыг вя харижи щцжумлардан юлкянин мцдафиясини тяшкил едир.
Жямиййятин инкишафынын мцасир сявиййяси бцтцн сивилизасийалы дювлятлярин игтисадиййат, сийасят, мядяниййят вя с. сащялярдя ямякдашлыг етмясини
тяляб едир. Бурада дювлятин мянафеляринин бцтцн дювлятлярин конкрет вя
цмуми мянафеляриня уйьун эялмяси, бярабярщцгуглу игтисади, сийаси,
мядяни вя диэяр мцнасибятлярин мцяййян едилмяси принсипи ясас эютцрцлцр.
Йенижя мцстягиллик ялдя етмиш Азярбайжан дювляти дцнйанын бцтцн
дювлятляриля достчасына мющкям мцнасибятляря вя щяртяряфли ямякдашлыьа
сяй едир. Дювлятлярарасы мцнасибятляри мющкямлятмяк, онлары мцгавиля
гайдасы иля тясбит етмяк, ганунверижилик органлары, ижтимаи тяшкилатлар
арасында ялагяляри инкишаф етдирмяк, игтсиади, сийаси, мядяни, щуманитар вя
с. ямякдашлыьын бцтцн формаларыны даща да фяаллашдырмаг хяттини йеридир.
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Дцнйа юлкяляри арасында игтсиади ялагяляр капиталларын, хидмятлярин, иш
гцввяляринин, валйута ещтийатларынын бейнялхалг щярякяти васитясиля щяйата
кечирилир.
Бейнялхалг игтсиади ямякдашлыьын цмуми ялагяляндирилмяси, БМТ вя
онун ихтисаслашдырылмыш идаряляри, бейнялхалг тяшкилатлар тяряфиндян щяйата
кечирилир. Артыг Азярбайжан дювляти дя БМТ-нин цзвцдцр вя бцтцн сялащиййятлярдян истифадя едир.
Мцасир тарихи дюврдя БМТ-нин башлыжа вязифяси бейнялхалг сцлщ вя
тящлцкясизлийин горунмасы, мющкямляндирилмяси, дювлятляр арасында ямякдашлыьын инкишаф етдирилмясидир. Азярбайжан дювляти дцнйанын ири супер
дювлятляри, сянайе дювлятляри вя инкишаф етмякдя олан юлкялярля сых ямякдашлыг едир. Азярбайжан дювляти БМТ-нин ихтисаслашдырылмыш идаря вя тяшкилатлары олан Бейнялхалг Ямяк Тяшкилаты, Бейнялхалг Мцлки Авиасийа Тяшкилаты, БМТ-нин Маариф, Елм вя Мядяниййят Мясяляляри цзря Тяшкилаты
(ЙУНЕСКО), Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилаты, Ярзаг вя Кянд Тясяррцфаты Тяшкилаты (ФАО), Гарадяниз Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилаты, Бейnəlхалг Банклар, Бейнялхалг Валйута Фонду вя Бейнялхалг Малиййя Корпорасийасы ися йахындан ямякдашлыг едир.
Щазырда бейнялхалг щяйатын бейнялмилялляшмяси бейнялхалг тяшкилатларын сайынын чохалмасына, онларын функсийаларынын вя сялащиййятляринин
эенишлянмясиня сябяб олмушдур.
Азярбайжан Дювляти сийаси сащядя дювлятлярин ямякдашлыьына, щяр
шейдян яввял, сцлщ мясялясиня бюйцк гиймят верир.
Азярбайжан дювляти сийаси ямякдашлыг мясялясиндя парламентлярарасы
вя щюкйумятлярарасы данышыгларын апарылмасына истинад едир. Жялб едилдийимиз «Гарабаь» мцщарибясинин дцнйа дювлятляринин, БМТ-нин вя АТЯТин васитячилийи иля динж йолла гуртармасына даща чох цстцнлцк верир. Мясялянин дипломатик йолла, икитяряфли вя йа чохтяряфли данышыглар ясасында щялл
едилмясиня тяряфдар чыхыр.
Азярбайжан дювляти дцнйа дювлятляри арасында динж, мещрибан гоншулуьун вя ямякдашлыьын даща да инкишаф етдирилмясиня бюйцк ящямиййят
верир. Бу бахымдан ятраф мцщитин мцщафизяси вя еколоъи вязиййяти горумаг сащясиндя дцнйа дювлятляринин ямякдашлыьы мцстясна рол ойнайыр.
Чцнки щал – щазырда еколоъи таразлыьын позулмасы, ятраф мцщитин чирклянмяси мясяляси ян мцщцм глоабл проблемлярдян биридир. Бу ися бцтцн
дцнйа дювлятляринин сяйинин бирляшдирилмясини тяляб едир.
6. Юлкянин мцдафияси функсийасы
Дювлятин йериня йетирмиш олдуьу ясас функсийалардан бири юлкянин
тящлцкясизлийи вя мцдафиясини тямин етмяк функсийасыдыр.
Азярбайжан Республикасынын Конститусийасында эюстярилир ки, «Азярбайжан Республикасы юз тящлцкясизлийинин мцдафиясини тямин етмяк мяг30

сяди иля Силащлы гцввяляр вя башга силащлы бирляшмяляр йарадыр. Азярбайжан
Республикасы башга дювлятлярин мцстягиллийиня гясд васитяси кими вя бейнялхалг мцнагишялярин щялли цсулу кими мцщарибяни рядд едир».
Азярбайжан дювляти мцдафия вя тящлцкясизлик мясяляляриндя юлкянин
мцдафия габилиййятинин мющкямляндирилмяси, Силащлы гцввялярин эцндялик
тякмилляшдирилмяси, дювлят сярщядяляринин мцщафизяси вя мцлки мцдафиянин
тяшкили мясяляляриня хцсуси диггят йетирир.
Юлкянин мцдафияси функсийасы игтисади, сосиал вя щцгуг гайдасынын
мцщафизяси вя с. функсийалары иля ялагялидир.
Дювлятин тящлцкясизлийи вя мцдафияси онун дахили функсийалары иля сых
баьлıдыр. Беля ки, о щям юлкянин мцдафия габилиййятинин мющкямляндирилмяси
вя щям дя юлкядя динж гуружулуг ишляри иля мяшьул олмаьа шяраит йарадыр.
1.3. Кечид дюврцндя дювлятин гаршысында дуран ясас вязифяляр
Базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя Азярбайжан дювлятинин юзцнцн милли игтисадиййатыны йаратмаг просесиндя щакимиййят органлары йахындан иштирак етмяли вя эениш ислащатлар кечирмялидирляр. Ислащатлар кечирмяк кечид дюврцндя дювлятин ясас функсийаларындан биридир. Дювлятин
ясаслы ислащатлар кечирмяк истигамяти дювлят инщисарынын арадан галлдырылмасы, юзялляшдирмя, малиййя-кредит вя пул тядавцлц, банк, бцджя, верэи, сыьорта, харижи тижарят, эюмрцк вя с. сащяляри ящатя едир.
Кечид дюврцндя щяр бир дювлятин гаршысында дуран ясас вязифя милли
мянафейи там тямин едян ресурсларын истифадясиня наил олмагдан ибарятдир.
Кечид дюврц йашайан юлкялярин яняняви гурулуш вя хцсусиййятляриндян асылы
олараг микроигтисади сийасят хейли фярглянир. Фяргляр мювжуд олса да,
кечид дюврцнцн хцсусиййятляри мящз бир принсипя диггят йетирир: сащибкарлыг цзяриндя сярт дювлят нязаряти. Бу принсип базар игтисадиййатындан щаким олан «эюрцнмяз ял» механизминин фяалиййятини мящдудлашдырмаьы тяляб едир. Дцздцр, нормал базар игтисадиййатында «эюрцнмяз ял» ресурсларын сямяряли бюлэцсцнц тямин етмялидир. Анжаг кечид дюврц буна габил
дейил. Сярт дювлят тянзиминин сон мягсяди «эюрцнмяз ял» механизмини
бяргярар етмяк вя фяалиййятя салмагдан ибарятдир. Дювлят тянзими саьлам
вя тякмил рягабятя шяраит йарадылмасы, ятраф мцщитин тянзимлийиня риайят
едилмяси, истещсалын щяр щансы формада жямиййятя диэяр зийан вурмасынын
истисна едилмяси йолу иля реаллашыр.
Дювлят кечид дювцндя сямяряли игтисади фяалиййятя зямин йарадылмасы
сащясиндя ашаьыдакы истигамятлярдя иш апарыр:
- тякмил рягабяти тямин етмяк цчцн инщисарларын вя йа олигополийаларын фяалиййяти гяти гадаьан олунур, бу сащядя мювжуд ганунверижилийя
ямял олунмасы цчцн жидди нязарят едилир;
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- ятраф мцщитин чирклянмясинин гаршысыны алмаг цчцн мцвафиг истещсал
сащяляриндя нязарят щяйата кечирилир, мцяссисялярин зярярли туллантылары минимума ендирилир, бу мцмкцн олмадыгда ися, щямин мцяссисяляр баьланылыр.
Ейни заманда, артыг чирклянмиш олан мцщитин тямизлянмяси цчцн хцсуси
програмлар щазырланыб щяйата кечирилир. Инсан щяйаты цчцн зярярли олан
мящсуллар истещсал едян сащялярин (тцтцн мямулатлары, спиртли ичкилярин) верэи йцкцнц артырмагла онларын мянфи нятижялярини арадан галдырмаг цчцн
база йарадылыр;
- кечид дюврцня хас олан ясас проблемлярдян биринин - информасийа
гытлыьынын арадан галдырылмасы цчцн фяал тядбирляр эюрцлцр. Истещлакчылар
базарда олан мящсуллар барядя мялуматландырылыр. Истещсалчылары ися елмитехники йениликляр, габагжыл истещсал цсуллары иля таныш етмяк цчцн лазыми
васитялярдян истифадя олунур.
Гейд етмяк лазымдыр ки, базар игтисадиййаты истянилян щалда эялирлярин
ядалятли бюлэцсцнц тямин етмяйя гадир дейилдир. Кечид дюврцндя ящали
арасында онсуз да мювжуд олан тябягяляшмя даща да дяринляшир, йохсул
тябягя даща да вар-йохдан чыхыр. Ашаьы инкишаф сявиййяли дювлятлярдя бу
тябягянин пайы сай нисбятиндя хцсусиля аздыр. Анжаг йцксяк инкишаф етмиш
юлкялярдя зящмяткеш тябягя кифайят гядяр тямин олунур. Даща доьрусу,
жямиййят варландыгжа азтяминатлылара айрылан хяржлярин щяжми дя артыр.
Кечид дюврц юлкянин ашаьы эялир сявиййяси иля сяжиййяляндийиндян эялирлярин
бюлэцсцндя аз да олса ядалятлилийин бяргярар олмасы цчцн щюкумятин
сяйляри явязсиздир. Эялир бюлэцсц, цмумиййятля, щюкумятин икинжи ян ясас
функсийасы щесаб олунурду. Бу функсийа верэигойма вя хяржляр, бязян ися
тянзим васитясиля щяйата кечирилир.
Базар игтисадиййатында кечид шяраитиндя дювлят конкрет олараг бир
сыра игитсади функсийалары йериня йетирир:
1. Игтисадиййатын дювлятсизляшдирилмяси вя юзялляшдирилмяси, сащибкарлыьын инкишафы.
2. Базар инфраструктурунун, о жцмлядян, ямтяя вя фонд биръаларынын
йарадылмасы.
3. Игтисадиййатын инщисардан азад едилмяси вя рягабят мцщитинин
йарадылмасы ясасында базар таразлыьына наил олунмасы.
4. Гиймятлярин либераллашдырылмасы, тяляб-тяклиф мцнасибяти ясасында
гиймятин мцяййян едилмяси.
5. Юлкядя дцзэцн пул-кредит сийасятинин апарылмасыны нязярдя тутан
малиййя – игитсади сабитляшдирмянин щяйата кечирилмяси.
6. Ящалинин мцвафиг щиссясинин базар игитсадиййатына уйьунлашмасынын тямини мягсядиля эцжлц сосиал мцдафия системинин тяшкили.
7. Ящалинин тялябатыны юдямяк мягсядиля фяал структур-инвестисийа сийасяти йцрцтмяк ясасында игтисадиййатын сосиал истигамятя йюнялдилмяси.
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Дцнйа юлкяляриндя бу мягсядляря наил олмаг цчцн ясасян ики кечид
варианты нцмайиш етдирилир. Биринжиси – тякамцл йолудур ки, бу цсул базар
тясисатларынын тядрижи формалашмасына ясасланыр (Чин, Мажарыстан). Икинжиси
– шок терапийасы Гярби Авропа юлкяляриндя (Полша) вя Русийада хцсуси
интенсивликля щяйата кечирилир. Бу ики йолдан мящз щансынын сечилмяси тякжя
сийаси рящбярлийин ирадясиндян дейил, еляжя дя сийаси-сосиал, тарихи вя диэяр
амиллярин тясириндян асылыдыр.
Базара кечидин тякамцл йолу ашаьыдакы ясас хцсусиййятлярля сяжиййялянир.
Ислащатын башланьыжы истещлак базарында динамик таразлыьын бяргярар
олмасы иля ялагяляндирилир, беля ки, йалныз даща чевик гиймят системи дейил,
истещлак маллары базарынын юзял бюлмясиндя сцрятли инкишаф таразлыьын йаранмасына шяраит йарадыр.
Базар мцнасибятляри яввялжя истещлак малларынын истещсалы вя сатышы
сащясини, бундан сонра ися инвестисийа сащясини бцрцйцр.
Гиймятлярин либераллашдырылмасы истещсалатын сонракы мярщяляляриндя
щяйата кечирилир, анжаг эцжлц инщисарчылыьа мейилли олан сащялярдя гиймятляря дювлят нязаряти сахланылыр.
Инфлйасийайа йол вермямяк цчцн сярт малиййя сийасяти йеридилир.
Базар игтисадиййаты сцрятля формалашдырылыр, сащибкарлыг фяалиййяти
щявясляндирилир.
Тякамцл йолу иля кечидин ясас яламяти онун кянд тясяррцфаты сащясиндян башланмасыдыр. Бурада кющня системин чатышмазлыглары йолуна гойулур, юзял тясяррцфат цчцн зямин йарадылыр. Аграр сащянин инкишафына верилян
тяканын тясири эетдикжя кянд тясяррцфаты иля баьлы олан диэяр сащялярдя щисс
олунмаьа башлайыр вя ислащат бцтцн тясяррцфаты ящатя едир. Мясялян, базар
игисадиййатына кечиддя Чин Халг Республикасынын йеритдийи тякамцл сийасятинин ясас мязмуну игтисадиййатда «базар» вя «план» мювжудлуг формаларынын бирляшдирилмясиндян ибарятдир. Беля бирляшмянин истещсал фяалиййятиня тякан веряжяйи вя халг тясяррцфаты инкишафынын йцксяк темпини тямин
едяжяйи нязярдя тутулур.
Анжаг Чиндя план вя базарын бирэя мювжудлуьунун сямяряли формaсы щяля муяййянляшдирилмяйиб. Нязяри олараг беля бир форма ясасландырылса
да, практики сямяряли методлар щяля ки, мцяййян едилмяйиб. Бунунла беля,
Чин Республикасы базара кечиддя диэяр республикалар иля мцгайисядя цстцн наилиййятляр ялдя едиб.
Чин моделинин диэяр республикаларда, о жцмлядян Азярбайжанда тятбигинин гейри-мцмкцнлцйц бу юлкялярин совет дюврцндян мирас галмыш
тясяррцфатын сяжиййяви хцсусиййятляриня баьлылыьыдыр. Чиндян фяргли олараг,
бу республикаларда тясяррцфат ялагяляри кяскин позулмуш, кянд тясяррцфаты
ифласа уьрамышдыр.
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1991-жи илин сонунда кечмиш Советляр Бирлийиня дахил олан республикаларда игтсиади дурум чох аьырлашды вя нятижядя республикалар тякамцл
йолундан имтина етдиляр.
«Шок терапийасы» моделинин стратеэийасы ики ясас истигамяти юзцндя
бирляшдирир: антиинфлйасийа програмы вя дярин институсионал ислащатлар.
«Шок терапийасы» програмынын тяряфдарлары юз моделляринин реаллашмасынын ики мярщялясини фяргляндирирляр. Биринжи мярщялядя (1-2 ил) инфлйасийайа гаршы ясаслы тядбирляр щяйата кечирилир ки, нятижядя базарда малиййя
таразлыьы ялдя оулнур. Икинжи мярщяля тягрибян 10-15 ил мцддятя игтисадиййатда мцщцм дяйишикликляр вя игтсиади йцксялиши нязярдя тутур.
Биринжи мярщялядя ямтяя гытлыьы арадан эютцрцлмцш вя истещслак
базарында таразлыг йаранмышдыр ки, бу да базарын ясас яламятинин истянилян
ямтяянин истянилян вахт ялдя едилмяси имканыны реаллыьа чевирмишдир.
Щюкумятин йеритдийи сярт кечид сийасяти игтисади бющранын арадан эютцрцлмясиндя щяр щансы башга методун истифадя имканыны истисна едир.
Буна эюря дя, кечид республикалары бу йолда сонунадяк ирялилямялидирляр.
«Шок терапийасы»нын институсионал дяйишикликляр мярщяляси щазырда давам едир. Бу мярщялядя дювлятин реаллашдырмалы олдуьу програм цмуми
шякилдя беля эюстяриля биляр:
- гиймятлярин сярбястляшдирилмяси;
- антиинщисар ганунверижилийинин гябулу вя бир сыра сащялярдя бюйцк
дювлят мцяссисяляринин кичик мцяссисяляря бюлцнмяси:
- дювлят мцяссисяляринин там коммерсийа щесабына кечирилмяси,
дювлят вя мцяссисялярин малиййясинин айрылмасы;
- яняняви мяркязи планлашдырманын ляьви;
- кичик юзялляшдирмянин эениш вцсят алмасы, хцсусян пяракяндя сатыш
вя ярзаг сащясиндя;
- тясяррцфатын бцтцн сащяляриндя юзял бюлмянин динамик инкишафынын
тямини;
-милли валйутанын конвертляшян харижи валйутайа сабит курсла дахили
дюнярлилийинин ялдя олунмасы;
- сосиал мцдафиянин, о жцмлядян ишяэютцрмя хидмятинин вя ишсизлийя
эюря мцавинят системи тятбигинин ясасларынын йарадылмасы.
Дювлят бу мягсядляри реаллашдырмагла йанашы, игтисадиййата сярбястлик вермяк цчцн мцдахиля мигйасларыны минимума ендирмяйя чалышыр.
Мадди вя малиййя ресурсларынын бюлэцсц цзря мясулиййяти дювлят тядрижян
юз цзяриндян эютцрцр. Онун ясас вязифяси базарын вязиййятиня нязаряти вя
онун ишинин сямярялилийинин тямини мягсядиля, верэи, кредит вя диэяр игтисади
алятлярдян истифадяйя чеврилир. Дювлят щям истещлак, щям дя истещсал васитяляри базарында ади базар иштиракчысы кими чыхыш етмяйя башлайыр. Дювлят
сифариши мязмун етибариля ясаслы дяйишикликляря уьрайыр. Сифаришляр команда
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дейил, тяклиф шяклиндя реаллашыр, гиймятляр базар ясасында мцяййян едилир,
дювлят органларынын вязифяси ися ямялиййаты рясмиляшдирмякдян ибарят олур.
Щягиги базар механизминин формалашмасы цчцн дювлят ЦДМ-дя
юзял бюлмянин пайынын йцксялмясиня щяр васитя иля йардым едир. Мялумдур
ки, бу пай ян азы 25-30% олмалыдыр. Илкин нятижялярин тядгиги эюстярир ки,
базара кечид просесиндя артыг мцяййян фяалиййятляр мювжуддур. Кечид
програмынын ясас мягсядляри форма етибариля реаллашмышдыр. Гиймятляр ясасян сярбястдир, юзялляшдирилмя апарылыб, малиййя таразлыьы мювжуддур вя с.
Лакин игтисади ислащатларын апарылмасында бир сыра манеяляр вардыр. Беля ки,
верэи йыьымында вя тясяррцфат учотунда сахтакарлыг, сащибкарлара кредит
верилмясиндя ганунсузлуглар вя с. юзял бюлмянин инкишафында бюйцк янэял
тюрядир, эизли игтсиадиййат эенишлянир. Дювлятя йыьылмалы олан цмуми верэилярин йалныз кичик бир щиссяси чатыр, нятижядя сосиал тяминат, дювлят бцджясиндян малиййяляшдирилян мцяссися, идаря вя тяшкилатларын игтисади дуруму
чох пис вязиййятя галмышдыр.
Сямяряли базар механизминин формалашмасында дювлятин сяйляри ясасян ики истигамятдя формалашыр: биринжиси, институсионал дяйишикликляр – юзялляшдирмя, инщисарсызлашдырма, сащибкарлыг вя юзял тясяррцфат тяшяббцскарлыьынын стимуллашдырылмасы, капитал базарынын, еляжя дя малиййя вя банк системинин мцасир тялябляря жаваб верян системинин йарадылмасы, аграр ислащатларын щяйата кечирилмяси вя базар механизминин шяртляринин юдяйян сосиал
хидмят системинин инкишафы; икинжи истигамят - игтисадиййатын сярбястляшдирилмясинин баша чатдырылмасы, о жцмлядян тижарятдя, кредит-пул сферасында вя
харижи игтисади фяалиййятдя иш азадлыьынын тямини.
Базара кечидин илк мярщялясиндя мцяййян олунмуш бу дювлят мягсядляринин реаллашмасынын бир нечя иля баша эяляжяйи щесаб оулнурду. Анжаг тяжрцбя эюстярди ки, бу ониллярля вахт апаражаг. Башлыжа сябяб ондан
ибарятдир ки, дювлят кечидя йардым эюстярмякдянся, она янэял тюрядир.
Базара кечидин башлыжа шярти саьлам дювлятчилик, демократийа, о жцмлядян фяалиййят азадлыьы, щяр бир истигамяти низамлайан ядалятли ганунверижилийин мювжудлуьудур.
Базара кечидин ясас чятинликляриндян ян ясаслы одур ки, мювжуд
структур сямяряли ресурс бюлэцсцня тяминат вермир. Ясл базар структурунун ясас сяжиййяви жящяти бу структурун бющранын давам етмясиня имкан
вермямясиндян ибарятдир. Ясл структур базарын даими инкишаф едян мювжудлуьуна тяминат верир, бцтцн проблемляри, о жцмлядян истещсал бющраныны арадан галдырыр. Бу бахымдан, ресурсларын сямяряли бюлэцсцндя дювлятин ролу явязсиздир. Базар механизми юзц эеж-тез бу проблеми щялл едяжяк,
анжаг онун тезляшдирилмяси кечид просесини чох сцрятляндиря биляр. Беля ки,
мювжуд кредит експансийасы ресурсларын даща сямяряли сащяляря ахыныны тямин едя билмир, башга сюзля, просес чох лянэ эедир. Ясас сябяби ися дювлят
сифаришляринин кяскин азалмасы, тядиййя габилиййятли тялябин мящдудлашма35

сыдыр. Бу амилляр ися мяжму сямяряли тялябин ашаьы дцшмясини шяртляндирир.
Кейнсин макроигтисади нязяриййясиня эюря, бющранын ясас сябяби сямяряли
тялябин азалмасыдыр. Рягабятли базарда ресурслар мящдудлашмыш дювлят
бюлмясиндян башга сащяляря аха билярди. Лакин мювжуд структур тясяррцфатлары йени базарлар ахтармаьа щявясляндирмяйя габил олмамагла йанашы,
стимулллашдырыжы пул вя верэи сийасятиня онларын гиймятляри йцксялтмякля жаваб вермялярини шяртляндирир. Етибарлы дювлят сифаришиндян яли чыхмыш истещсалчылар ики йол айрыжында галыблар. Биринжиси, фяалиййяти базар ясасларында
йенидян гурмагла, дювлят сифаришляринин бошалмыш йеринин сямяряли тялябля
долдурулмасына наил олмагдыр ки, бу йол жидди чятинликляр эятирир. Йени
ямтяяляр истещсалы, маркетинг тядгигаты, мцасирляшмя вя с. чохлу вясаит вя
узун вахт тяляб едир. Анжаг беля имкан мювжуд дейил. Цстялик, верэиляри
аьыр, тясяррцфат шяртляри гейри – сабит, сифаришляр ися етибарсыздыр. Икинжи йол,
щюкумятин йеритдийи сийасятя гиймятляри йцксялтмякля верилян жавабдыр ки,
бу, щазырда эениш йайылмышдыр. Мясялян, эюмрцк рцсумунун артмасы идхал
мящсулларынын гиймятинин йцксялмяси иля нятижялянир вя с.
Беля щалларда мцяссисяляр цчцн йеэаня чыхыш йолу гысамцддятли тядбир
банк кредитляриндян истифадя олунмасыдыр. Бу вясаит хаммал вя материалларын артан гиймятинин юдянмясиня йюнялдилир. Банк кредитляриндян сярбяст
истифадя имканы инвестисийаларын артымына, мцяссисялярин дахили тякмилляшдирмя апармасына мцщцм тясир эюстярир. Буна эюря дя кечид дюврцндя дювлятин гаршысында дуран ян башлыжа мясялялярдян бири, банк системини мцасир
ясасларла йенидян гурмаг, банк тяминатлылыьыны артырмаг вя бутун базар субйектляринин банк кредитиня сярбяст мцражият имканына шяраит йаратмагдадыр.
Щазырда республикамызда бу истигамятдя мцяййян ишляр эюрцлмцшдцр. Беля ки, банк фяалиййятини тянзимляйян ганунверижилик мцяййян едилмиш, «гара» валйута базарына сон гойулмуш, харижи вятяндаш вя фирмаларын
милли банк шябякясиндя фяалиййяти цчцн имканлар йарадылмышдыр. Банк системинин инкишафына тякан верян ясас амил инфлйасийанын арадан эютцрцлмясидир ки, бу да республика рящбярлийинин дцзэцн пул сийасяти йеритмясинин нятижясидир.
Кечид шяраитиндя дювлятин игстиади сийасятинин нязярдян кечирдийимиз
истигамятляри бу вя йа диэяр формада йалныз бир мягсядя йюнялир. Бу
мягсяд мяжму мящсулун артырылмасындан ибарятдир. Мящз бу эюстярижи
юлкянин игтсиади гцдрятини, ящалинин рифащ щалыны мцяййян едир. Буна эюря
дя, мцяссисялярин истещсал фяалиййяти щяр васитя иля стимуллашдырылыр, онларын
мящсул сатышыны тямин етмяк цчцн щяр жцр шяраит йарадылыр. Кечид республикалары бейнялхалг мцнасибятлярдя гябул олунмайан щимайядарлыг сийасятиндян дя истифадя едирляр. Бу сийасятин ясас мязмуну дахили мящсуллары
харижи рягабятдян горумаг мягсядиля, идхала мящдудиййятляр гойулмасы
вя дахили базарда милли мящсулларын реаллашдырылмасына шяраит йарадылмАсындан ибарятдир. Кечид юлкяляринин, еляжя дя инкишаф етмякдя олан
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юлкялярин ясас чятинлийи, мящз истещсал олунан мящсулларын реаллашдырылмасы
иля баьлыдыр. Щазыр мящсул сатыла билмяйяряк анбарларда йыьылыб галыр, фяалиййятин тякрарланмасы имканыны щечя ендирир. Буна эюря дя, сатыш базарларынын мцяййян едилмяси цчцн дювлят мцхтялиф механизмляря мцражият едир:
инкишаф етмякдя олан диэяр юлкялярдя бу сащядя мцхтялиф мцгавиляляр баьланылыр, бартер ямялиййатлары эенишляндирилир,эцзяштляр тятябиг оулнур, мящсуллар кредит ясаслары иля сатылыр вя с.
Игтисади артыма эедян йол щеч дя йени истещсал эцжляринин йарадылмасындан башланмыр. Йалныз мювжуд истещсалын сямяряли сурятдя реаллашмасы
цчцн шяраит йарадылмасы сонракы инкишаф цчцн зямин ола биляр. Кейнсчилярин
дедийи кими, тяляб тяклифин дейил, тяклиф тялябин ардынжа эедир.
1.4. Базар игтсиадиййатында дювлят
Азярбайжан мцстягиллик ялдя етдикдян сонра онун гаршысында дуран
башлыжа вязифя дцнйа дювлятляринин инкишафында мцтярягги мейлляря уйьун
эялян, мцхтялиф, бярабярщцгуглу мцлкиййят вя тясяррцфатчылыг формалары вя
базар мцнасибятляриня ясасланан ясл демократик щцгуги дювлят гурмагдан ибарятдир.
Азярбайжанда базар игтисадиййатынын тяшяккцлц просеси мцяййян
чятинликляр вя зиддиййятлярля баьлы олуб, сосиал-игтисади вя мядяни щяйатын
бцтцн сащяляриндя юзцнц бцрузя верир.
Игтисади мцнасибятлярин йенидян гурулмасы, инзибати – амирлик системиндян имтина едилмяси, щяр йердя игтисади амиллярдян сямяряли истифадя
едилмясини, базар мцнасибятляриня кечмяйи тякидля тяляб едир. Бурада башлыжа мягсяд юлкяни бющранлы вязиййятдян чыхармаг, ямтяя гытлыьына сон
гоймаг, тяляб вя тяклиф арасында таразлыьы тямин етмяк, нормал малиййякредит системи йаратмаг вя бцтцн сащялярдя сосиал-игтисади тяряггийя наил
олмагдан ибарятдир.
Базар игтисадиййаты инзибати-амирлик системинин яксидир, ижтимаи тяргги
вя игтсиадиййатын инкишафынын сямяряли йолудур. Базар игтисадиййатына
кечмякдя мягсяд ишчилярин мадди мараьыны йцксялтмяк ясасында йцксяк
техника вя технолоэийайа ясасланан истещсал вя истещсалын гурулушуну ися
ящалинин сосиал – мядяни тялябатларыны юдяйя биляжяк истигамятдя инкишаф
етдирмяк йолу иля юлкядя сямяряли игтсиадиййат йаратмагдан ибарятдир.
Щяр щансы бир игстиади системин нормал фяалиййятинин тямин едилмясиндя дювлятин ролу явязсиздир. Дювлятля игтисадиййатын гаршылыглы ялагяси
ясас мясялялярдян биридир. Дювлятин игтисадиййата тясири ясасян цч истигамятдя щяйата кечирилир. Дювлят игтсиадиййатын якс-тясириня мцвафиг мцдахиля сийасяти йцрцтмякля игтисади инкишафа тякан верир, дювлятин игтисадиййаты юзцня табе етдирмяк жящди игтисади дурьунлуьа апарыр, дювлят игтсиади
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инкишафа бу вя йа диэяр сащядя янэял тюрятмякля деформасийайа сябяб олур
ки, бу да инкишафда йени, мянфи, йа да мцсбят мейилляри мейдана чыхарыр.
Мцасир шяраитдя дювлятляр мящз цчцнжц истигамятя цстцнлцк верирляр.
Тарихи сынагдан чыхмыш щяр цч механизм цчцнжцсцнцн даща сямяряли олдуьуну эюстярир. Игтисади сащянин дягигликля юйрянилмяси, инкишаф истигамятляринин ашкар едилмяси, нязяря чарпан мянфи мейиллярин гаршысынын алынмасы вя с.-дян ибарят олан бу механизм дювлятин игтисадиййата цмуми нязарятини вя игтисади инкишафын бцтцнлцкля лазыми ахара салынмасыны ясасландырмагла, мцасир дювлятлярин яксяриййятиндя игтсиади сийасятин ясасыны тяшкил едир.
Базар игтисадиййатында дювлятин ролуну эениш шякилдя изащ етмяздян
яввял, бу ролун ня дяряжядя мцщцм олдуьуну ясасландырмаг цмуми
мягсяд бахымындан да важибдир. Мцасир базар игтисадиййаты ямтяя вя хидмятлярин арзуолунан шякилдя мцбадиля олундуьу идеал базардан щяля чох
узагдыр. Жямиййятин мювжуд ресурсларындан максимум файда иля истифадяни тямин едян беля бир идеаллыг дювлят мцдахилясиня ещтийаж дуймур.
Анжаг ян чох инкишаф едян дювлятлярин дя игтисади гурулушу «эюзяэюрцнмяз ял»ин щеч бир чятинлик олмадан щяр шейи щялл едяжяйи идеал базардан
чох-чох узаг олмагла, чохсайлы игтисади вя сосиал бялалара – ятраф мцщитин
чирклянмясиня, ишсизлийя, эцжлц тябягяляшмяйя вя с. апаран чатышмамазлыглардан язиййят чякир. Буна эюря дя дювлятин фасилясиз олараг игтисадиййатын
тянзимлянмясиндя иштиракы важибдир. Щяля ХЫХ ясрин сону, ХХ ясрин
яввялляриндя бир чох Гярб дювлятляри «дювлятя мцдахилясиз игтисадиййат»,
«азад базар игтисадиййаты» ады иля мяшщур олан принсипя сюзцн ясл мянасында ямял етмяйя чалышырлар. Бу принсип дювлят мцдахилясини минимума
ендирмяйи вя игтисадиййаты гцввялярин «азад ойунун» ихтийарына бурахмаьы ясас эютцрцрдц. Анжаг гцввялярин азад ойуну юз «бящрясини» верди.
Капитализмин тякрарланан истещсал бющранлары, еляжя дя игтисадиййатда
щярбиляшмя, мцстямлякячилик вя с. дцнйяви амилляр дювлятин игтисадиййата
йенидян, щям дя даща жидди шякилдя жялб олунмасыны зярури етди.
Игтисадиййатда дювлят базар механизминдя тез-тез мейдана чыхан
чатышмазлыглары арадан галдырмалы олур. Орду, полис, милли метеоролоъи хидмят, тикинти вя с. бцтцн бунлар дювлят фяалиййятинин юзцнямяхсус истигамятляриня чеврилмякля дювлятин игтисади ролуну даща да жанландырыр. Космик вя диэяр елми тядгигатлар, сосиал тяминат вя с. дювлят фондларындан
малиййяляшдирилдийи цчцн дювлят мцщцм малиййя субйекти кими малиййя
сащясиндя щялледижи рол ойнайыр. Бцтцн физики вя щцгуги шяхсляри верэийя
жялб етмякля дахили мящсулун йенидян бюлэцсцнц шяртляндирир. Базар
игтисадиййатында дювлят фяалиййятинин цч мцмкцн нювцнц фяргляндирмякля
онун ролуну мцяййян етмяк даща мягсядяуйьундур. Бу функсийалара
илк нювбядя сямярялилийин артырылмасы, бярабярлийин тямин олунмасы вя
макроигтсиади сабитлийин, артымын стимуллашдырылмасы аиддир.
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Сямярялилийин артырылмасы дедикдя, базар игтисадиййатынын тябии инкишафындан доьулан мянфи тязащцрлярин – ятраф мцщитин чирклянмясинин, инщисарлашманын вя с.-нин проблем кими щялл едилмяси баша дцшцлцр. Адам
Смитин сюзлярии иля десяк, базар механизминин цстцнлцкляри йалныз о вахт
реаллашыр ки, мцкяммял рягабят бяргярар олур. Беля бир шяраитин мювжудлуьу бцтцн ямтяя вя хидмятлярин базарда юз щягиги гиймятиня мцбадиля
олунмасыны тямин едир вя щяр щансы алыжынын, йахуд сатыжынын базар гиймятляриня вя цмумиййятля, базара тясир эюстярмясини имкан харижиндя гойур.
Рягабятя якс олан просесин, йяни инщисарын зцщцр етмяси игтисади сямяряйя
кяскин мянфи тясир эюстярдийиндян, онунла мцбаризя мцасир дювлят игтисади
сийасятиндя мцщцм ящямиййят кясб едир. Илк дяфя АБШ-да гябул олунан
антиинщисар ганунверижилийи сонралар бцтцн юлкялярдя юзцнямяхсус формада гябул олунмушдур. Азярбайжан республикасында антиинщисар ганунверижилийи, еляжя дя рягабят щаггында ганун мювжуддур вя бу ганунларын
щяйата кечирилмясини тямин етмяк цчцн хцсуси гурум – Дювлят Антиинщисар Сийасяти вя Сащибкарлыьа Кюмяк Комитяси фяалиййят эюстярир. Бу дювлят
гурумунун ясас вязифяси тякмил рягабяти мющкямлятмякля, тясяррцфатда
«эюзяэюрцнмяз ял»ин фяалиййятини тямин етмякдир. Беля бир механизм ися
ресурсларын сямяряли истифадясини вя игтисадиййатын юз истещсал имканларынын
сон щяддиня йахынлашмасыны реаллыьа чевирир. Дювлят бцтцн игтисади сащялярин тякмил рягабят чярчивясиндя ишлямясини тямин етмякля, базарларын ян
йцксяк технолоэийа вя минимум мигдарлы ресурсларын кюмяйиля жямиййятя
лазым олан бцтцн немятляри истещсал етмясиня шяраит йарадыр. Анжаг бу
вязифянин йериня йетирилмяси базар игтисадиййатынын ясас сяжиййяляринин тякмил рягабят мейарларына уйьун эялмямясиля мцряккябляшир. Бу уйьунсузлуьу шяртляндирян амиллярин ян ясаслары гейри-тякмил рягабят (мясялян,
инщисар), харижи сямяряляр (мясялян, ятраф мцщитин чирклянмяси) вя ижтимаи
рифащын (мясялян, милли мцдафиянин) тямин олунмасы кими гачылмазлыглардыр
ки, бунлар да жямиййятин мадди сярвятинин бу вя йа диэяр шякилдя исраф
олунмасына сябяб олур. Беля бир шяраитдя йалныз дювлятин гцдряти бцтцн
проблемлярин ейни вахтда вя оптимал шякилдя щялл едилмясиня тяминат верир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, базарын сямярялилийини азалдан амиллярдян
ян биринжиси гейри-тякмил рягабят вя йа инщисардыр. Тякмил рягабят шяраитиндя щеч бир фирма базар гиймятляриня нязяря чарпан мянфи тясир эюстяря
билмядийи щалда, инщисарчылыг вязиййяти бунун там яксини диктя едир.
Мясялян, телефон ширкяти вя йа щямкарлар иттифагы мцвафиг олараг телефон
хидмятиня вя йа ямяк базарына тясир етмяк игтидарындадырса, демяли инщисарлашма мювжуддур, бахмайараг ки, о, мцсбят, йахуд мянфи нятижялярля мцшайият олунур. Инщисарчылыьын лабцд олдуьу щалларда, йяни ону арадан галдырмаг мцмкцн дейился, дювлят бирбаша тясир цсулу иля мянфи
нятижяляри нейтраллашдырмаьа чалышыр. ХХ яср ярзиндя дювлятлярин яксяр
щиссяси гейри-тякмил рягабятин нятижялярини зяифлятмяк цчцн жидди мцдахиля
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сийасяти йцрцтмцшляр. Бу щяр шейдян яввял гиймятлярин гяти олараг
тянзимлянмясиндя вя инщисарларын эялириня нязарятдя юзцнц эюстярмишдир.
Базар игтисадиййатында дювлятин ясас диггятини жялб едян мясялялярдян бири базарын харижи тязащцрляридир. Техника вя технолоэийа инкишаф
етдикжя, дювлятин цзляшмяли олдуьу мянфи тязащцрлярин мигйасы да эенишлянир. Цмуми инкишаф нятижясиндя истещсал олунан енеръинин, кимйяви вя с.
зярярли мялуматларын щяжми дурмадан артыр ки, бу да щямин проблемлярин
ялейщиня мцбаризянин чятин олдуьуну, о жцмлядян ятраф мцщитин чирклянмясинин даща бюйцк тящлцкяйя сябяб олмасыны шяртляндирир. Бу жцр глобал
проблемлярин щялли тякликдя айры-айры дювлятлярин дейил, бцтцн дцнйа
дювлятляринин сяйляринин бирляшмясини тяляб едир. Мящз бу бахымдан дювлят
тянзиминдя истещсалын мянфи тязащцрляри иля – суйун вя щаванын чирклянмяси, файдалы газынтылардан даьыдыжы истифадя, зящярли туллантылар, тящлцкяли
дярман васитяляри, радиоактив матераиллар вя с. иля мцнасибятя жидди диггят
йетирилир. Цмуми тящлцкясизилик, даща доьрусу, автомобиллярдя тятбиг олдунан тящлцкясизлик гайышындан тутмуш нцвя сынагларынын апарылмасы гайдаларынадяк дювлятин етдийи бцтцн охшар жящдляр йалынз бир мягсядя, жямиййятин
цмуми рифащынын, о жцмлядян игтсиади рифащынын йцксялмясиня хидмят едир.
Мцасир базар игтисадиййаты тюрятдийи мянфи тязащцрляр мцгабилиндя
бюйцк сярвятляр бяхш едир. Шосе вя дямир йолларынын чякилмяси мцяййян
мешя сащяляринин гырылмасыны тяляб ется дя, диэяр тяряфдян бюйцк файда
верир, су електрик стансийаларынын тикилмяси бязи яразиляри су алтында гойса
да, тясяррцфаты енеръи иля тямин едир вя с. Бцтцн бунлар зяруридир, онларын
мянфи нятижяляри ися лабцддцр. Дювлятин бу сащядя ролу щямин просеслярдя
мцяййян оптималлыьа наил олунмасыны тямин едир.
Дювлят цзяриня дцшян мцщцм вязифяляри йериня йетирмяк цчцн бюйцк
щяжмдя вяситяляря малик олмалыдыр. Беля вясаитляр цчцн ясас мянбя ролуну
верэиляр ойнайыр. Мцхтялиф эялирляр цчцн мцяййян едилмиш верэилярин
сявиййясини дяйишмякля, верэи эцзяштляри етмякля, верэиалманын минимум
сявиййясини ашаьы салмагла дювлят игтисади тсикля тясир етмяк, йцксяк
инкишаф сцрятини тямин етмяйя чалышыр.
Базар игтисадиййатынын ясас тямайцлляриндян бири дя эялирлярин сосиал
ядалят вя бярабярлик принсипи ясасында бюлцшдцрцлмяси механизминин мювжуд олмасыдыр. Йухарыда жямиййятин мадди вя интеллектуал ресурсларындан
сямяряли истифадя олунмасында, игтисадиййатын истещсал имканларынын мцмкцн щяддиндя ишлямясиндя дювлятин явязсиз ролу ачыгланды. Анжаг беля бир
шяраит там бяргярар олдугда беля, базар игтисадиййатынын сосиал бярабярлик
ясасында ишлямясиня тяминаты йалныз дювлят веря биляр. Мясяля ондадыр ки,
эялирляря чохсайлы гцввяляр – тябии бажарыг, тящсил, варислик, уьур, еляжя дя
идаряетмядя олан яйинтиляр: коррупсийа, мцтяшяккил жинайяткарлыг вя с.
тясир эюстярир ки, бу да эялир верэисинин ядалятсизлийини шяртляндирир.
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Гейд етмяк лазымдыр ки, гожалара, ялилляря, ишсизляря вя диэяр имкансыз
шяхсляря дювлятин вердийи трансферт юдянишляр эялирлярин ядалятли бюлэцсцнцн
ясас амилляриндян биридир. Диэяр васитя дювлят тяряфиндян азэялирли групларын
субсидийалашдырылмасы, ярзаг, мянзил, тибб хидмяти сащясиндя дотасийаларын
верилмяси цмуми эялирля мцгайисядя чох аз олса да, сосиал вя мадди
тяминат сферасында нязярячарпан дяйишикликлярля мцшайият олунур.
Дювлятин игтисадиййата мцдахиляси ня гядяр эениш мигйаслы олса да,
гцввялярин азад ойуну хроники бялалар тюрятмякдя давам едир. Базар
игтисадиййатынын бяргярар олдуьу дювлятлярдя ону мцшайият едян инфлйасийа, ишсизлик, истещсал бющранлары вя с. проблемляр йалныз сон онилликлярдя
ясаслы дювлят игтисади сийасятинин тясири алтында юз горхунжлуьуну итирмишляр.
Игтисади тсиклигтисади сийасят консепсийасы, игтисади артым вя тсикл нязяриййяляри 1970-1980-жи иллярдя Америка вя Авропанын игтисадчы алимляри, хцсусян
Маршаллын, Самуелсонун вя б. шяхсиндя даща да инкишаф етдириляряк дювлят
игтсиади тянзим механизминин ясас алятиня чеврилди.
П.Самуелсон чох щаглы олараг образлы шякилдя йазыр ки, «Бирляшмиш
Штатлар дцнйада ян бюйцк мцяссисядир». Бцтцн бунлар бир даща сцбут
едир ки, ишляк дювлят тянзимлямя механизминя малик олмадан базар игтисадиййатынын сямяряли фяалиййятини тямин етмяк мцмкцн дейилдир. 80-жи иллярдя АБШ-да вя Гярби Авропа юлкяляриндя тцьйан едян инфлйасийа вя
ишсизлик проблемляри сярт монетар сийасят васитясиля арадан галдырылды. Тяжрцбя эюстярди ки, дцшцнцлмцш дювлят сийасяти игтисадиййатда истянилян хроники эерилямя щалларыны арадан галдырыр. Ейни щадися ССРИ-нин даьыдылмасындан сонра мцстягиллик ялдя едян республикаларда да юзцнц бцрузя
верди. Узун мцддят мювжуд олан инфлйасийа сярт пул сийасяти нятижясиндя
арадан галдырылырды. Мцасир дювлятляр гейд олунан проблемлярин баш галдырылмасы цчцн чох ещтийатла верэи-бцджя вя кредит-пул сийасяти щяйата кечирирляр. Верэи-бцджя сийасяти верэилярин топланмасы нятижясиндя эялирин мцяййян щиссясини дювлятин ялиндя жямляшдирир ки, о да юз нювбясиндя зярури
сащяляри малиййяляшдирир. Кредит-пул сийасяти ися пул тяклифини вя фаиз дяряжялярини мцяййяын едир. Беляликля, дювлят инвестисийалара вя фаиз дяряжяляриня
щяссас олан диэяр хяржляря фяал тясир етмяк имканы ялдя едир. Бунун да
нятижясиндя хяржлярин цмуми сявиййясиня, игтисади артым сцрятиня, мящсул
бурахылышынын щяжминя, мяшьуллуг сявиййясиня, гиймятляря вя тябии ки, инфлйасийайа фяал нязарят механизминин формалашмасы цчцн зямин йараныр.
80-жи иллярдян етибарян яксяр дювлятлярин игтисади сийасятдя ясас диггят
йетирдикляри макроигтисади сийасят мювжуд проблемляри щялл етмякля йанашы, игтсиади артым вя мящсулдарлыг кими узунмцддятли мягсядляря наил олмаг ниййяти дашыйыр. Мясялян, бир чох сянайе юлкяляри истещсалаты стимуллашдырмаг цчцн верэи дяряжяляринин ендирилмясиндян эениш истифадя едирляр.
Истещсалын чох ашаьы сявиййядя олдуьу юлкялярдя бу жцр верэи сийасяти
щямишя юз бящрясини эюстярир. Инвестисийайа мянфи тясир эюстярян дювлят
хяржлярини мящдудлашдырмаьа да жящдляр едилир. Цмумиййятля, базар игтиsадиййатында сабитлийя вя игтсиади артыма наил олмаг мягсядиля дювлятин тятбиг етдийи макроигтисади сийасят верэигойма вя дювлят хяржляри меха41

низмлярини ящатя едян верэи – бцджя сийасятини вя кредит-пул сийасятини (фаиз
дяряжяляриня вя кредитляшдирмяйя нязарят) юзцндя бирляшдирир.
Щазырда бязи игтисадчылар базарын планлашдырылмасыны гейри-мцмкцн
сайырлар. Онлар эюстярирляр ки, базар вя план щеч вахт бир арайа сыьа билмяз.
Яслиндя ися, базар механизмли истянилян юлкядя тясяррцфат фяалиййяти дягиг
планлышдырылыр. Ижтимаи тяляб дягиг юйрянилир вя истещсал йалныз тялябя хидмят
едир. Базар игтисадиййатында план инзибати-амирлик системиндян онунла
фярглянир ки, бу план сярт, дяйишмяз дейил, мяжму тялябин дяйишикликляриня
чох щяссаслыгла уйьунлашандыр. План щеч дя садяжя олараг йухарыларын
эюстяришляринин щяйата кечирилмяси демяк дейил. Базар системиндя дювлят
йалныз идаря етдийи сащяляри – щярби, тящсили, сящиййяни, тикинтини вя с. планлашдырыр. Хцсуси бюлмя ися мцхтялиф игтисади дювлят методлары васитясиля
мцяййян гядяр идаря едилир.
Планлашдырма ися идаряетмянин ясасы, онун башлыжа методудур. Йалныз планлы игтисадиййатын бяшяриййятин тялябатыны лазыми гядяр юдямяйя гадир олдуьу инди бцтцн юлкялярин игтисадчылары тяряфиндян тясдиг олунур. Игтисади щяйат тяжрцбяси, арашдырма вя мцшащидяляр эюстярир ки, базарын бцтювлцкдя планлашдырылмасы гейри-мцмкцн олдуьу щалда, онун субйектляринин фяалиййятинин планлашдыырлмасы обйектив жящятдян зяруридир. Мювжуд
ганунверижилик базасы, о жцмлядян инщисар ялейщиня, сащибкарлыг фяалиййяти
щагда ганунлар, саьлам рягабят вя рекламын тямини, кейфиййятя нязарят
вя с. кими дювлят тянзими алятляри базар субйектляринин фяалиййятини билаваситя олмаса да, долайы йолла тянзим етмяйя йюнялдилир. Бурада субйектляр
дедикдя, истещсалчы вя истещлакчы мцяссисяляр, фирмалар, бирликляр, сящмдар
жямиййятляри, ассосиасийалар, ев тясяррцфатлары вя с. щцгуги вя физики шяхсляр
баша дцшцлцр. Онларын щяр бири юз фяалиййятляриндя гыса, орта (1-5 ил) вя
узунмцддятли (5-15 ил) планлашдырмайа мцражият едирляр. Эюркямли игтисадчы Филипп Котлерин фикринжя, бир вахтлар бязи фирма рящбярляри вахт мящдудлуьуну, диэярляри тясяррцфат тяжрцбясини ясас тутараг, планлашдырмасыз
да кечинмяк мцмкцн олдуьуну сюйляйирдиляр. Анжаг сонралар тясяррцфат
гурулушунун мцряккябляшмяси, фирмаларын сайынын артмасы, рягабятин йени
хцсусиййятляр кясб етмяси о йеря эятириб чыхарды ки, истещсалчылар дцшцнцлмцш планлы фяалиййятин ролуну дярк етмяйя башладылар.
Дювлят игтисадиййаты либераллашдырмагла йанашы, игтисади вя сосиал инкишафын ащянэдар вя сцрятли олмасыны, ижтимаи истещсалын мящсулдарлыьыны
тямин етмяли, мювжуд ещтийатларын сямяряли истифадясини реаллыьа чевирмяк
цчцн планлашдырма-йа хцсуси диггят йетирмялидир. Щазырда дцнйанын яксяр
юлкяляриндя уьурла тятбиг олунан планлашдырма демократик мяркязиййят
принсипляриня ясасланыр. Бу принсип айры-айры шяхслярин вя групларын мадди
мараьыны ясас эютцрмякля, онларын имкан вя тяшяббцслярин тянзимляйир.
Ясл базар бцтцн габилиййятли инсанлар цчцн фяалиййят имканы тямин едян
мякандыр.
Базар планлашдырылмасы сярт мяркязлийи рядд едир, щюкумят команда
дейил, йалныз сифариш веря биляр. Мцвафиг фирмалар бу сифаришляри гябул етмякдя там сярбястдирляр. Онларын тяклиф едилян сифаришляри гябул етмяси
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цчцн тябии ки, бу тяклиф сямяряли олмалыдыр. Буна эюря дя, бу жцр мцнасибят асылылыг вя команда ясасында дейил, игтисади дювлят тянзими ясасында
гурулмуш олур. Субйектлярин мювжуд ганунлара уйьун фяалиййят эюстярмясиня йерли дювлят органлары нязарят едирляр. Лакин субйектляр ганунауйьун олараг истянилян нюв фяалиййятля мяшьул ола билирляр. Дювлят вя щюкумят органлары юлкя игтисадиййатыны мцяййян дюврляр цзря планлашдырса
да, бу плана ямял едилмяси цчцн щеч бир мяжбури тядбирдян, командадан
истифадя етмирляр. Планлашдырма йолу иля дювлят игтисади сийасяти мцяййян
едилир, тянзимлямя цсулу иля ися бу сийасят реаллашдырылыр. Онларын мяжмусу
ися цмуми идарячилик демякдир.
Базар игтсиадиййатынын йарандыьы илк дюврлярдя онун идаря едилмясинин ганунауйьун ясаслары мялум олмадыьындан, тез-тез бющранлар баш
верир, макроигтисади проблемляр жямиййяти чульалайырды. Анжаг эетдикжя
идаряетмянин ганунлары ашкар едилмяйя башланды вя базарын тянзимлянмясинин инжя цсуллары мцяййян едилди. Тяляб вя тяклифин тянзим едилмясинин
мцмкцнляшмяси базарын щям макро, щям дя микро сявиййядя идаря
едилмясини реаллашдырды. Йени тянзим методлары базарын формасыны вя йа
мязмунуну дяйишмяди. Ямтяя-пул мцнасибятляри азадлыьы базар механизминин бцтцн потенсиал стимуллашдырыжы васитяляринин бирэя мювжудлуьуна
тяминат верир.
Дювлятин базара мцдахиляси рягабят механизминин дцзэцн ишини тямин етмяк, ганунлара риайят олунмасына нязарят, базар субйектляринин
гануни мянафелярини мцдафия мягсядиля едилир. инкишаф етмиш юлкялярин
щамысында щюкумят няздиндя баш нязарят идаряляри вардыр. Мясялян, 80-жы
иллярдя АБШ-да дцзэцнлцк, доьрулуг, намуслулуг, сямимилик вя сямярялилик цзря Президент Шурасы йарадылмышдыр. Шура юлкянин федерал програмынын щяйата кечирилмясиндя щяр жцр суи-истфиадяйя, хяйанятя вя жинайятя гаршы мцбаризя апаран бцтцн нязарят-тяфтиш органларынын ишини ялагяляндирир.
Нязарят-тяфтиш органлары гануну позанлары дювлят сифаришиндян мящрум
едир, нормал ишлямяйян гайдалара йенидян бахыр, гайдалары позан шяхсляря
вя фирмалара жяримяляр тятбиг едир вя с. Базар механизминин фяалиййятини
щяр щансы бир формада илк дяфя олараг позан щцгуги вя йа физики шяхс
бунун ашкар едилдийи щалында бюйцк мябляьли жяримя юдямяли олур.
Базар игтисадиййаты ня гядяр тякмил олса да, бцтцн игтисади гурумлар
кими, о да бцтцн тялябатлары юдямяйя гадир дейил. Тялябатларын гейрибярабяр юдянмяси она да хасдыр. Эялирлярин дястяклянмяси цзря дювлятин
йеритдийи сийасят йохсуллугла мцбаризянин мцщцм дювлят мягсяди олмасына дялалят едир. Сосиал тяминат дювлятин игтисади субйект кими фяалиййятиндя мяркязи йер тутур. Бу сащядя дювлят сийасяти ики истигамятдя – сосиал
сыьорта вя дювлят йардымы програмлары истигамятиндя тязащцр олунур. Сосиал сыьорта тягацдя вя мцвяггяти ишсизлийя эюря тяминаты нязярдя тутдуьу
щалда, дювлят йардымы чохушаглы аиляляря, аналыьа эюря, тябии фялакят вя с.
Сябяблярдян дювлятин щяйата кечирдийи хейриййя програмыдыр.
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ЫЫ

ФЯСИЛ

БАЗАР ИГТИСАДИЙЙАТЫ ШЯРАИТИНДЯ ИГТИСАДИЙЙАТ ВЯ
СИЙАСЯТ, ОНЛАРЫН ГАРШЫЛЫГЛЫ ЯЛАГЯСИ
2.1.Сийасят вя дювлят
«Азярбайжанын уьурларынын тямялиндя
дцшцнцлмцш игтисади сийасят вя игтисади
ислащатлар дурур»
Илщам Ялийев
Сийасят - кцтлялярин дювлят идарячилийиндя, онун формалары, вязифяляри вя
мязмунунун мцяййян едилмясиндя иштиракыны ифадя едян хцсуси фяалиййятдир.
Щяр ъцр фяалиййяти сийасят щесаб етмяк олмаз. Сийасят ясасян щакимиййятя мцнасибятдя мейдана чыхыр. Сийасятдя ян мцщцм идейа дювлят
щакимиййятинин сахланмасыны, онун фяалиййяти цчцн ялверишли шяраит йарадылмасыны вя йа щямин щакимиййятин дяйишдирилмясини тяляб едир. Антагонист
ъямиййятлярдя сийасятин ясас мягсяди дювлят щакимиййяти васитясиля игтисади
ъящятдян гцдрятли олан щаким синфин мянафейини горумаг, онун сийаси
щакимиййятини дя тямин етмякдир. Ъямиййятин игтисади мянафеляри, нятиъядя сийаси фяалиййятин сосиал сябяби кими чыхыш едир. Мящз буна эюря дя чох
заман сийасяти игтисадиййатын тямяркцзляшмиш ифадяси адландырырлар. Сийаси
щакимиййят игтисади мцнасибятлярин йенидян гурулмасынын мцщцм амили
кими чыхыш едир. Бу ъящят ися сийасятин вя сийаси мцнасибятлярин нисби мцстягиллийини дя ифадя едир. Лакин сийасятин мцтлягя чеврилмяси игтисадиййатын,
сосиал-мядяни тяряггинин тамамиля она табе едилмяси нятиъясиндя практик
фяалиййятдя авантцризм вя волйунтаризм мейилляри баш верир. Сийасят о заман гцдрятли идаряетмя сянятиня чеврилир ки, о, елми ъящятдян ясасландырылсын вя йцксяк мяняви дяйярлярля говушсун, онлара уйьун олсун, йцксяк, щуманист, мяняви идеалларла узлашсын.
Сийасят вя йа сийаси фяалиййят мцяййян сийаси щакимиййят мювъуд
олмадан щяйата кечириля билмяз. Сийаси щакимиййят сийаси фяалиййяти реаллашдыран мцяййян иъраедиъилик вя ганунвериъилик органларынын мяъмусудур.
Бурайа ясасян дювлят апараты вя онун органлары, сийаси партийалар, щямкарлар иттифаглары, эянъляр тяшкилатлары, мцхтялиф иътимаи вя йарадыъылыг иттифаглары, дини тясисатлар вя с. дахилдир. Бцтцн бунлар еля мющкям чульашмыш
механизмя чеврилир ки, онун ясасында сийаси режим формалашыр вя щяр бир
ъямиййятдя сийаси щакимиййят щяйата кечирилир.
Ъямиййятин сийаси тяшкили вя мцнасибятлярин системиндя ясас рол дювлятя мяхсусдур. Беля ки, ъямиййятдя дювлят сосиал синфи структуру бцтюв шя44

килдя ящатя етмякля бцтцн синиф вя тябягялярдян ибарят олан инсан групларынын мянафейиня бу вя йа диэяр дяряъядя тохунур.
Гейд етмяк лазымдыр ки, мцтяхяссисляр дювлятя тарихи категорийа кими
бахараг ону инкишафда эютцрмцш, дювлятин щансы шяраитдя мейдана эялдийинин, тарихи инкишафынын вя юлцб эетмяси шяраитинин ардыъыллыгла тящлилини
вермишдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, тарихи инкишаф просесиндя мцхтялиф синифлярин мцлкиййятя вя истещсал васитяляриня мцхтялиф мцнасибяти формалашыр,
синифляр арасында мянафе якслийи йараныр. Бу шяраитдя ъямиййятдя «гайдаганун йаратмаг» мягсядиля дювлятин йаранмасы тарихи зярурят олур. Дювлят синфи зиддиййятлярин, барышмазлыьын мящсулу вя тязащцрцдцр. Синфи зиддиййятляр щарада, ня заман вя ня дяряъядя обйектив сурятдя барышдырыла
билинмязся, дювлят дя орада, о заман вя о дяряъядя мейдана эялир.
Билдийимиз кими, щяр бир дювлятин ики ясас функсийасы вардыр: дахили вя
хариъи. Тясяррцфат гуруъулуьу, ганунвериъилик, нязарят, интизам, тярбийя вя с.
вязифяляри щяйата кечирмяк дювлятин дахили функсийасыны, хариъи дювлятлярля,
игтисади, сийаси, щярби, мядяни вя с. ялагялярин тянзим едилмяси, юлкянин
бцтювлцйцнцн горунмасы ися дювлятин хариъи функсийасыны тяшкил едир.
Тарихдя мцхтялиф ъцр дювлят идарячилийи формалары мювъуд олмушдур,
мясялян, гулдарлыг дювлятинин идарячилик формасы олан монархийа, йяни
«тяк щюкмдарын гейри-мящдуд щакимиййяти, император, шащ вя с.» республикада формаларындан аристократик вя демократик республика: али щакимиййят органы мцяййян мцддятя сечилир. Феодализмдя ясас дювлят идарячилийи формасы монархийадыр. Капитализмдя ися дювлят идарячилийинин мцхтялиф формалары мювъуддур: республика, монархийалы республика, парламентли республика вя с. Сосиалист дювляти идарячилийинин ися цч формасы мювъуд олмушдур. Парис Коммунасы, советляр республикасы вя халг демократик республикасы.
Мцстягиллик газанмыш щяр бир халг юз демократик дювлятини гурмадан милли азадлыг щярякатынын наилиййятлярини горуйуб сахлайа билмяз. Щяр
щансы суверен юлкя юз игтисадиййатынын йцксялтмяк, сосиал-сийаси вя мяняви
ислащатлары щяйата кечирмяк, ярази бцтювлцйцнц горуйуб сахламаг цчцн
эцълц демократик дювлятя наил олмалыдыр. Бу, истиглалиййятини ялдя етмиш
юлкянин ян цмдя вязифясидир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, юз суверенлийини елан етмиш Азярбайъан
Республикасы да Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля бу йолда
илк аддымларыны атмышдыр. Артыг республикамызда мцстягил демократик
дювлятин ганунвериъи вя иъра щакимиййяти органлары формалашдырылыр, дювлятин мцщцм атрибутлары олан орду йарадылыр, пул ислащаты щяйата кечирилир.
Инди Азярбайъанын юз дювлят байраьы , щимни вя эерби вардыр. Демократик
дювлят гуруъулуьу 1918-1920-ъи иллярдя мювъуд олмуш Азярбайъан Демократик Республикасы яняняляринин бярпасы йолу иля давам етдирилир.
Мющтярям Президентимиз Илщам Ялийевин рящбярлийи иля республикамызын игтисадиййаты, ордусу, интеграсийа ялагяляри сцрятля инкишаф едир. Азярбайъанда мцстягил демократик дювлят гуруъулуьу 20 иля йахын бир мцддятдя Ермянистанын республикамыза гаршы ярази иддиалары ясасында апардыьы
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мцщарибя шяраитиндя щяйата кечирилир.Бцтцн бунлара бахмайараг, Азярбайъанын бцтцн игтисади, мяняви, сийаси, щярби интеллектуал потенсиалы мцщарибянин щяллиня йюнялдилмишдир. Игтисади вя сосиал сащялярдя, демократик
дювлят гуруъулуьунда илк аддымлар атылмыш, мцхтялиф мцлкиййят формаларынын, юзялляшмянин, дювлят верэи вя эюмрцк сийасятинин , малиййя-кредит сийасятинин, хариъи тиъарят ялагяляринин йарадылмасы вя с юлкядя бюйцк инкишафа тякан вермишдир. Бцтювлцкдя демократийанын мащиййятини тяшкил
едян, демократик дювлят гуруъулуьунда щяйата кечирилмяси зярури олан
башлыъа принсип вя тялябляр гаршыйа гойулур:
- ъямиййят мигйасында чохлуьун щакимиййятинин бяргярар олмасы,
чохлуьун гябул етдийи ганун вя гярарларын щяйата кечирилмясинин щамынын
вя щяр кясин боръу вя вязифяси кими гябул едилмяси;
- ъямиййятдя ганунун алилийи принсипиня щамынын гяти ямял етмяси,
ганунун алилийинин щяйата кечирилмясиня реал мадди, сосиал-сийаси вя мяняви тяминат верилмяси, бу ясасда щцгуги дювлят формалашдырылмасы;
- милли, дини, сийаси вя с. мянсубиййятиндян асылы олмайараг вятяндашларын там сийаси, щцгуги вя мяняви азадлыгларына вя щцгуг бярабярликляриня тяминат верилмяси;
- миллятлярарасы етник вя дини ядалят, айры-сечкилик щалларына йол верилмямяси, халгларын щягиги достлуьу вя ямякдашлыг мцнасибятляринин гярарлашмасы цчцн тяминат верилмяси;
- сийаси дювлят гурулушу системиндя ашаьыдан йухарыйа бцтцн ганунвериъилик вя иъраедиъилик щакимиййяти органларынын мцяййян мцддят дахилиндя сечкили олмасынын тямин едилмяси, рящбярлярин вя дювлят органларынын
сечиъиляр гаршысында щесабат вермяси, халг гаршысында там мясулиййят дашымасы; - конститусийанын вя она уйьун гябул едилмиш ганунларын тохунулмазлыьынын там тямин едилмяси;
- иътимаи-сийаси вя мяняви фяалиййятдя чохпартийалылыьа, фикир плцрализминя ряй вя мювгелярин мцхтялифлийиня эениш мейдан верилмякля цмуммилли мянафе ясасында бцтцн иътимаи бирлик вя щярякатларын, иътимаи тяшкилат вя
сийаси партийаларын щямряйлийи, йекдиллийи цчцн максимум тяминат верилмяси; ъямиййятин вя миллятин цмуми мянафейинин фярди, шяхси вя груп
мянафейиндян цстцн тутулмасы;
- сосиал-сийаси вя мяняви фяалиййятдя бейнялмилялчиликля миллилик, милли
дяйярлярля бяшяри сярвятляр, милли тарихи янянялярля мцасирлик, цмуми демократик принсиплярля милли идарячилик яняняляринин цзви вящдятдя щяйата
кечирилмяси;
- гоншу дювлят вя миллятлярля , бцтцн хариъи юлкя вя халгларла гоншулуг
вя ямякдашлыг едилмяси, щеч бир дювлятя гаршы ярази иддиаларынын сцрцлмямяси, юз яразисинин бцтювлцйцнцн горунуб сахланмасы цчцн цмуми мянафе ясасында юлкядя миллятдахили вя миллятлярарасы щямряйлийин вя бирлийин тямин едилмяси, онларын милли - мядяни мухтариййят щцгугларынын горунуб
щяйата кечирилмяси вя с.
2.2. Игтисади сийасят
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Базар игтисадиййаты шяраитиндя юлкянин игтисадиййатынын инкишафы вя
мющкямлянмяси динамик вя давамлы инкишаф йолу иля ня гядяр чох иряли
эедирся, истещсалын тяшкили вя идаря едилмясинин, рящбярлийин елми принсипляри
бир о гядяр инамла щяйата дахил олур. Юлкямиздя щяйата кечирилян игтисади
сийасят ишляйиб щазырламаг вя ямяли сурятдя щяйата кечирмяк эетдикъя даща
артыг дяряъядя дювлят башчымызын фяалиййятинин ян мцщцм истигамятиня
чеврилир.
Щазырда юлкя рящбяри Илщам Ялийевин дцнйада нцфузунун артмасы,
бцтцн ъямиййятин мцгяддяраты цчцн онун цзяриня тарихи мясулиййят гойур.
Щямин андан етибарян юлкя игтисадиййатынын инкишафы проблемляри, игтисади
сийасяти, йяни юлкя игтисадиййатыны, инсанлар арасында игтисади мцнасибятляри
нормал шякилдя тянзим етмяк сащясиндя Азярбайъан дювлятинин фяалиййятинин проблемляри зящмяткешлярин, дювлят башчысынын диггят мяркязиня кечир. Игтисадиййат йени базар системиня кечидин гялябяси уьрунда мцбаризянин щялледиъи сащясиня чеврилир. Мцвафиг сурятдя юлкя башчысынын сийасятиндя, В.И.Ленинин дедийи кими, «игтисадиййат сийасяти» вя йа игтисади сийасят юн плана кечир. Ленинин «Индии бизим башлыъа сийасятимиз дювлятин
игтисади гуруъулуьундан ибарят олмалыдыр» мцддяасы бизим дюврцмцздя
дя юз актуаллыьыны тамамиля сахлайыр.
Дювлятин игтисади сийасяти дюврцмцзцн ян габагъыл елми олан игтисади
нязяриййянин щяйатда йохланмыш мцддяаларына ясасланыр. Билдийимиз кими,
игтисад елми донуб галмыш ещкамлар вя формуллар мяъмусу дейилдир,
дурмадан инкишаф едян тялимдир. Онун йарадыъы рущуну рящбяр тутараг
дювлят щяйатын тяляб етдийи йени мцддяалар иряли сцрцр, ейни заманда кющнялмиш нязяри формуллары гятиййятля кянара атыр. Щямишя зянэинляшмяси вя
инкишафы сайясиндя нязяриййя игтисади сийасятин даими елми ясасына чеврилир.
Карл Маркс «Сийаси игтисадын тянгидиня даир» ясяриня мцгяддимядя
иътимаи щадисялярин тящлилиня бу йени мцнасибятин гыса шярщини вермишди:
«Инсанлар юз щяйатынын иътимаи истещсалында юз ирадясиндян асылы олмайан
мцяййян, зярури мцнасибятляря юз мадди мящсулдар гцввяляри инкишафынын
мцяййян пиллясиня уйьун олан истещсал мцнасибятляриня эирирляр. Бу истещсал
мцнасибятляринин мяъмусу ъямиййятин игтисади гурулушуну, реал базиси
тяшкил едир, щцгуг вя сийаси цстгурум бу базис цзяриндя йцксялир вя мцяййян иътимаи шцур формалары бу базися уйьун олур. Мадди щяйатын истещсал
цсулу, цмумиййятля, щяйатын иътимаи, сийаси вя мяняви просесляри цчцн шярт
олур. Инсанларын варлыьыны онларын шцуру мцяййян етмир, яксиня, инсанларын
иътимаи варлыьы онларын шцуруну мцяййян едир».
Гейд етмяк лазымдыр ки, дювлятин йаранмасы синифлярин мейдана
эялмяси иля баьлыдыр.В.И.Ленин синифлярин эениш елми тярифини верди. О йазырды
: «Синиф, тарихъя мцяййян иътимаи истещсал системиндя тутдуглары йеря эюря,
истещсал васитяляриня олан мцнасибятляриня (чох гисми ганунларда мющкямляниб рясмиляшдирилян бу мцнасибятляря) эюря, иътимаи ямяк тяшкилиндяки ролларына эюря, демяли, малик олдуглары иътимаи сярвятдян пай алмаг цсулуна
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вя бу пайын мигдарына эюря фярглянян бюйцк инсан групларына дейилир»
Бурадан беля бир нятиъяйя эялмяк олар ки, , ъямиййятин синфи бюлэцсцнцн
ясасыны ян дярин игтисади сябябляр тяшкил едир.
Маркс вя Енэелс, сонралар ися щямчинин Ленин бу нятиъяляря эялдикдян сонра игтисади нязяриййя проблемлярини юзляринин нязяри ишинин мяркязиндя гойдулар.
Игтисадиййат анлайышынын юзц олдугъа ящатяли вя чохмяналыдыр. Бу анлайыш йунанъа «оикономиа» сюзцндян ямяля эялмишдир, щярфи мянасы
«тясяррцфат (ев тясяррцфаты) ганунлары» демякдир. Щазырда «игтисадиййат»
сюзц бу вя йа диэяр ъямиййятин истещсал мцнасибятляри мяъмусуну, бцтювлцкдя юлкянин игтисадиййатыны вя йа онун сащялярини; истещсалын бу вя йа
диэяр сащясини юйрянян елмляри ифадя етмяк цчцн ишлядилир.
Базар игтисадиййаты йолу иля эедян юлкямиз мющкямляниб инкишаф етдикъя, онун камиллик дяряъяси йцксялдикъя дювлятимиз иътимаи тяряггинин ян
бюйцк вя мцряккяб мясяляляринин юйрянилмясиндя вя дярк едилмясиндя
даща да ирялилямиш, ъямиййятя рящбярлик мясялясиндя елми мцнасибят эцълянмишдир, игтисади сийасятин проблемляриня, онун елми сурятдя ясасландырылмасына эетдикъя даща артыг диггят йетирилмяси бунун парлаг ифадяляриндян
бири олмушдур.
Базар игтисадиййаты йолу иля эедян республикамыз, дцнйа тарихинин эедишиня ян яввял юз тимсалынын эцъц иля, тясяррцфат вя мядяниййят гуруъулуьунун мцвяффягиййятляри иля, юз игтисади сийасяти иля тясир эюстярир. Юлкямиздя гябул едилмиш «Реэионларын сосиал-игтисади инкишафына даир Дювлят програмлары»нын щяйата кечирилмяси юлкямизин дцнйанын инкишаф етмиш дювлятляри сявиййясиня чатмасыны йахынлашдырыр. Бу, бцтцн бейнялхалг инкишафа,
чох бюйцк тясир эюстярир.
Юлкямиздя мящсулдар гцввяляр инкишаф етдикъя вя тясяррцфат ялагяляри
мцряккябляшдикъя дювлятимизин игтисади сийасятинин ролу артыр, гябул олунан гярарларын елми сурятдя ясасландырылмасына тяляб йцксялир. Дювлят гуруъулуьу тяърцбяси эюстярир ки, йени дювлятимизин йаратдыьы чох бюйцк имканлардан истифадя едилмяси биринъи нювбядя дювлятимиз вя онун рящбяриндян, юлкя игтисадиййатынын инкишаф проблемлярини елми ъящятдян ясасландырылмыш игтисади сийасят ясасында щялл етмяк габилиййятиндян асылыдыр.
Беляликля, игтисадиййат инсан фяалиййятинин ясас сащяси олуб, нятиъя
етибары иля иътимаи щяйатын бцтцн башга тяряфлярини мцяййян едир. Игтисади
сийасят Азярбайъан дювлятинин башлыъа сийасятидир.
Яэяр игтисадиййат иътимаи щяйатын мадди ясасы, онун реал базисидирся,
онда сийасят онун цзяриндя уъалан цстгурумун мцщцм цнсцрцдцр.
В.И.Ленин онларын гаршылыглы ялагясиндян бящс едяряк щяр шейдян яввял игтисади базисин сийасятя нисбятян мцяййянедиъи ролуну гейд етмишдир.Юз
садялийиня вя ящатялилийиня эюря онун классик формулу чох мяшщурдур:
«Сийасят- игтисадиййатын тямяркцзляшмиш ифадясидир».
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«Сийасят» сюзц йунанъа политике сюзцндян ямяля эялмишдир, щярфи мянасы «дювляти идаря етмяк мящаряти» демякдир. Сийасят ъямиййятин якс
синифляря парчаланмасы вя дювлятин йаранмасы нятиъясиндя мейдана эялмишдир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, сийасят иътимаи щяйатда хцсуси йер тутур. Бу
йер, яввялян онунла мцяййян едилир ки, сийасят ъямиййятдя игтисади мцнасибятлярин башлыъа ъящятлярини, онларын синфи тябиятини ян дольун шякилдя якс
етдирир; икинъиси, онунла мцяййян едилир ки, сийасят буну цстгурумун диэяр
цнсцрляриндян фяргли олараг билаваситя едир. Мящз бу да сийасятя игтисадиййатын тямяркцзляшмиш ифадяси демяйя имкан верир.
Бяс щансы йолла игтисадиййат ямяли сурятдя сийасятдя тямяркцзляшмиш
ифадясини тапыр. Бу мясяляни нязярдян кечирдикдя йягин етмяк чятин дейилдир ки, бурада игтисади мянафе проблеми мейдана чыхыр. Мясяля бурасындадыр ки, игтисадиййат, игтисади мцнасибятляр, ф.Енэелсин тдедийиня эюря, ян
яввял мянафеляр кими тязащцр едир. Онлар, йяни игтисади, мадди мянафеляр
обйективдир вя иътимаи истещсалын бу вя йа диэяр системиндя инсанларын (синифлярин) мювгейини якс етдирир. Бу системдя мцяййян йер тутаркян инсанлар фикирляриндя вя щярякятляриндя нятиъя етибариля юзляринин игтисади мянафелярини рящбяр тутурлар, юз сийасятлярини, юз синфинин сийасятини мцяййян
едяркян онлары ясас эютцрцрляр. Базар игтисадиййаты шяраитиндя игтисадиййаты
сийасятдя «тямяркцзляшмиш ифадя етмяк» игтисадиййат цчцн зящмяткеш кцтлялярин цмдя игтисади мянафелярини ясас эютцрмяк демякдир. Дювлятимизин
щям дахили , щям дя хариъи сийасятинин ян дярин кюклярини дювлятимиздяки
щаким синифлярин игтисади мянафеляри, игтисади вязиййяти мцяййян едир.
Щазыркы шяраитдя Азярбайъан дювляти игтисад елми гаршысында эетдикъя
артан тялябляр гойур. Сцрятля инкишаф едян юлкя игтисадиййаты елм гаршысында
йени вя даим мцряккябляшян вязифяляр гойур. Бунларын ичярисиндя башлыъа
вязифя юлкя игтисадиййатынын сямяряли шякилдя планлы идаря олунмасы ишиндя
дювлятин план вя прогнозларындан истифадя едилмясинин ян сямяряли форма
вя методларыны ишляйиб щазырламагдыр. Азярбайъан игтисадиййатынын даща
да инкишаф етдирилмясинин цмдя проблемляри ашаьыдакылар кими дювлятин
игтисади сийасятинин диггят мяркязиндя дурур:
1. Халгын мадди вя мяняви тялябатыны ян дольун шякилдя юдямяк.
2. Истещсалын сямярялилийини йцксялтмяк, ону ардыъыл сурятдя интенсивляшдирмяк.
3. Елми-техники ингилабын наилиййятляриня йийялянмяк.
4. Игтисади щявясляндирмя системини тякмилляшдирмяк.
5. Истещсалын сямяряли тяшкили вя идаря едилмясиня нязарят етмяк
Тарихи тяърцбя эюстярир ки, базар игтисадиййаты гуруъулуьу просесиндя
сийасят гцдрятли йарадыъы гцввядир. Сийасят игтисадиййата фяал мцдахиля
едяряк, она мягсяд айдынлыьы вя мцтяшяккиллик верир.Бунунла да сийасят
ъямиййятин игтисади инкишафынын сабитлийини, дайаныглы вя давамлы инкишафыны,
динамизмини вя сямярялилийини юлчцлмяз дяряъядя артырыр.
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Бцтцн бунлар игтисадиййатла сийасятин гаршылыглы фяалиййяти щаггында
дювлят сийасятинин тамамиля дцзэцнлцйцнц бир даща тясдиг едир. Бу анлайыш
игтисадиййатын сийасятя нисбятян мцяййянедиъи ролуну эюстярмякля кифайятлянмир. Иътимаи щяйатын бцтцн сащяляри, бцтцн тяряфляри вя тяркиб щиссяляри
бир-бири иля баьлыдыр вя бир-бириня гаршылыглы тясир эюстярир. Бу гаршылыглы фяалиййятдя игтисадиййат няинки ъямиййят щяйатынын бцтцн башга щадисялярини
мцяййян едир, щабеля онларын якс тясирини дя юз цзяриндя щисс едир. Щям дя
игтисадиййат цстгурум цнсцрляриня башлыъа олараг сийасят васитяси иля тясир
эюстярдийи кими, бу цнсцрлярин игтисадиййата тясири дя ян яввял еля сийасят
васитясиля щяйата кечирилир.
Игтисадиййатын мцяййянедиъи рол ойнамасы иля иътимаи щяйатын мцхтялиф сащяляринин гаршылыглы фяалиййятиндян бящс едяряк, Фридрих Енэелс йазмышдыр:
«Сийаси, щцгуги, фялсяфи, дини, ядяби, бядии инкишаф вя с. игтисади инкишафа ясасланыр. Лакин бунларын да щамысы щямчинин бир-бириня, щабеля игтисади
зяминя тясир эюстярир. Мясяля гятиййян еля дейилдир ки, эуйа йалныз игтисади
вязиййят сябябдир, йалныз о фяалдыр, бцтцн йердя галаны ися йалныз пассив нятиъядир. Йох, бурада игтисади зярурят ясасында гаршылыглы тясир вардыр ки, бу
да сон нятиъядя щямишя юзцня йол ачыр».
Сийаси игтисадиййатын инкишафына мцхтялиф шякилдя тясир эюстяря биляр.
Сийаси щакимиййятдян вя йа дювлят щакимиййятиндян данышаркян Фридрих
Енэелс гейд етмишдир ки, онун «игтисади инкишафа якс тясири цч ъцр ола биляр.
Дювлят щакимиййяти ейни истигамятдя тясир эюстяря биляр, онда инкишаф
сцрятлянир; о, игтисади инкишафа якс тясир едя биляр, -бу щалда, щазыркы заманда щяр бир бюйцк халгда бу щакимиййят мцяййян вахт кечдикдян
сонра даьылмыш олур; йахуд дювлят щакимиййяти игтисади инкишафа мцяййян
истигамятлярдя манечилик эюстяриб ону башга истигамятлярдя ирялилядя
биляр.Бу щал, нятиъя етибары иля, яввялки ики щалын бириня мцнъяр олур».
Дювлятимиз вя онун йеритдийи игтисади сийасятин тарихи тяърцбяси инандырыъы сурятдя сцбут едир ки, игтисадиййата рящбярлик сащясиндя елми хяттин
ишляниб щазырланмасы вя ардыъыл сурятдя щяйата кечирилмяси дювлятимиздян,
ъямиййятин щяйатында игтисадиййатла сийасятин нисбяти, игтисади сийасятин
ролу вя ящямиййяти щаггында мцтярягги анлайышдан бцтцн вя щяр ъцр
узаглашма щалларына гаршы ян гяти мцбаризя апарылмасыны нязярдя тутур.
Базар игтисадиййаты шяраитиндя игтисади сийасятин, йяни елми сурятдя
ясасландырылан, ъямиййятин реал имканларыны вя вязифялярини дцзэцн нязяря
алан сийасятин ролу вя ящямиййяти эетдикъя артыр. Беля ки, игтисади сийасят
ъямиййят щяйатынын мадди шяраитинин инкишаф характерини вя сявиййясини
хейли дяряъядя мцяййян едир, демяли, мящсулдар гцввялярин тяряггисиндян
тутмуш бцтювлцкдя дахили вя хариъи сийасятин мцхтялиф ъящятляринин формалашмасынадяк ъямиййят щяйатынын бцтцн тяряфляриня, щцгуга, идеолоэийайа,яхлага вя с. билаваситя вя йа долайы йолла тясир эюстярир.Бир щалда ки, белядир, онда эяряк давамлы вя дайаныглы инкишафын эцълц амили кими игтисади
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сийасятин щягиги ролу елм тяряфиндян дяриндян ачылыб эюстярилсин, бу амил
щярякят щалында вя ъямиййятин тяряггисинин диэяр щярякятвериъи гцввяляри
иля гаршылыглы ялагядя, даим дяйишян шяраитя вя вязифяляря уйьун сурятдя тящлил едилсин.
Бундан башга, игтисади сийасят тякъя ъямиййятин щяйатынын дейил, щабеля щяр бир адамын, буну онун истяйиб-истямямясиндян, щямин факты дярк
етмясиндян вя йа она ящямиййят вермямясиндян асылы олмайараг, щяйатынын бир чох тяряфляриня щям билаваситя, щям дя долайысы иля тясир эюстярир.
Гейд етмяк лазымдыр ки. ъидди елми ясаслара архаланан игтисади сийасят бцтцн дахили имканларын, даща там шякилдя ашкара чыхарылмасына вя онлардан истифадя олунмасына щялледиъи дяряъядя кюмяк едир. Бир щалда ки,
белядир, онда эяряк игтисади сийасятин кцтляляря мцйяссяр олан елми принсипляри ъямиййят мигйасында вя онун щяр бир щиссясиндя даща ардыъыл вя там
шякилдя, максимум сямяря иля щяйата кечирилсин, бир-бири иля сых баьлы олан
бцтцн игтисади вя иътимаи, сийаси вя идеоложи тядбирляр ващид бир истигамятя юлкя игтисадиййатынын динамизмини, онун сямярясини йцксялтмяйя, ъямиййятин инкишаф сцрятини артырмаьа йюнялдилмиш олсун.
Юлкя Президенти Илщам Ялийевин рящбярлийи иля юлкянин игтисади инкишафына даир узунмцддятли програм ишляниб щазырланмыш, орада игтисади сийасятинин принсиплярини ясасландырмыш вя тясбит етмишдир. Бу сийасят юлкямизин
бцтцн зящмяткешляри тяряфиндян щамылыгла бяйянилир. Онлар дювлятин сийасятини бцтцнлцкля мцдафия едирляр, чцнки, бу сийасят дярин хялги сийасятдир - о,
зящмяткешлярин щяйати мянафейини ясас тутур; бу сийасят ясл елми сийасятдир
- о, бу мянафейи юдямяйин йеэаня мцмкцн вя дцзэцн йолларыны эюстярир.
Азярбайъан дювлятинин елми сурятдя ясасландырылмыш игтисади сийасяти
юлкямизин уьурлу инкишаф йолу иля ирялиляйишини истигамятляндирян вя сцрятляндирян гцдрятли гцввядир.
Азярбайъан дювлятинин игтисади сийасяти ишдя зящмяткешляри инандырыр
ки, онларын мадди рифащынын йцксялмяси бцтювлцкдя юлкя игтисадиййатынын
мцвяффягиййятляри иля билаваситя баьлыдыр. Онун бцтцн сащяляринин йцксяк
инкишаф сцряти, истещлак маллары мигдарынын сцрятля артмасы, онларын чешидинин вя кейфиййятинин йахшылашмасы ящалинин артан тялябатыны эетдикъя даща
дольун юдямяйя имкан верир. Юлкядя игтисади артым тямин едилдикъя, истещсалын мигйасы эенишляндикъя, милли эялир артдыгъа дювлят зящмяткешляринин
пул эялирини артырмаг, мянзил вя мядяни-мяишят обйектляри тикинтисини эенишляндирмяк имканы ялдя едир. Бу ися сон нятиъядя халгын мадди рифащынын
йахшылашдырылмасына сябяб олур. Беля ки, сийасят ганунун нязяри формулу
архасында онун реал игтисади мязмунуну, инсанларын фяалиййятинин мцяййян бир тяряфини, онун ясасыны тяшкил едян мадди мянафейи вя сябябляри, ейни заманда бу фяалиййятин щяйата кечирилмяси цчцн истифадя олунан игтисади
цсуллары вя васитяляри, игтисади формалары вя методлары, онун ъяряйан етдийи
конкрет шяраити, щабеля она тясир эюстярян хариъи амилляри ачыб эюстярир.
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Щал-щазырда юлкямиздя апарылан уьурлу сийасят нятиъясиндя мящсулдар гцввялярин инкишафында йени кейфиййят дяйишикликляри баш верир. Буна
эюря дя щямин дяйишикликляри вахтында эюрмяйин вя дцзэцн истигамят эютцрмяйин бюйцк ящямиййяти вардыр. Беля ки, юлкя игтисадиййатынын приоритет
вя щялледиъи сащяляри бунлардыр: електрик енерэетикасы, нефт-кимйа сянайеси,
туризм.Бундан башга машынгайырма вя ъищазгайырма, електроника, нефт
вя газ чыхарылмасы сащяляринин инкишафы олдугъа ваъибдир. Бу сащялярин щяр
биринин юзцндя дя хцсусиля мцтярягги истигамятляр вардыр ки, онлары да эюрмяк вя эяляъякдя инкишаф етдирмяйи нязярдя тутмаг лазымдыр. Беля ки, йалныз перспективли сащялярин вя сянайенин бцтцн башга сащяляриндя ян мцтярягги истигамятлярин цстцн инкишафыны нязяря алараг планлар вя прогнозлар
ишляйиб щазырламагла биз истещсалын ян сямяряли гурулушуну тямин едя
билярик.
Елми сурятдя ясасландырылмыш игтисади сийасятин ишляниб щазырланмасы
вя щяйата кечирилмяси ики груп проблемин щяллини нязярдя тутур. Бу групплардан бири игтисади сийасятин стратеэийасына, диэяри ися тактикасына аиддир.
Игтисади сийасятин стратеэийасы дювлятин баш мягсядляринин мцяййян едилмясиндян, юлкя игтисадиййаты инкишафынын бу вя йа диэяр мярщялясинин хцсусиййятляриня тятбигян щямин мягсядлярин конкретляшдирилмясиндян, юлкя игтисадиййатынын сащяляри цчцн дювлятин фяалиййятинин башлыъа истигамятляринин
ишляниб щазырланмасындан ибарятдир, игтисади сийасятин тактикасы игтисадиййатын гыса дювр цчцн планлашдырылмасынын вя она рящбярлийин еля формаларыны, метод вя цсулларыны ашкара чыхармагдан ибарятдир ки, стратежи хятдян
иряли эялян конкрет вязифяляри онларын васитясиля ян сямяряли шякилдя йериня
йетирилир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, «Стратеэийа» йунанъа «стратеэиа» сюзцндян
ямяля эялмишдир, «илкин щярби рящбярлик мящаряти» демякдир, «тактика» да
йунанъа «тактика» сюзцндяндир, «гошунлары дцзмяк мящаряти» демякдир.
Сийасятя эялдикдя ися «стратеэийа» сийаси фяалиййятин мягсяд вя истигамятляринин мцяййян едилмясини, «тактика» ися бу фяалиййятин ямяли васитяляринин,
цсул вя методларынын щазырланмасыны эюстярян анлайышлар кими ишлядилир.
Игтисади сийасятин стратежи хяттинин мцвяффягиййяти вя тактики цсулларынын сямярялилийи щялледиъи дяряъядя онларын елми сурятдя ясасландырылмасындан, игтисадиййатын инкишафынын хцсусиййятляринин ня гядяр дольун
нязяря алынмасындан асылыдыр.
Базар игтисадиййаты шяраитиндя инсанларын фяалиййяти дювлят тяряфиндян,
бцтцн ъямиййят мигйасында дювлят тяряфиндян тянзим едилир. Базар игтисадиййаты шяраитиндя дювлят игтисади сийасятин ишляниб щазырланмасы вя щяйата
кечирилмясиндя бир сыра мясяляляри диггятдя сахлайыр:
1. Биринъи мярщяля игтисадиййатын инкишаф истигамятляри вя мейилляринин
дярк едилмяси, бу вя йа диэяр тарихи мярщяля хцсусиййятляринин тядгиги иля
баьлыдыр. Беля ки, юлкянин дахилиндя мювъуд вязиййятин тящлили, конкрет
бейнялхалг шяраитин вя онун перспективляринин нязяря алынмасы да бюйцк
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ящямиййятя маликдир. Елми прогнозлашдырманын юлкя ящалисинин артымына,
юлкянин тялябатына, елми-техники тяряггийя даир прогнозларын тяртиб едилмясинин щазыркы шяраитдя ролу эетдикъя артыр, бу ися тякъя йахын перспектив
цчцн дейил, щабеля нисбятян узаг перспектив цчцн игтисади вя иътимаи-сийаси
вязифяляри мцяййян етмяк лцзуму иля ялагядардыр.
2. Икинъи мярщяля елми-тядгигат ясасында игтисади сийасятин мягсяд вя
вязифяляринин иряли сцрцлмяси, онун стратежи хяттинин ишляниб щазырланмасыдыр.
Игтисади сийасятин стратеэийасы бир гайда олараг дювлят вя онун иъра
структурлары тяряфиндян мцяййян едилир.
Игтисади сийасятин нязяри консепсийасы щямишялик мцяййян едилмиш щярякятсиз бир шей дейилдир. Юз ясасы етибариля тарихи инкишафын там бир мярщяляси цчцн ващид нязяри консепсийа олараг галмагла йанашы, о, топланмыш
тяърцбянин, йени елми наилиййятлярин вя башга шяраитин нязяря алынмасы иля
тяфсилат вя тяфяррцат ъящятъя дяйишиля биляр. Беля дцрцстляшдирмялярдян имтина едилмяси лабцд олапраг сийасяти щяйатдан айры дцшмяйя мящкум едир,
онун зярури чевиклийини итирир. Лакин бир щалда ки, тясщищляр айры-айры ъящятляря вя тяфяррцата аиддир, башлыъа истигамятляри вя мягсядляри ися дяйишдирмир, демяли, бунлар игтисади сийасятин стратеэийасына дейил, анъаг тактикАсына тохунур.
3.Игтисадиййатын давамлы вя дайаныглы инкишафынын мейилляри дярк едилдикдян вя игтисади сийасятин башлыъа истигамяти мцяййянляшдирилдикдян сонра ясас иш бу хятти ямяли сурятдя щяйата кечирмякдян ибарят олур. Игтисади
сийасятин ишляниб щазырланмасынын вя йеридилмясинин цчцнъц мярщяляси онун щяйата кечирилмяси башланыр. Бу мярщялядя ясас диггят игтисади сийасят тактикасынын проблемляри, бу вя йа диэяр мярщялянин хцсусиййятляриня
ян чох уйьун олан вя стратежи мцвяффягиййяти тямин едян йолларын вя васитялярин, форма вя цсулларын мцяййян едилмяси цзяриндя ъямлянир.
Дювлятин игтисади сийасятини Азярбайъан дювлятинин органлары конкрет
Игтисади Инкишаф Назирлийи, Малиййя Назирлийи, Мяркязи Банк, Верэиляр
Назирлийи, Дювлят Эюмрцк Комитяси вя с. гурумлар щяйата кечирирляр.
Мящз бу органлар техники вя малиййя сийасятини, гиймят, ясаслы вясаит гойулушу, ямякщаггы вя с. сийасяти ямяли сурятдя щяйата кечирирляр. Бцтцн
бунлар дювлятин ващид игтисади сийасятинин бир-бири иля баьлы цнсцрлярини, функсионал истигамятлярини ямяля эятирир. Бу мясялядя ъямиййятин елми-техники,
иътимаи-игтисади, сийаси вя мядяни тяряггисинин фасилясиз артан динамизми дя
нязяря алынса, онда тясяррцфат практикасыны даим тящлил етмяк, илкин гярарлары дцрцстляшдирмяк лцзуму тамамиля шяксиз вя зярури олар. Бу мярщялядя
игтисади експериментлярин тяшкилинин бюйцк ящямиййяти вардыр.
Беляликля, елми сурятдя ясасландырылмыш игтисади сийасят онун стратежи
хяттини мцяййян етмяк вя онун щяйата кечирилмясинин ян сямяряли тактики
васитялярини ахтарыб тапмаг демякдир. Бу сийасятин ишляниб щазырланмасы вя
щяйата кечирилмяси гаршылыглы сурятдя ялагядар олан бир сыра мярщялялярдян
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кечир. Щямин мярщялялярдян ися ъямиййятин обйектив игтисади ганунлардан
истифадя етмяси просеси ямяля эялир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъан ящалисинин мадди вя мядяни
щяйат сявиййясинин йцксялдилмясиня даир програм ящалинин эялирини вя истещлакыны артырмаг, зящмяткешлярин ямяк вя мяишятинин тяшкилини йахшылашдырмаг, мядяни-техники сявиййясини йцксялтмяк, шящярдя вя кянддя щяйат
шяраитини йахшылашдырмаг сащясиндя бир-бири иля баьлы тядбирлярин эениш комплексиндян ибарятдир. Сон иллярдя гябул едилмиш «Реэионларын сосиал-игтисади инкишафына даир Дювлят Програмы»нда (2008-2013-ъц илляр) ъямиййятин
иътимаи инкишафынын актуал проблемляринин щялл едилмяси, ящалинин бцтцн
тябягяляринин рифащынын йцксялдилмяси нязярдя тутулур.
Мцяййян едилмиш програмын сяъиййяви ъящяти онун елми сурятдя ясасландырылмасындан, халгын эялирини артырмаьын, онун мадди немятляря вя
хидмятляря артан тялябатыны юдямяйин мцхтялиф йол вя формаларынын сямяряли ялагяляндирилмясиндян ибарятдир. Ямякщаггынын йцксялдилмяси вя ямяк
шяраитинин йахшылашдырылмасы, ящалинин аз тяминатлы щиссясиня верилян юдянълярин артырылмасы, верэи эцзяштляринин эенишляндирилмяси, пяракяндя сатыш гиймятляри сийасяти, истещлакын артырылмасы вя гурулушун тякмилляшдирилмяси,
мянзил тикинтисинин эенишляндирилмяси, ящалийя иътимаи-мядяни вя мяишят
хидмятинин йахшылашдырылмасы вя бу истигамятлярдян щяр бири даща да инкишаф етдирилир, щяр бири башлыъа вязифянин йериня йетирилмясиндя юз ролуну ойнайаъагдыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъан дювлятинин эцъцнцн мянбяйини
бунда эюрцрдц ки, бу дювлят ясл халг дювлятидир, халгын хейриня йарадылмышдыр вя халга хидмят едир.
Щал-щазырда Азярбайъан дювлятини мющкямляндирмяйин, демокРатийаны инкишаф етдирмяйин ваъиб олдуьуну нязяря алараг Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисинин ролунун артырылмасы хцсуси ящямиййят кясб
едир. Бунун сябяби одур ки, юлкядя гябул едилян ганунлар Милли Мяълис тяряфиндян гябул едилир. Бу ганунлар ися юлкя игтисадиййатынын сцрятля инкишаф
етмясиня, онун ганунвериъилик базасынын тякмилляшмясиня хидмят едир.
Али дювлят щакимиййяти органы олан Азярбайъан Республикасынын
Милли Мяълиси игтисади сийасятин ишляниб щазырланмасында вя щяйата кечирилмясиндя бюйцк рол ойнайыр. Щазырда сянайенин, кянд тясяррцфатынын, тикинтинин, тящсилин, елмин, мядяниййятин, сящиййянин, тиъарятин, иътимаи тяминатын
инкишафы иля ялагядар олан ясас мясялялярин щяллиндя онун ролу хейли артыр.
Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси иътимаи вя игтисади щяйатын актуал проблемлярини мцзакиря едир. Ян мцщцм ганунларын лайищяляри
даим цмумхалг мцзакирясиня верилир. Беля ки, эениш халг кцтлялярини
«дювляти идаря етмяк ишиня, бцтцн дювлят щакимиййятини яля алмаг ишиня»
ъялб едир.
Игтисади сийасяти щяйата кечирмяк цчцн Милли Мяълисин даими комитяляринин ишинин бюйцк ящямиййяти вардыр. Бу комитяляр сянайе вя кянд тясяр54

рцфаты сащяляринин, няглиййатын, тиъарятин, тящсилин, тящсилин, ъямиййятин, мядяниййятин вя саирянин инкишафы мясяляляри иля мяшьул олурлар. Онлар дювлят
планларынын вя бцдъясинин лайищялярини диггятля юйрянир, юз мцлащизя вя тяклифлярини иряли сцрцрляр.
2.3. Игтисадиййатын дювлят тяряфиндян тянзимлянмясинин
обйектив ясаслары
Базар игтисадиййаты нязяриййясинин баниляриндян олан А.Смит щесаб
едирди ки, щюкмдарын вя йа дювлятин вязифяси бцтювлцкдя ъямиййят цчцн сон
дяряъя файдалы олан, лакин юз вясаити иля бир няфярин, йахуд да групун,
хяръини юдяйя билмядийи иътимаи мцяссисяляри йаратмаг вя щяйата кечирмякдян ибарятдир. Одур ки, онларын хцсуси шяхсляр вя йа сайда хцсуси шяхслярдян ибарят олан груп тяряфиндян йарадылмасы вя сахланылмасыны эюз-лямяк олмаз.
Бурадан айдын олур ки, азад базар щеч дя юз-юзцня тянзимлянян вя
йа юз-юзцня тясщищ олунан систем дейилдир.Башга сюзля, азад принсипиня вя
щеч ня иля мящдудулашдырылмайан рягабятя ясасланан базар, ъямиййят гаршысында дуран бцтцн проблемляри щялл етмяк игтидарында дейилдир. Вя буна
эюря дя дювлятин ъямиййятдя эедян игтисади вя сосиал просесляря мцдахиляси
зяруридир.
Дювлятдя бизнесин гаршылыглы фяалиййяти бахымындан капитализм бирбириндян аз вя йа чох дяряъядя фярглянян ики мярщялядян кечмишдир. Биринъи мярщялядя буржуа сащибкарлыьыны формалашдырмаьын ясас вязифяси юзцнцн
мянафейини реаллашдырмаг цчцн феодал дювлятинин истифадя етдийигейри-игтисади мяъбуретмя формаларыны арадан галдырмагдан ибарят олмушдур.
Бунлар юз ифадясини азад рягабят вя сащибкарлыг принсипляриня ясасланан
капитализм мярщялясиндя тапмышдыр. Бу дювр формалашдыьы вахтдан тягрибян XIX ясрин икинъи йарысынадяк давам етмишдир. Капитализмин инкишафынын биринъи мярщялясиндя игтисадиййат сащясиндя дювлятин цзяриня дцшян вязифяляр, онун XX ясрдя вя щазырда йериня йетирдийи вязифялярля мцгайисядя
бир гядяр зяиф эюрцнся дя, о, щеч заман игтисади вя сосиал просеслярин тянзимлянмясиндян кянарда галмамышдыр. Башга сюзля, о дюврдя дя дювлят
юлкянин игтисади вя сосиал инкишафынын ясас истигамятляринин мцяййянляшдирилмясиндя чох бюйцк рол ойнамышдыр.
XIX ясрин сону, XX ясрин яввялляриндя капиталист игтисадиййаты юз
инкишафынын корпоратив мярщялясиня дахил олмушдур. Бу дюврцн фяргляндириъи ъящятляриндян бири игтисади вя сосиал сащялярдя дювлятин тянзимляйиъи вя
нязарятедиъи ролунун ящямиййятли дяряъядя эенишлянмясидир.
Бу, бир сыра сябяблярля, хцсусиля дя истещсалын тямяркцзляшмяси вя
мяркязляшмясинин эцълянмяси, игтисади ялагялярин мцряккябляшмяси вя сосиал проблемлярин кяскинляшмяси иля ялагядардыр.
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XIX ясрин яввялляриндян дювлятин игтисади функсийаларынын тядриъля
эенишлянмяси цч мярщялядян кечмишдир. Биринъи мярщялянин башланмасы биринъи дцнйа мцщарибяси иля ялагядардыр. Бу мярщяля 1929-1933-ъц илляридяки
Бюйцк дурьунлуг дюврцнядяк давам етмишдир. Бу дюврдя, дювлят, игтисадиййатда дювлят бюлмяси йаратмагла инщисарчылыьа мейли мящдудлашдырмаьа чалышмыш вя игтисади просеслярин тянзимлянмясиня фяал мцдахиля етмяйя башламышдыр.Лакин бу мцдахиля ясас етибариля щярби истещсал сащяляри иля
мящдудлашмышдыр. Йердя галан сащялярдя ися тясяррцфатчылыьын хцсуси капиталист формалары щюкмран мювгейя малик олмушдур.
1929-1933-ъц иллярдяки дцнйа игтисади бющраны дювлятин функсийаларынын эенишлянмясиндя икинъи мярщялянин башланьыъыны гоймушдур. Бу дюврдя ъямиййятин тарихиндя базар тясяррцфатынын идаря олунмасында дювлятин
даим вя фяал иштиракы системи мейдана эялмиш, игтисадиййатын тянзимлянмясиндя истифадя олунан формалар инкишаф етмиш, планлашдырманын цнсцрляри
юзцнц эюстярмишдир. Бу ъцр сийасят юз ифадясини дювлят мцлкиййятинин вя
дювлят бцдъясинин щяъминин артмасында тапмышдыр. Беля бир шяраитдя бцдъя
вясаитиндян тякъя дювлят апаратынын сахланмасы цчцн дейил, щям дя дювлят
вя хцсуси фяалиййятин малиййяляшдирилмяси цчцн истифадя олунмаьа башланмышдыр.Дювлят макроигтисади таразлыьын тянзимлянмяси цчцн бцдъя-верэи
сийасяти иля йанашы, щям дя капитал гойулушларынын стимуллашдырылмасы вя
сосиал проблемлярин щяллиня йюнялдилян пул-кредит сийасятиндян дя фяал
истифадя етмишдир.
Дювлятин функсийаларынын эенишлянмясиндя цчцнъц мярщяля Икинъи
Дцнйа мцщарибясиндян сонра башламыш вя 50-ъи иллярин орталарына гядяр
давам етмишдир.Бу мярщяля,яввялки мярщялядян онунла фярглянмишдир ки,
щямин вахтадяк йеридилян сийасятя игтисади артым сцрятинин стимуллашдырылмасы иля ялагядар тядбирляр системи ялавя едилмишдир. Бу дюврдя дювлят,
сянайенин ян мцщцм сащяляринин инкишаф етдирилмясиндя, истещсал вя сосиал
инфраструктурунун йарадылмасында даща фяал иштирак етмяйя башламышдыр.
Бу мярщялядя «капитализмин гызыл ясри» адландырылан нювбяти мярщялянин
башланмасы цчцн зярури мадди зямин йарадылмышдыр.
XX ясрин 50-70-ъи илляриндя йеридилян дювлят сийасяти ашаьыдакы илкин
шяртляря ясасланмышдыр:
1)Игтисадиййат хцсуси капиталист дейил, гарышыг олмалыдыр. Дювлятин
игтисадиййата мцдахилясинин зярурилийи базарын «нюгсанлы» олмасы, даща
дягиг десяк, онун ресурслары сямяряли бюлцшдцрмяк игтидарында олмамасы
иля шяртлянир. Бу нюгсанлара иътимаи немятлярин вя тябии инщисарларын, хариъи
тясирин мювъудлуьу, базар щаггында информасийаларын кифайят гядяр там
олмамасы вя с. аиддир;
2)Базар юз-юзцня сабит макроигтисади нятиъяляря эятириб чыхармаг
игтидарында олмадыьына эюря мягсядйюнлц макроигтисади сийасят йеридилмяси зяруридир;
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3)Базар, юз-юзлцйцндя эялирлярин бярабяр бюлцшдцрцлмясиня эятириб
чыхармыр. Она эюря дя дювлят, бир тяряфдян эялирлярин бюлцшдцрцлмясини тянзимлямяли, диэяр тяряфдян ися щяр щансы бир сябябдян эялир мянбяйиндян
мящрум олан шяхсляри мцдафия етмялидир. Дювлят, щям дя тящсил вя сящиййя
инфраструктурларынын инкишаф етдирилмяси гайьысына галмалыдыр.
Бу дюврдя дювлятин башлыъа мягсяди там мяшьуллуьу, гиймятлярин
сабитлийини вя тядиййя балансынын таразлыьыны тямин етмякдян ибарят олмушдур. Бу дюврдя дювлят няинки игтисади, щям дя сосиал мцнасибятлярин
тянзимлянмясиня даща эениш мцдахиля етмиш, Гярби Авропанын бир чох
юлкяляриндя цмуми рифащ дювляти идеолоьийасы формалашмышдыр.
Икинъи Дцнйа мцщарибясиндян сонра бир чох сийаси партийаларын
програм сянядляриндя, щабеля Гярби Авропанын цч юлкясинин Конститусийасында - 1949-ъу илдя АФР-ин Ясас Ганунунда, 1958-ъи илдя Франсанын,
1978-ъи илдя Испанийанын Конститусийаларында «сосиал дювлят» анлайышы юз
яксини тапмышдыр.
Кечян ясрин 50-60-ъы илляриндя инкишаф етмиш юлкялярин чохунда сосиал
дювлятин мцмкцнлцйц индустрал ъямиййятдян постиндустрал ъямиййятя кечид дюврцндя йалныз мадди истещсал сащяляриндя дейил, щям дя биринъи нювбядя мцасир истещсалда шяхси (инсан) амилин ролунун дяйишмяси иля ялагядардыр. «Сосиал дювлят» щям дя она эюря мцмкцн олмушдур ки, XX ясрин
орталарында ъямиййятдя мцхтялиф сосиал груплар арасында бир нюв таразлыг
йаранмышдыр ки, бу да онлара бу йолла юз мянафелярини мцдафия етмяк имканы вермишдир.
Мцасир мярщялянин башлыъа хцсусиййяти «сосиал дювлят» сийасятиндян
«сямяряли дювлят» сийасятиня кечилмясидир. «Сямяряли дювлят» сийасяти юз ифадясини ашаьыдакы ики ясас мцддяада тапмышдыр:
Биринъиси, дювлят, дювлят бцдъясинин кясирли олмасына сябяб олан йерсиз
хяръляри азалтмаг мягсядиля йериня йетирдийи вязифялярин даирясини ящямиййятли дяряъядя мящдудлашдырмалыдыр;
Икинъиси, пенсийа тяминаты, тибби сыьорталама, ишсизлийя эюря мцавинятляр вя диэяр сосиал юдянишляр йалныз дювлят бцдъяси вясаити щесабына юдянилмямялидир. Бу хяръляр бцтцн субйектляр арасында бярабяр бюлцнмялидир.
Беляликля, дювлят игтисади артымы тямин етмякля кифайятлянмямяли,
щям дя базар игтисадиййатынын тяряфдашы, кюмякчиси олмалыдыр.XX ясрин 8090-ъы илляриндя инкишаф етмиш капиталист юлкяляринин яксяриййятинин апардыглары сийасятин ясас мязмуну мящз бундан ибарят олмушдур.
Мцасир дюврдя мцтяхяссисляр Ъянуб-Шярги Асийа юлкяляринин тяърцбясини ясас эютцряряк беля щесаб едирляр ки, дювлят сосиал сферанын инкишаф етдирилмяси цчцн мясулиййяти юз цзяриня эютцрмямялидир. О, сосиал хяръляри ихтисар етмяли вя бунун нятиъясиндя сярбястляшян вясаити игтисади фяаллыьын
стимуллашдырылмасына йюнялтмялидир. Башга сюзля, дювлят сийасятинин ясас
мягсяди игтисади артымын тямин едилмяси олмалыдыр. Чцнки игтисади артыма
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наил олундугда сосиал проблемляр щаггында фикирляшмяк вя онлары щялл
етмяк олар.
Дярин игтисади, сосиал вя сийаси дяйишикликляр дюврцндя дювлятин ролу
хцсусиля бюйцкдцр. Бу сюзляр щазырда мющтяшям гуруъулуг ишляринин эетдийи юлкямизя дя аиддир.Азярбайъан ъямиййятиндя инзибати амирлик системиндян галмыш идаряетмя гайдаларынын тядриъля арадан галдырылдыьы, бцтцн САщялярдя йениляшмя просесинин эетдийи, дцнйанын цзцня ачыг олан игтисадиййат йарадылдыьы мцасир дюврдя дювлятимиз язямятли, эенишмигйаслы вя ящатяли вязифяляри вя мясул ишляри йериня йетирир. Бу сащядя айры-айры юлкялярин
тяърцбясинин, онун мцсбят вя мянфи ъящятляринин юйрянилмяси даща мягсядяуйьундур. Беля олдугда юлкя юз игтисадиййатыны малик олдуьу имканлара уйьун инкишаф етдирир, дцнйа бирлийиндя лайигли йер тутур, халгын щяйат
сявиййясинин йцксялдилмяси сащясиндя бюйцк наилиййятляр газаныр.
Юлкямиздя йени игтисади системин йарадылмасы просесиндя дювлят
тяряфиндян тянзимлянмянин бир сыра формаларындан истифадя олунур. Планлы
игтисадиййат шяраитиндя директив планлашдырмадан истифадя олундуьу щалда,
базар игтисадиййатына кечид дюврцндя тянзимлянмянин ашаьыдакы формаларындан истифадя едилир:1) дювлят сифариши; 2) индикатив ( тювсийя характерли)
планлашдырма; 3) стратежи планлашдырма; 4) програмлашдырма; 5) прогнозлашдырма вя и.а.
Дювлят тяряфиндян тянзимлянмянин ясас формаларындан олан директив
планлашдырмадан кечмиш ССРИ-дя вя диэяр сосиалист юлкяляриндя узун мцддят истифадя едилмишдир.
Директив планлашдырмада юлкянин игтисади вя сосиал инкишаф планы ганун гцввясиня малик олур вя халг тясяррцфатынын бцтцн пилляляри-мцяссисяляр, сащяляр, реэионлар цчцн мяжбуридир. ССРИ-дя директив планлашдырма
дюврцндя дювлятин игтисадиййата мцдахилясинин ян йцксяк щяддиня наил
олунмушдур.
Директив планлашдырма игтисади фяалиййят азадлыьыны вя гярарларын гябул олунмасында тяшяббцскарлыьы мящдудлашдырырды. Бу заман дювлят ясас
етибариля мадди ещтийатларын бюлцшдцрцлмяси, щабеля истещсал вя истещлакын
инзибати йолла идаря едилмяси вязифялярини йериня йетирирди. Чцнки, мцяссисяляр дювлятя мяхсусдур вя истещсал дювлят планлары ясасында щяйата кечирилирди. Башга сюзля, щяр бир мцяссися цчцн тапшырыг мяркязи план органлары
тяряфиндян мцяййян олунурду. Щям дя щяр бир мцяссися цчцн ня гядяр
истещсал ещтийаты айрылдыьы конкретляшдирилирди ки, о, дювлят тапшырыгларыны йериня йетиря билсин. Истещсал планына уйьун олараг тясяррцфат ялагяляринин
мцяййян едилмяси цчцн ясас олан мящсулларын бюлцшдцрцлмяси планы да
ишляниб щазырланырды. О заман щяр бир малэюндярянин юзцнцн истещлакчысы
вар иди, онлар бир-бирлярини йахшы таныйырдылар.
Тянзимлямянин дювлят сифариши формасындан кечян ясрин 20-жи илляриндя харижи юлкялярдя вя кечмиш ССРИ-дя эениш истифадя олунмушдур. Лакин
дювлят сифаришинин нюгсан жящяти вардыр. Беля ки, онун йериня йетирилмяси
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щеч дя щямишя сатышла вя малиййя ресурслары иля тямин олунмур вя буна
эюря дя истещсалчы мцяссися цчцн файдалы дейилди. Гярб юлкяляриндя фирмалар
дювлят сифариши уьрунда юз араларында рягабят апарыр, совет мцяссисяляри ися
бцтцн жидди- жящдля бу просесдян кянарда галмаьа сяй эюстярирдиляр.
Дювлят сифаришляри АБШ-да даща эениш йайылмышдыр. Тясяррцфатчылыьын
бу формасы сянайенин йени-йени сащяляринин (електрон, аерокосмик, атом
вя с.) мейдана эялмяси иля ялагядардыр.
Базар игтисадиййаты шяраитиндя топланмыш тяжрцбя дювлят сифаришинин
формалашмасы вя реаллашдырылмасынын ашаьыдакы принсиплярини мцяййян
етмяйя имкан верир:
1)Мящсулларын (ишлярин, хидмятлярин) сифаришчиси мцяййян малиййя вя
диэяр зярури ресурслара, бцджя вясаитиня малик олан, щцгугларынын бир
щиссясини юзцнцн сялащиййятли ижра органларына верян, конкрет сметалары,
тядбирляр програмларыны ишляйиб щазырлайан дювлятдир;
2)Сифаришлярин тяркиби цмумдювлят тялябатларынын гурулушу, юлкянин
ижтимаи-сийаси, елми вя игтисади щяйатынын мцхтялиф сащяляриндя дювлятин йериня йетирдийи функсийаларла ялагядардыр. Чцнки бу вязифяляр обйектив сябябляр цзцндян базарын юз-юзцнц тянзимлямя механизминин кюмяйиля
щяйата кечириля билмир.
3)Сифаришлярин щяжми юлкянин бцджя фондундакы вясаитин кямиййяти иля
мящдудлашыр;
4)Сифаришляр мцгавиля ясасында йерляшдирилир вя йериня йетирилир.
Дювлят сифариши дювлят бцджясинин хярж щиссясинин ижра едилмяси вя
демяли, базар игтисадиййатынын тянзимлянмяси формасыдыр.
Сифаришляр йерляшдириляня гядяр подратчы мцяссисялярин сечилмяси цчцн
мцсабигя апарылыр. Бу, бцджя ресурсларындан истифадянин сямярялилийинин
йцксялдилмясиня тясир едир.
Базар мцнасибятляри шяраитиндя дювлят тяряфиндян тянзимлямянин
формаларындан бири индикатив (тювсийя характери дашыйан) тянзимлямядир.
Директив планлашдырмадан фяргли олараг Гярбин бир сыра юлкяляриндя (Франса, Йапонийа вя с.) индикатив планлашдырма эениш йайылмышдыр.
Бу планлар цмумхалг мянафеляриня хидмят едян планларын йериня
йетирилмяси цчцн тясяррцфат субйектляринин сяйляринин сяфярбярлийя алынмасына хидмят едир.
Сосиал-игтисади инкишафын индигатору кими игтисадиййатын динамикасы,
структуру вя сямярялилийи, малиййянин, пул тядавцлцнцн, ямтяя вя гиймятли
каьызлар базарларынын вязиййяти, гиймятлярин щярякяти, мяшьуллуг вя ящалинин щяйат сявиййяси вя с. эюстярижилярдян истифадя олунур.
Йапонийада мцщарибядян сонракы иллярдя 12 бешиллик вя бир йеддииллик
план гябул едилмишдир ки, онларын адлары гаршыйа гойулан мягсяди якс етдирир.
Дювлят тяряфиндян тянзимлямянин формаларындан бири кими Франсада
вя диэяр юлкялярдя стратеъи планлашдырмадан истифадя едилир. Франсанын вя
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Авропа Иттифагына дахил олан диэяр юлкялярин милли базарларынын бир-бириня
йахынлашмасы индикатив планлашдырмадан стратеъи планлашдырмайа кечирилмясини зярури етмишдир. Стратеъи планлашдырма юз яксини илк дяфя 1989-1992жи иллярдя Франсанын игтисади инкишафына даир онунжу планда тапмышдыр.
Стратеъи планлашдырманын мащиййяти ондан ибарятдир ки, дювлят, милли
игтисадиййатын башлыжа инкишаф приоритетляринин сечилмяси вя щяйата кечирилмясиндя апарыжы рол ойнамалыдыр. Стратеъи планлашдырма васитяси иля жямиййятин инкишаф йолу мцяййян едилир, щансы базарларда фяалиййят эюстярмяйин
даща йахшы олмасы, щансы технолоэийалардан истифадя олунмасы, бу заман
игтисадиййатын щансы бюлмясиня вя щансы ижтимаи структурлара истинад олунмасы мясяляляри щялл едилир. Бунлара ясасян юлкянин инкишаф етдирилмясинин
ясас истигамятляри, милли валйутанын мющкямляндирилмяси вя мяшьуллуьун
тямин олунмасы, ящалинин тящсили вя сосиал мцдафияси, елми тядгигатларын
апарылмасы, яразилярин абадлашдырылмасы вя с. мцяййянляшдирилир.
Програмлашдырма сосиал-игтисади инкишаф програмларынын ишляниб щазырланмасы вя онлара наил олунмасы йолларынын мцяййянляшдирилмяси демякдир. Юлкянин сосиал-игтисади инкишаф програмы адятян ашаьыдакылары ящатя едир:
- Юлкянин яввялки илляр цзря сосиал-игтисади инкишафынын йекунларынын
тящлили вя юлкя игтисадиййатынын мцасир вязиййятинин характеристикасы;
- Орта мцддятли перспектив цчцн юлкянин сосиал-игтисади инкишаф
програмы консепсийасы;
- Макроигтисади сийасят;
- Щяртяряфли (институтсионал) дяйишикликлярин апарылмасы;
- Инвестисийа вя структур сийасят;
- Аграр сийасят;
- Еколоъи сийасят;
- Сосиал сийасят;
- Харижи игтисади сийасят.
Прогнозлашдырма юлкянин инкишаф етдирилмясинин башлыжа проблемляри
вя истигамятляринин ашкара чыхарылмасына хидмят едир. Дювлят органлары
прогноз щесабламаларынын нятижяляриндян сосиал-игтисади сийасятин вя
приоритетлярин ишляниб щазырланмасы вя ясасландырылмасы цчцн истифадя едилир.
Прогнозлашдырма дювлят тяряфиндян тянзимлямянин формаларындан
бири олмагла, програмларын, планларын, ясас истигамятлярин, сосиал-игтисади
сийасятин вя приоритетлярин ишляниб щазырланмасы вя ясасландырылмасы цчцн
истифадя едирляр.
Прогнозлашдырма дювлят тяряфиндян тянзимлянмянин формаларындан
бири олмагла, програмларын, планларын, ясас истигамятлярин, сосиал-игтисади
инкишаф стратеэийасынын ишляниб щазырланмасынын башланьыж мярщялясидир.
2.4.Игтисадиййатын дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси методлары
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Игтисадиййатын дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси методлары ики група
бюлцнцр: 1)мцстягим (инзибати) методлар; 2)долайы (игтисади) методлар.
Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, реал щяйатда тянзимлямянин инзибати вя
игтисади методлары щцдудларынын мцяййянляшдирилмяси яслиндя шярти характер дашыйыр. Бу, онунла ялагядардыр ки, игтисади тянзимлямя просесини мцяййян инзибати амиллярдян истифадя етмядян тянзимлямяк мцмкцн дейилдир. Мясялян, дювлят, ящалидя олан пул вясаитини яманят гойулушуна жялб
етмяк цчцн яманятя эюря верилян фаизин сявиййясини галдырмалыдыр. Щяр бир
инзибати тянзимлямя методу ися мцяййян игтисади механизмляр васитясиля
щяйата кечирилир.
Дювлят тяряфиндян истифадя олунан тянзимлямя методларынын тяснифляшдирилмяси олдугжа мцряккяб просесдир. Игтисадчылар тянзимлямя методларыны адятян ики група бюлцрляр: 1)цмуми методлар; 2)хцсуси методлар.
Цмуми методлара идрак методларынын топлусу, системли метод,
цмуми тякрар истещсал нязяриййяляри вя башгалары аиддир. Макроигтисадиййатын гаршысында дуран ясас вязифя бцтювлцкдя игтисади системин фяалиййятини тядгиг етмякдян ибарятдир. Макроигтисади просеслярин тядгиг олунмасы, бу вя йа диэяр сосиал-игтисади просеслярдя щадисялярин инкишафынын габагжадан прогнозлашдырылмасы, кямиййят вя кейфиййят тящлил методларына
комплекс йанашмалара ясасланыр.
Сосиал-игтисади инкишаф просесляринин дювлят тяряфиндян тянзимлянмясиндя хцсуси методлардан даща эениш истифадя олунур. Бунларын ичярисиндя
екстрополйасийа, игтисади груплашдырма, индекс, бцджя, баланс, программягсядли вя норматив методлар хцсуси йер тутур.
Екстрополйасийа методундан ясас етибариля илкин прогнозларын, ясас
истигамятлярин, програмларын, лайищялярин ишляниб щазырланмасында истифадя
олунур. Бу методун тятбиг олундуьу мцддят ня гядяр гыса оларса, онун
дягиглийи дя бир о гядяр бюйцк олур.
Дювлят тяряфиндян тянзимлямядя игтисади груплашдырма методундан
эениш истифадя едилир. Бу метод тяркибиня эюря чох мцряккяб олан мяжмунун щяр щансы бир ящямиййятли яламят цзря ейнитипли груплара бюлцнмясиня имкан верир. Тящлил бир чох щалларда бир вя йа бир нечя яламятин
ялагяляндирилмяси цзря формалашан структур, динамик вя структур-динамик
груплашдырмаларын кюмяйи иля щяйата кечирилир.
Индекс методундан билаваситя жямлянмяси мцмкцн олмайан цнсцрлярдян ибарят олан мяжмуйа мцгайисяли характеристика вермяк цчцн
истифадя едилир. Индекс методу мцряккяб щадисяляри ямяля эятирян цнсцрлярин дяйишмясиня тясир едян амилляри ашкара чыхармаг вя онлары гиймятляндирмяк цчцн тятбиг едилир.
Бцджя методу (ев тясяррцфатлары бцджяляринин сечмя йолу иля тядгиг
олунмасы) дедикдя, ящалинин щяйат сявиййясинин юйрянилмяси иля ялагядар
щяйата кечирилян статистик мцшащидя методу нязярдя тутулур.
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Базар игтисадиййаты шяраитиндя таразлыг тямин олунмалыдыр. Башга сюзля, ресруслара тялябат (мадди, ямяк, малиййя) арасында таразлыьын йарадылмасы илк нювбядя щялл едилмяли олан проблемдир. Базар игтисадиййаты шяРаитиндя щеч ким онун субйектлярини истещсал, мал эюндярилмяси, истещлак лимити цзря тапшырыглары мяжбури сурятдя йериня йетирмяйя тящрик едилмир.
Мцасир дюврдя, мадди, ямяк ещтийатлары, малиййя-дяйяр вя сащялярарасы баланслардан даща чох истифадя олунур.
Норматив методдан щям айрылыгда, щям дя диэяр методларла бирликдя истифадя олуна биляр. Мясялян, програм мягсядли методларла бирликдя
гаршыйа гойулан мягсяд цзря кямиййят эюстярижиляри вя она наил олунмасы
цчцн лазым олан ещтийатлар мцяййян едилир. Норматив методдан мцхтялиф
баланслар тяртиб олунаркян тялябатын вя мцмкцн олан ещтийатларын ашкара
чыхарылмасы, дювриййя вясаитляри нормативляринин, амортизасийа айырмалары
нормаларынын мцяййян едилмяси цчцн истифадя олунур.
Базар игтисадиййаты шяраитиндя мцхтялиф нормативлярдян дя истифадя
едилир. Бунлара техники-игтисади, сосиал, еколоъи нормативляри, малиййя
нормалары вя нормативлярини мисал эюстярмяк олар.
Прогнозлашдырма методлары дюврлярдян (гыса, орта вя узунмцддятли), сявиййядян (макроигтисади, сащяляр, реэионлар вя с.) вя прогнозлашдырма обйектиндян асылы олараг бир-бириндян фярглянир. Демографик, елмитехники вя тябии ресурслар цзря прогнозлашдырманын юзляриня мяхсус
хцсусиййятляри вардыр.
Алимлярин фикринжя, прогнозлашдырманын 150-дян чох методу мювжуддур. Лакин бунларын 15-дян даща чоху истифадя олунур.
Прогнозлашдырма методикасынын ясасы ашаьыдакылардан ибарятдир:
1) аналитик тядгигатын апарылмасы; 2) мялумат базасынын щазырланмасы; 3) мялумат базасынын кейфиййяти; 4) информасийаларын юйрянилмяси вя
бирляшдирилмясинин бцтюв, там щалына эятирилмяси.
Мювжуд шяраит, перспективдя онун дяйишмясиня тясир едян амилляр вя
мейилляр там вя дцзэцн нязяря алындыгда прогнозлашдырма даща кейфиййятли вя цмцдверижи олур. Бунларсыз, прогнозлашдырма ещтимал олараг галыр.
Статистик методдан прогноз моделляринин мцяййян едилмяси мягсядиля щадисяйя кямиййят характеристикасы вермяк лазым эялдикдя истифадя
олунур. Прогнозлашдырма апарыларкян истифадя едилян ян мцщцм вя эениш
йайылмыш мтеод груплашдырмадыр. Прогнозлашдырманын формалашдырылмасы
дяряжясиня эюря онун бцтцн методлары ики йеря бюлцнцр:
1)експерт (интуитив) метод; 2)формалашдырма методу.
Прогнозлашдырманын експерт методундан ясас етибариля ашаьыдакы
щалларда истифадя олунур:
- прогнозлашдырма обйектини рийази жящятдян формалашдырмаг мцмкцн олмадыгда;
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- нятижя чыхармаг цчцн кифайят гядяр статистик сечмя апармаг мцмкцн олмадыгда;
- прогнозлашдырма обйекти щяддиндян чох мцряккяб олдуьуна эюря
чохсайлы амиллярин тясиринин нязяря алынмасы мцмкцн олмадыгда;
- тяжили гярарлар гябул едилмяси лазым эялдикдя вя екстремал шяраит
йарандыгда.
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ЫЫ БЮЛМЯ
АЗЯРБАЙЪАН ДЮВЛЯТИНИН ИГТИСАДИ
СИЙАСЯТИ ВЯ ОНУН РЕАЛЛАШМАСЫ
ИСТИГАМЯТЛЯРИЫ

ЫЫЫ ФЯСИЛ
ХАРИЪИ ТИЪАРЯТ СИЙАСЯТИ
«Азярбайъанын хариъи тиъарят сийасяти щям
икитяряфли формада, щям дя бейнялхалг тяшкилатлар чярчивясиндя чох уьурлудур, дцшцнцлмцш
сийасятдир. Бизим стратежи хяттимиз вар вя бу
хяття садигик. Сон илляр ярзиндя апарылан ишляр
ону эюстярир ки, Азярбайъанын дцнйадакы мювгеляри даща да мющкямлянир»
Илщам Ялийев
3.1.Хариъи тиъарят сийасяти вя онун формалашмасы
Бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн формалашмаьа башладыьы дюврдян етибарян сийасятчиляр вя игтисадчылар щям айры-айры юлкяляр, щям дя бцтювлцкдя дцнйа тясяррцфат ялагяляри бахымындан харижи тижарятин йаранма
сябяблярини, онун инкишафына тясир эюстярян амилляр топлусуну вя игтисади
инкишафа наил олмагдан ютрц дювлятин ня жцр тижарят стратеэийасы тутмалы
олдуьуну арашдырмаьа чалышмышдырлар. Тядгигатларын бу шякилдя тякамцлц
ейни заманда харижи тижарят сийасятиня мцяййян бахышларын мейдана
эялмясиня сябяб олмушдур.
Игтисади ядябиййатларда «харижи тижарят сийасяти» термининя 20 мцхтялиф тяриф верился дя, игтисадчылар арасында онун мащиййятиня даир кюклц фикир айрылыьы йохдур. Харижи тижарят нязяриййяляринин тятбиги нятижясиндя эялдийимиз гянаят белядир ки, харижи тижарят сийасяти юлкянин харижи игтисади
сийасятинин мцщцм тяркиб щиссяси олуб, тижарят – игтисади ялагялярин тянзимлянмясиня йюнялмишдир. Доьрудур, мцасир дюврдя дювлятлярин йеритдийи
игтисади сийасяти харижи вя дахили жящятдян фяргляндирмяк, онлар арасында
кяскин сярщяд гоймаг мцяййян мясялялярин изащына чятинлик тюрядир. Лакин цмумигтисади сийасятдя харижи тижарят сийасятинин йерини вя ящямиййятини мцяййянляшдирмяк цчцн яввялжя онун сярщядлярини айдынлашдырмаг
эярякдир.
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Харижи тижарят сийасяти чярчивясиндя игтисади (эюмрцк тарифляри), сийаси
(енбарго), инзибати-идаряетмя (эюмрцк-сярщяд проседуру), щцгуги (ялверишли шяраит) реъими, милли реъим, тижарят баьлашмалары вя диэяр мясяляляр сых
бирляшмишдир. Буна эюря дя, онун эениш вя дар мянада изащы верилир вя бу
заман базар субйектляринин характериндян асылы олараг (физики шяхсляр,
мцяссисяляр, трансмилли корпорасийалар) дювлятин харижи тижарят сферасынын
тянзимлянмясиндя ойнадыьы рол мцяййянляшдирилир. Харижи тижарят сийасятинин дар мянада изащы щюкумятин харижи тижаряти, дахили вя харижи инвестисийалары мящдудлашдырмасы вя стимуллашдырмасы истигамятиндя эюрдцйц
тянзимлямя ишлярини ящатя едир. Эениш мянада харижи тижарят сийасяти дедикдя ися щюкумятин истещсал амилляринин щярякят сцрятиня вя истигамятиня,
тижарятин щяжминя вя гурулуш формасына тясир эюстярян тядбирлярин мяжмусу баша дцшцлцр. Бу мянада тяриф йалныз эюмрцк сийасятини дейил, ейни
заманда пул-кредит вя валйута-малиййя сийасяти кими цмумсийасят курсларыны да якс етдирир.
Харижи тижарят сийасяти чох вахт харижи игтисади сийасятля ейниляшдирилир.
Мясялян, Г.Щабер гейд едир ки, «харижи тижарят сийасяти – щяр щансы бир
юлкянин харижи игтисади ялагялярини тянзимляйян бцтцн тядбирляри ящатя
едир». Бу ися харижи игтисади сийасят анлайышына даща йахын олуб, чох
цмуми характер дашыйыр. С.Мид ися харижи тижарят сийасяти дедикдя, тядиййя
балансында якс олунан ямялиййатлара бирбаша нязарят мягсяди эцдян
тядбирляри нязярдя тутур. Эюрцндцйц кими, бу йанашмада дахили верэиляр,
субвенсийа вя дотасийаларын бейнялхалг тижарятя бирбаша тясир имканы нязяря алынмыр. Б.Белашанын ясяриндя тяклиф едилян тярифдя ися харижи тижарят сийасятинин чярчивяси йалныз идхал вя ихражда тятбиг едилян тарифляр, мигдар мящдудиййятляри вя субвенсийаларла мящдудлашдырылыр. Яслиндя ися харижи тижарят
сийасяти тядиййя балансынын жари ямялиййатлар щесабындакы идхал вя ихраж
ямялиййатлары иля баьлы бцтцн щюкумят гярар вя фяалиййятлярини ящатя едир.
Харижи тижарят сийасяти илк нювдядя, макро вя микросявиййядя нязярдян кечирилир. Билдийимиз кими, дювлят, мцяссися, физики шяхсляр вя ТМК
сявиййясиндя щяйата кечирилян харижи игтисади ялагяляр кямиййят вя кейфиййят
бахымындан хейли фярглянир. Харижи тижарят сийасятини дювлят вя мцяссися
сявиййясиндя фяргляндирмякля, щюкумятин харижи тижарят фяалиййятиня мцдахиля дяряжясиня уйьун олараг щяр бир сявиййя цзря характерик жящятляри айдынлашдырмаг мцмкцндцр. Харижи тижарятин тящлили ясасында беля нятижяйя
эялмяк мцмкцндцр ки, милли игтисадиййат сявиййясиндя харижи тижарят сийасяти дедикдя, тижарят партнйору олан юлкялярин дя мараглары нязяря алынмагла щюкумятин мал, хидмят вя информасийалар цзря бейнялхалг мцбадилянин инкишафы вя тянзимлянмясиня истигамятлянмиш эюмрцк, инвестисийа,
институтсионал вя щцгуги тядбирляр системи баша дцшцлцр. Бу тярифдя харижи
тижарят сийасятинин ясас хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, дювлят юзцнцн милли
(эюмрцк) сярщядини кечян ямтяя, хидмят, капитал вя информасийа ахыныны
юз юлкясинин бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя иштиракындан даща чох мянфяят
ялдя етмяси мягсяди иля тянзимляйир.
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Мцяссися вя физики шяхсляри ящатя едян макросявиййядя ися харижи тижарят сийасяти, бу субйектлярин харижи базарлара чыхмасы вя нятижядя, бейнялхалг мцбадилядян даща чох игтисади сямяря ялдя едилмяси мягсяди иля
дювлятин ялверишли шяраит йаратмаг истигамятиндя щяйата кечирдийи тядбирляр
системи кими баша дцшцлцр.
Харижи тижарят сийасяти айрылыгда щям юлкя, щям бирликляри, щям дя
чохтяряфли шякилдя щяйата кечириля биляр. Ящатя даиряси вя дювлятлярин бейнялхалг мцбадилянин тянзимлянмясиня тясир имканлары бахымындан харижи тижарят сийасяти биртяряфли, икитяряфли, реэионал вя глобал (бейнялхалг) олмагла
фяргляндирилир. Бейнялхалг мцбадиля просесляринин тянзимлянмясиндя дювлятин иштиракыны М.Корден юзцнцн ясярляриндя эениш якс етдирмишдир. Беля
ки, тянзимлянмя васитяляри щюкумят тяряфиндян биртяряфли гайдада, тижарят
партнйорлары иля разылашдырылмадан тятбиг олундугда биртяряфли гайдада
харижи тижарят сийасяти щяйата кечирилир. Бу жцр харижи тижарят сийасяти дцнйа
юлкяляри арасында сийаси мцнасибятлярин эярэинляшмясиня тясир едян мцвафиг
гайдада икитяряфли, чохтяряфли разылашмалара ясасян щяйата кечирилир вя
бейнялхалг (глобал) вя реэионал олмагла фяргляндирилир. Бейнялхалг тяшкилатларын (Цмумдцнйа Тижарят Тяшкилаты, Дцнйа Банкы, Бейнялхалг Валйута Фонду вя с.) йахындан тясири нятижясиндя формалашан глобал тижарят сийасяти истещсал амилляринин максимум мобиллийиня вя тябии вя малиййя
ресурсларынын сямяряли бюлэцсцня хидмят эюстярир.
80-жы иллярин яввялляриндян башлайараг глобал тижарят сийасяти щимайядарлыьын йумшалдылмасы, инкишаф етмякдя олан юлкялярин харижи тижарят сийасятинин либераллашдырылмасы зямининдя гурулмаьа башламышдыр. Либераллашма тяряфдарлары щимайядарлыьын бирбаша вя долайы нюгсанларыны эюстярирляр.
Бирбаша чатышмазлыглар илк нювбядя истещсал амилляринин ядалятсиз шякилдя
бюлцшдцрцлмяси дахили вя харижи базар гиймятляри арасындакы уйьунСузЛуьун нятижяси олараг истещлакчыларын рифащ щалынын ашаьы дцшмяси иля баьлыдыр.
Бязи щалларда щимайядарлыг гиймятин ямяля эялмясинин гейри-рягабят
системи иля баьлы олур. Щимайядарлыьын долайы зяряри ися ресурсларын гейриистещсал, лакин эялир эятирян сащяляря (гачагмалчылыг, тарифлярин юдянилмясиндян йайынмаг вя с.) йюнялдилмяси иля баьлыдыр. Диэяр тяряфдян щимайядарлыьын йцксяк щядди юлкяни елми-техники наилиййятлярдян мящрум едир ки,
бу да милли ямтяянин рягабятдюзцмлцлцйцнц ашаьы салыр.
Харижи тижарят сийасятинин либераллашдырылмасынын вя игтисадиййатын там
ачылмасынын ялейщдарлары бязи аргументляр иряли сцрцрляр.
1. Харижи Тижарят Сийасятинин либераллашдырылмасы тядиййя балансында
вя дювлят бцджясиндя таразлыьын мянфи истигамятя позулмасы иля мцшайият
олунур (80-жы иллярдя яксяр юлкяляр бунунла гаршылашмышлар).
2.Либераллашманын игтисади артыма мцсбят тясириня даир ясаслы дялилляр
йохдур. Бязи игтисадчылар яксиня сцбут етмяйя чалышырлар: игтисадиййат йени
сащялярин горунмасы щесабына дирчялир, ихражын эенишляндирилмяси ися бейнялхалг тижарят системиндяки таразлыьы сцни истифадя позур.
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3.Игтисадиййатын либераллашмасына кечидин юзц дювлят цчцн ялавя
проблемляр йарадыр: ишсизлик вя мцбадиля курслары ашаьы дцшдцйц цчцн
инфлйасийанын темпляри артыр.
Сон дюврляр игтисадчылар арасында либерал харижи тижарят сийасятиндян
даща чох нефтрал харижи тижарят сийасятинин формалашдырылмасы иля баьлы
фикирляр йаранмагдадыр. Нейтрал харижи тижарят сийасяти ихражйюнцмлц вя
идхалявязляйижи, еляжя дя харижи игтисади фяалиййят обйекти олмайан ямтяяляр
цчцн бярабяр стимулларын йарадылмасы системидир.
Бура щямчинин дахили вя харижи базар цчцн нязярдя тутулмуш
ямтяяляря ейни сатыш мцщитинин формалашдырылмасы аиддир. Либераллашма ися
даща чох бцрократик апаратын зяифлядилмяси йолу иля харижи тижарят мящдудиййятляринин арадан галдырылмасыдыр.
Харижи тижарят сийасятинин реаллашмасы нятижясиндя мцряккяб вя комплекс характер дашыйан харижи тижарят реъими мейдана эялир. Харижи тижарят
реъими мцбадиля обйектляринин юлкя сярщядинин кечмясини тянзимляйян цсул
вя гайдаларын мяжмусуну якс етдирир вя дцнйа вя милли базарларда бейнялхалг тижарят ямялиййатлары иштиракчыларынын давраныш гайдаларыны мцяййян едир. Харижи тижарят реъими харижи тижарят сийасятинин чохсайлы принсип вя
гайдалары щесабына формалашыр. Бура игтисади вя тяшкилати характерли тядбирляр, щямчинин харижи тижарят сийасятинин реаллашдырылмасы заманы дювлятин
истифадя етдийи ганунверижи нормалар дахилдир. Юлкя вя онун тижарят
субйектляри бейнялхалг мцбадилядя иштиракдан даща чох игтисади сямяря
ялдя етмяк цчцн дювлят, мал вя хидмятлярин милли сярщяддян кечмясини
бцтцн мцмкцн васитялярля тянзимлямяйя жан атыр. Бу заман нязярдя
тутулмалы олан башлыжа шярт ондан ибарятдир ки, харижи тижарят сийасятинин
реаллашма механизмляри тякжя милли йох, щямчинин фювгялмилли (бейнялхалг)
мараглара мцвафиг олмалыдыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, бейнялхалг тяшкилатлар Харижи Тижарят Сийасятинин ишляниб щазырланмасы вя онун реаллашдырылмасы механизмляринин сечилмяси заманы бир нечя важиб шяртин нязяря алынмасыны тювсийя едирляр:
игтисадиййатын мцяййян сащяси цчцн ялдя олунажаг цмуми сямяря
йахуд мцмкцн зярярин кямиййятжя щесабланмасы;
базарын гурулушуна орадакы рягабятин тясири;
диэяр юлкялярин мцмкцн жаваб тядбирляри вя бу аддымларын потенсиал тясири;
йеридилян сийасятин милли вя фювгялмилли мараглара, ики вя чохтяряфли
разылашмалара уйьунлуьу вя с.
Харижи тижарят сийасятинин ясас алятляриндян данышмаздан яввял, онларын функсийаларыны садалайаг. Тящлилляр эюстярир ки, харижи тижарят сийасятинин
бцтцн васитяляри 4 ясас функсийаны йериня йетирир:
1.Тянзимляйижи; 2.Мцдафия; 3.Идхал вя ихраж ямялиййатлары цзяриндя
нязарят; 4.Фискал.
Гейд едяк ки, харижи тижарят сийасяти васитяляринин конкрет олараг
щансы функсийаны йериня йетирмяси юлкянин инкишаф хцсусиййятляриндян асылы67

дыр. Бунларын ичярисиндя ян мцбащисяли хцсусиййят тянзимляйижи функсийайа
аиддир. Онун васитясиля ресурсларын ихражйюнцмлц, йахуд идхалявязляйижи
истещсал сащяляриндя тякрар бюлэцсц щяйата кечирилир, харижи тижарятин инкишаф
етдирилмясиндян ютрц капитал жялб олунур вя с.
Идхал вя ихраж олунан малларын гиймятиня етдийи тясирин бирбаша, йахуд долайы олмасындан асылы олараг бу васитяляр тариф вя гейри-тариф олмагла ики ясас группа айрылыр. Цмумиййятля, харижи тижарят сийасятинин айры-айры
васитяляриндян йа идхалын мящдудлашдырылмасы, йа да ихражын эцжляндирилмяси мягсядиля истифадя олунур. Буна эюря дя онларын бир гисми идхалын,
диэяр гисми ися ихражын идаря олунмасына эюря истигамятлянмишдир.
Харижи тижарят сийасятинин ясас васитяляри
Харижи тижарятин
тянзимлянмя
методу
1.Эюмрцк-тариф
тянзимлянмяси
2.Гейри-тариф
тянзимлянмя
системи
а)мигдар
васитяляри
б)эизли
щимайячилик
в)малиййя
васитяляри

Тижарятин сийасяти аляти

Жядвял 1

Тянзимлянмя
обйекти

эюмрцк рцсуму
тариф квотасы

Идхал
ихраж

квоталашдырма
лисензийалашдырма
«кюнцллц мящдудлашдырма»
дювлят алышы системи
йерли компонентляр цзря
гойулан тялябляр
техники манеяляр
верэи вя йыьымлар
субсидийа
ихражын кредитляшмяси
демпинг

идхал
ихраж
ихраж

идхал
идхал
идхал

ихраж
ихраж
ихраж

Харижи тижарят сийасятинин тариф вя гейри-тариф васитяляри кямиййят гиймятляндирилмяси бахымындан фяргли хцсусиййятляря маликдир. Беля ки, яэяр
эюмрцк тянзимлянмяси кямиййятжя дягиг щесабланыла вя гиймятляндириля
билярся, гейри-тариф васитяляри мцхтялиф игтисади мязмун вя нюв тяркиби
нюгтейи-нязяриндян йалныз тягриби гиймятляндирмяйя малик олур, буна
эюря дя гейри-тариф мящдудиййятляринин орта сявиййяси адятян ихражын вя йа
идхалын мящдудиййят алтына дцшян щиссясинин дяйяри кими щесабланыр.
Дювлятлярин тижарят реъиминин хцсусиййяти тариф вя гейри-тариф тянзимлянмя васитяляринин комбинасийасы нятижясиндя реал мязмун кясб едир.
Мясялян, бцтцн рцсумлары ляьв етмиш, лакин ейни заманда мигдар мящду68

диййятлярини гадаьан сявиййясиндя тятбиг едян юлкядя харижи тижарят сийасяти
либерал вя йахуд сярбяст сайыла билмяз. Нисбятян ачыг тижарят реъиминя о Юлкядя тясадцф олунур ки, онун идхал эюмрцк рцсумларынын орта сявиййяси
10%-дян аз олсун вя мигдар мящдудиййятляри идхалын 25%-дян аз щиссясини
ящатя етсин.
Жядвял 2
Харижи тижарят сийасяти васитяляринин хцсусиййяти
Тижарят сийасятинин
ясас аляти
1.Тарифлярин орта
сявиййяси (%-ля)
2.Мигдар
мящдудиййятляри
(тижарятин ящатя
олунан щиссяси,%-ля)

гадаьан
40-100-дяк
40-дяк

Тижарят реъиминин хцсусиййяти
мящдудиййят
либерал
ачыг
25-дян йухары 10-15
10-дан
арасы
ашаьы
25-дян йухары 10-15 0-10 арасы
арасы

азад
0
0

Эюмрцк рцсумунун тятбиги заманы юлкянин инкишаф сявиййясиндян
асылы олараг бир нечя мягсяд эюз алтына алына биляр:
идхал малларынын ямтяя структурунун оптималлашдырылмасы;
идхал вя ихраж, валйута эялирляри вя валйута хяржляри арасында расионал нисбятин сахланылмасы;
юлкядя истещсалын харижи рягабятин мцмкцн зярярли тясириндян горунмасы.
Эюмрцк рцсумлары 3 ясас функсийаны йериня йетирир:
1.Фискал – идхал-ихраж рцсумларындан ялдя олунан вясаит дювлят бцджяси эялирляринин ясас щиссясини тяшкил едир.
2.Щимайячи – бу ясасян идхал рцсумларына аиддир. Дювлят бу йолла
йерли истещсалы харижи рягабятин зярярли тясириндян горуйур.
3.Таразлашдырма – бу ясасян ихраж рцсумларына аиддир. Мцяййян
мящсулун дахили базар гиймяти бу вя йа диэяр сябябдян дцнйа гиймятляриндян ашаьы олдугда, ихраж рцсумлары щямин малын юлкядян кцтляви сурятдя апарылмасынын гаршысыны алыр.
Щазырда ашаьыдакы рцсум нювляриндян эениш истифадя олунур:
Харижи тижарят стратеэийасы нюгтейи-нязяриндян, тятбиг олунан тарифлярин формасы вя щятта айры-айры ямтяяляр цзря дяряжялярин сявиййясиндян даща чох юлкянин эюмрцк мцдафиясинин цмуми сявиййяси мцщцм ящямиййят
дашыйыр.
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Жядвял 3

Эюмрцк рцсумларынын тяснифаты
Тяснифатын нювц

Рцсумларын нювляри вя мязмуну

1.Тутулма цсулуна
эюря

Адвалор-эюмрцк
дяйяриня эюря
фаизля щесабланыр

ЫЫ.Рцсумлашдырылан
обйектя эюря

Идхал-юлкянин
эюмрцк сярщядини
кечян идхал
малларындан
тутулур
Мювсцмимювсцми характер
дашыйан маллара
тятбиг олу-нур

Ш.Характериня эюря

ЫВ.Мяншяйиня эюря

В.Тариф дяряжяляринин
типиня эюря

Автоматорганларынын биртяряфли
гайдада чыхардыьы
гярара уйьун
олараг тятбиг
едилир
Даими (сабит)-щюкумят органлары
тяряфиндян мцяййян олунмуш тариф
дяряжяси шяраитдян
асылы олмайараг
сабит галыр

ВЫ.Щесабланма
цсулуна эюря

Номинал –
эюмрцк тарифиндя
якс олун- муш
тариф дяряжя-сини
якс етдирир

ВЫЫ.Мцряккяблик
дяряжясиня эюря

Бирпилляли-идхал
олунан
мящсулларын
нювцндян,
мигдарындан вя
мяншя юлкясиндян
асылы олмайараг
ващид тариф
дяряжяляри
ясасында тятбиг
олунур
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Спесифик – малын
эюмрцк ващидиня
эюря мцяййян
олунмуш конкрет
мябля-ьидир
Ихраж-юлкянин
эюмрцк сярщядини
кечян ихраж
малларындан тутулур

Комбиня олунмушяввялки ики рцсум
нювцнцн бирэя тятбиги заманы истифадя олунур
Транзит-мцяййян
юлкянин яразисиндян
дашынан маллара
тятбиг олунур

Антидемпингмаллар юлкяйя
дцнйа базар
гиймятляриндян чох
ашаьы гиймятлярля
эятирилирся, тятбиг
олунур

Компенсасийамалларын мцяййян
юлкяйя ихражы
бирбаша, йахуд
долайы субсидийалашдырма иля щяйата
кечирилян заман
тятбиг олунур
Преференсиал-зяиф
игтисадиййатлы
юлкяляря тятбиг
едирляр

Конвенсийа –
чохтяряфли шякилдя
мцяййян олунмуш
разылашма
шяртляриня уйьун
олараг тятбиг едилир
Дяйишкян-дцнйа
ба- зар гиймятляри,
йа- худ дювлят
субсидийа вя
дотасийаларынын
сявиййяси
дяйишдикдя тятбиг
едилир
Еффектив-сон мящсул цчцн мцяййян
олунмуш эюмрцк
рц- сумунун реал
сявий-йясини
эюстярир
Чожпилляли – тариф
ставкалары айры-айры юлкяляр, еляжя дя
малларын миг-дары
вя нювцндян асылы
олараг фярг- лянир

Яэяр нязяря алсаг ки, бцтцн юлкялярдя тариф дяряжяляри диференсиасийа
олунуб, онда эюмрцк мцдафиясинин номинал дейил, сямярялилик, йяни
щягиги сявиййяси актуал мязмун кясб едир. Тарифин сямярялилик сявиййяси –
аралыг идхал малларындан тутулан рцсумлары чыхмагла сон идхал малларына
гойулан эюмрцк верэисинин реал сявиййясини якс етдирир:
(Gh U m Guk )
Gc
1 Um
Бурада
Эж - эюмрцк мцдафиясинин сямярялилик сявиййяси,
Эн - сон мящсул цзря тарифин номинал дяряжяси,
Эук - идхал компонентляринин номинал тариф дяряжяси,
Ум - сон мящсулун дяйяриндя идхал компонентляринин дяйяринин
хцсуси чякисидир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, дцнйа юлкяляриндя тарифлярин структуру щазыр
мящсулун милли истещсалчыларынын мцщафизясиня йюнялиб вя хаммал вя
йарымфабрикатларын идхалына щеч бир манея йаратмыр. Бу бахымдан, тариф
ескаласийасы – ямтяялярин емал дяряжяси артдыгжа онлара гойулан эюмрцк
рцсумунун сявиййясинин дя артымы харижи тижарят сийасятинин мцщцм васитяси щесаб олуна биляр.
Идхал тарифляри мцяййян зиддиййятлярля характеризя олунур. Бир
тяряфдян йерли истещсалчылар бейнялхалг рягабятдян горундуглары цчцн тариф
тятбиг олунмасында мараглыдырлар, диэяр тяряфдян щямин субйектляр юзляри
дя истещлакчы олдуглары цчцн идхал малларынын даща йцксяк гиймятя ялдя
олунмасы онлара зяряр вурур. Бу проблем мцяййян дяряжядя эюмрцк
сийасятинин бир аляти олан тариф квотасы васитясиля щялл олунур. Тариф квотасы –
дяряжяляри идхал олунан малын щяжминдян асылы олан дяйишкян эюмрцк
рцсумларынын бир нювцдцр. Бунун мащиййяти ондадыр ки, мцяййян щядд
дахилиндя щяйата кечирилян идхал заманы ямтяяляря квотадахили тариф дяряжяси тятбиг олунур. Идхалын щяжми конкрет кямиййяти кечдикдя ися маллардан
даща йцксяк – квотацстц тариф дяряжяляри тутулур.
Гейд етмяк лазымдыр ки, инкишаф етмиш юлкялярин, демяк олар ки, щамысында ихраж тарифи практики сяжиййя дашымыр. Яняняви ихраж сащяляриня
малик инкишаф етмякдя олан вя кечид игтисадиййатлы юлкялярдя ися бу тарифдян эениш истифадя олунур. Ихраж тарифи бцджяйя ялавя вясаитин жялб олунмасы, дахили вя дцнйа базар гиймятляри арасында бюйцк фярг йарандыгда онун
тянзимлянмясини нязярдя тутур. Ихраж рцсумларынын ян гадаьанедижи щядди
ембаргодур. Бу, чох заман мцхтялиф сосиал-игтисади системляря малик олан
юлкяляр арасында тятбиг олунур вя эцжлц юлкя тяряфиндян тянзимлянир.
Мювжуд бейнялхалг тижарят гайдалары тариф дяряжяляринин дяйишдирилмяси цзря щяр щансы биртяряфли аддымы гяти сурятдя инкар едир. Бунун цчцн
бейнялхалг сявиййяли данышыгларын апарылмасы тяляб олунур. Лакин беля данышыглар узун заман тяляб етдийи цчцн тижарят балансындакы дяйишикликляря
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чевик реаксийа вермяк мцмкцн олмур. Бу мягсядля дювлят гейри-тариф
тянзимлянмя тядбирляриндян истифадя едир.
Бейнялхалг тижарят практикасында харижи тижарят сийасятинин еля Алятляриня тясадцф едилир ки, онлар бейнялхалг щцгугун обйекти сайыла биляр. Бу
васитяляр гейри-игтисади олмаларына бахмайараг бейнялхалг игтисадиййатла
сых ялагялидир. Бунлара тижарят сазишлярини, Ялверишли Шяраит Реъимини (ЯШР),
милли реъими мисал эюстярмяк олар. Тижарят сазишляри ики юлкянин щюкумятляри
арасында баьланылан вя ганунверижи орган тяряфиндян ратификасийа олунан
разылашмалар олуб, 5-10 ил мцддятиня нязярдя тутулуб. ЯШР разылыьа эялян
тяряфлярин бир-бириня эцзяшт, цстцнлцк вя щцгуг вермясини нязярдя тутан вя
бейнялхалг тижарят сазишляриндя тясбит олунан шяртдир. ЯШР ЦТТ тяряфиндян
гейри-айрысечки тижарят реъиминин йарадылмасында башлыжа амил кими гябул
едилир. Милли реъими ися бурада бир дювлят диэяр харижи юлкянин физики вя щцгуги шяхсляриня юзцнцн базар субйектляриня тятбиг етдийи шяраитдян ялверишсиз олмайан фяалиййят мцщити йарадыр. Буна даща чох интеграсийа группларына дахил олан юлкялярдя тясадцф олунур.
3.2.Харижи тижарятин тянзимлянмясинин дцнйа тяжрцбяси
Сон дюврлярдя дцнйа игтисадиййатында глобаллашма вя реэионал игтисади интеграсийа мейиляри иля йанашы, империйаларын даьылмасы, йени, мцстягил дювлятлярин йаранмасы просесляри дя эенишлянмишдир ки, бу да дцнйа
тясяррцфат системинин бцтювляшмясиня апарыр. Бу бахымдан, сосиалист блокунун даьылмасы вя ССРИ-нин сцгуту даща чох диггяти жялб едир. Беля ки,
щазырда бу просесляр нятижясиндя щям сийаси, щям дя игтисади мцстягиллик
ялдя едян дювлятляр дцнйа бирлийинин бярабярщцгуглу цзвляри кими бцтюв
милли игтисадиййатларыны формалашдырмаьа вя диэяр юлкялярля мцстягил олараг гаршылыглы файдалы игтисади ялагяляр йаратмаьа чалышырлар.
Гейд етмяк лазымдыр ки, дцнйа тясяррцфат системинин бцтювляшдийи вя
бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин глобаллашдыьы мцасир дюврдя милли игтисадиййатын формалашмасы вя инкишаф просесиндя гаршыйа чыхан проблемлярин
уьурлу щялли, ящямиййятли дяряжядя, харижи игтисади фяалиййятин мягбул васитялярля эенишляндирилмяси вя инкишафы щесабына юлкя игтисадиййатынын дцнйа
тясяррцфат системиня сямяряли интеграсийасындан асылыдыр. Бу она ясасланыр
ки, дцнйа тясяррцфат системиня фяал сурятдя гошулмагла дювлятляр, бир тяряфдян юзляринин мцвафиг ещтийатлары олмадыглары щалда беля, жямиййятин тялябатыны даща дольун юдямяк, игтисадиййатын сямяряли структуруну формалашдырмаг, мцасир техника вя технолоэийа ялдя етмяк, мцтярягги тясяррцфатчылыг вя идарячилик тяжрцбяси газанмаг вя с. бу кими мцщцм проблемляри щялл етмяк, диэяр тяряфдян ися, юзляринин бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя
малик олдуглары цстцнлцкляри реаллашдырмаг имканлары ялдя етмиш олурлар.
Мящз буна эюря дя, харижи игтисади фяалиййятин инкишаф етдирилмяси вя бу
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ясасда игтисадиййатын дцнйа тясяррцфат системиня сямяряли шякилдя интеграсийасынын тямин олунмасы сон дюврлярдя щям сийаси, щям дя игтисади мцстягиллик ялдя етмиш постсосиалист юлкялярдя, о жцмлядян Азярбайжан Республикасында базар мцнасибятляриня ясасланан милли игтисдаиййатын формалашдырылмасы мягсядиля щяйата кечирилян игтисади ислащатларын стратеъи истигамятляриндян бири щесаб олунур.
Инкишаф етмиш юлкялярин тяжрцбяси эюстярир ки, бу Дцнйа Тясяррцфат
Системиня сямяряли интеграсийа кортябии шякилдя баш вермир. Бунун цчцн
Дцнйа Тясяррцфат Системиндя эедян глобал просесляр, юлкянин бейнялхалг
ямяк бюлэцсцндя малик олдуьу цстцнлцкляр, милли игтисадиййатын инкишаф
потенсиалы вя конкрет шяраитин хцсусиййятляри нязяря алынмагла мягсядйюнлц харижи игтисади сийасятин апарылмасы лазым эялир. Бу ися юз нювбясиндя,
харижи игтисади фяалиййятин бейнялхалг щцгуг нормаларына вя мцтярягги
дцнйа тяжрцбясиня ясасланан вя Дцнйа Тясяррцфат Системинин, бейнялхалг
игтисади мцнасибятлярин вя милли игтисадиййатын инкишаф хцсусиййятлярини вя
перспективлярини нязяря алан мцкяммял вя чевик дювлят тянзимлянмяси
системинин йарадылмасыны нязярдя тутур.
Игтисадчылар беля бир гянаятя эялмишляр ки, харижи игтисади фяалиййятин
дювлят тянзимлянмясинин нязяри, методолоъи вя практики проблемляри щямишя игтисад елминин диггят мяркязиндя олмушдур. Дцнйанын ян эюркямли
игтисадчы алимляри вя сийасятчиляри бу проблемлярин щялли иля баьлы юз мцнасибятлярини билдирмиш вя мцхтялиф фикирляри ясасландырмаьа чалышмышлар. Тарихи тякамцл просесиндя бу фикирляр ики истигамятдя инкишаф етмишдир: фритредерчилик (азад тижарят) вя протексионизм (щимайячилик).
Азад тижарят тяряфдарлары (А.Смит, Д.Рикардо, Ж.С.Милл, Ъ.Б.Сей,
П.Самуелсон, В.Столпер вя б.) фикирлярини беля ясасландырырлар ки, манеясиз
щяйата кечирилян харижи игтисади фяалиййят «тябии сечмя» ясасында гаршылыглы
файдалы бейнялхалг ямяк бюлэцсцня кюмяк едир, бцтцн юлкялярин реал милли
мящсулуну потенсиал олараг хейли артырыр вя бцтцн Йер кцрясиндя щяйат
сявиййясинин йцксялдилмясиня имкан йарадыр.
Протексионист тяряфдарлары (Ф.Лист, А.Щамилтон, Ч.Кери, Ж.Кейнс) ися
юз фикирлярини яняняви тяшяккцл тапмыш игтисади дуруму сахламаг, йени
йаранан милли сянайе сащялярини горумаг, дювлят бцджясинин эялирлярини артырмаг, демпинги мящдудлашдырмаг, юлкянин мцдафия габилиййятини лазыми
сявиййядя сахламаг вя с. харижи игтисади фяалиййятин дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси зяруряти иля ясасландырырлар.
Дцнйа тяжрцбяси эюстярир ки, фритредерчилийин йухарыда сюйлянилян кими
мцсбят сяжиййяляндирилмяси вя идеаллашдырылмасына бахмайараг, бу идейа
щеч дя щямишя эюзлянилян цмидляри доьрултмайыб. Тякжя харижи тижарят сийасяти кечян ясрдя тижарят вя протексионизм идейаларынын щяр бири бир нечя дяфя мцхтялиф мцвяффягиййятля игтисади фикирдя цстцнлцк ялдя етмишляр.
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Дцнйа тясяррцфат системиндя йаранмыш мцасир шяраит, хцсусиля, бейнялхалг игтисади интеграсийанын йцксялян хятля сцрятли инкишафы, юлкялярин
гаршылыглы игтисади асылылыгларынын эцжлянмяси, трансмилли корпорасийаларын
дцнйа игтисадиййатында ролунун артмасы, дцнйа базарында рягабятин эцжлянмяси вя с. мцхтялиф игтисади нязяриййялярин харижи игтисади фяалиййятин тянзимлянмясиня мцнасибятдя иряли сцрдцйц бу вя йа диэяр мцлащизяляря диггятля вя йарадыжы йанашманы тяляб едир. Беля ки, мцасир дюврдя дцнйа
тясяррцфат системиндя баш верян кюклц кейфиййят дяйишикликляри нятижясиндя
бейнялхалг тижарят-игтисади ялагяляр мцряккяб вя динамик бир системя
чеврилмиш вя бу системин айрылыгда щяр бир юлкядя милли игтисадиййатын инкишафына тясири дя хейли эцжлянмишдир. Мцасир дюврдя щяр щансы бир юлкядя
милли игтисадиййатын формалашмасы вя онун динамик, таразлы инкишафынын
тямин олунмасы мягсядйюнлц харижи игтисади сийасят апарылмасыны, башга сюзля,
харижи игтисади фяалиййятин дювлят тяряфиндян тянзимлянмясини нязярдя тутур.
Бу, зяиф инкишаф етмиш вя милли игтисадиййатыны йенижя формалашдыран
кечид игтисадиййатлы юлкяляр цчцн даща бюйцк ящямиййят кясб едир. Беля ки,
мцасир шяраитдя инкишаф етмякдя олан зяиф, эянж юлкялярин сянайеси эеридя
галмыш яйалят «статус»унун сахланылмасына хидмят едян харижи рягабятин
щцжумларындан, о жцмлядян демпинг шяраитиндян горунмаьа садяжя олараг мяжбурдурлар. Ян азы она эюря ки, щяр щансы бир мящсулун истещсалында рягабят цстцнлцйцня наил олмаг цчцн мцяййян вахт лазымдыр ки, буну
да азад тижарят мювжуд олдуьу щалда, мцасир рягабят шяраитиндя ялдя етмяк мцмкцн дейилдир. Азад тижарят тяряфдарлары, мящз протексионист сийасятинин кюмяйиля формалашма дюврцнц кечяряк инкишаф етмиш вя дцнйа
базарында рягабят цстцнлцйц газанмыш сянайе истещсалыны артыг йаратмыш
юлкялярин мювжуд олмасы фикринин доьрулуьуну бир даща тясдигляйирляр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, инзибати-амирлийя ясасланан, гапалы игтисади
системдян базар мцнасибятляриня ясасланан ачыг игтисади системя кечид
игтисад елми гаршысында йени мясяляляр гоймагла йанашы, бир чох мясялялярин, о жцмлядян мцасир дюврдя базар мцнасибятляриня ясасланан ачыг милли
игтисадиййатын формалашмасы шяраитиндя харижи игтисади фяалиййятин дювлят
тянзимлянмясинин нязяри, методолоъи вя ямяли мясяляляринин йенидян ишлянмясини тяляб едир.
Щал-щазырда харижи игтисади сийасятин ислащатынын мцхтялиф типляри
игтисадиййатын «ачыглыьынын» фяргли сявиййяляриня эятириб чыхарыр. Бязи ислащатлар либераллашмайа, бязиляри ися ихражатчы вя идхалатчылар цчцн ейни (нейтрал) шяраитин йарадылмасына йюнялдилир.
Бязи щалларда юлкянин тижарят системинин нейтраллыьынын эцжляндирилмясиня йюнялдилмиш ислащатлар програмы да либераллашдырма кими нязярдян
кечириля биляр. Лакин стимулларын нейтраллыьы мейары тижарят ислащатларынын
адекват гиймятляндирилмяси цчцн кифайят етмир. Беля ки, биринжиси, нейтраллыьа тякжя либерал тижарят реъими чярчивясиндя дейил, щям дя тянзимлянмя
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дяряжяси йцксяк олан реъим чярчивясиндя дя наил олмаг мцмкцндцр. Бу
заман щям дахили, щям дя харижи базарларда тижарятя мцнасибятдя эцжлц
стимуллардан истифадя едилир, лакин онларын сявиййяси бярабяр олмур. Икинжиси, нейтраллыг принсипи «шяффафлыьы» зяиф олан мцхтялиф гейри-тариф тядбирляриндян имтина едилмясини нязярдя тутмур. «Харижи тижарятин либераллашдырылмасы» ися эениш анлайышдыр вя харижи тижарятя мящдудиййятлярин азалдылмасы,
бцрократик апаратын вя сийаси хидмятлярин субйектив гярарларынын явязиня,
игтисади механизмдян истифадя едилмясини нязярдя тутур. Башга сюзля
десяк, няинки гярарларын гябулу сялащиййяти сярбяст тясяррцфат ващидляриня
ютцрцлцр, ейни заманда онларын фяалиййят эюстярдикляри игтисади мцщит
дювлят тяряфиндян бирбаша тянзимлянмяйя даща аз дяряжядя мяруз галыр.
Беля ки, юлкянин тижарят реъими гиймятляндириляркян онун ачыглыьы,
шяффафлыьы вя нейтраллыьы бахымындан фяргляндирилмяси зяруридир.
Яняняви олараг, игтисадиййатын ачыглыьы ихраж вя идхалын щяжминин
ЦДМ-а (Цмуми Дахили Мящсул) нисбяти иля юлчцлцр. Бу ися мясяляйя бясит
йанашмайа, бюйцк вя кичик юлкяляр арасында фярг гойулмамасына эятириб
чыхарыр. Ян важиб мягам ися бундан ибарятдир ки, бахылан щалда игтисади
сийасятля бирбаша ялагя дя ашкара чыхарылмыр. Чцнки, тякжя, харижи тижарят
квотасынын кямиййятиня ясасланыб игтисадиййатын ясл мянада баша дцшцлян
ачыглыьы щаггында гяти фикир сюйлямяк доьру олмаз.
Институтсионал ачыглыг консепсийасына истинад едян алтернатив йанашма, апарылан игтисади сийасяти даща дяриндян характеризя едир вя бу сябябдян юз конструктивлийи иля фярглянир. Бу жцр йанашма тярзиня эюря яэяр милли тясяррцфат субйектляри харижи базара чыхарыларкян, ейни заманда харижи
тясяррцфат субйектляри милли базара дахил оларкян аз сайда мящдудиййятлярля цзляшярлярся, юлкя игтисадиййаты даща ачыг щесаб едиля биляр.
Тижарят системи дювлят тяряфиндян эюзлянилмядян щяйата кечирилян
тядбирлярля дейил, сабит, мцхтялиф шякилдя шярщ едилмяси мцмкцн олмайан,
дцнйа тяжрцбясиндя эениш йайылмыш гайдалар васитясиля тянзимляндикдя шяффаф
щесаб едилир. Шяффафлыг дяряжясини кямиййятля ифадя етмяк кифайят гядяр чятиндир, лакин бунунла беля, тариф мящдудиййятляринин мювжуд тижарят мящдудиййятляриня (квоталар, валйута нязаряти, лисензийалашдырма вя с.) нисбяти тижарят реъиминин шяффафлыг дяряжясини мцяййянляшдирмяйя имкан верир.
Протексионист тядбирлярин структуру ресурсларын оптимал бюлэцсц вя
буна уйьун олараг юлкянин мадди рифащынын артымы бахымындан чох важибдир. Беля ки, милли истиещсалчылар дахили, йахуд харижи базарларда фяалиййятлярини инкишаф етдирмяк сечими гаршысында дурдугларындан ихражатчылара йардымын сявиййяси иля мцгайисядя дахили базарын мцдафия сявиййяси, ресурсларын идхалы явяз едян вя ихражйюнцмлц сащяляр арасындакы бюлэцсц пропорсийаларыны мцяййян едир. Ихражын стимуллашдырылмасына истигамятлянмиш мцдафия тядбирляринин щяжминин идхалы явяз едян истещсалларын стимуллашды-
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рылмасы цзря тядбирлярин щяжминя нисбяти тижарят реъиминин нейтраллыг дяряжясини мцяййянляшдирмяйя имкан верир.
Дейилянлярдян беля бир нятижяйя яэялмяк олар ки, харижи тижарятин либераллашдырылмасы дедикдя, гейри-тариф тижарят мящдудиййятляринин, о жцмлядян идхал мягсядляри цчцн валйута алынмасына олан мящдудиййятлярин ящямиййятли дяряжядя ашаьы салынмасы, тариф мящдудиййятляринин сявиййясинин
ендирилмяси вя сайынын азалдылмасы, ихраж субсидийаларынын ляьв едилмяси,
щабеля мцяссисялярин харижи игтисади ямякдашлыг сащясиндя гярарлар гябул
етмя просесиня дювлятин тясиринин зяифлядилмяси цзря тядбирляр комплекси
баша дцшцля биляр. Лакин бунунла беля либераллашдырма сийасяти щеч дя жидди
дювлят нязарятиндян азад тижарятя кяскин кечид кими дя баша дцшцлмямялидир. Бир сыра юлкялярдя игтисади вязиййятин тящлилиндян эюрцндцйц кими,
харижи тижарятин инкишафы цзря дяриндян ишлянмиш дювлят сийасяти игтисади
инкишафа мцсбят тясир эюстярир. Харижи тижарят сащясиндяки ислащатларын уьуру, илк нювбядя, макроигтисади сабитляшдирмя сийасятинин щяйата кечирилмяси вя мющкям институтсионал-щцгуги базанын гурулмасы иля мцяййян
олунур. Эюстярилян тядбирлярин щяйата кечирилмямяси, щабеля истещсал амилляринин мобиллийинин артырылмасына йюнялдилмиш програмларын ишлянмямяси
ресурсларын харижи тижарят сийасятинин ислащаты иля ялагядар мейдана чыхан
йенидян бюлэцсц просесинин интенсивлийини азалдыр. Бахылан сащядяки ислащатлара мцсбят тясир эюстярян вя тямин олунмасы цчцн дювлятин йахындан
иштиракы тяляб олунан диэяр амилляря ися сащибкарлыьын инкишафыны, мцвафиг
инфрастурктурун (рабитя вя няглиййат васитяляри, банклар вя с.), щабеля базарлар щаггында мялуматын йайылмасы вя бейнялхалг тижарят ялагяляринин
гурулмасы цзря хидмятляр эюстярян дювлят вя юзял структурларынын йарадылмасыны аид етмяк олар.
Принсип етибари иля харижи тижарятин либераллашдырылмасы фяалиййят эюстярян тясяррцфат субйектляри арасында, образлы шякилдя десяк, «тябии сечмя»
апарараг нятижядя милли игтисадиййатын саьламлашдырылмасына, рягабят габилиййятинин артырылмасына, сямярялилийин йцксялдилмясиня тякан вермиш олур.
Башга сюзля десяк, харижи тижарятин либераллашдырылмасы юзлцйцндя мягсяд
кими дейил, йалныз дювлятин стратеъи игтисади марагларынын тямин едилмясинин
тясири васитяляриндян бири кими гиймятляндирилир. Мясяляйя бу жцр бахыш
цмумигтисади ислащатларла харижи тижарят сийасяти сащясиндяки ислащатлар арасындакы нисбяти дцзэцн тяйин етмяйя имкан вермиш олур.
Цмумиййятля эютцрдцкдя, дахили базарда апарылан ислащатларла харижи игтисдаи ямякдашлыг сферасында щяйата кечирилян ислащатлара гаршылыглы тясир контекстиндя бахылмалы, онларын заман вя сыралама аспектляриндя бирбири иля мцнасибятляриня щяр бир конкрет щалдан асылы олараг мцхтялиф жцр
йанашылмалыдыр. Беля ки, бу ики ислащатдан щяр щансы биринин диэяриня нисбятян цстцн темплярля щяйата кечирилмяси мцяййян уйьунсузлуглар йарадыр. Мясялян, харижи тижарятин либераллашдырылмасына диэяр юлкя тясяррцфатын76

да базар гцввяляринин жанланмасына йюнялдилян тядбирляр щяйата кечирилдикдя истещсалын инкишафына йюнялдилян йени инвестисийаларын ясас етибары иля
протексионист тядбирлярля мцдафия олунмуш сащяляря ахмасы тящлцкяси мейдана чыха биляр ки, бу да сонрадан щямин сащяляря мцнасибятдя харижи тижарятин либераллашдырылмасы цзря мцвафиг аддымлары чятинляшдирмиш олар. Ислащатларын щяйата кечирилмясинин бу тактикасынын сечилмяси истещсалын мигйасыны артырмагла гянаят ялдя едилмяси мцмкцн олан сащялярдя даща ири
игтисади мясряфляря эятириб чыхара биляр. Беля олдуьу щалда харижи тижарят
реъими шяраитиндя бу нюв ислащатларын тяляб олунан оптимал щяжмлярдя гурулмасы цчцн кифайят гядяр тясирли стимуллар мювжуд олмадыьындан сон нятижядя сярф едилмиш ирищяжмли инвестисийаларын сямярялилийиня наил олунмасы
чятинляшир. Бундан ялавя, бу заман инкишаф етдирилян, йахуд йени гурулан
инфраструктур обйектляринин (автомобил вя дямир йоллары, лиманлар, електрик
вя истилик тяжщизаты системляри, телекоммуникасийалар) харижи тижарятин либераллашдырылмасы заманы формалашажаг тялябини вя истещсалын характериня там
шякилдя уйьунлуьуну тямин етмяк дя мцмкцн олмур. Бу ися инвестисийайа ресурсларын ялавя иткисиня эятириб чыхарыр.
Мялум олдуьу кими, харижи игтисади сферанын либераллашдырылмасы ня-тижясиндя истещсалын формалашажаг структурунун прогнозлашдырылмасы кифайят
гядяр мцряккяб вя чятин бир просесдир. Ислащатлар дюврцнц йашамыш юлкялярин тяжрцбясиндян эюрцндцйц кими, гейд едилян сийасятин йеридилмяси
нятижясиндя бязи юлкялярдя яввялляр тамамиля мювжуд олмайан, йахуд зяиф
фяалиййят эюстярян йени ири истещсаллар мейдана чыхмаьа башламышдыр. Бунлара мисал олараг Чилидя тязя мейвя ихражаты цзря истещсаллары вя с. Эюстярмяк олар.
Щямин бу сябябляр цмумигтисади ислащатларын харижи тижарят сийасяти
цзря ислащатларла мцгайисядя даща цстцн сцрятля либераллашдырылмасы юзц дя
бир сыра мянфи жящятляря маликдир. Беля ки, ислащатлар бу йюнцмдя щяйата
кечирилдикдя милли истещсалчыларын формалашмагда олан йени игтисади мцнасибятляря уйьунлашмасы даща кяскин рягабят мцбаризяси шяраитиндя баш
верир. Юлкя игтисдаиййаты чярчивясиндя базар механизминин зярури елементляри, мцвафиг базар инфраструктуру, тяшяккцл тапмагда олан йени игтисади
мцнасибятляря адекват дювлят тянзимлянмяси системи формалашмадан, истещсал вя тижарят инфраструктуру тякмилляшдирилмядян, милли истещсалчылары рягабят мцщитиня алышдырмадан, ясасян кющня истещсал апараты иля сцрятля
ачыг харижи тижарят реъиминя кечид мювжуд йерли истещсалын мювгеляринин итирилмясиня вя тяняззцлцня эятириб чыхара биляр. Гысажа шярщ етмяйя чалышдыьымыз бу сябябляр цзцндян харижи тижарят сащясиндяки ислащатларын бир гайда
олараг цмуми игтисади ислащатларла паралел шякилдя, цзви вящдятдя щяйата
кечирилмяси даща мягсядямцвафиг щесаб едилир.
Мялум олдуьу кими, трансформасийа дюврцнц йашайан юлкялярдя
ислащатларын мязмунуну инзибати амирлик игтисадиййатындан азад игтисади
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мцнасибятляря кечид тяшкил едир. Инзибати амирлик игтисадиййатынын ясас яламятлярини онун планлы вя «гапалы» олмасы, азад игтисадиййатын сяжиййяви
жящятлярини ися онун базар механизминя истинад етмяси вя «ачыг» олмасы
тяшкил едир. Тяжрцбядян эюрцндцйц кими, бу нюв ислащатларын апарылмасы
заманы цч мцмкцн вариант нязярдян кечириля биляр:
- харижи секторун цстцн сцрятля либераллашдырылмасы нятижясиндя формалашан – планлы «ачыг» игтисадиййат модели;
- дахили игтисади ислащатларын цстцн сцрятля щяйата кечирилмяси нятижясиндя формалашан – базар мцнасибятляриня ясасланан «гапалы» игтисадиййат
модели;
- планлы вя «гапалы» игтисадиййатдан тотал либераллашдырма тядбирляри
нятижясиндя щяр жящятдян азад вя «ачыг» игтисадиййата кечидя ясасланан
игтисади модел.
Индийя кими кечидин мцмкцн бу цч йолунун икисиндян артыг истифадя
едилмишдир. Кечмиш Совет Иттифагынын мювжуд олдуьу сон иллярдя апарылан
ислащатлар заманы мцяссисялярин дахили базарда юз араларында тижарят
ялагяляри гурмаларына мящдудиййятляр сахланылдыьы бир шяраитдя онларын
харижи базарлара чыхышы сярбястляшдирилмиш, онун сцгутундан сонракы дюврлярдя артыг мцстягил дювлятляр тяряфиндян щяйата кечирилян ислащатлар заманы ися щямин бу мящдудиййятляр арадан галдырылмыш вя дцнйа игтисадиййатына интеграсийа иля паралел олараг базар мцнасибятляринин гурулмасы
инкишафын ясас истигамяти кими гябул едилмишдир.
Харижи тижарятин либераллашдырылмасы цзря тядгигатлардан эюрцндцйц
кими, цмумигтисад ислащатларын щяйата кечирилмясиндян яввял тижарятин
либераллашдырылмасы, башга жцр десяк, харижи игтисади сферадакы ислащатларын
дахили ислащатларла мцгайисядя даща сцрятля щяйата кечирилмяси сямяряли
тялябин формалашмасына тякан вермякля йанашы, харижи игтисади ямякдашлыьын зярури инфраструктурунун гурулмасы вя хидмятлярин инкишафы цзря ишляри
дя сцрятляндиря биляр вя бу просеслярин, тядбирлярин нятижяси олараг игтисадиййатда щисс едилян мцсбят импулслар бцтцн сийаси гцввялярин щяртяряфли
игтисади ислащатлара йардым мювгейиндян чыхыш етмясини тямин едя биляр.
Лакин нязярдян гачырылмамалыдыр ки, щадисялярин бу жцр тякамцлц даща
чох идхалы явязетмя реъиминдя фяалиййят эюстярян, антиихраж мейилли тясяррцфатларда апарылан ислащатларын тялябляриня жаваб верир.
Бунун яксиня олараг, цмумигтисади ислащатларын приоритетлийинин гябул едилмяси, дахили базарын тянзимлянмяси системинин тякмилляшдирилмяси
истещсалын кямиййят вя кейфиййят эюстярижиляринин йцксялмясиня, нятижя етибары иля милли игтисадиййатын сямярялилийинин артырылмасына имкан вермякля,
йерли ислащатларын дювлят щимайясиня о гядяр дя архаланмадан щям дахили,
щям дя харижи базарларда рягабятя жялб олунмасы цчцн ялверишли шяраити тямин
едя биляр. Бу ися даща чох ихражйюнцмлц тясяррцфата малик олан юлкялярдя
апарылан ислащатларын уьурлу нятижяляринин ялдя едилмясиня имкан веря биляр.
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Бурадан беля нятижяйя эялмяк олар ки, мцасир дюврдя кечид игтисадиййатлы юлкялярдя, илк нювбядя, харижи игтисади фяалиййятин дювлят тянзимлянмясиндя игтисади васитялярин цстцнлцйц тямин олунмагла тядиййя
балансынын мющкямляндирилмяси мягсядиля ихражын стимуллашдырылмасы цзря
тядбирляр эюрцлмялидир. Сонра ися сямяряли ихраж цчцн цмуми йардымы
сахламагла ихражйюнцмлц истещсалын даща перспективли сащялярини мцяййян
етмяк вя бу истигамятдя ихтисаслашан сащялярдя стимуллашдырма системини
формалашдырмаг, тядиййя балансынын йахшылашдыьы щалда ися дахили базарын
мцдафияси тядбирлярини йумшалтмаг лазымдыр. Бундан сонра ися ихражйюнцмлц истещсал комплексинин йарадылмасы вя ихражын стимуллашдырылмасы
истигамятиндя тядбирляр эенишляндирилмяли вя харижи игтисади фяалиййятин милли
тянзимлянмя системи бейнялхалг щцгуг нормаларына вя дцнйа тяжрцбясиндя гябул олунмуш принсипляря уйьунлашдырылмалыдыр.
Бу заман нязяря алмаг лазымдыр ки, эетдикжя чохалан сайда юлкялярдя харижи игтисади ялагялярин либераллашмасы просесинин эцжлянмяси ясасында
милли игтисадиййатларын гаршылыглы асылылыьынын артмасы вя бир чох истещсалчыларын бейнялхалг дювриййяйя жялб олунмасы глобал мигйасда даща сямяряли
ямяк бюлэцсц, щабеля истещсал эцжляринин йерляшдирилмясиндяки диспропорсийаларын арадан галдырылмасы цчцн йени имканлар ачыр. Мясяля ондадыр ки,
инкишаф етмякдя олан юлкялярля инкишаф етмиш сянайе юлкяляри арасындакы
«мясряфляр-гиймятляр» нисбятиндяки фярг, сонунжу група дахил олан юлкяляр
арасындакы мцвафиг эюстярижидян орта щесабла 2 дяфя чохдур. Буна эюря
дя инкишаф етмиш сянайе юлкяляриля инкишаф етмякдя олан юлкяляр арасындакы
мцвафиг мящсулларын истещсалы цзря ихтисаслашма ясасында ямяк бюлэцсцнцн инкишаф етдирилмясиндян ялдя едилян сямяря, принсип етибары иля, инкишаф
етмиш юлкялярин юзляри арасында ямяк бюлэцсцнцн дяринляшдирилмясинин сямярялилийиндян даща артыгдыр.
Инкишаф етмякдя олан реэионларын ясас цстцнлцкляриня, мялум олдуьу
кими, ишчи гцввясинин ужузлуьу, йейинти вя йцнэцл сянайе сащяляриндя истещлак олунан илкин мящсулларын вя йарымфабрикатларын истещсалы цчцн чох
ялверишли, бязи щалларда ися надир иглим шяраитинин олмасы, йер тякинин зянэинлийи аид едиля биляр. Ян бюйцк чатышмазлыглары ися ихтисаслы кадрларын вя
инвестисийа ресурсларынын гытлыьыдыр. Эюстярилянляр бу юлкялярин бейнялхалг
ихтисаслашмада мювгелярини аграр хаммалын вя минерал ещтийатларын истещсалчысы вя ихражатчысы кими мцяййян едир. Беля ки, щямин сащяляр ямяк тутумлу олмагла йанашы, ня йцксяк ихтисаслы ишчи гцввясини, ня дя мцтямади
ири инвестисийа гойулушларыны тяляб едир. Инкишаф етмиш сянайе юлкяляри ися яксиня, мцасир тялябляря жаваб верян ишчи гцввяси вя изафи инвестисийа ресурсларына малик олдугларындан капитал вя елми тутумлу истещсаллар цзря ихтисаслашырлар.
Глобал ямяк бюлэцсцнцн бу системи сабит характер дашымыр вя щеч дя
инкишаф етмякдя олан юлкялярин аграр-хаммал ялавяси буховундан гур79

тулмасы цчцн имканларын олмадыьына дялалят етмир. Яксиня, бу систем
ашаьыдакы сябябляр цзцндян чох динамик вя дяйишкяндир: биринжиси, ЕТТнин дурмадан сцрятлянмяси вя бу просесин тяканверижи гцввясинин инкишаф
етмиш юлкялярин олмасы; икинжиси, бу груп юлкялярдя щяйат сявиййясинин мцтямади йцксялмяси, яксяр щалларда ямяк мящсулдарлыьыны цстяляйян темплярля ямякщаггынын артымы сябябиля, ясасян садя технолоэийалар базасында
истещсал едилян малларын вя хидмятлярин гиймят цзря бейнялхалг мигйасда
рягабят габилиййятинин ашаьы дцшмяси.
Гейд едилянляр щямин юлкялярин сащибкарларыны юлкя игтисадиййатынын
ашаьы технолоъи гатында йерляшян ислащатлары, йахуд онларын бязи мярщялялярини даща зяиф инкишаф етмиш юлкяляря кючцрмяйя тящрик едир. Еколоъи
тящлцкясизлик стандартларынын йцксялмяси, онлара риайят едилмяси иля ялагядар хяржлярин артымы да еколоъи жящятдян ялверишсиз истещсал мясряфляри тяркибиндя тябияти мцдафия хяржляринин хцсуси чякиси кифайят гядяр ашаьы олан,
ятраф мцщитин мцдафиясиня чох жидди тялябляр гоймайан инкишаф етмякдя
олан юлкяляря кючцрцлмясиня дя тякан верир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, харижи игтисади фяалиййят стратеэийасыны мцяййянляшдирмяк цчцн юлкянин бейнялхалг ямяк бюлэцсцндяки цстцнлцкляри,
дахили тялябат вя мювжуд игтисади потенсиал ясас эютцрцляряк мягсядляр
системи формалашдырылмалыдыр. Бу заман ямяли фяалиййят цчцн ян йахшы
методики цсул, юлкядахили просеслярин Дцнйа Тясяррцфат Системинин инкишаф
мейилляри вя ганунауйьунлуглары иля узлашдырылмасы щесаб олунмалыдыр.
Беляликля, бу гянаятя эялирик ки, мцасир дюврдя милли игтисадиййатын
тяшяккцлц шяраитиндя харижи игтисади фяалиййятин дювлят тянзимлянмяси
ашаьыдакы методолоъи принсипляр нязяря алынмагла щяйата кечирилмялидир:
- юлкядя дцнйа тясяррцфат системиня сямяряли интеграсийа олунмуш,
ачыг игтисади системин формалашдырылмасы мягсядиля харижи игтисади сийасят
сащясиндя гярарларын гябул едилмяси заманы ЦТТ-нин тялябляринин, щабеля
ялагядар бейнялхалг щцгуг нормаларынын нязяря алынмасы;
- тянзимлянмянин игтисади васитяляриня цстцнлцк верилмяси иля йанашы,
кечид дюврцндя дювлятин ялащиддя тянзимляйижи ролунун нязяря алынмасы;
- харижи игтисади фяалиййят цзяриндя дювлят инщисарынын йолверилмязлийи;
- харижи игтисади сийасятин ващидлийнин, ардыжыллыьынын вя прогнозлашдырыла билян олмасынын тямин едилмяси (анжаг бу щалда айры-айры тядбирлярин
гаршылыглы эцжляндирижи еффектиня наил олмаг олар);
- харижи игтисади ялагялярин мювжуд вязиййятинин обйектив гиймятляндирилмяси вя инкишафынын конкрет шяраитя адекват прогнозлашдырылмасы;
- дцнйа игтисадиййатында баш верян глобал просесляри, дцнйа тясяррцфат системинин вя милли игтисадиййатын инкишаф хцсусиййятлярини, перспективлярини нязяря алмагла мягсядлярин вя йа щядяфлярин ардыжыллыьынын дцзэцн
мцяййянляшдирилмяси (мягсядляр сырасынын конкрет шяраитдян асылы олараг
дягигляшдирилмяси истисна едилмямякля);
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- харижи игтисади фяалиййят сащясиндяки ислащатларын цмумигтисади ислащатлар вя дцнйа тясяррцфат системиндя эедян просеслярля узлашдырылмасы;
- мцстягил милли игтисадиййатын формалашдырылмасы зяруряти иля ялагядар
олараг юлкя игтисадиййатынын мцтярягги структур шякилдя йенидян гурулмасы вя онун бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя цстцнлцкляринин реаллашмасы
цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасы;
- игтисади, сосиал вя еколоъи сийасятин дцнйа стандартларына уйьунлашдырылмасы.
Гейд етмяк лазымдыр ки, мцасир дюврдя щяр щансы бир юлкядя харижи
игтисади фяалиййятин дювлят тянзимлянмясинин сямяряли милли механизминин
гурулмасы истигамятиндя атылан аддымлар бейнялхалг тижарят-игтисади ялагялярин тянзимлянмясинин цмуми гайдаларыны нязяря алмалы вя чохтяряфли
бейнялхалг сазишлярин тянзимлямя алятляриня, онларын тятбиги сащясиндяки
норма вя гайдалара, онлардан истифадя имканларына гойулан тялябляря жаваб вермялидир.
Бу бахымдан, илк нювбядя, ЦТТ вя ЭАТТ/ТТБС (Тариф вя Тижарят
цзря Баш Сазиш) чярчивясиндя чохтяряфли бейнялхалг тянзимлянмя системинин
база принсипляриня диггят йетирилмялидир. Бунлар милли тянзимлямя системляринин гурулмасы вя фяалиййятинин универсал принсипляри кими чыхыш етмякля
рягабят апаран бу системлярин гаршылыглы сямяряли фяалиййят эюстярмяляриня
имкан йарадыр.
Бцтювлцкдя, чохтяряфли сазишляр системинин ясасландыьы ян важиб принсипляря ашаьыдакылары аид етмяк олар: дискриминасийайа йол верилмямяси вя
транспарентлик.
Дискриминасийайа йол верилмямяси принсипи малларын вя хидмятлярин
азад рягабяти цчцн бярабяр шяраитин йарадылмасы зярурятиндян иряли эялир вя
бейнялхалг тижарятин тянзимлянмясинин ики ясас принсипи иля шяртлянир: Ян
Ялверишли Реъим (ЯЯР) вя Милли Реъим (МР).
ЯЯР принсипи ЭАТТ-47-нин Ы маддясиндя вя ЭАТТ-94-дя бирбаша
шякилдя мцяййян олунмушдур: «Разылыьа эялян тяряфлярдян биринин щяр щансы диэяр юлкядян эялян, йахуд щямин юлкяйя эедян истянилян мала мцнасибятдя мцяййян етдийи (тягдим етмиш олдуьу) щяр щансы цстцнлцк, ялверишли
шяраит, имтийаз вя йа иммунитет разылыьа эялян бцтцн диэяр тяряфлярин яразиляриндян эялян, йахуд онларын яразиляриня эедян ейни жцр (аналоъи) мала
да дярщал вя шяртсиз гайдада тягдим олунмалыдыр». Эюрцндцйц кими,
ЯЯР дедикдя, щяр щансы цчцнжц юлкяйя верилмиш истянилян эцзяштин бу жцр
реъим тягдим олунмуш юлкяйя дя аид едилмяси баша дцшцлцр. Башга сюзля
десяк, ЯЯР принсипи айрыжа эютцрцлся дя даща ялверишли тижарят реъиминин
тягдим олунмасына йол вермир. ЯЯР илк дяфя олараг ХЫХ ясрдя Инэилтяря
иля Франса арасында баьланмыш 1860-жы ил тарихли Тижарят Сазиши чярчивясиндя
тятбиг олунмушдур.
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ТТБС, сонрадан ися щям щя ЦТТ чярчивясиндя ЯЯР шяртсиз характер
дашыйыр, йяни щямин реъим чярчивясиндя эцзяштлярин бцтцн юлкяляря аид
едилмяси щеч бир шяртдян асылы ола билмяз вя цзв-юлкяляр мцвафиг маддяни
там щяжмдя тятбиг етмяйя боржлудурлар.
ЯЯР принсипи, щяр шейдян яввял, эюмрцк рцсумларынын тятбигини тянзимляйян гайда кими мейдана чыхмыш, сонралар ися эетдикжя универсал
характер кясб етмишдир. ГАТТ мцддяалары чярчивясиндя бу принсип идхал
олунан маллара дахили верэилярин вя йыьымларын тятбиги, щабеля, щямин малларын дашынмасы, сатышы, бюлэцсц вя истифадяси гайдаларына бирбаша шякилдя
аид едилирди. Щал-щазырда ися, бу принсип чохтяряфли разылашмаларын яксяр елементляриня мцнасибятдя тятбиг едилир. Бунларын сырасында эюмрцк рцсумларынын, транзит гайдаларынын, верэи алятляринин, техники манеялярин, кямиййят мящдудиййятляринин тятбигини эюстярмяк олар. Бундан ялавя, ЯЯР
принсипи Хидмятлярля Тижарятя даир Баш Сазишин (ГАТС) вя Интеллектуал
Мцлкиййят Щцгугларынын Тижарят Аспектляри щаггында Сазишин (ТРИПС) дя
ясасында дурур.
Ону да гейд етмяк зяруридир ки, ЦТТ чярчивясиндя ЯЯР принсипиндян бир сыра стандарт истисналар да нязярдя тутулмушдур. Яняняви олараг
бунлара эюмрцк иттифагларынын вя сярбяст тижарят зоналарынын гурулмасы,
сярщядйаны вя сащилйаны тижарят, инкишаф етмякдя олан, сон дюврлярдя ися
щям дя кечид игтисадиййатлы юлкяляря верилян гаршылыглы олмайан преференсийалар аид едилир. Бу жцр эцзяштляр спесифик характер дашыйыр, бу сябябдян
дя анжаг мящдуд шякилдя тятбиг олуна билир.
ЯЯР принсипиндян яняняви истисналара инкишаф етмякдя олан вя ян аз
инкишаф етмиш юлкяляр цчцн хцсуси реъимин мцяййян едилмяси тяжрцбясини дя
аид едирляр. Бу тяжрцбя ЭАТТ чярчивясиндя апарылан данышыгларын «Кеннеди раунду»нун сазишляри иля мцяййян олунмушдур.
Бахылан щалда ЯЯР-дян истисналар мцхтялиф формаларда тязащцр едя
биляр. Яняняви форма преференсийаларын милли системляри чярчивясиндя преференсиал эюмрцк рцсумлары тятбиг едилмишдир. Диэяр сащялярдя бу, бир гайда
олараг, тянзимлямянин мцхтялиф алятляринин тятбиги гайдаларына мцнасибятдя эюстярилян юлкяляря гаршы даща йумшаг тяляблярин (субсидийалардан
истифадя цчцн даща эениш имканлар, милли ганунверижилийин вя онун тятбиги
тяжрцбясинин чохтяряфли сазишлярин нормаларына уйьунлашдырылмасы цчцн
даща узун кечид дюврц вя с.) иряли сцрцлмясиндя юзцнц бцрузя верир. Сон
иллярдя диференсиаллашдырылмыш вя ялверишли реъимин елементляри кечид игтисадиййатлы юлкяляря дя тятбиг олунмаьа башланмыш вя бу да юз яксини Уругвай раундунун сазишляриндя тапмышдыр.
Милли реъим принсипи ЭАТТ – 47-нин Ш маддясиндя вя ЭАТТ-94-дя
бирбаша шякилдя мцяййян олунмушдур: «Разылыьа эялян щяр бир тяряфин яразисиня эялян вя разылыьа эялян диэяр тяряфин яразисиня эятирилян маллара, онларын дахили базарда сатышына, сатыша тяклифиня, алынмасына, дашынмасына,
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бюлэцсцня, йахуд истифадясиня аид олан бцтцн ганунлар, гайдалар вя тялябляря мцнасибятдя милли мяншяли аналоъи маллар цчцн мцяййян олунмуш
реъимдя аз ялверишли олмайан реъим тягдим олунмалыдыр». Башга сюзля десяк, МР принсипи харижи маллара, хидмятляря, капиталлара вя шяхсляря мцнасибятдя тятбиг олунан щцгуги реъимля ейни, йахуд ондан аз ялверишли олмайан реъимин тягдим олунмасыны нязярдя тутур. МР принсипинин тятбигиндя
мягсяд, тянзимлянмянин дахили тядбирляри васитясиля харижи малларын (хидмятлярин, капиталын) дискриминасийасынын гаршысыны алмаг, сон нятижядя ися
идхалын тянзимлянмяси васитялярини малын эюмрцк тянзимлянмяси заманы сярщяддя тятбиг олунан тариф, гейри-тариф вя верэи тядбирлярини щцдудландырмагдыр.
Харижи игтисади ялагялярин эенишлянмясиня тижарят, ишчи гцввясинин бейнялхалг миграсийасы, интеллектуал мцлкиййят обйектляри иля тижарят кими
формаларын ящямиййятинин артмасына мцтянасиб олараг МР принсипинин
ролу да артмышдыр. Эюстярилян сащялярдя дахили тянзимлямя тядбирляри яняняви тижарятля мцгайисядя даща эцжлц тясиря маликдир. Мясялян, бир чох
пешякар хидмятлярля тижарят ямялиййатлары (рабитя хидмятляри, щцгуги, тибби
вя тикинти хидмятляри) сырф харижи игтисади тянзимлянмя тядбирляриндян, демяк олар ки, асылы дейилляр. Бахылан щалда мцвафиг фяалиййят сферасыны
тянзимляйян дахили гайдалар вя нормалар, мцяййняедижи рол ойнайан вя
мящз щямин бу цмуми гайдалар башлыжа протексионист алятляри кими чыхыш
едирляр.
Маллара тижарятдя МР принсипинин тятбиг оундуьу ян важиб сащяляря
– дахили верэилярин вя йыьымларын тутулмасы, маллын сатыш гайдалары, нягл
едилмяси вя истифадяси аид едилир. МР принсипи универсал характер дашыдыьындан хидмятлярля тижарятя вя харижи инвесторларын фяалиййятинин тянзимлянмясиня дя тятбиг олуна биляр. Лакин мялумдур ки, эюстярилян истигамятлярдя мцяййян фяалиййят сферасына харижи шяхслярин дахил олмасы милли тящлцкясизлийин тямин едилмяси бахымындан гадаьан едиля биляр. Мящз бу сябябдяндир ки, щямин сфераларда (хидмятлярля тижарят, харижи инвестисийанын тянзимлянмяси) МР принсипи эениш йайылмыш вя адятян айры-айры сащяляря мцнасибятдя фяргли шякилдя тятбиг едилир. Ейни заманда технолоэийаларла вя елмитехники бирликляря тижарят вя хцсусиля дя интеллектуал мцлкиййят сащибляринин
щцгугларынын мцдафияси сащяляриндя МР принсипи база характери дашыйыр.
МР принсипиндян истисналар да нязярдя тутула биляр ки, бунлара да,
илк нювбядя, щюкумят субсидийаларынын верилмяси вя дювлят сатыналмаларынын щяйата кечирилмяси сащяляри аид едилир, милли ганунверижилийин йерли сащибкарлар цчцн даща ялверишли шяраитин йарадылмасына истигамятлянян айрыайры нормалары цзря дя истисналар нязярдя тутула биляр.
Транспрентлик принсипи харижи тижарятин тянзимлянмяси системинин шяффафлыьынын тямин едилмяси зярурятиндян иряли эялир вя эениш планда – тянзимлянмя тядбирляри щаггында мялуматын ялдя едилмясинин мцмкцнлцйцнц,
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щямин тянзимлянмя тядбирляринин, щабеля онларын тятбиги гайдаларынын айдынлыьыны вя бирмяналыьыны нязярдя тутур.
Ян айдын шякилдя транспрентлик принсипи ЭАТТ-47-нин Х маддясиндя
вя ЭАТТ-94-дя мцяййян едилмишдир. Транспретлийин ясас елементляриня
ашаьыдакылар аид едилир:
- дювлят тянзимлянмяси тядбирляри щаггында мялуматын ялдя едилмясинин мцмкцнлцйц;
- тянзимлянмянин истянилян тядбирляринин йалныз дярж олундугдан
сонра тятбиг едилмяси;
- тянзимлянмя тядбирляринин ейни шякилдя тятбиги;
- щакимиййят органларынын фяалиййятиндян шикайят едилмясинин мцмкцнлцйц;
- нотификасийа – чохтяряфли сазишляр чярчивясиндя мараглы тяряфлярин
тянзимлянмя системляри барядя мялуматландырылмасы,
- чохтяряфли сазишлярин тятбиги цзяриндя нязарят апаран органларын
рясми хябярдар едилмяси йолу иля щяйата кечирилир;
- мцбащисялярин щялли системи чярчивясиндя транспрентлийин тямин едилмяси иля ялагядар тядбирлярин (мяслящятляшмяляр, мараглы тяряфляря мялуматын верилмяси);
- гярарларын тятбиг едилмяси проседурларынын шяффафлыьы.
Мцяййян щалларда (мясялян, там шяффафлыг тяряфлярдян биринин щцгугларынын позулмасына эятириб чыхара билдикдя, коммерсийа сирринин ачылмасы
тящлцкяси ортайа чыхдыгда вя с.) транспрентлик принсипиндян истисналара да
йол вериля биляр. Бу щаллар чохтяряфли тижарят сазишляри иля мцяййян едилир.
Щазырда ЦТТ чярчивясиндя тижарят-игтисади ялагялярин бейнялхалг тянзимлянмя системи ашаьыдакы сащяляри ящатя едир:
Эюмрцк-тариф тянзимлянмяси. Бу сащядя ясас алятляр кими ашаьыдакылар чыхыш едир:
- иштиракчыларын тариф дяряжяляринин ялагяляндирилмяси цзря ющдяликляри;
- мцнтязям чохтяряфли данышыглар механизми.
Эюмрцк рцсумларынын азалдылмасына даир данышыгларын апарылмасы
гайдалары, еляжя дя тариф эцзяштляри сийащыларынын щазырланмасы вя дяйишдирилмяси гайдалары ЭАТТ-47-нин ХХВЫЫ вя ХХВЫЫЫ маддяляриндя мцяййян
едилмишдир. ЭАТТ-ын эюмрцк-тариф тянзимлянмяси мясяляляриня даир маддяляри тез-тез дцзялишляря вя ялавяляря мяруз галмышдыр. Бир сыра мцщцм дяйишикликляр ХХХВЫ вя ХХХВЫЫ маддялярин дахил едилмяси иля ялагядардыр.
Щямин маддялярдя инкишаф етмякдя олан юлкялярин юз игтисадиййатларыны
мцдафия етмяк мягсядиля эюмрцк рцсумларыны артырмаг щцгуглары тясбит
едилмиш, щямчинин инкишаф етмиш дювлятлярин инкишаф етмякдя олан дювлятлярдян идхал олунан маллара эюмрцк рцсумларыны азалтмаг сащясиндя
ющдяликляри мцяййян едилмишдир.
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Кямиййят вя инзибати мящдудиййятлярин тятбиги. ЭАТТ-47-нин ХЫ
маддяси (щям ихража, щям идхала мящдудиййятляря аиддир) хцсуси щаллар
истисна олмагла эюмрцк рцсумларындан, верэилярдян вя диэяр йыьымлардан
савайы, кямиййят мящдудиййятляринин вя истянилян диэяр тядбирлярин (о жцмлядян лисензийалар шяклиндя) тятбигиндян имтина едилмясини нязярдя тутурду. Бу мцддяалар ЭАТТ-94-дя дя сахланмыш вя башга сюзля десяк, кянд
тясяррцфаты маллары иля тижарят сащясиндяки дяйишикликляр вя тядиййя балансынын низама салынмасы цзря гейдляр нязяря алынмагла ЦТТ чярчивясиндя
дя фяалиййят эюстярмякдядир.
ЭАТТ-47-нин ХШ маддяси вя ЭАТТ-94 кямиййят мящдудиййятляринин тятбигинин ясас принсипи кими дискриминасийайа йол вермямяк принсипини мцяййян едир вя бу ясасда онларын тятбиги гайдаларыны тясбит едир.
Уругвай раунду сазишляри чярчивясиндя бцтцн кямиййят мящдудиййятляринин ляьв едилмяси щаггында (онлардан горуйужу тядбирляр кейфиййятиндя истифадя щаллары истисна олмагла) разылыг ялдя едилмишдир. Бу, илк нювбядя кянд тясяррцфаты цзря сазишя аиддир. Тохужулуг мямулатлары вя эейим
яшйалары цзря сазиш кямиййят мящдудиййятляринин 10 ил ярзиндя, тохужулуг
мямулатлары иля тижарят ющдяликляринин цмуми системиня 4 мярщяляли интеграсийасы эедишиндя ляьв едилмясини нязярдя тутур. Кянд тясяррцфаты цзря
сазиш ися кямиййят мящдудиййятляринин 1995-жи иллярин яввялиндян дярщал
арадан галдырылмасы вя онларын тариф еквивалентляриня кючцрцлмясини нязярдя тутурду. Мящз бунун нятижясиндя бахылан сектордан тариф дяряжяляринин
сявиййяси сянайе мящсуллары вя тижарятля мцгайисядя ящямиййятли дяряжядя
йцксякдир.
Идхалын (ихражын) инщисарчы каналынын (дювлят инщисарынын) тятбиги. Харижи
тижарят сащясиндя дювлят инщисарындан айры-айры малларла тижарят ямялиййатларынын тянзимлянмяси васитяси кими истифадя едилмяси дцнйа тижарятинин
чохтяряфли тянзимлянмяси системинин тялябляри иля зиддиййят тяшкил етмир.
Идхалын (ихражын) инщисарчы каналы системинин тятбигинин ясас принсипляри
ЭАТТ-ын ХВЫЫ маддясиндя нязярдя тутулмушдур. Беля ки, инщисарчы лисензийайа малик мцяссисяляр (о жцмлядян дювлятин мцлкиййятиндя олан) бу
вя йа диэяр мал иля тижарятдя гябул олунмуш цмуми принсипляр вя гайдалар
ясасында фяалиййят эюстярмяли, щабеля маллары тяляб вя тяклифин нисбяти иля
мцяййян олунан гиймятлярля алмалы вя сатмалыдырлар. Эюрцндцйц кими,
инщисарчы лисензийайа малик олан мцяссисяляр онларын тяряф мцгабили, йахуд
рягиби ола билян истянилян щяр щансы бир мцяссися иля ейни шяртляр дахилиндя
фяалиййят эюстярмялидирляр.
Гадаьанларын тятбиги. Идхал вя ихраж гадаьанларынын тятбигинин цмуми принсипляри кямиййят мящдудиййятляри цчцн мцяййян олунмуш принсиплярля ейнидир. Идхала вя ихража гадаьанлара ЭАТТ-47-нин ХЫ маддясинин
мцддяалары шамил едилир ки, бурада да сазишлярдя нязярдя тутулмуш щаллар
истисна олмагла, гадаьанларын тятбигинин йолверилмяз олдуьу бирбаша бил85

дирилир. Бу истисналар (тядиййя балансы вя горуйужу тядбирлярин тятбиги иля
ялагядар мящдудиййятлярдян савайы) кямиййят мящдудиййятляринин тятбиги
сащясиндяки истисналарла ейнидир. Эюрцндцйц кими, тяжрцбядя гадаьанларын тятбиг едилмяси цчцн ясас кими техники манеяляр чыхыш едир. Бундан
ялавя, ЭАТТ-47-нин ХТС маддяси ашаьыдакы мягсядлярля дя гадаьанларын вя мящдудиййятлярин тятбиг едилмясиня йол верир:
- ижтимаи яхлагын горунмасы;
- инсанларын, щейванларын вя биткилярин щяйат вя саьламлыьынын мцдафияси;
- ЭАТТ-ын мцддяаларына зидд олмайан ганунлара риайят едилмяси;
- патентлярин мцяллифлик щцгугларынын горунмасы;
- щюкумятлярарасы мал мцбадиляси сазишляри цзря ющдяликлярин йериня
йетирилмяси;
- тябии ещтийатларынын тцкянмясинин гаршысынын алынмасы (яэяр мцвафиг
тядбирляр дахили истещсалын вя истещлакын мящдудлашдырылмасы иля ейни заманда апарылырса);
- милли бядии, тарихи вя археолоъи сярвятлярин мцщафизяси.
Щямин маддяйя уйьун олараг милли емаледижи сянайенин йерли материалларла, бу материалларын дахили гиймятинин дцнйа гиймятиндян ашаьы олдуьу дюврлярдя, тямин едилмяси мягсядиля онларын ихражына мящдудиййятлярин тятбиг едилмяси дя нязярдя тутулмушдур. Лакин о да гейд олунур ки,
бу жцр мящдудиййятляр ихражын артымы, йахуд щямин дахили сянайенин
мцдафияси цчцн шяраит йаратмалыдыр. Бундан ялавя, бахылан маддяйя уйьун олараг щябсдя олан шяхлярин ямяйи иля истещсал олунан маллара, гызыл вя
йа эцмцшля тижарятя дя мцвафиг тядбирляр тятбиг олуна биляр.
Гадаьанлар айры-сечкилик ясасында, йахуд дискриминасийайа йол
верян шякилдя тятбиг едилмямяли вя бейнялхалг тижарят эизли янэял васитяси
кими чыхыш етмямялидир.
Лисензийалашдырманын тятбиги. ЭАТТ-47-нин мцддяалары (маддя ХЫ)
идхал вя ихраж лисензийалары да дахил олмагла истянилян мящдудиййят вя
гадаьанлардан истифадя едилмясини йасаглайыр. Башга сюзля, ЭАТТ-47-дя
лисензийалашманын тятбиги гайдалары бцтювлцкдя кямиййят мящдудиййятляринин тятбиги цчцн мцяййян олунмуш гайдаларла ейни иди. ЦТТ-нин тясис
едилмяси щаггындакы Сазиш чярчивясиндя идхала лисензийа верилмясиня даир
даща мцфяссял гайдалар нязярдя тутулмушдур. Бу Сазиш лисензийалашдырманы ян эениш мянада шярщ едир вя ону эюмрцк рясмиляшдирмяси заманы
адятян тягдим олунмайан хцсуси мцражиятлярин, йахуд сянядлярин тягдим
едилмясини нязярдя тутан бир инзибати проседур кими мцяййян едир.
Сазиш мцддяаларына риайят едилмясинин тямин едилмяси цчцн иштиракчы
юлкялярин дахили ганунверижилийинин мцтляг шякилдя щямин мцддяалара
уйьунлашдырылмасы нязярдя тутулмуш вя дювлятлярин иштиракчы разылыьы олмадан истисналарын йолверилмяз олдуьу мцяййян едилмишдир.
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«Боз зона» тядбирляринин тятбиги. Тижарят сийасяти сащясиндя бейнялхалг ющдяликляр системинин формалашмасы вя эенишлянмяси, хцсусиля протексионизм имканларынын мящдудлашдырылмасы бир чох дювлятляри харижи игтисади
фяалиййяти тянзимлямя системлярини тякмилляшдирмяк мяжбуриййяти иля цзляшдирди. Нятижя етибары иля чохтяряфли сазишляр чярчивясиндя мцяййян олунмуш
ющдяликлярдян йан ютмякля тижарят мящдудиййятинин тятбиги тяжрцбяси йайылмаьа башланды. Беля мящдудиййятляр демяк олар ки, щеч вахт ганунверижиликля тясбит олунмур, йалныз айры-айры щалларда икитяряфли сазишляр формасында (бязян щятта гейри-рясми характерли) тязащцр едир. Мящз бу сябябдян дя тижарятин мящдудлашдырылмасынын бу жцр васитяляри «боз зона
тядбирляри» ады иля таныныр. Щямин тядбирляр арасында ихражын «кюнцллц»
мящдудлашдырылмасы хцсусиля эениш йайылмышдыр ки, бу да квоталашдырма
механизмини рясми шякилдя тятбиг етмядян кифайят мящдудиййятляриндян
истифадя едилмясиня имкан верир.
«Уругвай раунду» сазишляри ихражын «кюнцллц» мящдудлашдырылмасы
тядбирляриндян истифадя сащясиндя иштиракчы юлкяляря гаршы жидди ющдяликляр
иряли сцрцр. Горуйужу тялбирляр цзря Сазишин 11-жи маддясиндя иштиракчы юлкялярин ихражын «кюнцллц» мящдудлашдырылмасы, ихража вя йа идхала мцнасибятдя диэяр охшар тядбирлярин тятбиги, йахуд горунуб сахланылмасы жящдляриндян, о жцмлядян ихражын мящдудлашдырылмасындан, ихраж вя йа идхал
гиймятляри, щабеля ихраж вя йа идхал цзяриндя мцшащидя цзря тядбирлярин
тятбигиндян, идхалын картелляшдирилмясиндян, ихражын, йахуд идхалын селектив
лисензийалашдырылмасындан чякиняжякляри бирбаша шякилдя нязярдя тутулмушдур. Бу Сазиш горуйужу тядбирлярин тятбиги гайдаларына уйьун олараг, йахуд айры-айры секторлар цзря сазишляр чярчивясиндя (тохужулуг мямулатлары
вя эейим яшйалары цзря Сазиш) эюрцлмцш тядбирляря шамил едилмир. Бцтцн бу
жцр тядбирляр вя сазишляр ЦТТ-нин тясис едилмяси щаггында Сазишин гцввяйя
миндийи андан 4 ил ярзиндя арадан галдырылмалы, йахуд горуйужу тядбирляр
цзря Сазишя уйьунлашдырылмалыдыр. Ейни заманда иштиракчы юлкяляр гейрищюкумят сявиййясиндя дя, йяни айры-айры ширкятлярин сазишляри чярчивясиндя
дя, мцвафиг тядбирлярдян истифадя едилмясини стимуллашдырмайажаглары вя
дястяклямяйяжякляриня даир ющдяликляри юз цзярляриня эютцрцрляр.
Техники мянафелярин тятбиги. Тижарятдя техники манеяляр цзря Сазиш
техники манеялярин бцтцн нювляринин тижарятин мящдудлашдырылмасынын
мцмкцн методлары кими нязярдян кечирилдийи илк чохтяряфли щцгуги сяняддир. Бу Сазиш ЭАТТ-ын тянзимлямя обйектини эенишляндиряряк ора йени
фяалиййят сащясинин стандартларыны да ялавя етмишдир.
Иштиракчы юлкяляр техники манеялярдян (техники нормалар, стандартлар,
сертификатлашдырма системи, габлашдырма вя ишарялянмяйя тялябляр вя с.) истифадя едрякян ЯЯР вя МР принсипиня риайят етмяли вя онлардан тижарятя
сцни янэялляр гурмаг васитяси кими истифадя етмямялидирляр. Техники мящдудиййятлярин тятбиги сащяляриня санитар вя фитосанитар нормалар да аид еди87

лир. Мцвафиг тядбирлярин тятбигинин цмуми принсипляри техники мящдудиййятляр цчцн мцяййян олунмуш принсиплярля (ЯЯР, МР) ейнидир.
Сяняддя инкишаф етмякдя олан юлкяляр цчцн хцсуси истисналар да нзярдя тутулмушдур.
Гейд етмяк зяруридир ки, техники мянафелярдян тижарятин тянзимлянмяси аляти кими истифадя едилмясинин эяляжякдя даща да эенишлянмяси вя
мцряккябляшмяси эюзлянилир. Бу сащядя бейнялхалг тижарятин либераллашдырма мейли ися, мящдудиййятлярин нювляринин вя онларын тятбиг едилдийи малларын сайынын азалмасында дейил (яксиня, щяр ики эюстярижинин артмасы давам едяжяк), техники тяляблярин вя стандартларын, о жцмлдян онларын тятбиги
гайдаларынын унификасийасы просесиндя юз яксини тапажаг.
Верэи алятляринин тятбиги. Бейнялхалг тижарятин вязиййятиня тясир едян
дахили верэилярин вя йыьымларын тятбиги принсипляри ЭАТТ-47-нин ЫЫЫ маддясиндя якс етдирилмишдир. Бунларын арасында ян башлыжасы МР принсипидир.
ЭАТТ-ын мцддяалары дахили верэи вя йыьымлардан компенсасийа васитяси
кими истифадя едилмясинин мцмкцнлцйцнц нязярдя тутур, онларын протексионизм аляти кими тятбигиня ися гадаьа гойур. Юлкянин йерли маллара тятбиг олунан дахили верэи вя йыьымларла ейни верэи вя йыьымлары идхал едилян
аналоъи маллара тятбиг етмяси щцгугу ЭАТТ-47-нин (уйьун олараг да
ЭАТТ-94-цн) ЫЫ.2(а)маддясиндя тясбит олунмушдур. Бахылан щалда сющбят идхал олунан маллара долайы верэилярин тятбигиндян эедир. ЭАТТ-94цн ЫЫ.1(в) маддясинин мцддяаларынын шярщ едилмясиня даир разылашмада
эюмрцк рцсумларындан фяргли верэи вя йыьымларын тятбиги сащясиндя иштиракчы юлкялярин ялавя ющдяликляри мцяййян олунмушдур. Бу сяняддя истифадя
едилян «характер етибары иля ися эюмрцк рцсумларына охшар верэи вя йыьымлар» термини эюмрцк рцсумлары кими йалныз харижи маллара аид едилян
верэиляря (мясялян, эюмрцк йыьымлары вя с.) аид едилир.
Ихраж олунан маллара верэи алятляринин тятбиги сащясиндя гаршыйа
чыхан ян важиб проблем верэи эцзяштляри иля ихражын субсидийалашдырылмасы
арасында ялагя мясялясидир. Ихражатчыларын бирбаша верэилярдян азад едилмяси бейнялхалг тяжрцбядя вя ЦТТ чярчивясиндя баьланмыш сазишлярдя гадаьан едилмиш ихраж субсидийасы кими нязярдян кечирилир вя гаршы тяряфдян
жаваб тядбирляринин тятбиги цчцн ясас эютцрцля биляр. Субсидийалар вя компенсасийа тядбирляри цзря Сазиш бу жцр верэиляря мянфяятдян верэини, физики
шяхслярин эялир верэисини, ижаря щаггыны, ройалтини (мядян верэиси), диэяр эялирлярдян вя ямлак верэиляри, ямякщаггындан верэини, фаизляр цзря юдянишляри аид едир. Верэи кредити формасында вериля билян мцвафиг верэи эцзяштляри
субсидийа кими нязярдян кечирилир.
Ихраж олунан маллара верэи алятляринин тятбиги сащясиндя щамы тяряфиндян танынан тяжрцбяйя эюря юлкядян чыхарылан маллар долайы верэилярдян,
илк нювбядя ЯДВ (ялавя дяйяр верэиси), сатышдан верэи, (аксизляр) азад
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едилир. Бу тяжрцбя ЭАТТ-94-цн ХВЫ маддясинин мцддяаларында вя ады
чякилян Сазишдя тясбит едилмишдир.
Щямин Сазишин 1-жи маддясиня ясасян ихраж олунан малларын дахили
базар цчцн нязярдя тутулмуш аналоъи маллара тятбиг олунан верэи вя йыьымлардан азад едилмяси, йахуд ихраж заманы беля верэи вя йыьымларын
мябляьинин гайтарылмасы ихраж субсидийасы кими нязярдян кечирилмир. Бу
заман ихраж едилян малын азад едилмиш олдуьу, йахуд ихражатчыйа гайтарылмыш верэилярин вя йыьымларын мябляьи, дахили базар цчцн нязярдя тутулмуш аналоъи мала тятбиг олунан верэи вя йыьымларын мябляьиндян артыг олмамалыдыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, ихраж олунан малларын долайы верэилярдян
азад едилмяси, юлкя истещсалы олан маллара тятбиг едилян верэи вя йыьымлара
еквивалент верэилярин идхал олунан аналоъи маллардан тутулмасынын ясасларындан бири кими чыхыш едир.
Горуйужу тядбирлярин тятбиги. Горуйужу тядбирляр – харижи маллар онларла рягабят апаран йерли истещсал сащяляриня ящямиййятли игтисади зяряр вуран, йахуд бу жцр зяряри вурма тящлцкяси тюрядян щяжмдя вя йа шяртлярля
идхал олундугда идхалына мцвяггяти ясасда тятбиг олунан мящдудиййятдир. Бу тядбирлярдян истифадя олунмасы гайдалары горуйужу тядбирляр цзря
Сазишдя якс етдирилмишдир. Щямин сяняддя бу тядбирлярин тятбигинин ясас
принсипи, горуйужу тядбирляр конкрет малын идхалына бцтювлцкдя тятбиг
олунмалыдыр, тясбит олунмушдур. Бу ися юз нювбясиндя онлардан истифадя едяркян дискриминасийайа йол верилмямясинин тямин едилмясиня йюнялдилмишдир.
Эюстярилян Сазишин 3-жц маддясиня уйьун олараг йалныз сялащиййятли
органлар тяряфиндян арашдырмалар апардыгдан сонра горуйужу тядбирлярин
тятбигиня йол верилир. Юз нювбясиндя щямин арашдырмаларын нятижяляри елан
едилмялидир. Арашдырма просесиндя бцтцн мараглы тяряфляря, о жцмлядян
ачыг мцзакиряляр чярчивясиндя, юз фикирлярини билдирмяк цчцн имкан Верилмялидир. Бунда мягсяд жямиййятин мараглары нюгтейи-нязярдян горуйужу
тядбирлярин тятбигинин мягсядяуйьунлуьунун ашкара чыхарылмасыдыр.
Сазишин 4-жц маддясиня уйьун олараг ящямиййятли зяряр дедикдя,
милли сащянин вязиййятинин жидди шякилдя цмуми писляшмяси баша дцшцлцр.
Еля щямин маддяйя эюря, ящямиййятли зярярин вурулма тящлцкяси анлайышы
гачылмаз олан зяряр кими мцяййян едилмишдир. Бу заман зяряр вурулмасы
тящлцкясинин мювжудлуьуна даир нятижяляр фярзиййяляря дейил, фактлара
ясасланмалыдыр.
Антидемпинг тядбирляри. Дцнйа базасында эедян рягабят мцбаризясиндя тижарят мящдудиййятляринин явязиня, малларын харижи базарлара чыхарылмасы заманы щагсыз гиймят рягабяти васитяляриндян (демпинг дя дахил олмагла) эетдикжя артан мигйасда истифадя едилмяси антидемпинг тядбирляринин тятбигинин зярурилийини шяртляндирмишдир.
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Антидемпинг тядбирляринин характерик хцсусиййяти онлардан истифадя
едян юлкянин тарифлярин сявиййяси сащясиндяки ади ющдяликлярдян вя ЯЯР
принсипиндян кянарлашмасыдыр. Чохтяряфли ющдяликляр системинин сабитлийинин
горунмасы зяруряти ися бу жцр жидди тядбирлярин бейнялхалг сявиййядя тянзимлянмяси гайдаларынын ишлянмясини шяртляндирмишдир. ЭАТТ-ын мювжуд
олдуьу бцтцн бу мцддят ярзиндя антидемпинг тядбирляринин тятбиги сащясиндя сазишлярин ишлянмяси вя мцтямади олараг тякмилляшдирилмяси апарылмыш, «Токио раунду» чярчивясиндя данышыглар нятижясиндя «Антидемпинг
Мяжялляси» щазырланмышдыр. Бу сащядяки ян тякмил нормалар ися ЦТТ-нин
антидемпинг тядбирляри цзря Сазишиндя (ЭАТТ-94-цн ВЫ маддясинин тятбиги щаггында Сазиш) юз яксини тапмышдыр. Сазишин 2-жи маддясиня мцвафиг
олараг демпинг анлайышы малын нормал дяйяриндян ашаьы гиймятлярля харижи
юлкя базарына йеридилмяси, ихраж гиймятинин ихражатчы юлкянин дахили базарында аналоъи (ейнижинсли) малын ади тижарят шяртляри иля сатышы цчцн нязярдя
тутулмуш мцгайися едиля билян гиймятдян ашаьы олмасы кими мцяййян едилмишдир. Демпингдя эцнащландырылан маллара щяр жящятдян аналоъи мал олмадыгда, онунла уйьун характеристикалара малик олан мал да аналог Кими гябул едилир.
Субсидийалар вя компенсасийа тядбирляри. Субсидийалашдырма – тижарят
сийасятинин ян мцряккяб алятляриндян биридир. Яняняви олараг харижи базарларын яля кечирилмяси васитяси кими ихраж субсидийаларындан эениш истифадя
едилирди. ЦТТ чярчивясиндяки сазишлярдя ихраж субсидийалары щагсыз рягабят
васитяси кими нязярдян кечирилдийиндян щал-щазырда онлардан истифадя едилмясинин мигйасы ящямиййятли дяряжядя мящдудлашмышдыр. Бунунла йанашы,
истещсалын бейнялмилялляшмяси просесинин эцжляндийи щазыркы шяраитдя субсидийаларын ян мцхтялиф нювляри, о жцмлядян сырф «дахили» характерли субсидийалар беля тижарят сийасятинин аляти кими чыхыш едя биляр.
Субсидийа мясяляляриня икитяряфли тижарят сазишляриндя, бир гайда олараг тохунулмур вя онлар чохтяряфли бейнялхалг тижарят тянзимлямясинин
обйекти кими чыхыш едир. ЭАТТ- 47- дя бу мясяляляря даир мцддяалар ики
маддядя (ВЫ вя ХВЫ) якс олунмушдур. Бахылан сащядя даща дяриндян
ишлянмиш нормалар «Токио раунду» данышыглары нятижясиндя щазырланмышдыр.
«Уругвай раунду» сазишляри пакетиня дахил олан Субсидийалар вя компенсасийа тядбирляри цзря Сазишдя ися илк дяфя олараг мцвафиг мясяляляря даир
ян дягиг мцддяалар мцяййян едилмишдир.
Сазишин юлкямиз цчцн бюйцк ящямиййят кясб едян мцщцм жящятляриндян бири инкишаф етмякдя олан вя кечид игтисадиййатлы юлкялярдя субсидийаларын тятбиги хцсусиййятляриня даир гейд-шяртлярин мцяййян едилмясидир.
Беля ки, кечид игтисадиййатлы юлкяляр цчцн субсидийаларын верилмясинин
нювбяти хцсуси гайдалары нязярдя тутулмушдур:
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- мяркязляшдирилмиш игтисадиййатдан базар игтисадиййатына кечидля
ялагядар олан, субсидийаларын верилмясини дя нязярдя тутан, игтисади програмларын щяйата кечирилмяси щцгугу (Сазишин 29-жу маддяси);
- сазишин шяртляриня зидд олан вя ЦТТ-йя цзв гябул едиляня кими мювжуд олан субсидийа програмларынын ляьв едилмяси цчцн эцзяштли мцддятин
мцяййян едилмяси. ЦТТ-нин мцддяаларынын юлкяйя шамил едилдийи андан 3
ил ярзиндя бцтцн субсидийа програмлары Сазишин тялябляриня уйьунлашды-рылмалыдыр. Бу юлкяляря мцнасибятдя, тяшкилата цзв олдуглары андан 7 ил ярзиндя, гадаьан едилмиш субсидийалара гаршы тядбирлярдян истифадя едилмямяси;
- боржларын силинмяси вя онларын юдянилмяси цчцн вясаитлярин верилмяси
формасында субсидийаларын ижазя верилян категорийайа аид едилмяси;
- мараглара жидди зяряр вурулмасы фактынын мцяййян едилмяси заманы
инкишаф етмякдя олан юлкяляр цчцн ялверишли реъимин тятбиг едилмяси.
Кянд тясяррцфаты мящсулларына субсидийаларын верилмяси сащясиндя
ЦТТ сазишляриндя (кянд тясяррцфаты цзря Сазиш) ясас принсип кими онларын
гадаьан едилмяси дейил, щямин мящсулларын истещсалы вя ихражынын субсидийалашдырылмасынын мящдудлашдырылмасы вя азалдылмасы сащясиндя иштиракчыларын ющдяликляри системи мцяййян едилмишдир. Бунунла бярабяр, дювлятляр
эютцрдцкляри цмуми ющдяликлярин ижрасы сащясиндя субсидийа обйектляринин
вя формаларынын сечилмяси бахымындан да фяалиййят сярбястликлярини мцяййян дяряжядя горуйуб сахламышлар.
Йардым тядбирляринин гейд едилян ющдяликляря дахил едилмясинин ясасы
кими юлкяляр бу жцр тядбирлярин истещсала вя тижарятя эцжлц тясир эюстярмядийи фикриля чыхыш етмишляр. Бу тядбирлярдян, демяк олар ки, щяр щансы бир
мящдудиййят гойулмадан истифадя олуна биляр вя онлар «йашыл пакет» ады
иля танынырлар. Щямин гябилдян олан тядбирлярин бязиляри ашаьыдакылардыр:
- истещсалчылара юдянишлярин верилмяси иля ялагядар олмайан, цмуми
характерли хидмятлярин эюстярилмяси (елми тядгигатлар, инфраструктур обйектляри, зярярверижиляря вя хястяликлярля мцбаризя вя с.);
Сазишдя ярзаг йардымынын тижарят аспектляриня дя тохунулмуш вя бу
жцр йардымын ресипиент юлкянин ярзаг идхалынын щяжмляри иля ялагяляндирилмясиня даир тяляб мцяййян едилмишдир.
ЦТТ системиндя чохтяряфли щцгуги тянзимлянмя сферасына дахил олан
йени обйектлярдян бири дя хидмятлярин сярщядлярарасы щярякятидир. Хидмятлярля бейнялхалг тижарятин разылашдырылмыш гайдалары вя нормалары ЭАТС-ла
(Хидмятлярля Тижарятя даир Баш Сазиш) мцяййян едилмишдир. Бейнялхалг
тижарятин бу сегментинин малларла мцгайисядя даща йцксяк темплярля артдыьыны нязяря алсаг, бахылан Сазишин тялябляринин юйрянилмясинин вя тяжрцбядя тятбигинин важиблийи ашкара чыхмыш олар. Сазишдя хидмятлярин эюстярилмясинин дюрд цсулу мцяййян едилмишдир. Сазишин ящатя етдийи хидмятлярин
тяснифат сийащысы кифайят гядяр эенишдир вя бурайа ишэцзар хидмятляр, рабитя,
тикинти, инъиниринг хидмятляри, дистрибйутер, цмумтящсил, малиййя, няглиййат,
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туризм вя бир сыра диэяр хидмятляр дахилдир. ЭАТТ сазишиндя олдуьу кими
ЭАТС-ын да ясас принсиплярини ЯЯР, МР вя транспарентлик тяшкил едир.
Лакин иштиракчы дювлятляря мцяййян хидмят нювляри цчцн конкрет бир Юлкяйя мцнасибятдя даща ялверишли реъим мцяййян етмяк, башга сюзля, ЯЯРдян истисналар етмяк щцгугу да верилмишдир. Сазишин ясас мцддяаларындан
бири тяряфлярин хидмятлярля тижарят сферасыны дюври олараг либераллашдырмаларына даир ющдяликлярин мцяййян едилмясидир.
Сазиш малиййя хидмятляри сащясиндя инвесторларын, яманятчилярин вя
бу категорийадан олан диэяр шяхслярин щцгугларынын мцдафияси, щабеля
милли малиййя системинин ващидлийинин вя сабитлийинин тямин едилмяси сащясиндя щюкумятлярин горуйужу тядбирляр эюрмяк щцгугуну таныйыр. ЭАТС
ейни заманда дискриминасийайа йол вермядян хидмят ихражатчысы олан
харижи шяхсляря дювлят телекоммуникасийа шябякяляриндян истифадя цчцн шяраитин йарадылмасыны да тяляб едир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, хидмятлярля тижарятдя щцгуги реъими тящлил
етмяк кифайят гядяр мцряккяб вязифядир ки, хидмятлярля тижарятдя манеялярин ващид тяснифаты щяля ки, мцяййян едилмямишдир. Бунлар ися бахылан
сазишин тялябляринин мцкяммяллийи вя ишлянилмясинин дяринлийи бахымындан
ЭАТТ-дан эери галдыьына даир фикир йцрцтмяйя имкан верир.
Юлкямиздя мцасир хидмятляр сферасынын йенижя тяшяккцл тапмагла
олдуьуну вя бу сащяйя дя хцсуси дювлят щимайячилийинин щяйата кечирилмясинин зярурилийини нязяря алсаг, эюстярилян Сазишля тясбит едилян тянзимлянмя
нормаларына вя тялябляря даща щяссас йанашмаьын зярурилийи ашкара чыхмыш
олур.
Сон дюврлярдя технолоэийаларла, елми-техники мялуматларла бейнялхалг мцбадилянин эцжлянмяси, рягабят мцбаризясинин васитяси кими ямтяя
вя хидмят нишанларынын ролунун артмасы, щабеля интеллектуал мцлкиййят сащибляринин щцгуглары иля ялагядар малларла (компйутер аваданлыьы, програм тяминаты вя с.) тижарятин эенишлянмяси интеллектуал мцлкиййят щцгугларынын горунмасы проблеминин дя ЦТТ фяалиййят сферасына дахил едилмясиня
эятириб чыхармышдыр. Ялагядар мцнасибятлярин тянзимлянмяси гайдалары вя
нормалары интеллектуал мцлкиййят щцгугларынын тижарят аспектляри цзря Сазишля (ТРИПС) тясбит едилмишдир. Бу Сазиш ЭАТТ вя ЭАТС-ла йанашы, ЦТТ
системи цзяриндя гурулдуьу цчцнжц тямял дашыны тяшкил едир. ТРИПС-ин дя
ясас принсипляри кими ЯЯР вя МР принсипляри чыхыш едир. Сазишин ящатя даиряси эенишдир вя бурайа мцяллифлик щцгуглары, ямтяя вя хидмят нишанлары,
жоьрафи эюстярижиляр, сянайе нцмуняляри, патентляр, интеграл микросхемлярин тополоэийасы, коммерсийа сирляри вя «ноу-щау» лар дахил едилмишдир.
Сазишя эюря иштиракчы юлкялярдя мцвафиг милли гурумлар йарадылмыш вя
норматив щцгуги актлар гябул едилмишдир. Республикамыз цчцн мараглы
олан мягамлардан бири сазишлярдя тясбит едилян кечид мцддятидир. Бу мцддят инкишаф етмякдя олан вя кечид игтисадиййатлы юлкяляр цчцн 5 ил, ян аз ин92

кишаф етмиш юлкяляр цчцн ися 11 ил мцяййян едилмишдир ки, щямин вахт
ярзиндя иштиракчылардан юз ганунверижиликлярини вя бу сащядяки тяжрцбялярини Сазишин мцддяаларына уйьунлашдырылмасы тяляб едилир.
ЦТТ иля ямякдашлыг перспективляринин арашдырылмасы заманы диггят
йетирилмяли олан мягамлардан бири дя инвестисийа сийасятинин тижарят аспектляри арасында Сазишля баьлылыьыдыр. Бу сяняд малларла тижарятя мянфи тясир
эюстярян МР принсипиня вя ЭАТТ-ын кямиййят мящдудиййятляриня гадаьан едилмясиня даир маддясиня зидд олан инвестисийа сийасяти тядбирляринин
тятбигини гадаьан едир. Сазишя мцвафиг тядбирлярин сийащысы ялавя едилмиш
вя бурайа харижи сярмайядарларын йерли истещсал олан маллары алмаларына,
щабеля ихражын щяжминя даир ющдяликляр эютцрцлмясини нязярдя тутан тядбирляр, баланслашмыш тижарятя даир тялябляр вя с. дахил едилмишдир. Сазиш мцвафиг тядбирлярдян истифадянин инкишаф етмякдя олан юлкялярдя 5 ил ярзиндя,
ян аз инкишаф етмиш юлкялярля ися 7 ил ярзиндя дайандырылмасыны тяляб едир.
Эюрцндцйц кими, мцасир дюврдя милли дювлятлярин бейнялхалг гурумларла ямякдашлыг сявиййясинин йцксялмяси онларын харижи игтисади фяалиййятинин эцжлянмяси иля йанашы, бирэя щазырланмыш фяалиййят гайдаларына щям
дя дахили игтисади сийасятдя риайят олунмасыны нязярдя тутур. Башга сюзля,
бу щалда милли игтисадиййатын тянзимлянмясиндя ендоэен (дахили) амиллярля
йанашы, екзоэен (харижи) амиллярин дя ролу эцжлянир вя дювлятин игтисади
просесляри, о жцмлядян харижи игтисади фяалиййяти тянзимлямя функсийалары
дяйишикликляря уьрайыр. Нятижядя, дювлятин макроигтисади тянзимлянмянин
яняняви алятляриндя (идхала мящдудиййятляр вя ихраж субсидийалары, милли
валйутанын мязянняси, мяркязи банкларын учот дяряжяси вя с.) истядийи кими
истифадя имканлары мящдудлашыр. Милли тясяррцфатларын гаршылыглы асылылыьынын
эетдикжя эцжляндийи бир заманда щюкумятляр бу алятлярдян истифадя едяркян щям диэяр дювлятляри, щям дя бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин субйектляри олан ТМК-лары вя трансмилли банклары, щабеля бейнялхалг тяшкилатлар чярчивясиндя ишлянмиш гайдалардан иряли эялян тялябляри нязяря алмаг
мяжбуриййяти иля цзляширляр. Бу ися мцяййян шяраитдя юлкянин милли мАраглары
вя игтисади мянафейи бахымындан арзуолунмаз щалларла нятижяляня биляр.
Буна эюря дя, зяиф инкишаф етмиш вя кечид игтисадиййатлы юлкяляр бейнялхалг тяшкилатларла ямякдашлыг стратеэийасыны мцяййянляшдиряркян игтисади
тящлцкясизликлярин вя милли мянафелярин тямин олунмасы цчцн мцвафиг эцзяштляря наил олмаьа чалышмалыдырлар.
Ейни заманда нязяря алмаг лазымдыр ки, бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн дяринляшмяси ясасында дцнйа юлкяляри арасында игтисади ялагялярин,
елми-техники ямякдашлыьын вя ишчи гцввяси ахынынын эенишлянмяси вя тякрар
истещсал просесинин милли сярщядляри ашараг артыг бейнялмилял мигйасда
жяряйан етмяси тяряф мцгабили олан юлкяляря харижи игтисади ялагялярин цстцнлцкляриндян йарарланмаьа имкан вермякля йанашы, милли тясяррцфатлара
дцнйа мигйасында йаранан глобал проблемлярин (дюври бющранлар, валйу93

та мязянняляринин гейри-сабитлийи вя с.) негатив тясирляринин эцжлянмяси
цчцн дя ялверишли шяраит йарадыр.
Беляликля, бцтцн бунлар ися милли игтисадиййаты щямин негатив тясирлярдян горумаг, онун бейнялхалг игтисади ямякдашлыг системиндян иштиракыны
оптималлашдырмаг, дцнйа базарларында йерли истещсалчыларын мювгелярини
мющкямляндирмяк вя юлкянин харижи игтисади тящлцкясизлийини тямин етмяк
мягсядиля игтисади фяалиййятин дювлят тянзимлянмясинин зярурилийи вя игтисади сийасятин приоритет истигамятляриндян бириня чеврилмясини шяртляндирир.
3.3. Харижи тижарят ямялиййатларынын апарылмасы вя онларын
тякмилляшдирилмяси мясяляляри
Бейнялхалг тижарят ямялиййатлары мащиййятиня эюря ики група айрылыр:
ясас вя ялавя ямялиййатлар.
Ясас ямялиййатлара билаваситя щямин ямялиййатларын иштиракчылары
(мцхтялиф юлкялярин контраэентляри) арасында гаршылыглы юдяниш шяртиля тижарят
ямялиййатларынын щяйата кечирилмяси, ялавя ямялиййатлара ися малларын (йцкцн)
сатыжыдан алыжыйадяк йеридилишиня баьлы олан тижарят ямялиййатлары аиддир.
Ясас тижарят ямялиййатлары ашаьыдакылардыр:
- малларын мцбадиляси (алгы-сатгы) цзря тижарят ямялиййатлары (идхал вя
ихражат);
- патент, лисензийа вя «ноу-щау» формасында елми-техники биликлярин
мцбадиляси;
- ижаря цзря тижарят ямялиййатлары;
- бейнялхалг информасийа вя идаряетмянин тякмилляшдирилмяси сащясиндя мяслящят хидмятляринин тижарят ямялиййатлары;
- кинофилимлярин, телепрограмларын мцбадиляси цзря ямялиййатлар;
Ялавя тижарят ямялиййатлары ашаьыдакылардыр (бу ямялиййатлар бейнялхалг мал дювриййясини тямин едир вя «мал йеридилиши ямялиййатлары» адыны
алыбдыр):
- бейнялхалг йцклярин дашынмасы ямялиййатлары;
- няглиййат-експедитор ямялиййатлары;
- бейнялхалг йцкдашыма просесиндя малларын горунмасы цзря ямялиййатлар;
- йцклярин сыьортасы ямялиййатлары;
- бейнялхалг щесаблашмаларын апарылмасы цзря ямялиййатлар.
Бейнялхалг тижарят ишинин спесифик сферасы олан истещсал вя елми-техники
ямякдашлыг сащяси хцсуси диггят кясб едир. Чцнки бу ямякдашлыг мцяййян
тяшкилати-идаряетмя фяалиййятинин нятижяляри кими чыхыш едир. Тяшкилати-идаряетмя ямялиййатларынын ясас мягсяди ися ашаьыдакы сювдяляшмялярин (сазишлярин) баьланмасы иля нятижялянир:
а) истещсалын ихтисаслашдырылмасы вя кооперасийалашдырылмасы барядя;
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б)обйектлярин вя онларын истисмарынын бирэя тикинтисинин тяшкилиня даир;
в) мал вя мал-материал дяйяринин юдянилмяси шяртиля ири сянайе обйектляриня эюндярилмясиня даир; г) елми-тядгигатлар сащясиндя кооперасийа
барядя вя с.
Бу сювдяляшмяляр бейнялхалг тижарят сазишляри (мцгавиляляри) ясасында
реализя олунур. Беляликля, «бейнялхалг тижарят» анлайышындан тякжя мадди
вя хидмятлярин дяйярляри цзря ямялиййатларда дейил, ейни заманда бейнялхалг тижарят йоллары (цсуллары) васитясиля реализя олунан тижарят-игтисади мцнасибятляр механизминдя дя еффектли истифадя едилмялидир. Бу мягсядля, яввял йцксяк билик сявиййясиня малик олмалы вя вятян мцяссисяляриндян, бирликляриндян, харижи тижарят тяшкилатларындан бажарыгла истифадя етмяли, харижи
контраэентлярля тижарят ямялиййатлары сащясиндя бюйцк сяриштя вя тяжрцбя
олмалыдыр; икинжиси, ясас вя тяминедижи ямялиййатлара хцсуси диггят йетирилмяли вя бу тижарят ишинин бцтцн инжяликляри иля ялагяляндирилмялидир; цчцнжцсц, харижи фирмаларла истещсал, тижарят-игтисади вя елми-техники ялагялярин инкишафындан иряли эялян башлыжа цстцнлцклярдян сямяряли истифадя олунмалы;
дюрдцнжцсц, мцхтялиф маллар вя хидмятляр цзря бейнялхалг тижарят методлары вя формалары щяртяряфли вя бажарыгла тятбиг едилмялидир.
Харижи тижарят сювдяляшмяляри дедикдя, мцхтялиф юлкялярин ики вя бир
нечя тяряфляри арасында кямиййят вя кейфиййяти мцяййянляшдирилмиш мал ващидляри, йахуд хидмятляр цзря мцгавилялярин (сазишлярин) баьланмасы нязярдя тутулур. Щямин мцгавиля вя сазишлярин бейнялхалг характери субйектлярин, йяни тяряфлярин мцхтялиф юлкялярдя олмасындан иряли эялир. Тяряфляр
мцхтялиф дювлятляря мяхсус олсалар беля, яэяр онларын мцяссисяляри (фирмАлары) бир дювлятин яразисиндя йерляшибся, онда баьланылан мцгавиля бирбаша
щесаб олунажагдыр. Ейни заманда, мцгавиля щям дя о заман бейнялхалг
мцгавиля кими танынар ки, бу мцгавиля бир дювлят дахилиндя фяалиййят эюстярян ики вя даща чох харижи тяряфляр арасында баьланылсын, онларын тижарят
мцяссисяляри, фирмалары ися харижи юлкялярдя йерляшмиш олсун. Мцгавилянин
бу жцр тясвири БМТ-нин бейнялхалг алгы-сатгы барясиндяки Конвенсийасында верилмишдир (Вйана Конвенсийасы 1980-жы ил). 1985-жи илдя ися бу, йенидян Щаага Конвенсийасында шярщ едилмишдир.
Тижарят сювдяляшмяляриндя тяряфляр сащибкарларын хцсуси категорийаларына аид едилир вя тажир адланырлар. Онларын фяалиййятляри чох щалларда хцсуси
гайдайа табе етдирилир. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу гайда сазишлярин баьланмасында формализми (рясмиййятчилийи) лянэидир, ишэцзар йанашманы тяляб едир.
Бейнялхалг тижарят фяалиййяти тяжрцбясиндя дя милли тижарятдя олдуьу
кими, мал ващиди дедикдя бир нюв малын айры-айрылыгда мигдары (сайы) баша
дцшцлцр. Мал дясти (мал партийасы) ися бир мянтягядян, мямлякятдян (мал
эюндяряндян) диэяр мянтягяйя (мал алана) дашынмасы нязярдя тутулан бир
вя йахуд бир нечя мал ващидинин мяжму мигдарыдыр.
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Мцасир шяраитдя бейнялхалг тижарят сювдяляшмяляринин хцсуси жящяти
бундан ибарятдир ки, бу сювдяляшмяляр бейнялхалг мадди истещсал вя елмитехники ямякдашлыгдан йаранмыш ялагяляри якс етдирир. Бу ялагяляр ашаьыдакы мцщцм жящятлярля характеризя олунур:
1.Бейнялхалг мал дювриййясиня дахил олан мящсулларын сийащысынын
(номенклатуранын) ящямиййятли дяряжядя эенишляндирилмяси, дяйишдирилмяси
вя чешидинин йахшылашдырылмасы.
2.Бцтювлцкдя мцяссисяляря дяст аваданлыг эюндярмяк (сатмаг)
цчцн Сазишин комплекс характери. Бу жцр сазишлярдя машын, аваданлыг, материал вя хидмятлярин дясти нязярдя тутулур. Щямин хидмятляр ися мцщяндис
ишляриндян, инфраструктурун инкишафына даир хидмятлярдян вя с. ибарятдир.
3.Сювдяляшмялярин мигйасынын артмасы. Бурада айры-айры маллар цзря
алгы-сатгы мигйасында дейил, игтисади ямякдашлыг цзря ирищяжмли сювдяляшмялярдян (сазишлярдян) сющбят эедир.
4.Мцяссися тикилмяси цзря бу эцн комплекс ишлярин – лайищя сянядляриндян тутмуш та мцяссисянин ишя салынмасы цчцн лайищяляшдирилян бцтцн
эюстярижиляря наил олунанадяк ющдяликлярин сатыжы тяряфиндян юз цзяриня
эютцрмяси практикасынын эенишляндирилмяси.
5.Консорсиумлар йаратмаг йолу иля мцхтялиф юлкялярин ширкятляри тяряфиндян бирэя иримигйаслы разылашмаларын (сазишлярин) щяйата кечирилмяси. Бу
щалда сазишин баьланмасында ясас тяряф кими апарыжы ширкят чыхыш едир.
Бейнялхалг тижарят сювдяляшмяляринин (сазишляринин) мцщцм жящятляриндян бири онларын мягсядйюнлц олмасыдыр. Мягсядйюнлц фяалиййят щям
милли, щям дя харижи конкрет истещлакчыйа йюн алмасы демякдир. Бу истещсалчыйа (сатыжыйа) онун васитячи хидмятиндян истифадя етмядийиня эюря, адятян малын эюндярилмяси дяйяриндян 30 фаизядяк гянаят верир. Щям дя
мцяййян бир конкрет истещлакчыйа йюналма истещсалчынын хаммал, материаллар, компонентляр эюндярянлярля билаваситя вя узунмцддятли ялагялярдя
олмасына шяраит йарадыр ки, бу да вахтлы-вахтында лазыми мящсулларын истещсалыны тямин етсин.
Бейнялхалг алгы-сатгы мцгавиляляриня даир Конвенсийа дцнйа мигйасында алгы-сатгы просесляринин цнификасийа олунмуш (ващид шякля салынмыш)
гайда-ганунларыны тянзимляйир. Бу гайда-ганунлар мцхтялиф ижтимаи, игтисади вя щцгуги системляря малик олан бир чох юлкяляр цчцн мцнасиб иди вя
бейнялхалг тижарятдя щцгуги манеяляри арадан эютцря билярди.
Конвенсийа норматив характер дашыйыр. Башга сюзля, Конвенсийада
нязярдя тутулан ясаснамя щцгуги нормалары якс етдирир. Бу о демякдир
ки, мцгавилядя иштирак едян тяряфляр конвенсийанын щяр щансы мцддяасыны
гябул етмяйя, щятта ону дяйишя дя билярляр. Конвенсийа анжаг бейнялхалг
характер дашыйан мцгавиляляря тятбиг едилир.
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Вйана Конвенсийасынын мягсяди бейнялхалг алгы-сатгыны тянзим
едян милли ганунчулуьцн унификасийасына (ващид шякля салынмасына) кюмяк эюстярмякдир. Конвенсийа ясасян ашаьыдакылары нязярдя тутур:
- маллар цзря бейнялхалг алгы-сатгы мцгавиляляринин баьланмасы вя
истифадя едилмясини ейни формада тянзимляйир;
- коммерсийа данышыгларынын тезляшдирилмясиня, асанлашдырылмасына вя
ужузлашдырылмасына кюмяк эюстярир;
- мцгавиля тяряфлярин бир-биринин щцгуг вя вязифялярини бирмяналы баша
дцшмяляри цчцн илкин шяраит йарадыр;
- даща эцжлц тяряф-мцгабили (партнйор) тяряфиндян мцгавиляйя ясасян
юзц цчцн даща ялверишли шяртлярин диэяр тяряфя гябул етдирилмяси щалларынын
арадан эютцрцлмясиня имкан йарадыр;
- Конвенсийада иштирак етмяйян дювлятляр арасында мцгавиля мцбадиляси (мцнагишяси) баш вердикдя, мцгавиля тяряфляри (субйектляри) вя
мцгавиля предметляри (обйектляри) цзря мцнасибятляри гайдайа салыр;
- алгы-сатгы мцгавилясинин обйектляринин (малларын) сийащысыны
мцяййян едир;
- конвенсийанын аид олмадыьы юлкяляр цчцн алгы-сатгы мцгавилясинин
нишанялярини (яламятлярини) мцяййянляшдирир.
Вйана Конвенсийасы 101 маддяни ящатя етмякля дюрд щиссядян ибарятдир: биринжиси, тятбиги сфера вя цмуми мцддяалар; икинжиси, мцгавилянин
баьланмасы; цчцнжцсц, малын алгы-сатгысы; дюрдцнжцсц сон мцддяа.
Бейнялхалг тижарятдя Бейнялхалг алгы-сатгы мцгавиляляриня тятбиг
едилян щцгуги гайдалара даир Конвенсийанын бюйцк ящямиййяти вардыр.
Беля ки, бу Конвенсийа йухарыда эюстярилдийи кими, Щаага конвенсийасы
адланыр. Йени Конвенсийа 1985-жи илдя Щаагада Бейнялхалг Хцсуси Щцгуг Конфрансынын сессийасында гябул олунмушдур. Сессийанын ишиндя 62
дювлят иштирак едирди. Бу конфрансын мягсяди 1955-жи илдя Щаага Конфрансында гябул олунмуш вя артыг кющнялмиш Конвенсийайа йенидян бахылмасы мягсядини гаршыйа гоймушдур. 1985-жи ил Конвенсийасы ися 1980-жы илдя
гисмян Вйана Конвенсийасына бязи ялавяляр едилмясини дя нязярдя тутурду.
Бейнялхалг идхал-ихраж мцнасибятляри ясасян бейнялхалг тижарят ямялиййатлары васитяси иля щяйата кечирилир. Тяяссцф ки, бейнялхалг тяжрцбядя
идхалат вя ихражат ямялиййатлары дедикдя, анжаг тижарят фяалиййяти ясасында
щяйата кечирилян ямялиййатлар баша дцшцлцр. Бу бейнялхалг тижарят Разылашмаларынын алгы-сатгы контрактлары васитясиля реализя олуна биляр. Идхалар-ихражат ямялиййатларынын йериня йетирилмяси ани малларын (мящсулларын) гаршылыглы мцбадиляси цзря мцнасибятдя олан ики контраэентин мямлякятинин
сярщядляринин говушдуьу хятти, ялбяття, анжаг эюмрук хидмятинин ижазясиля
кечдийи вахтдан тамамланыр. Бу щалда нязяря алынмалыдыр ки, дювлят, юзял,
йахуд да ижтимаи тяшкилатлар тяряфиндян йардым, янам (бяхшиш, щядиййя,
мцкафат вя с.) формасында явязсиз эюндярилян яшйалар (маллар) идхалат вя
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ихражат дяйярляриня дахил едилмиш вя онларын айрыжа учоту апарылмышдыр.
Щям дя нязяря алынмалыдыр ки, бунларын тижарят ямялиййатларына щеч бир
аидиййаты йохдур.
Гейд етмяк лазымдыр ки, идхал-ихраж ямялиййатлары системиндя эюмрцк тариф тянзими мцщцм йер тутур. Эюмрцк тарифи дцнйанын бцтцн
юлкяляриндя истифадя олунур. Милли тарифлярля йанашы, реэионал (мящялли) тижарят-игтисади юлкяляр бирлийи дейилян эюмрцк иттифаглары чярчивясиндя ващид
Эюмрцк Тарифляри Системи вардыр. Бу иттифаг (бирлик) иштиракчы дювлятлярин
гаршылыглы тижарятдя юз милли эюмрцк тарифлярини ляьв едир, цчцнжц дювлятя
(юлкяйя) тижарятдя цмуми эюмрцк тарифини мцяййян едир. Щямин бирликлярдян бири Гярби Авропа бирликляринин Авропа Иттифагы - АИ ады алтында йаратдыглары бирликдир. Авропа Иттифагы 15 юлкяни, о жцмлядян Алманийаны,
Франсаны, Инэилтяряни, Испанийаны, Финландийаны вя с. юлкяляри ящатя едир.
Бу эюмрцк системи (АИ) милли эюмрцк ганунчулуьу явязиня, иттифага дахил
олан юлкяляр цчцн ващид тариф нормалары вя гайдалары ишляйиб щазырламаьы
вя онлары ишя салмаьы нязярдя тутур.
Иттифагын гябул етдийи ващид эюмрцк тарифляринин чох щиссяси гейриярзаг малларына шамил едилир вя эятирилян малын дяйяриня нисбятян фаизля
мцяййян олунур. Диэяр аз щиссяси ися малын чякисиня, щяжминя вя с. нисбятян дяйяр ифадяси иля мцяййянляшдирилир. Авропа Иттифагы юлкяляриня эятирилян вя сонрадан тякрар ихраж, йахуд щямин юлкялярин сянайе мцяссисяляриндя йенидян ишлянмяси цчцн нязярдя тутулан маллар эюмрцк верэиляриндян, рцсумларындан азад олунурлар.
Эюмрцк тариф системи тянзиминин мцщцм васитяляриндян бири дя
антидемпинг рцсумларынын тятбиг едилмясидир. Бу жцр эюмрцк верэиляри
(рцсумлары) ихражат маллары ашаьы гиймятлярля сатылдыгда тятбиг олунур.
Авропа Иттифагы дахилиндя демпингя, цмумиййятля, йол верилмир. Беля
ки, ужузлашдырылмыш маллар щямин ашаьы гиймятлярля юз вятяниня (истещсал олдуьу юлкяйя) гайтарылыр. Авропа Иттифагынын хцсуси комиссийасы антидемпинг
сийасятини щяйата кечирмяк цчцн ашаьыдакы ики жящяти ясас (рящбяр) тутур:
- «нормал дяйяр» вя «мала нормал гиймят» гойулмасыны;
- Авропа Иттифагы юлкяляриндя аналоъи малын истещсалына дяйян фактики
зярярин мцяййянляшдирилмяси.
Авропа Иттифагынын Ясаснамясиня уйьун олараг антидемпинг тятбиги
ишиня (цсулуна, гайдасына) бахылмасы, онун йохланылмасы башландыьы вахтдан етибарян бир ил ярзиндя тамамланмалыдыр. Яэяр факт тясбиг олунарса,
мясяля ашаьыдакы гайдада йолуна гойула биляр: йа ихражатчы ющдячилик эютцряжяк ки, гиймятляри галдырылсын вя эюндярилян малын мигдарыны азалтсын,
йахуд да антидемпинг верэиси, рцсуму мцяййян едилсин.
Бейнялхалг тижарят идхал-ихраж ямялиййатларынын лисензийа-лашдырылмасы
мясялясиня хцсуси фикир верилир. Беля ки, идхал-ихраж ямялиййатларынын лисензийалашдырылмасы да милли фирмаларын бейнялхалг тижарят разылашмаларынын
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щяйата кечирилмясиня нязарят едилмясинин вя дювлят тянзиминин бир васитясидир. Мясялян, идхалын лисензийалашдырылмасынын ясасыны контраэентляшдирмя
щяжми тяшкил едир. Йяни мцяййян бир дювр ярзиндя, бир гайда олараг бир
илдя юлкяйя конкрет малын эятирилмясиня мигдар мящдудиййятини – контраэент, йахуд квота мцяййян едилмясини нязярдя тутур. Квотадан истифадяетмя цзяриндя нязарят, верилян идхал лисензийаларынын гейдиййат вярягяси
васитясиля щяйата кечирилир. Ихражын лисензийалашдырылмасы да ясасян ейни гайдада мцяййянляшдирилир.
Нювляриня эюря лисензийалар ясас (фирмайа верилян вя мцяййян дювр
ярзиндя даим гцввядя галан) вя фярди (конкрет бейнялхалг тижарят разылашмасы цзря бирдяфялик верилян) лисензийа кими фяргляндирилир. Лисензийаларын
верилмяси (алынмасы) гайдасы милли ганунчулуг нормалары иля низама салыныр. Лисензийалашдырма мцвяггяти тядбир кими сайылса да, о, харижи тижарят
ямялиййатларынын тянзимлянмясиня тясир едян бир алятдир.
Дцнйа тижаряти тяжрцбяси эюстярир ки, лисензийалашдырма харижи валйутанын хяржлянмясиня нязарят мягсядиля истифадя олунур. О, щям дя дахили
базарын тялябинин юдянилмясини тямин едян мящсул ихражыны мящдудлашдырма мягсядини эцдцр, якс тягдирдя дахили базарда щямин мящсулун гиймяти галха биляр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, дцнйа базарында малларын вя хидмятлярин
бейнялхалг алгы-сатгысы цзря контраэентляр сифятиндя чыхыш едян БМТ системинин ихтисаслашмыш идаряляри йахындан иштирак едирляр. БМТ системинин
контраэентляр сифятиндя чыхыш едян бу идаряляр дцнйа базарында кифайят
гядяр ири алыжы сифятиндя чыхыш етмяйя башладылар. Мясялян, инвестисийа обйектляринин тикинтисини щяйата кечирян тяшкилатлар сырасына ПРООН вя
ЙУНИДО кимилярини аид етмяк олар.
ПРООН 1966-жы илдян фяалиййят эюстярир. Онун чохтяряфли игтисади вя
техники йардым эюстярмяк цзря хцсуси ямяли фяалиййяти малиййяляшдирмяк
фонду вардыр. Онун малиййяляшдирмя фонду БМТ чярчивясиндя техники
ямякдашлыг системи иштиракчылары олан дювлятлярдян алынан кюнцллц цзвлцк
щаггы щесабына йарадылыр. ПРООН щямин систем цзря техники йардым
щяжмини вя истигамятлярини тянзимляйян ясас орган щесаб едилир. Онун пул
фонду техники йардым алан юлкяляр арасында бюлцшдцрцлцр. ПРООН техники йардымы инновасийа ишляринин апарылмасы яряфясиндя щяйата кечирир,
тикинтиси ися йардым алан юлкянин щесабына юдянилир. Лакин сон заманлар
ПРООН бир сыра инкишаф етмиш юлкялярдя ири сянайе обйектляринин тикинтисини 10 млн. доллардан артыг мябляьля юзц малиййяляшдирмяйя вя тяшкил етмяйя башламышдыр.
Чох щалларда лайищялярин билаваситя ижрачысы сифятиндя БМТ системинин
диэяр ихтисаслашдырылмыш тяшкилатлары да чыхыш едирляр, о жцмлядян:
ЙУНИСЕФ – Ушаг Фонду;
ПРООН – Инкишаф Програмы;
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ФАО – Бейнялхалг Ярзаг вя Кянд Тясяррцфаты Тяшкилаты;
ЙУНИДО – Сянайе Инкишаф Тяшкилаты;
ЙУНКТАД – Ятраф Мцщцтцн Горунмасы Программы;
ЙУНЕСКО – Тящсил, Елм вя Мядяниййят Мясяляляри цзря Тяшкилат;
МОТ – Бейнялхалг Ямяк Тяшкилаты.
Дцнйа юлкяляри цзря харижи тижарят фяалиййятини тянзимляйян бейнялхалг тяшкилатлар бир-бириндян фярглянян бир чох важиб функсийалары йериня
йетирирляр. Бу тяшкилатларын структурунун схеми ашаьыда верилмишдир. (1-жи
шякил):
Цмумдцнйа Тижарят Тяшкилаты (ЦТТ) – 947-жи илдя Женеврядя АБШ
да дахил олмагла, 23 юлкянин иштиракы иля ЭАТТ (Женерал Агрежмент он
Тариффс Анд Траде) Тижарят вя Тарифляр щаггында Баш Сазишин имзаланмасы
иля йаранмыш вя 1994-жц илдян бу тяшкилат Цмумдцнйа Тижарят Тяшкилаты
ады алтында фяалиййят эюстярир.
Бу эцн ЦТТ-и дцнйа тижарятинин 85% -ни ящатя едян 153 юлкяни юзцндя
бирляшдирян бир тяшкилат олмушдур. Азярбайжан Республикасы 1997-жи илдян
Цмумдцнйа Тижарят Тяшкилатында мцшащидячи статусу иля иштирак едир.
Харижи игтисади фяалиййят даирясиндя ясас бейнялхалг
тяшкилатларын тяшкилати-идаряетмя структуру
АИБ (Авропа Иттифагы Бирлийи) – 1957-жи илдя йарадылмышдыр. Рома
мцгавилясиня ясасян, бу тяшкилата 6 Гярби Авропа юлкяси дахил едилмишдир.
Сонракы инкишаф просесиндя цзв юлкялярин сайы 15-я чатмышдыр. АИ-нин
фяалиййяти нятияжсиндя артыг 60-жы иллярдян бяри бу юлкяляр арасында ващид
эюмрцк иттифагы йарадылмыш, цчцнжц юлкяйя мцнасибятдя ващид эюмрцк
тарифи мцяййянляшдирилмиш, эюмрцк рцсумлары вя гаршылыглы тижарятдя кямиййят мящдудиййятляри ляьв едилмишдир. Бу юлкялярдя фактики олараг ващид
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малиййя системи фяалиййят эюстярир. Беля ки, АИБ юлкяляриндян щяр бири бу вя
йа диэяр юлкялярдя юзляринин коммерсийа банкларынын филиалларыны ачмаг
игтидарындадырлар. 1999-жу илин йанвар айынын 1-дян бу юлкялярдя ващид
валйута – «авро» тятбиг едилмяйя башланмышдыр.
БВФ (Бейнялхалг Валйута Фонду) – 22 ийун 1994-жц илдя Бреттон –
Вудада (АБШ-да) йарадылмыш, бейнялхалг тижарятин вя валйута сащясиндя
ямякдашлыьын инкишафына тясир эюстярян Дювлятлярарасы Валйута-Кредит Тяшкилаты кими фяалиййят эюстярир. Азярбайжан 18 сентйабр 1992-жи ил тарихдян
БВФ-нин цзвцдцр.
БЙИБ (Бейнялхалг Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы) – 1944-жц илдя
Бреттон Вудс Мцгавиляси ясасында йарадылмышдыр. ВЙИБ инкишаф етмякдя
олан юлкялярдя инкишафын инвестисийа програмынын щяйата кечирилмяси цчцн
кюмяклик етмяк мягсяди иля щямин юлкяляря вясаит тяклиф едир. ВЙИБ Дювлятлярарасы Малиййя-Кредит Тяшкилаты кими ашаьыдакылары щяйата кечирир:
- бейнялхалг тижарятин инкишафына тясир эюстярир;
- юдяниш балансларыны дястякляйир;
- юлкялярин игтисади инкишафыны стимуллашдырыр.
БЙИБ-нин цзвляри йалныз о дювлятляр ола биляр ки, щансы ки, онлар
яввялжядян БВФ-нин цзвц олсунлар. 1999-жу илин мялуматына эюря, БЙИБнин сыраларына 180-дан чох дювлят дахил олмушдур. Азярбайжан 1992-жи
илдян бу тяшкилатын цзвцдцр.
ИЯИТ (Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф Тяшкилаты) – 1948-жи илдя Авропада мцщарибя илляриндян сонра «Маршалл Планы» ады алтында американларын игтисади вя малиййя кюмякляриндян сямяряли истифадя етмяк мягсяди иля
йарадылмышдыр. Фактики олараг ИЯИТ 1961-жи ил мцвафиг Конвенсийанын имзаланмасындан сонра тяшкил олунмаьа башламышдыр. ИЯИТ-нин ясас мягсядляриня ашаьыдакылары аид етмяк олар:
- оптимал игтисади инкишаф йолларынын ахтарылмасына тясир эюстярмяк;
- цзв олан юлкялярдя малиййя мющкямлийини горуйуб сахламагла
ящалинин йашайыш сявиййясини галдырмаг вя мяшьуллуьуну артырмаг;
- цзв юлкялярин сийасы координасийасы васитясиля ИЯИТ реэионунда
сосиал вя игтисади наилиййятляря наил олмаг;
- Авропанын постсосиалист вя инкишаф етмякдя олан юлкяляря ИЯИТ-ин
цзв дювлятляринин кюмяклик етмяйя разылыглары.
Щал-щазырда 30-дан артыг дювлят ИЯИТ-ин цзвцдцр.
БМТ-нин ЙУНКТАД (БМТ-нин Тижарят вя Инкишаф цзря Конфрансы) – БМТ-нин Баш Ассамблейасынын органы олмагла, Бейнялхалг Тижарят
Тяшкилаты статусуна малик дейилдир. Бу тяшкилат 1964-жц илдя йаранмыш вя
артыг онун 170-дян чох цзв-юлкяси вардыр. Тяшкилатын ясас мягсяди:
- бейнялхалг тижарятин инкишафына тясир эюстярмяк;
- юлкялярарасы бярабярщцгуглу гаршылыглы мянафе бахымындан
ямякдашлыьа наил олмаг;
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- бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин функсийалашдырылмасы сащясиндя
мцхтялиф тяклифляр ишляйиб щазырламаг.
Бу тяшкилатын ясас али идаряетмя органы Тижарят вя Инкишаф цзря
Шурадыр ки, бунун да тяркибиня 6 комитя дахил едилир.
НИЮТ (Нефт Ихраж едян Юлкяляр Тяшкилаты) – дювлятлярарасы игтисадисийаси тяшкилат олуб, 1960-жы илдя Баьдад Конфрансында йарадылмышдыр. Бу
тяшкилатын ясас Низамнамяси 5 ил кечдикдян сонра Каракасда гябул едилмишдир. НИЮТ ашаьыдакы ясас мягсядляри щяйата кечирир:
- цзв-юлкялярин нефт сийасятинин координасийасыны вя унификасийасыны;
- иштиракчы дювлятлярин марагларыны горумаг мягсяди иля бир гядяр
сямяряли шяхси вя коллектив вясаитлярин тяйини;
- дцнйа нефт базарында гиймятлярин дяйишдирилмязлийинин горунуб
сахланылмасы цчцн йолларын ахтарылыб тапылмасы;
- нефт истещсал едян юлкялярин эялирляринин мющкямлийини тямин етмяк;
- ятраф мцщитин щяртяряфли горунмасы цзря тядбирлярин кечирилмяси.
Мцасир дюврдя НИЮТ-ун тяркибиня 12 дювлят дахилдир. Ялжязаир,
Венесуела, Габон, Индонезийа, Ираг, Иран, Гатар, Кцвейт, Ливийа,
Ниэерийа, БЯЯ, Сяудиййя Ярябистаны.
БИА (Бейнялхалг Иникшаф Ассосиасийасы) – 1960-жы илдя хцсуси олараг
инкишаф етмякдя олан БЙИБ-нин цзв юлкяляриня эцзяштли шяртлярля кредитляр
вя истигразлар вермяк мягсяди иля йарадылмышдыр. Ассосиасийанын 4 ясас
малиййя мянбяйи вардыр. Бунлара:
- БЙИБ-ин мянфяяти;
- цзв юлкялярин хцсуси цзвлцк щаглары;
- имканлы цзв-юлкялярин хцсуси цзвлцк щаглары;
- яввял верилмиш кредитлярин гайтарылмасы.
3 илдя бир дяфя кредитор юлкяляр групу, щансы ки, 34 юлкяни юзцндя
бирляшдирир, Ассосиасийайа ящатяли вясаитляр жялб етмяк мягсяди иля юзляринин
сялащиййятли нцмайяндялярини бир йеря йыьараг мяслящятляшмяляр кечирирляр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, сон иллярдя Азярбайжан Республикасынын
дцнйанын бир сыра дювлятляри иля тижарят ялагяляри сцрятля артмышдыр. Беля ки,
2010-жу илдя Азярбайжан дцнйанын 145 юлкяси иля тижарят ялагяляри гурмушдур ки, онун да дювриййяси 25,1 милйард доллар тяшкил етмишдир.
3.4.Азярбайжанын харижи тижарят ялагяляринин динамикасы вя структуру
Azərbaycanda kifayət qədər ixtisaslı kadrın olması və ölkənin böyük
enerji, mineral resursları, nadir iqlimin potensialı ona milli iqtisadiyyatın
sürətlə inkiĢaf etdirilməsi və qarĢılıqlı faydalı Ģərtlərlə dünya ölkələri ilə
iqtisadi ticarət əlaqələrinin geniĢləndirilməsi və eləcə də xarici investisiyanın
ölkəyə axını üçün əlveriĢli Ģərait yaradır.
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Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra xarici iqtisadi siyasətini artıq özü müəyyən etməyə baĢlamıĢdır.
Ölkəmizin Asiya və Avropanın kəsiĢməsində çox əlveriĢli coğrafi mövqedə yerləĢməsi bu siyasətin uğurla həyata keçirilməsinə юз müsbət təsirini
göstərmiĢdir.
2008-ci ildə Azərbaycanın 107 ölkə ilə aparılmıĢ ticarət (idxal-ixrac) əməliyyatlarının həcmi 2 milyard 132.1 milyon ABġ dolları məbləğində olmuĢdur.
AĢağıdakı cədvəldə göstərilən kimi, xarici ticarət dövriyyəsinin 1
milyard 197.8 milyon dollarını (56.2 %-ni) ölkədən ixrac olunmuĢ mallar,
934.3 milyon dollarını (43.8 %-ni) ölkəmizə idxal edilmiĢ mallar təĢkil etmiĢ,
263.5 milyon dollarlıq müsbət saldo yaranmıĢdır.
Cədvəl 1
1991-2008-ci illərdə xarici ticarət əlaqələrinin
dinamikası (min ABŞ dolları)
İllər

Dövriyyə

İdxal

İxrac

1991

4002234,3

1881266,2

2120968,1

1992

2423835,0

939862,0

1483973,0

1993

1353467,1

628806,0

724661,1

1994

1430644,7

777910,5

652734,2

1995

1304856,5

667657,2

637199,3

1996

1591881,8

960636,3

631245,5

1997

1575652,9

794343,2

781309,7

1998

1682647,9

1076497,4

606150,5

1999

1965552,4

1035888,8

929663,6

2000

2917291,1

1172071,2

1745219,9

2001

3745313,5

1431107,4

2314206,1

2002

3832883,7

1665484,0

2167399,7

2003

5216558,9

2626181,1

2590377,8

2004

7131365,1

3515930,0

3615435,1

2005

8558373,2

4211222,0

4347151,2

2006
2007
2008

11638908,7
11770570,8
54919700,0

5266743,7
5712170,7
7163500,0

6372165,0
6058400,1
47756200,0

Bu ölkələrdən ixracda əsasən ABġ, Ġsrail, Rusiya, Ġran, Çili, Ġtaliya,
Türkiyə, Gürcüstan, idxalda isə Rusiya, Türkiyə, Almaniya, Çin, Böyük Britaniya, Qazaxıstan, Ukrayna, ABġ, Yaponiya, Fransa fərqlənmiĢляr.
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Son dövrlərdə idxal və ixrac əməliyyatlarında üstünlük tədricən MDB
ölkələrindən Uzaq xarici ölkələrə doğru inkiĢaf etmiĢdir. Ġqtisadi subyektlər
MDB-dən kənar ölkələrə meyиllidir. MDB dövlətləri arasında ixracda Rusiya
və Gürcüstan üstünlük təĢkil edirdisə, idxalda Rusiya, Qazaxıstan, Ukrayna
böyük üstünlüyə malikdir. Uzaq xarici ölkələrlə ticarət əlaqələrinə aĢağıda
təqdim edilən cədvəldə baxdıqda isə illər üzrə artım meyli müĢahidə olunur:
Ъядвял 2
Азярбайъан Республикасынын хариъи тиъарят дювриййясиндя МДБ
дювлятляринин пайы (милйон АБШ доллары иля

Ticarət dövriyyəsi
2008
Cəmi:

2009

Ġdxal
2008

Ġxrac

2009

2008

Saldo
2009

2008

2009

54 925,49 20 818,23 7 169,45 6 119,73 47 756,04 14 698,50 40 586,59 88578,77

MDB
3 416,64 2 961,60 2 288,20 1 825,63 1 128,44
faizlə xüsusi
çəkisi
6,22
14,23
31,92
29,83
2,36

1 135,97 -1 159,76 -689,66
7,73

o cümlədən
Belarus
MDB üzrə
faizlə xüsusi
çəkisi

94,90

141,83

89,69

136,66

5,21

5,17

2,78

4,79

3,92

7,49

0,46

0,46

Qazaxıstan
MDB üzrə
faizlə xüsusi
çəkisi

490,08

205,77

199,83

63,62

290,25

142,15

14,34

6,95

8,73

3,49

25,72

12,51

Qırğızıstan
MDB üzrə
faizlə xüsusi
çəkisi

4,93

5,31

1,34

0,75

3,59

4,56

0,14

0,18

0,06

0,04

0,32

0,40

Moldova
MDB üzrə
faizlə xüsusi
çəkisi

6,44

6,66

6,12

2,91

0,32

3,75

0,19

0,23

0,27

0,16

0,03

0,33

Özbəkistan

29,89

18,14

22,44

12,37

7,45

5,77
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-84,48 -131,49

90,42

78,53

2,25

3,81

-5,80

0,84

-14,99

-6,60

MDB üzrə
faizlə xüsusi
çəkisi

0,88

0,61

0,98

1
Rusiya
1 932,45 1 815,88 349,56
MDB üzrə
faizlə xüsusi
çəkisi
56,56
61,31
58,98

0,68

0,66

0,51

1
070,93

582,89

744,95

58,66

51,65

65,58

Tacikistan

46,10

8,84

0,50

0,74

45,60

8,10

МDB üzrə
faizlə xüsusi
çəkisi

1.35

0,30

0,02

0,04

4,04

0,71

72,49

63,47

51,49

25,99

21,00

37,48

2,12

2,14

2,25

1,42

1,86

3,30

739,36

695,70

567,23

511,66

172,13

184,04

Türkmənista
n
MDB üzrə
faizlə xüsusi
çəkisi

Ukrayna

105

-766,67 -325,98

45,10

7,36

-30,49

11,49

-395,10 -327,62

Son 5 ildə Azərbaycanda iqtisadiyyatın həcminin 2,7 dəfə artması potensial əməkdaĢlığı daha da geniĢləndirməyə imkan verir. Ötən il ölkəmizin
əmtəə dövriyyəsi böyük sürətlə 50%-dən çox artmıĢdır. Ġnfrastruktur və digər
layihələrin uğurla icraçısı kimi xarakterizə edilən Azərbaycanın iqtisadiyyatının dinamik inkiĢafı Avropa Birliyi ölkələri ilə ticarət əlaqələrini daha da
geniĢləndirilməsini stimullaĢdırır. Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin
53,3%, o cümlədən idxalın 28%-i, ixracın 56,8%-i məhz Avropa Birliyi
ölkələrinin hesabına formalaĢıb.
Müasir dövrdə ölkənin xarici ticarətinin coğrafiyası getdikcə daha geniĢ
əraziləri əhatə etməklə yanaĢı, mövcud regional qruplaĢmalar çərçivəsində bir
sıra xüsusiyyətlərin meydana çıxması ilə səciyyələnir.
AĢağıdakı cədvəllərdən müĢahidə etmək olar ki, 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Avropa Birliyi ölkələri ilə xarici ticarət dövriyyəsinin
həcmi 29 milyard 12 milyon 757 min ABġ dolları, o cümlədən idxalın həcmi
2 milyard 33 milyon 655 min ABġ dolları, ixracın həcmi isə 26 milyard 979
milyon 102 min ABġ dolları təĢkil etmiĢdir. Bu dövr ərzində Avropa Birliyi
ölkələri ilə xarici ticarət saldosu müsbət 24 milyard 945 milyon 446 min ABġ
dolları olmuĢdur.
2007-ci illə müqayisədə, 2008-ci ildə Avropa Birliyi ölkələri ilə xarici
ticarət dövriyyəsi 7,7 dəfə artmıĢdır.
2008-ci ildə Avropa Birliyi ölkələrinin Azərbaycan Respublikasının
xarici ticarət dövriyyəsindəki payı 52,8%, o cümlədən idxalda 28,4%, ixracda
isə 56,5% təĢkil etmiĢdir.
Cədvəl 3
Xarici ticarət dövriyyəsində Avropa Birliyi ölkələrin xüsusi
çəkisi (min ABŞ dolları ilə)

19 220 143,80
2 322 667,80
1 497 693,40
1 353 423,00

%-lə
çəkisi
40,25
4,86
3,14
2,83

925 926,10
205 485,60
160 782,20
290 884,30
260 991,80
194 441,20
161 077,90
89 924,60
113 450,50
82 121,40
62 841,90
2 629,50

1,94
0,43
0,34
0,61
0,55
0,41
0,34
0,19
0,24
0,17
0,13
0,01

Ölkələr

İxrac

Ġtaliya
Fransa
Ġspaniya
Niderland
BirləĢmiĢ
Krallıq
Almaniya
Finlandiya
Yunanıstan
Portuqaliya
Bolqarıstan
Rumıniya
PolĢa
Malta
Sloveniya
Ġsveç
Avstriya

188 508,90
132 731,40
28 047,20
80 292,10

%-lə
çəkisi
2,63
1,85
0,39
1,12

19 408 652,7
2 455 399,2
1 525 740,6
1 433 715,1

%-lə
çəkisi
35,34
4,47
2,78
2,61

385 934,40
598 570,20
245 909,70
6 614,40
4 566,30
17 090,60
40 372,80
32 087,50
183,2
3 744,30
22 538,10
70 746,20

5,39
8,36
3,43
0,09
0,06
0,24
0,56
0,45
0,00
0,05
0,31
0,99

1 311 860,5
804 055,8
406 691,9
297 498,7
265 558,1
211 531,8
201 450,7
122 012,1
113 633,7
85 865,7
85 380,0
73 375,7

2,39
1,46
0,74
0,54
0,48
0,39
0,37
0,22
0,21
0,16
0,16
0,13

İdxal
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Dövriyyə

Belçika
Litva
Kipr
Çex
Respublikası
Danimarka
Macarıstan
Slovakiya
Ġrlandiya
Latviya
Estoniya
Lüksemburq
Digər
Cəmi:

1 061,00
5 318,40
23 422,60

0,00
0,01
0,05

59 778,30
20 961,10
1 262,30

0,83
0,29
0,02

60 839,3
26 279,5
24 684,9

0,11
0,05
0,04

1,7
16,5
6,2
55
0
3 974,60
761,1
0
20 777 127,3
47 756
229,4

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
43,51

21 347,20
18 498,00
17 079,90
13 718,70
12 314,50
3 883,30
5 417,10
1 458,00
5 129 814,6

0,30
0,26
0,24
0,19
0,17
0,05
0,08
0,02
71,61

21 348,9
18 514,5
17 086,1
13 773,7
12 314,5
7 857,9
6 178,2
1 458,0
25 906 941,9

0,04
0,03
0,03
0,03
0,02
0,01
0,01
0,00
47,17

100,0

7 163 470,3

100,0

54 919 699,7

100,0

Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайжанын Авропа Бирлийи юлкяляри иля
тижарят ялагяляриндя ясас йери машынлар, механизмляр, електротехника
аваданлыглары, хам нефт, кимйа сянайеси мящсуллары, няглиййат васитяляри,
аз гиймятли металлар вя с. цстцнлцк тяшкил едир.
Cədvəl 4
Avropa Birliyi ölkələri ilə idxal və ixrac olunan əsas mallar
Malların adları

min ABŞ dolları

%-lə

MaĢınlar, mexanizmlər, elektrotexniki avadanlıq, aparatura

1 004 323,5

49,4

Azqiymətli metallar və onlardan hazırlanmıĢ məmulatlar

178 942,0

8,8

Kimya sənayesi məhsulları
Quru nəqliyyat vasitələri, uçan aparatlar, üzən nəqliyyat
vasitələri

123 425,0

6,1

56 466,7

2,8

Müxtəlif sənaye malları

29 425,5

1,4

Digər

641 072,9

31,5

Cəmi:

2 033 655,6

100,0

26 334 621,2

97,61

İdxal (2008)

İxrac (2008)
Xam neft
Digər

644 480,9

2,39

Cəmi:

26 979 102,1

100,00

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsindən verilən məlumata görə,2009-cu ildə Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi 20818,23 mln. ABġ dolları, o cümlədən idxalın həcmi 6119,73
mln. ABġ dolları, ixracın həcmi 14698,50 mln. ABġ dolları təĢkil etmiĢ, xarici ticarət saldosu isə müsbət 8578,77 mln. ABġ dolları olmuĢdur.
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Cədvəl 5
2009-cu ildə Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət
dövriyyəsində xüsusi çəkisi olan ölkələr
İxracda
Milyon ABŞ dolları ilə
Ġtaliya
3 788,44
ABġ
1 746,81
Fransa
1 326,11
Ġsrail
1 236,20
Rusiya
744,95
Tayvan
680,39
Kanada
660,65
Ġndoneziya
587,48
Malayziya
395,01
Gürcüstan
387,56
Digər
3 144,90
Cəmi
14 698,50

Faizlə
25,77
11,88
9,02
8,41
5,07
4,63
4,49
4,00
2,69
2,64
21,40
100,00

İdxalda
Milyon ABŞ dolları ilə
Rusiya
1 070,93
Türkiyə
905,98
Almaniya
550,97
Ukrayna
511,65
Çin
484,82
Böyük Britaniya
274,77
ABġ
264,22
Yaponiya
146,21
Ġtaliya
142,12
Belarus
136,66
Digər
1 631,40
Cəmi
6 119,73

Faizlə
17,50
14,80
9,00
8,36
7,92
4,49
4,32
2,39
2,32
2,23
26,67
100,00

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsindən verilən məlumata əsasən, 2010-cu ilin I rübü ərzində Azərbaycan Respublikasının xarici
ticarət dövriyyəsinin həcmi 5667,67 milyon ABġ dolları, o cümlədən idxalın
həcmi 1158,41 milyon ABġ dolları, ixracın həcmi isə 4509,26 milyon ABġ
dolları təĢkil etmiĢdir. Bu dövr ərzində Azərbaycan Respublikası 112 ölkə ilə
ticarət sahəsində əməkdaĢlıq etmiĢ və xarici ticarət saldosu müsbət 3350,85
milyon ABġ dolları olmuĢdur.
2009-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə, 2010-cu ilin I rübü ərzində
Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət dövriyyəsi 48,85%, o cümlədən
ixrac 81,65% artmıĢ, idxal isə 12,6% azalmıĢdır.
Xarici ticarətin inkiĢafın dinamikası və meyиllərinin kompleks tədqiqatı
zamanı ixrac-idxal əməliyyatlarının ölkə-coğrafi strukturunun öyrənilməsi
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Xarici ticarətin, xüsusilə də ixracın coğrafiyasına görə xarici ticarət münasibətlərindəki prioritetlər barədə fikir yürütmək
olar.
Cədvəl 6
2010-cu ilin I rübü ərzində Azərbaycan Respublikasının əsas ticarət tərəfdaşları
İxracda
İdxalda
Ümumi
Ümumi
ixracda
idxalda
Milyon ABŞ dolları ilə
Milyon ABŞ dolları ilə
xüsusi çəkisi,
xüsusi çəkisi,
faizlə
faizlə
Ġtaliya
1 764,44
39,13
Rusiya
213,45
18,43
Ġsrail
347,44
7,71
Çin
130,63
11,28
Fransa
318,21
7,06
Türkiyə
127,70
11,02
Ġndoneziya
272,27
6,04
Ukrayna
86,89
7,50
ABġ
200,46
4,45
Almaniya
77,43
6,68
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Xorvatiya
Ukrayna
Hindistan
Malayziya
Rusiya
Digər
Cəmi

182,59
153,10
152,34
143,48
132,59
842,34
4 509,26

4,05
3,40
3,38
3,18
2,94
18,68
100,00

Böyük
Britaniya
Qazaxıstan
ABġ
Belarus
Fransa
Digər
Cəmi

58,26
43,65
32,95
29,40
29,24
328,81
1158,41

5,03
3,77
2,84
2,54
2,52
28,38
100,00

Ġdxal-ixracın strukturunda maĢınlar, mexanizmlər, elektrotexniki avadanlıqlar, aparaturalar, bitki mənĢəli məhsullar, mineral məhsullar, hazır ərzaq məhsulları, spirtli və spirtsiz içkilər, sirkə, tütün, kimya sənayesi məhsulları, plastik kütlələr, kauçuk, rezin, onlardan hazırlanan məmulatlar, daĢ,
gips, sement, slyuda, keramika və ĢüĢə məmulatları, quru yol nəqliyyat vasitələri, uçan aparatlar, üzən nəqliyyat vasitələri, optik fotoqrafik ölçü, nəzarət,
tibbi alət və aparatlar, saatlar, musiqi alətləri üstünlük təĢkil edir.
Beləliklə, ölkələr beynəlxalq iqtisadi əməkdaĢlıq və eləcə də elmi-texniki əməkdaĢlıq etmək yolu ilə öz milli iqtisadiyyatınын dirçəldilməsi üçün
qarĢıya çıxan problemləri həll etməklə istehsalın səmərəliliyini artırmaq, elm
və texnikanı daha da inkiĢaf etdirmək yollarını axtarırlar. Bütün bunlara nail
olmaq üçün ölkəmiz beynəlxalq iqtisadi və o cümlədən ticarət əlaqələrinin
geniĢləndirilməsinə və inkiĢafına çalıĢmaqla beynəlxalq əmək bölgüsünün
üstünlüklərindən yararlanmalıdır.
Azərbaycanda həyata keçirilən sosial-iqtisadi inkiĢaf strategiyasının
əsas prioritetlərindən biri də qeyri-neft sektorunun, xüsusilə də aqrar bölmənin dayanıqlı inkiĢafının təmin edilməsidir. Bu məqsədlə kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalının stimullaĢdırılması, rəqabət qabiliyyətinin artırılması, əhalinin ərzaq məhsullarına olan tələbatının yerli istehsal hesabına ödənilməsi və ixracının geniĢləndirilməsi məqsədilə ölkəmizdə kompleks dövlət
dəstəyi tədbirləri həyata keçirilir. Hazırda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üçün sərf olunan yanacaq və motor yağlarının, mineral gübrələrin 50%
güzəĢtlə satılması, toxum və tinglərə görə subsidiyaların ödənilməsi, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının güzəĢtli Ģərtlərlə texnika və texnoloji
avadanlıqlarla təmin edilməsi, damazlıq heyvandarlığın inkiĢaf etdirilməsi
üçün lizinq xidmətlərinin göstərilməsi, buğda istehsalçılarına səpilən hər hektar sahəyə görə əlavə 40 manat yardımın verilməsi, 2014-cü ilə qədər kənd
təsərrüfatı mülkiyyətçilərinin torpaq vergisi istisna olmaqla, digər vergiləri
ödəməkdən azad edilməsi belə tədbirlərdəndir.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Azərbaycanın ixracатında mineral məhsulların xüsusi çəkisi çox olmasına baxmayaraq qeyri-neft sektorunun çoxçeĢidliliyi kiçik və orta sahibkarlığın sürətli inkiĢafının məntiqi nəticəsi kimi qiymətləndirilə bilər. Ədalətlə qeyd etməliyik ki, hələ də ixracатымызда mineral
məhsulların payı yüksək olaraq qalmaqdadır.
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Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın idxalında bu gün mövcud olan
məhsulları, orta və kiçik sahibkarlığın bundan sonrakı inkiĢafına nail olmaqla
qısa zamanda ixrac dönümlü məhsullara çevirmək mümkündür.
Гейд етмяк лазымдыр ки, рespublikamızda ÜDM-in ümumi həcmində
neft sektorunun xüsusi çəkisinin 53,1% olması, ixracın 84%-nin neft və neft
məhsullarının payına düĢməsi, milli iqtisadiyyatın “Holland sindromu” xəstəliyinə tutulması ehtimalının istisna olunmaması, torpaqlarımızın 20%-nin
iĢğal altında olması, ölkədə hər səkkiz nəfərdən birinin qaçqın olması ölkəmizin ÜTT-yə ĠEOÖ statusu ilə üzv qəbul olunmasını əsaslandıran arqumentlər
kimi istifadə oluna bilər. Ən pis halda uzunmüddətli keçid dövrü ərzində (1015 il) respublikamıza bu statusun verilməsinə nail olmaq lazımdır. Eyni
zamanda bütövlükdə ĠEOÖ statusunun alınması mümkün olmadıqda, bir sıra
mühüm sahələrdə (məsələn: kənd təsərrüfatı) bu statusun əldə olunması tələb
olunmalıdır. YUNKTAD ekspertlərinin rəyinə görə bu mümkün ola bilər.
Eyni zamanda, bazar iqtisadiyyatı statusu araĢdırılmalı, bu statusun Azərbaycan üçün əhəmiyyəti tədqiq edilməlidir.
ÜTT-yə üzvolma danıĢıqları zamanı kənd təsərrüfatının ölkə iqtisadiyyatının aparıcı sahəsi olması, aqrar sektorun yaxĢı ənənələrinin olması, bu sahənin inkiĢafı üçün əlveriĢli aqroiqlim ehtiyatlarının mövcudluğu, ölkə əhalisinin yarıdan çoxunun kənd yerlərində yaĢaması faktları xüsusi vurğulanmalıdır. Məlum olduğu kimi, həm ÜTT-yə üzvolma zamanı aparılan danıĢıqlarda, həm də bütövlükdə ÜTT çərçivəsində həyata keçirilən ticarət danıĢıqlarında ən çox mübahisə doğuran sahə kənd təsərrüfatı hesab olunur. Bunu son
dövrlərdə üzv olmuĢ ölkələrin təcrübəsi, eləcə də Kankun və Honkonqda keçirilmiĢ Nazirlər Konfransları bir daha təsdiqləyir.
ÜTT üzvləri tərəfindən təqdim olunmuĢ suallara verilmiĢ cavablar
Azərbaycanın xarici ticarət rejimi haqqında daha dolğun təsəvvür yaratmıĢdır. Bunun sübutu kimi hər yeni təqdim olunmuĢ suallar toplusunda sualların
sayının azalmasını qeyd etmək olar.
Ġqtisadi həyatın beynəlmiləlləĢməsi, Azərbaycanın ağır Ģərtlər altında
gedən müasir dünya ilə inteqrasiyasının bütün istiqamətləri yeni imkanlar yaratmaqla yanaĢı, yeni problemlər, bəzən də təhlükələr yaratmaqdadır. Bu imkanlardan səmərəli istifadə edilməsi, mövcud problem və təhlükələrin vaxtında aĢkara çıxarılıb öyrənilməsi bu gün Azərbaycan üçün həyati əhəmiyyət
kəsb edən məsələlərdəndir.
3.5. Туризмин юлкя игтисадиййатында ролунун артмасы
Туризм юлкя игтисадиййатынын инкишафынын мцщцм сащяляриндян биридир. Башга сащялярдян фяргли олараг, туризм, игтисадиййатын инкишаф истигамяти кими бир чох цстцнлцкляря маликдир. Беля ки, туризмя гойулан сярмайя гыса мцддятя юз бящрясини верир, гойулан капитал йцксяк дювретмя ям110

салына маликдир. Туризмин жазибядарлыьы хидмят сащяляринин дурмадан эенишлянмясиндя, гойулан сярмайялярин гыса мцддят ярзиндя юзцнц доьрултмасында вя эялирлярин конвертасийасы мцмкцн олан валйута шяклиндя олмасындадыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, бейнялхалг туризм дцнйа ихражынын 7-8%-ни
тяшкил едир. Цмуми мящсул дяйяриня эюря артыг нефт вя автомобил истещсалыны габагламышдыр. 2002-жи илдя бейнялхалг туристлярин сайы 715 милйона
чатмышдыр. ЦТТ-нин прогнозларына эюря 2020-жи илдя бейнялхалг туристлярин
сайы 1602 милйон няфяр вя туризмдян алынан эялирлярин мигдары ися 2000
милйард доллар олажагдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, туризм Ян чох ишчи гцввяси тяляб едян сащядир. Бир няфяр харижи туристя йцксяк сявиййядя хидмят
эюстярмяк цчцн 3 няфяр иш йери лазымдыр. Дцнйа цзря бейнялхалг туризм
сащясиндя 300 мин иш йери фяалиййят эюстярир.
Azərbaycan son dövrdə inkiĢaf tempini sürətləndirərək, dünyanın aparıcı və inkiĢafda olan ölkələri sırasında öz mövqeyi, eləcə də, mövcud potensialı ilə seçilir və özünəməxsus yer qazanmıĢdır. Qısa bir dövr ərzində əldə
olunan nailiyyətlər ölkənin milli maraqlarının zəminində formalaĢmıĢ, eləcə
də, dövlət tərəfindən həyata keçirilən milli strategiya, yürüdülən ictimai, siyasi və mədəni mövqe məhz belə imicin Azərbaycan ətrafında yaranmasına gətirib çıxarmıĢdır. Sözsüz ki, bu uğurlar, nailiyyətlər, Azərbaycanın iqtisadiyyatına, sosial rifahının yüksəlməsinə gətirib çıxarmıĢdır. Azərbaycan iqtisadiyyatının əsasını təĢkil edən neft və bununla bağlı imzalanan beynəlxalq
saziĢlər, müqavilələr dövlətin maliyyə vəsaitinin yüksəlməsinə və bunun müqabilində ölkənin bütövlükdə sferasının dəyiĢməsinə səbəb olmuĢdur. Dövlət
baĢçısı Ġlham Əliyevin Azərbaycan iqtisadiyyatına neft sektoru tərəfindən
gələn gəlirin bərabərində, eləcə də, ondan daha artıq bir Ģəkildə gəlir gətirə
biləcəyi turizmin inkiĢafını zəruri hesab etməsi, əlbəttə ki, müəyyən faktorlara əsaslanır. Ölkənin yeraltı və yerüstü sərvətləri, mövcud iqlimin olması
Azərbaycan turizmi üçün lazımi Ģəraitin olduğunu göstərir. Qeyri-neft sahələrinin yüksəliĢi ilə davamlı iqtisadi inkiĢafın təmin edilməsi müasir dövrdə ölkəmizdə qarĢıda duran mühüm vəzifədir. Çoxsaylı tədqiqatlar göstərir ki, turizm öz perspektivliyinə görə qeyri-neft sahələri arasında aparıcı mövqelərdən birini tutur. Hazırda turizm planetar miqyasda sürətlə inkiĢaf edən biznes
sahələrindəndir. Dünya üzrə ümumimilli məhsulun 10 faizi ixracatın, 8 faizi
Бeynəlxalq turizmin payına düĢür. Göstərilən xidmətlərin təqribən üçdə biri
beynəlxalq turizm vasitəsilə həyata keçirilir. Dünyada əməkqabiliyyətli əhalinin 8,1 faizi turizm сянайесиндя və onunla bağlı iqtisadiyyat sahələrində
məĢğuldur.
Zəngin mədəni-tarixi irsə və əlveriĢli təbii Ģəraitə malik olan Azərbaycan turizm sahəsində böyük inkiĢaf perspektivlərinə malikdir. Ölkəmizdə turizmin əksər növlərinin inkiĢafı üçün geniĢ imkanlar mövcuddur.
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Azərbaycan Respublikasında «2002-2005-ci illərdə Тurizmin ИnkiĢafına dair» Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi nəticəsində turizmin inkiĢafı
üçün münbit Ģərait yaradılmıĢ, beynəlxalq turizm bazarına inteqrasiyanın təmin olunmasının əsası qoyulmuĢ, milli turizm kompleksinin rəqabətədavamlılığı yüksəlmiĢdir. Azərbaycanda turistləri yerləĢdirmə biznesi dinamik surətdə inkiĢaf edir.
Dövlət Proqramında göstərilir ki, 2002-ci ildə ölkədə fəaliyyət göstərən
mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin sayı 94 olduğu halda ötən
dövr ərzində onların sayı 4 dəfə artaraq 370-ə çatmıĢdır. Bu obyektlərdə
ümumi yerlərin sayı da 2002-ci illə müqayisədə təxminən 3 dəfə çoxdur.
Azərbaycan Respublikasında 2010-2014-cü illərdə Тurizmin ИnkiĢafına
dair Dövlət Proqramı ölkədə turizmin rastlaĢdığı problemlərin həll edilməsi
və turizm sahəsinin daha da inkiĢaf etdirilməsinin təmin edilməsi üçün hazırlanmıĢdır. Azərbaycanda yüksək iqtisadi, sosial və ekoloji tələblərə cavab verən müasir turizm sahəsinin formalaĢdırılması və onun ölkə iqtisadiyyatının
əsas inkiĢaf dayaqlarından birinə çevrilməsinin təmin edilməsi məqsədi ilə
ölkədə turizm infrastrukturunun yüksək beynəlxalq tələblər səviyyəsində qurulmasına istiqamətlənmiĢ məqsədyönlü fəaliyyəti həyata keçirilir. Turizm
sahəsində qabaqcıl beynəlxalq təcrübədən istifadə edilməklə səmərəli dövlət
tənzimlənməsi və idarə edilməsi mexanizmlərinin yaradılması əsas Ģərtlərdəndir. Ölkənin turizm sahəsinin təqdim etdiyi xidmətlərin keyfiyyət səviyyəsinin beynəlxalq standartlara uyğunluğunun təmin edilməsi, dünya turizm
xidmətləri bazarında ölkə turizminin rəqabət qabiliyyətinin artırılması məqsədi ilə görülən iĢlər davamlı olaraq həyata keçirilir. Turizm sahəsində normativ hüquqi bazanın və dövlət tənzimlənməsi mexanizmlərinin təkmilləĢdirilməsi, turizm və rekreasiya zonalarında müvafiq infrastrukturun yaradılması,
ölkənin turizm potensialından istifadə imkanlarının geniĢləndirilməsi, ölkənin
bütün regionlarında turizm fəaliyyətinin stimullaĢdırılması, turizm sahəsinə
yerli və xarici investisiyaların cəlb edilməsi, turizmin müxtəlif növlərinin inkiĢaf etdirilməsi, yeni turizm marĢrutlarının yaradılması, turizm xidmətlərinin
keyfiyyətinin artırılması məqsədi ilə mütərəqqi üsulların və standartların hazırlanması və tətbiq edilməsi və bu kimi yeniliklərin Azərbaycan turizm bazarında tətbiqi yaxın 5 il ərizində tam Ģəkildə həllini tapacaq. Sözsüz ki, artıq
bu və ya digər nailiyyətlər Azərbaycan turizm sektorunda özünü göstərir.
Mehmanxanaların və digər turizm xidməti müəssisələri Ģəbəkəsinin geniĢləndirilməsi, turizm sahəsi üçün kadr hazırlığı və ixtisasartırma sisteminin təkmilləĢdirilməsi, xarici dövlətlərdə məqsədli təhsil üzrə layihələrin həyata keçirilməsi, Azərbaycanın milli-tarixi, mədəni və mənəvi irsinin, milli adət-ənənələrin dünyada təbliği, ayrı-ayrı regionların və Ģəhərlərin tarixini əks etdirən
materialların nəĢr etdirilməsi və yayılması, müasir informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tətbiq edilməsi, turizmin inkiĢafı sahəsində beynəlxalq əməkdaĢlığın geniĢləndirilməsi də vacib Ģərtlərdəndir.
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Туризмин ролуну вя ящямиййятини нязяря алан Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев Назирляр Кабинетинин 2010-ъу илин сосиалигтисади инкишафынын йекунларына вя 2011-ъи илдя гаршыда дуран вязифяляря
щяср олунмуш иъласда 2011-ъи или «Туризм Или» елан етмишдир.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin apardığı araĢdırmalara və statistikaya görə isə ölkəmizə təĢrif buyuran turistlərin sayına nisbətən Azərbaycandan xaricə dincəlmək üçün gedənlərin sayı daha çoxdur.
AĢağıdakı cədvəldən aydın olur ki, ötən il ölkəyə təxminən 1 milyon
830 min xarici vətəndaĢ gəlib ki,bunun da 1 milyon 430 mini turist olub. Maraqlıdır ki, 2009-ъу ildə ölkə hüdudlarını 2 milyon 300 min nəfər tərk edib.
Onların əksəriyyətinin turist olduğu bildirilir.
Cədvəl 1
Azərbaycan Respublikasının sərhədini keçən
və təndaşların sayı haqqında məlumat*)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Sərhədi keçən vətəndaşların sayı,
5528570 6247237 6096490 5874533 8041933 8 345 355
nəfər
o cümlədən:
Azərbaycan vətəndaĢları

3052023 3703408 3575951 3231641 4259851 4 690 703

Xarici ölkə vətəndaĢları

2476547 2543829 2520539 2642892 3782082 3 654 652

Azərbaycana gələn vətəndaşların
2857905 3155786 3001984 2932994 3996418 4 158 595
sayı, cəmi
o cümlədən:
Azərbaycan vətəndaĢları

1578527 1873643 1740023 1600293 2097479 2 328 228

Xarici ölkə vətəndaĢları

1279378 1282143 1261961 1332701 1898939 1 830 367

Azərbaycandan gedən
vətəndaşların sayı, cəmi

2670665 3091451 3094506 2941539 4045515 4 186 760

Azərbaycan vətəndaĢları

1473496 1829765 1835928 1631348 2162372 2 362 475

Xarici ölkə vətəndaĢları

1197169 1261686 1258578 1310191 1883143 1 824 285

o cümlədən:

*)

2005-2006-cı illərin göstəriciləri Dövlət Gömrük Komitəsinin, 2007-ci il və
sonrakı illərin göstəriciləri Dövlət Sərhəd Xidmətinin məlumatları əsasında qəbul
edilmiĢdir.

Bütün bunları nəzərə alan Мədəniyyət və Тurizm naziri Əbülfəs Qarayev xaricə turist axınının qarĢısını almaq üçün cari ildə turizm mərkəzlərində
qiymətlərin aĢağı salınması ilə bağlı göstəriĢlər verib. Bu tədbirlərin nəticəsi
isə ilin sonunda təqdim edilən statistikada bəlli olacaq.
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Hal-hazırda Azərbaycanda turistlər üçün nəzərdə tutulmuĢ yataq
yerlərinin sayı 30 mindən çoxdur. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nəzdində 137 turizm Ģirkəti, 57 otel və 48 restoran fəaliyyət göstərir. Turizm
Иnformasiya Мərkəzləri aĢağıdakılardır:
- Lahıc Turizm Ġnformasiya Mərkəzi;
- Qala kəndində Turizm Ġnformasiya Mərkəzi;
- Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanı Turizm Ġnformasiya
Mərkəzi;
- Zaqatala Turizm Ġnformasiya Mərkəzi;
- Naxçıvan Turizm Ġnformasiya Mərkəzi;
- Gəncə Turizm Ġnformasiya Mərkəzi;
- Quba Turizm Ġnformasiya Mərkəzi;
- Lənkəran Turizm Ġnformasiya Mərkəzi;
- ġəki Turizm Ġnformasiya Mərkəzi;
- Xaçmaz Turizm Ġnformasiya Mərkəzi;
- ġamaxı Turizm Ġnformasiya Mərkəzi;
- Bakı Turizm Ġnformasiya Mərkəzi.
Гейд етмяк лазымдыр ки, сон 10 илдя туризмин инкишафында хейли иш эюрцлмцшдцр. Беля ки, Гусар районунда, Шащдаьын ятякляриндя салынан Гышйай Туризм Комплекси щям тяйинатына, щям дя надир лайищя структуруна
эюря хцсуси юням дашыйыр. Бу комплексдя эцндя 10 мин турист истиращят
едяжяк. Лайищя Австрийа, Исвеч, Тцркийя, АБШ, Италийа вя Бирляшмиш Яряб
Ямирликляринин ян габагжыл ширкятляри тяряфиндян ижра олунур.
Туризмин инкишафына йюнялмиш чохсайлы тядбирляр сырасында Бакы шящяриндя мяшщур юзял ширкятляр тяряфиндян инша олунан мещманхана комплексляри, Гябялядя инша олунан туризм потенсиалы да диггяти жялб едир.
Бейнялхалг стандартлара уйьун мещманхана шябякясинин инкишафы бу сащядя чалышан кадрларын щазырланмасы зярурятини мейдана чыхарыр.
Qeyd eтмяk лазымдыр ki, Azərbaycan təbii resursları və kurort-rekreasiya ehtiyatlarına görə çox zəngindir. Xəzər dənizi sahil zonasının təbii mühiti insan istirahəti və müalicəsi baxımından çox yararlıdır. Bolluca günəĢ radiasiyası, uzun və geniĢ çimərliklərdəki narın qumlar və s. бurada kurort-rekreasiya imkanlarının Qafqazın məĢhur Qara dəniz sahillərindən üstünlüyünə
яйани sübutdur.
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ЫВ ФЯСИЛ
ЭЮМРЦК СИЙАСЯТИ ВЯ ОНУН
ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ ИСТИГАМЯТЛЯРИ
«Юлкямизин игтисади мянафейи вя тящлцкясизлийи етибарлы сурятдя горунур»
Илщам Ялийев
4.1. Милли игтисадиййатын инкишафында эюмрцк сийасятинин
ролу вя онун тякамцлц
Республикамызын игтисадиййатынын сабит артым мярщялясиня дахил олмасы, сосиал-игтисаи, демографик, еколожи проблемлярин динамик таразлыьына
истигамятлянян йени типли милли игтисадиййатын йарадылмасыны тяляб едир. Мящз
сон дюврдя Республика Президенти Илщам Ялийевин рящбярлийи иля апарылан
уьурлу ислащатлар нятиъясиндя сосиал-игтисади инкишафда бюйцк уьурлар газанылыб. Беля ки, 2003-2010-ъу иллярдя Азярбайъанда цмуми дахили мящсул 7,2
милйард манатдан 41,6 милйард маната галхмыш, артым 5,7 дяфя олмушдур.
Дцнйа юлкяляринин тарихи инкишаф тяжрцбясиня ясасланараг бeynяlxalq
tиcarяt nяzяrиyyяsи vя beynяlxalq tиcarяtиn чoxиllиk иnkишaf tarиxиnя nяzяr
salsaq, gюrяrиk kи, azad tиcarяt hяyata keчиrиlmяklя beynяlxalq иxtиsaslaшmanыn ortaya чыxardыьы bцtцn цstцnlцklяrdяn faydalanmaq mцmkцndцr.
Lakиn tam sяrbяst xarиcи tиcarяt yalnыz nяzяrи cяhяtdяn mцmkцndцr. Tяcrцbяdя иsя dюvlяtlяr xarиcи tиcarяtя bu vя ya dиgяr шяkиldя mцdaxиlя edиrlяr.
Bu иsя xarиcи иqtиsadи sиyasяtиn mцhцm tяrkиb hиssяsи olan gюmrцk sиyasяtиnиn hяyata keчиrиlmяsиnи nяzяrdя tutur.
Gюmrцk sиyasяtи dюvlяtиn xarиcи tиcarяt dюvrиyyяsиnиn gюmrцk sяrhяdиndяn mal vя nяqlиyyat vasиtяlяrиnиn uyьun gюmrцk rejиmlяrи mцяyyяn
edиlmяsи vasиtяsиlя keчиrиlmяsиnиn dюvlяt tяnzиmlяnmяsи цzrя mяqsяdyюnlц
fяalиyyяt иstиqamяtlяrиnи tяyиn edиr. Onun яsas vasиtяsиnи gюmrцk-tarиf sиstemи tяшkиl edиr. Gюmrцk tarиflяrи gюmrцk rцsumu alыnan mallarыn sиstemlяшdиrиlmиш sиyahыsыndan иbarяtdиr.
Beynяlxalq tиcarяt tяcrцbяsиndя azad tиcarяtиn hяm bцtюvlцkdя dцnya иqtиsadиyyatыna, hяm dя ayrы-ayrы юlkяlяrя bиr чox faydalar bяxш etdиyи
halda, gюmrцk rцsumlarыndan иstиfadяnиn sяbяblяrиnи araшdыrmaq mцhцm
яhяmиyyяt kяsb edиr.
Gюmrцk tarиflяrиnиn tяtbиqи юlkяnиn цmumи иqtиsadиyyatыnda, xцsusяn
dя xarиcи иqtиsadи fяalиyyяtиndя bяzяn mяnfи nяtиcяlяr doьursa da, olduqca
mцhцm яhяmиyyяtя malиkdиr vя иstяr azad tиcarяt, иstяrsя dя proteksиonиst
tиcarяt sиyasяtи hяyata keчиrяn юlkяlяrdя dя onun tяtbиqи labцddцr.
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Gюmrцk tarиflяrиnиn tяtbиqиnиn юlkя иqtиsadиyyatыna, o cцmlяdяn xarиcи иqtиsadи fяalиyyяtя (XИF) nя kиmи tяsиrlяr gюstяrdиyи vя hansы nяtиcяlяrя
gяtиrиb чыxardыьы barяdя иqtиsadчыlar bиr чox qяnaяtя gяlmишlяr.
Gюmrцk tarиflяrиnиn tяtbиq olunmasыnыn mяnfи vя mцsbяt cяhяtlяrиnи
tяhlиl edяrяk amerиkan иqtиsadчыsы P.X.Lиndert aшaьыdakы nяtиcяlяrя gяlиr:
1. Gюmrцk tarиflяrи tиcarяt edяn юlkяlяrdя, o cцmlяdяn onun tяшяbbцsчцsц olan юlkяdя rиfah sяvиyyяsиnи чox vaxt aшaьы salыr.
2. Bиr qayda olaraq tarиflяrиn qoyulmasы иlя яldя edиlяn naиlиyyяtlяrя
baшqa yollarla, юzц dя daha yaxшы nяtиcяlяrля naиl olmaq mцmkцndцr.
3. Sяrbяst tиcarяt sиyasяtиndяn kяnara чыxmaq иsя aшaьыdakы hallarda
юzцnц doьruldur:
a) “Optиmal tarиf”dяn иstиfadя olunduqda: яgяr юlkя hяr hansы bиr
malыn dцnya qиymяtиnя tяsиr gюstяrя bиlиrsя, tarиfиn elя bиr sяvиyyяsиnи
tapmaq olar kи, юlkя xalиs mяnfяяt яldя etsиn;
б) tarиf яn optиmal qяrar kиmи qяbul olunduqda: яgяr юlkя иqtиsadиyyatыnda daxиlи hяll olunmaz problemlяr mюvcuddursa, tarиfиn tяtbиqи bяzяn mюvcud иqtиsadи passиvlиkdяn faydalы ola bиlиr;
ъ) айры-айры хalиs xarиcи tиcarяt problemlяrи hяll edиldиkdя, bяzяn
gюmrцklяrиn tяtbиqи baшqa иqtиsadи tяdbиrlяrdяn daha sяmяrяlи olur;
д) gюmrцk rцsumlarы иdxalatla rяqabяt aparan иstehsalчыlar цчцn hяmишя sяrfяlиdиr, baxmayaraq kи, mиllяtиn цmumи rиfah sяvиyyяsи bu zaman
aшaьы dцшцr.
Hяr hansы bиr юlkяdя tarиflяrиn doьurduьu иqtsadи nяtиcяlяrи иstяr
makroиqtиsadи baxыmdan, иstяrsя dя bu vя ya dиgяr mal vя yaxud da mяlum bazar цчцn araшdыrыb meydana чыxarmaq mцmkцndцr. Bu nяtиcяlяrи
daha aydыn anlamaq цчцn mцhakиmяlяrиmиzи yalnыz bиr mal цzяrиndя aparaq. Bu zaman fяrz edяk kи, zюvqlяr, dиgяr mallarыn qиymяtlяrи, иstehlakчы
gяlиrlяrи, texnologиya vя иstehsal xяrclяrиnя tяsиr edяn amиllяr sabиt qalыr.
Фярз edяk kи, иdxala qoyulan gюmrцk tarиfи malыn юlkя daxиlиndяkи
qиymяtиnи vergи mиqdarы qяdяr yцksяldиr. Онда эюмрцк верэисинин тятбиги
нятижясиндян дахили гиймятлярин йцксялмяси истещсалыны тятбиг едяъяк вя
дахили истещсал инкишаф едяъякдир. Бцтцн бунларын нятиъясиндя ися идхалын
щяжми мцвафиг сурятдя азалаъагдыр.
Gюmrцk tarиflяrиnиn tяtbиqиnиn bиr nяtиcяsи dя иstehlakчыlara olan
tяsиrdяn иbarяtdиr. Belя kи, onun tяtbиqиndяn иlk nюvbяdя иstehlakчыlar zиyan чяkя bиlяr. Иstehlakчыlarыn xarиcи mallarы satыn almasы onu gюstяrиr kи,
onlar mяhz bu mallara цstцnlцk verиrlяr. Lakиn gюmrцklяrиn qoyulmasы иlя
яlaqяdar olaraq иstehlakчыlar bu mallarыn alыnmasыna daha чox pul sяrf
edяcяklяr vя yaxud onlardan az mиqdarda satыn almaьa mяcbur olacaqlar. Ona gюrя dя gюmrцklяr иstehlakы mяhdudlaшdыrыr. Иstehlakыn azalmasы
иdxal olunan malыn tяlяb elastиklиyиnя tяsиr gюstяrиr vя иdxаlы da azaldыr. Иstehlakыn azalmasы иsя яhalиnиn rиfah sяvиyyяsиnя mяnfи tяsиr gюstяrиr. Nя-
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zяrя almaq lazыmdыr kи, иdxal mallarыnыn qиymяtиnиn artmasы, son nяtиcяdя
yerlи mallarыn da qиymяtиnиn artmasыna sяbяb olur.
Gюmrцk tarиflяrиnиn hиmayячиlиk rolu. Gюmrцk vergиlяrиnиn, иdxal
mallarыnыn daxиlи qиymяtlяrиnи artыrmasы yerlи иstehsalчыlarы xarиcи rяqabяtdяn qoruyaraq иstehsalыn genишlяnmяsи цчцn шяraиt yaradыr. Bunun nяtиcяsиndя daxиlи иstehsalыn mиqdarы хейли artыr. Иstehsalчыlar maddи vя
maliyyя ehtиyatlarыnы иqtиsadиyyatыn baшqa sahяlяrиndя чыxararaq yцksяk
qиymяtlяrlя rяqabяtя davam gяtиrяcяk bu sahяyя kapиtal qoya bиlяcяklяr.
Lakиn, mцasиr иqtиsadчыlarыn яksяrиyyяtи hesab edиrlяr kи, sяrbяst
tиcarяtиn maddи faydalarы daha чoxdur. Hиmayячиlиk mиllи иstehsalчыlara
rяqabяt tяzyиqиnи azaldыr vя son nяtиcяdя иstehsalыn sяmяrяlяlиyиnи dя
azaldыr, mяhdud mяnbяlяrиn иsrafчыlыьыna yol aчыr. Чцnkи hяr bиr vahиd
иstehsal artыmы daha yцksяk real иstehsal xяrclяrи иlя baшa gяlиr. Bundan
baшqa, яgяr hиmayячиlиk sиyasяtи uzun mцddяt bиrtяrяflи qaydada иzafи
tяtbиq edиlяrsя, иzafи qorunan mцяssиsяlяr gюmrцk dиvarlarы arasыnda
иstehsalыn mяhsuldarlыьыnыn artыrыlmasы qayьыsыna qalmыr, onlarыn yenи vя
яn yenи texnologиyanыn tяtbиqиnя maraьы azalыr.
Onu da nяzяrя almaq lazыmdыr kи, иdxal иlя rяqabяt vяzиyyяtиndя olan
mal иstehsal edяn иstehsalчыlar tarиfиn tяtbиqиndяn o zaman udurlar kи, tarиf
real olaraq иdxalы azaltmыш olsun. Иstehlakчыya иdxal malы nя qяdяr baha
gяlиrsя, o, bиr o qяdяr чox yerlи mala цz tutur. Bu zaman иsя yerlи
иstehsalчыlar hяm daha чox mal satышыndan, hяm dя yцksяk qиymяtlяrdяn
faydalanыrlar.
Lakиn цmumи юlkя mиqyasыnda gюtцrцlяrsя, tarиf tяtbиqиndяn иstehlakчыlarыn иtkиsи yerlи иstehsalчыlarыn яldя etdиyи mяnfяяtdяn daha чoxdur.
Чцnkи иstehsalчыlar yalnыz yerlи mallarыn qиymяtиnиn artmasыndan mяnfяяt
яldя etdиklяrи halda, иstehlakчыlar hяm yerlи, hяm dя xarиcи mallarы yцksяk
qиymяtlя satыn almaьa mяcburdurlar.
Gюmrцk tarиflяrи dюvlяtиn gяlиr mяnbяyи kиmи. Tarиfиn иdxalatчы юlkяdя
иqtиsadи nяtиcяlяrи yalnыz иstehsalчы vя иstehlakчыlarыn vяzиyyяtиnя tяsиrи иlя
bиtmиr. Gюmrцk qadaьanedиcи olmadыqda o, dюvlяtя gяlиr gяtиrиr vя
dюvlяtиn mцhцm gяlиr mяnbяlяrиndяn bиrиnи tяшkиl edиr. Gюmrцk gяlиrиndяn
daxиl olan vergиnиn цmumи mиqdarы иdxal edиlяn malыn mиqdarыnыn mal
vahиdиnя qoyulmuш vergи mяblяьиnя vurulmasы yolu иlя hesablanыr.
Гейд етмяк лазымдыр ки, дцнйа юлкяляриндя “Optиmal” gюmrцk tarиflяrи нязяриййяси эениш йайылмышдыр. Klassиk xarиcи tиcarяt nяzяrиyyяsи “optиmal” gюmrцk tarиflяrиnиn tяtbиq edиlmяsи иlя “sяrbяst tиcarяt” иdeyasыndan
mцяyyяn qяdяr kяnarlaшmaьы mцmkцn hesab edиr. Bunun mahиyyяtи оdur
ки, яgяr юlkя kиfayяt qяdяr bюyцkdцrsя, o, иdxal olunan mallarыn qиymяtиnи
bu mallara olan tяlяbи azaltmaqla aшaьы sala bиlяr. Bu halda hяmиn юlkя
“tиcarяt шяrtlяrиnи” yaxшыlaшdыrmaq, yяnи xarиcи satыcыlarы qиymяtlяrи aшaьы
salmaьa mяcbur etmяk цчцn gюmrцk tarиflяrи qяbul edя bиlяr. Tяcrцbяdя
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belя hal иstehlakы az elastиklиk sяvиyyяsиnя malиk olan kяnd tяsяrrцfatы
mallarы цчцn xarakterиkdиr.
Bu halda xarиcи satыcы иdxal rцsumu tяtbиq edиldиkdяn sonra mцhцm
иxracat bazarыnы иtиrmяmяk цчцn qиymяtlяrи aшaьы salmaьa mяcbur olur.
Belя vяzиyyяt “Masler paradoksu” adlanыr vя aшaьыdakы qrafиkdя юz
яksиnи tapmышdыr.
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Qrafik 1.

Qrafиkdя ЯЯs xяttи gюmrцk tarиfи tяtbиq edиlяnяdяk bazarda mala
olan tяklиfиn dиnamиkasыnы gюstяrиr; ЯЯsn xяttи T tarиfи tяtbиq edиldиkdя
bazarda tяklиfиn vяzиyyяtиnи gюstяrиr kи, bu zaman xarиcи satыcы bazarы
иtиrmяkdяn qorxaraq T tarиfиnиn mиqdarыndan чox, yяnи P1P2 qяdяr aшaьы
salыr; ЯЯsn+t xяttи tarиf tяtbиq edиldиkdяn sonra mal tяklиfиnи яks etdиrиr.
Q1, Q2, Q3 parametrи alыnan mallarыn mцvafиq mиqdarыnы, DD1 xяttи иsя
qиymяtdяn asыlы olaraq иdxal malыna olan tяlяbи gюstяrиr.
Qrafиkdяn gюrцndцyц kиmи, qиymяtlяr aшaьы dцшdцkcя иstehlakчы
mяsrяflяrиnиn hяcmи satышыn цmumи hяcmиnиn Q1-dяn Q2-yя qяdяr bиrgя
artmasы P3D1Q1O dюrdbucaqlыsы яvяzиnя P2D2Q2O dюrdbucaqlыsыnыn sahяsи
иlя mцяyyяn edиlяcяk, иstehlakчы faydasы иsя “a” dюrdbucaqlыsы vя “b” vя
“c” цчbucaqlыsы mиqdarыnda olacaqdыr.
Nяzяrя almaq lazыmdыr kи, иxracatчыlarыn qиymяtи aшaьы salmasы
цчцn яsas шяrt иdxal edяn vя gюmrцk rцsumunu artыran юlkяdя иstehlakыn
bюyцk hяcmdя olmasыdыr.
Gюmrцk rцsumunun real hиmayячиlиk sяvиyyяsи. Hяr hansы bиr mala
qoyulan gюmrцk tarиfи yalnыz hяmиn malы иstehsal edяn fиrmalarы hиmayя
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etmиr. O, hяmчиnиn hяmиn fиrmada ишlяyяn fяhlя vя qulluqчularыn gяlиrlяrиnи дя hиmayя edиr.
Иnkишaf etmиш sяnaye юlkяlяrиndя gюmrцk tarиflяrи elя qurulur kи,
vergиyя cяlbolunma sяvиyyяsи malыn emalы dяrяcяsи artdыqca чoxalыr. Mяsяlяn, emal olunmamыш xam pambыq emalыnda gюmrцk rцsumu qoyulmadыьы
halda, paмbыq-parчa иplиyи цчцn bu tarиf 7-9%, hazыr mяhsul цчцn иsя 20%
sяvиyyяsиndя ola bиlиr.
Bununla da hяr hansы bиr юlkяnиn pambыq-parчa mяmulatы иstehlakчыsы rцsumsuz xarиcи pambыq satыn alaraq real mцdafия sяvиyyяsиnя
malиk olur kи, bu da gюmrцk rцsumunun nomиnal mиqdarыndan xеylи
чoxdur. Tяcrцbяdя bu mиqdar rцsumsuz vя ya rцsumla иdxal olunan
xammalыn xцsusи чяkиsи nя qяdяr yцksяkdиrsя, bиr o qяdяr чox olur.
Gюmrцk mцdafияsиnиn real sяvиyyяsи aшaьыdakы formula иlя mцяyyяn edиlиr:
г=

a1t1
t a1

Burada : t – son mяhsul иdxalыna qoyulan gюmrцk rцsumunun
nomиnal sяvиyyяsи;
a1 – gюmrцk rцsumu olmadыьы halda, son mяhsulun qиymяtиndя
иdxal olunan xammal dяyяrиnиn payы;
t1 – иdxal olunan xammala qoyulan nomиnal tarиf.
Formuladan aydыn olur kи, mцdafия sяvиyyяsи yalnыz xammal vя
hazыr mяhsula qoyulan rцsumun fяrqи artdыьы halda yцksяlmиr. O,
hяmчиnиn malыn emal sяvиyyяsи azaldыqca da artыr. Шцbhяsиz, иnkишaf etmиш
sяnaye юlkяlяrиnиn belя sиyasяtи xammal иxrac edяn иnkишaf etmяkdя olan
юlkяlяrиn zиyanыnadыr.
70-cи иllяrdя aparыlmыш hesablamalar Avropa Иqtиsadи Bиrlиyи (иndиkи
Avropa Bиrlиyи), ABШ vя Yaponиyada emal olunan mallarыn gюmrцk mцdafияsиnиn hяqиqи sяvиyyяsиnи цzя чыxardы. Gцnцmцzdя nomиnal vя real tarиf
nиsbяtlяrи arasыndakы fяrqlяr cиddи nяtиcяlяr doьurur. Иnkишaf etmиш sяnaye
юlkяlяrиndя яn aшaьы nomиnal tarиflяr xammala, яn yцksяk tarиflяr иsя sяnaye mяhsullarыna tяtbиq edиlиr. Belя vяzиyyяtdя sяnaye mяhsullarыna
tяtbиq edиlяn real tarиflяr иsя daha yцksяkdиr kи, bu da иnkишaf etmяkdя
olan юlkяlяrиn sяnaye юlkяlяrиnя hazыr mal иxrac etmяsи yolunda maneяdиr.
Гейд етмяк лазымдыр ки, няzяrиyyячиlяr arasыnda “sяrbяst tиcarяt”
tяrяfdarlarы цstцnlцk tяшkиl etsя dя, bяzяn sиyasяtчиlяr arasыnda “hиmayячиlиk” tяrяfdarlarы чoxluq tяшkиl edиr. Bu zaman onlar hиmayячиlиk sиyasяtиnи mцdafия etmяk цчцn adяtяn aшaьыdakы arqumentlяrи иrяlи sцrцrlяr:
Юlkя mцdafияsиnиn tяmиn edиlmяsи zяrurяtи. Иqtиsadи mahиyyяtdяn
чox, hяrbи-sиyasи xarakter daшыyan bu arqument, юlkяnиn mцdafияsиnи tяmиn etmяk цчцn lazыm olan stratejи materиal vя mallarы buraxan sahяlяrиn
119

gюmrцk rцsumu иlя hиmayя olunmasы mяqsяdиnи gцdцr. Bu иdeyanыn tяrяfdarlarы gюstяrиrlяr kи, qeyrи-сabиt dцnyada hяrbи-sиyasи mяqsяdlяr (юzцnц
mцdafия) иqtиsadи mяqsяdlяrdяn (dцnya ehtиyatlarыnыn sяmяrяlи yerlяшdиrиlmяsи) yцksяk olmalыdыr. Tяcrцbяdя bu sиyasяtиn hяyata keчиrиlmяsи vя
ehtиyatlarыn stratejи sahяlяrиn xeyrиnя bюlцшdцrцlmяsи mиllи tяhlцkяsиzlиyиn
tяmиnatыnы yцksяldиr, lakиn иstehsalыn sяmяrяlиlиyиnи azaldыr.
Daxиlи mяшьulluьun artыrыlmasы. Юlkя daxиlиndя ишчи yerlяrиnиn sayыnы, xцsusяn иstehsalы durьunluq dюvrцndя qoruyub saxlamaq mяqsяdиlя dя
sиyasяtчиlяr bяzяn bu vя ya dиgяr mal nюvlяrиnя rцsum qoyulmasыnы tяlяb
edиrlяr. Bu tяlяb makroиqtиsadи gюstяrиcиlяrиn tяhlиlи nяtиcяsиndя meydana
чыxыr. Belя kи, mяlum olduьu kиmи, aчыq иqtиsadиyyatda mяcmu mяsrяflяr =
иstehlak xяrclяrи + kapиtal qoyuluшlarы + dюvlяt mяsrяflяrи + xalиs иxracat.
Burada xalиs иxracat иxracatla иdxalat arasыnda olan mцsbяt fяrqdиr. Belя
bиr шяraиtdя иdxalatыn azaldыlmasы nяtиcяsиndя mяcmu mяsrяflяrиn artmasы
gяlиrlяrиn vя mяшьulиyyяtиn яhяmиyyяtlи dяrяcяdя artmasыna sяbяb olaraq
юlkяnиn daxиlи иqtиsadи иnkишafыna mцsbяt tяsиr gюstяrиr. Бu zaman baшqa
mяsяlяlяrи dя nяzяrя almaq lazыmdыr:
1. Hяr hansы bиr mяhsul nюvц цzrя иdxalыn azalmasы mяшьulиyyяtиn
strukturuna tяsиr gюstяrsя dя onun цmumи sяvиyyяsиnи dяyишdиrя bиlmиr,
чцnkи mяшьulиyyяt bиr sahяdя artsa da, o bиrи sahяdя azalыr.
2. Mяlumdur kи, bцtцn юlkяlяr иdxal mяhdudиyyяtи qoyduqda eynи
zamanda mцvяffяqиyyяt qazana bиlmяzlяr. Bиr юlkяnиn иxracы o bиrи юlkя
цчцn иdxaldыr. Ona gюrя dя иdxalыn mяhdudlaшdыrыlmasы иlя mяшьulиyyяt
sяvиyyяsиnиn artыrыlmasы “qonшunu mцflиs etmяk” sиyasяtиdиr.
3. Belя halda rцsumdan zиyan чяkяn qonшu юlkя dя cavab tяdbиrи
gюrmяyя mяcbur olacaqdыr. Bu иsя tиcarяt sяdlяrиnиn yenиdяn artыrыlmasы
kиmи qorxulu meylиn baшlanmasыna yol aчa bиlяr.
Sabиtlиk namиnя иstehsalыn dиversиfиkasиyasыnыn artыrыlmasы. Bu
arqument belя bиr mцddяaya яsaslanыr kи, yцksяk иxtиsaslaшmыш
иqtиsadиyyatda (mяsяlяn, Azяrbaycanыn neft иqtиsadиyyatы vя s.) gяlиrlяr
dцnya bazarыnda konyuktura gюrя gяlиr dяyишmяlяrиndяn cиddи surяtdя
asыlыdыr. Ona gюrя dя hesab olunur kи, sяnayenиn dиversиfиkasиyasыnы
(buraxыlan mяhsul чeшиdlяrиnиn sayыnыn artыrыlmasы) tяшvиq etmяk vя
xarиcdяn asыlыlыьы azaltmaq цчцn gюmrцk vя tиcarяt sяdlяrиnиn qoyulmasы
lazыmdыr. Bu yolla xarиcи sиyasи vя иqtиsadи sarsыntыlardan qorunmaqla
daxиlи sabиtlиyиn tяmиn olunmasы vacиb hesab edиlиr.
Иqtиsadиyyatыn йени йаранмыш sahяlяrиnиn qorunmasы. Яn чox иstиfadя
olunan bu arqumentиn mяnasы ondan иbarяtdиr kи, zяиf иnkишaf etmиш
юlkяlяrdя иqtиsadиyyatыn yenи sahяlяrиnи mцdafия etmяk цчцn mцvяqqяtи
tarиflяrиn tяtbиqи юzцnц doьruldur. Ona gюrя kи, hяmиn tarиflяr qцvvяdя olduьu mцddяtdя yaradыlan yenи sяnaye sahяsи tяcrцbя toplayana vя иstehsal
xяrclяrиnи xarиcи mal иlя gюmrцyцn kюmяyи olmadan rяqabяt mцbarиzяsиnя
davam gяtиrя bиlяcяk hяddя qяdяr azaldanadяk иdxalы mяhdudlaшdыrыr.
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Hesab olunur kи, bu hиmayячиlиk nюvц yalnыz hяmиn sиyasяtи yenиdяn иnkишaf etmяkdя olan юlkя цчцn deyиl, hяm dя цmumиyyяtlя, dцnya tяsяrrцfatы
sиstemи цчцn faydalыdыr. Bu zaman яsas mяsяlя tarиfиn mцvяqqяtи olmasы
arqumentиdиr.
Mцasиr mяrhяlяdя yenи texnologиyanыn tяtbиqи иlя yenи-yenи иstehsal
sahяlяrиnиn vaxtaшыrы meydana gяlmяsи hяmиn sиyasяtиn gяlяcяkdя dя
hяyata keчиrиlяcяyиnя dяlalяt edиr. Bu sиyasяtdяn yalnыz иnkишaf etmяkdя
olan юlkяlяr deyиl, bиr sыra yцksяk иnkишaf etmиш sяnaye юlkяlяrи dя (хцсусиля
Yaponиya kиmи) иstиfadя edиrляр.
Hяmиn sиyasяtиn яleyhиnя aшaьыdakы arqumentlяr gяtиrиlиr:
1. Gюmrцk qanunlarыnы dяyишdиrmяk o qяdяr dя asan olmadыьы цчцn
mцvяqqяtи xarakter daшыmaya bиlяr. Belя bиr tяhlцkя qeyd olunur kи, gяnc
sahяlяr rentabellиyи tяmиn etmяdяn, gюmrцkdяn яldя etdиyи mяnfяяtиn bиr
hиssяsиnи hяmиn qanunlarыn saxlanыlmasы цчцn rцшvяt vя s. шяkиldя sиyasи
qцvvяlяrя sяrf edя bиlяrlяr.
2. Йени йаранмыш sahяlяrиn mцdafияsи цчцn dиgяr иqtиsadи tяdbиrlяr
(mяsяlяn, bиrbaшa subsиdиyalar) hяyata keчиrmяk olar.
3. Tarиf mиdafияsи heч dя hяmишя sяmяrяlи ola bиlmяz.
Gяnc dюvlяtlяrиn dюvlяt gяlиrlяrиnиn qorunmasы zяrurяtи. Иdxaldan
vergи alыnmasы sosиal problemlяr ичиndя boьulan, zяиf иnkишaf etmиш юlkяlяr
цчцn bu problemlяrи hяll etmяk mяqsяdиlя hяyata keчиrиldиkdя юzцnц
doьruldur. Mиllи gяlиrи zяиf иnkишaf etmиш bu юlkяlяrиn чoxunda gюmrцk
gяlиrlяrи bцdcя gяlиrlяrиnиn 1/4 иlя 3/5-и (25-60%) arasыnda olur. Burada чox
vaxt sosиal problemlяrиn hяllи иqtиsadи sяmяrя mяfhumundan цstцn planda
durur.
Hиmayячи gюmrцk tarиfиnиn tяtbиqиnя яks arqumeнtlяr. Sяrbяst tиcarяtиn иqtиsadи чичяklяnmяyя yol aчdыьы, hиmayячиlиyиn иsя яks nяtиcяlяr doьurduьu haqda aшaьыdakы tarиxи faktlar иrяlи sцrцlцr:
1. ABШ konstиtusиyasы ayrы-ayrы шtatlara rцsum tяtbиq etmяyи qadaьan edяrяk Amerиkanы nяhяng azad иqtиsadи zonaya чevиrmишdиr. Иqtиsadчыlar ABШ-ыn иqtиsadи cяhяtdяn чичяklяnmяsиndя bu mяsяlяyя bюyцk яhяmиyyяt verиrlяr.
2. XЫX яsrиn ortalarыnda Bюyцk Brиtanиyanыn nиsbяtяn azad beynяlxalq
tиcarяt sиyasяtи yerиtmяsи onun sяnayelяшmяsиndя mцhцm rol oynamышdыr.
3. Avropa Иqtиsadи Bиrlиyиnиn yaranmasы цzv юlkяlяr arasыnda gюmrцk rцsumlarыnыn aradan qaldыrыlmasыna yol aчdы. Иqtиsadчыlar yekdиl olaraq gюstяrиrlяr kи, bu son onиllиklяrdя Qяrbи Avropanыn sцrяtlи иnkишafыnda
vacиb amиl olmuшdur.
4. 30-cu иllяrиn ortalarыndan dцnyada gюmrцk sяdlяrиnиn azalma
meylи, xцsusяn ЫЫ Дцnya mцharиbяsиndяn sonra dцnya иqtиsadиyyatыnыn
sцrяtlи иnkишafыna yol aчmышdыr.
5. Иnkишaf etmяkdя olan юlkяlяrиn иnkишaf yolunun tяhlиlи gюstяrиr kи,
mиllи sяnayenи mцdafия mяqsяdиlя иdxal mяhdudиyyяtиnи genиш tяtbиq edяn
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юlkяlяrиn иqtиsadи иnkишaf sцrяtи nиsbяtяn zяиf, aчыq иqtиsadиyyat sиyasяtи
yerиdяn юlkяlяrиnkи иsя yцksяk olmuшdur.
Belяlиklя, bцtцn deyиlяnlяrdяn belя nяtиcяyя gяlmяk olar kи, gюmrцk
tarиflяrиnиn tяtbиqи юlkяnиn цmumи иqtиsadиyyatыnda, xцsusяn dя xarиcи
иqtиsadи fяalиyyяtиndя bяzяn mяnfи nяtиcяlяr doьursa da, olduqca mцhцm
яhяmиyyяtя malиkdиr vя иstяr azad tиcarяt, иstяrsя dя proteksиonиst tиcarяt
sиyasяtи hяyata keчиrяn юlkяlяrdя dя onun tяtbиqи labцddцr.
Азярбайъан Республикасы мцстягиллик ялдя етдикдян сонра сечдийи
дювлят гурулушу вя игтисадиййатын инкишаф истигамятляри юлкя игтисадиййатыны
харижи мцдахилянин зярярли тясирляриндян горумаьа, милли истещсалы мцдафия
етмяйя гадир олан вя бцтювлцкдя дювлятин игтисади тящлцкясизлийини тямин
едя биляъяк органын йарадылмасыны зярури етди. Кечид дюврцнцн илк
илляриндя мцстягил Азярбайан дювлятинин идаряетмя системинин апарыъы
елементляриндян бири – Азярбайъан Республикасы Дювлят Эюмрцк Комитяси йарадылды. 1995-ъи илдян башлайараг Азярбайъан Республикасы эюмрцк
органларынын фяалиййятиндя кюклц дяйишикликляр баш верди. Эюмрцк системи
вя инфраструктуру йенидян гурулду вя бцтювлцкдя эюмрцк ишинин мязмунуна йенидян бахылды. Инкишаф етмиш юлкялярин эюмрцк тяърцбясинин юйрянилмяси, бейнялхалг тялябляря ъаваб верян эюмрцк ганунвериъилийинин йарадылмасы вя тятбиги, Азярбайъан Республикасы эюмрцк хидмятинин вя эюмрцк ямялиййатларынын тякмилляшдирилмяси кими мцщцм принсипляр бу йениляшмянин ясасыны тяшкил етди.
Тяшкилати тядбирлярля бир вахтда дювлятин эюмрцк сийасяти дя формалашдырылды. Дювлятин эюмрцк сийасятинин башлыъа мягсяди юлкядя эцълц
эюмрцк системи йаратмаг иди.
Азярбайъан дювляти кечид дюврцнцн илк илляриндя республикада эцжлц
эюмрцк системинин формалашмасына хцсуси диггят йетирди вя буна гыса бир
заманда наил олду.
Эюмрцк системи – цмуми анлайыш олуб, йалныз эюмрцк сийасятини щяйата кечирян дювлят вя диэяр иъра щакимиййяти структурлары дейил, щабеля
онларын фяалиййят формаларыдыр.
Мцстягил Азярбайъан дювлятинин щазырда щяйата кечирдийи игтисади
сийасятин мцщцм тяркиб щиссясини эюмрцк сийасяти тяшкил едир.
Эюмрцк сийасяти – Азярбайъан Республикасынын эюмрцк яразисиндя
эюмрцк нязаряти вя мал дювриййясинин даща сямяряли тянзимлянмяси, дахили
базарын горунмасы, милли игтисадиййатын инкишафынын стимуллашдырылмасы,
дювлятин игтисади сийасятиндян иряли эялян вязифялярин щяйата кечирилмяси,
щабеля бейнялхалг нормалара уйьун эюмрцк ишинин апарылмасыдыр. Эюмрцк ишинин щцгуги ясасыны шярти олараг 3 йеря бюлцрляр: конститусийа нормалары, эюмрцк ишини тянзимляйян ганунлар, жари норматив-щцгуги актлар.
Азярбайжан Республикасында эюмрцк ишини вя эюмрцк сийасятини
Дювлят Эюмрцк Комитяси щяйата кечирир.

122

Азярбайъан Республикасынын эюмрцк сийасяти мцасир мярщялядя
игтисадиййатын, малиййянин, цмуми шякилдя десяк, дювлятин дахили вя хариъи
игтисади фяалиййятинин ясасыны тяшкил етдийиндян, бу сийасятин дцзэцн щяйата
кечирилмяси республикамызда апарылан игтисади ислащатларла сых сурятдя
баьлыдыр. Йяни мцхтялиф инкишаф мярщяляляриндя эюмрцк сийасяти дяйишикликляря мяруз галса да, онун ясас мязмуну олан дювлятчилик щямишя юз мАщиййятини сахламышдыр.
Мцасир мярщялядя эюмрцк сийасятинин ясас хцсусиййяти йени игтисади
мцнасибятляря кечидля ялагядар олараг онун форма вя мязмунунда
йениликляр едилмяси, тарихян газанылмыш мцсбят кейфиййятлярин горунуб
сахланылмасы вя бейнялхалг тяърцбянин наилиййятляриндян истифадя олунмасы
ясасында тякмилляшдирилмясидир.
Эюмрцк сийасятинин мягсяди хариъи игтисади фяалиййятин тянзимлянмясинин эюмрцк механизмини щярякятя эятирян вя дювлят бцдъясинин эялир
щиссясиндя ящямиййятли йер тутан рцсум вя йыьымларын топланмасыны тямин
едян стратежи мясялялярин щяйата кечирилмясидир.
Эюмрцк сийасятинин инкишафы хариъи игтисади фяалиййяти тянзимлямя механизминин бейнялхалг тялябляря уйьунлашдырылмасы вя милли игтисадиййатын
марагларынын дцнйяви гайдалар нязяря алынмагла мцдафияси иля баьлыдыр.
Милли игтисадиййаты хариъи мянфи тясирлярдян горумаг, ейни заманда
дахили базара кейфиййятсиз малларын идхалынын гаршысыны алмаг мягсядиля
щяртяряфли дцшцнцлмцш тядбирляр щяйата кечирилмялидир.
Эюмрцк сийасятинин башлыъа вязифяси – Азярбайъан дювлятинин игтисади
марагларынын вя тящцлкясизлийинин тямин едилмясидир. Гачагмалчылыг, эюмрцк гайдаларынын вя верэи ганунвериъилийинин позулмасы щалларына гаршы
мцбаризя апарылмасы, наркотик васитялярин, силащларын, Азярбайъан халгынын бядии вя археоложи сярвятляринин, еляъя дя интеллектуал мцлкиййятин, надир фауна вя флора нцмуняляринин гейри-гануни дашынмасынын гаршысынын
алынмасы щцгуг-мцщафизя фяалиййятинин принсипиал мцддяаларыны ясас тутан
эюмрцк органларынын ян цмдя вязифясидир.
Эюмрцк сийасятинин щцгуг-мцщафизя сащясиндя сямярялилийинин эюстярижиси гачагмалчылыьын иътимаи тящлцкяли мцтяшяккил формаларынын системли
шякилдя ашкар едилмяси вя гаршысынын алынмасыдыр.
Бу сийасятин дювлятин игтисади марагларынын горунмасына йюнялдилмиш
ясас истигамятляриндян бири хариъи игтисади фяалиййят иштиракчыларынын валйута
ямялиййатларына мцкяммял нязарят системинин йарадылмасыдыр.
Мцасир мярщялядя эюмрцк сийасятинин щазырланмасы, онун юлкядяки
игтисади вязиййятин дяйишмясиня реаксийасы вя чевиклийи, милли марагларын
горунмасына истигамятляндирилмяси, еляъя дя бир сыра диэяр мясяляляря йени
мцнасибят формалашдырылмасы зяруряти мейдана чыхармышдыр.
Бу проблем, демяк олар ки, бцтцн фяалиййят сащясини вя бцтцн
идаряетмя сявиййялярини ящатя едир вя комплекс характер дашыйыр.
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Илк нювбядя хариъи игтисади фяалиййятин либераллашдырылмасы вя Азярбайъан
Республикасынын бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя даща фяал иштиракы шяраитиндя
онун тянзимлянмясинин вя эюмрцк сийастяинин формалашдырылмасынын елми
ясаслары щазырланмалыдыр. Бу заман милли истещсалчыларын сямяряли мцдафиясинин
цсул вя васитяляри нязярдя тутулмалы вя ясасландырылмaлыдыр.
Азярбайъан Республикасынын Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилатларына
цзв олмаьа щазырлашмасы, мцхтялиф бейнялхалг конвенсийа вя сазишляря
гошулмасы иля ялагядар олараг ющдяликляр эютцрмяси эюмрцк сийасятинин,
хариъи игтисади фяалиййятин тянзимлянмяси гайдаларынын вя проседураларынын
бейнялхалг нормалара уйьунлашдырылмасы мясялясини юн плана чякир.
Бунунла ялагядар олараг хариъи игтисади фяалиййятин, гачагмалчылыьа гаршы
мцбаризя цсулларынын сярбястляшдирилмясинин, милли истещсалчыларын мцдафиясинин вя ихраъын стимуллашдырылмасынын щцгуги тяминатынын тякмиллЯшдирилмяси зяруряти йараныр.
Эюмрцк сийасяти дахили вя хариъи сийасятля баьлы олуб дювлятин марагларыны якс етдирир. Бу сийасятин юзцлц дювлятин игтисади ясасыдыр. Мцхтялиф
инкишаф мярщяляляриндя о, дяйишикликляря уьраса да, онун ясас мязмунуну
тяшкил едян дювлятчилик дяйишмяз галыр.
Азярбайъан Республикасында эюмрцк иши щцгуг-мцщафизщя органлары кими ващид систем тяшкил едян эюмрцк органлары тяряфиндян щяйата
кечирилир.
Азярбайъан Республикасынын эюмрцк ишини билаваситя щяйата кечирян
органлар Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинети тяряфиндян тясдиг
едилян ясаснамяляря уйьун фяалиййят эюстярирляр.
Азярбайъан Республикасы эюмрцк органларынын ващид системинин
мцяййян олунмасы, эюмрцк органларынын йарадылмасы, йенидян тяшкили вя
ляьв едилмяси мцвафиг иъра щакимиййяти органы тяряфиндян щяйата кечирилир.
Азярбайъан Республикасынын эюмрцк ишини малларын вя няглиййат
васитяляринин Аазярбайъан Республикасынын эюмрцк сярщядиндян кечирилмясинин гайдалары вя шяртляри, эюмрцк юдянишляринин алынмасы, эюмрцк
рясмиляшдирилмяси, эюмрцк нязаряти вя эюмрцк сийасятинин щяйата кечирилмясинин диэяр васитяляри тяшкил едир.
«Эюмрцк Мяъялляси» вя диэяр ганунвериъилик актлары иля нязярдя тутулмуш щаллар истисна олмагла, щеч кясин Азярбайъана мал вя няглиййат
васитяляри эятирмяси вя йа апарылмасы щцгугу ялиндян алына вя йа мящдудлашдырыла билмяз.
Азярбайъан мцстягиллик ялдя етдийи вахтдан бяри юз щяйатыны, дювлятини, игтисадиййатыны, милли мянафелярини ясас тутараг демократийа принсипляри ясасында гурур. Бу да бцтцн игтисади системин ъидди шякилдя йенидян
гурулмасыны гаршыйа бир шярт кими гойур. Бунунула ялагядар Азярбайъан
азад игтисадиййат, базар игтисадиййаты принсипляри ясасында йенидянгурма
стратеэийасыны елан етмишдир вя бу йолла да эедир.
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Эюмрцк сийасяти дювлятин хариъи тиъарят дювриййясинин эюмрцк сярщядиндян мал вя няглиййат васитяляринин кечирилмясинин уйьун эюмрцк
режимляри мцяййян едилмякля дювлят тянзимлянмяси цзря мягсядйюнлц
фяалиййят истигамятлярини тяйин едир.
Эюмрцк сийасятинин формалашдырылмасы вя щяйата кечирилмясиндя иштирак едян институтларын мяъмусу, щямчинин онун щяйата кечирилмя методлары, сялащиййятли дювлят органлары тяряфнлдян эюмрцк тянзимлянмяси методларынын истифадя гайдасы эюмрцк сийасяти механизми анлайышыны тяшкил едир.
Эюмрцк сийасяти хариъи тиъарят фяалиййятинин дювлят тянзимлянмясинин
ясас принсипляри иля мцяййян едилир. Эюмрцк сийасяти хариъи тиъарят сийасяти
иля сых баьлыдыр вя ашаьыдакы мясяляляри тяшкил едяряк, онлары тянзимляйир:
- Азярбайъан дювляти хариъи тиъарят фяалиййятинин ващид дювлят тянзимлямя системи вя онун щяйата кечирилмясиня нязарят;
- ващид валйута нязаряти системи;
- Азярбайъанын эюмрцк яразисинин бцтювлцйц;
- хариъи тиъарят фяалиййятинин дювлят тянзимлянмясиндя игтисади тядбирляря цстцнлцк верилмяси, хариъи тиъарят фяалиййяти иштиракчыларынын бярабярлийи
вя щяр щансы формада айры-сечкилийя йол верилмямяси;
- хариъи тиъарят фяалиййяти иштиракчыларынын щцгуги гануни марагларынын дювлят тяряфиндян горунмасы;
- дювлятин вя онун органларынын хариъи тиъарятя лцзумсуз мцдахилясинин, онун иштиракчыларына вя бцтювлцкдя юлкя игтисадиййатына зяряр вурмасынын гаршысынын алынмасы вя с.
Юлкядя апарылан эюмрцк сийаксяти дювлятин игтисади тящлцкясизлийинин
тямин едилмясиня хидмят едир. Беля ки, игтисади тящлцкясизлик мясяляляри Юлкянин игтисадиййатыны, сосиал-сийаси вязиййятини, мцдафия габилиййятини вя
мятярягги инкишаф сявиййясини тямин едя билян вязиййяти, таразлашдырма
проблемляринин щялли йолларыны, мцмкцн хариъи вя дахили тящлцкяляря мцгавимят вя милли игтисади марагларын хариъи мараглардан мцмкцн гядяр асылы
олмамасыны нязярдя тутур.
Эюмрцк сийасяти онун щяйата кечирилмяси цчцн башлыъа зямин олан
эюмрцк хидмятинин фяалиййятиня архаланыр. Ейни заманда, эюмрцк тянзимлянмясини йалныз эюмрцк органларынын фяалиййяти иля ейниляшдирмяк олмаз.
Эюмрцк сийасятинин формалашдырылмасы вя щяйата кечирилмяси мцряккяб
просес олуб щакимиййятин щяр цч ганадынын – ганунвериъилик, иъра вя мящкямя щакимиййятинин вя щямчинин бу ишдя мараглы олан тясяррцфатчылыг вя
сащибкарлыг даирясинин билаваситя иштиракы иля реаллаша биляжяк бир мясялядир.
Эюмрцк сийасяти юлкянин игтисади сийасятинин мцщцм тяркиб щиссяси
олмагла йанашы, республиканын эюмрцк яразисиндя мал мцбадилясинин
тянзимлянмяси вя эюмрцк нязаряти васитяляриндян еффектив истифадя едилмяси
иля дахили базарын мцдафияси цчцн тижарят-сийаси мясялялярин щялли, милли
игтисадиййатын инкишафынын стимуллашдырылмасы, дювлятин игтисади сийасятинин
ясас мясяляляринин щяллиня тякан вермяк мягсяди эцдцр.
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Эюмрцк сийасятинин мащиййяти юз яксини эюмрцк-тариф ганунвериъилийиндя, мцхтялиф истигамятли бейнялхалг эюмрцк бирликляри вя мцнасибятляри
йарадылмасында, сярбяст эюмрцк вя тиъарят зоналарынын тяшкил едилмясиндя тапыр.
Эюмрцк сийасяти дювлятин игтисади вя хариъи тиъарят сийасятинин айрылмаз щиссясидир вя буна эюря дя щюкумятин цмуми игтисади стратеэийасынын
мягсяд вя вязифяляриндян асылыдыр.
Юлкя игтисадиййатынын инкишаф сявиййяси вя дахили истещсалчыларын
бейнялхалг рягабят габилиййятиндян асылы олараг хариъи игтисади сийасятин, о
ъцмлядян дя эюмрцк сийасятинин протексионизм, йумшаг протексионизм,
йумшаг сярбяст тиъарят вя сярбяст тиъарят (фритредерчилик) нювляри тятбиг
едилир. Бу истигамятляр ейни заманда юлкя игтисадиййатынын хариъи игтисади
мцдахиляляря ачыглыг дяряъясини нцмайиш етдирир.
Протексионист эюмрцк сийасяти йерли истещсалын инкишафы цчцн даща
ялверишли шяраит йарадылмасына йюнялдилир. Онун ясас мягсядляри идхал едилян
маллара эюмрцк верэигоймасынын даща йцксяк сявиййясини тятбиг етмякля
ялдя едилир.
Протексионист сийасятдян фяргли олараг сярбяст тиъарят сийасяти эюмрцк
рцсумларынын даща ашаьы – минимум сявиййясини нязярдя тутур вя дахили
базара хариъи малларын даща чох ъялб едилмясиня тящрик едир.
Эюмрцк сийасятинин щяйата кечирилмясинин ясас васитяляри эюмрцк
рцсумлары, йыьымлары (тариф вя йа игтисади тянзимлямя), эюмрцк рясмиляшдирилмяси вя эюмрцк нязаряти ямялиййатлары, хариъи тиъарятин лисензийалашдырылмасы вя квоталашдырылмасы (гейри-тариф вя йа инзибати тянзимлямя)
тяърцбяси иля баьлы олан мцхтялиф эюмрцк мящдудиййятляри вя рясмиййятидир.
Эюмрцк сийасяти мцхтялиф щцгуг нормалары вя эюмрцк гайдалары
ясасында щяйата кечирилмялидир вя бу да эюмрцк щцгугу мяфщумуну
мейдана чыхарыр.
Эюмрцк сийасятинин дягиг щцгуги ясасландырылмасы илк нювбядя она
эюря ваъибдир ки, сащибкарлыг вя бизнес фяалиййятинин бу вя йа диэяр истигамятлярини императив тянзимляйяркян онун щяйата кечирилмяси васитяляри
истяр-истямяз мцлкиййят сийасятинин хариъи мцнасибятляря тясири цчцн
бейнялхалг-щцгуги характерли ющдяликляр йаратдыьындан онун нормаллашдырылмасы зярурятини доьурур.
Эюмрцк иши щаггында Азярбайъан Республикасынын Ганунвериъилийи
«Эюмрцк Мяъялляси»ндян, «Эюмрцк Тарифи Щаггында» Ганундан вя
Азярбайъан Республикасынын диэяр ганунвериъилик актларындан ибарятдир.
«Эюмрцк Мяъялляси» вя Эюмрцк Тарифи щаггында Ганун Эюмрцк
мцнасибятляринин щцгуги тянзимлянмясиндя баш мювгедя дурур вя эюмрцк практикасында мейдана чыхан бцтцн ясас щцгуги мясяляляри ящатя
едир. Щцгуги гцввясиня эюря онлар йалныз Конститусийадан эеридя галыр вя
бцтцн эюмрцк ганунвериъилийинин гурулдуьу вя инкишаф етдирилдийи щцгуги
базаны тяшкил едир.
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Щал-щазырда республикамызда эюмрцк мцнасибятлярини тянзимляйян
ганун гцввяли актларын ашаьыдакы ясас нювляри тятбиг едилмякдядир:
1.Конститусийанын 99-ъу маддясиня ясасян Азярбайъан Республикасында Иъра Щаикмиййятинин Президентя мянсуб олмасы иля ялагядар олараг
хариъи сийасятин, о ъцмлядян дя онун тяркиб щиссяси олан хариъи игтисади вя
эюмрцк сийасятинин стратежи истигамятляринин мцяййянляшдирилмяси Президентин фярман вя сярянъамлары иля юз щяллини тапмыш олур.
Кечид дюврцнцн илк илляриндя Азярбайъан Республикасы Президентинин
фярманлары вя сярянъамлары Эюмрцк Мяъялляси вя Эюмрцк тарифи щаггында
ганун гябул едиляня гядяр эюмрцк мцнасибятляринин ясас щцгуги вя сосиал
ъящятляри Президентин фярманлары иля тянзимлянирди.
2.Назирляр Кабинетинин гярарлары иля, адятян, эюмрцк сийасяти вя
эюмрцк щцгугунун мцщцм мясяляляри тянзимлянир вя даща йцксяк
статуса малик актларын иъра механизми мцяййян едилир.
3.Бир нечя дювлят органы тяряфиндян гябул едилян ганун гцввяли
актлар. Бу гябилдян олан актлара нцмуня кими Дювлят Эюмрцк Комитяси,
Малиййя Назирлийи вя Верэиляр Назирлийинин бирэя тясдиг етдикляри, МДБ
юлкяляри щцдудлары кянарындан республикайа эятирилян миник автомобилляриня аксиз верэисинин тятбиги гайдалары щаггында мялумат вя с. Эюстярмяк олар.
4.Дювлят Эюмрцк Комитясинин норматив актлары. Эюмрцк Мяъяллясинин 9-ъу маддясиня ясасян Дювлят Эюмрцк Комитяси юз сялащиййятляри
дахилиндя Азярбайъан Республикасынын эюмрцк органлары, бцтцн башга
дювлят органлары, табелийиндян вя мцлкиййят формасындан асылы олмайараг
идаряляр, мцяссисяляр вя тяшкилатлар, щабеля вязифяли шяхсляр вя вятяндашлар
цчцн иърасы мяъбури олан норматив актлар гябул едир.
Гейд етмяк лазымдыр ки. дювлят мцстягиллийи щяр дювлятин эюмрцк
мясяляляринин биртяряфли гайдада дахили ганунвериъиликля тянзимлянмяси
зярурятини мейдана чыхарыр. Лакин щяр бир дювлятин эеосийаси мювгейи вя
айры-айры дювлятлярля ялащиддя мцнасибятляри бу мясяляляря хцсуси йанашма
методлары тятбиг едилмясини шяртляндирир. Ейни заманда эюмрцк сийасятинин
бейнялхалг ящямиййяти ачыг-ашкардыр вя нятиъядя бу мясяляляр разылашдырма тянзимлянмясинин мювзусуна чеврилир. Яэяр щяр щансы бир дювлят,
эюмрцк мясяляляринин щялли заманы диэяр дювлятлярин марагларыны нязяря
алмырса вя йа онларын мянафейиня зярбя вура билян сийасят йеридирся, хариъи
игтисади ялагяляри вя бцтювлцкдя бейнялхалг ялагяляри мцряккябляшдирян
конфликтляр мейдана чыха биляр.
Русийа Империйасы иля Щолландийа арасында, Бюйцк Британийа иля
Франса арасында мювъуд олмуш «Эюмрцк Мцщарибяляри» тарихи фактлардыр.
Эюмрцк сащясиндя бейнялхалг-щцгуги ямякдашлыг, щямчинин мцасир
эюмрцк тарифляринин мцряккяблийи, чохсайлы эюмрцк рясмиляшдирилмяляри
гайдалары эцндялик зярурят щалына эятирилир.
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Бейнялхалг тиъарят дювриййясинин инкишафы, турист мцбадиляси, щуманитар ялагяляр эюмрцк сийасятинин ясас истигамятляринин вя мцхтялиф дювлятлярин ейнитипли норматив актларынын координасийасыны нязярдя тутан эюмрцк
ганунвериъилийинин ейниляшдирилмясини зярури едир. Милли нормаларын йахшıлашдырылмасына йардым едилмяси, бейнялхалг щцгуг вя ялдя едилмиш щюкумятлярарасы разылашмалар принсипиня ясасланан бейнялхалг эюмрцк режиминин йарадылмасы юн плана чыхыр. Милли эюмрцк-щцгуг системляринин ейниляшдирилмяси бейнялхалг игтисади ямякдашлыьын эенишляндирилмяси вя интеграсийа
просесляринин дяринляшдирилмяси цчцн ялверишли шяраит йарадыр.
Щал-щазырда Азярбайъан Республикасынын Цмумдцнйа Тиъарят
Тяшкилатына вя Авропа Бирлийиня дахил олмаг арзусу кечид шяраитиндя дахили
ганунвериъиликдя мцвафиг дяйишикликляр едилмясини, тятбиг едилян щцгуги
нормаларын бейнялхалг нормалара йахынлашдырылмасыны, рясмиляшдирмя
ямялиййатларынын садяляшдирилмясини, сцрятляндирилмяси вя ейниляшдирилмясини
нязярдя тутур. Сон заманлар гябул едилмиш бир сыра гярарлары бу истигамятдя атылмыш мцщцм аддымлар кими гябул етмяк лазымдыр. Ващид идхал
эюмрцк рцсумунун тятбиги, ялавя дяйяр верэиси мясяляляринин чевикляшдирилмяси, бязи маллара аксиз верэисинин тятбиги бу гябилдян олан тядбирлярин ваъиб мярщяляляридир.
Эюмрцк сащясиндя бейнялхалг-щцгуги ямякдашлыг илк нювбядя почт
эюндяришляриня эюмрцк нязарятини - дяниз, дямирйолу, щава, автомобил йоллары иля вя гаршылыг дашымаларда эюмрцк гайдаларынын ейниляшдирилмясини,
даими йашамаг цчцн башга юлкяляря эедян шяхслярин щцгуги статусуну,
сярнишинлярдян айры эедян мцшайият олунмайан багажын эюмрцк режимини
ящатя едир.
Азярбайъан дювлятинин эюмрцк сащясиндя бейнялхалг щцгуги ямякдашлыьы ясасян бейнялхалг тяшкилатлар, о ъцмлядян Цмумдцнйа Эюмрцк
Тяшкилаты, МДБ Эюмрцк Рящбярляри Шурасы чярчивяси, Игтисади Ямякдашлыг
Тяшкилаты чярчивяси, икитяряфли мцнасибятляр ясасында айры-айры дювлятлярин
эюмрцк органлары иля ямякдашлыг формасында щяйата кечирилир.
Эюмрцк сащясиндя тятбиг едилян норматив актлара илкин нязарят
дахили ганунвериъилийин, гцввядя олан бейнялхалг мцгавилялярин мцддяаларына уйьунсузлуг щалларыны истисна етмяйя имкан верир.
«Эюмрцк Мяъялляси»нин 6-ъы маддясиня эюря Азярбайъан Республикасынын дювлятлярарасы мцгавиляляриндя мцяййян едилян гайдалар бу Мяъяллядя вя Эюмрцк Иши щаггында Азярбайъан Республикасынын диэяр гаnунвреиъилик актлары иля нязярдя тутулмуш гайдалардан фярглянярся, дювлятлярарасы мцгавилялярин гайдалары тятбиг едилир.
Милли игтисадиййатын формалашдырылмасы базар механизми вя дювлятин
мцдахиляси сийасятинин тядгигини игтисади нязяриййянин актуал бир проблеминя чевирмишдир. Беля бир шяраитдя цмумбяшяри инкишаф мейилляри иля
спесифик милли инкишаф моделлярини узлашдырараг, мящз республикамыза хас
сямяряли кечид вя инкишаф консепсийасынын ишляниб щазырланмасы вя бу
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просесдя дювлят тянзимлянмясинин йери вя ролунун дцзэцн мцяййянляшдирилмяси няинки нязяри, еляъя дя ямяли ящямиййят кясб едир. Кечид дюврцндя
бу проблемлярин щялли республикамызда щяйата кечирилмяси нязярдя тутулан
трансформасион дяйишикликлярин милли тякрар истещсал проблемляринин сямярялилийи иля гаршылыглы ялагя вя асылылыгда щялл едилмялидир. Бу конкрет проблемлярля йанашы, кечид мярщялясиндя республикамызда ишляниб щазырланан
инкишаф моделинин гаршысында бир тяряфдян базар игтисадиййатына кечидля
баьлы олараг сосиал-игтисади мцнасибятлярини база системинин тялябляриня
уйьун йенидян гурмаг, диэяр тяряфдян ися Азярбайъанын суверен дювлятя
чеврилмяси иля ялагядар олараг тякрар истещсал просесинин мцстягил характер
дашыдыьы мцасир дюврдя юлкямизин сийаси, игтисади мцстягиллийни реаллашдырмаьа имкан верян саьлам милли игтисадиййаты формалашдырмаг вязифяси
дурурду.
Кечид дюврцндя формалашан милли игтисадиййат, ъямиййятдя систем дяйишикликляринин хцсуси шяраитинин, щяйата кечирилян игтисади сийасятин, дахили
вя хариъи амиллярин, щабеля мцхтялиф сосиал-игтисади просеслярин нятиъяси кими
формалашыр.
Милли игтисадиййат проблеми юз яксини сийаси игтисадиййатын тарихи мяктябинин нцмайяндяляри олан Г.Шмоллер, В.Зомбарт, М.Вебер вя А.Ойкенин тяъдгигатларындан эютцрцлцр. Мялум игтисади ядябиййатда «милли игтисадиййат» анлайышына верилян башлыъа тярифлярин арашдырылмасы ону ашаьыдакы
кими дяйярляндирмяйя имкан верир:
-милли игтисадиййат щяр щансы бир тясяррцфат формасы вя йа формасийа
иля баьлы бир категорийа олмайыб, юзцндя ъямиййятин, игтисадиййатын мцхтялиф инкишаф пиллялярини, структуруну, хцсусиййятлярини милли хцсусиййятляр бахымындан якс етдирир.
-милли игтисадиййат дедикдя, сющбят щеч дя бир миллятя мянсуб игтиСАдиййатдан эетмир. Бу, бцтюв ъямиййят, цмумдювлят сявиййясиндя фяалиййят
эюстярян вя щямин ъямиййятдя йашайан бцтцн халга мяхсус вя онун
мянафелярини якс етдирян игтисадиййатдыр.
-милли игтисадиййат дедикдя бейнялхалг игтисадиййатла гаршылыглы ялагя
вя асылылыг щалында олан айры-айры юлкялярин инзибати ярази сярщядляри цзря
тябии ъоьрафи, сосиал-игтисади вя техники-техноложи фяргляриня эюря бюлцнян
мцстягил тясяррцфат системи баша дцшцлцр.
-милли игтисадиййат бир-бири иля гаршылыглы асылылыгда олан мцстясна дяряъядя мцряккяб цмумигтисади, реэионал вя юлкянин игтисади просесляринин
нятиъяси кими гиймятляндирилмялидир. Цмумян милли игтисадиййат анлайышларына верилян бу характеристикаларла разылашмагла йанашы, ону гейд етмяк
лазымдыр ки. милли игтисадиййат юзцнцн дахили инкишаф ганунауйьунлугларына малик щяр щансы бир юлкянин щцдудлары чярчивясиндя фяалиййят эюстярян
милли тякрар истещсалы ящатя едян институтсионал гурулуш, милли дяйярляри,
менталитети, ящалисинин игтисади тяфяккцрц иля фярглянян, тарихи варислийи
юзцндя якс етдирян мцряккяб бир сосиал-игтисади тясяррцфат организмидир.
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Кечид дюврцндя формалашан милли игтисадиййатын инкишаф сявиййясини
анъаг игтисади эюстяриъилярля характеризя етсяк гятиййян дцзэцн олмазды.
Цмуммилли Лидеримиз Щейдяр Ялийев эюятярирди ки, «ХХ ясрдя Азярбайъан халгынын ян бюйцк наилиййяти, шцбщясиз ки. Азярбайъанын мцстягил дювлятинин йарадылмасыдыр… Мящз бу мцддят ярзиндя Азярбайъан халгы юз
мцстəгил дювлятинин конститусийасыны гябул етмишдир… йашайышымызын бцтцн
сащялярини ящатя едян кюклц дяйишикликляр ялдя едилмиш вя ислащатлар щяйата
кечирилмиш, бу просес бу эцн дя давам едир. Ейни заманда сон онилликдя
макроигтисади эюстяриъилярин динамикасында чох мцсбят нятиъяляр ялдя
едилмишдир». Ейни заманда бу иллярдя сосиал-игтисади инкишафын елми тящлили
бу просесляри бир мяналы гиймятляндирмяйя имкан вермир.
Бцтцн бунлары нязяря алараг милли игтисадиййатын формалашмасы эедишиндя республикамызда баш верян сосиал-игтисади просесляри тядгиг едяркян
мцхтялиф игтисади мяктяблярин инкишафа йанашма методолоэийасы вя гиймятляндирмяси цсулларындан комплекс истифадя етмяйя чалышмаг лазымдыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, милли игтисадиййатлар инкишаф сявиййясиндян
асылы олмайараг мцхтялиф гурулуша малик олурлар. Беля ки. мялум тарихи,
игтисади, тябии вя с. шяртлярдян асылы олараг айры-айры юлкяляр мцхтялиф груп
мящсуллар цзря ихтисаслашырлар. Буна уйьун олараг, сон нятиъядя ямтяя,
хидмят вя капиталларын идхал вя ихраъынын щяъми вя гурулушу игтисадиййатын
структурундан, хцсусян хариъи игтисади ялагялярин характериндян чох асылы
олур. Бу мягсядля милли игтисадиййатын характериня бейнялхалг тиъарятин
тясирини ашкара чыхармаг цчцн ашаьыдакы эюстяриъилярдян истифадя мягсядяуйьун щесаб едиля биляр:
1. Юлкянин ящалисинин бейнялхалг тиъарятдян аслылыыг ямсалы. Бу юлкя
дахилиндя истещлак олунан бцтцн ямтяя вя хидмятлярин хариъдян дахил олан
ямтяя вя хидмятлярин щяъминя нисбяти кими мцяййян олунур;
2. Идхал вя ихраъа мейиллилик. Бу идхал вя ихраъын милли эялиря нисбяти
кими мцяййян едилир;
3. Идхал вя ихраъын еластиклийинин, гиймятя вя эялиря нисбяти. Бу эялир вя
гиймятин нисби дяйишмясиндян асылы олараг идхал вя ихраъын нисби дяйишмяси вя с.
Гейд етмяк лазымдыр ки. кечян ХХ ясрин сонунъу гяринясиндя
дцнйада баш верян просесляр няинки, артымын мярщялялярини, еляъя дя онун
амлиляринин нисбятини, щятта мягсядини мцщцм дяйишикликляря уьратды.
Беляки, 80-ъы иллярдя игтисади артымы инкишафын мягсяди елан едян Дцнйа Банкы 1991-ъи илдя щазырладыьы мярузядя йазылыр: «…инкишафын мягсяди
ящалинин щяйат сявиййясини йахышлашдырмагдан ибарятдир. Орада гейд олунур
ки, щяйатын кейфиййятинин йахшылашдырылмасы, эялирлярин сявиййясинин артырылмасы
иля йанашы, тящсилин, саьламлыьын, ятраф мцщитин йахшылашдырылмасыны, имканларын бярабярлийини, шяхси азадлыьын эенишляндирилмясини нязярдя тутур».
Щямин консепсийайа уйьун олараг инкишаф чохпланлы бир просес
олмагла инсанларын давранышында, сосиал структурунда, иътимаи институт-
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ларда, щяйат сявиййясиндяки гейри-бярабярлийи йумшалдан, ишсизлийи азалдан,
игтисади артымы сцрятляндирян бир просесдир.
Дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя инкишафs тямин едян игтисади вя гейриигтисади амилляри ятрафлы тящлил едяряк 1971-ъи илдя Нобел Мцкафаты алмыш
Саймон Кузнетс игтисади артымын цч ясас ъящятини гейд едир.
Дцнйанын инкишаф етмиш юкляляринин тяърцбяси эюстярир ки. игтисади
артымын гейд олунан цч ясас ъящяти вя алты амилин фяалиййятиндян йцксяк
сон нятиъяляр ялдя олунмасы, базар механизми консепсийасы дахилиндя мцвафг игтисади сийасятин ишляниб щазырланмасы вя щяйата кечирилмясини тяляб
едир. Бунунла йанашы, бир чох юлкялярин, хцсусян Йапонийа, Ъянуби Корейа вя диэяр Шярги Асийа юлкяляринин, о ъцмлядян, инкишаф консепсийасы
даща чох игтисади нязяриййянин милли системиня сюйкянян Алманийанын
тяърцбяси сцбут едир ки, игтисади тяряггийя наил олмаг цчцн юлкядя мцтярягги игтисади сийасятин ишляниб щазырланмасы кифайят дейилдир. Дцнйа Юлкяляринин тяърцбяси эюстярир ки. ъямиййятин инкишафынын цмдя проблемлярини
щялл едя билмяк баъарыьы анъаг дцзэцн сечилян игтисади сийасятля мцяййян
олунмур.
Щал-щазырда кечид мярщялясиндя мцстягил дювлятя чеврилян, ейни
вахтда йени игтисади системя кечян, хцсусян, яразиси Ермянистан тяряфиндян
ишьал едилян Азярбайъанда милли мянафеляр игтисади инкишафын характериня
эцълц тясир эюстярир. Кечид дюврцндя юлкямизин гаршысында дуран ян башлыъа
макроигтисади мягсядляр щяр шейдян яввял, биринъиси, сосиал-игтисади инкишафын вящдятинин тямин едилмясини вя республика яразисиндя ващид игтисади
мяканын бярпа едилмясини; икинъиси, милли игтисадиййатын игтисади тящлцкясизлийинин тямин едилмясини; цчцнъцсц, милли игтисадиййатын мцмкцн гядяр
бейнялхалг мигйасда рягабят габилиййятинин артырылмасыны; дюрдцнъцсц,
ъямиййятдя сосиал сабитлийин тямин едилмяси иля баьлы тядбирляр системинин
щяйата кечирилмясини тяляб едир.
Щазыркы шяраитдя базар игтисадиййатына кечид дюврцндя милли игтисадиййатын инкишаф консепсийасынын ишляниб щазырланмасы щяр шейдян яввял
инкишафын цстцнлцйц вя милли приоритетлярин дягиг мцяййянляшдирилмясини тяляб едир. Дцнйа юлкяляриндя инкишаф цстцнлцйцнцн формалашмасынын мцхтялиф моделляри мювъуддур. Беля ки, сянайеъя инкишаф етмиш юлкялярдя рягабят цстцнлцйц даща чох елми-техники тярягги вя техноложи тякмилляшмя
ясасында ямяк мящсулдарлыьынын йцксяк сявиййяси иля тямин олунур. Бир
гайда олараг, бу да юлкя ящалисинин йцксяк щяйат сявиййясинин тямин едилмяси
иля мцшайи ят олунур. Ейни заманда кечид дюврцндя олан юлкялярдя илкин
мярщялядя рягабят габилиййятинин тямин едилмяси даща чох ящалинин ашаьы
щяйат сявиййяси вя ямякщаггынын тямин едилмяси щесабына ялдя олунур.
Щазыркы шяраитдя Азярбайъанын йени игтисади системя кечмяси республикамызда айры-айры сащялярин вя бцтцнлцкдя юлкянин игтисадиййатынын рягабят цстцнлцйцнцн йени мейар вя юлчцляря сюйкянмясини тяляб едир. Бу ися юз
нювбясиндя бир чох щалларда йени мцяййянляшян игтисади инкишаф консепси131

йасынын яняняви илкин шяртляриндян вя имканларындан, амилляриндян имтина
едилмясини гаршыйа гойа биляр. Кечид дюврцндя юлкямиздя игтисадиййатын базарын тялябляриня уйьун йенидян гурулмасы вя онун рягабят габилиййятинин
тямин едилмяси, инновасийа просесляринин кяскин эцълянмясини тяляб едир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, щяр щансы бир сащянин рягабят габилиййятинин
артырылмасына вя йахуд зяифлямясиня юлкядя сечилян милли цстцнлцкляр вя
игтисади тяряггинин консепсийасы да мцщцм тясир эюстярир. Беля ки, макроигтисади сявиййядя милли игтисадиййатын гурулушу яслиндя, юлкядя мювъуд
истещсал ресурсларынын истифадяси нисбятиндя йаранмыш фактики вязиййяти якс
етдирир. Бу ися нятиъядя иътимаи ямяк бюлэцсц иля мцяййян олунан ресурсларын бюлэцсц милли эялирин истещсалы, бюлэцсц, мцбадиляси истещлакына
мцщцм тясир эюстярир. Бу бахымдан щяр щансы бир юлкядя ресурслар балансы,
милли игтисадиййат вя милли базарын формалашмасында мцщцм рол ойнайыр.
Бунунла беля ясас проблем бу ресурслардан неъя истифадя олунмасы иля
баьлыдыр.
Милли игтисадиййатын тамлыьы вя йеткинлийини характеризя едян цчцнъц
груп мейарлар институтсионал амилляри башга сюзля, игтисади сийасятин ишляниб
щазырланмасыны, бу просеслярдя дювлятин ролунун мцяййянляшдирилмясини,
щазырланмасыны, щабеля базар субйектляринин щцгуги мцнасибятляринин
милли игтисадиййатын формалашмасына ня дяряъядя хидмят етмясини нязярдя
тутур.
Милли игтисадиййатын цмумдцнйа тясяррцфатында ойнадыьы рол вя онун
йери, щяр шейдян яввял щямин дювлятин игтисади инкишаф сявиййяси, мящсулларынын дцнйа базарында рягабят апара билмяк баъарыьы иля йанашы, онун
игтисади потенсиалынын щяъми иля мцяййян олунур. Щяр бир юлкянин игтисади
потенсиалы, орада истещсал олунан ямтяя вя хидмятлярин щяъми, гурулуш вя
техники сявиййяси, милли мящсулун гурулушунда дцнйа базарында рягабят
габилиййятли мящсулларын хцсуси чякиси, щабеля юлкя дахилиндя вя хариъиндя
йыьылмыш мадди вя диэяр сярвятлярин кямиййяти иля мцяййян олунур.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъанын игтисади икнишаф сявиййясини,
игтисади потенсиалыны, щям дя йахын вахтларда щярякятя эятириля билян имканлар бахымындан гиймятляндирмяк мягсядяуйьун оларды.
Игтисади инкишаф сявиййясини мцяййян етмяк цчцн сон иллярдя БВФ
тяряфиндян иряли сцрцлмцш мцгайисяли эюстяриъиляр системи эениш тятбиг олунур. Бу эюстяриъиляр системи гиймятин вя хярълярин сявиййясини инкишаф етмиш
юлкялярин мцвафиг эюстяриъиляри иля мцгайися етмяк цчцн щазырланыр.
Дцнйа юлкяляринин тяърцбяси эюстярир ки, щяр бир юлкядя милли
игтисадиййатын формалашмасында бу вя йа диэяр амлиин ролу мцхтялиф ола
биляр. Бурада ясас мясяля мювъуд игтисади потенсиалдан вя субйектив
амиллярдян мцмкцн гядяр сямяряли вя мягсядйюнлц истифадя олунмасы
мясялясидир.
Щазыркы шяраитдя республикамызын мцстягил дювлятя чеврилмяси нятиъясиндя, онун хариъи игтисади ялагяляринин характери, принсипляри вя мейар132

лары ясаслы сурятдя дяйишмишдир. Мцасир шяраитдя Азярбайъан дцнйа базарына сярбяст чыхмаг вя капиталларын бейнялхалг щярякятиня бирбаша,
мцстягил сурятдя гошулмаг имканы ялдя етмишдир. Одур ки, индики шяраитдя
хариъи игтисади ялагялярин салдосу вя характери игтисади артымын сурятини вя
кейфиййятини мцяййян едян мцщцм бир амиля чеврилир. Артыг Азярбайъан
игтисади артым темпиня эюря бюлэядя лидер дювлятя чеврилмишдир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, кифайят гядяр игтисади потенсиалын мювъудлуьу щяля онун автоматик реаллашдырылмасыны, башга сюзля, игтисади
инкишафын йцксяк сявиййясини бирбаша тямин етмир. Игтисадиййатда вахташыры
олараг баш верян дяйишикликляр, сон нятиъядя мювъуд техноложи укладын
дяйишилмясиня сябяб олур. Бу заман база сащяляриндя баш верян елмитехники йениликляр истещсалын мигйасынын кяскин артмасына сябяб олмагла
йанашы, ейни заманда игтисадиййатын структурунун тякмилляшдирилмясини дя
стимуллашдырыр. Бу, юз нювбясиндя игтисади инкишафын дальавары щярякятиня
сябяб олур.
ХХ ясрин 70-ъи илляриндя БМТ (Стокщолмда 1972-ъи ил) дцнйа бирлийи
гаршысында йени бир истигамяти - давамлы инкишаф йолуну мцяййянляшдирди.
Даща сонра 1992-ъи илдя Рио-де Жанейрода глобал, реэионал вя еколожи
проблемлярин бирэя щялли проблеми иряли сцрцлдц вя нящайят, 2002-ъи илин
сентйабр айында Йощансбургда Цмумдцнйа Саммитиндя давамлы
инкишафы тямин етмяк цчцн глобал проблемлярин щялли цзря бирэя фяалиййят
планы гябул едилди.
БМТ тялиматында «давамлы инкишаф» дедикдя, еля инкишаф баша дцшцлцр ки, буэцнкц проблемляр щялл едиляркян, эяляъяк нясиллярин мянафейиня
зийан эятирилмир. Ялбяття, проблемин бу ъцр характеризя едилмяси онун
мащиййятини там дярк етмяйя имкан вермир.
Бу бахымдан «давамлы инкишаф» проблеми бярпа олунан ресурслардан сямяряли истифадяни, башга сюзля, эяляъякдя онун кифайят щяъмдя
тякрар истещсалыны характеризя едян «давамлы истифадя» анлайышында нязярдя
тутулан мясялялярля бирэя щяллини тяляб едир. Щям дя давамлы инкишаф игтисади сосиал, еколожи проблемлярин мцхтялиф сявиййялярдя бирэя щяллини тяляб
едир. Демяли. «давамлы инкишаф» игтисади артымын, щяр бир конкрет щалда игтисади системин потенсиал имканларынын цстялянмясини гябул етмир.
Гейд етмяк лазымдыр ки. мювъуд проблемлярин конкрет щялли истигамятляри БМТ-нин давамлы мювъудлуг стратеэийасында юз яксини тапмышдыр.
Биз тядгигат эедишиндя щямин истигамятляри цмумбяшяри бир проблем кими
гябул етмякля йанашы, кейфиййят бахымындан гиймятляндиряркян юлкямизин
гаршысында дуран кяскин проблемляря цстцнлцк веряъяйик.
Гейд етмяк лазымдыр ки. игтисади инкишаф чох амилли, зиддиййятли вя
ямяли ъящятдян юлчцлмяси чятин олан мцряккяб бир просесдир. Бцтцн бунлары нязяря алараг, игтисадчылар игтисади артымын динамикасыны ямтяя вя хидмятлярин щяъминин дяйишмясини характеризя едян эюстяриъилярдян биринин
тимсалында тящлил едирляр. Ону эюстярмяк ваъибдир ки, игтисади артымын
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сцрятли, сыфыр вя щятта мянфи сявиййяси игтисадиййатын гянаятбяхш инкишафы вя
йахуд да бющран вязиййятиндя олмасы щаггында там фикир йцрцтмяйя
имкан вермир. Мисал цчцн, структур ирялиляйишляри нятиъясиндя юлкядя бир
груп мящсулларын истещсалынын азалмасы вя мцвафиг сурятлярдя диэярляринин
артмсы шяраитиндя онларын динамикасы игтисади инкишафын характериня уйьун
эялмяйя биляр. Бу просеся милли мящсулун фонд, материал вя ямяк
тутумунун мцхтялиф истигамятдя дяйишмяси щялледиъи тясир эюстярир.
Сонда беля бир нятиъяйя эялирик ки. мцстягиллик ялдя етмиш вя йени
игтисади системя кечян республикамыз цчцн бцтцн бу проблемлярин нязяри
ъящятдян тядгиги вя дювлятин игтисади сийасятиндя нязяря алмасы мцщцм
ящямиййят кясб едир. Лакин бурада нязяря алынмамалыдыр ки, мялум нязяри
дцнйа инкишаф моделляри ня гядяр ящямиййятли олса да, сон нятиъядя щямин
принсиплярин сямяряли реаллашдырылмасы онларын игтисади системин конкрет
реаллыгларыны, мадди мянафелярини ня дяряъядя нязяря алмасындан чох асылы
олаъагдыр.
4.2.Эюмрцк сийасятинин норматив-щцгуги базасынын формалашмасы
Dюvlяt suverenlиyи hяr dюvlяtиn gюmrцk mяsяlяlяrиnиn bиrtяrяflи qaydada daxиlи qanunverиcиlиklя tяnzиmlяnmяsи zяrurяtиnи meydana чыxarыr.
Lakиn, hяr bиr dюvlяtиn geosиyasи mюvqeyи vя ayrы-ayrы dюvlяtlяrlя яlahиddя
mцnasиbяtlяrи bu mяsяlяlяrя xцsusи yanaшma metodlarы tяtbиq edиlmяsиnи
шяrtlяndиrиr. Eynи zamanda gюmrцk sиyasяtиnиn beynяlxalq яhяmиyяtи aчыqaшkardыr vя nяtиcяdя bu mяsяlяlяr razыlaшdыrma tяnzиmlяnmяsиnиn mюvzusuna чevrиlиr. Яgяr hяr hansы bиr dюvlяt, gюmrцk mяsяlяlяrиnиn hяllи zamanы dиgяr dюvlяtlяrиn maraqlarыnы nяzяrя almыrsa vя ya onlarыn mяnafeyиnя
zяrbя vura bиlяn sиyasяt yerиdиrsя, xarиcи иqtиsadи яlaqяlяrи vя bцtюvlцkdя
beynяlxalq яlaqяlяrи mцrяkkяblяшdиrяn konflиktlяr meydana чыxa bиlяr.
Gюmrцk sahяsиndя beynяlxalq-hцquqи яmяkdaшlыг, hяmчиnиn mцasиr
gюmrцk tarиflяrиnиn mцrяkkяblиyи, чoxsaylы gюmrцk rяsmиlяшdиrmяlяrи
qaydalarыны gцndяlиk zяrurяt halыna gяtиrиr.
Beynяlxalq tиcarяt dюvrиyyяsиnиn иnkишafы, turиst mцbadиlяsи, humanиtar яlaqяlяr gюmrцk sиyasяtиnиn яsas иstиqamяtlяrиnиn vя mцxяlиf dюvlяtlяrиn eynиtиplи normatиv aktlarыnыn koordиnasиyasыnы nяzяrdя tutan gюmrцk
qanunverиcиlиyиnиn eynиlяшdиrиlmяsиnи labцd edиr. Mиllи normalarыn yaxыnlaшdыrыlmasыna yardыm edиlmяsи, beynяlxalq hцquq vя яldя edиlmиш hюkуmяtlяrarasы razыlaшmalar prиnsиpиnя яsaslanan beynяlxalq gюmrцk rejиmиnиn yaradыlmasы юn plana чыxыr. Mиllи gюmrцk-hцquq sиstemlяrиnиn eynиlяшdиrиlmяsи beynяlxalq иqtиsadи яmяkdaшlыьыn genишlяndиrиlmяsи vя иnteqrasиya proseslяrиnиn dяrиnlяшdиrиlmяsи цчцn яlverишlи шяraиt yaradыr.
Gюmrцk qaydalarыnыn яsas eynиlяшdиrmя vasиtяlяrи beynяlxalq mцqavиlяlяrиn vя иxtиsaslaшmыш beynяlxalq tяшkиlatlarыn tюvsиyяlяrиdиr.

134

Azяrbaycan Respublиkasыnыn Цmumdцnya Tиcarяt Tяшkиlatыna vя
Avropa Bиrlиyиnя daxиl olmaq arzusu keчиd dюvrц яrяfяsиndя daxиlи qanunverиcиlиkdя mцvafиq dяyишиklиklяr edиlmяsиnи, tяtbиq edиlяn hцquqи normalarыn beynяlxalq normalara yaxыnlaшdыrыlmasыnы, rяsmиlяшdиrmя яmяlиyyatlarыnыn sadяlяшdиrиlmяsиnи, sцrяtlяndиrиlmяsи vя eynиlяшdиrиlmяsиnи nяzяrdя tutur. Son zamanlar qяbul олунмуш bиr sыra qяrarlarы bu иstиqamяtdя
atыlmыш mцhцm addыmlar kиmи qяbul etmяk lazыmdыr. Vahиd иdxal gюmrцk
rцsumunun tяtbиqи, яlavя dяyяr vergиsи mяsяlяlяrиnиn чevиklяшdиrиlmяsи, bяzи mallara aksиz vergиsиnиn tяtbиqи bu qяbиldяn olan tяdbиrlяrиn vacиb mяrhяlяlяrиdиr.
Азярбайжан Республикасында 1997-жи илдя «Эюмрцк Мяжялляси» вя
1995-жи илдя «Эюмрцк Тарифи Щаггында» ганунун гцввяйя минмяси иля
эюмрцк иши сащясиндя Ганунверижилийин щцгуги-норматив базасынын ясасы
гойулду (2,…19).
Азярбайжан Республикасында эюмрцк-тариф тянзимлянмяси мясяляляри, «Эюмрцк Мяжялляси»ндя, «Эюмрцк Тарифи Щаггында» Азярбайжан
Республикасынын Ганунунда вя диэяр ганунларда нязярдя тутулмуш щцгуг нормалары иля щялл олунур.
«Эюмрцк Мяжялляси» эюмрцк ишинин щцгуги, игтисади вя тяшкилати
ясасларыны мцяййян едир, Азярбайжан Республикасынын игтисади тящлцкясизлийинин, суверенлийинин вя марагларынын горунмасына, Азярбайжан игтисадиййатынын дцнйа тясяррцфаты иля ялагяляринин эенишлянмясиня, эюмрцк иши
сащясиндя тясяррцфат субйектляринин, физики шяхслярин вя дювлят органларынын
щцгугларынын мцдафиясинин тямин олунмасына, онларын юз вязифялярини
йериня йетирмясиня йюнялдилмишдир.
Республикада эюмрцк фяалиййятини тянзимляйян эюмрцк ганунларыны,
эюмрцк щцгугунун мянбяйи кими 2 шярти йарымгрупа бюлмяк олар:
а) билаваситя эюмрцк мясялялярини тянзимляйян ганунлар;
б) долайысы иля эюмрцк мясялялярини тянзимляйян ганунлар.
Биринжи група «Эюмрцк тарифи щаггында» Ганун, щабеля бундан
сонра билаваситя эюмрцк иши иля баьлы олараг гябул едиляжяк диэяр ганунлар
дахилдир.
Икинжи група ися «Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжялляси»,
«Эиров щаггында», «Валйута тянзими щаггында», «Истещлакчыларын щцгугларынын мцдафияси щаггында» ганунлары вя с. дахил етмяк олар .
«Эюмрцк Тарифи Щаггында» ганун Азярбайжан Республикасында
дахили базарын харижи базарла сямяряли ялагясини тямин етмякля, харижи
тижарятин дювлят тянзимлянмясинин мцщцм васитяси олан эюмрцк тарифинин
формалашмасы вя тятбиги, щямчинин юлкянин эюмрцк сярщядиндян кечян
маллардан рцсум тутулмасы гайдаларыны мцяййян едир.
Эюмрцк тарифинин формалашдырылмасы вя тятбиги гайдасы бу Ганунда
мцяййян едилмиш вя ясас мягсядляри идхалын ямтяя структуруну сямяряли135

ляшдирмяк, малларын эятирилмяси вя чыхарылмасы, валйута эялирляринин вя хяржляринин ялверишли нисбятини тямин етмяк, валйута сярвятляринин республиканын
эюмрцк яразисиня эятирилмяси вя бу яразидян чыхарылмасы цзяриндя сямяряли
нязарят етмяк, ямтяя вя хидмятляри истещсал етмяк, истещлак структурунда
мцтярягги дяйишикликляр цчцн шяраит йаратмагдан ибарятдир. Бундан башга, республика игтисадиййатыны харижи рягабятин мянфи тясириндян горумаг,
игтисадиййатын дцнйа тясяррцфаты иля сямяряли интеграсийасына шяраит йаратмаг мясяляляри дя щяйата кечирилир.
Эюмрцк рцсумунун дяряжяси ващид олуб, маллары эюмрцк сярщяддиндян кечирян шяхслярдян, ягдлярин нювляриндян, «Эюмрцк тарифи щаггында» Ганунла нязярдя тутулмуш щаллар истисна олмагла диэяр фактлардан
асылы олараг дяйишдириля билмяз.
Азярбайжан Республикасынын яразисиня эятирилян эюмрцк рцсумуна
жялб олунан (олунмайан) малларын сийащысы вя тятбиг едилян рцсум дяряжяляри Азярбайжан Республикасынын Назирляр Кабинети тяряфиндян мцяййян
едилир.
Ихраж эюмрцк рцсумларынын дяряжяляри вя онларын тятбиг олундуьу
малларын сийащысы, щямчинин харижи игтисади тянзимлянмянин гейри-тариф тядбирляри Азярбайжан Республикасынын Назирляр Кабинети тяряфиндян мцяййян олунур. Азярбайжан Республикасынын ялверишли тижарят реъими тятбиг етдийи юлкялярин маллары цчцн ихраж эюмрцк рцсумлары дяряжяляринин сон
щядди Азярбайжан Республикасынын Милли Мяжлиси тяряфиндян тяйин олунур.
Эюмрцк тарифи тянзимлянмясинин щцгугунун ясас мягсядляри ашаьыдакылардыр:
1) эюмрцк ишини щяйата кечирмяк, онун инкишафыны вя тякмилляшдирилмясини тямин етмяк цчцн эюмрцк вя диэяр мцвафиг дювлят органларына
сямяряли фяалиййят шяраити йаратмаг;
2) эюмрцк сийасятинин щяйата кечирилмяси цчцн оптимал, елми жящятдян ясасландырылмыш вя дащ чох демократик дяйярляря сюйкянмиш эюмрцк системи йаратмаг;
3) юлкя вятяндашларынын щцгуг вя азадлыгларынын гануни тяминаты,
онларын бирляшдийи ижтимаи бирликлярин эюмрцк иши иля ялагядар фяалиййятляри
заманы, щабеля, харижи вятяндашлар вя вятяндашлыьы олмайан физики шяхслярин, щямчинин щцгуги шяхслярин эюмрцк ганунверижилийиндя нязярдя тутулан бцтцн щцгугларын горунмасы цчцн мющкям, сабит щцгуги тяминат
йаратмаг;
4) Азярбайжан Республикасынын сосиал-игтисади цстцнлцклярини вя мАрагларыны горумаг (илк нювбядя, бурада сющбят юлкямизин игтисади суверенлийи вя игтисади тящлцкясизлийиндян, дахили базарын горунмасындан, милли
игтисадиййатын инкишафынын стимуллашдырылмасындан, щямчинин Азярбайжан
игтисадиййатынын бейнялхалг ялагяляриндян эетмялидир).
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Эюмрцк-тариф тянзимлянмясинин мцщцм тяряфляриндян бири дя эюмрцк юдянишляринин тутулмасыдыр. Билдийимиз кими, эюмрцк юдянишляри
«Эюмрцк Мяжялляси»нин 108-жи маддясиндя нязярдя тутулуб. Мяжяллядя
нязярдя тутулмуш эюмрцк юдянишляриня ялавя дяйяр верэиси, аксизляр,
эюмрцк рясмиляшдирилмясиня эюря эюмрцк йыьымлары, сахланмасына эюря
эюмрцк йыьымлары, малларын эюмрцк мцшайиятиня эюря эюмрцк йыьымлары
вя с. аид едилир.
Мал вя няглиййат васитялярини кечирян шяхслярдян эюмрцк органынын
алдыьы истянилян пул вясаитляри эюмрцк юдямяляри адланыр.
Дювлятин юз хяржлярини юдямяк вя игтисади-сосиал щяйата мцдахилясини
тямин етмяк мягсяди иля, щцгуги вя физики шяхслярдян ганунверижилик
ясасында топладыьы мяжбури вясаитляр верэиляр адланыр.
Верэиляр вя эюмрцк юдямяляринин щцгуги ясасыны Азярбайжан Республикасынын «Эюмрцк Мяжялляси»ндя нязярдя тутулмуш мцддяалар, щабеля Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ганунлары тяшкил едир. Азярбайжан Республикасы эюмрцк яразисиня эятирилян вя бу яразидян апарылан
маллара ялавя дяйяр верэисинин тятбиги «Эюмрцк Мяжялляси» вя Азярбайжан Республикасынын «Верэи Мяжялляси»ня уйьун щяйата кечирилир.
Эюмрцк Ганунверижилийиня уйьун олараг, идхал-ихраж ямялиййатларында ЯДВ вя аксиз верэиляри тутулур.
ЯДВ долайы верэи олуб, ящалинин хяржляриндян тутулур. Чцнки бу
верэи истещсалда алгы-сатгы просесиндя йараныр. 1 йанвар 2001-жи илдян
гцввяйя минян «Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжялляси»ня эюря
ЯДВ 18% гябул олунмушдур. ЯДВ-нин фаиз дяряжяси вя щесабланмасы,
верэитутма обйектляри мцхтялиф юлкялярдя фярди характер дашыйыр.
Азярбайжан Республикасында да Ялавя Дяйяр Верэиси щаггында Ганун вя
тялиматлар гябул олунмушдур. 1992-жи иля гядяр ЯДВ-нин дяряжяси 28%
олмушдурса, 2001-жи илдян 18%-я ендирилмишдир. Сонда мцгайися цчцн
гейд едяк ки, ЯДВ-нин дяряжяси Испанийа вя Франсада 12%, Алманийада
14%, Инэилтярядя 15%, Португалийада 16% вя с.-дир. Идхал олунан маллара
ЯДВ-нин тятбиги ики функсийаны йериня йетирир:
1) харижи игтисади фяалиййятин тянзимлянмяси, даща доьрусу дахили
базарда йерли вя идхал маллары арасындакы рягабятин тянзимлянмяси;
2) Дювлят бцджясинин эялир щиссясини долдурмаг цчцн фискал
функсийаны.
ЯДВ-ни мцяййянляшдиряркян адвалор дяйярдян истифадя олунур.
ЯДВ мцгавилядя эюстярилян валйута ясасында щесабланыр, даща
доьрусу, малын эюмрцк дяйяри щесабланан валйута ясас эютцрцлцр.
ЯДВ щесабланаркян цч дяйяр елементинин жями ясас эютцрцлцр:
- малын эюмрцк дяйяри;
- эюмрцк рцсуму (адвалор, спесифик вя комбиня едилмиш тарифлярля
щесабланмыш);
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- аксиз кямиййят.
Азярбайжан Республикасында 1995-жи илдян башлайараг харижи тижарят
малларындан ялавя дяйяр верэиси тутулур. Идхал маллары истещсал олундуьу
юлкянин яразисиндя ялавя дяйяр верэисиня жялб олунмадыьы цчцн, истещлакчы
юлкялярдя щямин маллардан ялавя дяйяр верэиси тутулур. Лакин Мцстягил
Дювлятляр Бирлийи юлкяляри иля Хцсуси Эюмрцк Системи фяалиййят эюстярдийиндян, бу юлкялярдян Азярбайжан Республикасынын яразисиня эятирилян
малларын ялавя дяйяр верэисиня жялб олунмасы Азярбайжан Республикасы
Назирляр Кабинетинин гярары иля тянзимлянир.
МДБ юлкяляриня ихраж олунан маллардан ЯДВ тутулур.
Гейд етмяк лазымдыр ки, долайы верэилярдян бири дя аксизлярдир.
Аксизляр истещлак малларына вя хидмятляриня гойулдуьу цчцн, билаваситя
алыжылар тяряфиндян юдянилир. Аксизлярин фаизи, Азярбайжан Республикасынын
«Верэи Мяжялляси»ня эюря Азярбайжан Республикасынын Назирляр Кабинети
тяряфиндян мцяййян олунур. Щал-щазырда аксиз фаизляри 10%-дян (гиймяти
метал вя эцмцш мямулаты) 90-дяк (ичмяли спирт) дяйишир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, ихраж мящсулларына гойулан ЯДВ вя
аксизляри Азярбайжан Республикасы верэи органлары, идхал олунан маллар
цчцн мцяййян едилмиш ЯДВ-ни вя аксизляри ися Азярбайжан Республикасынын эюмрцк органлары топлайыр.
Аксизляри адвалор тарифляриня эюря щесабладыгда малын эюмрцк дяйяри, эюмрцк рцсуму вя эюмрцк рясмиляшдирилмяси цчцн эюмрцк йыьымларынын мигдары верэигойманын базасы кими эютцрцлцр.
Мал гисминдя юлкянин эюмрцк сярщяддиндян кечирилян малларын вя
няглиййат васитяляринин, щабеля мцшайият олунмайан багаъда, бейнялхалг
почт эюндяришляриндя кечирилян, коммерсийа мягсядляри цчцн нязярдя тутулмайан малларын вя йцклярин, щямчинин няглиййат васитяляринин эюмрцк
рясмиляшдирилмясиня эюря Ганунверижиликля мцяййян олунмуш мигдарда
эюмрцк йыьымлары алыныр.
Эюмрцк рясмиляшдирилмясиня эюря эюмрцк йыьымлары, эюмрцк системинин хидмяти хяржляри кими гиймятляндирилир. Бу эюмрцк йыьымлары бирбаша
бцджя вясаити щесаб олунур.
Эюмрцк рясмиляшдирилмясиня эюря алынан эюмрцк йыьымлары, мал вя
сянядляр эюмрцк рясмиляшдирилмясиня тягдим олунана гядяр вя йа щямин
вахт щяйата кечирилир. Бу эюмрцк йыьымлары юдянилмясинин юзцнямяхсуслуьу ашаьыдакылардыр:
1) эюмрцк йыьымларынын юдянилмяси цчцн щяр бир вахт алма вя йа
вахт узатма нязярдя тутулмайыб;
2) эюмрцк рясмиляшдирилмясиня эюря алынмыш эюмрцк йыьымлары эери
гайтарылмыр.
Азярбайжан Республикасы «Эюмрцк Мяжялляси»нин 112-жи маддясиня
эюря эюмрцк рясмиляшдирилмяси цчцн йыьымларын мигдарыны Ганунверижилийя
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уйьун олараг мцвафиг Ижра щакимиййяти, йяни Азярбайжан Республикасы
Назирляр Кабинети мцяййянляшдирир.
Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинетинин 2001-жи ил 12 апрел
тарихли 80 сайлы Гярары иля эюмрцк рясмиляшдирилмясиня эюря ашаьыдакы эюмрцк йыьымларынын мигдары мцяййян едилмишдир:
1)мал гисминдя юлкянин эюмрцк сярщяддиндян кечирилян коммерсийа
мягсядляри цчцн нязярдя тутулмайан малларын вя йцклярин (дяйяри 100
АБШ долларындан аз олдугда, 10 АБШ долларындан аз олмайажаг), няглиййат васитяляринин, щямчинин Азярбайжан Республикасы Милли Банкы тяряфиндян Азярбайжан Республикасынын эюмрцк яразисиндян кянарда сифариш верилмякля эятирилян милли валйутанын эюмрцк рясмиляшдирилмясиня эюря эюмрцк дяйяринин, харижи валйута сярвятляринин ися номинал дяйяринин 0,15%
мигдарында, Азярбайжан Республикасы Милли Банкы тяряфиндян мцяййян
едилян мязянняйя эюря манатла эюмрцк йыьымлары алыныр;
2) Азярбайжан Республикасынын эюмрцк сярщядиндян Грант щаггында Мцгавиляйя ясасян грант кими алынан мадди йардым, щуманитар вя
техники йардым мягсяди иля, щабеля Азярбайжан Республикасынын яразисиндя йерляшян дипломатик нцмайяндялярин рясми вя няглиййат васитяляри, електрик енеръисинин гаршылыглы ютцрцлмяси цзря эюмрцк рясмиляшдирилмясиня эюря
эюмрцк йыьымлары алыныр;
3) Эюмрцк Йцк Бяйаннамясинин щяр бир ялавя вяряги цчцн сювдяляшмя характериндян асылы олмайараг 5 АБШ доллары мябляьиндя мязянняйя эюря манатла юдянж алыныр.
4) Азярбайжан Республикасынын эюмрцк сярщядиндян транзит эюмрцк реъими алтында кечирилян малларын эюмрцк рясмиляшдирилмясиня 30 АБШ
доллары, щяр ялавя Транзит Йцк Бяйаннамяси цчцн 10 АБШ доллары мигдарында мязянняйя эюря эюмрцк йыьымлары алыныр;
5) физики шяхсляр тяряфиндян Азярбайжан Республикасы эюмрцк яразисиня эятирилян няглиййат васитяляринин гейдя алынмасы цчцн вясигя верилмясиня эюря: - йцк вя миник автомобилляри, микроавтобус вя автобуслар цчцн
– 20 АБШ доллары; диэяр няглиййат васитяляри цчцн 15 АБШ доллары мябляьиндя мязянняйя уйьун олараг манатла юдянж алыныр;
6) малларын вя няглиййат васитяляринин Азярбайжан Республикасы
органларынын иш вахтындан кянарда вя мцяййян едилмиш йердян кянарда
рясмиляшдирилмясиня эюря эюмрцк йыьымлары икигат мигдарда алыныр.
Сахланжа эюря эюмрцк йыьымлары. Эюмрцк анбарларында вя сащиби
Азярбайжан Республикасынын эюмрцк органлары олан мцвяггяти сахланж
анбарларында малларын вя няглиййат васитяляринин сахланжына эюря эюстярилян хидмятлярин орта дяйяриндян асылы олараг Азярбайжан Республикасы
Дювлят Эюмрцк Комитясинин мцяййян етдийи мигдарда эюмрцк йыьымлары
алыныр (Эюмрцк Мяжяллясинин 113-жц маддяси).
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Малларын эюмрцк мцшайиятиня эюря эюмрцк йыьымлары. Малларын эюмрцк мцшайиятиня эюря Азярбайжан Республикасы ДЭК-нин Азярбайжан
Республикасы Назирляр Кабинетинин разылыьы иля мцяййян етдийи мигдарда
эюмрцк йыьымлары алыныр.
Тятбиг олунан эюмрцк верэиляри, эюмрцк рцсумлары вя мцхтялиф
эюмрцк йыьымлары Дювлят бцджяси эялирляринин тяхминян 10-25%-я гядярини
тяшкил ется дя, эялир эятирмядийиндян даща чох игтисади сийасят васитяси кими
ящямиййятя маликдир.
4.3. Gömrük siyasəti ilə iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsinin
qarşыlыqlы əlaqəsi
Gömrük xidməti ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin keĢiyində duran və
nəticə etibarilə onun suverenliyinin qorunmasında fəal iĢtirak edən etibarlı
qüvvədir. Ġqtisadi inkiĢafın dərinləĢməsi, daxili bazarın yad təsirlərdən qorunması, Dövlət büdcəsinin gəlir hissəsinin formalaĢmasında gömrük xidmətinin
rolu böyükdür. Məlum olduğu kimi, Azərbaycan öz suverenliyini bərpa
etdikdən sonra 1992-ci il yanvarın 30-da Dövlət Gömrük Komitəsi yaradılmıĢdır. Lakin o zaman mürəkkəb ictimai-siyasi vəziyyət gömrük orqanlarının
formalaĢmasına imkan verməmiĢdir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin
hakimiyyətə qayıdıĢından sonra isə bütün sahələrdə olduğu kimi, gömrük
xidmətində də islahatlar aparılmıĢ, Dövlət Gömrük Komitəsinin fəaliyyətində
ciddi dönüĢ yaranmıĢdır. Ulu öndərin sözlərilə desək, gömrük xidməti Azərbaycanın iqtisadı müstəqilliyinin qorunub saxlanılmasında mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Gömrük xidməti hər bir dövlətin müstəqilliyinin əsas atributlarından biridir.
Qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycanın iqtisadi inkiĢafı, onun suverenliyinin təmin edilməsi ölkədə aparılan gömrük siyasətilə bilavasitə bağlıdır.
Bütün bunlar nəzərə alınmaqla, son 10 ildə Azərbaycanda uğurlu gömrük
siyasətinin təməli qoyulmuĢ, gömrük iĢinin təkmilləĢdirilməsi, gömrük
orqanlarının maddi-texniki və normativ-hüquqi bazasının möhkəmləndirilməsi, ümumdünya gömrük sisteminə inteqrasiyası istiqamətində uğurlu
addımlar atılmıĢdır. Bununla belə, gömrük iĢi ölkədə və dünyada gedən
ictimai-siyasi, iqtisadi-sosial proseslərdən geridə qala bilməz və daim
təkmilləĢdirilməlidir. Odur ki, ötən illərdə olduğu kimi, yola saldığımız 2008cı ildə də bu sahədə görülmüĢ iĢlər davam etdirilmiĢ, kompleks tədbirlər
həyata keçirilmiĢdir. Gömrük orqanlarının mühüm vəzifələrindən biri də
fiskal funksiyanın – gömrük vergi və rüsumları üzrə proqnozun yerinə
yetirilməsidir. Bildiyimiz kimi, son dövr Azərbaycanda mövcud olan siyasi
sabitlik, həyata keçirilən iqtisadi islahatlar öz bəhrəsini verir. Makroiqtisadi
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göstəricilər yüksələn xətlə artır. Nəticədə dövlət büdcəsinin ölkə üzrə artım
tempi dünya üzrə orta göstəricini qabaqlamıĢdır.
Bu gün dünyada vahid iqtisadi sistem - ayrı-ayrı ölkələrin milli
təsərrüfat sistemlərinin məcmusundan ibarət Ümumdünya Təsərrüfat sistemi
formalaĢır. Həmin sistemlər daim sıx əlaqədədirlər, ancaq eyni zamanda birbirinə qarĢılıqlı təsir edirlər. Azərbaycan da müstəqil dövlət kimi özünün
Milli Təsərrüfat Sistemini qurur. Bu sistemin formalaĢması üçün isə onu
xarici müdaxilədən qorumaq zəruridir. Çünki iqtisadi təhlükəsizlik hərbi
təhlükəsizlik qədər vacibdir. Bunun təmin olunması, təbii ki, gömrük
orqanlarının vəzifəsidir. Ġndi tam qətiyyətlə deyə bilərik ki, müstəqil
Azərbaycanın müstəqil gömrük sistemi formalaĢıb və qarĢıya qoyulan
funksiyaları kifayət qədər müvəffəqiyyətlə yerinə yetirir. Bu funksiyalar
aĢağıdakılardır:
I. hüquq-mühafizə orqanı kimi gömrük xidməti təhlükəsizliyi təmin
edilir, narkotik maddələrin qeyri-qanuni dövriyyəsinə, qaçaqmalçılığa qarĢı
mübarizə aparılır.
II. fiskal funksiyalarının yerinə yetirilməsi, yəni dövlət büdcəsi
gəlirlərinin təmin edilməsi. Bundan baĢqa, gömrük orqanları ölkədə yeni
iqtisadi inkiĢaf mərhələsinin baĢlanmasına uyğun olaraq milli istehsalın
qorunmasında proteksionist siyasətin həyəta keçirilməsinə də xidmət edirlər.
Büdcə gəlirlərinin yerinə yetirilməsində gömrük orqanları da mühüm
rol oynayır. Təkcə onu qeyd edim ki, büdcə gəlirlərində gömrük vergi və
rüsumlarının xüsusi çəkisi azalsa da, məbləği ilbəil artır. 2006-cı ilin yekunlarına əsasən, Dövlət Gömrük Komitəsi üzrə nəzərdə tutulmuĢ 505,4 milyon
manat məbləğində gömrük vergi və rüsumu əvəzinə, büdcəyə 515,9 milyon
manat vəsait köçürülmüĢ, proqnoz artıqlaması ilə təmin edilmiĢdir. Bir sözlə,
büdcə daxilolmalarında, yəni vergi növlərində və strukturda dəyiĢikliklər
aparılmadan maliyyə intizamı və qaçaqmalçılığa qarĢı mübarizənin gücləndirilməsi, ümumiyyətlə, gömrük nəzarətinin daha effektiv təĢkili və digər
sahələrdə görülən tədbirlər nəticəsində Dövlət Gömrük Komitəsi hər il
olduğu kimi, ötən ildə də proqnozu artıqlaması ilə yerinə yetirmiĢdir. 2007-ci
il üzrə müvafiq tapĢırıqlara gəlincə, bütün iqtisadi təhlillər aparıldıqdan sonra
Dövlət Gömrük Komitəsi üçün 630 milyon manat proqnoz nəzərdə tutulmuĢdur. Tam əminliklə deyə bilərəm ki, bu ildə də Dövlət Gömrük Komitəsi
öz üzərinə düĢən vəzifənin öhdəsindən layiqincə gələcək. Belə ki, son illər
Azərbaycan gömrük xidmətinin maddi-texniki bazası möhkəmləndirilmiĢ,
qanunvericilik bazası təkmilləĢdirilmiĢdir. Bunlar isə növbəti uğurlara əsaslı
yol açır.
Ölkə iqtisadiyyatının inkiĢafında özünəməxsus yeri olan gömrük orqanları əvvəlki illərdə olduğu kimi, ötən hesabat ilində də fəallıq göstərərək,
"Dövlət büdcəsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanunu ilə gömrük
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vergi və rüsumları üzrə müəyyən edilmiĢ proqnozun artıqlaması ilə yerinə
yetirilməsini təmin etmiĢdir.
Belə ki, xarici ticarətin ümumi dövriyyəsinin 11637,2 mln. ABġ dolları,
o cümlədən, ixracın 6372,1 mln. ABġ dolları, idxalın isə 5265,1 mln. ABġ
dolları olmaqla, ümumi idxalda vergitutma bazasının 45,2 % təĢkil etdiyi
2006-cı ildə, Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən 505,4 mln. manat proqnoza
qarĢı 515,9 mln. manat məbləğində vəsait toplanaraq Dövlət büdcəsinə
köçürülməsi təmin olunmuĢ və illik proqnoz 102,1% yerinə yetirilmiĢdir. Bu
da 2005-ci illə müqayisədə 139,8 mln. manat və yaxud 37,2% çoxdur.
Məlum olduğu kimi, ölkədə yeni iqtisadi inkiĢaf mərhələsi baĢlayıb.
Bundan əvvəl ölkəmiz iki inkiĢaf mərhələsi yaĢadı. Siyasi stabilliyin təmin
olunması mərhələsi 1996-cı ildə baĢa çatdı. Sonra start götürən makroiqtisadi
stabilliyin təmin olunması 1996-2000-ci illərdə həyata keçirildi. Həmin
dövrdə Birinci ÖzəlləĢdirmə Proqramını həyata keçirməklə yanaĢı, makroiqtisadi stabillik əldə olundu. Bu müddətdə milli valyutanın kursu, inflyasiya
səviyyəsi, xarici valyuta ehtiyatlarının formalaĢması müsbət istiqamətdə
dəyiĢdi. Bütün bunlardan sonra, yeni bir inkiĢaf mərhələsi baĢlayıb. Gömrük
orqanlarının vəzifələri də bu mərhələlərə uyğun olaraq dəyiĢdi. Birinci
mərhələdə gömrük orqanlarının fəaliyyətində əsas diqqət bilavasitə
sərhədlərin tam Ģəkildə qorunması idi. Yəni sərhəddən ölkəyə hər hansı yad
ünsürün daxil olması, qeyri-qanuni miqrasiyanın, qaçaqmalçılıq və narkotik
vasitələrin dövriyyəsinin qarĢısının alınması əsas məqsəd idi. Yəni ölkə
daxilində həyata keçirilən siyasi stabillik proseslərinə kənar təsirlərin
qarĢısının alınması zəruri idi. Ġkinci mərhələdə isə əsas məsələ fiskal funksiyanın həyata keçirilməsi, yəni büdcənin gəlirlərinin proqnoz səviyyəsində
təmin olunması idi. Amma indiki mərhələdə bu funksiyalar sırasına proteksionist funksiya da əlavə olunub. Ġqtisadi inkiĢafın təmin olunması üçün yerli
istehsalın qurulmasına ehtiyac var. Ölkədə daxili istehlak bazarının formalaĢması və onun strukturunun dəyiĢməsində gömrük orqanları mühüm rol
oynamalıdır. Ġstehlak bazarı iki hissədən ibarətdir: əhalinin istehlak bazarı və
istehsal sahələrinin istehlak bazarı. Onların hər ikisində struktur dəyiĢdirilməli, istehlakda yerli və xarici xammalın həcmi müəyyənləĢməlidir. Hesab
edirəm ki, iqtisadi inkiĢafın təmin olunmasında təkcə DGK yox, Ġqtisadi
ĠnkiĢaf Nazirliyi, bank qurumları, Vergilər və Maliyyə nazirlikləri birgə
kompleks Ģəkildə fəaliyyət göstərməlidirlər. Bildiyiniz kimi, Dövlət baĢçısı
2003-cü il üçün Dövlət Neft Fondu Büdcəsinin formalaĢması haqqında
Fərman imzaladı. Fərmanda Nazirlər Kabinetinə tapĢırıldı ki, Neft Fondunun
vəsaitlərindən səmərəli istifadə etmək üçün investisiya proqramları hazırlansın. Çox vacib olan bu məsələ onu göstərir ki, ölkədə yaranmıĢ həm xarici
valyuta resursları, həm də Neft Fondunun vəsaitləri hesabına yerli istehsalın
inkĢaf etdirilməsinə baĢlamaq lazımdır. Hazırda bu istiqamətdə iĢ aparılır.
Gömrükçü kimi onu qeyd etmək istərdim ki, həmin investisiya proqram142

larının təmin edilməsində idxal və ixrac əməliyyatları və hazırkı fəaliyyətin
təsirini mütləq nəzərə almaq lazımdır. Bu proseslərin səmərəliləĢdirilməsi isə
iqtisadçıların öz üzərinə düĢür.
2006-cı il ərzində Azərbaycanın gömrük orqanları ölkənin iqtisadi
mənafeyinin və təhlükəsizliyinin qorunması, qaçaqmalçılığa və gömrük iĢi
sahəsində digər hüquqpozmalara qarĢı mübarizə aparılması istiqamətində
hüquq-mühafizə sahəsində fəaliyyətini gücləndirməklə, kompleks tədbirlər
həyata keçirmiĢdir. Hesabat dövründə gömrük orqanlarının əməliyyat bölmələrinin fəaliyyəti əsasən qaçaqmalçılığa qarĢı mübarizənin aparılmasına,
xüsusilə də qaçaqmalçılıq kanallarının aĢkar olunmasına və ləğvinə, qabaqlayıcı, profilaktik və əməliyyat-axtarıĢ tədbirləri vasitəsilə gömrük ödəniĢlərinin ödənilməsindən yayınmanın və digər hüquqpozmaların qarĢısının alınmasına yönəlmiĢdir. Həyata keçirilmiĢ tədbirlər nəticəsində ötən il 5326
hüquqpozma faktı aĢkar edilmiĢdir. Bu faktlardan 181-ni, cinayət xarakterli
faktlar olmuĢ, 185 nəfər (123 Azərbaycan, 62 xarici ölkə vətəndaĢı) Ģübhəli
Ģəxs qismində saxlanılmıĢdır. Gömrük orqanlarının iĢinin əsas istiqamətlərindən biri də idxal-ixrac əməliyyatları zamanı Valyuta Qanunvericiliyinin
pozulmasına qarĢı mübarizə təĢkil etmiĢdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 iyul 2000-ci il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiĢ 2006-cı ilədək
olan dövr üçün nəzərdə tutulan “Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin
və prekursorların qanunsuz dövriyyəsi və narkomanlığın yayılması ilə mübarizə üzrə Proqram”ından irəli gələn vəzifələrin icrasını təmin etmək
məqsədilə gömrük orqanları tərəfindən digər hüquq-mühafizə orqanları ilə
əməkdaĢlıq Ģəraitində görülən tədbirlər nəticəsində 2006-cı ilin müvafiq
dövründə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqədar 44 fakt
aĢkarlanmıĢ, həmin faktlar üzrə 13 kq 322,56 qram narkotik, o cümlədən 3 kq
187,497 qram tiryək, 8 kq 717,57 qram marixuana, 62 qram həĢiĢ, 854,893
qram heroin, 1364 ədəd psixotrop maddə (ampul, kapsul və həb Ģəklində)
tutulmuĢdur.
Гейд етмяк лазымдыр ки, щazırda DGK dünyanın 12 ölkəsi ilə gömrük
fəaliyyətində qarĢılıqlı əqalələr qurub. Bu əlaqələr əsasən informasiya
mübadiləsi, narkotiklərin qeyri-qanuni dövriyyəsi, qaçaqmalçılığın qarĢısının
alınması, həmçinin gömrük dəyərləndirilməsinin düzgün həyata keçirilməsi
istiqamətlərində qurulur.
Ġldən-ilə artan ixrac-idxal əməliyyatlarının həcmi müvafiq texniki və
proqram təminatını tələb edirdi. 1999-cu ildən baĢlayaraq Dövlət Gömrük
Komitəsinin rəhbərliyinin diqqəti nəticəsində gömrük xidməti üçün çox vacib
Ģəbəkələr və avtomatlaĢdırılmıĢ sistemlər yaradılmıĢdır.
Hazırda 57 gömrük orqanını birləĢdirən və "on-line" rejimində iĢləyən
korporativ Ģəbəkə yaradılıb, 31 gömrük orqanında GRNAS-ın tətbiqi tamamlanır, 19 gömrük orqanında "Hüquqpozmaların uçotu və nəzarəti avtomatlaĢ-
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dırılmıĢ sistemi" tətbiq olunub, 29 gömrük orqanında informasiya mübadiləsini təmin edən "Çatdırma" proqramı təminatından istifadə olunur.
Məlum olduğu kimi, ölkə iqtisadiyyatının dinamik inkiĢafı Ģəraitində
gömrük xidmətinin də daim təkmilləĢdirilməsi vacib amildir. O cümlədən,
gömrük iĢinin tələb olunan səviyyədə təĢkili, beynəlxalq normalara uyğun
aparılması bu sahədə normativ bazanın təkmilləĢdirilməsi və gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsində informasiya texnologiyalarının geniĢ tətbiqindən asılıdır. Artıq 7 ildir ki, bu istiqamətdə Dövlət Gömrük Komitəsi BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının ĠnkiĢaf Proqramının ölkəmizdəki ofisi ilə əməkdaĢlıq edir.
2006-cı ilin noyabrında təqdimatı keçirilən yeni Gömrük Məcəlləsi
layihəsinin hazırlanmasında məqsəd də davamlı iqtisadi inkiĢafa müasir
xidmət göstərmək, baĢqa sözlə, XXI əsrin yeni çağırıĢları əsasında çevik
gömrük modelini formalaĢdırmaqdır. Yeni Gömrük Məcəlləsinin hazırlanması Avropa Birliyi və BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatı ĠnkiĢaf Proqramının birgə
layihəsi olan – “Azərbaycan Respublikasında Gömrük Xidmətinin TəkmilləĢdirilməsi” layihəsi çərçivəsində həyata keçirilmiĢdir. Layihə çərçivəsində
Avropa Birliyinə üzv olan Estoniya və Ġsveçin gömrük xidmətləri ilə yaxından tanıĢlıq və təcrübə mübadiləsi aparmaq üçün Dövlət Gömrük Komitəsinin mütəxəssislərindən ibarət bir qrup əməkdaĢ bu ölkələrə səfər etmiĢlər.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Azərbaycan Respublikasının yeni Gömrük
Məcəlləsinin tətbiqinə dair Dövlət Gömrük Komitəsinin mövcud siyasət və
prosedurlara tələb olunan əlavə və dəyiĢiklikləri, informasiya texnologiyalarının tətbiqi sahələrinin müəyyənləĢdirilməsində mühüm rol oynayacaqdır. Ümumiyyətlə, Avropa Birliyinə üzv dövlətlərin gömrük iĢi ilə bağlı
qanunvericilik aktlarının və qabaqcıl iĢ təcrübələrinin dərindən öyrənilməsi
Azərbaycanın yeni Gömrük Məcəlləsinin layihəsinin beynəlxalq standartlara
uyğun Ģəkildə iĢlənib hazırlanması iĢinə yaxından kömək göstərmiĢdir.
Məlumat üçün onu da qeyd edim ki, "Azərbaycan Respublikasının Gömrük
Xidmətinin TəkmilləĢdirilməsi" layihəsi çərçivəsində yeni Gömrük Məcəlləsinin iĢlənib hazırlanması ilə bağlı Azərbaycanın müvafiq dövlət qurumlarının nümayəndələri və ölkəmizdə fəaliyyət göstərən sahibkarlarla görüĢlər
keçirilmiĢ və onlarla fikir mübadiləsi aparılmıĢdır. Bir sözlə, Azərbaycan
gömrük xidməti bu dövr ərzində də öz fəaliyyətini beynəlxalq normalara,
Ümumdünya Gömrük TəĢkilatının prinsiplərinə, Azərbaycan Respublikasının
qanunlarına, gömrük iĢinə dair normativ-hüquqi aktlara uyğun olaraq qurmuĢ, gömrük nəzarətini və gömrük iĢinə dair normativ-hüquqi bazanı təkmilləĢdirmək, maliyyə intizamını möhkəmləndirmək, qaçaqmalçılıq və gömrük
qaydalarının pozulmasına qarĢı mübarizəni gücləndirmək, Ģəxsi heyətlə
aparılan iĢin səmərəsini artırmaq, gömrük orqanlarının maddi-texniki bazasını inkiĢaf etdirmək və beynəlxalq əlaqələri gücləndirmək istiqamətində məqsədyönlü iĢ aparmıĢdır.
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Bunlarla birlikdə, gömrük orqanlarının əməkdaĢları tərəfindən gömrük
rəsmiləĢdirilməsi və gömrük nəzarətinin səmərəli və operativ Ģəkildə həyata
keçirilməsi, sərhəd-keçid məntəqələrində sərniĢin axınının sürətləndirilməsi
və mal dövriyyəsinin artırılması məqsədilə Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən yerli gömrük orqanlarının müasir standartlara cavab verən texniki
nəzarət vasitələri ilə təmin olunması iĢi davam etdirilir, yeni alınmıĢ texniki
nəzarət vasitələrindən düzgün istifadəni təmin etmək üçün mütəmadi kurslar
təĢkil olunur. 2006-cı il ərzində gömrük statistikasının və bu sahədə informasiya texnologiyalarının təkmilləĢdirilməsi sahəsində də bir sıra tədbirlər
həyata keçirilmiĢdi. Ümumiyyətlə, gömrük xidmətinin təkmilləĢdirilməsi və
inkiĢafı Dövlət Gömrük Komitəsinin daim diqqət mərkəzindədir. Gömrük
xidmətinin təkmilləĢdirilməsi və inkiĢafı əsasən müxtəlif gömrük prosedurlarında informasiya texnologiyalarının geniĢ tətbiqindən asılıdır. Hazırda bu
sahə üzrə DGK mal və nəqliyyat vasitələri dövriyyəsinin məlumatlarının yığımını təmin edən sistemin yaradılması, gömrük orqanları arasında informasiya mübadiləsinin təmin olunması, gömrük rəsmiləĢdirilməsi və nəzarətinin
avtomatlaĢdırılması, qaçaqmalçılıq və gömrük qaydalarının pozulması ilə
mübarizənin informasiya təminatının təĢkili, gömrük inspektorlarının avtomatlaĢdırılmıĢ iĢ yerlərinin yaradılması, mərkəzi aparata gündəlik daxil olan
məlumatların yoxlanılması və müvafiq məlumat bazalarının təĢkili, eləcə də
xarici-iqtisadi əlaqələrin təhlilinin avtomatlaĢdırılmıĢ rejimdə aparılması istiqamətlərində iĢ görür. Eyni zamanda, DGK-da və sərhəd gömrük idarələrində
videokonfrans avadanlıqları quraĢdırılmıĢdır ki, bu da idarə rəhbərlərinə
videokonfranslar vasitəsi ilə həlli çox vacib və təxirəsalınmaz məsələləri iĢ
yerlərini tərk etmədən komitə rəhbərləri ilə canlı ünsiyyət vasitəsilə müzakirə
və həll etməyə, vacib qərarlar qəbul etməyə imkan yaradır.
Respublikada aparılan gömrük siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri də
gömrük rəsmiləĢdirilməsi və nəzarətinin Ģəffaflığının təmin edilməsidir. Bu
məqsədlə gömrük inspektorlarının avtomatlaĢdırılmıĢ iĢ yerlərinin yaradılmasına da böyük diqqət yetirilir. Belə ki, bu məqsədlə “Avtonəqliyyat”, “Müvəqqəti yüklərə nəzarət” və “ Gömrük mədaxil orderləri" proqram təminatları
yaradılıb və gömrük orqanlarında tətbiq olunur. Aparılan iĢlər nəticəsində
Dövlət Gömrük Komitəsi mal və nəqliyyat vasitələrini təsvir edən məlumatları Ģəbəkə vasitəsilə yığır, yoxlayır və 4 – “Sərhəd”, “Yük gömrük bəyannamələri”, “Tranzit” və “gömrük mədaxil orderləri” məlumat bazalarını
yaradır. Göstərilən məlumat bazalarının emalı nəticəsində hər ay xarici-iqtisadi əməliyyatların makroiqtisadi təhlili aparılır və müvafiq icra orqanlarına
təqdim olunur. Eyni zamanda, hər rüb üzrə “Azərbaycan Respublikasının xarici
ticarətinin gömrük statistikası” bülleteni tərtib olunur və icra orqanlarına, beynəlxalq təĢkilatlara, səfirliklərə və MDB ölkələrinə göndərilir.
Ötən müddətdə gömrük orqanlarının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, onun müasir avadanlıq və texniki vasitələrlə təchiz olunması
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istiqamətində baĢlanılmıĢ iĢ davam etdirilmiĢ, əsaslı tikinti və təmir iĢləri
aparılmıĢdır. Belə ki, Culfa, Əli Bayramlı, Sumqayıt gömrük idarələrinin və
“Azterminalkompleks” Təsərrüfat Hesablı Xarici Ġqtisadi Birliyinin yeni
inzibati binaları, eləcə də Bakı BaĢ Gömrük Ġdarəsinin “Ġpək Yolu”, Xaçmaz
Gömrük Ġdarəsinin “ġirvanovka” gömrük postları istifadəyə verilmiĢdir.
“Azərbaycan Respublikasında Gömrük Xidmətinin TəkmilləĢdirilməsi» layihəsi üzrə Dövlət Gömrük Komitəsinə kompyuter avadanlıqları, ABġ hökuməti adından isə digər texniki avadanlıqlar təqdim olunmuĢdur. Bundan baĢqa, Dövlət Gömrük Komitəsində Ġnformasiya-Sorğu Mərkəzi və Müasir Server Xidməti istifadəyə verilmiĢdir.
2006-cı ilin noyabr ayında Azərbaycan Respublikası “Gömrük Məcəlləsi”nin yeni layihəsinin təqdimatı keçirilmiĢ, "Azərbaycan Respublikası
Gömrük Sisteminin 2007-2011-ci illər üzrə inkiĢafına dair Dövlət Proqramı"
hazırlanmıĢ, "GUAM Ticarət və Nəqletməyə Yardım Layihəsinin həyata
keçirilməsi üzrə Milli Plan" qəbul olunmuĢdur.
Ölkədə korrupsiyaya və digər neqativ hallara qarĢı mübarizəni gücləndirmək məqsədilə gömrük ödəniĢlərinin xüsusi ödəniĢ kartları vasitəsilə
həyata keçirilməsi üçün Bakı Hava Yolları Nəqliyyatında, BaĢ Gömrük
Ġdarələrində, habelə Sumqayıt və Avtonəqliyyat Gömrük Ġdarələrində ödəniĢ
post-terminalları artıq fəaliyyətə baĢlamıĢ, bir çox digər gömrük orqanlarında
isə bu iĢ baĢa çatmaq üzrədir. Mal və nəqliyyat vasitələri üzərində gömrük
nəzarəti və rəsmiləĢdirilməsinin beynəlxalq normalara uyğunlaĢdırılması
istiqamətində tədbirlər hesabat ilində davam etdirilmiĢ, bu sahədə avtomatlaĢdırılmıĢ sistemin ilk olaraq Bakı BaĢ Gömrük Ġdarəsinin "Ġpək Yolu"
gömrük postunda tətbiqinə baĢlanmıĢdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyevin “Sahibkarlığın
inkiĢafı, bu sahədə əsassız müdaxilə hallarının qarĢısının alınması barədə”
Sərəncam və göstəriĢlərinə uyğun olaraq ötən hesabat ilində Dövlət Gömrük
Komitəsi ilə iĢ adamları arasında əlaqələndirici funksiyanı həyata keçirən
Koordinasiya ġurasının fəaliyyəti gücləndirilmiĢ, sahibkarların fəaliyyətinə
lüzumsuz müdaxilələrin qarĢısının alınması, həmçinin daxili bazarı qorumaq
və ixracı stimullaĢdırmaq məqsədilə lüzumsuz tarif güzəĢtlərinin ləğvi
yönümündə tədbirlər həyata keçirilmiĢdir. Beynəlxalq təĢkilatların tövsiyələri
nəzərə alınmaqla, hazırda tətbiq olunan gömrük idxal rüsumlarının çoxpilləli
sistemdən azpilləli sistemə keçilməsi barədə müvafiq təkliflər hazırlanıb
baxılmaq üçün Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə təqdim edilmiĢdir. 2006-cı ildə gömrük statistikasının daha da təkmilləĢdirilməsi, yeni,
müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqi iĢi davam etdirilmiĢdir.
Dövlət Gömrük Komitəsi beynəlxalq gömrük əməkdaĢlığının geniĢləndirilməsi, beynəlxalq inteqrasiyanın dərinləĢdirilməsi istiqamətində iĢini
davam etdirmiĢ, dünyanın bir çox qabaqçıl ölkələrinin gömrük təĢkilatları ilə
qarĢılıqlı əməkdaĢlığa dair sənədlər qəbul edilmiĢ, o cümlədən Azərbaycan
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Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi ilə Macarıstan Respublikası Maliyyə
Mühafizə Xidməti arasında əməkdaĢlıq haqqında Protokol, "Moldova Respublikası Hökuməti və Azərbaycan Respublikası Hökuməti arasında gömrük
iĢi sahəsində əməkdaĢlıq və qarĢılıqlı yardım haqqında SaziĢ" imzalanmıĢdır.
1995-ci ildən qarĢılıqlı əməkdaĢlığa baĢladığımız Amerika BirləĢmiĢ
ġtatlarının Gömrük və Sərhəd Mühafizə Xidməti nümayəndə heyətinin bu
günlərdə ölkəmizə səfəri Azərbaycan-Amerika gömrük xidmətlərinin əməkdaĢlığında yeni mərhələ olmaqla, gömrük məsələləri üzrə hökumətlərarası
SaziĢin imzalanmasını sürətləndirməkdədir. Cari ililn fevral ayında isə ölkəmizin paytaxtında Ümumdünya Gömrük TəĢkilatının xətti üzrə dünyanın bir
sıra beynəlxalq təĢkilatlarının və ən iri farmakologiya kampaniyalarının
iĢtirakı ilə "Saxta dərman preparatları ilə mübarizə" mövzusunda keçiriləcək
Beynəlxalq Konfransa bu günlər ciddi hazırlıq görülür.
Beynəlxalq inteqrasiya ilə yanaĢı, milli iqtisadiyyatın inkiĢafını nəzərdə
tutan xarici siyasətin məntiqi nəticəsi olaraq dövlətimizin iqtisadi əlaqələri
ilbəil geniĢlənməkdədir. Artıq xarici investisiya qoyuluĢları, ticarət əlaqələri
və digər beynəlxalq əlaqələrə istiqamətlənmiĢ tədbirlər Azərbaycan dövlətinin iqtisadi-siyasi həyatında mühüm yer tutur. Dövlətimizin ayrılmaz tərkib
hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasının blokada Ģəraitində olması isə
xarici iqtisadi, o cümlədən, onun tərkib hissəsi olan ticarət əlaqələrinin regionun iqtisadiyyatındakı rolunun əhəmiyyətini daha da artırır. Xarici ticarət
əlaqələrinin Muxtar Respublika ərazisində tənzimlənməsini həyata keçirən
gömrük orqanları büdcənin formalaĢdırılması ilə yanaĢı, daxili bazarın qorunması ilə sahibkarlığın inkiĢaf etdirilməsində, süni qiymət dəyiĢmələrinin tənzimlənməsi ilə istehlakçıların hüquqlarının müdafiə edilməsində, gömrük
qanun pozuntularına qarĢı mübarizədə yaxından iĢtirak edirlər.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Azərbaycanın gömrük xidməti ölkənin iqtisadi maraqlarını və təhlükəsizliyini qoruyan çoxfunksiyalı bir kompleksə
çevrilib. DGK indi öz iĢini müasir tələblərə uyğun quraraq müasirləĢmiĢ,
təĢkmilləĢmiĢ bir sistemdir.
Hazırda DGK-da müxtəlif beynəlxalq təĢkilatların - Beynəlxalq Valyuta
Fondunun, Dünya Bankının və Ümumdünya Gömrük TəĢkilatının yaxından
köməyi ilə ciddi modernləĢdirmə prosesi aparılır. Bu tədbirlərin görülməsində əsas məqsəd bir tərəfdən ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini təmin etmək
üçün gömrük nəzarətinin daha da gücləndirilməsidirsə, digər tərəfdən də
ticarət əməliyyatlarının gömrük rəsmiləĢdirilməsi prosedurlarının sadələĢdirilməsi, iĢ adamlarının gömrüklə bağlı vaxt itkisinə yol verməməsidir.
Beynəlxalq təĢkilatlarla DGK-nın sıx əməkdaĢlığı, eyni zamanda beynəlxalq layihələrin həyata keçirilməsində qarĢılıqlı münasibətlərin dərinləĢməsi bu sahədə müsbət nəticələr verir. TRASEKA və TASĠS proqramları çərçivəsində həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər buna misal ola bilər.
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DGK-nın BMT ĠnkiĢaf Proqramı ilə qarĢılıqlı əlaqələri də öz müsbət
nəticələrini verir. DGK-nın potensialının gücləndirilməsi və məlumatların
ötürülməsi Ģəbəkəsinin yaradılması istiqamətində 1999-cu ilin yanvar ayında
imzalanmıĢ layihənin 1-ci və 2-ci fazası uğurla yekunlaĢdırılmıĢdır.
Gömrük təĢkilatları ilə regional səviyyədə ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaĢlığın inkiĢaf etdirilməsində göstərilən təĢəbbüslər Bakıda Regional Tədris
Mərkəzinin yaradılmasına da böyük təkan verib. Terrorizmin təzahürlərinin,
nüvə, radioaktiv materialların yayılmasının qarĢısını almaq yolunda DGK
effektiv fəaliyyət göstərir. DGK bu məqsədlə Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq
Agentliklə (AEBA) fəal əməkdaĢlıq edir. Gömrük orqanları tərəfindən sərhəd-keçid məntəqələrinin lazımi texniki-nəzarət vasitələri ilə təchiz edilməsinə dair hazırlanan layihə Agentliyə təqdim edilib.
4.4.Kечид дюврцндя эюмрцк сийасятинин формалашмасынын сяъиййяви
хцсусиййятляри
Базар игтисадиййаты йолу иля эедян юлкямизин гаршысында duran яsas
vяzиfяlяrdяn bиrи xarиcи иqtиsadи fяalиyyяtиn gюmrцk mцnasиbяtlяrиnиn
tяnzиmlяnmяsи иdи. Bеля kи, gюmrцk tяnzиmlяnmяsи dюvlяtиn xarиcи tиcarяt
dюvrиyyяsиnя tяsиrиnиn яsas vasиtяlяrиndяn bиrиdиr, onun kюmяyи иlя dюvlяt
bиr tяrяfdяn юz иqtиsadиyyatыnыn dцnya tяsяrrцfatыna azad чыxышыnы tяmиn
edиr, dиgяr tяrяfdяn иsя ayrы-ayrы mallarыn юlkя яrazиsиnя gяtиrиlmяsи vя
чыxarыlmasыnы tяnzиmlяmяklя mцяyyяn qadaьalar vя mяhdudиyyяtlяr qoyulmasы, lиsenzиyalaшdыrma, kvotalaшdыrma vя республика иstehlakчыlarыnыn
maraqlarыnыn tяmиn edиlmяsи mяqsяdиlя dиgяr tяdbиrlяrиn gюrцlmяsиnи tяmиn edиr. Eynи zamanda xarиcи иqtиsadи fяalиyyяtиn gюmrцk tяnzиmlяnmяsи
иqtиsadи tяhlцkяsиzlиyиn mцdafияsи, иctиmaи qaydanыn, иnsanlarыn hяyat vя
saьlamlыьыnыn, cяmиyyяtиn яxlaqи vя mяnяvи dяyяrlяrиnиn qorunmasы, hяmчиnиn юlkяnиn sяrhяdиndяn mallarыn vя nяqlиyyat vasиtяlяrиnиn keчиrиlmяsи
zamanы gюmrцk юdяnишlяrиnиn alыnmasы yolu иlя Дюvlяt bцdcяsиnиn gяlиr
hиssяsиnиn doldurulmasыnы tяmиn edиr.
Bu mцnvalla, 1992-cи иlиn yanvarыn 30-da Пrezиdentиn 561 saylы
Фяrmanы иlя Azяrbaycan Respublиkasы Dюvlяt Gюmrцk Komиtяsи yaradыldы. Yarandыьы иlk иllяrdя Komиtяnиn hяyata keчиrdиyи иlkиn sahяlяr яsasяn
tяшkиlatи mяsяlяlяr, o cцmlяdяn dя gюmrцk xиdmяtи fяalиyyяtиnиn mяqsяdlяrиnиn mцяyyяnlяшdиrиlmяsи, hяmчиnиn onun strukturu vя яmяkdaшlarыnыn
sayы vя s. bu kиmи mяsяlяlяr tяшkиl edиrdи.
Bиr qayda olaraq gюmrцk orqanlarыnыn яhяmиyyяtlи funksиyasы
Эюmrцk Гanunverиcиlиyиnиn иcrasы, mal vя xиdmяtlяrиn, o cцmlяdяn dя
nяqlиyyat vasиtяlяrиnиn yerdяyишmяsи (юlkяyя daxиl olmasы vя ya чыxarыlmasы) цzяrиndя nяzarяtиn tяmиn edиlmяsи yolu иlя юlkяnиn иqtиsadи tяhlцkяsиzlиyиnиn tяmиn olunmasы, gюmrцk sиyasяtиnиn formalaшdыrыlmasы vя tяk148

mиllяшdиrиlmяsи kиmи юlkя цчцn hяyatи яhяmиyyяtlи mяsяlяlяrdяn иbarяtdиr.
Яsas mяqsяdlяr sыrasыna иsя иlk nюvbяdя Дюvlяt bцdcяsиnя gюmrцk rцsumlarыndan vя юdяmяlяrиndяn yыьыmlarыn daxиl olmasыnы tяmиn etmяk kиmи
prиorиtetlяr daxиldиr.
Azяrbaycan дювлятинин xarиcи tиcarяt-иqtиsadи sиyasяtиnиn mяqsяdlяrиnя aшaьыdakыlarы aиd etmяk olar: юtцrцlmяsиndяn asыlы olmayaraq mallarыn gюmrцk qeydиyyatыnыn aparыlmasыnыn tяmиn olunmasы; gюmrцk prosedurlarыnыn sadяlяшdиrиlmяsи vя qeydиyyat mцddяtиnиn aшaьы salыnmasы;
gюmrцk nяzarяtи цчцn mцasиr aparыcы gюmrцk texnologиyalarыnыn tяtbиq
edиlmяsи; gюmrцk юdяnишlяrиnиn vя onlarыn bцdcяyя daxиlolmalarы цzяrиndя
nяzarяt texnologиyalarыnыn tяkmиllяшdиrиlmяsи; yцk vя yцk yolayrыcыlarы
haqqыnda яvvяlcяdяn mяlumatыn яldя edиlmяsи; qaчaqmalчыlыьыn qarшыsыnыn
alыnmasы, narkotиk maddяlяrиn gяtиrиlmяsиnиn (vя ya aparыlmasыnыn), o
cцmlяdяn dиgяr hцquq-mцhafиzя orqanlarы иlя bиrlиkdя юlkя яrazиsиndяn
иstиfadя edяrяk narkotиk maddяlяrиn qeyrи-qanunи tranzиtиnиn qarшыsыnыn
alыnmasы; иxracdan яldя edиlяn gяlиrlяrиn tam daxиl olmasы, o cцmlяdяn,
barter vя bank tяmиnatlarыnыn yerиnя yetиrиlmяsи цzяrиndя tяdbиrlяrиn gцclяnmяsи иstиqamяtиndя nяzarяtиn hяyata keчиrиlmяsи; gюmrцk sяrhяdиnиn tamamиlя yenиdяn qurulmasы vя gюmrцk nяzarяtиnиn dцnya standartыna uyьun шяkиldя yenиdяn quraшdыrыlmasы; gюmrцk sяrhяdиndяn yцkцn yerdяyишmяsиnиn avtomatlaшdыrыlmыш qeydиyyatыnыn vя yekun hesabatlarыn tяkmиllяшdиrиlmяsи; gюmrцk mцayиnяsиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи; hиssяvи иdentиfиkasиya mцayиnяsи texnologиyalarыnыn tяtbиqи vя gюmrцk mцayиnяsиnиn daиrяsиnиn genишlяndиrиlmяsи; beynяlxalq tяlяblяr sяvиyyяsиnя uyьun olaraq gюmrцk sяnяdlяrиnиn uyьunlaшdыrыlmasы; boru nяqlиyyatы vя elektrиk юtцrцcц
naqиllяrиnиn vasиtяsи иlя иdxal vя иxrac edиlяn mal vя xиdmяtlяr цzrя faktиkи
nяzarяtиn tяmиn olunmasы; tяnzиmlяnmяnиn qeyrи-tarиf tяdbиrlяrи цzrя nяzarяt texnologиyalarыnыn tяkmиllяшdиrиlmяsи; иntellektual mцlkиyyяt obyektlяrиnиn yerdяyишmяsи цzяrиndя nяzarяtиn hяyata keчиrиlmяsи vя bununla
яlaqяdar tяшkиlatи mexanиzmlяrиn vя tяшkиlatи-hцquqи bazanыn formalaшdыrыlmasы; gюmrцk tяnzиmlяnmяsиnиn tarиf metodlarы kompleksиnиn sяmяrяlи fяalиyyяtиnиn tяhlиlиnиn hяyata keчиrиlmяsи vя bununla яlaqяdar tяdbиrlяr planыnыn, o cцmlяdяn tяkmиllяшdиrиlmяsи иstиqamяtlяrиnиn hazыrlanmasы vя hяyata keчиrиlmяsи; mцяyyяnlяшdиrиlmиш zaman mцddяtиndя hesabatlarыn mцяyyяnlяшdиrиlmиш formada Gюmrцk Komиtяsиnя mяlumatlarыn
tяhvиl verиlmяsи vя bununla яlaqяdar kompleks fяalиyyяtиn keyfиyyяt aspektlяrиnиn yцksяldиlmяsи, mяlumatыn hяqиqиlиyиnиn yoxlanыlmasы цчцn
mюvcud olan яks-яlaqя mexanиzmlяrиnиn tяtbиq edиlmяsи; Komиtяnиn tяшkиlatи strukturunun tяkmиllяшdиrиlmяsи mяqsяdиlя gюmrцk xиdmяtиnиn цmumяn vя struktur vahиdlяrи шяklиndя ayrы-ayrыlыqda fяalиyyяtиnиn perиodиk
tяhlиlи vя s.
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Azяrbaycan дювлятинин gюmrцk sиyasяtиnиn uьurla hяyata keчиrиlmяsи юz nюvbяsиndя aшaьыdakы prиorиtetlяrиn яldя edиlmяsиnи mцmkцnlяшdиrиr:
Gюmrцk nяzarяtи alяtlяrиnиn sяmяrяlи иstиfadяsиnиn tяmиn olunmasы;
Respublиkanыn gюmrцk sяrhяdlяrиndя яmtяя dюvrиyyяsиnиn тянзимлянмяси;
Daxиlи bazarы qorumaq mяqsяdиlя tиcarи-иqtиsadи mяqsяdlяrиn hяyata keчиrиlmяsи;
Mиllи иqtиsadиyyatыn иnkишafыnыn stиmullaшdыrыlmasы;
Xarиcи bazar ekspansиyasыndan vя qeyrи-sиvиl rяqabяtdяn qorunmaq vя s.
Bu mяnada Azяrbaycan Respublиkasы Dюvlяt Gюmrцk Komиtяsиnиn цzяrиnя юlkя иqtиsadиyyatыnыn uzunmцddяtlи perspektиvdя dayanыqlы
иnkишafы цчцn bюyцk ишlяr dцшцr. Bиr qayda olaraq, юlkяnиn gюmrцk xиdmяtиnиn vя bu xиdmяtи hяyata keчиrяn gюmrцk orqanlarыnыn, xarиcи иqtиsadи
fяalиyyяtиn dюvlяt tяnzиmlяnmяsи sиstemиndя mяrkяzи element funksиyasыnы
yerиnя yetиrяn gюmrцk sиstemиnиn яhяmиyyяtи mцasиr иqtиsadи gerчяklиklяr
vя dцnya иqtиsadиyyatыnda baш verяn dяyишиklиklяr fonunda, o cцmlяdяn
mцsbяt meyиllяr zяmиnиndя daиma artmaqdadыr.
Юlkяnиn dцnya bиrlиyиnя иnteqrasиyasыnы sцrяtlяndиrmяk vя daha dayanыqlы sцtunlar цzяrиndя xarиcи юlkяlяrlя иkиtяrяflи vя чoxtяrяflи яmяkdaшlыq
vя яlaqяlяrиn yaradыlmasы, яlaqяlяrиn иnkишaf etdиrиlmяsи, юlkяmиzиn mиllи
maraqlarыnыn tяmиnи prosesиndя keyfиyyяtcя yenи цfцqlяrиn aчыlmasыnda vя
цmumиyyяtlя, Azяrbaycanыn xarиcи иqtиsadи яlaqяlяrиnиn qurulmasы vя
tяnzиmlяnmяsиndя Dюvlяt Gюmrцk Komиtяsиnиn fяalиyyяtиnиn яhяmиyyяtи
yarandыьы gцndяn bяrи xeylи artmышdыr. Bu mяnada юlkяnиn xarиcи иqtиsadи
яlaqяlяrиnиn gцnц-gцndяn artmasы vя bu иstиqamяtdя gюmrцk xиdmяtиnиn
vя onun ayrы-ayrы strukturlarыnыn цzяrиnя dцшяn vяzиfя vя funksиyalarы arzu
olunan vя dцnya standartlarыnыn tяlяblяrиnя mцvafиq formada, mцasиr
иqtиsadи gerчяklиklяrиn prиzmasыndan mяqsяdyюnlц шяkиldя yerиnя yetиrиlmяsиndя tяbии kи, Dюvlяt Gюmrцk Komиtяsиnиn rolu danыlmazdыr.
Mцstяqиllиyиnи yenи яldя etmиш vя иqtиsadиyyatыnыn keчиd dюvrцnц
yaшayan Azяrbaycan дювлятинин gюmrцk sиyasяtи, юlkяnиn dцnya bиrlиyиndя
nцfuzunun artmasыna xиdmяt edяn, иqtиsadиyyatыmыzыn иnkишafыna kюmяk
edяn vя bununla yanaшы, юlkяmиzиn beynяlxalq иqtиsadи яlaqяlяr sferasыnda
yerиnи mюhkяmlяndиrяn gюmrцk sиstemиnиn yardыlmasы иstиqamяtиndя
formalaшdыrыlmышdыr.
Gюmrцk sиyasяtиnя юlkя rяhbяrlиyиnиn yцksяk sяvиyyяdя юnяm vermяsи vя respublиkamыzыn dцnya bиrlиyиnя sцrяtlи иnteqrasиyasы Dюvlяt
Gюmrцk Komиtяsиnиn strukturuna yenиdяn baxmaьы vя bu strukturun иш
mexanиzmиnиn, vяzиfя vя funksиyalarыnыn tяkmиllяшdиrиlmяsиnи zяrurяtя чevиrmишdиr. Qeyd etmяk lazыmdыr kи, Azяrbaycan Respublиkasы Dюvlяt
Gюmrцk Komиtяsиnиn strukturu Цмуммилли Лидеримиз Heydяr Яlиyevиn
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26 oktyabr 1998-cи иl fяrmanы иlя tяsdиqlяnmишdиr vя bu gцn dя юz qцvvяsиnи saxlamaqdadыr. Цmumdцnya Gюmrцk Tяшkиlatыnыn (ЦGT) mцtяxяssиslяrи hesab edиrlяr kи, Azяrbaycan Respublиkasы Dюvlяt Gюmrцk Komиtяsиnиn mюvcud strukturu dиgяr Qafqaz dюvlяtlяrиnиn – Gцrcцstan vя
Ermяnиstan gюmrцk orqanlarыnыn analojи strukturlarыndan daha чox
proqressиvdиr vя ЦGT- nиn tяlяblяrиnя daha чox uyьun gяlиr.
Azяrbaycan Respublиkasыnda gюmrцk xиdmяtи иlя яlaqяdar fяalиyyяt
qanunverиcи vя normatиv-hцquqи aktlar, Nazиrlяr Kabиnetиnиn vя Dюvlяt
Gюmrцk Komиtяsиnиn qяrar, sяrяncam vя яmrlяrи, o cцmlяdяn beynяlxalq
mцqavиlяlяrlя tяnzиmlяnиr.
Xцsusи olaraq qeyd etmяk lazыmdыr kи, Azяrbaycanda gюmrцk
fяalиyyяtиnи tяnzиmlяyяn яn mцhцm qanun 10 иyun 1997-cи иl tarиxlи Гanun
иlя tяsdиq edиlmиш vя 6 avqust 1997-cи иl tarиxdяn qцvvяyя mиnmиш Azяrbaycan Respublиkasы «Gюmrцk Mяcяllяsи»dиr. «Gюmrцk Mяcяllяsи» Azяrbaycanda mallarыn vя nяqlиyyat vasиtяlяrиnиn юlkяnиn gюmrцk sяrhяdиndяn
keчиrиlmяsиnиn qaydalarы vя шяrtlяrиnи, gюmrцk юdяnишlяrиnиn alыnmasыnы,
gюmrцk rяsmиlяшdиrиlmяsи, gюmrцk nяzarяtи vя gюmrцk sиyasяtиnиn hяyata
keчиrиlmяsиnиn dиgяr vasиtяlяrиnи юzцndя cяmlяшdиrяn maddяlяrlя яhatя
edиlmишdиr vя mцasиr dюvrdя юlkяnиn dцnya иqtиsadиyyatыna иnteqrasиya
olunmasыnda xarиcи иqtиsadи яlaqяlяrиn qurulmasыnы, tяшkиlиnи, dюvlяt tяnzиmlяnmяsиnиn, o cцmlяdяn, gюmrцk sиyasяtиnиn tяmяl prиnsиplяrиnи юzцndя
яks etdиrяn proqressиv qanundur. Onu da qeyd edяk kи, bu qanun 14
bюlmя, 61 fяsиl vя 450 maddяdяn иbarяtdиr.
Gюmrцk sиyasяtиnиn formalaшdыrыlmasы vя hяyata keчиrиlmяsиndя
ишtиrak edяn tяsиsatlarыn mяcmusu, hяmчиnиn onun hяyata keчиrиlmяsи
metodlarы, sяlahиyyяtlи dюvlяt orqanlarы tяrяfиndяn gюmrцk tяnzиmlяnmяsи
metodlarыnыn qaydasы gюmrцk sиyasяtи mexanиzmиndя чulьalaшыr. Buna
gюrя dя gюmrцk sиyasяtи dюvlяtиn xarиcи иqtиsadи sиyasяtиnиn яsas prиnsиplяrи
иlя mцяyyяnlяшdиrиlиr:
Xarиcи tиcarяt fяalиyyяtиnиn vahиd dюvlяt tяnzиmlяnmяsи sиstemиnиn
yaradыlmasы vя onun hяyata keчиrиlmяsиnя nяzarяt;
Vahиd valyuta nяzarяtи;
Azяrbaycan Respublиkasыnыn gюmrцk яrazиsиnиn bцtюvlцyц;
Xarиcи tиcarяt fяalиyyяtи ишtиrakчыlarыnыn bяrabяrlиyи vя hяr hansы
formada ayrы seчkиlиyя yol verиlmяmяsи;
Xarиcи tиcarяt ишtиrakчыlarыnыn hцquq vя qanunи maraqlarыnыn dюvlяt
tяrяfиndяn qorunmasы;
Dюvlяtиn vя onun orqanlarыnыn xarиcи tиcarяt fяalиyyяtиnя lцzumsuz
mцdaxиlяsиnя, xarиcи tиcarяt ишtиrakчыlarыna vя bцtцnlцkdя юlkя иqtиsadиyyatыna zяrяr vurulmasыna yol verиlmяmяsи.
Azяrbaycan дювлятиниn gюmrцk sиyasяtи formalaшdыьы gцndяn bu
gцnя qяdяr чoxsahяlи иnkишaf yolu keчmиш vя hяr zaman dюvrцn tяlяblяrиnя
uyьun olaraq tяkmиllяшdиrиlmяkdяdиr.
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Гейд етмяк лазымдыр ки, юlkяnиn иqtиsadи tяhlцkяsиzlиyиnиn tяmиn
edиlmяsи, daxиlи bazarы mцdafия etmяk vя юlkя иstehsalыna dayaq durmaq
цчцn gюmrцk sиyasяtиnиn hяyata keчиrиlmяsи mцhцm яhяmиyyяt kяsb edиr.
Yalnыz Azяrbaycan sahиbkarlarыnыn beynяlxalq kooperasиyaya cяlb edиlmяsиnи stиmullaшdыran vя xarиcи sяnayeчиlяr иlя yerlи subyektlяrиn vиcdanlы
rяqabяtиnя kюmяk edяn zяиf proteksиonиzm tяdbиrlяrиnи tarazlaшldыrmaьa
cяhd etmяklя иqtsadиyyatda mцsbяt dяyишиklиklяrя naиl olmaq olar.
Mяqsяdyюnlц gюmrцk sиyasяtи иdxalыn strukturunu yцksяk keyfиyyяtlи яlaqяlяrиn xeyrиnя dяyишdиrmяk, tяkcя иdxal edиlяn mяhsulun deyиl,
eynи zamanda yerlи mяhsulun qиymяtиnиn aшaьы salыnmasыna kюmяk etmяk
иqtиdarыndadыr. Gюmrцk orqanlarыnыn яn bюyцk funksиyalarы иxrac nяzarяtи
vя яmtяяlяrиn keyfиyyяtlяrиnи qиymяtlяndиrmяkdиr. Fиskal funksиya яvvяlkи
kиmи gюmrцk xиdmяtи fяalиyyяtиnиn prиorиtet иstиqamяtlяrиndяn bиrиdиr.
Azяrbaycanыn иqtиsadи tяhlцkяsиzlиyиnя tяhlцkя tюrяdяn kиfayяt qяdяr чox
amиlляр mюvcuddur: иxracda xammalыn цstцnlцk tяшkиl etmяsи vя maшыnqayыrmа, elektrotexnиka, kиmya vя dиgяr mяhsullarыn bazarыnыn иtиrиlmяsи,
mцxtяlиf юlkяlяrиn Azяrbaycanыn stratejи cяhяtdяn mцhцm xammal bazarы
цzяrиndя nяzarяt qoymaq cяhdи, иstehlak mallarыnыn bиr чox чeшиdlяrиnиn
иdxal edиlmяsиndяn durmadan artan asыlыlыq, xarиcdяn иqtиsadи vя sиyasи
tяzyиq olacaьы hallarda, иqtиsadиyyatыn gцclяnяn zяиflиyи, Rusиya Federasиyasыnыn vя Иran Иslam Respublиkasыnыn mюvqelяrиnиn sяrtlяшmяsиnя gюrя
иdxal-иxrac yцklяnmяsиnиn, daшыnmasыnыn чяtиnlиklяrи, respublиkanыn яrazиsиnиn vя иqtиsadи potensиalыnыn 20%-nиn иtиrиlmяsиnя sяbяb olan Ermяnиstan
tяcavцzkarlыьыnыn davam etmяsи, иqtиsadиyyatыn yenиdяn qurulmasыnda,
manevretmя иmkanlarыnы mяhdudlaшdыran xarиcи kredиtlяrdяn юlkяnиn asыlыlыьы, xarиcи иqtиsadи fяalиyyяtlя baьlы cиnayяtkar bиznes.
Mцasиr шяraиtdя юlkяnиn dцnya иqtиsadиyyatыnda vяzиyyяtиnи yaxшыlaшdыrmaq цчцn иlk nюvbяdя, иdxal vя иxracыn strukturunun yenиdяn qurulmasы, tяшkиlatlarыn vя fиrmalarыn xarиcи иqtиsadи fяalиyyяt шяraиtиnиn yaxшыlaшdыrыlmasы сащясиндя mцhцm ишlяr gюrцlцr. Mцsяtqиllиk qazandыqdan bu
иlяdяk aparыlmыш xarиcи tиcarяt sиyasяtи vя onun tяrkиb hиssяsи olan gюmrцk
sиyasяtи nяtиcяsиndя respublиkanыn иdxal-иxrac dиnamиkasыnда хейли ирялиляйишляр олмушдур.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Azяrbaycanыn gюmrцk sиyasяtи, юlkяdяkи
иqtиsadи vя sиyasи vяzиyyяtя tяsиr gюstяrяn bцtцn amиllяr nяzяrя alыnmaqla
qurulur. Bu gцn иxracыn иnzиbatи tяnzиmetmя vasиtяlяrиnиn, demяk olar kи,
hamыsы lяьv edиlmишdиr. Lakиn иxrac kvotalarыnыn vя rцsumlarыnыn lяьvи o
demяk deyиldиr kи, gюmrцk orqanlarы иxrac sюvdяlяшmяlяrиnя fиkиr vermяmяlиdиrляр. Юlkяdяn kapиtal axыnыnыn qarшыsыnы yalnыz иqtиsadи metodlarla almaq olmaz. Иxrac hasиlatыnыn qaytarыlmasы problemи яvvяlkи kиmи
mцhцm problemlяrdяn bиrи olaraq qalыr.
Иstehsalыn vя иstehlakыn mиllи strukturunun xцsusиyyяtlяrиnи nяzяrя
almaqla юlkяnиn иqtиsadи иnkишaf sяvиyyяsи, elяcя dя mцxtяlиf obyektиv vя
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subyektиv amиllяrиn tясиrи xarиcи tиcarяt tяnzиmlяnmяsи sиstemиnя, onun иcrа
edиlmяsи mexanиzmиnя kompleks yanaшmanы tяlяb edиr:
Bиrиncиsи, mиllи иqtиsadиyyat yцksяk dяrяcяdя xarиcи иqtиsadи яlaqяlяrdяn asыlыdыr;
Иkиncиsи, keчmиш SSRИ dюvlяtlяrи иlя tarиxяn yaranmыш tяsяrrцfat яlaqяlяrи bu sahяdя prиorиtetlяrdяn bиrи kиmи, MDB чяrчиvяsиndя иqtиsadи
иnteqrasиyanыn иnkишafыnы tяlяb edиr;
Цчцncцsц, Azяrbaycan, dиgяr иnkишaf etmяkdя olan юlkяlяr kиmи,
иqtиsadи иnkишaf sяvиyyяsиnи yцksяltmяk mяsяlяsиnи vя dцnya tяsяrrцfat яlaqяlяrи sиstemиnя иnteqrasиya olunma mяsяlяsиnи eynи vaxtda hяll etmяk
mяcburиyyяtиndяdиr;
Dюrdцncцsц, dцnya tиcarяtиnиn mюvcud mцasиr sиstemи xarиcи
иqtиsadи sиyasяtиn sяrt tяlяb vя mяhdudlaшdыrmalarыnы bцtцn dюvlяtlяr цчцn
иrяlи sцrцr kи, onlar da иnkишaf etmяkdя olan юlkяlяr цчцn, o cцmlяdяn
Azяrbaycan цчцn xцsusиlя aьыrdыr;
Beшиncиsи, Azяrbaycan иqtиsadиyyatы юzцnцn texnolojи sяvиyyяsиnи
yцksяltmяyя vя dцnya bazarыnda rяqabяt qabиlиyyяtlи иstehsal komplekslяrиnи yaratmaьa иmkan verя bиlяn struktur yenиdяnqurmanы hяyata keчиrmяlиdиr.
Иqtиsadи иslahatlarыn иlk mяrhяlяsиndяkи чяtиnlиklяr hяm tarиf
sahяsиndя юz иzиnи qoymuш, hяm dя gюmrцk tяnzиmlяnmяsиndя иxrac tarиflяrиnиn tяtbиq edиlmяsиnя sяbяb olmuшdur. Xarиcи tиcarяt tяnzиmlяnmяsи, o
cцmlяdяn gюmrцk tяnzиmlяnmяsи ona yюnяldиlmяlиdиr kи, иqtиsadи иnkишaf
цчцn xammal иxracыnыn иmkanlarыndan hяr vasиtя иlя иstиfadя etmяklя, eynи
zamanda, tяdrиcяn yцksяk emal sяvиyyяlи mяhsulun иxrac potensиalы artыrыlsыn, иxracыn яmtяя strukturu rяngarяng olsun.
Belя vяzиfяlяrиn yerиnя yetиrиlmяsи иxraca nяzarяtиn effetktиv sиstemи
olmadan mцmkцnsцzdцr. Юlkяnиn dцnya иqtиsadи sиstemиnя tam daxиlolma
шяrtlяrи иxracыn rяngarяnglиyи (dиversиfиkasиyasы), иxrac mallarыnыn emal
sяvиyyяsиnиn qaldыrыlmasы, beynяlxalq иstehsal kooperasиyasы sxemиnя qoшulmaсыdыr. Problemиn hяllи иqtиsadиyyatыn fяal struktur tяnzиmlяnmяsиndя,
perspektиvlи sahяlяrиn иnkишafыnыn mяqsяdyюnlц hяvяslяndиrиlmяsиndя,
dцnya tяcrцbяsиndя иxracы stиmullaшdыrmaьыn yol verиlяn vяsиtяlяrdяn
иstиfadя edиlmяsиndя vя xarиcи иqtиsadи яlaqяlяrиn hяcmиnя vя strukturuna
tarиf vя qeyrи-tarиf metodlarы иlя tяsиr edиlmяsиndяdиr. Keчиd dюvrц mцddяtиndя xarиcи иqtиsadи vя xarиcи tиcarяt sиyasяtиnиn mцxtяlиf vasиtяlяrиndяn
иstиfadя olunmaqla, Azяrbaycanыn иqtиsadиyyatыnыn qыsa mцddяtdя dцnya
иqtиsadи sиstemиnя mцяyyяn bиlgи иlя иnteqrasиya olunmasыna иmkan verя
bиlяn sxemиnи hazыrlamaq lazыmdыr. Xarиcи tиcarяt tяnzиmlяnmяsи struktur
tяnzиmlяnmяnиn tяrkиb hиssяsи hesab olunur. Xarиcи tиcarяtиn kяmиyyяt
mяhdudиyyяtlяrиndяn tam иmtиna etmяk vaxtыndan яvvяl vя zяrяrlи ola
bиlяrdи. ЦGT-nиn цzvц olan юlkяlяr иndиyя qяdяr ayrы-ayrы яmtяяlяrиn
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tиcarяtиnя belя mяhdudиyyяtlяr tяtbиq edиr. Belя vasиtяnиn prиnsиpиal tяtbиqetmя иmkanы иlя yaxыn gяlяcяkdя dя hesablaшmamaq olmaz.
Struktur tяnzиmlяnmяnиn цmumи mexanиzmиndя xarиcи tиcarяt vasиtяlяrиnиn rolu aшaьыdakыlar olmalыdыr:
Perspektиvlи sahяlяrиn иnkишaf etdиrиlmяsи цчцn zяrurи olan mяhsullarыn иdxalыna kюmяk etmяk;
Иnkишafыn иlk mяrhяlяsиndя perspektиvlи sahяlяrlя rяqabяt aparan
mяhsullarыn иdxalыnы mяhdudlaшdыrmaq; rяqabяt qabиlиyyяtи olmayan sahяlяrин tяdrиcи strukturунун yenиdяn qurulmasы vя belя yenиdяn qurulma
иqtиdarыnda olmayanlarыn hяmиn prosesиn neqatиv sosиal nяtиcяlяrиnи mиnиmuma endиrmяyя tяdrиcяn иxtиsar edиlmяsи цчцn шяraиt yaratmaq;
Buna иqtиsadи sиyasяtиn dиgяr qalan vasиtяlяrиnиn kюmяyи иlя naиl
olmaq mцmkцn olmadыьы halda, daxиlи bazarda яmtяяlrиn kиfayяt qяdяr
tяklиfиnи tяmиn etmяk;
Tяdиyyя balansыnыn mцnasиb vяzиyyяtиnи tяmиn etmяk;
Mиllи иstehsalчыlara xarиcи иxracatчыlarыn vиcdansыz rяqabяtиndяn
mцdafия tяamиnatы vermяk;
Bu konteksтdя mцsbяt nяtиcя tяnzиmlянmяnиn tarиf vя qeydи-tarиf
metodlarыnыn tarazlaшdыrыlmыш tяtbиqи иlя яldя edиlя bиlяr.
Иqtиsadиyyatыn struktur tяnzиmlянmяsи gюmrцk tarиfиnn mцhцn
funksиyasыdыr. Yцksяk dиfferensиal tarиf, rцsumlarыn orta mцlahиzя edиlmиш
sяvиyyяsиnи ona иlk nюvbяdя ehtиyacы olan sahяlяrиn mцdafияsиnи saxlamaqla, azaltmaq yolu иlя tяmиn etmяk иqtиdarыndadыr.
Bu sяbяbdяn dя tarиf sиyasяtиnи struktur sиyasяtиn tяrkиb elementиnя
чevиrmяk gяrяkdиr. Sяnayenиn яn mцhцm sahяlяrиnиn hяr bиrиnя aиd tяrkиb
hиssяsи gюmrцk rцsumlarы dиnamиkasы ola bиlяn fяalиyyяt proqramы ишlяyиb
hazыrlamaq lazыmdыr.
Mцяyyяn mцddяt яrzиndя gцclяndиrиlmиш mцdafияdяn Azяrbaycanыn
иxrac potensиalыnы mюhkяmlяndиrя bиlяn yenи yaranan sahяlяr, elяcя dя
struktur yenиdяnqurma prosesиnи keчиrяn bюhranlы sahяlяr иstиfadя etmяlиdиr. Bu sahяlяr mюhkяmlяndиkcя tarиf maneяlяrи azaldыlmalыdыr. Яksиnя,
иndиkи vaxtda dцnya mиqyasыnda rяqabяt qabиlиyyяtли sahяlяrиn, ишчиlяrиn
sayы nиsbяtяn чox da bюyцk olmayan perspektиvsиz sahяlяrиn tarиf mцdafияsиnя ehtиyacы yoxdur.
Gюmrцk tarиfиnиn norma sяvиyyяsи hяddиndяn artыq yцksяk olmamalыdыr. Onlar elя kяmиyyяtdя olmalыdыr kи, mцvafиq mяhsulun mиllи
bazarыnыn mцdafияsи цчцn zяrurи olsun, йяни йenи bиr qayda olaraq иdxal
olunan malыn qиymяtиnи yerlи qиymяt sяvиyyяsиnя qяdяr qaldыrmaьa vя
aksиzlи mallarda olduьu kиmи, bцdcя mяsяlяляrиnиn hяllи цчцn иmkan
versиn. Rцsumlarыn dяyишmя dиaqnozunu elя mцяyyяn etmяk lazыmdыr kи,
onlarыn kяmиyyяt qaydasыnы tяyиn etmяk tamamиlя mцmkцn olsun vя eynи
zamanda hюkУmяtя mиllи vя dцnya bazarnda konyukturadakы dяyишиklиyя
reaksиya vermяk иmkanы versиn.
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Normalarыn kяmиyyяtи hesablanarkяn чыxыш mяlumatы kиmи mцvafиq
sahяlяrdяkи vяzиyyяtи haqqыnda Dюvlяt Statиstиka Komиtяsиnиn, dцnya
bazar konyukturasыnыn vяzиyyяtи vя дюvlяt bцdcяsиndя vя дюvlяt proqramlarыnda qeyd edиlяn mиllи иqtиsadиyyatыn иnkишaf orиyentиrlяrи haqqыnda
mяlumatlardan иstиfadя edиlя bиlяr.
Hazыrda tяtbиq edиlяn xarиcи иqtиsadи fяalиyyяtиn яmtяя nomenklaturasы (XИFЯN) beynяlxalq normalara uyьundur. O, ahяngdar sиstem
яsasыnda hazыrlanmышdыr vя MDB юlkяlяrиndя иstиfadя olunan XИFЯN-lя
eynиdиr. Lakиn, o, yerlи mяhsul vя mallarыn spesиfиkasыnы tam яks etdиrmиr,
чцnkи qara kцrц, yerlи dяrman bиtkиlяrи, nadиr vяhши heyvanlar, quшlar vя s.
иdentиfиkasиya olunmur. Bu nomenklaturanы tяkmиllяшdиrmяk lazыmdыr.
Nяzяrdя tutmaq lazыmdыr kи, hяr bиr tarиf pozиsиyasы bиrmяnalы шяkиldя bиr
XИFЯN kodu иlя mцяyyяn olunmalыdыr.
Ona gюrя dя hяr hansы иstehsal olunan, чыxarыlan vя юlkяyя иdxal
olunan яmtяяnиn hяr bиr nюvц nomenklatura mцxtяlиflиyиnя mцяyyяn qяdяr uyьunlaшdыrыlmalыdыr.
Tarиf fиskal funksиyaСы, иlk nюvbяdя, aksиzlи mallara qoyulan rцsumlar hesabыna yerиnя yetиrиlmяlиdиr. Lakиn daxиlolmаlarыn azalmasыna
sяbяb olmasыn deyя, bu rцsumlarы hяddяn artыq artыrmaq lazыm deyиldиr.
Иndиkи dюvrdя malиyyя vяsaиtlяrиnиn bцdcяyя daxиl olmasыnыn sabиtlиyиnи tяmиn etmяk aktual vяzиfяlяrdяn bиrиdиr. Иxrac rцsumlarы lяьv edиldиkdяn sonra иdxal gюmrцk юdяmяlяrи (rцsumlar, vergиlяr, yыьmalar) xarиcи
иqtиsadи fяalиyyяtdяn bцdcя vяsaиtlяrиnиn yeganя doldurulma mяnbяyи
olaraq qalыr.
Иdxal gюmrцk юdяmяlяrиnиn bцdcя vяsaиtlяrиnиn yeganя doldurulma
mяnbяyи olmasы problemиnиn hяllи qanunla nяzяrdя tutulmuш юdяmяlяrиn
hesablanmasыna vя o cцmlяdяn fиzиkи шяxslяr tяrяfиndяn юdяnиlmяsиnин
dцzgцnlцyцnя mюvcud nяzarяt sиstemиnин, elяcя dя onun hяyata keчиrиlmяsи texnиkasыnыn nя dяrяcяdя tяkmиllяшdиrиlяcяyиndяn asыlыdыr. Bu prosesdя aparыcы rol gюmrцk orqanlarыna mяxsusdur. Xarиcи иqtиsadи fяalиyyяtиn
dюvlяt tяnzиmlяmяsи sиstemиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи xarиcи иqtиsadи яlaqяlяr
sahяsиndя ишlяrиn real vяzиyyяtиnи яks etdиrяn analиtиk-statиstиk tяdqиqatlar
olmadan mцmkцnsцzdцr.
Beynяlxalq tиcarяt sиstemи иlя qanunиlяшdиrиlmиш qeyrи-tarиf tяnzиmlяmя tяdbиrlяrи, yяnи xarиcи mallarыn иdxalыnыn kяskиn artыmы иlя mиllи иqtиsadиyyata vurulan zяrяrиn mцяyyяn olunmuш qaydada qarшыsыnыn alыnmasы vя
ya yцngцllяшdиrиlmяsи mяqsяdи gцdяn mцdafия tяdbиrlяrи mюvcuddur. Eynи
zamanda xarиcи иxracatчыlarыn vиcdansыz rяqabяtиnиn qarшыsыnыn alыnmasыna
yюnяldиlяn tяdbиrlяr dя tamamиlя legиtиm xarakter daшыyыr.
Vaxtиlя иstиfadя olnunmuш bиr чox materиallar иndи qadaьan edиlmишdиr. Иdxala kяmиyyяt mяhdudиyyяtlяrи tяdиyyя balansыnыn pиslяшmяsи
шяraиtиndя kяnd tяsяrrцfatы mяhsuluna, alkoqollu ичkиlяrя vя tцtцn mяmulatыna, юlkяdя иstehsalы hяlя иnkишaf etmяyяn yenи mяhsul nюvlяrиnя mцna155

sиbяtdя zяrurи olmayan (mяhsul) mallarа mцnasиbяtdя tяtbиq oluna bиlяr.
Иstehsalы юlkяdя yenиdяn yaranan mяhsulun иdxalыna qoyulan mяhdudluьun mцdafия tяdbиrи kиmи иzah etmяk lazыmdыr. Gюmrцk nяzarяtи mexanиzmиnиn prosedurlarыnын tяkmиllяшdиrиlmяsи ишиndя nяzarяtиn sяmяrяlиlиyиnи
saxlamaqla gюmrцk prosedurlarыnы sadяlяшdиrmяyя naиl olmaq mяqsяdиlя
Цmumdцnya Gюmrцk Tяшkиlatы (ЦGT) иlя, elяcя dя Цmumdцnya Tиcarяt
Tяшkиlatы (ЦTT) vя YUNKTAD иlя faydalы яmяkdaшlыьы qaydaya salmaq
lazыmdыr. Xarиcи tиcarяtdя Azяrbaycana tяtbиq edиlя bиlяcяk ayrы seчkиlиk
halыnda mцdafия, eynи zamanda cavab tяdbиrlяrи sиstemиnи elяcя dя Azяrbaycan ЦTT-yя hяlя цzv olmadыьы hallarda belя, юlkяnиn mяnafeйиnи mцdafия mexanиzmиnи иnkишaf etdиrmяk lazыmdыr. Lakиn, respublиkamыzыn Иqtisadи Яmяkdaшlыг Tяшkиlatыnыn (ИЯT) цzvцdцr. Bu tяшkиlatыn bиr чox цzvlяrи, o cцmlяdяn Иran vя Tцrkиyя Respublиkalarы da eynи zamanda ЦTTnиn цzvцdцr. Hяmиn tяшkиlat чяrчиvяsиndя иmzalanmыш sazишlяr ЦTT-nиn
tяlяblяrиnя mцvafиq olan qaydalarыn vя цsullarыn tяtbиqиnи nяzяrdя tutur.
Щазырда эюмрцк сийасятинин башлыъа истигамятляриндян бири, мящз
Азярбайъанын Цмумдцнйа Тиъарят тяшкилатына цзв олмагла баьлы эюмрцк
мясяляляринин еля дцзэцн гурулмасыдыр ки, бундан щям бцтювлцкдя юлкя
игтисадиййаты, щям дя Дювлят бцдъяси максимум сямяря ялдя едя билсин.
Бу бахымдан Азярбайъан Республикасынын йени диференсиаллашдырылмыш
эюмрцк-тариф системинин гябул едилмяси, хцсуси ящямиййятли аддым кими
гиймятляндириля биляр. Йени системин щазырланмасы заманы щеч дя эюмрцк
тарифляринин галдырылмасы башлыжа вязифя кими гаршыйа гойулмамышдыр. Ясас
мясяля тарифлярин йалныз бцдъя мядахилини тямин етмяк функсийасынын дейил,
ейни заманда дахили истещсалы тянзимлямяк функсийасынын да реаллашдырылмасына наил олмаг иди. Бу систем щазыркы дюврдян Азярбайъанын ЦТТ-йя
цзв олдуьу вахта гядяр, бир мцддят цчцн оптимал сайыла биляр.
Юлкямизин ЦТТ-йя дахил олмасы дцнйа тясяррцфат ялагяляриня
интеграсийа олмаьын бир мярщялясидир. ЦТТ-йя дахил олмагла, Азярбайжан
юз игтисадиййатынын мцгайисяли цстцнлцклярини реаллашдыра билмяк имканы
газанажаг, тижарят шяраитини йахшылашдыражаг, ихражын щяжмини артыражаг вя
даща да рянэарянэ едяжяк, сатыш базарларыны стабилляшдиряжяк вя онун
жоьрафийасыны эениляндиряжяк вя мящсулларын кейфиййятинин артырылмасынын
стимуллашдырылмасы цчцн ялверишли шяраит ялдя едяжякдир.
Азярбайжанын ЦТТ-йя цзвлцйцнцн бир сыра мцсбят жящятляри вардыр:
-Азярбайжан ЦТТ-йя цзв олмагла няинки дцнйа тижарятиндя даща
эениш шякилдя иштирак етмяк имканы газанажаг, щямчинин милли марагларымызы нязяря алмагла онун инкишафында иштирак едяжяк;
-ихражатчы вя идхалатчыларымыз мцхтялиф сазишляря ясасланараг (ГАТТ,
ГАТС, ТРИПС вя с.) ващид щцгуги мякандан истифадя етмяк имканы
газанажаглар, щямчинин диэяр юлкялярля тижарятдя бейнялхалг щцгуги
мцдафия иля тямин олунажаглар. Йяни юлкямиз диэяр дювлятлярин ясассыз айры
сечкилик тядбирляриндян щцгуги жящятдян горунажаглар;
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-диэяр дювлятлярля тижарятдя тариф вя гейри-тариф манеяляринин юлкя
ихражына мянфи тясири кяскин сурятдя азалажаг. Юлкямизин бейнялхалг
истещсал кооперасийасына вя бейнялхалг ишэцзар ямякдашлыьын диэяр формаларына гоушлмасы цчцн ялверишли зямин йаранажаг, бирэя мцяссисялярин
йарадылмасындан интеллектуал мцлкиййятин мцбадилясиня гядяр ямякдашлыг
цчцн эениш имканлар олажагдыр;
-бу сащядя мювжуд ола биляжяк мцбащися вя зиддиййятлярин щялли цчцн
реал щцгуги ясас йаранажаг, йерли истещсалчыларын саьлам бейнялхалг
рягабятя гошулмасы онлар цчцн стимуллашдырыжы рол ойнайыжыгдыр.
Бцтцн бунлар, Азярбайжанын дцнйа тякрар истещсал просесляриня даща
тез интеграсийасыны тямин едяжяк вя бу ясасда да харижи игтисади фяалиййятя
истигамятлянмиш перспектив истещсал сащяляри даща да инкишаф едяжякдир.
Диэяр тяряфдян, мцасир истещсал вя идаряетмя технолоэийаларынын идхалы
имканлары даща да эенишляняжяк вя юлкямизя бирбаша инвестисийа ахыны
эцжляняжяк.
Лакин нязяря алмаг лазымдыр ки, Азярбайжан ЦТТ-йя дахил оларкян
няйися ялдя етдийи кими, нядянся дя имтина етмялидир. О, тяшкилатдахили
оларса, ортайа бир сыра проблемляр чыхажагдыр.
-ЦТТ-йя дахил оларкян Азярбайжан харижи тижарятин тянзимлянмясинин гейри-тариф методларындан имтина етмяли олажагдыр (ЦТТ стандартларынын ижазя вердийи сащяляр истисна олмагла) ки, бу да дахили базарын
горунмасы сявиййясини ашаьы сала биляр;
-Харижи тижарятдя гейри-тариф васитяляриндян имтина етмякля йанашы,
Азярбайжан идхал тарифляринин сявиййясини дя ашаьы салмаьа мяжбур
олажагдыр. Бу да хцсуси иля бющран вязиййятиндя олан игтисадиййат цчцн
аьрылы бир просесдир. Нязяря алсаг ки, йерли истещсалын яксяр сащяляринин
рягабят габилиййятлилик сявиййяси хейли ашаьыдыр, онда харижи истещсалчыларын
експансийасынын кяскин эцжлянмяси милли истещсалын бир сыра сащяляринин
мящвиня эятириб чыхара биляр;
-бу заман, щямчинин фискал проблем дя цзя чыха биляр. Беля ки, идхал
рцсумларынын эютцрцлмяси, верэи йыьымлары иля вязиййятин лазыми сявиййядя
олмасы шяраитиндя эюмрцк юдянишляринин ашаьы дцшмясинин компенсасийа
етмяк хейли чятин олажагдыр;
-диэяр бир проблем ися йерли истещсалчыларын дювлят тяряфиндян
дястяклянмяси иля баьлыдыр. ЦТТ бу мясялядя кянд тясяррцфаты цзря
мцяййян гядяр мцлайимлик эюстярся дя, цмумиликдя эюстярилян бу вя йа
диэяр формада щяйата кечирилмяси ЦТТ-йя эюря диэяр цзв юлкяляря гаршы
айры-сечкиликдир ки, бу да онун принсипляриня бирбаша зиддир;
-гаршыйа чыха биляжяк диэяр бир проблем ися милли ганунверижилийин
ЦТТ-нин норма вя гайдаларына уйьунлашдырылмасыдыр. Бу верэи, бцджя,
эюмрцк вя с. иля баьлы ганунверижилик актларына тохунажаг вя онларда
ясаслы дяйишикликлярин едилмясини тяляб едяжякдир.
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Бцтцн бу дейилянляр ону эюстярир ки, щяр бир дювлят ЦТТ-йя цзв
олмаг цчцн данышыглара жидди щазырлашмалы вя дягиг стартеэийа ишляниб
щазырланмалыдыр. Артыг Азярбайжанын бу гурума цзвлцйцнцн мцзакирясинин биринжи мярщялясиня башланылыб. Чох эцман ки, йахын эяляжякдя бу
мярщяля баша чатажаг вя икинжи вя ясас мярщяляйя – бирбаша данышыглара
кечиляжяк. Мящз бу данышыглар заманы Азярбайжанын перспектив эяляжяк
цчцн тариф сийасятинин сярщядляри мцяййян едиляжяк. Бу заман тябии ки,
ЦТТ-нин цзв юлкяляри Азярбайжан базарына дахил олмаг цчцн юлкяляриня
ялверишли шяраит йаратмаьа чалышажаглар ки, бу да юзцнц тариф дяряжяляринин
ашаьы сявиййядя мцяййян едилмяси вя гейри-тариф манеяляринин арадан
галдырылмасы жящдиндя эюстяряжяк. Азярбайжанын мараглары ися тамамиля
якс стратеэийанын щяйата кечирилмясини тяляб едир: базар игтисадиййатына
кечид шяраитиндя дахили базарын мцмкцн максимал горунмасыны тямин
етмяк, игтисадиййатынын зяиф вязиййятдя олан мцхтялиф сащяляринин модернляшдирилмяси цчцн вахт удмаг вя бу ясасда онларын рягабят габилиййятини
артырмаг.
Йахшы оларды ки, данышыглара щал-щазырда фяалиййятдя олан тариф дяряжяляриндян даща йцксяк дяряжялярля эедилсин. Бу ися юзцнц ашаьыдакылары
ялдя етмяйя имкан верир:
- биринжиси, илкин, йцксяк сявиййяли дяряжяляр сонракы данышыглар цчцн
«ещтийат» ролуну ойнайажагдыр. Данышыглар заманы шцбщясиз ки, Азярбайжан шярт прессиня мяруз галажагдыр. Лакин милли истещсалчыларын марагларына зидд олан шяртлярля ЦТТ-йя цзв олмаг олмаз. Фикримизи айдынлашдырмаг цчцн Чинин тяжрцбясиня нязяр салаг. Чин 10 илдян артыгдыр ки,
ЦТТ-йя цзв олмаг цчцн данышыглар апарыр вя ейни заманда игтисади
тяряггийя ясасланараг эцжлц ихраж експансийасыны щяйата кечирир. Данышыгларда еля бир сийасят йеридилир ки, юлкя тяшкилатына цзв олдуьундан сонра
мцмкцн игтисадиййатыны минимума ендиря биляжяк компромисляр ишляниб
щазырлансын вя принсипиал мясяляляр цзря юлкянин мювгеляри горунсун.
- икинжиси, Азярбайжан ня гядяр игтисадиййатыны «ачыг» елан ется дя,
протексионизм сийасяти йеритмяйя мяжбурдур. Ялбяття ки, бу заман
кцтляви протексионизмдян гачмалы вя селектив протексионизм сийасяти
тятбиг етмяк лазымдыр.
- цчцнжцсц, дахили базарын горунмасы цчцн тариф васитяляриля йанашы,
ЦТТ стандартларынын йол вердийи гейри-тариф васитяляриндян дя истифадя
етмяк олар. Бу заман кямиййят мящдудиййятляриндян, техники стандартлардан, санитар вя фотосанитар тядбирлярдян, щямчинин хцсуси нюв рцсумлардан (антидемпинг, компенсасийа) истифадя етмяк олар.
Азярбайжан игтисадиййаты цчцн диэяр эцжлц тядбир тариф дяряжяляринин
есколасийасы принсипляриня ямял етмякдир. Тариф есколасийасы сянайейя
мцнасибятдя щяйата кечириля билян селектив протексионизм сийасятинин мцщцм васитясидир.
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ЦТТ-йя дахил оларкян тариф сийасятинин чох важиб вязиййятиндян бири
дя мцмкцн цмумигтисади мянфи нятижялярин (сосиал зиддиййятлярин кяскинляшмяси, ишсизлийин артмасы вя малиййя-бцджя проблемляринин йаранмасы)
минимума ендирилмясидир. Бцтцн бунлар эюстярир ки, Азярбайжанын ЦТТйя цзв олмасы цчцн онун дягиг игтисади стартеэийасыны щазырламаг лазымдыр. Азярбайжан ЦТТ-йя дахил олмаьа тялясмядян ня гядяр йахшы щазырлашса, онун дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляри иля йанашы дурмаг шансы бир о
гядяр чох олажагдыр.
ЦTT-yя цzv olmaьa hazыrlыq xarиcи иqtиsadи fяalиyyяtиn lиberallaшdыrыlmasы шяraиtиndя gюmrцk sиstemиnиn иnkишafы vя daha da tяkmиllяшdиrиlmяsиnи tяlяb edиr. Иnkишaf etmиш юlkяlяrиn tяcrцbяsи mиllи gюmrцk xиdmяtlяrиnиn иnkишaf vя tяkmиllяшdиrиlmяsиnи proqram mяqsяdlи yanaшma яsasыnda
aparыlmasыnыn mяqsяduyьunluьunu nцmayиш etdиrиr. Azяrbaycan Respublиkasыnda gюmrцk sиstemиnиn иnkишafы vя tяkmиllяшdиrиlmяsи proqramыnыn
yaradыlmasna ehtиyac var. Respublиkanыn mиllи xцsusиyyяtlяrи MDB юlkяlяrи иlя иdxal-иxrac яmяlиyyatlarыnыn spesиfиkasы, dиgяr юlkяlяrля xarиcииqtиsadи яlaqяlяrиn genишlяnmяsи gюmrцk sиstemиnин mцvяffяqиyyяtиня zяmanяt verя bиlяcяk prиnsиp vя meтodlar яsasыnda tяkmиllяшdиrиlmяsиnи tяlяb
edиr. Gюmrцk fяalиyyяtиnиn sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasы mexanиzmиnиn lazыmи sяvиyyяdя ишlянmяsиnи tяmиn etmяk цчцn bцtцn чatышmazlыqlar taktиkи
vя stрatejи tяdbиrlяrlя aradan qaldыrыla bиlяr.
Taktиkи tяdbиrlяrя aшaьыdakыlar aиd edиlиr:
эюmrцk prosedurlarыnыn sadяlяшdиrиlmяsи (o cцmlяdяn, yцklяrиn
yoxlama mцddяtlяrиnиn qыsaldыlmasы vя yoxlamanыn seчmя цsulu иlя aparыlmasы, daшыnma, anbarlaшdыrma, saxlanc, rяsmиlяшdиrmя proseslяrиndя lцzumsuz sяnяdlяшmяlяrиn lяьvи vя rяsmиlяшdиrmя mцddяtиnиn azaldыlmasы);
эюmrцk иnformasиyalarыnыn ишlяnmяsиnиn avtomatlaшdыrыlmыш
sиstemиnиn tяtbиqи;
эюmrцk vя gюmrцkяtrafы иnfrаstrukturlarыn иnkишafы;
Xцsusиlя qeyd edиlmяlиdиr kи, gюmrцk rяsmиlяшdиrиlmяsи prosedurlarыnыn tяkmилlяшdиrиlmяsи taktиkи tяdbиrlяr arasыnda яsas nюгtяlяrdяn bиrиdиr
vя юz formaсына gюrя fasиlяsиz, daиmи fяalиyyяtdяdиr. Bu zaman rиskиn dяrяcя vя qruplarыnыn qиymяtlяndиrиlmяsиnя cиddи фикир верилмялидир.
Stratejи tяdbиrlяrя иlk nюvbяdя ЦТT-nиn tюvsиyяlяrи aиd edиlmяlиdиr.
ЦТT-nиn tюvsиyyяlяrи aшaьыdakы mяsяlяlяlи nяzяrdя tutur:
- Resuрs potensиalыndan (kadr, maddи, texnиkи, malиyйя vя s.) rasиonal иstиfadя:
- Gюmrцkxanalarыn rяhbяr orqanlarыnыn mюhkяmlяndиrиlmяsи;
- Иdarяetmя sиstemиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи;
- Mцvafиq sиstem vя strukturunun formalaшdыrыlmasы;
- Daha sяmяrяlи gюmrцk prosedurlarы vя gюmrцk rejиmиnиn tяdbиrlяrи;
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Gюmrцk Хиdmяtиnиn Иnkишafыnыn Кompleks Пroqramыnыn (GXИKP)
tяrtиb edиlmяsиndя onun hazыrlanmasыnыn цmumи mяrhяlяlяrи mцhцm яhяmиyyяt kяsb edиr.
1) Proqramыn mяqsяdи vя яhatя etdиyи mяsяlяlяr;
2) Яldя edиlmяsи nяzяrdя tutulan gюstяrиcиlяr;
3) Texnиkи vя fяalиyyяt tяmиnatы;
4) Proqramыn mцxtяlиf nюv resuрslarla tяmиn edиlmяsи;
5) Proqramыn hazыrlanmasы vя hяyata keчиrиlmяsиnиn stиmullaшdыrыlmasы;
6) Proqrаmыn yerиnя yetиrиlmяsиnиn tяшkиlи;
7) Proqramыn yerиnя yetиrиlmяsи effektиvlиyиnиn mцяyyяn edиlmяsи.
GXИKП-nыn hazыrlanmasыnыn mцhцm tяшkиlatы mяsяlяsи ardыcыllыqdыr.
Azяrbaycan Respublиkasыnыn Dюvlяt Gюmrцk Komиtяsи qanunverиcи hakиmиyyяtиn hцquqи vя normatиv aktlarыnы Komиtяnиn иdarя tяlиmatlarыnda
konkretlяшdиrmяklя hяyata keчиrиr. Gюmrцk xиdmяtи юz mцtяxяssиslяrи vasиtяsиlя bu sahяnиn tяnzиmlяnmяsи иlя bиrbaшa vя ya dolayы yolla baьlы
qanunlarыn, prezиdent fяrmanlarыnыn, hюkumяt qяrarlarыnыn hazыrlanmasыnda, elяcя dя xarиcи иqtиsadи mцnasиbяtlяr problemи цzrя hюkumяt vя
beynяlxalq komиssиyalarыn ишиndя ишtиrak edиr.
Gюmrцk Komиtяsиnиn normayaratma fяalиyyяtи иlя Azяrbaycana
иdxal olunan xarиcи mallarыn tяhlцkяszиlиyи цzrя nяzarяt sиstemиnиn tяcrцbя
tятbиqи яsaslarы yaradыlmыш, Эюmrцk тarифи, Вalyuta Тяnzиmlяnmяsи haqqыnda Гanun qяbul edиlmишdиr.
Sяhvlяrиn цzя чыxarыlmasыnda яldя olunan tяcrцbяnи vя dцnya tяcrцbяsиnи nяzяrя almaqla normatиv hцquqи aktlara mцvafиq dцzяlишlяr edиlmишdиr.
Xarиcи иqtиsadи яlaqяlяrdя иslahat aparыlmasы цzrя иш davam etmяkdяdиr.
Mцasиr шяraиtdя gюmrцk xиdmяtиnя, xarижи иqtиsadи fяalиyyяtиn tяnzиm
edиlmяsиnиn яsas иstиqamяtlяrиnиn reallaшdыrыlmasыna mцhцm rol ayrыlыr:
- хarиcи tиcarяt sahяsиndя valyuta vя vergи nяzarяtиnи sяrtlяшdиrmяk
mяqsяdи иlя dюvlяtиn nяzarяt funksиyalarыnыn mюhkяmlяndиrиlmяsи;
- миllи яmtяя иstehsalчыlarыны xarиcи rяqabяtdяn vя иstehlakчыlarы иsя
keyfиyyяtsиz mяhsul иdxalыnda mцdafия etmяyиn tиcarяt-sиyasи metodlarыnыn
tяkmиllяшdиrиlmяsи.
Bu, иxrac olunan mallarыn yцklяnmяdяn qabaq yoxlanыlmasыnыn,
barter sюvdяlяшmяlяrи dя daxиl olmaqla иxrac vя иdxal яmяlиyyatlarыnыn hяyata keчиrиlmяsи zamanы vяsaиtlяrиn daxиl olmamasы vя tam daxиl olmamasы
faktlarыnыn keyfиyyяt tяhlиlиnи, elяcя dя mallarыn иdxalы vя иxracы zamanы
qиymяt nяzarяtиnиn aparыlmasыnda Azяrbaycan Respublиkasы Dюvlяt Gюmrцk
Komиtяsиnиn vя onun bюlmяlяrиnиn fяalиyyяtиnи aktиvlяшdиrmяyи nяzяrdя tutur.
Xarиcи иqtиsadи fяalиyyяtиn tяnzиmlяnmяsиndя, xцsusиля onun hяyata
keчиrиlmяsиnя nяzarяt edиlmяsиndя Azяrbaycan Respublиkasы Dюvlяt
Gюmrцk Komиtяsиnиn rolu yaxыn gяlяcяkdя dя labцd olaraq artacaqdыr.
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4.5. Эюмрцк-тариф тянзимлянмясинин тякмилляшдирилмяси
Азярбайжан Республикасынын эюмрцк хидмяти, ХИФ-ин тянзимлянмяси, эюмрцк сийасятинин щяйата кечирилмясиндя мцщцм институтдур. Юлкя
игтисадиййатынын идаря едилмяси вя инкишафында эюмрцк-тариф тянзимлянмяси
важиб рол ойнайыр вя чохшахяли функсийалара маликдир. Эюмрцк-тариф тянзимлянмяси дахили базары горуйур, игтисади тящлцкясизлик бахымындан
лазыми мящсулларын истещсалыны стимуллашдырыр, валйута ещтийатларындан
сямяряли истифадя олунур вя она нязарят едилир, Дювлят бцджясиня эялир
эятирир. Эюмрцк тарифи вя рцсумлары дювлятин игтисади тящлцкясизлийинин,
еляжя дя харижи тижарят ялагяляринин инкишаф етдирилмясинин тямин едилмясиндя
мцщцм фактора чеврилир. Идхал эюмрцк тарифи адятян айры-айры милли
игтисадиййат сащялярини мцдафия едир вя фяал харижи тижарят сийасяти йцрцтмяйя, милли ямтяялярин ихражынын формалашмасына имкан верир.
Бу бахымдан идхал-ихраж сийасятинин формалашмасы, игтисади марагларла йанашы, сосиал мянафеляр вя сосиал инкишаф, игтисади тящлцкясизлик вя
дахили ресурсларын игтисади дювриййяйя жялб олунмасы бахымындан щазырланыр вя тянзимлянир. Идхал структуру истещсал вя истещлак тялябаты вя дахили
истещсалын тялябатынын юдянилмясиндя ролундан асылы олараг формалашыр.
Тябии ки, идхалын, мящз истещлак характерли олмасы юлкядян валйутанын
эетмясиня, юлкянин игтисадиййатынын юз ресурслары щесабына инкишафынын
зяифлямясиня, игтисади мцстягиллийин, ямтяяя вя хидмят базарынын мящз
идхалдан асылы олмасына эятириб чыхарыр.
Идхал-ихраж сийасятинин консептуал ясаслары эюмрцк сийасятини, идхалын
вя ихражын тянзимлянмясиндя эюмрцк органларынын вязифялярини вя
механизмлярини мцяййян едир. Беля ки, дахили базарын вя истещлакчыларын
щцгугларынын горунмасында оптимал гярар гябулу - мящз елми прогнозлара ясасланан вя сямяряли инкишаф бахымындан сечилян дцзэцн эюмрцк
верэиляри вя рцсумлары иля тянзимлянир. Билаваситя эюмрцк рцсумлары вя
юдямяляри юлкядя гиймят сийасяти иля, щямчинин истещсал хяржляри вя йерли
сащибкарларла харижи инвесторлар арасында бярабяр шяраитин тянзимлянмяси
иля мцмкцн олур.
Щяр бир дювлятин юзцнцн инкишафында мцяййян мярщяляляр вар ки, бу
мярщяляйя уйьун игтисади сийасят щяйата кечирилир. Бу бахымдан эюмрцк
сийасяти дя щямин дюврцн игтисади сийасятиня уйьунлашдырылыр. Азярбайжан
Республикасында эюмрцк тариф тянзимлянмясинин формалашмасында 1997жи илдян тятбиг олунан ващидляшдирилмиш тариф системи вя 2001-жи илин апрелин
16-да гябул олунмуш диференсиаллашдырылмыш тариф системи мцщцм рол
ойнайыр.
1997-жи илдя ващидляшдирилмиш тариф системиня кечилмишдир. Бу системя
кечмякдя гаршыда дуран ясас мягсяд – эюмрцк рцсумларындан игтисадий-
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йатын идаря едилмясинин бир елементи кими истифадя етмяк, Дювлят бцджясинин эялирляр щиссясини тямин етмякдян ибарят иди.
Билдийимиз кими, 1997-жи илин йанварын 1-дян башлайараг юлкяйя идхал
едилян харижи маллара ващид унификасийа едилмиш 15%-лик эюмрцк идхал
рцсуму тятбиг едилди. Бу цст дяряжя иди. Конкрет десяк, республика идхал
олунан мал йа идхал рцсумундан азад иди, йа да 15%-лик эюмрцк идхал
рцсумуна жялб олунурду. Сонрадан бязи мал групларына 10%-лик, 5%-лик,
3%-лик эюмрцк идхал рцсумлары тятбиг олунду. Амма максимум 15%-лик
сявиййя сахланды. Беля бир эюмрцк тариф системинин фяалиййяти дахили истещсалын инкишафы цчцн нормал шяраит йарада билмирди. 1997-жи илдя беля бир системин гябул едилмясини нормал гаршыламаг лазым иди. Чцнки о заман гаршыда дайанан ясас мясяля юзялляшдирмя просесини башламаг вя онун биринжи
мярщялясини уьурла баша чатдырмагдан ибарят иди. Сирр дейил ки, юзялляшдирмя просесинин эедишиндя юзялляшдирилян мцяссисялярин чохунда мцяййян
дювря баьланан ишлярин сайы арта биляжякди, беля олан тягдирдя йеня дя
идхал олунан маллара йцксяк рцсумлар тятбиг олунсайды, о заман сосиал
вязиййят мянфи щалларла мцшайият олуна билярди. Она эюря дя юзялляшдирмя
просесинин аз мянфи сосиал еффектля мцшайият олунмасы цчцн щюкумят
унификасийа едилмиш, ващидляшдирилмиш эюмрцк тарифляр системиня кечди вя
бу, 1997-жи илин йанварын 1-дян тятбиг олунмаьа башлады. Ейни заманда
эюмрцк ихраж рцсумлары ляьв едилди ки, щям манатын курсунун дяйишмяси,
щям дя идхалын тямин олунмасы цчцн ихраждан эялян вясаитдян кифайят
гядяр истифадя олуна билсин. Юзялляшдирмянин биринжи програмынын ящатя
етдийи дюврля беля сийасятин щяйата кечирилмяси мягсядяуйьун иди вя
юзялляшдирмянин икинжи дюврцнцн башланмасы иля ялагядар она уйьун
олараг йени эюмрцк тарифляр системиня кечид важиб зярурят кими ортайа
чыхырды. Икинжи тяряфдян, биринжи юзялляшдирмя програмынын реаллашмасы нятижясиндя юзялляшдирилмиш мцяссисялярин чалышмасы вя дахили базарда онларын
рягабят габилиййятинин йцксялдилмясиня кюмяклик эюстярмяси зяруридир. Бу
кюмяклик ися чох ашаьы фаизля кредитляр вермякля, щямин мцяссисяляри
дювриййя вясаитляри иля ятмин етмяк, йа онлары мцяййян дюврдя дахили верэи
вя рцсумлардан азад етмяк, йахуд да онларын истещсал едяжякляри ейниадлы
маллар кянардан Азярбайжана эятириляркян, щямин маллара йцксяк рцсумлар гоймагла мцяййян дювр ярзиндя юлкя базарына игтисади бахымдан
бурахмаг йолу иля едиля биляр. Бурада ясас мейар, юлкя дахилиндя истещсал
олунан мящсуллар кянардан республикайа эятирилян заман онлара йцксяк
эюмрцк идхал рцсуму гоймаг вя бу малларын ЯДВ-дян азад едилмясиня
йол вермякдян ибарятдир. Бу да тябиидир. Яэяр юлкя дахилиндя мал истещсал
олунурса, о, ганунверижиликля нязярдя тутулмуш дяряжядя ЯДВ-йя жялб
олунурса, ня цчцн щямин мал кянардан Азярбайжана эятириляндя она
ялавя дяйяр верэиси тятбиг олунмасын? Беля олан тягдирдя дахили истещсалчы
гаршысында идхалатчы рягабят габилиййятини артырмыш олур. она эюря дя
162

Назирляр Кабинетинин 124 сайлы Гярарында бу амил тамамиля нязяря
алынмышдыр. Юлкя дахилиндя айры-айры мящсул нювляринин истещсал едилибедилмямяси мясяляси, йахуд бу имканын олуб-олмамасы жидди шякилдя арашдырылмыш вя гейд едилян гярарда юз яксини тапмышдыр. Бу гярардан беля
нятижяйя эялмяк олар ки, идхал олунан мал Азярбайжанын юзцндя истещсал
олунурса, щямин маллара идхал заманы ЯДВ тятбиг едилмялидир. Яэяр йерли
истещсал Азярбайжанын щямин мала олан ещтийажыны юдямирся, бу заман о,
ЯДВ-дян азад олуна биляр. Башга сюзля, юлкя дахилиндяки щяр бир малын,
хаммал истещсалчысынын рягабят габилиййятини артырмаг ясас мейар кими
эютцрцлцр. Ейни нюв вя ейни жинс бир-бирини явяз едя билян малларын Азярбайжан Республикасы яразисиндя истещсалы варса вя йахуд беля бир истигамятдя ишлямяк мцмкцндцрся, о заман щямин малын идхалына йцксяк идхал рцсуму тятбиг олунур. Бунунла да дахили истещсалчылар цчцн нормал
шяраит йаранажаг. Бцтцн бунларын фювгцндя ися 15%-лик максимал щядд
ортадан галхыр. Амма о маллар ки, Азярбайжанда истещсал олунмур, онларын эюмрцк идхал рцсумуну ашаьы, сыфыр дяряжяйя йахын гоймаг лазымдыр.
Гейд едим ки, 1997-жи ил йанварын 1-дян бцтцн маллар цчцн эюмрцк
ихраж рцсумлары тамамиля сыфыра ендирилмиш, ейни заманда бцтцн тариф вя
гейри-тариф манеяляри ляьв едилмишдир. Бурада ясас мягсяд юлкядя валйута
ещтийатларынын нормал щяддини тямин етмяк цчцн ихражын гаршысында дуран
бцтцн манеяляри арадан галдырмаг иди. Бу ясас эютцрцляряк ихраж цчцн
там реал шяраит йарадылды. Юлкядя кифайят гядяр валйута ещтийатлары йаратмаг цчцн ихражын артырылмасы лабцд иди. Дахилдя мцхтялиф ярзаг вя гейриярзаг мящсулларынын истещсалынын щяжми чох кичик олмагла, бу мящсуллара
тялябат ясасян идхал щесабына юдянилирди. Она эюря еля аддымлар атылмалыйды ки, ихраждан эялян вясаит идхалын малиййяляшдирилмясиндян артыг олсун
вя бу щесаба юлкянин малиййя ещтийатлары йарадылсын.
Артыг 2008-жи илин сонунда юлкядя валйута ещтийатларынын щяжми артыг
17 милйард доллара чатмышдыр. Эюмрцк ишинин мцщцм истигамятляриндян
бири дя Азярбайжан Республикасында эюмрцк органлары тяряфиндян щяйата
кечирилян валйута нязарятидир. Гейд едим ки, валйута нязаряти дювлятин истяр
валйута тянзимлянмясинин вя истярся дя ХИФ-ин эюмрцк тариф тянзимлянмясинин важиб елементляриндяндир. Йяни валйута нязарятини гурмадан, ону
тякмилляшдирмядян вя онун игтисади сямярялилийини артырмадан дювлятин
эюмрцк-тариф тянзимлянмяси тядбирлярини щяйата кечирмяк сямярясиз олар.
Азярбайжан Республикасынын эюмрцк органлары Азярбайжан Республикасынын эюмрцк сярщядиндя мювжуд валйута ямялиййатларындан ялдя
едилмиш валйута сярвятляринин Азярбайжан Республикасына гайтарылмасына
нязаряти тямин едир.
Азярбайжан кими инкишаф етмякдя олан, базар игтисадиййаты там
тяшяккцл тапмайан бир юлкядя эюмрцйцн ясас вязифяляри бцджя эялирляринин
йаранмасында билаваситя иштирак етмяк, имкан дцшдцкжя милли игтисадий163

йаты харижи рягабятин щяр жцр мянфи тясириндян горумагдыр. Азярбайжанын
эюмрцк сийасятиндя щяр ики истигамятдя иш апарылыр.
Бунун нятижясидир ки, юлкя игтисадиййаты динамик инкишаф едир. Цмуми игтисади инкишаф да йени мярщяляйя гядям гоймушдур. Бцджя эялирляринин формалашмасы тямин едилдикжя, бцджя кясири азалыр. Гейри-нефт
секторунун инкишаф етдирилмяси цчцн реал зямин йараныб. Тябии ки, эюмрцк
бу просеслярдян кянарда галмайыб.
Гейд етмяк лазымдыр ки, 2001-жи илин апрел айынын 16-на гядяр Азярбайжанда эюмрцк органларынын щяйата кечирдийи игтисади фяалиййят бирмяналы шякилдя, йалныз Дювлят бцджяси эялирляринин долдурулмасына хидмят
едирди вя еля щямин айдан да Азярбайжанын йени эюмрцк-тариф системи
гябул едилди. Бу эюмрцк-тариф системи эюмрцк органлары цчцн йалныз фиксал
функсийалары дейил, ейни заманда тянзимляйижи вя горуйужу функсийалары
щяйата кечирмяк имканы йаратды. Беляликля, 2001-жи илдя йени тариф системинин гябул едилмяси, эюмрцк органларынын игтисади йюнцмлц фяалиййятиндя
тамамиля йени бир дюврцн башланьыжыны гойду.
Диференсиаллашдырылмыш тариф системи щеч дя Дювлят бцджясинин эялирляр
щиссясинин артырылмасыны нязярдя тутмур. 1997-жи илдя гябул олунмуш
ващидляшдирилмиш тариф системи бу мягсядя хидмят едирди.
Юлкя дахилиндяки истещлакчыларын марагларынын горунмасы цчцн жями
5 дяряжядян (0, 3, 5, 10, 15) ибарят олан диференсиаллашдырылмыш тариф системи
гябул едилмишдир. Бу систем юлкя дахилиндя истещсал едилян вя йа истещсалыны
тяшкил етмяк мцмкцн олан маллара йцксяк эюмрцк рцсумлары, яксиня
йерли истещсалы мцмкцн олмайан маллара ися ашаьы эюмрцк рцсумлары
мцяййянляшдирди. Амма бу узун мцддятли олмамалыдыр. Щяр бир юлкядя
милли истещсалын инкишафынын бир «ушаглыг дюврц» вя мцдафия тядбирляри вар.
Бу тарифляр системи юзялляшдирмянин биринжи мярщялясиндян сонра йаранмыш
йени милли истещсалымызын «айаьа дурмасы», онун мцдафияси цчцн важибдир.
Протексионист тариф системи дцнйанын щяр йериндя яэяр узун мцддят давам
едярся, артыг мянфи нятижяляря эятириб чыхарар. Мисал цчцн, гоншу Тцркийя
Республикасында вахтиля автомобил сянайесини «айаьа галдырмаг» цчцн
протексионист тариф сийасяти щяйата кечирмякля автомобил сянайесини инкишаф
етдирмяк мягсядиля харижи автомобиллярин Тцркийяйя эятирилмяси заманы
дяйярин 100%-я гядяр эюмрцк идхал рцсуму тятбиг едилмяйя башланды.
Амма бу сийасятин ящатя етдийи дювр узанды. Нятижядя сон вахтлар бурахылан тцркийя автомобилляри юз кейфиййятиня эюря харижи юлкя автоМобилляриня удуздулар. Протексионист сийасят йалныз 3-5 ил цчцн нязярдя тутулмалыдыр. Башга сюзля, протексионист сийасят тотал характер дашымалы, юлкянин
игтисади тящлцкясизлийи бахымындан харижи тижарят сийасяти ашаьыдакы принсипляр
ясасында гурулмалыдыр: тядрижилик, диференсиаллашма вя мцддятлилик.
Тядрижилик принсипи даща чох харижи тижарятин либераллашдырылмасына тятбиг едилмялидир. Бу сащядя Азярбайжанда мцяййян ишляр эюрцлмцшдцр.
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Ихраж эюмрцк верэиляри ляьв едилмиш, идхал верэиляринин ися сявиййяси ашаьы
салынмышдыр.
Диференсиаллашдырма принсипи дедикдя, милли игтисадиййатын сащяляри
юзляринин инкишаф сявиййясиня, дахили вя харижи базарда рягабят габилиййятиня, юлкядяки мяшьул ящалинин щямин сащялярдя иштирак сявиййясиня,
истещсалын вя малларын стратеъи ящямиййят дашымасына эюря, ящалинин зярури
истещлакында малларын ойнадыьы рола эюря (хцсуси иля ярзаг мящсуллары)
айрылараг груплашдырылмасы баша дцшцлцр. Игтисадиййатын щяр щансы конкрет
сащясиндя юлкядяки мяшьул ящалинин иштирак пайы йцксялдикдя вя ящалинин
зярури истещлак малларында щямин сащянин мящсуллары мцщцм пайа
маликдирся вя щям дя стратеъи ящямиййят дашыйырса, онда щямин маллара
протексионист сийасятдя, бу вя йа диэяр мящсуллара гаршы йеридилян протексионист сийасятин узунмцддятли олмамасы, конкрет мцддятинин эюстярилмяси нязярдя тутулур. Бу мцддятдя щямин сащяляр, йарадылан ялверишли
шяраит сайясиндя рягабят габилиййятли сащяляря чеврилмялидир.
Бейнялхалг тяжрцбяйя уйьун олараг ХИФ-ин эюмрцк-тариф тянзимлянмяси тядбири кими диференсиаллашдырылмыш тариф системиня уйьун олараг
Азярбайжн Республикасынын эюмрцк тарифи мцяййян едилмиш, Назирляр
Кабинети иля «Азярбайжан Республикасынын яразисиня эятирилян маллар цзря
эюмрцк идхал рцсумларынын дяряжяляри», «Азярбайжан Республикасындан
ихраж заманы ихраж эюмрцк рцсумуна жялб олунан малларын сийащысы вя
ихраж рцсумларынын дяряжяляри» вя «Эюмрцк рясмиляшдирилмясиня эюря
алынан эюмрцк йыьымларынын мигдары» тясдиг едилмишдир.
Диференсиаллашдырылмыш тариф системиня уйьун олараг бу эцн бязи
мящсуллара ихраж рцсумларынын тятбиг едилмяси мягсядяуйьун щесаб едилмишдир. Мцхтялиф истещсал сащяляринин йаранмасы, щям дя беля мцяссисялярин
юлкя дахилиндяки хаммалла тямин едилмяси проблемини ортайа гойур.
Мясялян, бу эцн поладяритмя сащясиндя «Баку Стеел Ъомпанй», ялван
металдан мямулатларын щазырланмасы истигамятиндя мцяййян истещсал
сащяляри гурулмушдур. Бунларын ися йерли хаммалла тямин олунмасы даща
чох еффект веря биляр. Бцтцн бунлар нязяря алынмагла Назирляр Кабинетинин
Гярарында йени тариф системиндя ихраж рцсумларынын тятбиги дя нязярдя
тутулуб. Бу ики адда мящсулу – гара метал гырынтылары вя хаммалыны, ялван
металлары ящатя едир. Юлкядян ихраж едиляжяк гара металын щяр тонуна 5
АБШ долларынын манат еквивалентиндя, ялван металлар цчцн дя щям
онларын хаммалы, щям дя онлардан истещсал олунан мямулатлар цчцн ихраж
едилян заман 15 АБШ долларынын манат еквиваленти щяжминдя эюмрцк
ихраж рцсумлары нязярдя тутулмушдур. Щялялик бу 2 груп мящсуллара
эюмрцк ихраж рцсуму тятбиг едиляжякдир. Заман кечдикжя вя мцяййян
истещсал сащяляриндя нормал истещсал вя рягабят габилиййятиня малик мцяссисяляр йарандыгжа, юлкядя дахили базарын тялябатыны тямин етдикжя, диэяр
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хаммал нювляринин дя ихражына беля рцсумларын тятбиги проблеми актуаллаша биляр.
Гейд едим ки, щятта биздян 1 ил, 6 ай габаг МДБ дювлятляринин яксяриййятиндя ихраж рцсумларынын тятбигиня башланылмышдыр.
2001-жи илин апрелин 16-да гябул олунан «Азярбайжан Республикасынын Эюмрцк тарифи» лайищяси назирликляря, ширкятляря, юзял структурлара эюндярилмиш, онларын ряйи алынмышдыр. Азярбайжан Республикасы Дювлят Нефт
Ширкятиндян, Кянд Тясяррцфаты Назирлийиндян, «Азяркимйа» Дювлят Ширкятиндян лайищяйя мцнасибят билдирилмиш вя ряй верилмишдир. Азярбайжан Республикасы Дювлят Нефт Ширкяти харижи игтисади фяалиййятин ващид ямтяя номенклатурасынын (ХИФЯН) 27-жи групуна дахил олан маллара идхал заманы
эюмрцк рцсумларынын Назирляр Кабинетинин «Азярбайжан Республикасында ихраж-идхал ямялиййатлары цзря эюмрцк рцсум дяряжяляри щаггында»
22.04.1998-жи ил тарихли 91 сайлы вя она ялавя олунан 27.02.1999-жу ил тарихли
25 сайлы, 25.05.2000-жи ил тарихли 94 сайлы вя 06.07.2000-жи ил тарихли 112 сайлы
Гярарлары иля мцяййян едилмиш дяряжядя тятбиг едилмясини (хам нефт вя
майе йанажаг истисна олараг) тяклиф едяряк идхал олунан хам нефтя, транзит
вя своп ямялиййатлары заманы эюмрцк рцсумуна жялб едилмяси, мцвафиг
олараг АРДНС-ин нефт емалы заводларынын вя няглиййат васитяляринин
истещсалат эцжляриндян даща сямяряли истифадясини вя бцджяйя ялавя эялир
йарадылмасынын мцмкцнлцйцнц эюстярмякдядир.
Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин вердийи ряйдя республикада аграр сянайени инкишаф етдирмяк цчцн «Азярбайжан Республикасынын Эюмрцк Тарифи» лайищясиндя айры-айры групларда гейд олунан кянд тясяррцфаты биткиляри тохумларынын, щибридляринин, линэ вя гялямляринин, ейни заманда
буьда сяпини вя барама тохумларына, минерал эцбряляр вя зящярли-кимйяви
маддялярля эюмрцк тариф дяряжясини сыфыр фаиз тяклиф едяряк йерли истещсалын
инкишафыны юн плана чякмишдир. Айрыжа йерли истещсалы горумаг бахымындан
22-жи групда йер алан щяр жцр шяраб нювляриня эюмрцк тариф дяряжясини 50%
тяклиф етмишдир.
«Азяркимйа» Дювлят Ширкяти «Азярбайжан Республикасынын Эюмрцк
Тарифи» лайищясиндя йерли мцяссисялярдя истещсал едилян мящсулларын тариф
дяряжяляринин йцксялдилмясини, истещсал цчцн лазым олан мящсулларын эюмрцк тариф дяряжяляринин азалдылмасыны тяклиф едяряк, мцдафияедижи бир сийасят
щяйата кечирмяйин мягсядяуйьунлуьуну эюстяр- мишдир.
Йухарыда верилян тяклифлярдян айдын олур ки, Азярбайжан Республикаsынын эюмрцк сярщядиндян кечирилян маллара эюмрцк рцсумларынын диференсиаллашдырылмыш дяряжяляринин мцяййян едилмяси юлкямизин игтисади тящлцкясизлийинин тяминатында мцщцм йер тутур.
Лайищянин мцзакиряси заманы бейнялхалг експертляр иштирак етмишдир.
Бейнялхалг експертляр яввялки 15%-ин максимум рцсум дяряжяляриндян
йухары чыхмамаг шярти иля, йяни 0-ла 15% арасында вариасийа етмяк шяртиля
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бу дяряжялярдя дяйишиклик апарылмасынын мягсядяуйьунлуьуну гябул
етдиляр. Бу просесин башланьыжында бир сыра щалларда бейнялхалг тяшкилатларын експертляри максимум дяряжянин 15%-дян 12%-я салынмасы мясялясини гойурдулар. Бу эюмрцк тариф системи гябул олунандан сонра Азярбайжан эюмрцк идхал рцсумларынын орта дяряжяси 7-8%-я бярабяр олду.
Ялбяття, бу рягям яввялки, йяни 6-7 %-я нисбятян ирялийя доьру бир аддымдыр. Лакин ону сон щядд кими гябул етмяк дцзэцн олмазды. Она эюря дя
йахын эяляжякдя, тябиидир ки, эюмрцк сийасятинин щяйата кечирилмясиндя бир
сыра параметрляря йенидян бахылмасы зяруряти ортайа чыхажагдыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, бу эцн артыг бу фактдыр ки, идхалын артым
темпи илдян-иля ашаьы дцшцр. 2008-жи илдя дя идхалын структурунда йцксяк
верэи вя рцсумлу малларын (ят вя ят мящсуллары, сцд, ун, йаь, ширниййат,
спиртли ичкиляр, дяри, кафел-метлах, дямир, бойа) хцсуси чякисинин ашаьы дцшмяси давам етмишдир. Беля ки, 2008-жи ил ярзиндя ярзаг мящсулларынын хцсуси чякиси 2000-жи илля мцгайисядя ашаьы дцшмцш, яксиня мцгайися олунан
дюврдя истещсал тяйинатлы аваданлыгларын хцсуси чякиси ися артмышдыр.
Идхалын структурунда баш верян ясас дяйишиклийя сябяб юлкядя яксяр
кянд тясяррцфаты мящсулларына, сцд вя ят мящсулларына, мебеля, тцтцн вя
спиртли ички мямулатларына вя с. олан тялябатын 90%-я гядярини юдяйя билляжяк сявиййядя тяшкил олунмуш мцяссисялярин олмасыдыр. Бу мцяссисяляря
Бакы Тцтцн Комбинатыны, «Азери Костел» Пивя Заводуну, Кока-Кола
Заводуну, мцхтялиф ширяляр истещсал едян «САФ» Ширкятини, «АЗЯРСУН
Щолдинг» Ширкятини, «Баку Стеел Жомпанй» Ширкятини эюстярмяк олар.
Гейд етмяк лазымдыр ки, диференсиаллашдырылмыш тариф системинин юзц
малын щансы юлкядян эялмясиндян асылы олараг ашаьы вя йухары эюмрцк
идхал (ихраж) рцсумунун тятбигини нязярдя тутмур. 2000-жи илдя Азярбайжан Республикасы бцтцн дцнйада гябул олунмуш малларын кодлашдырылмасынын щармоникляшдирилмиш системиня гошулмушдур. Щармоник систем ясасында тяртиб едилмиш ХИФ Мал номенклатурасы ясас эютцрцлмякля, щямин
номенклатура цзря бцтцн мал кодларынын гаршысында эюмрцк идхал рцсумларынын дяряжяляри гейд олунур. Бунлар адвалор вя спесифик рцсумЛардыр. Айры-айры юлкяляр цчцн маллара эюмрцк идхал рцсумларынын дяряжяляри
эюстярилмир. Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжялялсинин гцввяйя
минмяси иля ялагядар олараг 2001-жи илин йанварын 1-дян етибарян васитяли
верэилярин «сон тяйинат» принсипи иля алынмасы гайдасына кечирилмишдир.
Имзаланмыш вя ратификасийа олунмуш Азад Тижарят сазишляриня уйьун
олараг Русийа Федерасийасы, Украйна, Газахыстан вя Эцржцстандан
Азярбайжана, Азярбайжандан ися щямин юлкяляря идхал олунан маллардан
эюмрцк идхал рцсумлары алынмыр. Галан диэяр юлкялярдян эялян маллара
эюмрцк идхал рцсумлары тятбиг едилир. яэяр башга юлкялярля дя беля мцгавиля баьласаг, онда гаршылыглы шякилдя эюмрцк идхал рцсумлары тутулмАйажаг. Бцтювлцкдя щяр бир юлкя иля беля мцгавиля баьламаг олмаз.
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Мясялян, гоншу юлкялярдян Тцркийя иля беля мцгавиля баьласаг, о заман
Иран тяряфи дя беля чыхышлар едяжяк. Беля мцгавиляляр баьланаркян илк
нювбядя, щямин юлкялярля Азярбайжанын тижарят ялагяляри тящлил едилмялидир.
Яэяр бу эцн биздян Тцркийяйя эедян малларын дяйяри аздырса, онда беля
бир мцгавилянин баьланмасындан ня газанырыг?! Ахы ортада мянфи салдо
вар. Нятижя етибариля мянфи салдонун щяжми гядяр эюмрцк идхал рцсумлары
итириляжякдир.
Азярбайжан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев тяряфиндян
сащибкарлыьын инкишаф етдирилмяси мягсядиля сон илляр ярзиндя хцсуси Дювлят
Програмларынын гябул едилмяси, сащибкарлыг фяалиййятиня мане олан бцрократик янэяллярин арадан галдырылмасына йюнялдилян тядбирляр республиканын эюмрцк сийасятиндя дя нязяря алынмышдыр. Сащибкарлыьын инкишафына
мане олан проблемлярин арадан галдырылмасы, харижи игтисади фяалиййят
иштиракчыларына саьлам рягабят шяраити йарадылмасы цчцн, Азярбайжан Республикасы эюмрцк органларынын модернляшдирилмяси цзря тядбирляр планына
уйьун олараг спесифик рцсумларын адвалор рцсумларла явяз олунмасынын 4
мярщяляли графики щазырланмыш вя щямин графикя уйьун олараг Назирляр
Кабинетинин мцвафиг Гярары иля 5 мал мювгейи цзря спесифик рцсумлар
адвалор рцсумларла явяз едилмишдир.
Щазырда эюмрцк сийасятинин башлыжа истигамятляриндян бири дя мящз
Азярбайжанын Цмумдцнйа Тижарят Тяшкилатына цзв олмагла баьлы эюмрцк мясяляляринин еля дцзэцн гойулмасыдыр ки, бундан щям бцтювлцкдя
юлкя игтисадиййаты, щям дя Дювлят бцджяси максимум сямяря ялдя едя
билсин. Бунун цчцн ися республикада диференсиаллашдырылмыш тариф системинин
тятбиги мцщцм рол ойнайыр.
Кечид дюврцндя республикада йени игтисади мцнасибятлярин тякамцлц, онун бейнялхалг ямяк бюлэцсцня вя дцнйа тясяррцфат ялагяляри
системиня гошулмасы, Бейнялхалг Тижарят Тяшкилатына цзв олмаьа щазырлыг,
харижи игтисади фяалиййятин либераллашдырылмасы шяраитиндя эюмрцк системинин
инкишафы вя тякмилляшдирилмясинин програм-мягсядли йанашма ясасында
апарылмасыны мягсядяуйьун шякилдя нцмайиш етдирир. Бу бахымдан республикамызда эюмрцк системинин инкишафы вя тякмилляшдирилмяси програмынын йарадылмасына ещтийаж вар. Республиканын милли хцсусиййятляри, МДБ
юлкяляри иля идхал-ихраж ялагяляринин эенишлянмяси эюмрцк системинин мцвяффягиййятя зяманят веря биляжяк принсип вя методлар ясасында тякмилляшдирилмясини тяляб едир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, дцнйада щеч бир юлкя, щятта ян чох инкишаф
етмиш юлкя йени чохобразлы мцасир малы сямяряли истещсал едя билмир. Тябии
ки, айры-айры юлкяляр вя йа юлкяляр групу мящз еля номенклатура мящсуллары истещсал едирляр ки, онлар бурада даща чох ялверишли шяраитя маликдирляр.
Бунун ясасында юлкялярин ихтисаслашмасы вя кооперасийасы гурулур. Бу
заман онлар бу вя йа диэяр малы еля щяжмдя истещсал едирляр ки, о дахили
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базарын тялябатыны юдясин вя бундан сонра харижи базара чыхарылыр. Бунун
базасында ися ямтяя мцбадиляси йараныр вя инкишаф едир, ващид дцнйа тясяррцфаты формалашыр.
Бу мянада, демяк олар ки, бейнялхалг тижарят бир тяряфдян бейнялхалг ямяк бюлэцсцнц шяртляндирир, диэяр тяряфдян ися онда иштирак едян
юлкянин дахили игтисадиййатынын сямярялилийини артырыр.
Азярбайжан Республикасы щазырда дцнйанын 150-дан чох юлкяси иля
бейнялхалг тижарят ялагяляри апарыр. Бейнялхалг тижарятин игтисади ясаслары
арасында мцхтялиф малларын истещсалы цзря ихтисаслашыр вя щяр бир юлкядя
диэяр юлкянин малына ещтийаж йараныр.
Бейнялхалг тижарят щаггында мцлащизяляр дяринляшдикжя эюстярилян
амиллярин тясири иля харижи тижарятин ясасыны тяшкил едян диэяр амилляр: йерли
истещсалын кифайят етмямяси, малларын гиймятинин бейнялхалг мигйасда
фярглянмяси, мцхтялиф юлкялярдя фяргли маллар истещсалы да ортайа чыхыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, бейнялхалг ямяк нятижясиндя юлкяляр конкрет ямтяя вя хидмятляр истещсалы цзря ихтисаслашмыш вя бир чох ямтяяляр
бязи юлкялярдя йа истещсал едилмир, йа да аз истещсал едилир. Бу ися сон
нятижядя бейнялхалг гиймятлярин фяргли олмасына сябяб олур.
Щяля вахты иля классик игтисади мяктябин нцмайяндяляриндян бири
Адам Смит эюстярирди ки, сярвятин мянбяйи ня йалныз гиймятли дашлар, ня
дя йалныз торпагда бежярилян кянд тясяррцфаты малларыдыр. Сярвят бцтцн
истещсал амилляринин иштиракы иля бцтцн сащялярдя (кянд тясяррцфаты, сянайе,
тижарят) истещсал олунан малларын цмуми мигдары иля мцяййян едилир.
Истещсалда мящсулдарлыьы ямяк бюлэцсц иля ихтисаслашма тямин едир.
Адам Смит юзцнцн «мцтляг цстцнлцкляр» нязяриййясини ики юлкя вя
ики мал цзяриндя изащ едир. Онун нязяриййясиня эюря, тижарят апаран щяр ики
юлкя игтисади сямяря ялдя едир. Лакин бу заман о щесаб едирди ки, харижи
тижарятя дювлятляр мцмкцн гядяр аз мцдахиля етмялидирляр.
Мцтляг цстцнлцкляр нязяриййясинин жаваб веря билмядийи суаллары
Д.Рикардо «мцгайисяли цстцнлцкляр» нязяриййяси иля айдынлашдырмышдыр.
О,юз нязяриййяси иля сцбут етмишдир ки, щяр щансы бир юлкя бу вя йа диэяр
малын истещсалында истещсал хяржляри бахымындан мцтляг цстцнлцйя малик
олмадыьы щалда да, юлкяляр арасында харижи тижарят апарылыр вя бу тижарятдян
щяр ики юлкя мянфяят ялдя едя билир. Рикардойа эюря яэяр юлкяляр арасында
гиймятлярдя аз да олса фярг варса, онда щяр бир юлкя нисби цстцнлцйя
маликдир. Йяни бу юлкядя щямишя еля бир мал тапмаг мцмкцндцр ки,
мювжуд истещсал хяржляринин нисбятиндя онун истещсалы диэяр юлкядяки
истещсалдан даща сярфяли олсун. Щямин юлкя, мящз беля малын истещсалы вя
ихражында ихтисаслашмалыдыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, классик игтисадчылар юлкяляр арасында истещсал
функсийалары вя истещсал хяржляринин ня цчцн олдуьу сябяблярини изащ
етмямишляр.
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Исвеч игтисадчылары Ф.Щекшер вя Б.Олин ХХ ясрин 30-жу илляриндя
щямин суаллара жаваб вермякля бейнялхалг тижарят ахынларынын истигамятляри вя структурунун щансы амиллярля мцяййян едилмяси щаггында мцасир
анлайышларын ясасыны гойдулар.
Щекшер вя Олин нязяриййясиня эюря, юлкялярин истещсал хяржляри арасындакы нисби фяргин ясасыны истещсал амилляринин дцнйада гейри-бярабяр
бюлэцсц тяшкил едир. Щямин нязяриййянин мащиййяти ашаьыдакындан ибарятдир: щяр щансы юлкя малик олдуьу бол истещсал амилляриндян интенсив
сурятдя истифадя олунан малларын истещсалыны тяшкил етмякля цсцтцнлцк
газаныр. Диэяр тяряфдян, нисбятян аз вя йа чох олмайан истещсал амилляри
интенсив истифадя едилян малларын истещсалында ися цстцнлцйя малик дейилдир.
Цмуми олараг Щекшер-Олин нязяриййясиня эюря, харижи тижарят о
заман сямяряли олур ки, о айры-айры дювлятляри ейни тип мящсул истещсалындан имтина етмяйя сювг едир, йяни истещсалын сащялярарасы ихтисаслашмасыны
артырыр.
Лакин бейнялхалг тижарятин сонракы инкишафы гаршыйа йени-йени суаллар
гойурду вя Щекшер-Олин нязяриййясиндя иряли сцрцлян фярзиййялярин реал
щяйатда юзцнц там эюстярдийини демяк мцмкцн дейилдир. Йалныз ону
эюстярмяк кифайятдир ки, бу нязяриййядя реал щяйатда эцжлц тясиря малик
олан тяляб амили нязяря алынмамышдыр. Щалбуки, нязяриййядя иряли сцрцлян
ясас мцддяалар иля ялдя едилян нятижяляр тамамиля бу мцддяаларын яксиня
ола биляр.
Игтисадиййат цзря сонрадан Нобел Мцкафатына лайиг эюрцлмцш рус
мяншяли В.В.Леонтйев Щекшер-Олин нязяриййясинин ня дяряжядя реал щяйата
уйьунлуьуну 1947-жи илдя АБШ-ын мисалында тящлил етмишдир. Тящлилин нятижяляри кяскин елми мцбащисяляря йол ачмыш, лакин, цмумиййятля, гябул едилмиш вя игтисади ядябиййата Леонтйев тязады (зиддиййяти) ады алтында дахил
олмушдур.
Йухарыда эюстярилдийи кими, Щекшер-Олин нязяриййясиня эюря щяр щансы бир юлкя нисби цстцнлцйя малик олдуьу амилдян интенсив истифадя етдийи
малын истещсалы вя ихражы цзря ихтисаслашмалы, нисби цстцнлцйя малик олмадыьы малы ися идхал етмялидир.
Азярбайжан Республикасы мцстягиллик ялдя етдикдян сонра дцнйа
юлкяляри иля сярбяст идхал-ихраж ямялиййатлары апарыр вя юлкямизин бу сащядя
ялагяляри эенишлянир. Идхал-ихраж ямялиййатларынын апарылмасы эюмрцк ишинин
сямяряли тяшкил едилмяси иля сых баьлыдыр. Бу сащядя ися гаршыда бир сыра вахты
чатмыш проблемлярин щялли дурур.
Эюмрцк фяалиййятинин сямярялилийинин артырылмасы механизминин лазыми сявиййядя ишлянмясини тямин етмяк цчцн бцтцн чатышмазлыглар арадан
галдырылмалыдыр. Беля ки, юлкядя апарылан эюмрцк сийасяти эюмрцк рясмиляшдирилмясиня сярф едилян мцддятин гысалдылмасы, эюмрцк проседурларынын
садяляшдирилмяси, эюмрцк информасийаларынын ишлянмясинин автоматлашдырыл170

мыш системинин йарадылмасы, эюмрцк вя эюмрцкятрафы инфраструктурларын
инкишаф етдирилмясини тяляб едир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, эюмрцк рясмиляшдирилмяси проседурларынын
тякмилляшдирилмяси тактики тядбирляр арасында ясас мясялялярдян биридир вя
мязмунуна эюря фасилясиз, даими фяалиййятдядир. Бу заман рискин дяряжя
вя групларынын гиймятляндирилмясиня жидди диггят йетирилмялидир.
Стратеъи тядбирляря илк нювбядя, Цмумдцнйа Эюмрцк Тяшкилатынын
тювсийяляри аид едилир. ЦЭТ тювсийяляриндя ресурс потенсиалларындан сямяряли истифадя, эюмрцкханаларын рящбяр органларынын мющкямляндирилмяси,
идаряетмя системинин тякмилляшдирилмяси, мцвафиг систем вя структурларын
формалашдырылмасы, даща сямяряли эюмрцк проседуралары вя эюмрцк реъимляринин тятбиги мясяляляриня хцсуси фикир верилир.
Республикамызда эюмрцк хидмятини инкишаф етдирмяк вя тякмилляшдирмяк цчцн илк нювбядя, дювлятин комплекс инкишаф програмы олмалыдыр.
Бу програм ардыжыл олараг мярщяляляр цзря щяйата кечирилмялидир.
Эюмрцк Хидмятинин Инкишаф Комплекс Програмынын (ЭХИКП) тяртиб едилмясиндя онун щазырланмасынын цмуми мярщяляляри програмын
мягсяди вя ящатя етдийи мясяляляр, ялдя едилмяси нязярдя тутулан эюстярижиляр, техники вя фяалиййят тяминаты, Програмын мцхтялиф нюв ресурсларла тямин едилмяси, Програмын щазырланмасы вя щяйата кечирилмясинин стимуллашдырылмасы, Програмын йериня йетирилмясинин тяшкили, Програмын йериня йетирилмяси сямярялилийинин мцяййян едилмяси вя с. башлыжа рол ойнайыр.
ЭХИКП-нин щазырланмасында башлыжа мягам Програмын мясяляляри
вя ялдя едилмяси нязярдя тутулан эюстярижилярин, щямчинин эюмрцк хидмятинин йенидян гурулмасынын конкрет мясялялярини щялл етмяйя имкан верян
мцщцм истигамятлярин дягиг вя айдын ифадя едилмясидир.
Эюмрцк Хидмятинин Инкишафынын Комплекс Програмынын тяртиб едилмясиня тясир едян амилляри цч ясас групда, ашаьыдакы характерляря эюря
бирляшдирмяк олар:
Биринжи груп: ижтимаи-сийаси характерли амилляр
Мцстягиллик ялдя едиляндян сонра юлкядя эюмрцк хидмятинин формалашмаьа башламасы юлкянин сийаси щяйатында аьыр бир дюврля вя Азярбайжанын йашайыш мянтягялринин Ермянистан тяряфиндян ишьал едилмяси иля
ейни вахта дцшцр. Мцхтялиф груплашмалар вязиййятдян истифадя едяряк ясас
сащялярдя юз тясирини мющкямляндиря билдиляр. Чох вахт бу групларын мянафеляри бу реэионда юзляринин эеосийаси планларыны тямин етмяйя жан атан
харижи дювлятлярин мараглары иля цст-цстя дцшцрдц. Беля ки, щямин дюврдя
сярщядляр ачылды, бу да мцяййян олунмамыш шяхслярин вя йцклярин мАнеясиз йердяйишмяляриня кюмяк етди.
Икинжи груп: игтисади-щцгуги характерли амилляр
Кечид дюврцнцн илк илляриндя бирбаша тясяррцфат ялагяляринин
гырылмасы, республикаларарасы юдямяляр системинин даьылмасы вя нятижядя
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сатыш базарынын итирилмяси юлкянин игтисадиййатыны ифлиж вязиййятиня эятирди.
Йаранмыш вязиййятдя тялябин юдянилмяси хейли дяряжядя истещсал-техники вя
истещлак тяйинатлы ясас мящсулларын идхалы йолу иля мцмкцн иди. Вахты
кечмиш ижтимаи-сийаси гурулушдан мирас галан ганунверижлик йени проблемлярин ющдясиндян эяля билмяди. Эюмрцк верэигоймасында долашыглыг,
айдын дювлят сийасятинин олмамасы ХИФ-ин тянзимлянмясиндя эюмрцк
органларынын ролуну щечя ендирмишдир.
Цчцнжц групп: профессионал-етик характерли амилляр
Эюмрцк Комитяси йаранан заман мцвафиг тяжрцбяйя вя ихтисаса
малик эюмрцк ишчиляринин сайы чох аз (йцз няфяря йахын) иди, индики сайла
мцгайися едиля билмязди. Илк вахтларда республиканын мцхтялиф тясяррцфат,
гисмян дя билик вя ихтисас сявиййяси ашаьы олан мцтяхяссисляр ишя эютцрцлмцшдцляр. Эюмрцкчцлярин жярэяляриня «асан газанж» мягсядиля йашайан
адамлар да сохула билмишдиляр. Ганунверижиликдя бошлуг вя зяиф дювлят идаряетмяси эюмрцк дахилолмаларынын мцтляг рягямляриндя юзцнц эюстярирди.
Шцбщясиз, инсан амили эюмрцк ишиндя башлыжа олараг галыр. Щяля вахты
иля Цмуммилли Лидеримиз Щ.Ялийев эюмрцк ишиндя йаранмыш вязиййяти
характеризя едяряк демишдир: «Тяяссцф олсун ки. Эюмрцк ишчиляринин юз
вязифяляриндян суи-истифадя етмяси щаллары, дювлят мянафейини горумайараг
юз мянафейиня чалышмасы щаллары да вар. Бунларла кяскин мцбаризя апармаг лазымдыр. Мян щесаб едирям ки, яэяр бцтцн эюмрцк мянтягяляриндя,
эюмрцк органларында ишлярин щамысы ганунун йцксяк тялябляриня уйьун,
бцтцн гайдаларын, бцтцн низамнамялярин йцксяк тялябляриня уйьун
ослайды, эюмрцк хидмятиндян эялян эялир хейли артыг оларды, ейни заманда
республикамызын игтисадиййатына зяряр вуран щаллар олмазды».
Кечид дюврцнцн илк илляриндя эюмрцк нязарятинин техники васитяляринин чатышмазлыьы сярщяд эюмрцк постларында лазыми нязаряти щяйата
кечирмяйя имкан вермир вя эюмрцк проседурларынын апарылма вахтыны сцни
шякилдя узадырды.
Кечид дюврцнцн илк илляринин чятинликлярини нязяря алараг Азярбайжан
дювляти Азярбайжанын эюмрцк хидмятинин формалашмасы просесиня мянфи
тясир эюстярян амилляр вя онун арадан галдырылмасы цчцн эюмрцк хидмятинин инкишафында Комплекс Програмын щазырланмасмы вя щяйата кечирилмяси ишини юз цзяриня эютцрдц.
Дювлятин игтисади сийасятинин тялябляри бахымындан Азярбайжан Дювлят Эюмрцк Комитяси тяряфиндян Стратеъи Инкишаф Програмы ишляниб щазырланды. Бу Програма кечирилмя цсулундан асылы олмайараг малларын там
эюмрцк рясмиляшдирилмясинин тямин едилмяси, эюмрцк проседурларынын САдяляшдирилмяси вя рясмиляшдирилмя вахтынын гысалдылмасы, мцасир мцтярягги
эюмрцк нязаряти технолоэийаларынын тятбиги, эюмрцк юдямяляри технолоэийаларынын вя юдямялярин бцджяйя дахил олмасына нязарятин тякмилляшдирилмяси, йцкляр вя йцк эюндярянляр щаггында илкин информасийанын алынмасы,
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Эюмрцк Ганунверижилийинин позулмасынын гаршысынын алынмасы, диэяр щцгуг-мцщафизя органлары иля бирэя наркотик маддялярин идхалынын гаршысынын
алынмасы, республиканын эюмрцк яразисиндян онларын ганунсуз дювриййясинин транзитиня йол верилмямяси, валйута нязаряти вя с. мясяляляр щялл едилди.
Эюмрцк системинин инфраструктурунун йарадылмасы сащясиндя мцщцм аддымлар атылды.
Щялли важиб олан тяшкилати вя идаряетмя проблемляри арасында Азярбайжанын эюмрцк системинин бу эцн цчцн вя узунмцддятли перспективдя
кейиййятжя йцксялишини нязярдя тутан шахялянмиш, мцряккяб эюмрцк
инфраструктурунун йарадылмасы хцсуси рол онайыр. Бу, бир чох амиллярля
баьлыдыр. Бу амиллярин ясасында базар игтисадиййатынын инкишафы дурур. Шцбщясиздир ки, инкишаф етмиш базар инфраструктуру вя онун диэяр тяркиб
щиссяляри, о жцмлядян харижи игтисади ялагяляр вя эюмрцк сащяси олмадан
базар игтисадиййаты нормал фяалиййят эюстяря билмяз.
Эюмрцк инфраструктурунун эетдикжя артан рол вя ящямиййятиня бир
сыра амилляр тясир эюстярир:
-харижи игтисади фяалиййятин тянзимлянмяси просесиндя функсийаларынын,
сялащиййятляринин вя мясулиййятляринин артмасы иля ялагядар олараг эюмрцк
органларынын фяалиййятинин чятинляшмяси;
-эюмрцк рясмиляшдирилмяси вя маллара эюмрцк нязаряти цзря ишлярин
щяжминин ящямиййятли дяряжядя артмасы, онларын йериня йетирилмясинин йени
технолоэийа вя техники васитялярин тятбигиндян бирбаша асылылыьынын эцжлянмяси;
-эюмрцк органларынын щцгуг-мцщафизя органы кими йени щцгуг вя
вязифяляри, о жцмлядян юлкянин игтисади тящлцкяисзлийинин тямин едилмяси;
-эюмрцк тяшкилатларынын кадр щейятинин кейфиййятжя йахшылашдырылмасы
вя мющкямляндирилмясиня тялябаты, онларын пешякарлыьынын, билик сявиййясинин йцксялдилмяси, йцксяк яхлаги-етик кейфиййятлярин тярбийя едилмяси, сосиал сащянин эерилийинин арадан галдырылмасынын важиблийи, эюмрцк ямякдашларынын сосиал мцдафиясинин, нормал щяйат фяалиййятинин тямин едилмяси,
эюмрцк иши сащясиндя бейнялхалг ямякдашлыьын эенишлянмяси вя дяринляшмяси просесинин Азярбайжанын эюмрцк органларынын инфраструктур тяминатынын бейнялхалг сявиййяйя галдырылмасыны тяляб етмяси вя с.
Гейд етмяк лазымдыр ки, эюмрцк инфраструктурунун тяшкили вя инкишафы – эюмрцк органларынын ващид системинин айрылмаз атрибуту, эюмрцк
ишинин щяйата кечирилмясиндя онун сямяряли олмасыны шяртляриндян ясас
амиллярдян биридир. Беля ки, бу амилляр инфраструктурун тяминаты бу вя йа
диэяр сявиййядя мювжудлуьу иля эюмрцк ишинин щяйата кечирилмясинин проседур мярщялялярини мцшайият едир.
Яняняви олараг эюмрцк инфраструктуру мяфщумунун мцяййян
едилмясиндя ясас диггят она йюнялдилир ки, инфраструктур дедикдя, эюмрцк
ишинин щяйата кечирилмясиндя, эюмрцк органларынын вязифяляринин йериня
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йетирилмясиндя табели, кюмякчи рол ойнайан эюмрцк мцяссисяляринин шябякяси нязярдя тутулур.
Беляликля, инфраструктур – эюмрцк органларынын нормал фяалиййят эюстярмясини тямин едян истещсал, гейри-истещсал, елми сащяляр комплексидир.
Эюмрцк инфраструктуруна хас олан цмуми вя ялащиддя хцсусиййятляри ашаьыдакы кими характеризя етмяк олар:
-эюмрцк инфраструктуру бцтювлцкдя милли игтисадиййатын инфраструктурундан тяжрид олунмур, онун тяркибиндя йарадылыр вя фяалиййят эюстярир;
-эюмрцк системи бцтювлцкдя тянзиметмя, щцгуги, идаряетмя характерли инфратсруктурла сых баьлы олан цмуми инфраструктурун тяркиб щиссясидир. Бу кейфиййятдя о харижи игтисади фяалиййятин тянзимилянмяси сащясиня вя
беляликля дя игтисади тящлцкясизлийин тямин едилмясиня хидмят едир;
-эюмрцк инфраструктурунун эюмрцк системинин фяалиййятинин тямин
едилмяси кими сащядахили тяйинаты вар.
Бу бахымдан, эюмрцк системинин нормал фяалиййятини тямин едян
инфраструктур тяминаты елементлярини цч ясас група айырмаг олар:
- Биринжи група мал вя няглиййат васитяляринин кечирилмяси, сахланмасы
вя анбар емалы цчцн, щямчинин сярнишинляря хидмят етмяк цчцн шяраит
йарадан елементляр дахил едилир. Башга сюзля, бу, эюмрцк органларынын
мадди-техники базасы (инзибати биналар, кечид-бурахылыш мянтягяляри, анбар
тясяррцфаты, няглиййат васитяляри, сосиал тяйиантлы обйектляр, ваьзал вя щава
лиманларында эюмрцк нязаряти зоналары вя с.) щесаб едилир.
- Икинжи група эюмрцк ямялиййатларынын апарылмасыны, просесин эедиши
вя алынмыш нятижяляр барядя мялуатын ютцрцлмясини тямин едян систем,
васитя вя фяалиййят нювляри, эмрцк нязарятинин техники васитяляри, эюмрцк
експертизасы васитяляри, рабитя, эюмрцк органларынын ващиб автоматлашдырылмыш мялумат системи, диэяр ЕЩМ вя компйутер аваданлыьы вя с. дахилдир.
- Цчцнжц група эюмрцк органлары кадрларынын нормал щяйат фяалиййятинин бярпасы цчцн мадди-мяишят, мядяни вя диэяр шяраитин йарадылмасына хидмят едян сосиал инфраструктур аид едилир. Бу сфера эюмрцк ишчисинин
пешя щазырлыьынын вя щяртяряфли инкишафынын тямин едилмяси цчцн гейриистещсал характерли тялябатын юдянилмясини тямин етмялидир.
Беляликля, эюмрцк инфраструктуру дедикдя, харижи игтисади фяалиййятин эюмрцк тянзимлянмяси шяртлярини, эюмрцк системинин бцтювлцкдя фяалиййят эюстярмясини тямин едян, эюмрцк нязаряти, експертизасы, рабитяси,
мялумат системи, эюмрцк органларынын мадди-техники базасы, техники
васитяляр, институтсионал, сосиал структур вя фяалиййят нювляри комплекси
баша дцшцлмялидир.
Щал-щазырда эюмрцк инфраструктурунун инкишаф етдирилмяси вя тякмилляшдирилмяси сащясиндя ашаьыдакы тядбирлярин щяйата кечирилмясини мягсядяуйьун щесаб едирик:
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-эюмрцк сярщядинин там гайдайа салынмасы вя тяжщизаты, йцклярин
эюмрцк сярщяддиндян йердяйишмяси учотунун автоматлашдырылмасыны тякмилляшдирмяк цзря ишляри баша чатдырмаг;
-эюмрцк бахышы ишляринин тякмилляшдирилмяси, онун мцхтялиф формаларындан истифадя едилмяси, мцстягил идентификасийа вя сянядли йохлама технолоиэйасынын тятбиги;
-бору кямяри няглиййаты вя електрик хятляри иля йердяйишян маллар
цзяриндя фактики нязарятин тяшкили;
-тянзиметмянин мцлкиййят обйектляринин йердяйишмясиня нязаряти
щяйата кечирмяк цчцн тяшкилати-щцгуги зяминин йарадылмасы;
-эюмрцк тянзимлянмясинин тариф методлары комлпексинин фяалиййят
сямярялилийинин тящлилини апармаг вя онларын тякмилляшдирилмяси цчцн тяклифляр щазырламаг;
-щесабатларын гябул олунмуш формалар цзря верилмяси, онларын дягиглийини вя кейфиййятини йцксялтмяк цчцн ишлярин системляшдирилмяси.
Азярбайжан Дювлят Эюмрцк Комитясинин гаршысында гойулмуш
вязифялярин уьурла щяйата кечирилмяси Цмумдцнйа Эюмрцк Тяшкилатынын
(ЦЭТ) тювсийя етдийи тактики вя стратеъи тядбирлярин ардыжыл щяйата кечирилмясиндян чох асылыдыр. Мясялян, тактики тядбирляря ашаьыдакылар аид едилмялидир: эюмрцк рясмиляшдирилмяси мцддятляринин азалдылмасы, эюмрцк проседурларынын садяляшдирилмяси, дашынма, сахланма, анбарлара вурулма мярщялясиндя важиб олмайан сянядляшмянин арадан галдырылмасы вя мяжбури
олмайанын ихтисар олунмасы, эюмрцк информасийасынын автоматлашдырылмыш
ишлянмя системляринин тятбиги, эюмрцк вя эюмрцкятрафы инфраструктурун инкишаф етдирилмяси.
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Азярбайъан Республикасы Эюмрцк Органынын
мювъуд структуру
ашаьыдакы схемдя тясвир олунмушдур

Эюмрцк вязифялярини уьурла щяйата кечирмяк цчцн Азярбайжан
Республикасы Эюмрцк Системинин Бцджядянкянар Инкишаф Фонду тясис
едилмишдир. Бу Фонд Азярбайжан Республикасы «Эюмрцк мяжялляси»нин
398-жи маддясиня уйьун олараг йарадылыр вя Азярбайжан Республикасында
эюмрцк сийасятинин мцяййян едилмяси вя щяйата кечирилмяси иля баьлы
тядбирлярин малиййяляшдирилмясини нязярдя тутур. Эюмрцк Системи Инкишаф
Фондунун вясаитляри Азярбайжан Республикасында эюмрцк системи
фяалиййятинин тямин едилмясиня вя инкишафына, сосиал сащянин инкишафына,
еляжя дя табечиликдя олан елми-тядгигат тяшкилатларынын, лабораторийаларын
вя тядрис мцяссисяляринин сахланмасы, мадди щявясляндирмя вя сосиал
инкишаф фондунун инкишаф етдирилмясиня йюнялдилир.
Эюмрцк тяшкилатлары юз ишиндя мювжуд инфраструктурлара ясасланмагла эюмрцк рясмиляшдирмяляринин проседурларынын тякмилляшдирилмясиня
хцсуси диггят йетирирляр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, эюмрцк рясмиляшдирилмяси проседурларынын
тякмилляшдирилмяси формасына вя мязмунуна эюря пермамент (фасиляси),
176

даими фяалиййятдя олан тактики тядбирляр арасында мцщцм мярщялялярдян
биридир. Эюмрцк рясмиляшдирилмяси проседурларынын тякмилляшдирилмяси цчцн
база харижи игтисади фяалиййят иштиракчылары- нын рискинин обйектив гиймятляндирилмяси олмалыдыр.
Стратеъи тядбирляря, фикримизжя, илк нювбядя, ЦЭТ-нын дцнйанын бцтцн эюмрцк системляри цчцн щазырладыьы методики тювсийялярин тятбигини аид
етмяк лазымдыр. ЦЭТ мцхтялиф юлкялярин милли эюмрцк системляриня йардым эюстярмяк, хцсусян дя ресурс потенсиалындан даща сямяряли истифадя
етмяк, мцвафиг идаряетмя системлярини тякмилляшдирмяк, даща еффектив
эюмрцк реъимлярини тятбиг етмяк зярурятиндян чыхыш едир.
ЦЭТ-йя дахил олан юлкялярин юз фяалиййятиндя рящбяр тутдуглары
стратеэийанын ясасында ашаьыдакылар дайаныр:
-милли эюмрцк системинин ислащат вя модернляшдирилмя програмлары;
-эюмрцк конвенсийаларынын, бейнялхалг гайдаларын вя нормативлярин
тятбиги вя эенишляндирилмя тяжрцбяси;
-милли эюмрцк системляринин ислащаты цзря тядбирлярин дювлят рящбярлийи
тяряфиндян дястяклянмя тяжрцбяси;
-милли эюмрцк системинин кадр потенсиалынын ислащатына хяржлярин
структуру.
Цмумдцнйа Эюмрцк Тяшкилаты дцнйа эюмрцк системляринин ишинин
ялагяляндирилмяси функсийасыны юз цзяриня эютцрмцшдцр. Яксяр юлкялярин
эюмрцкханаларынын фяалиййятини тящлил етмякля, ЦЭТ, онларын ясас фяалиййят принсиплярини ишляйиб щазырламышдыр. Бу принсиплярдя, милли хцсусиййятлярин нязяря алынмасы мцщцм рол ойнайыр. Бу о демякдир ки, щяр бир
дювлят юз милли менталитетиндян, игтисади вязиййятиндян вя с. иряли эялян
инкишаф ганунауйьунлугларындан чыхыш едир. Бу принсипля йанашы, базислик
принсипиня хцсуси ящямиййят верилир.
Базислик принсипи юлкянин эюмрцк хидмятинин милли мейарыны нязяря
алмаг цчцн ясас ЦЭТ-нин мцддяалары, мцяййян тювсийяляри щесаб едилир.
Бу принсиплярин реаллашдырылмасында щялледижи рол Дювлятя мяхсусдур, ясас
малиййяляшмя мянбяйи ися Дювлят бцджясидир.
Эюмрцк системи сащясиндя апарылан уьурлу ислащатлардан бцтцн
вятяндашлар файдаланыр, онун щяйата кечирилмяси юлкянин бцтцн игтисадиййатына, онун эялирляриня файдалы тясир эюстярир. Беляликля, бу ислащатлары
Дювлят бцджяси эялирляринин артмасы иля бярабяр, бцтювлцкдя республиканын
эялирляринин, еляжя дя Програмын щяйата кечирилмясиндя иштирак едяжяк
структурларын эялирляринин артмасында да нязяря алмаг лазымдыр. Бцджя
эялирлярини вя бцтювлцкдя игтисадиййатын гаршылыглы ялагясини дя нязярдян
гачырмаг олмаз. Ихраж эюмрцк рцсумлары мящдудлуьунун арадан галлдырылмасына вя ляьв едилмясиня эюря Дювлят бцджясинин бу мянбя щесабына
эялирляри азалмалыдыр. Идхал рцсумларынын ашаьы салынмасы да харижи игтисади
фяалиййятдя бцджянин эялиринин азалмасына сябяб олур.
177

Гейд етмяк лазымдыр ки, эялирлярин азалмасы диэяр амилляр щесабына,
мясялян, милли игтисадиййатын йцксялишиня ясасланан харижи игтисади дювриййянин щяжмляринин артмасы щесабына компенсасийа едиляжякдир.
Идхал рцсумларынын цмуми азалмасы заманы мянтиги протексионизм
вя юлкя ямтяя-хидмят истещсалчыларыны мцдафия етмяк сийасяти йцрцдцляжяк- дир.
Цмумиййятля, харижи тижарят дювриййяси артымы, милли игтисадиййатын
йцксялиши, онун дцнйа тясяррцфат ялагяляри системиня цзви шякилдя дахил олмасы нязярдя тутулмуш тядбирлярин уьурла щяйата кечирилмясиндян чох асылыдыр. Бцтцн бунлар сон нятижядя республика игтисадиййатынын инкишаф
етмяси вя халгын мадди рифащ щалынын йцксялмясини тямин едяжякдир.
4.6. Azяrbaycan Республикасынын beynяlxalq gюmrцk ямякдашлыьы
Bazar иqtиsadиyyatыna keчиd шяraиtиndя Azяrbaycanыn gюmrцk tяшkиlatыnыn beynяlxalq яlaqяlяrи xeylи genишlяnmиш vя keyfиyyяtcя yenи sяvиyyяyя
qalxmышdыr.
Beynяlxalq gюmrцk яmяkdaшlыьыnыn иnkишaf etdиrиlmяsи vя mюhkяmlяndиrиlmяsи, иnteqrasиyanыn dяrиnlяшdиrиlmяsи mяqsяdиlя bиr чox beynяlxalq tяшkиlatlar vя dцnya dюvlяtlяrиnиn gюmrцk xиdmяtlяrи иlя яmяkdaшlыq edяn Azяrbaycan Respublиkasы Dюvlяt Gюmrцk Komиtяsи hцquqи
яmяkdaшlыьы bиr neчя иstиqamяtdя hяyata keчиrиr. Bu иstиqamяtlяrdяn bиrи
dя Цmumdцnya Gюmrцk Tяшkиlatы иlя sыx яlaqяlяr mцstяvиsиndя fяalиyyяt
gюstяrmяsиdиr. Tяsadцfи deyиldиr kи, Azяrbaycan Gюmrцk Tяшkиlatы ЦGTnиn stratejи иstиqamяtlяrиnиn formalaшdыrыlmasы, qlobal gюmrцk proseslяrиnиn effektиvlяшdиrиlmяsи vя daha da mцasиrlяшdиrиlmяsиndя yaxыndan ишtиrak edиr. Dиgяr tяrяfdяn, ЦGT-nиn fяal цzvц kиmи dцnyanыn яn qabaqcыl
юlkяlяrиnиn gюmrцk orqanlarы иlя sыx яmяkdaшlыq edиr.
Bu яmяkdaшlыq ЦGT, MDB Gюmrцk Xиdmяtlяrи Rяhbяrlяr Шurasы
vя иkиtяrяflи mцnasиbяtlяr (ayrы-ayrы юlkяlяrиn gюmrцk orqanlarы иlя)
чяrчиvяsиndя юzцnц bцruzя verиr.
ARDGK-nиn иkиtяrяflи vя чoxtяrяflи beynяlxalq sazишlяrя цstцnlцk
vermяsи gюmrцk sиstemиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsиndя юz bяhrяsиnи verиr.
Tцrkиyя, Иran Иslam Respublиkasы, Gцrcцstan, Юzbяkиstan, Qazaxыstan,
Lиvan, Bolqarыstan respublиkalarы vя Ukrayna gюmrцk orqanlarы иlя gюmrцk иши sahяsиndя яmяkdaшlыq vя qarшыlыqlы yardыm haqqыnda sazишlяr иmzalanmышdыr. MDB Gюmrцk Xиdmяtlяrи Rяhbяrlяr Шurasы чяrчиvяsиndя vя
Иqtиsadи Яmяkdaшlыq Tяшkиlatыna цzv olan юlkяlяrlя чoxtяrяflи sazишlяr
mюvcuddur. Bюyцk Brиtanиya vя Шиmalи Иrlandиya Bиrlяшmиш Krallыьы hюkumяtи иlя Azяrbaycan Respublиkasы hюkumяtи arasыnda gюmrцk orqanlarыnыn qarшыlыqlы иnzиbatи yardыmы haqqыnda Мemorandum 7 иyul 1997-cи иl
tarиxиndя иmzalanmышdыr.
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DGK Mцstяqиl Dюvlяtlяr Bиrlиyинин цzvц olan юlkяlяrиn Gюmrцk
Xиdmяtlяrи Rяhbяrlяr Шurasыnыn иclaslarыnda fяal иtиrak edиr. Bunun nяtиcяsиdиr kи, MDB цzvц olan юlkяlяrиn Gюmrцk Xиdmяtlяrи Rяhbяrlяr Шurasыnыn 20-cи иclasы Bakы шяhяrиndя keчиrиlmишdиr. Dюvlяt Gюmrцk Komиtяsи
XИFЯN яsasыnda vahиd gюmrцk tarиfиnиn ишlяnиb hazыrlanmasыны, gюmrцk
rцsumlarыnыn alыnmasыны, tяtbиq edиlmяsини, mallarыn mяnшя юlkяsиnиn tяyиn
edиlmяsиnи, gюmrцk mяqsяdlяrи цчцn mallarыn qиymяtlяndиrиlmяsи dя daxиl
olmaqla, MDB цzvц olan юlkяlяrиn gюmrцk sиyasяtиnиn яsas иstиqamяtlяrи
цzrя tяklиflяrиn hazыrlanыb tяqdиm edиlmяsиnи tяmиn edиr.
DGK, hяmчиnиn gюmrцk orqanlarы цчцn kadrlarыn hazыrlanmasы,
avtomatlaшdыrыlmыш иnformasиya sиstemи, gюmrцk statиstиkasы, beynяlxalq
яmяkdaшlыq sahяlяrиndя MDB gюmrцk xиdmяtlяrи иlя яmяkdaшlыq edиr.
Ukrayna Dюvlяt Gюmrцk Xиdmяtlяrиndяn daxиl olmuш “Ukrayna
Dюvlяt Gюmrцk Xиdmяtи vя Azяrbaycan Respublиkasы Dюvlяt Gюmrцk
Komиtяsи arasыnda qarшыlыqlы yardыm gюstяrиlmяsи qaydalarы haqqыnda Мemorandum” layиhяsиnиn ekspertиzasы aparыlmыш vя Azяrbaycan Respublиkasы hюkumяtи nцmayяndя heyяtиnиn Ukraynada sяfяrи zamanы 30 иyul
1999-cu иl tarиxиndя Kиyev шяhяrиndя иmzalanmышdыr.
Цmumdцnya Gюmrцk Tяшkиlatыnыn Baш Katиbи Mишel Danenиn
mяktubuna яsasяn Azяrbaycan Respublиkasы “Mallarыn tяsvиrи vя kodlaшdыrыlmasы цzrя hormonиklяшdиrиlmиш sиstem haqqыnda Beynяlxalq Кonvensиya”ya qoшulmaq barяdя tяklиf daxиl olmuшdur. Bu mяqsяdlя yuxarыda
adы чяkиlmиш Кonvensиya dюvlяtdaxиlи prosedurlardan keчиrиlmяsи цчцn
Nazиrlяr Kabиnetиnя vя Xarиcи Ишlяr Nazиrlиyиnя gюndяrиlmиш vя Mиllи Mяclиsdя ratиfиkasиya olunmuшdur.
Fяrяhlяndиrиcи haldыr kи, 2001-cи иlиn yanvar ayыndan respublиkamыz
bu Кonvensиyaya qoшulan 100-cц dюvlяt oldu.
ЦGT-nиn Brцssel шяhяrиndя keчиrиlяn 93/94-cц sessиyalarыnda Komиtя sяdrиnиn rяhbяrlиk etdиyи nцmayяndя heyяtи ишtиrak etmиш vя sessиyanыn иши zamanы Azяrbaycan Respublиkasы ЦGT-nиn Malиyyя Komиtяsиnя
цzv seчиlmишdиr.
Avropa Иttиfaqыnыn TАСИС Пroqramы цzrя Azяrbaycan Respublиkasыnыn mиllи vя dюvlяtlяrarasы proqramlarы vя Avropa Иttиfaqы Komиssиyasыnыn Texnиkи Yardыm Proqramы чяrчиvяsиndя (1996-cы иl oktyabr) Daшkяnd шяhяrиndя Avropa Gюmrцyц vя Azяrbaycan Respublиkasы Dюvlяt
Komиtяsи arasыnda TАСИС Пroqramы чяrчиvяsиndя “Tяhsиl”, “Иdarяetmя vя
Tяшkиlat” layиhяlяrи цzrя mцqavиlяlяr иmzalanmышdыr.
DGK-nыn Avropa Gюmrцyц иlя apardыьы иntensиv danышыqlar nяtиcяsиndя TАСИС Пroqramы чяrчиvяsиndя Avropa Gюmrцyцnцn Orta Asиya
Respublиkalarы vя Azяrbaycan Respublиkasы цzrя koordиnatlarы tяrяfиndяn
“Con Erиk Platt”ла baьlanmыш mцqavиlяlяrиn hяyata keчиrиlmяsи barяdя
gюmrцk orqanlаarыnын mяsul vяzиfяlи шяxslяrи иlя gюrцшmяk вя Azяrbaycan
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Respublиkasыnыn Dюvlяt Gюmrцk Komиtяsиnиn rяyиnи юyrяnmяk цчцn
Bakыda gюrцшlяr keчиrиlmишdиr.
Avropa-Qafqaz-Asиya nяqlиyyat dяhlиzиnиn иnkишafыna hяsr edиlmиш
Beynяlxalq Konfransa hazыrlыq цчцn Bakы шяhяrиndя keчиrиlяn ишtиrakчы
dюvlяtlяrиn ишчи qruplarыnыn цzvlяrиnиn иclasыnda gюmrцk яmяlиyyatlarы vя
sяnяdlяшdиrиlmяlяrиnиn aparыlmasы цzrя яsas sazишиn texnиkи яlavяsиnиn
layиhяsи hazыrlanmышdыr.
Bu лайищядя TАСИС vя TRASEKA Пroqramlarы чяrчиvяsиndя hяyata keчиrиlяn sяrhяd-keчиd prosedurlarыnыn sadяlяшdиrиlmяsи, unиfиkasиya
olunmasы vя s. mяsяlяlяr юз яksиnи tapmышdыr. Tяbии kи, nяqlиyyatыn sяrhяdlяrdяn keчmяsи цчцn proqram ишtиrakчыlarы olan dюvlяtlяrararsы gюmrцk
яmяlиyyatlarыnыn genишlяnmяsи vacиb mяsяlя kиmи qarшыda dayanыr. Azяrbaycan gюmrцk orqanlarы sяrhяd buraxыlыш mяntяqяlяrиndя vacиb dюvlяt
xиdmяtи orqanы kиmи gюmrцk prosedurlarыnыn hormonиklяшdиrиlmяsи vя
sadяlяшdиrиlmяsи иstиqamяtиndя mцhцm addыmlar atыrlar. Azяrbaycan bununla baьlы bиr sыra beynяlxalq konvensиyaya qoшulmuш, Dюvlяt Gюmrцk
Komиtяsи tяrяfиndяn gюmrцk nяzarяtиnиn tяшkиlи, иnformasиya texnologиyalarыnыn иstиfadяsи sahяsиndя sяylяrиnи xeylи artыrmыш, avtomatlaшdыrыlmыш
иdarяetmя sиstemиnя keчиlmиш, proqram tяmиnatы vя texnиkи baza yaradыlmыш, иstиsmardadыr.
TRASEKA Лayиhяsи цzrя яsas, чoxtяrflи Сazиш иmzalandыqdan sonra юlkяmиz tяrяfиndяn bцtцn lazыmи tяшkиlatи ишlяr hяyata keчиrиlmишdиr vя
bu dяhlиzиn sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasы vя иnkишaf etdиrиlmяsи цzrя mцhцm
ишlяr gюrцlmцшdцr.
Цmumиyyяtlя, respublиkamыza gяlяn аvropalы ekspertlяr gюmrцk
orqanlarы tяrяfиndяn hяyata keчиrиlяn ишlяrи yцksяk qиymяtlяndиrmиш, sяrhяdkeчиd mяntяqяlяrиndя yaradыlan шяraиtdяn razы qaldыqlarыnы dиlя gяtиrmишdиlяr.
Azяrbaycan Respublиkasы Dюvlяt Gюmrцk Komиtяsиnиn dяvяtи иlя
Иran Иslam Respublиkasыnыn Иqtиsadиyyat vя Malиyyя Nazиrиnиn mцavиnи,
Gюmrцk Иdarяsиnиn prezиdentи vя Tцrkиyя Cumhurиyyяtиnиn gюmrцk mцstяшarы Azяrbaycana rяsmи sяfяr etmишdиr.
Иran Иslam Respublиkasыnыn Иqtиsadиyyat vя Malиyyя Nazиrиnиn
mцavиnи, Эюmrцk Иdarяsиnиn prezdentиnиn sяfяrи zamanы “Azяrbaycan
Respublиkasы Dюvlяt Gюmrцk Komиtяsи vя Иran Иslam Respubиlkasы Gюmrцk Иdarяsи arasыnda qarшыlыqlы яmяkdaшыlыq haqqыnda Мemorandum”
иmzalanmшdыr.
Azяrbaycan Пrezdentи Иlham Яlиyevиn 2008-жи илдя Tцrkиyяyя rяsmи
sяfяrи чяrчиvяsиndя иkи юlkяnиn hюkуmяtlяrи arasыnda gюmrцk sahяsиndя
яmяkdaшlыq vя qarшыlыqlы yardыm haqqыnda иmzalanan sazиши яmяkdaшlыьыn
genишlяndиrиlmяsи baxыmыndan иrяlиyя doьru atыlan mцsbяt addыm kиmи
sяcиyyяlяndиrmяk olar.
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Сazиш иmkan verяcяkdиr kи, gюmrцk orqanlarы arasыnda gюmrцk
Гanunverиcиlиyиnиn pozulmasыnыn hяr иkи юlkяnиn иqtиsadи, malиyyя, tиcarяt
vя иctиmaи maraqlarыna zиyan vurduьu nяzяrя alыnmaqla qarшыlыqlы яmяkdaшlыq genишlяndиrиlsиn.
Sazишиn яsas mяram vя mяqsяdlяrиndяn bиrи dя tяrяflяrиn zяrurи
mяlumat vя sяnяdlяrиn alыnmasыnda bиr-bиrиnя yardыm etmяsиdиr. Eynи
zamanda Сazишиn mцddяalarыna uyьun olaraq Tцrkиyя Cumhurиyyяtи
Gюmrцk Mцstяшarlыьы vя Azяrbaycan Respublиkasы Dюvlяt Gюmrцk Komиtяsи Эюmrцk Гanunverиcиlиyиnиn dцzgцn tяtbиq edиlmяsи mяqsяdиlя
gюmrцk hцquqpozmalarыnыn qarшыsыnыn alыnmasы tяhqиqatыnыn aparыlmasы
цчцn bu hцquqpozунтуlarа qarшы bцtцn zяrurи tяdbиrlяr gюrяcяklяr.
Razыlыьa gяlяn tяrяflяr юz tяшяbbцslяrи иlя vя ya sorьu яsasыnda юz
mиllи Гanunverиcиlиyиnя uyьun olaraq bиrgя яmяkdaшlыq edяcяk, Эюmrцk
Гanunverиcиlиyиnи pozan vя ya pozmasы aшkara чыxan fяalиyyяt vя yaxud
narkotиk vasиtяlяrиn, psиxotrop maddяlяrиn vя prekursorlarыn qanunsuz
tиcarяtи иlя mяшьul olan bцtцn tяzahцrlяrя qarшы bиrgя mцbarиzя aparacaqlar. Иkи qardaш юlkяnиn gюmrцk xиdmяtlяrи яmяkdaш vя mцtяxяssиs mцbadиlяsи dя daxиl olmaqla, aralarыnda bяrabяr tяsиrlи яlaqяlяrиn qurulmasы,
tяhsиl sahяsиndя qarшыlыqlы proqramlarыn hazыrlanmasы, razыlaшdыrыlan mюvzularda bиrgя semиnar vя konfranslarыn tяшkиlи, gюmrцk qanunverиcиlиyи vя
tяtbиqи sahяsиndя qarшыlы tяcrцbя мцбадиляси aparacaqlar.
Mяlumdur kи, beynяlxalq alяmdя xцsusи nцfuza malиk olan
Цmumdцnya Эюmrцk Тяшkиlatыnыn Baш Katиbи Mишel Dane respublиkamыza иkиncи dяfя (19 иyun 2000-cи иl) ишguzar sяfяr etmиш vя faydalы fиkиr mцbadиlяsи aparmaqla perspektиv planlarыn mцzakиrяsиndя ишtиrak etmишdиr.
Baш Katиb tяrяfиndяn Azяrbaycan Gюmrцk Tяшkиlatыnыn mцsbяt иши qиymяtlяndиrиlmишdиr. Bu иsя beynяlxalq alяmdя mиllи gюmrцk xиdmяtlяrиmиzиn
layиqиncя tяmsиl olunmasы vя tanыnmasыnыn tяzahцrцdцr.
Yerи gяlmишkяn, 2002-cи иlиn yanvar ayыnыn 3-da ЦGT Baш Katиbи
Mишel Dane vя DGK-nиn sяdrи Kяmalяddиn Heydяrov arasыnda “Azяrbaycan Respublиkasыnыn Bakы шяhяrиndя Цmumdцnya Gюmrцk Tяшkиlatыnыn Regиonal Tяdrиs Mяrkяzиnиn tяsиs edиlmяsи haqqыnda” anlaшma Мemorandumu иmzalandы. Memorandumda yaradыlacaq hяmиn mяrkяzdя
regиonal tяdrиs, texnиkи yardыma daиr gюrцшlяr vя gюmrцklя baьlы dиgяr
tяdbиrlяrиn keчиrиlяcяyи, DGK-nыn onun sahиbи vя иstиfadячиsи olacaq
юzцnцn mиllи vя beynяlxalq proqramlarы цчцn dя иstиfadя edяcяyи юз яksиnи
tapmышdыr.
2000-cи иldя Иqtиsadи Яmяkdaшlыq Tяшkиlatыnыn (EKO) цzvц olan
юlkяlяrиn gюmrцk orqanlarы rяhbяrlяrиnиn 7-cи Иclasыnыn Bakы шяhяrиndя
keчиrиlmяsи beynяlxalq иqtиsadи яmяkdaшlыьыn, regиonal tиcarяt, nяqlиyyat vя
kommunиkasиya mяsяlяlяrиnиn hяllиnя yюnяldиlmиш цzv юlkяlяrиn иqtиsadи
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tяrяqqиsиnя kюmяk etmяklя, gюmrцk sahяsиndя иnteqrasиyanыn dяrиnlяшmяsиnя, beynяlxalq яlaqяlяrиn genишlяnmяsиnя xиdmяt edиr.
ARDGK-nиn nцmayяndя heyяtиnиn ЦGT-nиn 95/96-cы sessиyasыnda (Brцssel, 6-8 иyul 2000-cи иl) ишtиrakы vя цzv юlkяlяrин tяmsиlчиsи tяrяfиndяn dяstяklяnяcяk vя mюtяbяr tяшkиlаtlarыn alи orqanы olan sиyasи komиssиyaya цzv seчиlmяsи юlkяlяrиn beynяlxalq alяmdя nцfuzunun tanыnmasыnыn
tяzahцrцdцr.
Gюrцndцyц kиmи, son 10 иldя юlkя rяhbяrlиyиnиn hяyata keчиrdиyи
mяqsяdyюnlц sиyasяt, o cцmlяdяn gюmrцk sиyasяtи nяtиcяsиndя respublиkanыn beynяlxalq gюmrцk яlaqяlяrи xeylи genишlяnmиш ve hal-hazыrda genишlяnmяkdя vя иnkишaf etdиrиlmяkdяdиr.
Цмумдцнйа Эюмрцк Тяшкилаты чярчивясиндя дювлятлярарасы эюмрцк
сийасятинин щяйата кечирилмяси хцсусиййятляри вя инкишаф тенденсийалары, о
ъцмлядян Азярбайъан Республикасынын бу тяшкилатла ямякдашлыг етмясинин ятрафлы шякилдя юйрянилмяси хцсуси ящямиййят кясб едир.
Эюмрцк иши сащясиндя илк тяшкилатларын тарихиня нязяр салсаг, эюрярик
ки, бу тяшкилатлар информасийа характери дашыйырды.Беля ки, 1890-ъы илдя
Белчика щюкумятинин тяшяббцсц иля баьланмыш Эюмрцк тарифляринин няшри
цзря Бейнялхалг Иттифагын йарадылмасы щаггында Конвенсийа ясасында
Бейнялхалг Эюмрцк Тяшкилаты - Эюмрцк Тарифляринин Няшри цзря Бейнялхалг Бцро йарадылмышдыр. Эюмрцк ишинин инкишафы иля ялагядар айдын олду
ки, бу сащядя тякъя информасийа мцбадиляси кифайят етмир. Она эюря дя
1950-ъи илдя универсал бейнялхалг щюкцмятлярарасы тяшкилатын- Эюмрцк
Ямякдашлыьы Шурасынын (ЭЯШ) йарадылмасы ишиндян истифадя олунмушдур.
Эюмрцк иши сащясиндя бу тяшкилатын гаршысында бир сыра, о ъцмлядян бейнялхалг эюмрцк сазиш вя тювсийялярин лайищяляринин ишляниб щазырланмасы, онларын ващид тяфсири вя тятбиги вя с. мясяляляр гойулмушдур. ЭЯШ-ин йаранмасыны зярури едян шяртлярдян бири XX ясрин икинъи йарысында, даща дягиг
десяк, Икинъи Дцнйа мцщарибяси дюврцндян сонра Цмумдцнйа базар
тясяррцфатында зидиййятлярин кяскинляшмяси вя цмумтясяррцфат ялагяляринин
тянзимлянмя механизминин комплекс тякмилляшдирилмясиня тялябатын артырылмасы иди. Беля ки, Эюмрцк Ямякдашлыьы Шурасынын йарадылмасы щаггында
Конвенсийанын 1-ъи Маддясиндя эюстярилир ки, Тяшкилат дювлятлярин эюмрцк
системляринин узлашдырылмасынын вя ващидлийинин мцмкцн дяряъядя даща
йцксяк сявиййясини тямин етмяк вя эюмрцк техникасы вя ганунвериъилийин
инкишафы вя йахшылашдырылмасы ишиндя йаранан проблемлярин юйрянилмясини
эцъляндирмяк кими сялащиййятляря маликдир.
Фяалиййят даирясинин бу мигйасда эенишлянмяси вя цзвляринин сайынын
кяскин сурятдя артмасы иля ялагядар олараг, 1994-ъц илдя Шуранын ады
Цмумдцнйа Эюмрцк Тяшкилаты (ЦЭТ) адландырылды вя бунунла да онун
бейнялхалг щюкумятлярарасы бир тясисат кими фяалиййятя кечидинин тамамланмасы баша чатды. Щазырда ЦЭТ-нин 170-дян чох цзвц вардыр. ЦЭТ-нин
глобал мянсяди - дцнйанын бцтцн юлкяляриндя, хцсусиля ъидди игтисади исла182

щатларын апарылдыьы юлкялярдя мцасир ефетли, чохфунксийалы эюмрцк хидмятляринин йарадылмасына вя инкишаф етдирилмясиня йардым демякдир. Бу мягсядин мцасир мярщялядя реаллашдырылмасы цчцн ЦЭТ цзвляри тяряфиндян Тяшкилатын фяалиййятинин ясас истигамятлярини мцяййянляшдирян стратежи план
гябул едилди, эюмрцк ислащатлары вя онун тякмилляшмяси Програмы тясдиг
олунду. Бу Програм юз мягсядлярини вя онларын потенсиал имканларынын
активляшдирилмяси, идаряетмя методларынын тякмилляшдирилмяси, Тяшкилатын
структурунун мющкямляндирилмяси вя мцасир эюмрцк технолоэийасынын
тятбиг едилмяси йолу иля щяйата кечирмя цсулларынын даща дягиг мцяййянляшдирмясиндя милли эюмрцк хидмятляриня йардым эюстярмяйя йюнялмишдир.
Бунунла баьлы эюмрцк системи вя эюмрцк ганунвериъиликляринин щармонизасийасына, эюмрцк хидмятляринин модернляшдирилмясиня кюмяк эюстярилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир. Бцтювлцкдя, ЦЭТ-нин фяалиййятиндя
ясас мягсяд ашаьыдакылардыр:
- эюмрцк иши сащясиндя бейнялхалг ямякдашлыьын инкишаф етдирилмяси;
- эюмрцк системляринин щармонизасийасынын вя унификасийасынын даща
йцксяк сявиййясинин тямин едилмяси;
- Эюмрцк Ганунвериъилийи вя эюмрцк технолоэийаларынын тякмилляшдирилмяси;
- эюмрцк васитяляри иля бейнялхалг ъинайятлярля мцбаризянин эцъляндирилмяси.
Гаршыйа гойулмуш мягсядляря наил олмаг цчцн Цмумдцнйа Эюмрцк Тяшкилаты эюмрцк проседурларыны садяляшдирян вя унификасийа едян
мцхтялиф тювсийяляр гябул едир, конвенсийалары вя диэяр сянядляри ишляйиб
щазырлайыр, мцбащися вя ихтилафларын йарандыьы щалларда васитячилик вя барышдырыъы тядбирляр щяйата кечирир, эюмрцк сащясиндя ямякдашлыг мясялялярини
юйрянир, эюмрцк системинин техники аспектлярини тядгиг едир, эюмрцк
проседурлары щаггында информасийа йайыр вя диэяр бейнялхалг тяшкилатларла
ямякдашлыг едир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, сон дюврдя ЦЭТ-нин фяалиййятинин ясас
щцгуги формалары кими эюмрцк ямякдашлыьынын мцхтялиф аспектляри цзря
бейнялхалг мцгавиля, конвенсийа вя сазишляр гябул етмишдир. ЦЭТ хариъи
тиъарятин мцхтялиф сащялярини тянзимляйян чохлу сяняд гябул етмишдир. Беля
ки, сянядляря стандарт тялябляр цзря 1952-ъи ил Мяъялляси, Эюмрцк проседурларынын садяляшдирилмяси вя унификасийасы щаггында Конвенсийа,
1961-ъи ил Наркотик васитяляр щаггында Конвенсийа (бу Конвенсийайа
ясасян Наркотикляря Нязарят цзря Комитя йарадылмышдыр), Психотроп маддяляр щаггында 1971-ъи ил Конвенсийасы, Эюмрцк проседурлрынын садяляшдирилмяси вя щармонизасийасы щаггында 1973-ъц ил Киото Конвенсийасы;
Эюмрцк щцгугпозмаларынын гаршысынын алынмасы, арашдырылмасы вя ляьв
едилмяси цзря гаршылыглы инзибати йардым щаггында 1977-ъи ил Конвенсийасы
(бу Конвенсийа цмуми гаршылыглы йардым тядбирляриля йанашы, наркотик вя
психотроп маддялярин, щямчинин инъясянят ясярляринин, янтиг яшйаларын вя
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диэяр мядяни мцлкиййятин гачагмалчылыьы иля конкрет мцбаризя тядбирлярини
нязярдя тутур). Мцвяггяти Идхал щаггында Конвенсийа вя с. Бцтювлцкдя,
ЦЭТ чярчивясиндя 20-дян чох конвенсийа, 50-дян артыг тювсийя вя айрыайры эюмрцк мясяляляриня даир ондан артыг бейнялхалг норма гцввядядир.
Азярбайъан Республикасы Дювлят Эюмрцк Комитяси 1955-ъи илдян
ЦЭТ иля ялагяляр йарадыр. АР Дювлят Эюмрцк Комитяси 1999-ъу ил ийун
айынын 24-дя ЦЭТ-нин Малиййя Комитясиндя кечирилян сечкилярдя сяс
чохлуьу иля щямин гурума, 2000-ъи илдя ися Сийаси Комиссийайа цзв сечилмишдир. ЦЭТ-йя цзв сечилмяздян яввял Дювлят Эюмрцк Комитяси бу
Тяшкилат тяряфиндян бир сыра тяляблярля цзляшмишдир: эюмрцк рясмляшдирилмясиня эюря дягиг мябляьин мцяййян едилмяси, эюмрцк верэи вя рцсумларынын
азалдылмасы.
ЦЭТ-йя дахилолма бцтцн дювлятляр цчцн олдуьу кими, АР цчцн дя
мцщцм ящямиййят кясб едир. Беля ки, ЦЭТ-йя цзв олмагла, дювлят мцяййян цстцнлцкляр ялдя едир, щямчинин онун конвенсийаларына гошулмагла
мцяййян ющдяликляри юз цзяриня эютцрцр. Мясялян,1988-ъи ил Малларын
тясвири вя кодлашдырылмасынын «Щармонизасийа едилмиш системи щаггында
Конвенсийа» йа гошулма АР цчцн Щармонизасийа едилмиш систем номенклатурасында верилян вя онун айрылмаз щиссясини тяшкил едян принсиплярдян малларын кодлашдырылмасы вя адландырылмасы принсипиндян эюмрцк, хариъи
тиъарят вя статистик мягсядлярля истифадя етмяк ющдяликляринин гябул едилмясини билдирир. Малларын тясвири вя кодлашдырылмасынын «Щармонизасийа едилмиш системи щаггында Бейнялхалг Конвенсийа»да республикамызын иштиракы
мцщцм хариъи тиъарят цстцнлцкляри (эюмрцк, статистик, данышыг) верир, ейни
заманда хариъи базарда Азярбайъан мящсулунун рягабят габилиййятинин
тямин едилмяси мягсядиля истещсалат стандартларынын Конвенсийа нормаларына уйьунлашдырылмасыны тяляб едир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, ЦЭТ бейнялхалг щцгугун субйектляриня
аид едилян вя бейнялхалг тиъари-игтисади мцнасибятляр сферасында юз хцсуси
чякиси олан щюкцмятлярарасы бир тяшкилатдыр. Тяшкилат юз цзвлярини цмуми
эюмрцк мясяляляри цзря ямякдашлыг вя гаршылыглы йардымла ялагяляндирир.
ЦЭТ органларынын фяалиййятинин щяртяряфли тящлили эюстярир ки, онлар сых
гаршылыглы ялагядя фяалиййят эюстярмякля дювлятлярин эюмрцк иши сферасында
ямякдашлыьында кифайят гядяр мцщцм рол ойнамышлар.
Мцасир дюврдя ЦЭТ эюмрцк иши сащясиндя бейнялхалг ямякдашлыьын
инкишафы, эюмрцк системляринин щармонизасийасынын вя унификасийасынын даща йцксяк сявиййясинин тямин едилмяси, эюмрцк ганунвериъилийи вя эюмрцк
технолоэийаларынын тякмилляшдирилмяси, еффектив эюмрцк сийасяти васитяляри
иля бейнялхалг ъинайятлярля мцбаризянин эцъляндирилмяси, эюмрцк мцбащисяляри йарандыьы щалларда васитячилик вя барышдырыъы тядбирлярин щяйата кечирилмяси, эюмрцк иши сащясиндя бейнялхалг Конвенсийаларын ишляниб щазырланмасы сащясиндя мцщцм ишляр эюря билмиш вя щазырда да бу фяалиййятини
давам етдирир. Бундан ялавя ЦЭТ щюкумятлярарасы тяшкилат кими эюмрцк
184

хидмятляринин фяалиййятинин сямярялилийинин артырылмасына чалышыр, чцнки
эюмрцк ишиня инвестисийаларын гойулушу бейнялхалг тиъарятя инвестисийа
гойулушу демякдир. ЦЭТ-нин Эюмрцк Сийасяти сащясиндяки фяалиййятиндя
ясас истигамятлярдян бири дя диэяр бейнялхалг тяшкилатларла ямякдашлыгдыр.
Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилаты (ЦТТ) ямякдашлыьы хцсусиля гейд етмяк
лазымдыр.Беля ки, щяр ики тяшкилатын фяалиййятиндя эюмрцк сийасяти приоритет
истигамятдир.ЦТТ-нин сазишляри вя ЦЭТ-нин инкишафы иля гябул едилмиш бейнялхалг эюмрцк мцнасибятляринин инкишафына, тиъарятин либераллашдырылмасына, Милли Эюмрцк ганунвериъиликляринин щармонизасийасына, эюмрцк
гайда вя проседурларынын щармонизасийасына, эюмрцк сийасяти сферасында
ващид вя садяляшдирилмиш стандартларын ишляниб щазырланмасына шяраит йарадыр. Бунунла йанашы, дювлятлярин беля универсал тяшкилатлар чярчивясиндя
фяалиййяти, мцбащисялярин щяллиндя бу тяшкилатларын механизмляриндян истифадя вя информасийайа чыхыш ялдя етмяси щям дювлятлярин эюмрцк сийасятинин тякмилляшмяси вя тиъарят ялагяляринин инкишафына, щям дя бцтювлцкдя
бейнялхалг тиъарятин инкишафына сябяб олур.
Гейд етмяк лазымдыр ки, ЦЭТ эюмрцк иши цзря дювлятлярин бейнялхалг ялагяляри сферасында щцгугйарадыъы вя щцгугтятбигедиъи фяалиййятя
мцнасибятдя дювлятлярин вя бейнялхалг тяшкилатларын ямякдашлыьынын ясас
гярарэащына чеврилмишдир. Щазырда ЦЭТ бу сащядя мювъуд чохтяряфли
мцгавиляляр (бюйцк щиссяси мящз ЭЯШ-ин щимайяси алтында гябул олунмуш
20-дяк мцгавиля), 50-дяк тювсийя вя мцхтялиф эюмрцк мясяляляри цзря онларла
техники норма чярчивясиндя эюмрцк хидмятляринин фяалиййятини ялагяляндирир.
Азярбайъан Республикасы 1999-ъу ил ийун айынын 24-дя ЦЭТ-нин
Малиййя Комитясиня, 2000-ъи илдя ися Сийаси Комиссийайа цзв сечилмишдир.
Азярбайъанын гейд едилян комиссийаларда актив фяалиййяти щям Азярбайъан Республикасы ЦЭТ ямякдашлыьында, щям дя Тяшкилатын цзв дювлятляри
иля тиъарят ямякдашлыьы вя бу сферада эяляъяк перспективлярин мцяййян едилмясиндя мцщцм рол ойнайыр. Бцтцн бунлар ися сон нятиъядя республиканын
сабит вя етибарлы тиъарят сферасына чеврилмясиня вя цмумиликдя игтисади нцфузунун артмасына эятириб чыхарыр. ЦЭТ-нин Реэионал Тядрис Мяркязинин
диэяр Гафгаз юлкяляриндя дейил, мящз Азярбайъанда йарадылмасы республикамызын бу Тяшкилатла реал ямякдашлыьыны сцбут едир. Азярбайъанда ялверишли бизнес мцщити вя сабит игтисади инкишафын тямин едилмяси нюгтейи-нязяриндян беля ямякдашлыгдан максимум дяряъядя файдаланмаг лазымдыр.
Азярбайъан Республикасынын эюмрцк сийасятинин инкишафыны тямин
етмяк мягсядиля ЦЭТ иля эюмрцк иши сащясиндя ганунвериъилийин тякмилляшдирилмяси вя дягигляшдирилмяси, эюмрцк рясмиляшдирилмяси вя нязаряти
проседурларынын садяляшдирилмяси, хариъи тиъарят ямялиййатларынын эюмрцк
рясмиляшдирилмяси цчцн хцсуси, йалныз бу иш цчцн тяйинатлашдырылмыш мяркязлярин йарадылмасы олдугъа ваъибдир.
Щал-щазырда спесифик вя адвалор рцсумларын алтернатив рцсумларла
явяз олунмасы, йени технолоэийаларын расионал вя игтеграсийа олунмуш исти185

фадясинин щявясляндирилмяси, эюмрцк вя диэяр инзибати просеслярдя, щямчинин юдямя системи вя малиййя хидмятляриндяки бейнялхалг тиъаряти дястякляйян ясас хидмят вя фяалиййят сащяляриндя лазымсыз вя йа щядсиз тиъарят
манеяляринин мцяййянляшдирилмяси вя арадан галдырылмасына бюйцк диггят
йетирилмялидир.
Щал-щазырда тиъарят ямялиййатлары сащясиндя габагъыл тяърцбянин
мцяййян едилиб истифадя олунмасы, эюмрцк брокери институтларынын инкишаф
етдирилмяси мясяляляриня диггят артырылмалыдыр. Бундан сонра эюмрцк
органлары вя ишэцзар даиряляр арасында ямякдашлыг ялагяляринин инкишаф
етдирилмяси, эюмрцк органы мцтяхяссисляринин, ямякдашларынын, хцсусян дя
эюмрцк сярщяддиндян кечирилян маллара тариф дяряъяляри иля ишляйян вя
онларын дяйишдирилмясини ясасландыра биляъяк мцтяхяссислярин ихтисасларынын
мцнтязям артырылмасы олдугъа ваъибдир.
Республикамызын бейнялхалг мцгавилялярдя иштиракы вя бунунла баьлы
диэяр мясяляляр Конститусийа вя диэяр ганунвериъилик актларында мцяййян
едилмишдир. Конститусийанын 148-ъи маддясинин 2-ъи щиссясиндя гейд едилир
ки, Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавиляляр
Азярбайъан Республикасынын щцгуг системинин айрылмаз тяркиб щиссясидир.
Бейнялхалг актларын щцгуги гцввяси адлы 151-ъи маддясиндя ися гейд едилир
ки, Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилик системиня дахил олан
норматив щцгуги актлар иля (АР Конститусийасы вя референдумла гябул
едилян актлар истисна олмагла) Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы дювлятлярарасы мцгавиляляр арасында зиддийят йаранарса, бейнялхалг
мцгавиляляр тятбиг едилир. Бундан башга, Азярбайъан Республикасынын
Эюмрцк Мяъяллясинин Эюмрцк иши вя Бейнялхалг Игтисади Интеграсийа адлы
4-ъц маддясиндя гейд едилир ки, Азярбайъан Республикасынын бейнялхалг
игтисади интеграсийанын инкишаф етдирилмяси вя мющкямляндирилмяси цчцн
диэяр дювлятлярля эюмрцк иттифаглары, сярбяст игтисади зоналар йарадыр, эюмрцк
мясяляляри цзря бейнялхалг щцгуг нормаларына уйьун сазишляр баьлайыр.
Эюмрцк иши сащясиндя гябул едилмиш чохтяряфли мцгавиляляр бейнялхалг эюмрцк мцнасибятляринин ясас тянзимляйиъисидир вя мцвафиг олараг,
республикамызын бу мцгавилялярдя иштиракы диэяр дювлятлярля тиъарят вя
эюмрцк ялагяляриндя вя цмумиликдя, игтисади мцнасибятляринин инкишафында
вя тянзимлянмясиндя мцщцм ящямиййят кясб едир.
Дювлятимиз цчцн мцщцм олан бир сыра бейнялхалг мцгавиляляр:
«Малларын эюмрцк гиймятляндирилмяси щаггында Конвенсийа»(1953),
1956-ъы ил тарихли «Йол няглиййат васитяляринин тиъарят вя коммерсийа
мягсядиля мцвяггяти идхалы щаггында Эюмрцк Конвенсийасы», 1961-ъи
илдя Брцсселдя имзаланмыш « Ямтяялярин мцвяггяти идхалы щаггында АТА
карнети цзря Конвенсийа(АТА Конвенсийасы), 1990-ъы илдя Истанбулда
имзаланмыш «Мцвяггяти идхал щаггында Конвенсийа», 1970-ъи илдя
Брцсселдя гябул едилмиш «Педогожи материалларын мцвяггяти идхалы
щаггында Эюмрцк Конвенсийасы», 1966-ъы ил тарихли «Йцк нишаны щаггында
186

бейнялхалг Конвенсийа», 1971-ъи ил тарихли «Йцклярин бейнялхалг транзити
щаггында Эюмрцк Конвенсийасы», 1975-ъи ил «БЙД китабчасынын тятбиги
иля бейнялхалг йцк дашымалары щаггында Эюмрцк Конвенсийасы», 1984-ъц
ил 31 май тарихли «Сярщядлярдя йцклярин нязарятдян кечирилмяси шяртляринин
разылашдырылмасы щаггында Конвенсийа», 1972-ъи ил тарихли Ъеневрядя
имзаланмыш «Контейнерляря аид Эюмрцк Конвенсийасы» 1973-ъц ил тарихли
«Эюмрцк проседурларынын садяляшдирилмяси вя щармонизасийасы щаггында
Бейнялхалг Конвенсийа» (Киото Конвенсийасы), 1977-ъи ил «Эюмрцк
щцгугпозмаларынын гаршысынын алынмасы, тящгигатынын апарылмасы вя
арадан галдырылмасына даир гаршылыглы инзибати йардым щаггында Бейнялхалг Конвенсийасы», 1983-ъц ил ийун айынын 14-дя Брцсселдя «Ямтяялярин
тясвиринин вя кодлашдырылмасынын щармонизасийа олунмуш системи щаггында
Бейнялхалг Конвенсийа» вя с. эюстярмяк олар.
Азярбайъан Республикасынын эюмрцк иши вя бу сащядя мейдана
чыхан проблемлярин щяллиндя ясас механизм, бейнялхалг мцгавиляляр,
хцсусиля дя универсал ясасда бейнялхалг мцгавиляляр тяшкил едир. Эюмрцк
иши сащясиндя чохтяряфли бейнялхалг мцгавилялярин баьланмасы заманы
мцхтялиф проблемляри олан айры-айры дювлятляр бу мясяляляри гаршылыглы
асылылыг шяраитиндя мцзакиря едя вя мцвафиг мясяля цзря ващид бир мювгейя
эяля билярляр, эюмрцк иши сащясиндя универсал бейнялхалг мцгавиляляр ясас
щцгуги база гисминдя чыхыш етмякля, мейдана чыхан мцнасибятлярин
тянзимлянмясиндя мцщцм рола маликдир. Ейни заманда онлар реэионал
бейнялхалг мцгавилялярин гябул едилмяси цчцн дя хцсуси ящямиййятя
маликдир вя буна эюря дя даща чох универсал бейнялхалг мцгавилялярин
гябулуна цстцнлцк верилмялидир.
Авропа Иттифагынын (АИ) йарадылмасы Авропада интеграсийа
гуруъулуьунун вя Авропа щцгугунун инкишафынын ясас мязмунуну
тяшкил едир.АИ-нин йарадылмасы щаггында Мцгавилянин 2-ъи вя 6-ъы
маддяляриндя иттифагын мягсяд вя принсипляри мцяййян едилир. Мцгавилянин
2-ъи маддясиня ясасян, Иттифаг юз гаршысына ашаьыдакы мягсядляри гойур:
игтисади вя сосиал инкишафа вя мяшьуллуьун йцксяк сявиййясиня йардым
эюстярмяк, сярщядсиз мяканын йарадылмасы, игтисади вя валйута иттифагынын
йарадылмасы васитясиля таразлы вя сабит инкишафа наил олмаг; цмуми мцдафия
сийасятинин формалашмасы да дахил олмагла, цмуми хариъи сийасятин вя
тящлцкясизлик сийасятинин щяйата кечирилмяси иля Иттифагын бейнялхалг
аренада мцстягил ролунун тясдиглянмясиня кюмяк етмяк; Иттифаг вятяндашлыьынын тятбиги иля цзв-дювлятлярин вятяндашларынын щцгуг вя марагларынын мцдафиясинин эцъляндирилмяси; шяхслярин азад щярякяти, хариъи
сярщядляря нязарятя мцнасибятдя мцвафиг тядбирлярин щяйата кечирилмяси,
сыьынаъаг верилмяси, иммиграсийа, ъинайяткарлыьын гаршысынын алынмасы вя
ъинайяткарлыгла мцбаризя цзря тядбирлярин щяйата кечирилмяси иля бирэя
тямин едилян Иттифагы азадлыг, тящлцкясизлик вя гайда-ганун мяканы кими
горумаг вя инкишаф етдирмяк.
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Авропада интеграсийа просесинин инкишафы, хцсусиля дя игтисади
интеграсийа тяшкилатларынын йарадылмасы вя фяалиййяти щазырда бейнялхалг
мцнасибятлярин бцтцн системиндя мцщцм дяйишикликляря сябяб олмушдур.
Бу дяйишикликлярин ясасыны игтисади вя сийаси интеграсийаны юзцндя бирляшдирян глобаллашма тяшкил едир. Авропа реэионунда да игтисади вя сийаси
интеграсийа просесинин формалашмасы вя инкишафында мцщцм аддымлар
атылмышдыр. Беля ки, ващид иттифагын,конститусийанын, валйутанын, вятяндашлыьын, цмуми тиъарят сийасятинин, ващид визанын, цмуми базарын вя ващид
эюмрцк тарифинин мювъудлуьу буну сцбут едир.Авропа щцгугунун мянбяляриндя юз яксини тапан щцгуг нормаларынын тяшлили АИ-нин Эюмрцк Сийасятинин предметинин нювбяти иътимаи мцнасибятляри ящатя етдийини мцяййян
етмяйя имкан верир. Беляки, Авропа Иттифагы вя цзв-дювлятляр арасында,
Эюмрцк рцсумларыны, идхал верэилярини, ейни сямяряли диэяр верэиляри, щямчинин идхал вя ихраъын кямиййят мящдудиййятляринин арадан галдырылмасы вя
гадаьан олунмасына йюнялмиш мцнасибятляр; ващид эюмрцк яразисинин
йарадылмасы вя цчцнъц юлкялярля тиъарятдя тятбиг олунан ващид эюмрцк
тарифинин гябулуна йюнялмиш мцнасибятляр; ващид эюмрцк проседурларынын
мцяййян олунмасына йюнялмиш мцнасибятляр вя с. дахилдир.
Бундан башга Авропа Иттифагы эюмрцк сийасятинин ясас хцсусиййятляриндян бири онун эюмрцк иттифагынын фяалиййятинин дахили вя хариъи
аспектлярини регламентляшдирян щцгуг нормаларынын мяъмусу кими чыхыш
етмясидир. Авропа Иттифагынын эюмрцк иттифагынын йарадылмасы вя фяалиййяти
иля баьлы тясис актларынын мцддяаларынын щяйата кечирилмяси мягсядиля гябул
олунан актлары цзв-дювлятлярдя мяъбури гцввяйя маликдир, бирбаша тятбиг
олунур вя Авропа Иттифагы Мящкямясинин, Милли мящкямялярин ядалятли
фяалиййятинин йурисдиксион мцдафиясиня маликдир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, республикамызла Авропа Иттифагы арасында
1996-ъы илдя имзаланмыш Тяряфдашлыг вя Ямякдашлыг Сазиши (22 апрел 1996ъы илдя Лцксембургда имзаланмыш, 22 ийун 1999-ъу илдя гцввяйя минмишдир) Азярбайъан Республикасы иля Авропа Иттифагы арасында ялагялярин
щцгуги вя практики ясасыны тяшкил едир вя республикамызын Авропа Иттифагы
иля мцнасибятляриндя йени имканлар ачыр. Мцгавилянин ясас мягсядляри
мцвафиг сийаси диалог чярчивясиндя тяряфляр арасында сийаси мцнасибятлярин
инкишафынын тямин едилмяси, Азярбайъанда демократийанын мющкямлянмяси, игтисади инкишаф вя базар игтисадиййатына кечид ъящдляринин дястяклянмяси, тиъарят вя инвестисийанын инкишафы, игтисади, сосиал, малиййя, елми,
техники вя мядяни ямякдашлыгдыр.
Азярбайъанын Авропа Иттифагына интеграсийа просеси узун вя олдугъа мцряккяб бир стратежи мягсяддир вя онун реаллашмасы цчцн, ардыъыл
олараг комплекс сийаси, игтисади, сосиал, щцгуги вязифялярин йериня йетирилмяси тяляб олунур. Намизяд-юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, бу вязифялярин
тямин едилмясиндя Авропа Иттифагы техники кюмяйи вя мяслящятляри ъидди
ящямиййят кясб едир ки, Азярбайъан да бу имканлардан максимум
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файдаланмалыдыр. Лакин унутмаг лазым дейил ки, Авропа Иттифагы бу кюмяк вя йардымлары едяркян, щяр шейдян юнъя, юлкянин щазырлыг вязиййятини
нязяря алыр.Одур Ки, Азярбайъан, илк нювбядя, юз ганунвериъилик системини
вя ганунвериъилик актларынын мцвафиг олараг Авропа Иттифагы юлкяляринин
ганунвериъилийи гарщысында гойдуьу тялябляря (аъгуис ъоммунаутаире)
уйьун олараг дяйишдирилмясини тямин етмялидир. Азярбайъан Республикасы
ганунвериъилийинин Авропа Иттифагы нормаларына вя щцгугуна уйьунлашдырылмасы сащясиндя бир сыра ящямиййятли аддымлар атылмышдыр. Мцвафиг сащядя ясас сяняд Азярбайъан Республикасы ганунвериъилийинин Авропа Иттифагы ганунвериъилийиня уйьунлашдырылмасы цзря Програмдыр. Программ 20092011-ъи илляри ящатя едир. Програмда гейд едилир ки, Тяряфдашлыг вя Ямякдашлыг Сазишинин 45-ъи маддясиня ясасян, тяряфляр Азярбайъан Республикасынын бейнялхалг тиъарятинин ЦТТ тялябляриня уйьун олараг щяйата
кечирилмясини тямин етмяк мягсядиля, ямякдашлыг етмяйи вя Азярбайъан
Республикасы ися юз нювбясиндя, бу истигамятдя ЦТТ вя Авропа Иттифагы
тялябляриня уйьун Ганунвериъилик щазырламаьы ющдясиня эютцрмцшдцр.
Авропа игтисади мяканына дахил олан дювлятлярля бир чох приоритет
сащялярдя цст-цстя дцшян Ганунвериъилик Азярбайъан Республикасынын
Авропа Иттифагы юлкяляри иля даща йахын игтисади тяряфдаш олмаьа вя ашаьыдакы сащяляр цзря хцсуси мягсядляря наил олмаьа имкан веряъяк: техники
гайдалар вя стандартлар, инсанларын саьламлыьынын горунмасы, щейванларын
вя биткилярин мцщафизяси, истещлакчыларын щцгугларынын мцдафияси сащясиндя;
телекоммуникасийа вя информасийа технолоэийалары сащясиндя; эюмрцк
сащясиндя; ишчилярин иш йерляриндя мцщафизяси сащясиндя; щцгуги шяхсляр вя
верэиляр сащяляриндя; няглиййат сащясиндя; ятраф мцщитин мцщафизяси вя
нцвя тящлцкясизлийи сащясиндя.
Гейд етмяк лазымдыр ки, республикамызын Эюмрцк Ганунвериъилийинин тякмилляшдирилмяси вя эюмрцк проседурларынын садяляшдирилмяси, санитарийа вя фитосанитарийа сащясиндя наилиййятлярин давамлы олараг ганунвериъилийин уйьунлашдырылмасы просесинин давам етдирилмяси вя бунунла да
йени мящсулларынын тиъаряти вя цмуми ярзаг тящлцкясизлийи сащясиндя там
уйьунлуьун тямин едилмяси, истещлакчыларын щцгугларынын горунмасы сащясиндя тядбирлярин эюрцлмяси, хариъи инвестисийаларын Азярбайъана ахынынын
артырылмасы вя йени сащяляря инвестисийаларын тяшвиг олунмасынын тямин едилмяси мягсядиля инвестисийа ганунвериъилийинин вя щцгуги шяхслярин йарадылмасы вя фяалиййяти иля баьлы норматив базанын тякмилляшдирилмяси олдугъа
ваъибдир. Бундан ялавя, малиййя хидмятинин сямярялилийинин, капиталын вя
ишчи гцввясинин сярбяст щярякятинин тямин едилмяси мягсядиля тядбирлярин
эюрцлмяси, ядалятли рягабят принсипляринин там бяргярар олмасы вя онун
мющкямляндирилмяси, верэи сийасятинин даща да либераллашдырылмасы, дювлят
сатыналма проседурларынын тякмилляшдирилмяси вя малиййя нязаряти методларыннын мющкямляндирилмяси, няглиййат, сащибкалыьын тяшвиги, ятраф мцщитдян сямяряли истифадя, енержи, телекоммуникасийа вя информасийа техноло189

эийалары, иътимаи сящиййя секторларында щяйата кечирилян ващид дювлят инкишаф сийасятинин давам етдирилмяси олдугъа ваъибдир.
Щазырда Азярбайъан Республикасынын Мцстягил Дювлятляр Бирлийи
(МДБ) иля бейнялхалг эюмрцк ямякдашлыьы мцщцм рол ойнайыр. Беля ки,
МДБ дювлятляри арасында эюмрцк иши сферасында ямякдашлыьын мцяййян
щцгуги ясасы йарадылмышдыр. 13 март 1992-ъи ил тарихдя МДБ цзв-дювлятляри
Москвада «Эюмрцк сийасятинин принсипляри щаггында Сазиш» имзаладылар.
Сазиш иштиракчылары цмуми эюмрцк тарифинин щазырланмасыны вя юз араларында эюмрцк манеяляринин арадан галдырылмасыны гярара алдылар. Бу сяняд
ващид игтисади мяканын сахланмасына, онун щцгугларында малларын сярбяст щярякятинин тямин олунмасына, цчцнъц дювлятляря мцнасибятдя цмуми сийасятин ишляниб щазырланмасына, Эюмрцк Ганунвериъилийинин вя Эюмрцк проседурларынын унификасийасына, о ъцмлядян Эюмрцк Иттифагынын йарадылмасына истигамятлянмишдир. Сазиш ясасында МДБ цзв-дювлятляринин
Эюмрцк Шурасы йарадылды.
1992-1994-ъц иллярдя МДБ цзв-дювлятляри арасында Эюмрцк мясяляляри цзря бир нечя Мцгавиля имзаланды. 1992-ъи ил февралын 8-дя «Бирлик дювлятляринин яразисиндян йцклярин транзит дашынмасы гайдалары барядя Сазиш»
имзаланды. Сазишя ясасян, бир МДБ дювлятинин яразисиндян транзит кечян
диэяр МДБ дювлятиня мяхсус йцкляр транзит дювлятиндя эюмрцк рясмиляшдирилмясиня эюря эюмрцк рцсум, верэи вя йыьымларындан, транзит кечид
цчцн иъазядян азад олунур.
1994-ъц илин ийул айында «Бирлик Дювлятляри арасында эюмрцк сярщядляриндя эюмрцк рясмиляшдирилмяси проседурларынын садяляшдирилмяси вя унификасийасы барядя сазиш» имзаланмышдыр. 1995-ъи ил февралын 21-дя ися Русийа
Федерасийасы иля Беларус Республикасы арасында «Эюмрцк хидмятляринин
ващид идарячилийи щаггында сазиш» имзаланды. Бир гядяр яввял, 1995-ъи ил
йанварын 6-да ися Минскдя Русийа иля Беларус Республикасы арасында «Эюмрцк Иттифагынын йарадылмасы барядя Сазиш» имзаланмышдыр. Минск Сазишиндя
Иттифагын йарадылмасынын мягсяд вя принсипляри хцсуси олараг эюстярилирди.
МДБ цзв-дювлятляринин Эюмрцк Хидмятляринин Шурасы МДБ Щюкумят Башчылары Шурасынын 24 сентйабр 1993-ъц ил Гярары ясасында тясис олунмушдур. МДБ Щюкцмят Башчылары Шурасынын 23 декабр 1993-ъц ил Гярары
иля МДБ иштиракчы-дювлятлярин ЭХРШ-нин Ясаснамяси тясдиг олунмушдур.
МДБ Эюмрцк Хидмятляринин Рящбярляри Шурасы чярчивясиндя бир сыра мцщцм мясяляляр цзря даими фяалиййят эюстярян експертляр групу йарадылмышдыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Мцстягил Дювлятляр Бирлийи реэионал бирликдир, суверен дювлятлярин кюнцллц бирляшмясинин йени щцгуги вя сийаси
формасыдыр, кечмиш ССРИ Республикаларынын дювлятлярарасы бирлийидир вя
бирлийин чярчивясиндя щяр бир дювлят юз дювлят суверенлийини вя бейнялхалг
щцгуг субйектлийини там щяъмдя сахлайыр. Низамнамядя дейилдийи кими,
Бирлик дювлят дейилдир вя миллятцстц сялащиййятляря малик дейилдир. МДБ
чярчивясиндя дювлятлярин ямякдашлыьы мцщцм йер тутур. Бу заман чох190

тяряфли вя икитяряфли ямякдашлыг мцнасибятляри нязярдя тутулур. Цмумиййятля ися ямякдашлыг Принсипи МДБ-нин йаранмасы заманы да ясас
эютцрцлмцшдцр. МДБ цзв-дювлятляри игтисади сащядя, коллектив тящлцкясизлийин тямин едилмяси сащясиндя, щцгуги сащядя вя с. Сащялярдя ямякдашлыг
едирляр ки, бу да МДБ-нин фяалиййятини даща да тякмилляшдирмяк бахымындан мцщцм ящямиййят кясб едир вя буна эюря дя Бирлик чярчивясиндя
дювлятлярин ямякдашлыьы даща да инкишаф етдирилмялидир.
Беля бир мясяляни гейд етмяк лазымдыр ки, игтисади интеграсийанын
дяринляшмяси цчцн дювлятлярарасы малиййя-сянайе групларынын йарадылмасы
олдугъа ваъибдир. Ващид елми-техноложи мякан йарадылмасына, тясяррцфат
субйектляри арасында бирбаша ялагяляря вя микросявиййядя интеграсийайа
да ящямиййят верилир. Диэяр реэионал гурумлара мцнасибятдя МДБ чярчивясиндя эюмрцк сащясиндя щяйата кечирилян ямякдашлыг зяиф олса да,
юзцнямяхсус спесифик хцсусиййятляри иля сечилир. Бу, даща чох реэионун
характерик ъящятляринин нязяря алынмасы иля шяртлянир. Шцбщясиз ки, кечмиш
ССРИ-нин тяркиб щиссялярини тяшкил едян Республикалар арасында чохистигамятли сийаси, игтисади, мядяни, щуманитар ялагялярин мювъудлуьу да
мцвафиг ямякдашлыьын ясас мейарларындан бири кими чыхыш едир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъанын МДБ мяканында эюмрцк иши
сащясиндя ямякдашлыьы 2 истигамятдя щяйата кечирилир. Биринъиси, чохтяряфли
сявиййядя, йяни МДБ чярчивясиндя мцвафиг сферада бейнялхалг мцгавилялярдя иштирак, мцхтялиф конфранс вя топлантыларда иштирак нязярдя тутулур.
Беля ямякдашлыьын ящямиййяти, реэионал сявиййядя тиъари-игтисади, хцсусиля
дя эюмрцк интеграсийасынын интенсивляшмясиндя, мцхтялиф лайищя вя
сазишлярин реализясиндя еффектив васитя кими чыхыш етмясиндя юзцнц бцрузя
верир. Беля ки, Азярбайъанын хариъи тиъарят дювриййясиндя МДБ юлкяляринин, хцсусиля дя Русийа, Украйна, Эцръцстан, Юзбякистанын пайы даща
чохдур. Бунунла йанашы, республикамыз бу дювлятлярин чоху иля щямсярщяддир. Фикримизъя, бу мейарлары нязяря алараг, республикамыз дювлятлярля
эюмрцк ямякдашлыьына хцсуси юням верилмялидир.
Бейнялхалг щюкцмятлярарасы тяшкилата чеврилмя мярщялясиндя олан
реэионал дювлятлярарасы бирлик олан ЭУАМ (Эцръцстан, Украйна, Азярбайъан, Молдова) бейнялхалг-щцгуги нюгтейи-нязярдян хцсуси ящямиййят
кясб едир. ЭУАМ-ын формалашмасынын ясасы 10 октйабр 1997-ъи илдя Авропа Шурасынын Страсбург шящяриндя кечирилян Саммитиндя гойулмушдур.
1999-ъу ил апрелин 24-дя НАТО-йа цзв вя тяряфдаш дювлятлярин иштиракы иля
Вашингтонда кечирилян йубилей Саммитиндя Юзбякистан да Бирлийя гошулмуш вя эенишляндирилмиш дювлятляр бирлийи ЭУЮАМ адландырылмышдыр.
Щямин Саммитдя цзв-дювлятлярин бирэя гябул етдикляри бяйанат Бирлийин
фяалиййятинин ясас приоритетлярини бир гядяр дя дягигляшдирилмишдир: бейнялхалг форумлар вя тяшкилатлар чярчивясиндя чохтяряфли ямякдашлыьын мющкямляндирилмяси, Авроатлантика Тяряфдашлыьы Шурасы васитясиля гаршылыглы
ялагялярин эенишляндирилмяси; НАТО-нун Сцлщ Наминя Тяряфдашлыг Прог191

рамынын эерчякляшдирилмясиндя иштирак; мцнагишялярин вя бющран щалларынын
динъ йолла арадан галдырылмасы сащясиндя гаршылыглы фяалиййят; сцлщйаратма
потенсиалынын мющкямляндирилмясиндя практики ямякдашлыьын дяринляшдирилмяси; етник дюзцмсцзлцйя, дини екстремизмя, терроризмя, нцвя силащларынын
йайылмасына гаршы бирэя мцбаризя; Авропа-Гафгаз-Асийа дящлизинин инкишаф етдирилмясиндя ямякдашлыг; гаршылыглы мараг доьуран бцтцн мясяляляря
даир мцнтязям мяслящятляшмялярин апарылмасы юз яксини тапмышдыр.
ЭУАМ чярчивясиндя тиъарят-игтисади вя эюмрцк ямякдашлыьынын
ялагяляндирилмяси Азярбайъанда даими нефт сатышы базары вя карбощидроэенлярин ихраъы цчцн ялверишли маршрут, Украйна,Эцръцстан вя Молдовайа
ися алтернатив енержи ресурслары мянбяляриня чыхыш ялдя етмяйя вя онларын
няглиндя мцщцм щялгя ролуну ойнамаьа имкан верир. Буна эюря дя беля
ямякдашлыг игтисади проблемляри щялл етмяйя, бир чох зидиййятлярин мювъуд
олдуьу мяканда мянафеляр балансыны тямин етмяйя гадирдир.
Азярбайъанын ян йахын гоншусу Эцръцстан, щямчинин Молдова иля
баьладыьы икитяряфли сазишляр ЭУАМ-ын йарадылмасы цчцн зямин ролуну
ойнамышдыр.ЭУАМ-ын цзвц олан юлкяляр сон иллярдя имзаланмыш икитяряфли
вя чохтяряфли мцгавиляляря ясасланараг, тиъарят-игтисади мцнасибятлярин,
щабеля яввялляр мювъуд олмуш ямякдашлыьын инкишаф етдирилмяси вя дяринляшдирилмяси зярурятини нязяря алараг, беля нятиъяйя эялмишляр ки, эюмрцк,
няглиййат, рабитя, енерэетика, кянд тясяррцфаты кими сащялярдя ямякдашлыьа
щяр васитя иля кюмяк эюстярмяк, игтисадиййат, щуманитар ямякдашлыг,
туризм вя мядяниййят сащясиндя гаршылыглы фяалиййят эюстярмяк зяруридир.
Эюмрцк иши вя бцтювлцкдя, эюмрцк сийасяти сферасында ямякдашлыг да
Тяшкилатын ясас фяалиййят истигамятляриндян биридир. 2003-ъц ил февралын 11дя Кийевдя ЭУАМ цзвляринин эюмрцк идаряляри рящбярляринин эюрцшц
кечирилди. Эюрцшдя терроризм, мцтяшяккил ъинайяткарлыг вя наркотик васитялярин ганунсуз дювриййясинин гаршысынын алынмасы мягсядиля йанашы, тиъарят
вя няглиййата йардым, сярщяд вя эюмрцк нязарятинин тямин едилмяси цзря
ЭУАМ-АБШ Чярчивя Програмынын реаллашдырылмасы вя бунунла ялагядар
ЭУАМ-ын цзв-дювлятляри арасында Гаршылыглы Анлашма Меморандуму
гябул олунмушдур.
ЭУАМ-ын 2003-ъц ил ийулун 3-4-дя Йалтада кечирилмиш Саммитиндя
ЭУАМ цзв-дювлятляри арасында Азад тиъарят зонасынын йарадылмасы Лайищясинин реаллашдырылмасында инкишаф гейд олунмуш, щямчинин Хязярин енержи ещтийатларынын нягли цчцн чохвариантлы маршрутлар консепсийасы чярчивясиндя Аврасийа нефт ихраъы дящлизи Лайищясинин реаллашдырылмасынын перспективляриня йцксяк гиймят верилмишдир. Саммитин эедишиндя юзцнцн икинъи
иъласыны кечирмиш Тяшкилатын Ишэцзар Шурасынын фяалиййяти мцсбят гиймятляндирилмишдир. Эюмрцк иши иля баьлы мясяляляр ЭУАМ цзв-дювлятляри арасында
эюмрцк ишиндя гаршылыглы йардым вя ямякдашлыг щаггында 4 ийул 2003-ъц ил
Йалта Сазиши бир сыра ваъиб мцнасибятлярин низама салынмасында ясас
гисминдя чыхыш едир. Бундан башга, 22 май 2006-ъы ил тарихдя ЭУАМ цзв192

дювлятляри малларынын мяншя юлкясинин мцяййян едилмясинин мцвяггяти гайдалары щаггында Протокол имзаланмышдыр ки, бу да Азад Тиъарят Зонасынын
йарадылмасы щаггында сазишин реализясиндя мцщцм ящямиййят кясб едир.
Эюмрцк сийасятинин ялагяляндирилмяси сащясиндя щяйата кечирилян
фяалиййят дя ЭУАМ-ын истигамятиндя мцщцм ролуну ясасландырыр.Бу мянада АР-ин ЭУАМ-ла ялагяляринин эенишляндирилмяси тенденсийасы, бир
тяряфдян, онун даща сямяряли эюмрцк сийасяти гурмасына, диэяр тяряфдян,
мцщцм бейнялхалг тяшкилатларын цзвц кими баланслашдырылмыш сийасят йеритмясиня эятириб чыхараъагдыр.
Азярбайъан Республикасынын цзвц олдуьу реэионал интеграсийа бирликляриндян бири Гара Дяниз Игтисади Ямякдашлыг (ГДИЯТ) тяшкилатыдыр.
Гара дяниз сащили, Гафгаз вя Ъянуби Балканын 12 дювлятини бирляшдирян
ГДИЯТ щюкцмятлярарасы тяшкилат олмагла, 25 ийун 1992-ъи ил тарихли Гара
Дяниз Игтисади Ямякдашлыг Мцгавиляси ясасында 1 май 1999-ъу илдя йарадылмышдыр. Мянзил гярярэащы Истанбул шящяриндя йерляшир. Субреэионал
тяшкилат олан ГДИЯТ-ин тяркибиня щазырда 12 дювлят (Албанийа, Азярбайъан, Болгарыстан, Ермянистан,Эцръцстан, Молдова, Русийа, Румынийа,
Йунаныстан, Украйна, Сербийа, Тцркийя) дахилдир. Алманийа, АБШ, Франса, Италийа, Австрийа, Чехийа, истаил, Полша, Хорватийа, Мисир, Словакийа,
Беларус вя Тунис кими дювлятляр ися Тяшкилатда мцшащидячи статусуна
маликдир. 1999-ъу илдя Тяшкилатын Низамнамяси гцввяйя миндикдян сонра
ГДИЯТ тамформатлы бейнялхалг тяшкилата чеврилмишдир.БМТ Баш Мяълисинин 8 октйабр 1999-ъу илдя кечирилмиш 54-ъц Сессийасында Тяшкилата БМТдя мцшащидячи статусу верилмишдир.
ГДИЯТ-ин эяляъяк инкишафы вя перспективляриня эялдикдя ися, гейд
етмяк олар ки, бу тяшкилат йахын эяляъякдя дцнйанын ян ири реэионал игтисади интеграсийа тяшкилатларындан бириня чевриляъяк. Буну нювбяти амилляр
сцбут едир: Тяшкилатда Алманийа, АБШ, Франса, Италийа кими дювлятлярин
мцшащидячилийи, бцтювлцкдя, реэионун зянэин тябии ещтийатлара малик олмасы вя стратежи яразидя йерляшмяси, эениш ишчи гцввяси, Авропа Иттифагы,
Балтик Реэиону Интеграсийа Бирликляри вя с. тяшкилатларла эенишлянян ямякдашлыг. ГДИЯТ-ин диэяр бейнялхалг тяшкилатлардан фяргли юзцнямяхсус
хцсусиййятляри вардыр.Илк нювбядя, ону гейд етмяк олар ки, ГДИЯТ-ин
яксяр цзвляри мющкям вя инкишаф етмиш тяшкилати гурулуша малик олан
бейнялхалг тяшкилатларын (Авропа Иттифагы, НАТО, МДБ) цзвляридир. Бу
факт ону гейд етмяйя имкан верир ки, ГДИЯТ-ин фяалиййятиндя сийаси вя
тящлцкясизлик мясяляляри дейил, игтисади сфера даща габарыгдыр.
Азярбайъан Республикасынын ГДИЯТ-ля ямякдашлыьына эялдикдя ися,
гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъан 1992-ъи илдян бу Тяшкилатын цзвцдцр.
Реэионал игтисади лайищялярин вя тиъарят мцнасибятляринин эенишляндирилмяси
бахымындан Азярбайъанын бу Тяшкилатда иштиракы мягсядямцвафигдир.
Беля ки, бу Тяшкилатын цзвц олан дювлятлярин яксяриййяти иля республикамызын
эениш тиъарят ялагяляри вардыр.Республикамызын ГДИЯТ-дя иштиракынын ясас
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мягсядляри Тяшкилатын ящатя етдийи Гара дяниз реэионунда хцсуси рола
малик олдуьуну сцбут етмяк вя бу ролу мющкямляндирмяк, реэиона
прогрессив гуруъу мцнасибят бяслядийини эюстярмяк, Авропа интеграсийа
сийасятини бцтцн юлчцлярдя щяйата кечирмяк, Гара Дяниз бюлэясиндян нягл
олунан Гярбйюнцмлц Нефт Стратеэийасынын давамлылыьыны тямин етмяк,
Азярбайъанын транзит потенсиалыны эцъляндирмяк, реэионун апарыъы дювлятляри иля (Тцркийя, Йунаныстан, Украйна, Румынийа, Русийа вя с.) чохтяряфли тяряфдашлыг механизми гурмаг вя бунунла да стратежи марагларымызы
горуйуб инкишаф етдирмякдир. Бу эцн ГДИЯТ бир мягсядя дейил, бир сыра
мягсядляря хидмят едир. О, бцтцн юлкялярин игтисади вя сосиал тяряггисини
сцрятляндирмяк вя демяли, демократик тясисатларыны эцъляндирмяк цчцн
зярури йардымчы васитядир. ГДИЯТ щям дя XX ясрин Бирляшмиш Авропасы иля
интеграсийайа щазырлыг цчцн зяминдир. Бу ямякдашлыг бцтцн сявиййялярдя
дювлятлярарасы, реэионларарасы вя инсанлар арасында гаршылыглы ямякдашлыг
васитясиля, цмуми эяляъяйи бирликдя, аддымбааддым гурмаьа тарих имкан
верир ки, бу да Гара дяниз бюлэясини XXI ясрдя инвестисийалар цчцн
ъялбедиъи, чичяклянян вя сабит бюлэялярдян бириня чевирир.
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В ФЯСИЛ
АЗЯРБАЙЪАН ДЮВЛЯТИНИН НЕФТ СТРАТЕЭИЙАСЫ
«Neft sənayesi ölkəmizdə xalq Тясяррцfatının aparıcı frastrukturudur»
Heydər Əliyev
«Азярбайъанын нефт сярвяти сямяряли,
мягсядйюнлц вя шяффаф шякилдя идаря едилир»
Илщам Ялийев
5.1.Азярбайъан игтисадиййатынын формалашмасында нефт
потенсиалынын ролу
Bakı XIX əsrin son iyirmi beĢ ili ərzində özünün saysız-hesabsız mədənlərinin neməti və bir çox neftayırma zavodlarının istehsal etdiyi məhsullarla neft dünyasında hökmranlıq etməyə baĢlamıĢdır.Neft istehsalı sahəsində
Bakının misli-bərabəri yoxdur. Dünyada elə bir neft Ģəhəri tapılmaz, həm
zəngin neft ehtiyatları, həm də özünün qədim, tarixi adət-ənənələrilə Bakı ilə
müqayisə edilə bilsin. Bakı dünyada bütün neft Ģəhərlərinin ən qədimi və ən
böyüyüdür. Tarixi mənbələr bu diyarda neftin daha erkən,eradan əvvəl VIIVI əsrlərdə çıxarıldığını xəbər verir. Bundan baĢqa, AbĢeron nefti haqqında
bir sıra Ərəb və Ġran tarixçilərinin əsərlərində qeydlər vardır.VIII əsrdə
yaĢamıĢ məĢhur səyyah Əbu-Ġsaq Ġstəxri bakılıların ocaqlarda odun əvəzinə,
neftli torpağın yandırıldığını göstərir. IX əsrin ikinci yarısında ərəb tarixçisi
Əhməd Balazuri yazırdı ki, 754-cü ildə Azərbaycan hökmdarı ġirvanda
çıxarılan neft və duzun üzərinə vergi qoyulmuĢdur. X əsrdə yaĢamıĢ ərəb
səyyahı və tarixçisi Məsudi Əbdül Həsən ibn Hüseyn Bakı rayonunun neft
mədənləri haqqında бир sıra qeydlər etmiĢdir. Onun yazdığına görə, Bakıda
iki əsas neft mənbəyi olmuĢdur. MəĢщur вenesiyalı səyyah Marko Polonun
yazdığına görə XIII əsrdə AbĢeron yarımadasında bir çox neft quyuları
olmuĢ, neftdən iĢıqverici material kimi istifadə edilmiĢdir.O zamanlar Bakıda
hasil edilmiĢ neft dəvələrə yüklənərək Bağdad barbarlarına aparılıb satılırmıĢ.
Bakı nefti haqqında birinci dəfə ətraflı məlumatı 1683-cü ildə Ġranda Ġsveç
müvəkkilinin katibi J.Kemifer vermiĢdir. O yazırdı ki, əbədi odlar yaxınlığında ağ neft verən bir neçə quyu vardır. Bu quyularda neft yeraltı mənbələrdən damcı-damcı süzülərək toplanılıb çıxarılırdı. Planetmizdə ilk neft
quyusu Azərbaycanda məhz AbĢeron yarımadasında, 1847-ci ildə qazılmıĢdır. Ölkəmizdə neftin qədimdən çıxarılmasına baxmayaraq, onun hasilatı
haqqında məlumatlar XIX əsrin əvvəllərindən start götürür.
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Гейд етмяк лазымдыр ки, Xəzər regionu (Azərbaycan, Türkmənistan,
Qazaxıstan, Rusiya və Ġran) 10 milyard barel təsdiqlənmiĢ neft ehtiyatına sahibdir. Təxmini neft ehtiyatlarının həcmi 233 milyard bareldir. Xəzər
regionunun təsdiqlənən təbii qaz ehtiyatları isə təxmini olaraq 170 Tcf
(trilyon cobic feet)-dir. Özbəkistan da daxil olmaqla regionun təxmini təbii
qaz ehtiyatları 293м3 -дир.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Xəzər regionunun hidrokarbon ehtiyatları ilə, bunun nəticəsi olaraq Azərbaycanın neft və təbii qaz potensialı ilə
əlaqədar olaraq da çox fərqli qiymətləndirmələr edilir.
Azərbaycan Enerji Nazirliyinin məlumatına əsasən, Azərbaycanın imzaladığı müqavilələri əhatə edən regionlarında 6-8 milyard barel (1 milyard
ton) neft ehtiyatı vardır. Sadəcə «Azəri-Çıraq-GünəĢli» yataqlarının neft
ehtiyatı 730 milyon tondur. Yuxarıda verilən məlumat əsasında Azərbaycanın
dünya neft ehtiyatlarının 0.7%-nə sahib olduğunu deyə bilərik.
Azərbaycanın fəaliyyətdə olan yataqlarında 200 milyard m3 təbii qaz
ehtiyatı vardır. Dünyanın mühüm kondensat yatağı olan «ġahdəniz» yatağının kəĢfi ilə birlikdə, aparılan 2 fərqli hesablamaya görə, yatağın təbii qaz
ehtiyatının 1 trilyon m3 olduğu təsbit edilmiĢdir. Azərbaycanın təsdiqlənən
ümumi təbii qaz ehtiyatları isə 1,37 m3dir. Təsdiqlənən təbii qaz ehtiyatlarına
görə Azərbaycan dünyanın 0,8%-nə bərabər olan təbii qaz ehtiyatına sahibdir.
Aparılan hesablamalara görə, risk amili də diqqətə alınaraq, Azərbaycanda
geoloji qaz ehtiyatlarının ümumi həcmi 8-10,7 trilyon m3-dir. Bu ehtiyatlarla
Azərbaycan gələcək 10-15 il ərzində neftlə bərabər, qaz da ixrac edən ölkələr
сыrasına girəcək.
“Azəri-Çıraq-GünəĢli (AÇG)” və “ġahdəniz” yataqlarının tam olaraq
istifadəsindən sonra Azərbaycan gələcək 5 ildə neft və təbii qaz hasilatında
güclü inkiĢafa nail olacaq. “AÇG” üzrə 3-cü mərhələnin baĢlaması ilə 2008ci ildə bu yataqdan günlük hasilat həcmi 140 min bareldən 1 milyon barelə
yüksələcəkdir. Bu hasilatla Azərbaycan təbii qaz ixrac edən ölkələrdən biri
olacaq və Bakı-Tbilisi-Ərzurum təbii qaz boru xətti vasitəsilə Türkiyə bazarı
“mavi enerji” - təbii qaz ilə təmin ediləcək.
Aparılan bəzi hesablamalara görə, Azərbaycanın neft ehtiyatları, 60-67
il ərzində tükənəcək. Rus mütəxəsislərинə görə isə, bu vaxt 25-35 ildir.
Dərin mənəvi, mədəni, elmi iqtisadi potensiala, əlveriĢli coğrafi-siyasi
mövqeyə malik Azərbaycan, həm də özünün zəngin təbii sərvətləri ilə məĢhurdur. Bu sərvətlər içərisində neft əsas yer tutur. Azərbaycan xalqının
Цmummilli Лideri Heydər Əliyevin müdriklik və uzaqgörənliklə, dərin inam
və qətiyyətlə, məqsədyönlü və ardıcıl Ģəkildə həyata keçirdiyi qlobal, geniĢmiqyaslı və çoxĢaxəli iqtisadi siyasət nəticəsində bu gün neft onun əsl sahibi
olan Azərbaycan xalqına xidmət edərək ölkəmizin siyasi müstəqilliyinin, iqtisadi
tərəqqisinin, insanlarımızın rifahının təmin edilməsinə yönəldilmiĢdir.
Azərbaycan neft sənayesi özünün 150 illik tarixi ərzində böyük inkiĢaf
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yolu keçmiĢdir. Lakin Azərbaycan xalqı, yalnız XX əsrin sonralarında, müstəqillik qazandıqdan sonra bu sərvətlərdən tam bəhrələnmək imkanı qazanmıĢdır. Bu imkanı reallığa çevirən isə Heydər Əliyev dühasıdır.
Bütün dünyada qədim neft diyarı kimi tanınmıĢ Azərbaycanda neftin
sənaye üsulu ilə hasilatı hələ XIX əsrin ortalarından baĢlanmıĢdır. 1848-ci
ildə Bakıda, «Bibiheybət» yatağında qazılmıĢ quyudan vurmuĢ neft fontanı
иля Azərbaycanda "qara qızılın" sənaye üsulu ilə çıxarılmasının əsası qoyулmuĢdur. Artıq 1899-cu ildə Azərbaycan neft hasilatı və emalı üzrə dünyada
birinci yerə çıxmıĢ, dünya neft hasilatının yarısını vermiĢdir.
XIX əsrin 70-ci illərindən etibarən Azərbaycan neft sənayesinə xarici
kapitalın güclü axını baĢlanmıĢdır. Neft sənayesinin inkiĢafı yerli sahibkarların böyük bir nəslini yetiĢdirmiĢdir. Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Musa
Nağıyev, ġəmsi Əsədullayev və baĢqaları öz bacarığı, istedadı və əməksevərliyi sayəsində iri neft sənayeçilərinə çevrilmiĢ, xalqın, millətin rifahı üçün
böyük iĢlər görmüĢlər.
Ġkinci Dünya müharibəsi illərində Sovet Ġttifaqında çıxarılan neftin 75
faizini verən Azərbaycan, cəbhəni yanacaqla təmin edərək alman faĢizmi
üzərində qələbədə böyük rol oynamıĢdır. 1949-cu ildə açıq dənizdə, Bakı
Ģəhərindən 100 kilometr məsafədə o zaman üçün nadir yataq sayılan «Neft
daĢları»nda vuran fontan, dənizdə neftçıxarmanın yeni mərhələsinin baĢlanğıcını qoymuĢdur. Azərbaycan dünyada ilk dəfə olaraq açıq dənizdə neft
çıxarmağa baĢlamıĢdır.
XX əsrin 70-80-ci illəri Azərbaycan neft sənayesinin böyük nailiyyətləri ilə yadda qalaraq onun inkiĢafı, maddi-texniki bazasının möhkəmlənməsi
illəri olmuĢdur. Həmin illərdə respublikamızın neft sənayesinin bütün uğurları Azərbaycana rəhbərlik etmiĢ Цмуммилли Лидеримиз Heydər Əliyevin adı
ilə sıx bağlıdır.
Bu illər Azərbaycan neftçiləri tərəfindən dənizin daha dərin sahələrinin
mənimsənilməsi ilə səciyyələnmiĢdir. Məhz bu dövrdə görülən məqsədyönlü
tədbirlər nəticəsində neft sənayesi möhkəmlənmiĢ və onun geniĢ infrastrukturu yaranmıĢdır. Azərbaycanda dəniz yataqlarının iĢlənilməsi üçün qazma
qurğuları, dənizdə tikinti iĢlərini təmin etmək üçün xüsusi gəmilər, texnika və
avadanlıq gətirilmiĢ, Bakı Дərin Дəniz Юzülləri Зavodu kimi nəhəng strateji
istehsalat qurğusu tikilmiĢdir. Bununla yanaĢı, neft emalı, neft-kimya sənayesinin və neft maĢınqayırmasının inkiĢafında böyük sıçrayıĢ olmuĢdur. 70-ci
illərin əvvəllərindən etibarən Xəzərdə planlı surətdə geoloji-kəĢfiyyat iĢlərinin təĢkili və həyata keçirilməsi də Цмуммилли Лидеримиз Heydər Əliyevin
misilsiz tarixi xidmətlərindəndir. Bu gün qətiyyətlə demək olar ki, Цмуммилли Лидеримиз Heydər Əliyevin bu illərdə respublikanın həyatının bütün
sahələrində olduğu kimi, neft sənayesində də gördüyü iĢlər onun uzaqgörən
planlarının - Azərbaycanı "Əsrin Мüqaviləsi"nə, deməli, xalqımızın müstəqilliyinə və rifahına doğru aparmaq niyyətlərinin əsasını təĢkil edirdi.
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Müstəqillik tariximizin ilk illərində neft və qaz hasilatının artımına
ölkənin qarĢıdakı iqtisadi və sosial çətinliklərinин aradan qaldırılmasının əsas
vasitələrинdən biri kimi baxılırdı. Belə bir Ģəraitdə maliyyə vəsaitinin məhdudluğu xarici Ģirkətlərin və investorların cəlb olunmasını strateji zərurətə
çevirmiĢdi. Lakin Ermənistanın Azərbaycana qarĢı təcavüzü ilə yanaĢı, ölkəni
bürümüĢ daxili ziddiyйətlər, səbatsızlıq, özbaĢınalıq Qərbin neft Ģirkətlərini
Azərbaycandan çəkindirdi. Eyni zamanda aparılan danıĢıqlarda isə Azərbaycanın iqtisadi maraqları tam təmin olunmurdu.
Azərbaycan neftinə maraq göstərən xarici neft Ģirkətləri ilə hələ 80-ci
illərin axırlarından aparılan danıĢıqlar, artıq 1993-cü ilin yazında baĢa çatmaq
üzrə idi. Həmin dövrdə Azərbaycan elə bir müqavilənin imzalanmasına
yaxınlaĢmıĢdı ki, o, nəinki xalqın mənafelərini nəzərə almır, həmçinin ölkənin qiymətli təbii sərvətini talan edərək iqtisadiyyata böyük ziyan vururdu.
1994-cü il sentyabrın 20-də Bakıda "Gülüstan" sarayında Qərbin neft
Ģirkətləri ilə bağlanmıĢ Нeft СaziĢi müstəqil Azərbaycan Respublikasının yeni tarixinin Ģanlı səhifəsini açdı. Sonradan haqlı olaraq "Əsrin Мüqaviləsi"
adlandırılan bu СaziĢ həqiqətən müstəqil Azərbaycanın neft salnaməsinə
əbədi həkk olundu.
Ötən dövrdə Heydər Əliyevin bilavasitə iĢtirakı ilə Bakıda, həmçinin
dünyanın ən böyük paytaxtları - VaĢinqton, Moskva, London, Parisin möhtəĢəm saraylarında xarici ölkələrin neft Ģirkətləri ilə 21 Нeft СaziĢi imzalanmıĢdır. Bu gün həmin saziĢlərin həyata keçirilməsində dünyanın 14 ölkəsinin
30 neft Ģirkəti iĢtirak edir.
Bu saziĢlərdə Azərbaycanın neft-qaz sənayesinə təxminən 60 milyard
ABġ dolları həcmində sərmayə qoyulması nəzərdə tutulmuĢdur. Bu məbləğdən 4,5 milyardı artıq ölkəmizə investisiya Ģəklində qoyulmuĢdur. Hazırda
Azərbaycanın bütün kateqoriyaları üzrə karbohidrogen ehtiyatları 4 milyard
tondan çoxdur ki, bu da Azərbaycanı dünyanın ən iri neft regionları sırasına
çıxarır.
Qeyd etmək lazımdır ki, bu gün Azərbaycanın neft ehtiyatlarının və
neftçıxarma sahəsi üzrə yerini müəyyənləĢdirmək üçün neft hasil edilən
ölkələrdə adambaĢına düĢən neft hasilatının həcmini müqayisə etmək maraqlıdır. Bundan baĢqa, Azərbaycan adambaĢına düĢən illik neft hasilatına (1,7
ton) görə, bir çox ölkələri əhəmiyyətli dərəcədə qabaqlayır. Bunlar içərisində
Argentina, Braziliya, Peru, Venesuella, Misir, Ġndoneziya, Ġran, Rumuniya,
Türkmənistan və baĢqalarının adlarını çəkmək olar. Lakin belə bir faktı da
nəzərə almaq lazımdır ki, bu ölkələrin hamısı, Türkmənistan istisna olmaqla,
əhalisinin sayına görə respublikamızı xeyli dərəcədə üstələyir.
Respublikanın dünya neft sənayesində yeri və rolu haqqında danıĢarkən, həmçinin onun xammal ehtiyatlarından danıĢmaq lazımdır. Məlum
olduğu kimi, bu və digər ölkənin neft sənayesinin vəziyyətini qabaqcadan
müəyyənləĢdirən əsas amillərdən biri də neft ehtiyatlarını mövcudluğudur.
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Bundan baĢqa, regionun əlveriĢli coğrafi Ģəraitdə yerləĢməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan Azərbaycanın xüsusi yeri vardır.
Ekspertlərin fikrinə görə, keçmiĢ SSRĠ və ġərqi Avropa ölkələrinin neft
ehtiyatları 32,4 milyard ton, baĢqa sözlə desək, məcmu dünya ehtiyatlarının 6
faizi qədər qiymətləndirilir. Alimlərin fikrinжə, bu göstərici regiona kifayət
qədər investisiya yönəldiyi Ģəraitdə texniki tərəqqi və geoloji kəĢfiyyat sahəsində, mütərəqqi yeniliklər sayəsində əhəmiyyətli dərəcədə artırıla bilər.
Dünya neft ehtiyatları içərisində Azərbaycanın xüsusi çəkisi 0,6 faiz
təĢkil edir. Əgər bu ehtiyatları dünya regionları ilə müqayisə etsək, onda
görərik ki, onun ehtiyatları Cənub-ġərqi Asiya, Avstraliya, Okeaniya ölkələrinin ümumilikdə ehtiyatlarına bərabərdir və Qərbi Avropanın ehtiyatlarını
təqribən 2 dəfə üstələyir.
Azərbaycan Dövlət Neft ġirkəti Geofizika və Mühəndis Geologiyası
Ġstehsalat Birliyinin məlumatına görə, Azərbaycanın quru və dəniz sektorunda 625-dən çox antiklinal tipli qarıĢıqlar var. Bunlar çox perspektivli neftliqazlı laylardır.
Ümumiyyətlə isə, neft sənayesinin bütün inkiĢafı dövründə 64 neft və
qaz yatağı kəĢf edilmiĢdir. Hal-hazırda quruda 37, Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda 17 yataq istismara verilmək ərəfəsindədir. Ġndiyə qədər torpağın qatlarından 1,4 milyard ton neft, 450 milyard kub metrdən çox qaz
çıxarılmıĢdır. Ġlkin neft ehtiyatlarının iĢlənməsi dərəcəsi quruda 87 faiz,
dənizdə 53 faiz təĢkil edir.
Azərbaycanın neftçıxartma sənayesinin əsas inkiĢaf perspektivləri dəniz
yataqlarının mənimsənilməsi və Xəzərin potensial strukturlarından asılıdır.
Belə ki, respublikanın neft sənayesinin potensial resurslarının təqribən yarısı
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda cəmləĢmiĢdir. Bir sıra iri neft yataqlarının aĢkarlanması bunu bir daha təsdiq edir. Bu resursların geoloъi vя
geofiziki metodlarla öyrənilmə dərəcəsi cəmi 34 faiz təĢkil edir.
Neft sənayesi рespublikanın ən mühüm sənaye sahələrindən biridir.
Azərbaycan neftinin yüksək keyfiyyətliliyi və ondan istehsal olunan məhsullar, ixracatda neftin xüsusi çəkisinin yüksək olması, neft ehtiyatının zənginliyi Azərbaycan iqtisadiyyatının inkiĢafında mühüm rol oynadığını bir
daha təmin edir. Neft sənayesi və onunla bağlı olan emaledici sahələrin inkiĢafı sayəsində respublikamızın sənayeləĢdirilməsində ən mühüm bazalardan
biri olmuĢdur. Respublikamızda keçid dövrünün tələblərinə uyğun inkiĢaf
edən əsas sahələrdən biri neft-qaz sənayesidir. Neft sənayesi milli iqtisadiyyatın prioritet sahəsi olmaqla, xarici investorların diqqətini daha çox cəlb
edən sahədir. Dünyanın ən qədim neft rayonlarından biri kimi Azərbaycanın
uzunmüddətli hasilat tarixinə, zəngin təcrübəyə əsaslanan sənaye infrastrukturuna malik olması və nəhayət, burada yeni nəhəng karbohidrogen ehtiyatlarının aĢkarlanması xarici investorların diqqətini bu regiona daha da cəlb etdi.
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Улу Юндяримиз Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti sayəsində Azərbaycan xalqının ictimai-siyasi və iqtisadi həyatında çox mühüm hadisə baĢ verdi.
Цмуммилли Лидеримиз Heydər Əliyevин rəhbərliyi ilə 2004-жц илдя
dünyanın aparıcı dövlətlərinin iri Ģirkətləri Xəzər neftinin çıxarılması və
dünya bazarına nəqlinə dair “Əsrin Мüqaviləsi”ni imzaladılar. Bu günədək
həmin müqavilə üzrə 10 milyon tondan çox neft hasil edilmiĢ, Azərbaycanın
aparıcı neft Ģirkətləri ilə imzaladığı müqavilələrin sayı iyirmi birə çatmıĢdır.
“Əsrin müqaviləsi” Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini, xalqın öz taleyinin
sahibi olduğunu, özünə aid məsələləri müstəqil həll etdiyini göstərməklə
yanaĢı, ölkəmizin dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasında da mühüm və
həlledici rol oynamıĢdır.
Azərbaycan neft ehtiyatlarının birgə iĢlənməsi üçün respublikamıza
dünyanın bir çox dövlətlərindən xarici Ģirkətlərin dəvət olunması, müqavilələrin bağlanması və onların fəaliyyəti üçün əlveriĢli Ģəraitin yaradılması neft
strategiyasının siyasi istiqamətinin reallaĢması üçün zəmin yaratmıĢdır.
Цмумилли Лидеримиз Heydər Əliyevın aparmıĢ olduğu dövlət siyasəti
neft-qaz sahəsi ilə yanaĢı, xarici ticarət, investisiya, tədiyyə balansı, humanitar və s. sahələrdə də uğurla həyata keçirилир. Belə ki, bazar iqtisadiyyatına
keçidlə əlaqədar olaraq рespublikamızda milli iqtisadiyyatın formalaĢması və
inkiĢafı yalnız daxili imkanlarla deyil, xeyli dərəcədə xarici amillərlə beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin bütün formalarından geniĢ səmərəli Ģəkildə
istifadəsi ilə bağlıdır.
Bu gün Azərbaycan neftinin müĢtərək mənimsənilməsi üzrə 21 irimiqyaslı konsorsium tərəfindən Бeynəlxalq Кontraktın bağlanması respublikanın
ictimai-siyasi, iqtisadi həyatında son dərəcə əlamətdar hadisədir. Bu
kontraktların reallaĢması üçün 50-60 milyard ABġ dolları həcmində sərmayə
qoyuluĢlarının artıq 10-15%-i təyinat obyektinə cəlb edilmiĢdir. “Çıraq” platformasından hasil edilən neftin miqdarı köhnə yataqlardakı müvafiq istehsal
həcminə yüksəlmiĢ, “ġahdəniz” yatağından qazın sahilə gətirilməsi təmin
olunmuĢ, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərlərinin
inĢası artıq reallığa çevrilmiĢ, yeni regional infrastrukturun modernləĢdirilməsinə baĢlanılmıĢdır.
Bütün bu hadisələr Улу Юндяримиз Heydər Əliyevин adı ilə bağlı olaraq
onun uğurla həyata keçirdiyi Нeft Сtrategiyasının mühüm tərkib hissəsini
təĢkil edir.
Azərbaycanın iqtisadi inkiĢafı, qlobal strukturlara inteqrasiyasının
geniĢlənməsi, dünyəvi dəyərlərə əsaslanan möhkəm, sivil bir dövlətə
çevrilməsində insan amili ilə yanaĢı, güclü amillərdən biri kimi neft-qaz
resurslarının mövcudluğunu və onun istismar edilməsini göstərmək vacibdir.
Hazırda bu sərvətlərdən daha səmərəli istifadə ümumimilli inkiĢaf
strategiyasının ən mühüm prioritetlərindən birini təĢkil edir.
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Azərbaycanın iqtisadiyyatında, mədəni inkiĢafında, əhalinin sosial-mədəni rifahınын yaxĢılaĢdırılmasında neft ehtiyatları baĢlıca amillərindən biri
kimi təzahür edir. Son iki əsrdə neft ehtiyatları Azərbaycanın iqtisadi həyatında mühüm mərhələni formalaĢdıraraq, həm də milli dəyərlərdə öz əksini
tapmıĢdır. Ölkəmizin malik olduğu təbii sərvətlərin ən geniĢ əhatəli hissəsini
təĢkil edən neft-qaz resursları üzərində qurulan sənaye indi də, iqtisadiyyatımızın aparıcı sahəsi olaraq özünü göstərir. Yanacaq-enerъi kompleksinin
2/3 hissəsini özündə birləĢdirən neft-qaz sənayesi, həm də respublikanın
sosial-iqtisadi inkiĢafının məhək daĢı kimi iqtisadi dirçəliĢi stimullaĢdıran
mühüm sahədir.
Azərbaycanda həyata keçirilən neft siyasəti ölkəmizdə xarici sərmayələr ilə yanaĢı, müasir texnologiyaların, iĢ təcrübələrinin, yeni idarəçilik qaydalarının, iqtisadi münasibətlərin daxil olması üçün də Ģərait yaradıb.
Respublika iqtisadiyyatının ümumdünya təsərrüfatı ilə çoxĢaxəli və
intensiv inteqrasiyası müstəqil Azərbaycan Respublikasının rəsmi dövlət
siyasətinin aparıcı istiqamətləridən birinə çevrilmiĢdir.
Hazırda ölkə iqtisadiyyatı, demək olar ki, neftin üzərində qurulub.
Lakin bu müsbət cəhət hesab oluna bilməz. Ġlk növbədə, əgər diqqət yetirmiĢ
olsaq эюрярик ki, neftin olması hər bir ölkə üçün iqtisadi baxımdan yeni
imkanlar açır. Биринжи növbədə, neft əlavə gəlirlərin əldə olunmasına gətirir.
Xüsusi ilə neftin dünya bazarlarında son zamanlar qiymətinin yüksəlməsi bu
gəlirləri daha da artırır. Ġndi bizim iqtisadiyyatın inkiĢaf templərinə nəzər
yetirək. Baxıb görərik ki, neft sahəsindəki inkiĢaf daha sürətlə getdiyi halda,
digər sahələrdə geriləmə müĢahidə olunmaqdadır. «Holland sindromu»ndan
dönə-dönə danıĢırlar. Əgər lazımi tədbirlər görülməsə mənim qənaətimcə
Azərbaycan artıq bu problemi müəyyən zamandan sonra yaĢayacaq.
«Holland sindromu»nun sadalanan əlamətlərinin hər biri Azərbaycan
iqtisadiyyatında bu və ya digər dərəcədə müĢahidə olunmaqdadır. Bu əlamətlərdən 4-ü özünü daha qabarıq göstərir:
1) Neft istehsalı və ixracının artmasından əldə edilən neft gəlirlərinin
(xarici valyutanın) valyuta bazarına daxil olması nəticəsində milli valyutanın
möhkəmlənməsi;
2) Milli valyutanın möhkəmlənməsi nəticəsində ənənəvi ixrac məhsullarının rəqabət qabiliyyətinin aĢağı düĢməsi və ixracın səviyyəsinin azalması;
3) Xam neft istehsalının həcminin sürətlə artımı, sənayenin qeyri-neft
sektorunda istehsal məhsullarının rəqabət qabiliyyətinin azalması nəticəsində
istər iqtisadiyyatın, istərsə də sənayenin sahə strukturunun dəyiĢməsi və
iqtisadiyyatda birtərəfli inkiĢafın baĢ verməsi;
4) Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin neftdən asılılığının artması və dünya bazarında neftin qiymətinin aĢağı düĢməsindən büdcənin qarĢılaĢa biləcəyi təhlükənin
dərinləĢməsi;
Bu gün 1-ci və 4-cü əlamət digərlərinə nisbətən daha çox özünü bцruzə verir.
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Eyni zamanda bunu da unutmaq lazım deyil ки, нeft olan ölkələr daimi
digər ölkələrin təzyiqlərinə məruz qalırлар. Eyni zamanda digər ölkələr, belə
ölkəляриn inkiĢafını ləngitməyə çalıĢırlar. Bеля олан halda onlara daha çox
sərf edən bu ölkə vətəndaĢlarının bisavad, düĢüncəsiz, əxlaqsız, mənəviyyatsız yetiĢməsidir. Нятижядя, бu insanlar биэаня olduqları üçün hər Ģeyə göz
yumurlar və onlardan sahib olduqları nemətləri almaq даща asan olur. Təəsсüflə qeyd edim ki, sonuncu dediklərimə müəyйən miqdarda nail olublar.
5.2. Neft sənayesinin sosial iqtisadi mahiyyəti və onun rolunun artması
XIX əsrin son onilliklərində sənayeləĢən neft hasilatı Azərbaycanın
игтисадийyatını geniĢ miqyasda hərəkətə gətirmiĢ, paytaxt Bakını bütöv bir
makroregionun industrial ticarət və maliyyə mərkəzinə çevirmiĢdir.Artan neft
hasilatı bu məkanda güclü sənaye strukturları ilə yanaĢı, həm də müqabil
sosial infrastrukturun da formalaĢmasını qaynaqlandırmıĢdır.Ġndi meqapolisə
çevrilmiĢ Ģəhərdə əksər kommunikasiya Ģəbəkəsi, su, qaz kəmərləri, istilik
elektrik xətləri, avtomobil yolları sahəsi milyon kvadrat metrdən çoх hesablanan mənzil fondu mədəniyyət oжaqları, ticarət-məiĢət obyektləri, neft sənaye kompleksinin sosial fəaliyyət sferasına daxildir.
Ölkənin dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi ötən əsrin son onilliklərində Xəzərdə aĢkarlanan nəhəng karbohidrogen yataqlarının beynəlxalq
əməkdaĢlıq çərçivəsində aktiv iĢlənməsini Ģərtli etmiĢdir. Təzahür olunan
geosiyasi reallıqlar fonunda qərarlaĢan yeni neft situasiyasından milli və
dövləti mənafelərə uyğun olaraq maksimal bəhrələnmək missiyası isə prezident Цмуммилли Лидеримиз Heydər Əliyevин üzərinə düĢərək, onun təĢəbbüsçüsü və rəhbəri olduğu Нeft Сtrategiyasında dolğun əksini tapmıĢdır.
GerçəkləĢən strategiyanın geniĢlənən hаlqаsы çağdaĢ mərhələdə ölkə neft
təsərrüfatının daha mütərəqqi sistem və konstruksiyada modernizasiyasının
elmi əsaslarının iĢlənməsiни aktuallaĢdırmıĢdır.
Ġstiqlala qovuĢduqdan sonra neft sektorunda aparılan iqtisadi ilahatların
elmi bazasının möhkəmləndirilməsi və təkmilləĢdirilməsi istiqamətində respublika hüdudlarında çoxsaylı tədqiqatlar yerinə yetirilmiĢ, nəzəri və praktiki
təyinatlı bir sıra qiymətli nəticələr əldə olunmuĢdur. Sahəvi elmi-tədqiqatlar
sferasında gerçəkləĢən nailiyyətləri bir daha dəyərləndirirək iqtisadçılar və
neft sahəsində çalıĢan Ģəxslər mövcud Ģəraitdə milli neft strategi-yasının
prioritetləri əsasında ölkədə dərinləĢən islahatların təkmilləĢməsi «Дövlət
tənzimlənməsi idarəetmə» Кonsepsiyası istehsalın rasional təĢkilи problemlərini tədqiq edərək müvafiq sistemli situasiyon yanaĢma və analitik araĢdırmalar çevrəsində neft sektorunun modernиzасиyasının alternativ iqtisadi
bazar mexanizmlərini iĢləyib hazırlamıĢlar. Onlar qarĢıya qoyulan məqsəd202

lərə müvəffəqolmada verifikasiya prinsipli çevrədə karbohidrogen epoxası və
müasir industrial iqtisadiyyatın təĢəkkül və təsnifatı, neft resurslarının əhəmiyyət diаpozonu, ehtiyatların coğrafi yerləĢməsi, milli neft strategiyasının
gerçəkləĢməsinin iqtisadi əsasları, elmi-nəzəri istiqamətləri tədqiq edilmiĢdir.
Xəzərin neft-qaz resurslarının dəyərləndirilməsi, onların beynəlxalq enerji
bazarlarına çıxıĢ problemləri, mənfəət karbohidrogenlərinə çəkilən xərclərin
ödənilməsi, hasilatın pay bölgüsünün normativ-hüquqi aspektivləri, xam neftin və təbii qazın emalı, onlardan alınan sintetik məhsulların iqtisadi səmərəliliyi tədqiqat iĢində geniĢ araĢdırma və təhlil obyektlərinə çevrilmiĢlər.
Neft sektorunun modernizasiyasının alternativ iqtisadi bazar mexanizmlərinin təyinatı sferasında aparılan araĢdırmaların elmi əsaslarını möhkəmlədirmək məqsədi ilə tədqiqat iĢində səmərəli və rentabelli fəaliyyət
quruculuğu, dinamik iqtisadi inkiĢaf faktorları, neftqazçıxarma kompleksinin
müasir durumu, beynəlxalq neft kontraktları spektrində sahəvi infrastrukturdan faydalanma perspektivləri, investisiyon siyasət, instituтsiоnal islahatlar, kompleksin bazar iqtisadiyyatına adaptasiyası, audit xidməti, özəlləĢdirmə вя innоvasiyaсы ilə bağlı problemlər də həll olunmuĢdur.
Azərbaycan Respublikasında son illərdə həyata keçirilən iqtisadi islahatlar nəticəsində iqtisadiyyatın bəzi sahələrində o cümlədən də sənayedə
və onun aparıcı sahələrindən biri olan neft sənayesində bir sıra uğurlu
nailiyyətlər əldə edilmiĢdir. Neft sənayesində 1990-cı ilin əvvəllərində start
götürən iqtisadi islahatlar prosesi hazırda köklü dəyiĢikliklərə məruz qalacaq
yeni mərhələyə qədəm qoyub. Müasir dövrdə neft sənayesində, xüsusilə də
onun quruda yerləĢən neftqazçıxarma idarələrində mövcud elmi-texniki və
istehsal potensialından daha səmərəli istifadə etməklə, iqtisadi islahatları
həyata keçirmək lazımdır. Bu sahədə müəyyən nailiyyətlər də əldə edilmiĢdir.
Belə ki, son 10 ildə neft sənayesində bazar iqtisadiyyatına uyğun infrastrukturlar yaradılmıĢ, neftqazçıxarma idarələrinin bəzi bölmələri özəlləĢdirilmiĢ,
xarici ölkələrin neft Ģirkətləri ilə birlikdə müĢtərək müəssisələr yaradılmıĢ,
neftçilərin sosial vəziyyətinin yaxĢılaĢdırılması истигамя- тиндя əməli tədbirlər həyata keçirilmiĢdir. Bütün bunlar neft sənayesində iqtisadi islahatların
aparılması ilə yanaĢı, neft hasilatının da sabitləĢdirilməsi və gözəçarpan dərəcədə irəliləyiĢlər əldə edilməsinə imkan vermiĢdir. Məlumat üçün qeyd edim
ki, neft sənayesində aparılan iqtisadi islahatlar sənayenin, eləcə də iqtisadiyyatın digər sahələrində həyata keçirilən iqtisadi islahatlardan öz xarakterinə
və əhatə dairəsinə görə müəyyən qədər fərqlənir. Belə ki, neft sənayesində
aparılan iqtisadi islahatlar çoxĢaxəlidir.Neft sənayesində görülən bütün bu iĢlər
təbii ki ölkəmizin iqtisadiyyatına və əhalinin güzəranına birbaĢa təsir edir.
Азярбайъанын Хязяр дянизиндяки нефт щасилаты вя инкишафы «Эцняшли»,
«Чыраг», «Азяри» вя «Кяпяз» олмагла, 4 сащядя ъямляшмишдир. Анъаг,
садя технолоэийанын истифадяси сябябиля щям щасилатда, щям дя щасил едиля
биляъяк ещтийатларда азалма проблемляри иля гаршы-гаршыйа гойулмушдур.
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1980-ъы илдя нефт щасилаты 14,7 милйон тон идися, бу рягям эетдикъя азалараг 1990-жы илдя 12,5 милйон тон, 1995-ъи илдя 9,2 милйон тона вя 1996-ъы
илдя ися 9,1 милйон тона дцшмцшдцр. Нефт щасилатындакы бу азалма, кющня
технолоэийаларын истифадяси вя нефт сащяляринин тямириндяки чатышмазлыглар
сябябиндян мящсулдарлыьын азалмасындан гайнагланмышдыр. Азярбайъанын сащиб олдуьу зянэин нефт йатагларынын истифадяси цчцн 1992-ъи илин сентйабрында Азяр нефт вя Азнефткимйа бирляшдириляряк Азярбайъан Дювлят Нефт
Ширкяти (Тще Стате Оил Ъомпанй иф тще Азербаижан Републиъ-СОЪАР) йарадылды. Нефт щасилатынын артырылмасы вя мювъуд ещтийатларынын йахшылашдырылмасы анъаг мцасир теънолоэийанын истифадяси вя йени лайищяляр щяйата кечирмякля мцмкцн ола биляъяк. Азярбайъанын сащиб олдуьу игтисади эцъц
вя технолоэийасы мювъуд ещтийатларын истифадяси вя инкишафы цчцн кифайят
етмирди. Бу чатышмазлыг Азярбайъаны бюйцк нефт ширкятляри иля мцттяфиглийя
истигамятляндирди.
Ölkədə həm quruda, həm də dənizdə neft çıxarılır. Quruda çıxarılan neft
daha çox AbĢeron yarımadasında çıxarılır. Azərbaycan neft müqavilələri əsasən dəniz yataqları üzərində cəmləĢmiĢdir. Azərbaycan böyük neft Ģirkətləri
ilə imzaladığı müqavilələrlə neft ehtiyatlarını ölkə iqtisadiyyatına cəlb etməyi
hədəf olaraq seçmiĢdir. Bu hədəf istiqamətində, qurudakı yataqlar da daxil
olmaqla, 20 sentyabr 1994-cü ildən etibarən Azərbaycanda dünyanın 19 ölkəsindən 33 Ģirkətin iĢtirakı ilə 23 Бeynəlxalq Нeft Мüqaviləsi imzalanmıĢdır.
Hasilatın Bölgüsü Müqavilələri 25-30 illik dövrü əhatə edir. QərarlaĢdırılan
sərmayənin ümumi həcmi 60 milyard dollardan çoxdur.
Neft layihələrinin həyata keçirilməsində 72-si yerli olmaqla, 400 Ģirkət
iĢtirak edir. ġirkətlərin fəaliyyətləri inĢaatdan ekoloji xidmətlərə qədər uzanır.
Yerli və xarici Ģirkətlər arasında müttəfiqlik, müasir texnologiyaların, materialların, idarəetmə texnikalarının istifadəsinə imkan yaradır və beləliklə,
mərkəzi idarəetmə tipindən bazar iqtisadiyyatına keçiddə böyük rol oynayır.
Ġmzalanan müqavilələrinin ən əhəmiyyətlisi və Sovet dövründə mütəmadi olaraq geriləmə göstərən sektora yeni nəfəs verən “Əsrin Müqaviləsi”
Azərbaycan baxımından böyük iqtisadi əhəmiyyətə sahibdir.
«AÇG» yataqlarını əhatə edən Мüqavilə Azərbaycanın müstəqilliyindən və mövqeyini dəyiĢdirmək üçün etdiyi cəhdlərdən qaynaqlanan ən əhəmiyyətli tarixi hadisədir. Çox çətin vəziyyətlərdə aparılan danıĢıqlar Azərbaycan və qərb Ģirkətləri arasında hələ keçmiĢ Sovet Ġttifaqı dövründə baĢlaнdı.
Sovet iqtisadiyyatını zəiflədən liberаlizasiya dövrü daha çox Гərb
Ģirkətlərini «Azəri-Çıraq-GünəĢli» sahələrindəki zəngin mineral ehtiyatların
kəĢfi və Azərbaycanın yaxĢı inkiĢaf etmiĢ neft sənayesi ilə cəzb etdi.
Ehtiyatların inkiĢaf etdirilib araĢdırılması üçün lazımi texnikanın yoxluğu səbəbindən Azərbaycan hökuməti layihələrin həyata keçirilməsi üçün
qərb sərmayəsini ölkəyə çəkməyi qərara aldı. 1991-ci ilin yanvar ayında ölkə
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layihələri tenderə açdı. «BP», «Statoil», «Amoco», «Unocal» və digər Ģirkətlər bu tenderdə iĢtirak etdilər.
1991-ci ildə «Amoco», «BP», «McDermott», «Pennzoil», «Ramco»,
«Unocal, Türkiyə Petrolları Anonim Ortaqlığı» (TPAO) və «Statoil» kimi
Ģirkətlərin olduğu bir qrup xarici Ģirkətlər Azərbaycanla, Azərbaycanın Xəzər
dənizindəki sektorunda yerləĢən «Çıraq» və «GünəĢli» sahələrinин yaxĢılaĢdırılması mövzusunda 3 il müddətində davam edəcək iĢlərə baĢladılar.
Təxmninən 3 il davam edən müzakirələr nəticəsində, 20 sentyabr 1994cü ildə Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля Bakının Gülüstan
sarayında SOCAR ilə Кonsersiyum arasında əsrin müqaviləsi adlandırılan
“Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləĢən «Azəri», «Çıraq» və
«GünəĢli» yataqlarında Neftin MüĢtərək Ġstifadəsi və Pay Bölgüsü Haqqında
Müqavilə” imzalanaraq həmin regionlarda neft axtarma və çıxartma haqqı
AĠOC-a verildi.
Nəticədə, bir çox təsirlərə baxmayaraq müqavilə imzalanaraq Azərbaycan lehinə həyatı bir addım atılmıĢ oldu.
Müqavilə Ģərtlərinə görə, Azərbaycan bu üç neft yatağı üzərində mülkiyyət hüququnu qoruyur.
Bu müqavilə, 2 dekabr 1994-cü ildə Azərbaycan Milli Məclisi tərəfindən müzakirə edildikdən sonra 12 dekabr 1994-cü ildə quvvəyə mindi.
«Meqa layihə» olaraq da adlandırılan və ümumi sərmayə həcmi 11 milyard dollara yaxın bu layihə həcmində ümumi hasil edilə bilən neft ehtiyatlarıнын 5.4 milyard barel (730 milyon ton), təbii qaz ehtiyatlarının isə 96
milyard m3 olduğu təxmin edilir. Bundan əlavə, yataqlar 6 milyon ton
kondensat ehtiyatına da sahibdir. Yuxarıdakı təxmini məlumatlarda tez-tez
dəyiĢikliklər baĢ verir. Müqavilə 30 illik bir dövrü əhatə edir.
Müqavilə tərkibinə də olan «GünəĢli» yatağı 82 km, «Çıraq» yatağı 94
km və «Azəri» yatağı isə 113 km sahildən uzaqda yerləĢir.
1994-cü ilin dekabrında Кonsersium, Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat ġirkətini (AĠOC) qurdu. Vəzifəsi, iĢi günlük olaraq izləmək olan AĠOCun Пroqramında, Azərbaycan neft sənayesinin infrastrukturunun Гərb standartlarına görə və bu ölçülər diqqətə alınaraq qurulması əsas yer tutur.
Müqavilənin müzakirəsi əsnasında qarĢıya çıxan problemler informasiya olmaqla, Ģirkətlərin müqaviləni ləğv edə biləcəkləri mövzularını əhatə
edirdi. Bu Ģərtlər bunlardır: Dağlıq Qarabağdakı müharibənin baĢlaması, Rusya
ilə Azərbaycan arasında həm iqtisadi, həm də siyasi münasibətlərin hədsiz
dərəcədə pozulması, Azərbaycan daxilindəki qeyri-stabillik, Azərbaycan hökуmətinin stabil bir ixrac xəttinə sahib olmaması və Xəzər dənizinin statusunu
müəyyən edən rejim üzərində meydana gələn hər hansı bir anlaĢılmazlıq.
Ġlk illərdə Кonsersiumda olmayan Yaponiya da daha sonra Кonsersiyuma daxil olunmuĢdur. Yaponiyanın “Itochu” Шirkəti əvvəlcə Мüqavilədə
iĢtirak etmədiyi halda, daha sonra bütün paylarını satan “McDermott Interna205

tional”dan 2.45% pay alaraq “AÇG” Кonsersiumuna qoĢulmuĢdur. Yapon
Ģirkəti daha sonra AMOCO-nun satdığı 5%-lik paydan 1.5%-ini alaraq,
ümumi payını 3.9%-ə çıxartmıĢdır.
Konsorsium üzvləri arasında imzalanan “Əməliyyatların Birlikdə Aparılması Haqqında RazılaĢma Üzrə Müqavilə” ilə əlaqədar olaraq daha sonra
«Azerbaijan International Operating Company» yaradıldı. «SOCAR»la yanaĢı, dünayanın digər ölkələrindən 11 Ģirkəti iĢtirakı ilə yaradılan bu təĢkilat
Мüqavilədəki yataqların istifadəsinə xidmət edir.
«Əsrin müqaviləsi»ndə mövcud bölgülərin son Ģəkli aĢağıdakı kimidir:
«BP» (operator)
34.13%
«Unocal»
10.3%
«SOCAR»
10%
«ĠNPEX»
10%
«Statoil»
8.56%
«ExxonMobil»
8%
«TPAO»
6.75%
«Devon»
5.62%
«Ġtochu»
3.72%
«AmeradaHess»
2.72%
“Production Sharing Agreement (Hazır məhsulun bölünməsi)” tipli bir
Мüqavilə olan “Əsrin müqavilяsi”ndə səhmlərin paylanılmasına baxdığımızda ən böyük payın ABġ-a aid olduğunu görürük. Amerika Ģirkətlərinин
ümumi payı təxminən 40%-dir. ABġ bir ildə təxminən 340 milyon ton neft
hasil edir, 600 milyon ton isə idxal edir. Beləliklə, ABġ-a idxal edə biləcəyi
yeni enerji ehtiyatları lazımdır. Bu baxımdan Xəzər ABġ-ın iqtisadi marağı
olan regionlar içindədir. Ġngilis Ģirkətlərinin ümumi payı isə 19%-dir. Amerika və Ġngilis Ģirkətlərindən sonra Кonsersiumdakı ən böyük pay Rusийа və
Azərbaycan Ģirkətlərinindir.
“Əsrin Müqaviləsi”nin Azərbaycan Respublikası üçün rolu, sahələrin
istifadəsi üçün lazımi investisiyaların 90%-nin Konsersium tərəfindən yerinə
yetiriləcək olmasıdır. Azərbaycan neft və təbii qaz sahələrinin istifadəsi
üzərində idarə və nəzarət hüququnu özündə saxlayır. Heç Ģübhəsiz ki, dənizin
neft ehtiyatlarına tez və faydalı olacaq Ģəkildə böyük miqdarda sərmayə
qoyulmalıdır və yeni texnologiyalar alınmalı, xarici ölkələrdən ən təcrübəli
neft Ģirktlərini bu ərazilərə cəlb edərək onlarla müttəfiq olmalıdır. Çünki bu
sahələrin istifadəsi məqsədi ilə qazma və emalat platformalarının, boru xətlərinin quruda təchizat sistemlərinin qurulması üçün böyük miqdarda sərmayə qoyulmalıdır.
Milli iqtisadiyyatın inkiĢafında vacib bir ünsür olmaqla yanaĢı, xarici
bazarda da mühüm bir açar olan enerji ehtiyatlarına dair imzalanan “Əsrin
Мüqaviləsi” ilə Azərbaycan, dünya iqtisadiyyatına aktiv bir Ģəkildə inteqrasiya olunmaq yolunda ilk addım atmıĢ oldu.
Ġlk neft layihəsi olan «Azəri-Çıraq-GünəĢli» dəniz yataqlarında nəzərdə
tutulan bütün fəaliyyətlər yerinə yetirilmiĢ, burada neft istehsalına dair son
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texnologiyalar tətbiq olunmuĢ, neft sənayesinin bünövrəsi olduqca müasirləĢmiĢdir. “Çıraq-1” dəniz platformasının inĢası qurtarmıĢ və neft istehsalının
ilk quyusu qazılmıĢ, platformadan Səngəçaldakı sahil terminalına qədər və
neft daĢlarındakı kompressor stansiyasına qədər sualtı boru kəmərləri
çəkilmiĢdir. Səngəçalda sahil terminalı inĢa edilmiĢ, Bakı-Novorossiйski
neft boru xəttində təmir fəaliyyətləri aparılmıĢ və 1997-ci il 12 noyabr
tarixində bu neft boru xətti fəaliyyətə baĢlamıĢdır.
«Çıraq-1»də istehsal sonrasında «Əsrin Мüqaviləsi»ndə adları
göstərilən yataqlarda neft istehsalı ilə bağlı fəaliyyətlər üç mərhələdən ibarətdir. Birinci mərhələ, 2001-ci ilin avqust ayında «Mərkəzi Azəri» yatağında
istehsal üçün lazımi iĢlər baĢlaнmıĢdır. Ġkinci mərhələ isə, 2002-ci ilin iyul
ayında «Qərb və ġərq Azəri» yataqlarındakı fəaliyyətlərlə baĢlamıĢdır. Üçüncü mərhələnin baĢlamasına dair Мüqavilə isə, 2004-cü ilin 20 oktyabrında
imzalanmıĢdır. Müqavilədя «GünəĢli» yatağında istehsala baĢlama nəzərdə
tutуlmuĢdur. Üçüncü mərhələ ilə bağlı neftin ilk olaraq 2008-ci ildə istehsalı
planlaшдырылmıĢdır. 2008-ci ildə neft istehsalı gündə 300.000 (üç yüz min)
barel olacaqdır. Bir ildən sonra isə, “Əsrin Мüqaviləsi” çərçivəsində neft
istehsalı günlük 1 milyon barelə yüksəlmiĢ olacaqdır.
«ġahdəniz» йatağı ilə əlaqədar Мüqavilə 1996-cı il iyul ayının 4-də
imzalanmıĢ və 1997-ci il oktyabr ayının 4-də təsdiqlənmiĢ, 1996-cı il oktyabr
ayının 17-də qüvvəyə minmiĢdir. “Production Sharing Agreement” halında
imzalanan Мüqavilənin 30 illik müddəti vardır. Bu Мüqaviləyə əsasən
məsuliyyət «ġah дəniz» konsersiumuna verilmiĢdir. «BP exploration Ltd»yə,
ərazinin iĢlədilməsi tapĢırılmıĢdır. Xəzərin Azərbaycan sektorunun cənubĢərqində yerləĢən ġahdəniz yatağı, Bakıdan 70 km uzaqlıqdadır. Yataq 800
km2 ərazini əhatə edir.
«BP Exploration» 1996-cı ilin oktyabr ayının sonlarına yaxın fəaliyyətə
baĢlamıĢdır. Layihənin sərmayəsi 4.1 milyard dollardır.
«ġahdəniz» yatağında təxmini bir trilyon m3 qaz ehtiyatı var. Təbii
qazın 400 milyard m3-i təsdiqlənmiĢdir. Ġldə 60 milyard m3 qaz çıxarılacağı
təxmin edilir. Beləliklə, «ġahdəniz» yatağı Azərbaycanın tяbii qaz potensialını təxminən 1 trilyon m3 artırmıĢdır.
«ġahdəniz» yatağı, Azərbaycanın dünya təbii qaz istehsalçısı və ixracatçısı ölkələri arasında sayılmasına imkan verdi. Bu səbəblə Bakı-TbilisiCeyhan xətti qərarlaĢdırılmadan təbii qaz ixracı ilə bağlı boru xətti də müzakirəyə baĢlanmıĢdı.
«ġahdənizdən» çıxarılacaq qazın satıĢı ilə bağlı olaraq 2004-cü ildə 4
müqavilə imzalandı. Ġldə 6.3 milyard m3 qazın satılması üçün ilk Мüqavilə
“BotaĢ” ilə imzalandı. Bir Мüqavilə Azərbaycan dövləti ilə iki Мüqavilə isə
Gürcüstanla imzalandı. Müqavilələrə görə, Azərbaycana ildə 1.5 milyard m3,
Gürcüstana isə 800 milyon m3 təbii qaz satılacaqdır.
ġahdəniz layihəsi çərçivəsində hər ay təxminən 100 milyon dollar xərclənir. «ġahdəniz» dünyanın ən böyük 10 neft-qaz layihəsindən biri olacaqdır.
Yataqdan 2006-cı ilin sonlarında təbii qaz ixrac edilməyə baĢlanmıĢdır.
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Son illərdə ölkəmizdə aparılan iqtisadi islahatlar nəticəsində sosialiqtisadi sahələrdə geriləmələrin qarĢısı alınmıĢ və müəyyən irəliləmələr
müĢahidə edilmiĢdir. Dövlət tərəfindən əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, pensiya və müavinətlərin məbləğinin artırılması sahəsində mühüm
tədbirlər həyata keçirilməsi, aztəminatlı ailələrə dövlətin diqqətinin və sosial
qayğısının йцксялдил- мяси bunu bir daha sübut edə bilər. Görülən tədbirlər
nəticəсində, 2010-cu ilin ilk iki ayında ölkənin ümumdaxili məhsulu əvvəlki
ilin eyni dövrünə nisbətən 5,6 faiz və yaxud müqayisəli qiymətlərlə 236,7
milyon manat artaraq 6,1 milyard manata çatmıĢ, onun əhalinin hər nəfərinə
düĢən həcmi isə 689,6 manat (858,5 ABġ dolları) təĢkil etmiĢdir. Bu dövrdə
iqtisadiyyatın neft-qaz sektorunda istehsal olunmuĢ ÜDM-in həcmi əvvəlki
ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 7,8 faiz, qeyri-neft sektorunda isə 4,2 faiz
artmıĢdır. ÜDM-in 67,4 faizi istehsal sahələrində, o cümlədən 60,3 faizi sənayedə, 5,5 faizi tikintidə, 1,6 faizi kənd təsərrüfatı, meĢə təsərrüfatı və
balıqçılıqda, 25,7 faizi isə xidmət sahələrində yaradılmıĢdır. Xidmət sahələrində yaradılmıĢ əlavə dəyərin 24,1 faizi nəqliyyat, 6,6 faizi informasiya və
rabitə, 27,7 faizi topdan və pərakəndə ticarət, avtomobillərin və motosikletlərin təmiri üzrə xidmətlər, 4,3 faizi yaĢayıĢın təĢkili və ictimai iaĢə xidmətləri, 37,3 faizi sosial və digər xidmət sahələrində fəaliyyət göstərən iqtisadi
vahidlərin payına düĢmüĢdür. Məhsula və idxala xalis vergilər ümumdaxili
məhsulun 6,9 faizini təĢkil etmiĢdir.Neft sənayesinin inkiĢafı nəticəsində
ölkəyə xarici investisiyalar qoyuluĢu artmıĢdır.Təbii ki bütün bunlar da öz
növbəsində neft sənayesinin elmi-texniki təchizatlarla təmin olunmasına,
ixrac potensialının geniĢlənməsinə və s. səbəb olur. Ġndi isə 2000-2009-cu illər
ərzində Azərbaycana qoyulan investisiyaların miqdarını göstərmək istərdim.
Xarici investisiyalar (mlyn. ABŞ dolları)
Cəmi xarici
investisiyalar

2000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

927

3371

4575.5

4893.2

5052.8

6674.3

6847.4

9.2milyard

546.1

2972.4

4088.1

3799.9

3422.3

4003.3

3350.7

1,9milyard

118

45.4

104.2

230.5

368.4

439.1

494.1

-

58.6
56.3

21.6
49.2

1
58.4

17
203.8

68.2
587.1

3.5
641.2

o cümlədən:
Neft
sənayesinə
Birgə və
xarici
investisiyalı
müəssisələr
Neft bonusu
Portfel
investisiyaları
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Son illərdə dövlət tərəfindən əhalinin sosial gücləndirilməsi, pensiya və
müavinətlərin məbləğinin artırılması sahəsində mühüm tədbirlər həyata keçirilməsi, aztəminatlı ailələrə dövlətin diqqətinin və sosial qayğısının yükəldilməsi bunu bir daha sübut edir. Əhalinin həyat səviyyəsinin artması 2009cu ildə də davam etmiĢdir. Belə ki, respublikamızda mənzil tikintisinin artması, Bakıda özəl firmalar tərəfindən yaĢayıĢ evlərinin inĢasının getdikcə geniĢ vüsət alması, ölkəyə idxal olunan avtomobillərin və məiĢət avadanlıqlarının sayının ilbəil çoxalması, əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin yüksəlməsi ilə
ticarət dövriyyəsinin geniĢlənməsi və sair amillər ölkə əhalisinin həyat səviyyəsinin yaxĢılaĢmasına dəlalət edir.
2008-2011-ci illər üçün “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Ġnvestisiya Proqramı»nın layihəsi hazırlanaraq Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə təqdim olunmuĢdur.
2008-2011-ci illər üçün “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Ġnvestisiya Proqramı” ölkə iqtisadiyyatının, əsasən qeyri-neft sektorlarının davamlı
olaraq yüksək artım templəri ilə dinamik və tarazlı inkiĢafına, əhalinin iqtisadi və sosial tələbatının daha yüksək səviyyədə təmin olunmasına, regionlararası inkiĢaf fərqinin azaldılmasına, optimal sektor istehsal strukturuna nail
olunmasına, ixrac potensialının yüksəldilməsinə, ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə, ətraf mühitin qorunmasına yönəlmiĢ dövlət əhəmiyyətli investisiya layihələrinin ardıcıl və əlaqəli Ģəkildə həyata keçirilməsi
məqsədi ilə hazırlanmıĢdır.
2008-2011-ci illər üzrə təklif edilən Dövlət Ġnvesitiya Proqramı son
illərin iqtisadi vəziyyətinə, gələn dörd il üzrə makroiqtisadi siyasətə və inkiĢaf
proqnozlarına, o cümlədən fiskal proqnozlara uyğun olaraq hazırlanmıĢdır.
2008-2011-ci illər üzrə Dövlət Ġnvetisiya Proqramını əhatə edən orta
müddət ərzində Azərbaycanın neftin və qazın ixracından böyük həcmdə gəlirlər əldə edəcəyi gözlənilir.
Bu dövrdə respublikada neft gəlirlərinin istifadəsi təsdiq edilmiĢ “Neft
və qaz gəlirlərinin idarə olunması üzrə uzunmüddətli strategiya” ilə müəyyən
edilmiĢ prinsiplər əsasında həyata keçiriləcək. Böyük hissəsinin gələcək nəsillərə saxlanılması təmin edilməklə, əldə edilmiĢ irihəcmli neft gəlirlərinin bir
hissəsi xərclənəcək və tam Ģəffaflıq prinsipinə əməl ediləcək. Həmin xərclər
“insan kapitalının”, qeyri-neft sektorunun inkiĢaf etdirilməsinə, mövcud infrastrukturun təkmilləĢdirilməsi və yeni infrastruktur obyektlərinin tikilməsinə, yeni технолоэи-йаларын gətirilməsinə, prioritet vəzifələrin reallaĢdırılması məqsədi ilə hazırlanmıĢ dövlət proqramlarında nəzərdə tutulmuĢ tədbirlərin
maliyyələĢdirilməsinə yönəldiləcək.
Yeni mərhələnin əsas hədəfi – uzunmüddətli ümumbəĢəri dəyərlər, qlobal
proseslər və milli maraqlar nəzərə alınmaqla, ortamüddətli dövr üçün ölkədə
dinamik sosial-iqtisadi inkiĢafın davamlılığını təmin etməkdən ibarətdir.
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Sosial-iqtisadi inkiĢaf mədsədlərinin həyata keçirilməsi üçün investisiya
siyasəti mühüm alətlərdən biridir. Bu baxımdan Dövlət Ġnvestisiya Proqramı
milli və sektor inkiĢafı çərçivəsində formalaĢdırılması mühüm əhəmiyyət
kəsb etməklə yanaĢı, sektorlar arasında qarĢılıqlı əlaqələrin təmin edilməsi və
uyğunsuzluqlara yol verilməməsi üçün yeganə yoldur. Bir çox inkiĢaf
etməkdə olan və vəsait çatıĢmazlığı ilə üzləĢən ölkələrdən fərqli olaraq,
Azərbaycan karbohidrogen ehtiyatlarının istismarından böyük həcmdə gəlir
əldə etməyə baĢlamıĢ və bu gəlirlərin orta müddətdə azalan templərlə artması
gözlənilir. Dünya təcrübəsi göstərir ki, maliyyə vəsaitlərinin çatıĢmazlığı
Ģəraitində gəlirlərin səmərəli istifadəsi ilə müqayisədə, böyük həcmdə gəlirlərin istifadəsi prosesinin idarə olunmasında daha çətin problemlərlə üzləĢilir.
Qısa müddətdə irihəcmli gəlirlərin əldə edilməsi səmərəli xərclər həyata
keçirməklə yanaĢı, makroiqtisadi sabitliyin qorunması, iqtisadiyyatda regionlarla mərkəzin sosial-iqisadi cəhətdən ahəngdar inkiĢafı, ümumiyyətlə, tarazlı
inkiĢafın təmin olunması, yoxsuлluğun səviyyəsinin azaldılması, iqtisadi
münasibətlərdə ədalət prinsiplərinin gözlənilməsi, bugünkü və gələcək nəsillər arasında gəlirlərin düzgün bölüĢdürülməsi kimi mühüm məsələlərin həllini tələb edir. Qeyd olunan problemlərin həlli hökуmətin əsas məqsədidir.
HazırlanmıĢ DĠP də məhz bu məqsədlərə nail olunmasına yönəlmiĢdir.
Digər mühüm təbir, 2000-ci ilin sentyabrında Nyu-Yorkda BMT-nin
təĢkilatçılığı ilə keçirilən Sammitdə 147 ölkənin baĢçısı Minilliyin ĠnkiĢaf
Məqsədlərini əks etdirən birgə Bəyannamə imzalamıĢ və 2015-ci ilədək olan
dövr üçün yoxsulluğun azaldılması prioritet kimi müəyyənləĢdirilmiĢdir.
Sənədi Azərbaycan Respublikası adından xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyev imzalamıĢ və bununla da ölkəmiz Minilliyin Bəyannaməsinə
qoĢulmuĢdur. 2003-cü ilin fevralında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Fərmanı ilə “2003-2005-ci illər üçün Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkiĢaf üzrə Dövlət Proqramı” təsdiq edilmiĢdir.
Proqramda yoxsulluğun azaldılması sahəsində strateji məqsədlər və
onlara nail olunması üçün həyata keçiriləcək tədbirlər müəyyənləĢdirilmiĢdir.
Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi nəticəsində ölkədə makroiqtisadi sabitlik qorunub saxlanmıĢ, dinamik iqtisadi artım təmin edilmiĢ, bu isə öz növbəsində yoxsulluq probleminin əsasən həllinə Ģərait yaratmıĢdır. Görülən
iĢlərin nəticəsidir ki, 2005-ci ildə yoxsulluq səviyyəsi 2002-ci ildəki 46,7%dən 29,3%-ə enmiĢdir. Bu istiqamətdə davam etdirilən sistemli tədbirlər ölkədə yoxsulluğun səviyyəsinin daha da azalması ilə nəticələnmiĢ, ötən ilin yekunlarına görə, Azərbaycanda bu göstərici 13,2% təĢkil etmiĢdir.
Ölkəmizin iqtisadi və sosial həyatındakı müsbət meyиllərin, əhalinin
rifah halının yaxĢılaĢdırılması və yoxsulluğun səviyyəsinin azaldılması sahəsində tədbirlərin davam etdirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2008-ci il 15 sentyabr tarixli Sərəncamı ilə “2008-2015-ci
illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı
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inkiĢaf Dövlət Proqramı” təsdiq olunmuĢdur. Dövlət Proqramı özündə əsas 9
strateji məqsədi əks etdirir. Makroiqtisadi sabitliyi saxlamaq və qeyri-neft
sektorunu tarazlı inkiĢaf etdirməklə davamlı iqtisadi artımın təmin edilməsi,
əhalinin gəlir əldə etmək imkanlarının geniĢləndirilməsi, yaĢlı əhalinin,
aztəminatlı ailələrin və sosial cəhətdən xüsusilə həssas qrupların sosial riskinin azaldılması, qaçqınların və məcburi köçkünlərin həyat Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılması tədbirlərinin davam etdirilməsi, təhsil və səhiyyə sahəsində
xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, sosial infrastrukturun inkiĢaf etdirilməsi Dövlət Proqramının əsas strateji istiqamətlərindəndir. Bu sahədə
həyata keçiriləcək məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində 2008-2015-ci illərdə
ölkədə iĢsizlik səviyyəsinin 3-4%-dək, yoxsulluğun səviyyəsinin isə 2 dəfə
azaldılması nəzərdə tutulur. Demək, bizim əsas məqsədimiz bundan sonra
aparılan iĢlərlə yoxsulluqla mübarizəni gücləndirmək, yoxsulluğu azaltmaq
və gələcəkdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğu tamamilə aradan
qaldırmaqdan ibarətdir. Bu sahədə Azərbaycanın yeni Нeft Сtrategiyası mühüm rol oynaya bilir və biləcəkdir. Çünki republikamızda mənfəət karbohidrogenlяrinin həcminin və satıĢının artması Azərbaycan Respublikası Dövlət
Neft Fonduna daxil olan gəlirin çoxalmasına imkan verir ki, bu da əhalinin
sosial problemlerinin həllini sürətləndirə bilər.
Müstəqil Azərbaycanın taleyində müstəsna əhəmiyyət kəsb edən Нeft
Strategiyasının bütün çətinliklərə baxmayaraq, uğurla baĢ tutması və onun
böyük müdrikliklə müəyyən olunmuĢ uzunmüddətli baĢlıca məqsədlərinin
ardıcıl mərhələlərlə, müvəffəqiyyətlə gerçəkləĢdirilməsi nəticəsində ölkə
iqtisadiyyatının bu aparıcı sahəsi artıq özünün daima yüksələn xətlə artım
məcrasına düĢmüĢdür. Respublikanın sosial-iqtisadi inkiĢafında ən mühüm
dəyiĢiklik yaradacaq sahənin köklü yüksəliĢinin nəticələri ən yaxın gələcəkdə
öz bəhrəsini verəcəkdir.
5.3. Milli iqtisadiyyatın inkişafında neft layihələrinin
sosial-iqtisadi səmərəsinin qiymətləndirilməsi
Azərbaycan qədim zamanlardan bəri öz nefti ilə məĢhurdur. Hələ
eramızdan əvvəl yerdən qalxan alov dillərinə görə bu torpağı “Odlar diyarı”
adlandırırdılar. Lakin ölkədə əsl neft bumu XIX əsrin sonu – XX əsrin
əvvəllərinə təsadüf edir. Həmin dövrdə RotĢild və Nobel qardaĢları, eləcə də
Rusiya Ġmperiyasının neft sənayeçiləri Bakı neftinin satıĢından qazanc əldə
edirdilər. Sonra isə “qara qızıl” yataqlarının iĢlənməsi və hasilatı məsələlərinə
Moskvada oturan Partiya funksionerləri rəhbərlik edirdilər. Yalnız 1990-cı
illərin əvvəllərində ölkə müstəqillik qazandıqdan sonra azərbaycanlılar öz
təbii ehtiyatlarına sahib çıxa bildilər.
Azərbaycan neft və qaz ehtiyatlarının zənginliyi ilə seçilir və onların
ixracatından da böyük gəlirlər əldə edir. Bir tərəfdən neft hasilatı və satıĢı
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sahəsində əldə olunan naliyyətlər, digər tərəfdən dünya bazarında neftin satıĢ
qiymətinin yüksəlməsi isə neft sektorunu ölkə iqtisadiyyatının həlledici sahəsinə çevirib və bu gün ölkə iqtisadiyyatında artım neft sektorunun hesabına
təmin edilir.
Xəzər dənizində ən çox təcrübəyə sahib olan Azərbaycanda son 100
ildə 1.4 milyard ton neftin, 445 milyard m3 təbii qazın çıxdığı hesablanmıĢdır. Ġstehsala baĢlandığı tarixdən 2005-ci ilə qədər Azərbaycanda ən yüksək
neft istehsalı isə 1941-ci ildə 23.4 milyon tonla həyata keçirilmiĢdir.
Azərbaycanda enerji ehtiyatları və buna bağlı olaraq ölkəyə daxil olan
xarici sərmayə, 1990-cı illərin ortalarından etibarən Azərbaycan iqtisadiyyatının yaxĢılaĢmasında əhəmiyyətli bir rola sahibdir.
Enerji ehtiyatlarının istehsalı ilə bağlı imzalanan 23 müqavilə ilə
qərarlaĢdırılan sərmayənin ümumi həcmi isə təqribən 60 milyard dollardır.
Azərbaycanın ixracatı içərisində əsas yeri 85-90% nisbəti ilə neft və
neft məhsulları tutur. 2005-ci ilin sonlarına yaxın BTC-nin fəaliyyətə baĢlaması ilə ixrac içərisində neftin miqdarı daha da artmıĢdır.
2004-cü ilə qədər Bakı-Novorossiysk və Bakı-Supsa boru xətləri ilə
neft ixrac edən Azərbaycanın ixrac həcmi BTC xəttinin 2005-ci ilin oktyabr
ayında fəaliyyətə baĢlamasından sonra, ilk əvvəl 25 milyon ton, 2007-ci ildən
etibarən isə 45-50 milyon ton olmuĢdur.
Proqnozlara görə, Azərbaycanın xam neft ixracı 2010-cu ildə 1 milyard
barel/gün və 20 il içində isə 2 milyard barel/günə çatacaq.
Təbii qazı idxal edən Azərbaycan 1995-сi ildə 579, 2000-ci ildə 274,
2001-ci ildə 3337, 2002-ci ildə 3935.3 milyon m3 (216 milyon dollar), 2004cü ildə isə 5.5 milyard m3 təbii qaz idxal etmiĢdir. 2005-ci ildə eyni miqdarda
təbii qaz idxalı planlanmıĢdır. “ġahdəniz” yatağının 2006-ci ildə istehsala
baĢlaması ilə birlikdə təbii qaz ixracına da baĢlanılmıĢdır.
Ġxrac məhsullarını əsasən neft və neft məhsulları olduğu üçün Azərbaycan iqtisadiyyatı neft qiymətlərindən asılı hala gəlmiĢdir. 1997-ci ildə neft
ilə bağlı vasitəli vergilər ümumi vergilərin 57%-ini təĢkil etmiĢdir. Neft ilə
bağlı vergilər büdcə gəlirlərinin əsas artan hissəsini təĢkil edərək, 1996-1997ci illərdə təxminən ümumi gəlirin 50%-ini təĢkil etmiĢdir. 1997-1998-ci
illərdə neft qiymətlərinin aĢağı düĢməsi isə, dövlət gəlilərinə və ümumi
iqtisadi gücə mənfi təsir göstərmiĢdir.
Neft ixracatından Azərbaycanın əldə edəcəyi valyuta gəliri ölkə iqtisadiyyatının digər sahələrinə, xüsusi ilə də idxalı əvəz edən sahələrə və ixrac
sahələrinin inkiĢafına istiqamətəndirilməlidir. Hal-hazırda Azərbaycan dünya
bazarına təkcə enerji və xam maddənin ixracatçısı kimi çıxmağa məcburdursa, gələcəkdə yalnız bununla kifayətlənmək olmaz. Bundan əlavə, neft
ixracatçısı olan ölkələrin “acı” təcrübəsini dərindən öyrənərək ondan nəticə
çıxarmaq lazımdır.Neftdən əldə edilən gəlir ilə daha çox investisiya qoyul-
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malıdır. Sərmayə istiqamətli siyasət daha əhəmiyyətlidir. Ancaq hökumət
bununla birlikdə sosial məsələləri də həyata keçirməlidir.
Beynəlxalq informasiya prosesinə sürətlə qovuĢmaq, Dünya Birliyində
öz layiqli yerini tutması üçün Azərbaycanın hər hansı bir neft ixracı
marĢrutunu reallaĢdırarkən özünün iqtisadi və siyasi maraqlarına ekoloji
problemləri və s-ni nəzərə alaraq BTC əsas ixrac neft kəmərinin tikintisinin
zəruri və strateji məqsəd kimi ön plana çıxmasını ĢərtləĢdirən amillər artıq bu
layihəni tarixi zərurətə çevirmiĢlər. Həmin neft kəmərlərinə üstünlük verilməsi təkcə ölkəmiz üçün deyil, həm də çox böyük regional və beynəlxalq
əhəmiyyəti vardır. Belə ki, BTC, ilk növbədə, ölkəmizi etnik siyasi münaqiĢələr burulğanından xilas etmiĢ, dövlət müstəqilliyi möhkəmlənmiĢ, xalqımızın maddi rifah halını xeyli yaxĢılaĢdıracaq bir vasitəyə çevirməkdədir.
Digər tərəfdən neft ixracının geniĢlənməsi hesabına Azərbaycanın valyuta
ehtiyatlarını artırmaq üçün əlveriĢli Ģərait yaratmıĢdır ki, bu da qeyri-neft
sektorunun inkiĢafına zəmin yaratdı və yaradacaq. BTC-nin iĢə düĢməsi ilə
enerji daĢıyıcılarının Azərbaycanın Türkiyədən keçməklə ixracı və tranzit
nəqli üçün Xəzər Aralıq dənizi nəqliyyat dəhlizinin əsası qoyulmuĢdur. Və
ölkəmiz neftin çevik və etibarlı ixracını təmin edən dövlətə çevrilmiĢdir.
Boru kəməri istifadəyə veriləndən sonra, ildə 50 mln, tondan çox Azərbaycan
nefti dünya bazarında satılır.
Tezliklə, “ġahdəniz” qaz yatağının istismarı zamanı “BT Ərzurum”
marĢrutu ilə Azərbaycan qazı Türkiyə Respublikasına çatdırılacaqdır. Uğurla
həyata keçirilən Neft Strateğiyasının və çoxĢahəli iqtisadi islahatların
nəticəsində ölkə iqtisadiyyatında əsaslı dönüĢ yaranmıĢdır.
Elə həmin dövrdən də Azərbaycanın makroiqtisadi göstəricilərdə yüksək artım tempi müĢahidə olunmaqdadır. Təkcə onu qeyd etmək olar ki,
ÜDM-in nəticələrinə və adambaĢına düĢən xarici investisiyalara görə, Azərbaycan MDB ölkələri içərisində birinci yeri tutur.
"Əsrin Müqaviləsi" imzalandıqdan cəmi üç il sonra - 1997-ci il noyabrın əvvəllərində Ġlkin Neft Layihəsi (ĠNL) çərçivəsində "Çıraq" platformasından hasilata baĢlandı. Bu hadisə göstərdi ki, "Azəri-Çıraq-GünəĢli" (AÇG)
yataqlarından dünya bazarına neft ixrac etmək mümkün olacaq. QarĢıda
"Azəri", "Dərinsulu GünəĢli" yataqlarının üç mərhələdə iĢlənməsi dururdu.
Odur ki, AÇG-dən hasilatın getdikcə artacağı Ģəksiz idi. Bu isə çıxarılan karbohidrogenlərin dənizdən sahilə nəql olunması, ilkin emalı, yerləĢdirilməsi və
nəhayət, alıcıya, sifariĢçiyə çatdırılması üçün yeni infrastrukturun yaradılmasını tələb edirdi. Beləliklə, istər "Əsrin müqaviləsi" çərçivəsində, istərsə də
bilavasitə ona bağlı olan yeni-yeni layihələrin həyata keçirilməsi zərurətə
çevrilirdi. "Əsrin Müqaviləsi"nin 15-ci ildönümünə həsr olunmuĢ təntənəli
mərasimdə ölkə Prezidenti cənab Ġlham Əliyevin dediyi kimi, Kontraktın
icrası nəticəsində Azərbaycana milyardlarla, on milyardlarla xarici investisiya qoyulmağa baĢlamıĢdı. Bizim bütün neft-qaz infrastrukturumuz yeniləĢdi.
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Sentyabrın 20-də “Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda “Azəri”,
“Çıraq” yataqlarının və “GünəĢli” yatağının dərinlikdə yerləĢən hissəsinin
birgə iĢlənməsi və neft hasilatının pay bölgüsü haqqında” Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft ġirkəti ilə dünyanın tanınmıĢ neft Ģirkətləri arasında
SaziĢin imzalanmasının on altıncı ildönümü tamam olur.
Bu tarixi hadisə xalqımızın yaddaĢında əbədi yaĢayacaq. Çünki məhz
bu tarixi addımla müstəqilliyini bir daha sübut edən Azərbaycan, öz sərvətlərinə tam sahib olduğunu bütün dünyaya nümayiĢ etdirib.
Milli sərvətlərimizdən müstəqil dövlətimizin və xalqımızın rifahı naminə istifadə olunması, on illərlə imperiya maraqlarına xidmət etmiĢ karbohidrogen ehtiyatlarının qüdrətli və inkiĢaf etmiĢ Azərbaycanın formalaĢması
üçün istismarı, bu məqsədlə xarici investisiyaların cəlb olunması üçün
cəsarətli siyasi addımlar atılıb. Elə ilk günlərdən o vaxt ARDNġ-in birinci
vitse-prezidenti, Milli Məclisin deputatı Ġlham Əliyev danıĢıqlar prosesinə
cəlb edilmiĢ, yeni Neft Strategiyasının hazırlanmasının və uğurla həyata
keçirilməsinin ən fəal iĢtirakçısı olub. Bu saysız-hesabsız görüĢ və danıĢıqlarda, ilk növbədə, Azərbaycan xalqının və dövlətinin maraqları əsas götürülürdü. Əlbəttə, çətinlik və maneələr də var idi. “Əsrin Müqaviləsi” ilə bağlı
danıĢıqların 1994-cü ilin yazında və yayındakı Ġstanbul və Hyustonda keçən
son mərhələləri xüsusilə ağır oldu. Bəzən böhran anları da olur, müəyyən
Ģərtlərin qəbuledilməzliyi ucbatından danıĢıqlar dayandırılma məqamına
çatırdı. Həmin anları мющтярям Pрезидентимиз Ġlham Əliyev belə xatırlayır:
“Biz xarici Ģirkətlərə deyirdik: siz ayrı-ayrı Ģirkətlərin maraqlarını müdafiə
edirsiniz. Biz isə ölkənin və Azərbaycan xalqının maraqlarını müdafiə edirik.
Əgər siz səhvə yol versəniz, bu, sizin Ģirkətin yalnız bir layihəsində öz əksini
tapacaq, əgər biz səhv etsək, bu səhv bütün Azərbaycan xalqının mənafeyinə
xələl gətirəcək. BaĢqa sözlə, biz heç cür heç bir səhvə yol verə bilmərik”.
Bütün çətinliklərə baxmayaraq, müqavilə Azərbaycanın milli mənafelərinə
uyğun hazırlandı. Təxminən 400 səhifə həcmində və 4 dildə hazırlanmıĢ
Müqavilə öz tarixi, siyasi və beynəlxalq əhəmiyyətinə görə “Əsrin Müqaviləsi” adını aldı. “Əsrin Müqaviləsi”ndə dünyanın 8 ölkəsinin (Azərbaycan,
ABġ, Böyük Britaniya, Rusiya, Türkiyə, Norveç, Yaponiya və Səudiyyə Ərəbistanı) 13 ən məĢhur neft Ģirkəti (“Amoko”, “BP”, “MakDermott”, “Yunokal”, “ARDNġ”, “Lukoyl”, “Statoyl”, “Ekson”, “Türkiyə Petrolları”, “Penzoyl”, “Ġtoçu”, “Remko”, “Delta”) iĢtirak edib. Bununla da müstəqil dövlətimizin Neft Strategiyası və doktrinası uğurla həyata keçirilməyə baĢladı.
“Əsrin Müqaviləsi”nin ilk günlərindən Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat ġirkəti yaradıldı və təsdiq olunmuĢ vahid proqram üzrə ARDNġ ilə birgə
iĢlərə baĢlandı. Bu, dünyanın 19 ölkəsinin 41 neft Ģirkəti ilə 30-dək SaziĢin
imzalanması üçün yol açdı. “Əsrin Müqaviləsi” həm karbohidrogen ehtiyatlarının miqdarına, həm də qoyulan sərmayələrin həcminə görə dünyada bağlanan ən iri saziĢlər siyahısına daxildir. ĠmzalanmıĢ neft saziĢləri üzrə Azərbay214

canın neft sənayesinin inkiĢafı üçün nəzərdə tutulmuĢ 64 milyard ABġ dolları
məbləğində investisiyanın 57,6 milyardı dəniz yataqlarının mənimsənilməsinə və perspektivli strukturlarda axtarıĢ-kəĢfiyyat iĢlərinə yönəldilib.
BağlanmıĢ bu Müqavilə Azərbaycan xalqının rifahının yaxĢılaĢdırılmasında yeni dövrün əsasını qoydu. “Əsrin Müqaviləsi”nin imzalanması ilə
müstəqil Azərbaycan dövlətinin tarixində Milli Neft Strategiyası həyata keçirilməyə baĢladı. Məhz bu müqavilədən sonra dünya dövlətlərinin Azərbaycan
iqtisadiyyatına marağı artdı, ölkəmizin beynəlxalq əlaqələrinin geniĢlənməsinə güclü təkan verildi. Müqavilənin imzalanması ilə xalqımızın öz sərvətləri
üzərində sahiblik hüququ bir daha təsdiq edildi, eyni zamanda, Azərbaycan
iqtisadiyyatının dünyaya açıq olması nümayiĢ etdirildi. “Əsrin Müqaviləsi”
Azərbaycanın bir dövlət kimi tanınmasına, dünya iqtisadi sisteminə qoĢulmasına və beynəlxalq aləmdə mövqeyinin möhkəmləndirilməsinə Ģərait
yaratdı. Beynəlxalq neft saziĢlərinin imzalanması ilə neft saziĢlərində iĢtirak
edən dövlətlərlə səmərəli və qarĢılıqlı faydalı əməkdaĢlığın inkiĢafı üçün
əsaslı təməl quruldu, ölkənin geosiyasi mövqeyinin daha da möhkəmlənməsi,
dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya prosesinin sürətlənməsi üçün Ģərait yarandı.
Neft Strategiyasının mühüm tərkib hissəsini xarici Ģirkətlərlə birlikdə
hasil olunan neftin və qazın nəqlini və xarici bazarlara ixracını təmin edəcək
çoxvariantlı boru nəqliyyat infrastrukturunun yaradılması təĢkil edir. Neft
Strategiyasının həyata keçirilməsinin ilk illərində əvvəlcə “Bakı-Novorossiysk” və “Bakı-Supsa” boru kəmərləri yenidən quruldu, daha sonra neftin və
qazın etibarlı və irimiqyaslı ixracını təmin etmək məqsədi ilə Heydər Əliyev
adına “Bakı-Tiflis-Ceyhan” əsas neft ixrac və “Bakı-Tiflis-Ərzurum” qaz ixrac boru kəmərləri tikilərək, istismara verildi. “Bakı-Tiflis-Ceyhan” və
“Bakı-Tiflis-Ərzurum” əsas ixrac boru kəmərlərinin fəaliyyət göstərməsi və
bu kəmərlərlə neftin və qazın nəqlinin ildən-ilə geniĢlənməsi Neft Strategiyasının mühüm qələbəsi idi. Xəzər dənizi ilə Aralıq dənizini birləĢdirən bu
yeni enerji dəhlizinin fəaliyyəti sayəsində Azərbaycan neftinin beynəlxalq
bazarlara geniĢmiqyaslı nəqli və ölkədə çoxvariantlı ixrac strategiyasının
həyata keçirilməsi üçün əlveriĢli imkan yarandı, eyni zamanda ölkənin tranzit
potensialı bir neçə dəfə artdı. “Bakı-Tiflis-Ceyhan” və “Bakı-Tiflis-Ərzurum” əsas ixrac boru kəmərlərinin fəaliyyət göstərməsi Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə ilə Mərkəzi Asiya regionu arasında idxal-ixrac münasibətlərinin
və iqtisadi əlaqələrin inkiĢafına təkan verildi.
“Azəri-Çıraq-GünəĢli” (AÇG) yataqlar blokunda mövcud ehtiyatların
son qiymətləndirilməsinə görə, burada 2008-ci ilin sonuna ilkin geoloji neft
ehtiyatları 2 milyard 188 milyon tondur. Yataqlar blokundan, ümumilikdə
923 milyon ton neft hasil olunub.
1998-ci ilin ilkin qiymətləndirilməsi ilə müqayisədə AÇG yataqlar
blokunda geoloji ehtiyatların həcmi 45,6 faiz olub, hasil olunmuĢ ehtiyatlar
isə 1,5 dəfə artıb. Yataqlar blokundan hasil olunmuĢ səmt qazının həcmi
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353,756 milyard kubmetrə, geoloji ehtiyatlar isə 632, 366 milyard kubmetrə
bərabərdir.
Milli Neft Strategiyasının uğurla reallaĢması Ģəraitində karbohidrogen
ehtiyatlarının xarici Ģirkətlərlə birgə istismarı və ixracı ildən-ilə geniĢlənir və
bunun sayəsində dövlətimizin valyuta daxilolmaları sürətlə artmaqdadır.
Hazırda Azərbaycan iqtisadi inkiĢaf tempinə görə dünyada birincidir, ölkəmiz
əhəmiyyətli regional və beynəlxalq layihələrin təĢəbbüskarı və iĢtirakçısıdır.
Dünya Ġqtisadi Sisteminə inteqrasiya neft gəlirlərinin idarə edilməsi sahəsində ən yaxĢı təcrübələrin tətbiqinə yol açıb. Azərbaycana daxil olan böyük
neft gəlirlərinin toplanması və məqsədyönlü Ģəkildə istifadəsini təmin etmək
məqsədi ilə 1999-cu ildə ulu öndər Heydər Əliyevin Fərmanı ilə Dövlət Neft
Fondu yaradıldı. Neft Fondunun təsis olunması ilə neft sərvətlərinin nəsillər
arasında ədalətli bölgüsü, onların səmərəli və məqsədyönlü idarə edilməsi
üçün əsaslı təminat yaradıldı.
Yaradılarkən 271 milyon ABġ dollarına bərabər olan Dövlət Neft Fondunun aktivlərinin həcmi hazırda 12 milyard ABġ dollarını keçib. Bu vəsait
ildən-ilə artacaq. Dövlətin artan maliyyə imkanları hesabına ölkədə mühüm
investisiya, o cümlədən regional proqramların və infrastruktur layihələrin maliyyələĢdirilməsinə Ģərait yaranıb. Son illər Prezident Ġlham Əliyevin rəhbərliyi altında həyata keçirilən dövlət proqramları çərçivəsində ölkənin bütün
bölgələrində və Bakı Ģəhərində müxtəlif infrastruktur layihələri həyata keçirilir, təhsil, sosial və digər obyektlərin inĢası uğurla davam etdirilir.
Ölkənin maliyyə potensialının artması nəticəsində qeyri-neft sektorunun inkiĢaf etdirilməsi istiqamətində məqsədyönlü tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün əlveriĢli zəmin yaranıb. Bununla əlaqədar Prezident Ġlham Əliyevin həyata keçirdiyi iqtisadi kursun prioritet istiqaməti olaraq Azərbaycanda neft sektoru ilə bərabər, qeyri-neft sektorunun inkiĢaf etdirilməsinə bu gün
xüsusi diqqət yetirilir. Bu məqsədlə artan neft gəlirləri hesabına ölkədə mühüm infrastruktur və sosialyönümlü layihələrin maliyyələĢdirilməsi həyata
keçirilir.
Azərbaycanın hər bir bölgəsində yeni, müasir tələblərə cavab verən
infrastruktur yaradılır, elektrik stansiyaları tikilir, qaz və su kəmərləri çəkilir,
yollar salınır. Ġnfrastrukturun yeniləĢdirilməsi və inkiĢaf etdirilməsi istiqamətində həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər eyni zamanda insanların rahatlığı, firavan yaĢayıĢı üçün həyata keçirilən sosialyönümlü tədbirlərin mühüm
tərkib hissəsidir.
Artan neft gəlirləri hesabına, ilk növbədə, sosial siyasət sayəsində, o
cümlədən aztəminatlı təbəqələrin, qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial-məiĢət Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılması istiqamətində də saysız tədbirlər həyata keçirilir. Bu məqsədlə dövlətimizin BaĢçısı tərəfindən bir neçə Sərəncam və Dövlət Proqramı qəbul edilmiĢ və bu qərarlara uyğun olaraq qaçqın və məcburi
köçkünlər üçün Azərbaycanın müxtəlif ərazilərində yaĢayıĢ qəsəbələri tikil216

miĢ, 2007-ci ilin sonunda isə Sabirabad rayonunda yerləĢən son Qalaqayın
çadır düĢərgəsi ləğv edilib və burada məskunlaĢmıĢ məcburi köçkünlər yeni
qəsəbələrə köçürülüb. Ölkənin artan maliyyə imkanları hesabına, beynəlxalq
əhəmiyyətli strateji infrastruktur layihələri də uğurla həyata keçirilir. Bu
layihələr təkcə Azərbaycanın deyil, bütövlükdə regionun nəqliyyat infrastrukturunun modernləĢdirilməsinə Ģərait yaradır. Bu layihələrdən biri olan “BakıTiflis-Qars” yeni dəmir yolunun inĢası Azərbaycanın regionda siyasi nüfuzunun güclənməsinə təkan verməklə bərabər, respublikamızın Qərbə doğru inteqrasiyasına, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə arasında siyasi və iqtisadi
münasibətlərin inkiĢafına Ģərait yaradacaqdır. “Bakı-Tiflis-Qars” yeni dəmiryolu regional əhəmiyyətə malik olmaqla bərabər, Asiya ilə Avropanı birləĢdirən nəqliyyat dəhlizinə çevriləcəkdir.
Bu gün neft gəlirlərinin bir hissəsi su təchizatı ilə bağlı məsələlərin həllinə yönəldilir. Bu, Bakının su təchizatı ilə bağlı problemlərin əsaslı Ģəkildə
həllini təmin edəcək. “Oğuz-Qəbələ” zonasından Bakı Ģəhərinə su kəmərinin
çəkilməsi və “Samur-AbĢeron” suvarma sisteminin yenidən qurulması layihələri mühüm yer tutur. Bu layihələrin reallaĢması Neft Strategiyasının məntiqi
davamı kimi qəbul edilir.
Neftdən əldə edilən gəlirlər hesabına bu gün ölkənin kadr potensialının
artırılması istiqamətində də mühüm tədbirlər həyata keçirilir. Bu tədbirlərdən
biri kimi, Prezident Ġlham Əliyev tərəfindən təsdiq edilmiĢ “2007-2015-ci
illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı”nın reallaĢması nəticəsində ölkəmizdə müasir tələblərə cavab verən kadr
potensialının yaradılmasına, gənc nəslin təhsil səviyyəsinin artırılmasına və
beynəlxalq səviyyəyə çatdırılmasına Ģərait yaranıb. Bu proqramın, ilk növbədə, neft gəlirləri hesabına maliyyələĢdirilməsi “qara qızılın insan kapitalına
çevrilməsi” ideyasının reallaĢmasına doğru atılmıĢ strateji bir addımdır.
“Əsrin Müqaviləsi” ilə əsası qoyulmuĢ Milli Neft Strategiyasının uğurlarının nəticəsi olaraq Azərbaycanın regionun lider dövləti, eləcə də regional
və qlobal iqtisadi layihələrin aparıcı iĢtirakçılarından biri kimi tanınmasına
Ģərait yaranıb. Bu gün ölkəmizdə əldə edilən bütün iqtisadi uğurların baĢlanğıcında, məhz Milli Neft Strategiyası, bu strategiyanın ilk Ģanlı səhifəsini və
təməl daĢını isə Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin müəllifi olduğu
“Əsrin Müqaviləsi” təĢkil edir.
Bu yaxınlarda Dövlət Neft ġirkəti ilə «BP-Azərbaycan» Ģirkəti arasında «Azəri-Çıraq-GünəĢli» yataqlarının iĢlənməsi çərçivəsində yeni “Çıraq
Neft” Layihəsinə baĢlamaq haqqında Müqavilə imzalanıb. Bu layihənin reallaĢması üçün ölkəyə 6 milyard dollar investisiya qoyulacaq, 1800 yeni iĢ yeri
açılacaq.
“Çıraq Neft” layihəsi «Əsrin Müqaviləsi» çərçivəsində reallaĢan “Azəri-Çıraq-ĞünəĢli” layihəsinin növbəti hissəsidir. Layihə yeni texnologiyalardan istifadə etməklə, bu yataqlardan daha çox neft çıxarmağa imkan verəcək.
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«BP-Azərbaycan» ġirkətinin Prezidenti RəĢid CavanĢir bildirdi ki, “Çıraq
Neft” layihəsi çərçivəsində əlavə 360 milyon barel neft hasil olunacaq. Bu
indiki qiymətlərlə 28 milyard dollar pul deməkdir.
Layihənin reallaĢmasına 6 milyard dollar xərclənəcək. Bunun 4 milyardı tikinti, 2 milyardı isə qazma iĢlərinə sərf olunacaq. Ancaq yeni layihənin əhəmiyyəti təkcə bununla bitmir. “Çıraq Neft” layihəsi ölkədə 1800 yeni
iĢ yerinin yaradılmasına imkan verəcək. Bundan baĢqa, əvvəlki layihələrdən
fərqli olaraq bu dəfə lazım olan bütün qurğular ölkə daxilində istehsal
ediləcək.
Layihənin reallaĢması üçün suyun 170 metr dərinliyində, «Çıraq» və
«Dərinsulu GünəĢli» platformaları arasında yeni platforma qurulacaq. Buradan neftin 2013-cü ildə çıxarılması gözlənilir. Qeyd edək ki, indi Azərbaycanda 14 xarici neft-qaz Ģirkəti iĢləyir, Ġndiyədək Azərbaycanın neft sektoruna 38 milyard dollar sərmayə qoyulub. Bunun böyük hissəsi “Azəri-ÇıraqGünəĢli” layihəsinə sərf olunub. Ġndi “Azəri-Çıraq-GünəĢli” yataqlarından
gündə 850 min barel, yəni 68 milyon dollarlıq neft çıxarılır.
Əminliklə, demək olar ki, bu güclü təməl üzərində ölkə iqtisadiyyatı
bundan sonra daha sürətlə inkiĢaf edəcək, xalqımızın rifahı ildən-ilə daha da
yaxĢılaĢacaq, Azərbaycan qüdrətli dövlətə çevriləcək.Lakin keçən qlobal
dünya böhranı Azərbaycana müəyyən qədər təsir göstərdi.
Qlobal böhran dünya iqtisadiyyatına sıx inteqrasiya olunmuĢ Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün də əhəmiyyətli risklər yaratsa da, qonĢu Cənubi
Qafqaz ölkələri ilə müqayisədə, Azərbaycan ötən ili müsbət yekunla baĢa
vurmuĢdur. Çünki Azərbaycan iqtisadiyyatı qlobal böhranını neft ixracatından gələn gəlirlər hesabına akkumilyasiya olunmuĢ kifayət qədər sərbəst
maliyyə resursları ilə qarĢılamıĢdır. Bu, böhrandan öncəki dövrdə neft hasilatının və ixracatının artımı hesabına yaradılmıĢ valyuta ehtiyatları sayəsində
mümkün olmuĢdur. Bütün bunlar nəticəsində Azərbaycan iqtisadiyyatının
“təhlukəsizlik yastığı” rolunu oynayan valyuta ehtiyatları börhan dövrü üçün
makroiqtisadi və maliyyə sabitliyinin təminatına çevrilmiĢdir. Azərbaycan
iqtisadiyyatı qlobal böhrana yüksək dayanıqlılıq nümayiĢ etdirərək öz müvazinətini itirməməsinin, ÜDM-in yüksək artım dinamikasını qoruya bilməsinin
digər səbəbi də Azərbaycan Mərkəzi Bankının həyata keçirdiyi antiböhran
siyasəti olmuĢdur. Odur ki, bu risklərlə üz-üzə qalan 2009-cu ili Azərbaycan
iqtisadiyyatı üçün ən çətin il kimi xarakterizə etmək olar. Belə ki, təzahürləri
hələ 2008-ci ilin ikinci yarısından baĢlayan qlobal böhranın yaratdığı risklər
Azərbaycan iqtisadiyyatında nominal ÜDM-in neqativ dinamikasını, adambaĢına düĢən ÜDM-in azalmasını, ÜMM-lə ÜDM arasında fərqin böyüməsini,
qeyri-neft ÜDM-nin ümümi səviyyədən geridə qalan artımını, dövlət xərcləmələrinin ixtisarını, biznes mühitinin rəqabət qabliyyətinin aĢağı düĢməsini
əhalinin gəlirlərinin artım tempinin azalmasını ĢərtləndirmiĢdir. Nəticədə,
Azərbaycan iqtisadiyyatında böhrandan əvvəlki 3 ildə müĢahidə edilmiĢ orta
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illik 22%-lik iqtisadi artım sürəti 2009-cu ildə 9,3%-ə endi. Ġlk baxıĢdan bu
artım dünyada tüğyan edən böhran Ģəraitində nəinki regional, hətta qlobal
baxımdan kifayət qədər yuksək göstərici təsiri bağıĢlayır. Lakin unutmayaq
ki, Azərbaycan hələ də xammal ölkəsi olaraq qalır və ÜDM-in artımı ölkə
iqtisadiyyatının real vəziyyətini o qədər də adekvat ifadə etmir. Ötən il ölkə
iqtisadiyyatının əsas ixrac məhsulundan - neftdən, daha doğrusu, onun qiymətindən asılılığını bir daha qabarıq Ģəkildə göstərdi. Belə ki, struktur təhlili
göstərir ki, Azərbaycanda ÜDM-in üçdə iki hissəsi ixrac edilir və milli iqtisadiyyatın artımının yarıdan çoxu xarici tələb amilləri hesabına formalaĢır. Bu
baximdan ölkədə istehsal olunan neftin həcmi və onun dünya bazar qiymətlərinin dinamikası milli iqtisadiyyat üçün çox önəmlidir. Ötən il ÜDM-in
real artımının 9,3% səviyyəsində qərarlaĢmasında neft sektorunda formalaĢan
ÜDM-in 14,3%-lik və həcmcə ondan kiçik olan qeyri–neft ÜDM-nin 3,2%lik artımı səbəb oldu.
5.4. Azərbaycanın ixracında neft və neft məhsullarının payı
2010-cu ilin I rübü ərzində respublikanın rezident və qeyri-rezidentləri
tərəfindən 112 ölkə ilə aparılmıĢ ticarət əməliyyatlarının həcmi 5667674,9
min ABġ dolları olmuĢdur. Bu müddət ərzində 4509261,5 min ABġ dolları
dəyərində 995 adda mal ixrac, 1158413,4 min ABġ dolları dəyərində 4050
adda mal isə idxal olunmuĢ, ixrac-idxal əməliyyatları üzrə müsbət saldo
3350848,1 min ABġ dolları təĢkil etmiĢdir.
O cümlədən, respublikaya 5641,1 min ABġ dolları dəyərində 469,1 ton
əmtəə dövlət, hökumət və beynəlxalq təĢkilatların xətti ilə təmənnasız kömək,
humanitar yük və texniki yardım kimi daxil olmuĢdur.
2009-cu ilin I rübünə nisbətən, 2010-cu ilin I rübündə ixrac əməliyyatlarının həcmi 81,65% (2026894,3 min ABġ dolları) artmıĢ, idxal əməliyyatlarının həcmi isə 12,60% (166968,7 min ABġ dolları) azalmıĢdır.
Müvəqqəti ixrac rejimində ölkəmizdən 33810,9 min ABġ dolları dəyərində mal ixrac edilmiĢ, 72734,1 min ABġ dolları dəyərində mal isə ölkəyə
müvəqqəti idxal edilmiĢdir.
2010-cu ilin I rübü ərzində müxtəlif növ nəqliyyat vasitələrindən istifadə etməklə, 9527,8 min ton yük daĢınmıĢdır. Bu da keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 100,76% təĢkil etmiĢdir. Bunlardan 8111,5 min ton ixrac,
1416,3 min ton isə idxal əməliyyatlarının payına düĢür. Ġxrac əməliyyatlarında əsasən dəniz (82,2 min ton), dəmiryolu (773,8 min ton), avtomobil (123,4
min ton), hava (86,6 min ton) və stasionar nəqletmə (boru kəməri) (7044,7
min ton) nəqliyyat vasitələrindən istifadə olunmuĢdur. Ġdxal əməliyyatlarında
dəniz (141,4 min ton), dəmiryolu (948,2 min ton), avtomobil (319,2 min ton),
hava (3,7 min ton) nəqliyyat vasitələrinə üstünlük verilmiĢdir. Qeyd etmək
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lazımdır ki, daĢınmalarda nəqliyyat vasitələrindən istifadənin vəziyyətinin
təhlili yalnız yük-gömrük bəyannamələri (YGB) əsasında aparılmıĢdır.
Göstərilən müddət ərzində gömrük orqanlarında 43646 (əlavə vərəqlə
birlikdə 61223) ədəd YGB rəsmiləĢdirilmiĢdir. Bunlardan 8037 (əlavə vərəqlə birlikdə 8934) ədəd ixrac, 35609 (əlavə vərəqlə birlikdə 52289) ədəd
idxal YGB-sidir. 2010-cu ilin I rübündə YGB-lərin ümumi sayı 2009-cu ilin
müvafiq dövrünə nisbətən 95,66% təĢkil etmiĢ və ya 1981 ədəd bəyannamə
çox olmuĢdur. O cümlədən, ixracda artım 1747 (127,77%) ədəd, idxalda isə
azalma 3728 (90,52%) ədəd YGB olmuĢdur.
Tranzit olaraq Azərbaycan Respublikası ərazisindən 2154,9 min ton
yük keçirilmiĢdir. Tranzit yüklər əsasən Bermud adaları (891,7 min ton), Ġsveçrə (400,1 min ton), Ġtaliya (299,2 min ton), Gürcüstan (129,7 min ton),
Tacikistan (100,2 min ton), Ġran (71,6 min ton), Əfqanıstan (71,3 min ton), Türkmənistan (66,0 min ton) və Türkiyə (34,8 min ton) dövlətlərinə göndərilmiĢdir.
Azərbaycan Respublikası ərazisindən daĢınan tranzit yükün miqdarı keçən ilin
müvafiq dövrünə nisbətən 147,98% olmuĢ və ya 698,7 min ton çoxalmıĢdır.
2010-cu ilin I rübü ərzində ixrac-idxal əməliyyatlarının həcminin aylar
üzrə dəyiĢməsi aĢağıdakı kimi olmuĢdur:
- ixrac əməliyyatlarının həcminin yüksək həddi fevral ayında (1788577,6 min
ABġ dolları), aĢağı həddi isə mart ayında (1292640,9 min ABġ dolları) olmuĢdur;
- idxal əməliyyatlarının həcminin yüksək həddi mart ayında (449248,5 min
ABġ dolları), aĢağı həddi isə fevral ayında (345164,7 min ABġ dolları) olmuĢdur;
- mart ayında ixrac əməliyyatlarının həcmi fevral ayı ilə müqayisədə
495936,7 min ABġ dolları həcmində azalmıĢdır;
- mart ayında idxal əməliyyatlarının həcmi fevral ayı ilə müqayisədə
104083,8 min ABġ dolları həcmində artmıĢdır;
- ixrac əməliyyatlarında orta aylıq azalma 67701,1 min ABġ dolları, idxal əməliyyatlarında isə orta aylıq artım 42624,1 min ABġ dolları olmuĢdur.
Fiziki Ģəxslər tərəfindən respublikaya gətirilən 38461,1 min ABġ
dolları dəyərində əmtəə gömrük mədaxil orderləri (GMO) ilə rəsmiləĢdirilmiĢdir. Keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən GMO ilə rəsmiləĢdirilən yüklərin dəyəri 60,98% təĢkil etmiĢ və ya 24613,3 min ABġ dolları az olmuĢdur.
Ġdxal-ixrac əməliyyatlarının saziĢ növləri üzrə təhlili göstərir ki, 2010cu ilin I rübü ərzində 01, 21, 41 və 80 saziĢ növlərinə üstünlük verilib.
İxracda: İdxalda:
01 (milli valyuta ilə hesablaĢma) -0,30 % -0,09 %
21 (SDV ilə hesablaĢma) -93,89 % -76,56 %
23 (dövlət krediti üzrə hesablaĢma) -0,01 % -4,16 %
41 (qapalı dövriyyəli valyuta) -0,33 % -5,96 %
80 (digərləri) -5,48 % -13,24 %
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Ġxrac və idxalın strukturunda gömrük nəzarətindən keçən əsas əmtəələrin payı (%-lə) aĢağıdakı kimidir (2009-cu ilin I rübünə nisbətən müqayisə
statistik dəyərə görə aparılmıĢdır):
Ġxracda: xam neft - 84,61% (2009-cu ilin I rübünün ixracına nisbətən
185,84%), neft məhsulları - 6,72% (136,51%), bitki və heyvan mənĢəli yağlar
- 1,23% (182,43%), qara metallar və onlardan hazırlanan məmulatlar - 0,61%
(374,27%), meyvə-tərəvəz - 0,33% (100,75%), kimya sənayesi məhsulları 0,31% (407,89%), alkoqollu və alkoqolsuz içkilər - 0,10% (256,92%), pambıq - 0,05% (151,87%), tütün və tütün məmulatları - 0,02% (93,26%),
alüminium və ondan hazırlanan məmulatlar - 0,02% (8,80%) təĢkil edir. Qalan əmtəələrin payına 6,00% düĢür.
Ġdxalda: maĢın və elektrik aparatları, avadanlıqlar, elektrotexniki avadanlıqlar və onların ehtiyat hissələri - 27,77% (2009-cu ilin I rübünün idxalına nisbətən 72,99%), ərzaq məhsulları - 17,63% (107,37%), nəqliyyat vasitələri və onların hissələri - 12,34% (79,42%), qara metallar və onlardan hazırlanan məmulatlar - 7,44% (76,62%), oduncaq və ondan hazırlanan məmulatlar - 2,81% (298,51%), əczaçılıq məhsulları - 1,92% (91,76%), mebel 0,89% (105,28%), xalq istehlakı malları - 0,77% (100,64%) təĢkil edir. Qalan
əmtəələrin payına 28,43% düĢür. Azərbaycan Respublikasının ixrac və idxalında xüsusi çəkisi böyük olan ölkələrdən aĢağıdakıları göstərmək olar.
İxracda
Ölkənin adı Dəyəri (min ABġ dol.) Ümumi ixraжа нисб.%-ля
Ġtaliya 1764436,67
39,13
Ġsrail 347444,37
7,71
Fransa 318209,46
7,06
Ġndoneziya 272271,96 6,04
ABġ 200455,77
4,45
Xorvatiya 182586,04 4,05
Ukrayna 153101,68
3,40
Hindistan 152341,47 3,38
Malayziya 143480,36 3,18
Rusiya 132588,45
2,94
İdxalda
Ölkənin adı Dəyəri (min Ümumi idxaABġ dol.) la nisb.%-lə
Rusiya 213447,99 18,43
Çin 130625,28 11,28
Türkiyə 127703,50 11,02
Ukrayna 86890,94 7,50
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Almaniya 77432,56 6,68
B. Britaniya 58263,93 5,03
Qazaxıstan 43653,35 3,77
ABġ 32954,44 2,84
Belarus 29401,67 2,54
Fransa 29243,10 2,52
2010-cu ilin aprel ayına olan statistik məlumatlara əsasən aşağıdakı
həcmdə neft və neft məщсулları ixrac olunub.
Ъядвял 2
Dəyəri (min ABġ
Miqdarı тонла
dolları)
1.Neft (xam)
6850072,8
3815118,9
1.1) Boru kəməri ilə
01.04.2010-cu ilə qədər
gedən xam neft (sayğac
göstəricilərinə əsasən)
-ġimal boru kəməri ilə
449589,0
-Supsa boru kəmərilə
1052853,7
Bakı-Tiflis-Ceyhan
8266683,5
boru kəmərilə
1.2) Dəmiryolu
278184,2
nəqliyyatı
01.04.2010-cu ilə qədər
yola
salınan xam neft
(Ģərti YGB)
Neft emalı məhsulları
551931,7
üzrə
Mənbə: Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsi

302893,5

Cədvəldəн эюрцндцйц kimi, 2010-cı ilin aprel ayına olan məlumata
əsasən, Azərbaycan ümumi dəyəri 3815118,9 min ABġ dolları təĢkil edən
6850072,8 min ton xam neft, 302893,5 min dollar dəyərində 551931,7 min
ton neft emalı məhsulları ixrac edib. Ġxrac olunan xam neftin həcmi 2007-ci il
illə müqayisədə 12,3 dəfə artıb neft emalı məhsullarının ixracı isə 9,5% azalıb. Xam neftin 449589,0 tonu “Bakı-Novorossiysk”, 1052853,7 tonu “BakıSupsa”, 8266683,5 tonu isə “Bakı-Tiflis-Ceyhan” boru kəmərləri vasitəsi ilə
ixrac edilib Xam neft Dövlət Neft ġirkətinin Marketinq və Ġqtisadi Əməliyyatlar Ġdarəsi (6850072,8 ton (100,00%)) tərəfindən ixrac edilmiĢdir. Neft
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məhsullarının ixracında Dövlət Neft ġirkətinin Marketinq və Ġqtisadi Əməliyyatlar Ġdarəsi (474066,3 ton (85,89%)), "Ġlqar LTD" Ģirkəti (34269,3 tonu
(6,21%)), "Azneftyağ" Ġstehsalat Birliyi (20181,5 ton (3,66%)) və Azərbaysan Hava Yolları" QSC-nin "Azal OĠL" YSM idarəsi (17562,9 ton
(3,18%)) üstünlük təĢkil edir.Azərbaycanın magistral kəmərləri ilə nəql
olunan neftin həcmi ötən il 11%, qazın həcmi 53% artıb. Ötən il ərzində
Azərbaycanda magistral neft kəmərləri ilə 44,4 mln. ton neft nəql edilib.
Nəqletmənin ¾ hissəsi “Bakı-Tiflis-Ceyhan” (BTC) əsas ixrac boru kəməri
ilə həyata keçirilib və ötən il ərzində bu kəmər vasitəsilə Bakıdan 32,8 mln.
ton və ya 15,3% çox neft ötürülüb. Ötən il ilk dəfə olaraq BTC kəməri ilə
Qazaxıstan neftinin nəqlinə baĢlanılıb və 2008-ci ilin son üç ayında bu
kəmərlə 285,1 min ton Qazaxıstan nefti ötürülüb. Ümumilikdə, 2009-ci ildə
Azərbaycanın magistral neft kəmərləri Ģəbəkəsi ilə nəql edilmiĢ neftin həcmi
əvvəlki illə müqayisədə 11% artıb.
Azərbaycan nefti ən çox boru və dəmiryol nəqliyyatı ilə nəql olunur.
Azərbaycanda istehsal olunan xam neft və neft məhsulları hazırda müxtəlif
marĢrutlarla ABġ, Çin, Ġngiltərə, Almaniya, Fransa, Ġtaliya, Ġspaniya da daxil
olmaqla, dünyanın 30 ölkəsinə ixrac edilir. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft ġirkətinin (ARDNġ) prezidenti Rövnəq Abdullayev bildirib.
Onun sözlərinə görə, son zamanlar bu sıraya Hindistan, Ġndoneziya, Koreya
Respublikası, Tailand, Braziliya, Çili kimi Asiya və Cənubi Amerika ölkələri
də əlavə olunub. Bundan əlavə, iri beynəlxalq Ģirkətlərin də yüksək keyfiyyətli Azərbaycan neftinə marağı getdikcə artır. Artıq bir sıra neft emalı sirkətləri ARDNġ ilə xam neftin ixracına dair uzunmüddətli müqavilələrin bağlanmasına üstünlük verirlər.
Qeyd edək ki, təkcə fevral ayında ARDNġ-nin Marketinq və Ġqtisadi
Əməliyyatlar Ġdarəsi 8 min 303 ton avtomobil benzini, 121 min 130 ton dizel
yanacağı, 6 min 766 ton təyyarə yanacağı ixrac edib. Ümumilikdə, 2010-cu
ilin yanvar-fevral ayları ərzində 18 min 847 ton avtomobil benzini, 273 min
109 ton dizel yanacağı, 14 min 985 ton təyyarə yanacağı ixrac edilib. 2010-cu
ilin fevral ayında dünya bazarında avtomobil benzininin qiyməti (1 ton üçün)
685 dollar, təyyarə yanacağının – 640,85 dollar, dizel yanacağının – 598,48
dollar, 1%-li kükürdlü mazutun qiyməti isə 445,33 dollar təĢkil edib.
Bundan baĢqa, onu da qeyd etmək istərdim ki, müstəqillik əldə etdikdən
sonra Azərbaycanda çıxan neftin xarici bazarlara ixracı strategiyası 1996-cı
ildən həyata keçirilməyə baĢlanmıĢdır. Bu vaxt Xəzər dənizinin Azərbaycan
sektorunda çıxan neftin ixracı üçün iki neft boru kəmərinin: “Bakı-Novorossiysk” və “Bakı-Supsa” istiqamətlərində tikilməsi nəzərdə tutulmuĢdur. Birinci neft boru kəməri Rusiya ərazisindən Qara dənizin Novorossiysk limanına, ikinci neft boru kəməri isə Gürcüstan ərazisindən Qara dənizin Supsa
limanına çıxır.
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5.5. Neft gəlirlərinin milli iqisadiyyatın perspektiv sahələrinə
yönəldilməsi istiqamətləri
Ölkəyə neft gəlirlərinin daxil olması və onun təsiri altında baĢ verən
proseslər hazırda təmsilçilik səviyyəsi və mövqeyindən asılı olmayaraq nəinki siyasətçiləri, həm də tədqiqatçıları ən çox düĢündürən məsələlərdən hesab
olunur. Əgər siyasətçiləri bu vəsaitdən hara və nə qədər xərcləmək maraqlandırırsa, tədqiqatçıları bu halda formalaĢacaq tendensiyalar və onun iqtisadiyyata təsirlərinin müxtəlif aspektləri düĢündürür. Bu zaman hər iki qrup üçün
eyni səviyyədə qəbul olunan bir problem var ki, o da neft gəlirlərinin səmərəli və Ģəffaf idarə olunmasıdır.
1994-cü ildən bəri Azərbaycanda neft sənayesində xarici tərəfdaĢlarla
birgə aparılan uğurlu iĢlərin nəticəsi kimi, ölkəmizə böyük miqdarda neft
gəlirləri daxil olmağa baĢlayıb. Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev “Xəzər2006” Neft və Qaz sərgisinin açılıĢında bəyan etdi ki, növbəti 20 ildə Azərbaycanın neft və qaz layihələrindən əldə etdiyi gəlirlər 140 milyard ABġ dollarından artıq olacaq. 2006-cı ildən baĢlayaraq bu gəlirlərin həcmi dəfələrlə
artmıшдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, нeft gəlirləri Азярбайъан цчцн парлаг
инкишаф имканлары ачыр, амма бунун цчцн бюйцк нефт эялирляринин йарада
биляъяйи игтисади вя сосиал рискляри щюкмян ирялиъядян щялл етмяк лазымдыр.
Azərbaycanın neft və təbii qaz gəlirinin idarə olunmasının uzunmüddətli Strategiyası 2008-cü ildə müəyyən edilmiĢdir. Bu strategiya region enerji sektorunun və ölkə infrastrukturunun inkiĢafı üçün, yüksək miqdarda neft
və təbii qaz gəlirinin əldə edilməyə baĢlandığı vaxtda, iqtisadiyyatın itkisiz
transformasiyasının təmin edilməsi haqqındakı hökumət planlarını əks etdirir.
Ölkə BaĢçısı tərəfindən təsdiqlənən strateji Proqram əldə ediləcək neft və
təbii qaz gəlirlərinin 2005-2015-ci illərdə idarəsini əhatə edir. Əldə ediləcək
gəlirlərin 25%-i isə xərclənməyərək mühafizə ediləcəkdir.
30 il ərzində Azərbaycanın neft və təbii qazdan 240-265 mlrd dollar
gəlir əldə edəcəyi hesablanmıĢdır. “Azəri”, “Çıraq” və “GünəĢli” yataqlarından əldə olunacaq gəlir 2008-2015-ci illərdə ən yüksək səviyyəsinə çatacaqdır. Bu müddət ərzində ölkəyə ildə təxminən 5-6 milyard dollar, nəticədə isə,
35-42 milyard dollar daxil olacaq. “ġahdəniz” yatağının istifadəsindən sonra
əldə edilə biləcək gəlir isə, 2029-cu ilə qədər 7 milyard dollardan çox olacaqdır.
Dövlət Neft Fondu tərəfindən aparılan hesablamalara görə, 20092018-ci illərdə neft və təbii qaz gəliri ən yüksək səviyyəsinə çatacaqdır. Növbəti 20 il ərzində ölkənin neft və təbii qaz gəlirləri 25-45 mlrd dollar arasında
dəyiĢəcəkdir.
Xəzər Dənizinin Azərbaycan regionunda yerləĢən və sahildən 100 km.
uzaqlıqda yerləĢən “ġahdənizdə” zəngin qaz yataqlarının kəĢfindən sonra,
təbii qazın necə ixrac ediləcəyi müzakirə edilməyə baĢlandı. Ġlham Əliyev və
TürkmənbaĢı arasındakı telefon danıĢıqlarında Azərbaycanın “Trans-Xəzər”
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xəttindən ildə 5 milyard m3 təbii qaz barədə razılaĢılmasının müqabilində,
Türkmənistanın “Trans-Xəzər” layihəsində iĢtirak edəcək Ģirkətin Müqavilə
müddətini uzatmaması, xəttin həyata keçməsini təhlükəyə saldı. Bundan
əlavə, Türkmənistanın Rusiyaya ildə 50 milyard m3 təbii qaz satacaq olması
bir tərəfdən Türkmənistanın “Trans-Xəzər” boru xəttindən soyuması demək
idi. Bunlar da Azərbaycanın öz təbii qazını satmaq üçün yeni yollar axtarmasına səbəb oldu.
2001-ci ilin mart ayında Ġlham Əliyevin Türkiyəni ziyarəti zamanı
Ankarada Türkiyə-Azərbaycan arasında təbii qazın ixracına dair Müqavilə
imzalandı. Müqaviləyə görə, Türkiyəyə “ġahdəniz” yatağından çıxarılacaq 2
milyard m3 həcmində, 2005-ci ildə 3 milyard m3, 2006-cı ildə 5 milyard m3
və 2007-2008–ci illərdə 6.6 milyard m3 olmaqla, 5 il ərzində 23.2 milyard m3
təbii qaz ixracı planlaĢdırılsa da, sonrakı illərdə bəzi qiymət anlaĢılmazlığı və
texniki problemlərdən qaynaqlanan müəyyən axsamalar olmuĢdur. Ġmzalanan
Müqavilədə ixraca 2004-cü ildə baĢlanacağı qərarlaĢdırılsa da, hadisələrin
gediĢatına görə daha sonra “ġahdəniz” təbii qazının Türkiyəyə nəql edilməsi
məqsədi ilə Bakı-Tbilisi-Ərzurum təbii qaz boru kəmərinin inĢasına 2004-cü
ildə baĢlanılmıĢdır. Həmin bu kəmər, BTC neft kəmərinə paralel düĢünülmüĢdür. Ġki boru xətti arasında məsafənin 12 metr olaraq hesablanması isə
layihənin həyata keçməsində vaxtın və maliyyə xərclərinin azaldılmasına
imkan verəcəkdir.
2004-cü ildə “BP” Ģirkəti “ġahdəniz” dəniz yatağının təbii qaz nəqli ilə
əlaqədar Cənubi Qafqaz təbii qaz boru kəmərinin inĢasına baĢlamıĢdır.
ĠnĢaatın 2005-ci ilin 4-cü rübündə tamamlanması, 2006-cı ilin qıĢında isə
təbii qazın istehsal edilərək ixracatına baĢlanılmıĢdır..
Ġmzalanan bir müqavilə ilə birinci il 1 milyard m3 olmaq üzrə təbii qaz
Yunanıstan və Avropaya ixrac ediləcəkdir. Ġxrac miqdarı daha sonra 14.3
milyard m3-ə çıxacaqdır. Bu çərçivədə Yunanıstan ilə Türkiyə arasında kəmərin inĢası da planlaĢdılmıĢdır. Yunanıstanın bu kəmərdən təbii qaz alması
ilə layihəyə qoĢulması, Yunanıstanın “ġahdəniz” layihəsinin strateji müttəfiqi
olan Türkiyə ilə münasibətlərinin dərinləĢməsinə kömək edəcək. Yunanıstanın layihədə iĢtirakı Azərbaycana və Ermənistana qarĢı siyasətində də
tarazlıq yaradacaq.
“Trans–Xəzər” təbii qaz boru kəmərinin də aktiv hala gətirilməsi halında enerji qaynaqlarının iqtisadi inkiĢafına təsiri daha aydın görünəcək.
Neft gəlirlərinin sürətli artımı neft sektorunu ölkə iqtisadiyyatının
həlledici sahəsinə çevirib. Bir tərəfdən, neft hasilatı və satıĢı sahəsində əldə
olunan nailiyyətlər, digər tərəfdən dünya bazarında neftin satıĢ qiymətinin
yüksəlməsi ölkədə makroiqtisadi göstəricilərin (ÜDM-ə və büdcə gəlirlərinə,
xarici ticarət dövriyyəsinə və s.) dinamik artımına olduqca ciddi təsir göstərib. Hal-hazırda ölkəmizdə ən çox müzakirə olunan məsələlər neft gəlirlərini
necə və hara xərcləməklə bağlı olan məsələlərdir:
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1) qeyri-neft istehsal sahələrini necə inkiĢaf etdirib rəqabətqabiliyyətliliyini təmin etməli;
2) neft gəlirlərindən bütün əhali təbəqələrinin faydalanmasını necə
təmin etməli;
3)“neft qarğıĢından” necə xilas olmalı.
Bir sıra ölkələrdə bu məsələlərin ən optimal həlli Neft Fondu yaratmaq
hesab edilir.
Neft Fondunu yaratmaq və düzgün idarə etməklə aĢağıda sadalanan
problemlərin həllinə nail olmaq mümkündür:
Milli valyutanın real mübadilə məzənnəsinin kəskin artmasının qarĢısını almaq;
Fiskal intizamı qoruyub saxlamaq;
Gələcək nəsillər üçün yığım;
Fiskal stabilizasiya.
Ümumiyyətlə desək, Neft Fondu yaratmaqda əsas məqsəd indiki neft
gəlirlərilə, indiki xərcləri bir-birindən bacardıqca çox ayırmaqdan ibarətdir.
Bu o qədər də asan olmayan bir məsələdir. Belə ki, indiki nəsil istəyir ki, qısa
müddətdə neft gəlirlərinin bəhrəsini görsünlər. Bu isə o zaman mümkün
olardı ki, neft gəlirləri ya əhali arasında bölünsün, ya da istehlak məqsədilə
dövlət tərəfindən təĢkil olunmuĢ Ģəkildə xərclənsin. Amma, dünya ölkələrinin
tarixi təcrübəsi göstərir ki, zəif qeyri-neft sektoru və tam inkiĢaf etməmiĢ
maliyyə sistemi olan ölkələrdə neft gəlirlərinin indiki nəsil vətəndaĢlar
arasında bölünməsi və ya istehlaka xərclənməsi neft gəlirlərinin ümumi
faydasını ciddi Ģəkildə azaldır və həm də böyük makroiqtisadi sarsıntılara
səbəb ola bilər. Neft fondları adətən iki cür olur:
Yığım fondu: təbii sərvətlərin istismarından əldə edilən gəlirləri yığıb
gələcək istifadəyə saxlamaq üçün;
Stabilizasiya fondu: təbii sərvətlərin istismarından dövlətin əldə etdiyi
gəlirlərin stabilləĢdirilməsi üçün.
Dövlət Neft Fondu 1999-cu ildə ulu öndər Heydər Əliyevin qərarı ilə
yaradılmıĢdır. Ötən müddətdə xalqımızın milli sərvəti olan neft gəlirlərinin
idarə olunması sahəsində uğurlar qazanılmıĢdır. Qurum yeni yaradılan zaman
271 milyon ABġ dollarına bərabər olan büdcəsi bu gün təqribən 28 milyard
ABġ dollarına çatmıĢdır. Azərbaycan Dövlət Neft Fondu əsasən yığım məqsədilə yaradılan bir fonddur. Azərbaycanda Dövlət Neft Fondunun yaradılması çox düzgün və vaxtında atılmıĢ bir addım idi. Hökumət ARDNF-nun
yaradılması və onun vəsaitlərindən istifadə edilməsi istiqamətində həm institutsional, həm də proqram xarakterli bir sıra uğurlu iĢlər görüb. Hazırda,
ARDNF həm tədqiqatçılar, həm də iqtisadi siyasətlə məĢğul olanlar tərəfindən ən düzgün tərtib edilmiĢ bir Neft Fondu kimi misal gətirilir. Amma bütün
yığım fondları kimi ARDNF qarĢısında da belə bir problem dayanır: artan
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neft gəlirləri fonunda əhali öz gəlirlərinin də eyni sürətlə artmasını görmək
istəyir, bu isə öz növbəsində Neft Fondunun yığım fəlsəfəsi ilə uyğun gəlmir.
Azərbaycanda neft gəlirlərinin istifadəsində üç mühüm məsələni
fərqləndirmək lazımdır:
1.Neft gəlirlərinin hansı hissəsinin indi istehlak üçün xərclənib, hansı
hissəsinin isə gələcək nəsillər üçün yığılıb saxlanması;
2.Neft gəlirlərinin qeyri-istehlak üçün xərclənən hissəsinin hansı
layihələr üçün istifadə edilməsi;
3.Neft gəlirlərinin isitifadə edildiyi layihələrdə xərclərin səmərəli və
Ģəffaf Ģəkildə istifadə edilməsi.
Ġndi isə bu məsələlərin hər üçünü ayrı-ayrılıqda araĢdırmaq лазымдыр.
1. Nə qədər indi xərcləməli, nə qədər gələcək nəsillərə saxlamalı?
Azərbaycanın neft və qaz ehtiyatları sonsuz deyil: 2005-ci ilin sonuna
olan məlumata əsasən, Azərbaycanın təsdiq olunmuĢ neft ehtiyatı 7 milyard
barel, qaz ehtiyatı isə 1,38 trilyon kubmetrdən bir az artıqdır (“BP” Ģirkətinin
2005-ci ilin sonuna olan məlumatı: Statistical Review of World Energy 2005).
Hazırkı hasılat planlarına əsasən, demək olar ki, mövcud təsdiq olunmuĢ
ehtiyatlar ancaq 2-3 növbəti onillik ərzində tükənəcək. Ona görə də neft
gəlirlərindən elə isitifadə edilməlidir ki, həm indiki nəslin, həm də gələcək
nəsillərin rifahı yüksək Ģəkildə təmin edilsin. Bu səbəbdən hər il dəqiq
müəyyən edilməlidir ki, neft gəlirlərinin hansı hissəsi xərclənməli, hansı hissəsi isə gələcək üçün yığılmalıdır. Burada əsas prinsip nəsillərarası istehlakın
optimallaĢdırılması olmalıdır. Son vaxtlar bəzi azərbaycanlı iqtisadçılar (parlamentdə və hökumətdə təmsil olunan iqtisadçılar) neft gəlirlərinin 75%-nin
cari istehlak üçün xərclənib, 25%-nin isə yığılmasının tərəfdarı olduqlarını
bildirirlər. Fikrimcə, bu məsələyə qeyri-ciddi yanaĢmadır. Belə ki, neft gəlirlərinin çox böyük hissəsinin xərclənməsi ciddi problemlərə gətirib çıxarar.
Sonda belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, artıq neft gəlirləri elə bir həcmdə iqtisadiyyata daxil olmağa baĢlayıb ki, onu idarə etməyin çətinlikləri astaasta üzə çıxır:
Neft gəlirlərinin böyük hissəsinin indi xərclənməsi (əsasən də istehlak
məqəsədilə) Azərbaycan iqtisadiyyatını gələcəkdə neftin qiymətindən kəskin
asılı vziyyətdə qoyar.
Neft gəlirlərinin böyük hissəsinin indi xərclənməsi iqtisadi islahatların
aparılmasının vacibliyindən diqqəti yayındırar, fiskal, vergi və mübadilə
məzənnəsi siyasəti sahələrində bir arxayınçılığa gətirib çıxarar ki, bu da
Azərbaycanın qlobal miqyasda rəqabət apara bilən iqtisadiyyat qurması
niyyətini puç edər.
Neft gəlirlərinin əksər hissəsinin indi xərclənməsi, nəsillərarası ədalət
baxımından düzgün olmazdı – gələcək nəsillərə ancaq korlanmıĢ ətraf mühit
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və lazımsız, paslanmıĢ infrastruktur qalar (neft sənayemizin indiki müstəqillik dövrümüzə qədərki vəziyyəti buna misaldır).
Yuxarıda sadalananları nəzərə alaraq, təklif edirəm ki, neft gəlirlərinə
“göydəndüĢmə” gəlirlər kimi baxaraq, həmin pulları əsasən ölkənin insan
kapitalının artırılması, yığım, bir qismini isə ölkənin iqtisadi gücünü artırmağa xidmət edən iri infrastruktur layihələri üçün sərf edilməsi məqsədəuyğun
olardı. Xərc-yığım bölgüsü indi bəzilərinin barmaqhesabı təklif etdiyi kimi
75-25 deyil, belə bir prinsipə əsasən aparılmalıdır ki, Azərbaycanın neft gəlirləri həm indiki, həm də gələcək nəsillərin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə
və рягабятгабилий- йятли игтисадиййатын гурулмасына сярф едилмялидир.
Neft gəlirlərinin yığım üçün olan hissəsini isə yüksək gəlir gətirmək
məqsədilə yerli və xarici fond idarəçilərinə həvalə etmək olar. Bu yolla həmçinin Azərbaycanı gələcəkdə güclü regional maliyyə xidmətləri mərkəzinə
çevirmək mümkündür.
2. Neft gəlirlərini necə və hara xərcləməli?
Neft gəlirlərinin hara xərclənməsi məsələsi, ən mürəkkəb məsələlərdən
biridir və bu məsələdə edilə biləcək səhv, vətəndaĢlarımızın Azərbaycanın
parlaq gələcəyi ilə bağlı ümidlərinin puça çıxması demək olardı. Səhvə yol
verməmək və xərclənən neft gəlirlərinin səmərəli istifadəsi üçün, fikrimcə
aĢağıdakı addımlar atılmalıdır:
Mütəxəssisləri cəlb edərək qabaqcıl dünya təcrübəsindən öyrənməklə,
qısa müddətdə Azərbaycanın Ümumi ĠnkiĢaf Konsepsiyası hazırlanmalıdır;
Azərbaycan Prezidenti yanında, bu Konsepsiyanın ardıcıl və uğurla həyata keçirilməsinə nəzarət edəcək ĠnkiĢaf Əlaqələndirmə ġurası yaradılmalıdır;
Neft pullarının xərclənməsində Dövlətin və Özəl Sektorun rolları dəqiq müəyyən edilməlidir:
o Dövlət əsasən mikro və makroiqtisadi əlveriĢli mühitin yaradılması və
iri vacib infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi ilə məĢğul olur;
o Özəl Sektor isə yaradılmıĢ əlveriĢli rəqabət və açıq iqtisadiyyat mühitinə öyrəĢib inkiĢaf etməlidirlər.
Sosial və iqtisadi inkiĢafın prioritet istiqamətləri müəyyənləĢdirilməlidir və istifadə olunacaq resurslar məhdud olduğu üçün, hər iki sahədəki
prioritetlər uzlaĢdırılmalıdır;
Uzunmüddətli iqtisadi inkiĢaf planları və hədəfləri müəyyən edilməlidir;
Amma dövlətin neft pullarından istifadə edərək biznes layihələrində
birbaĢa iĢtirakına yol verilməməlidir!
Ġqtisadi siyasət elə qurulmalıdır ki, guya ki, neft gəlirləri yoxdur. Ancaq
bu halda neft gəlirləri ümumi iqtisadi inkiĢafa müsbət təsir edə bilər.
Neft gəlirləri dövlət tərəfindən əsasən üç məqsəd üçün xərcələnsə,
daha yaxĢı olar:
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1.Ġnsan kapitalının inkiĢafına;
2.Ġri infrastruktur layihələrinə;
3.Ölkədə münbit mikroiqtisadi mühitin yaradılmasına.
Гейд етмяк лазымдыр ки, neft gəlirlərinin inkiĢaf üçün xərclənməsi, ölkəmizin coğrafi Ģəraiti (regionda yeri, təbii ehtiyatları və iqlim Ģəraiti),
iqtisadi inkiĢaf səviyyəsi, sosial sahədəki vəziyyət, iqtisadi, siyasi və sosial
institutların hazırkı inkiĢaf səviyyəsini nəzərə alaraq aĢağıdakı istiqamətərdə
istifadə edilməsı çox məqsədəuyğun olardı:
1. Neft-kimya sənayesinin inkişafına:
Yüksəkixtisaslı idarəetmə və texniki rəhbər kadrların hazırlanmasına;
Neft-kimya sənayesinin elmi-texniki bazasının müasirləĢdirilməsinə;
Azərbaycanın neft-kimya sənayesinin texnoloji baxımdan müasirləĢdirilməsinə;
Azərbaycanın neft maĢınqayırması sənayesinin müasirləĢdirilməsinə
və ixrac qabiliyyətinin artırılmasına;
Regional neft sənayesi üçün tikinti və quraĢdırma mərkəzinə çevrilməsinə;
Azərbaycanın tədricən digər regionlarda neft istehsal edən ölkəyə
çevrilməsinə;
Kimya sənayesinin regional kənd təsərrüfatı üçün gübrələr istehsal
etməsinə;
Plastik əmtəələrin müasir texnologiyaya əsasən istehsalı üçün lazımi
Ģəraitin yaradılmasına.
2. Təhsil sahəsinə:
Azərbaycanın gələcək əsas iqtisadi inkiĢaf istiqamətlərinə uyğun olan
sahələrdə yüksəkixtisaslı mütəxəssislərin dünyanın qabaqcıl təhsil müəssisələrində hazırlanmasına;
Azərbaycanda təhsil müəssisələrinin müsair tələblərə cavab verən mühəndis-texniki mütəxəssislərinin hazırlanmasına;
Müxtəlif sənaye sahələri üçün yüksəkixtisaslı iĢçilər yetiĢdirən ixtisaslaĢdırılmıĢ peĢə təhsili ocaqlarının yaradılmasına;
Təhsil müəssisələrinin təmirinə və maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsinə;
Təhsil kreditləri sisteminin yaradılmasına.
3.Səhiyyə sahəsinə:
Xəstəliklə mübarizə aparmağa yönələn səhiyyə sistemindən, xəstəliklərin qarĢısını almağa yönələn səhiyyə sisteminə keçilməsinə;
Səhiyyə sahəsində idarəetmə mütəxəssislərinin yetiĢdirilməsinə;
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Ölkədə səhiyyə infrastrukturunun müasirləĢdirilməsinə;
Tibbi sığorta sisteminin realist əsaslarla qurulmasına;
Regional əhəmiyyətli əczaçılıq və gigiyena sənayesinin təĢəkkül tapmasına.
4.Nəqliyyat infrastrukturunun inkişafına:
Regional neft-qaz tranzitində Azərbaycanın rolunu gücləndirən infrastruktur layihələrinə;
Mal və xidmətlər, informasiya nəqlində Azərbaycanı regional mərkəzə çevirə biləcək infrastrukturun gecikmədən yaradılmasına;
Biznes xidmətləri sektorunun yaradılıb inkiĢaf etdirilməsinə.
5.Kənd təsərrüfatının inkişafına:
MikromaliyyələĢmənin geniĢ tətbiqinə;
Maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsinə;
Kəndli sahibkarların ixraca daha yaxından qoĢulmasına kömək üçün
təhsil və biznes xidmətlərinin təĢkilinə;
Dünyadakı qabaqcıl aqrotəcrübənin Azərbaycana gətirilməsi iĢinin
səmərəli təĢkilinə;
Qida və yüngül sənaye sahələrinin inkiĢafı üçün lazımi Ģəraitin yaradılmasına.
6.Turizmin inkişafına:
Ölkədə turizmin inkiĢafı üçün vacib olan infrastrukturun müasirləĢdirilməsi və ya yaradılmasına:
o Aviasiya nəqliyyatı infrastrukturu;
o Avtomobil nəqliyyatı infrastrukturu;
o Dəmiryolu nəqliyyatı infrstrukturu;
o Energetika infrastrukturu;
o Poçt və rabitə infrastrukturu.
Azərbaycanın diplomatik nümayəndəlikləri, dövlət təĢkilatları və Ģirkətləri vasitəsilə Azərbaycanın turizm imkanlarının xaricdə geniĢ təĢviqinə;
Turizm bazarının liberallaĢdırılması və xarici sərmayələrin cəlb edilməsi iĢinə.
7.Gələcəyin texnologiyalarının Azərbaycanda istehsalının təşəkkül
tapmasına və Azərbaycanın qlobal biznes xidmətləri bazarına yaxından
qoşulmasına
Elektron sənayesinin inkiĢafına;
Biotexnologiya sənayesinin inkiĢafına;
230

ĠKT istehsalı mərkəzlərinin yaradılmasına;
Lazımi mütəxəssislərin hazırlanmasına;
Müvafiq infrastrukturun yaradılmasına;
8. İqtisadi və insan inkişafı ilə bərabər dayanıqlı inkişafın
digər mühüm amili olan Ekoloji balansın qurunub saxlanmasına:
Yerli və regional ekoloji layihələrin maliyyələĢdirilməsinя.
Neft gəlirlərinin xərclənməsinə nəzarət ilə büdcə vəsaitinin xərclənməsinə nəzarət arasında fərq qoymaq düzgün deyil. Belə ki, bu vəsaitlərin hər
ikisi ictimai vəsaitlərdir və onlara nəzarət mexanizmləri də eyni olmalıdır.
Təəssüflər olsun ki, bir çox keçid ölkələrində olduğu kimi, Azərbaycanda da
ictimai vəsaitlərin xərclənməsinə nəzarət mexanizmi mükəmməl deyil.
Neft gəlirlərinin və digər ictimai vəsaitlərin xərclənməsinə nəzarəti
gücləndirmək və Neft Fondundan ayrılan vəsaitlərin xərclənməsinin səmərəliliyini təmin etmək üçün aĢağıda sadalanan tədbirləri təklif edirəm:
VətəndaĢ cəmiyyəti institutlarının neft gəlirlərinin xərclənməsinə nəzarət iĢinə daha yaxından cəlb edilməsi;
Mətbuatın neft gəlirlərinin xərclənməsinə nəzarəti üçün aĢkarlıq Ģəraitinin yaradılması;
Neft gəlirlərinin xərclənməsinin birbaĢa təsir etdiyi icmaların nəzarət
iĢinə qoĢulmasına imkan yaradılması;
Müvafiq dövlət orqanları və müstəqil beynəlxalq audit təĢkilatları
tərəfindən müntəzəm audit və yoxlamaların keçirilməsi və nəticələrin geniĢ
ictimaiyyətə mətbuat və hesabatlar vasitəsilə açıqlanması;
Ölkə xaricindən kənarda saxlanılan neft gəlirlərinin kimə, hansı Ģərtlərlə idarəyə verilməsi və nəticələr barədə müntəzəm məlumatların dərci.
Гейд етмяк лазымдыр ки, neft gəlirləri Azərbaycanın uzunmüddətli iqtisadi tərəqqisində və qüdrətli ölkəyə çevrilməsində effektiv bir vasitə rolunu
oynayacaq. Беля ки, Azərbaycanın uzunmüddətli iqtisadi inkiĢafının elmi-texniki bazasının yaradılması, indiki və gələcək nəsillərin həyat səviyyəsinin
daimi olaraq yüksəldilməsi, ölkədə siyasi demokratiyanın dönməz Ģəkildə
bərqarar edilməsi və Azərbaycanın regionda və dünyada nümunə götürüləcək
bir ölkəyə çevrilməsi üçün neft gəlirləri böyük imkanlar açır. Bir məsələni
heç zaman yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, ölkələrin qloballaĢan dünyada
rəqabətqabiliyyətli və müstəqil qalmalari üçün əsas amil insan amili olaraq
qalacaq və inanıram ki, ölkəmizin neft gəlirləri, məhz rəqabətqabiliyyətli
Azərbaycan игтисадиййатынын qurulması məqsədi üçün istifadə ediləcək.
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5.6.Neft sənayesinin perspektiv inkişafının
təkmilləşdirilməsi istiqamətləri
Məlum оlduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının ərazisi karbоhidrоgen ehtiyatları ilə zəngindir. AbĢerоn yarımadasında və Хəzər dənizinin
Azərbaycan sektоrunda irihəcmli neft və qaz yataqları və strukturları mövcuddur. Оnlardan istifadə bütün dövrlərdə aktual оlmuĢ və хüsusilə, Azərbaycan Respublikası özünün
dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sоnra ölkənin təbii ehtiyatlarından
хalqın rifahının yaхĢılaĢdırılması və iqtisadiyyatın yüksəliĢi naminə səmərəli
istifadə, daha böyük əhəmiyyətə malik оlmuĢdur.
Azərbaycan хalqının Цmummilli Лideri Heydər Əliyevin qətiyyətli
siyasəti nəticəsində 1994-cü ildən baĢlayaraq həyata keçirilən yeni Neft Strategiyası Azərbaycanın beynəlхalq iqtisadi sistemə inteqrasiyasında və ölkəyə
хarici investisiyaların gətirilməsində mühüm rоl оynamıĢdır. Оnun Ģəхsi
təĢəbbüsü və bilavasitə rəhbərliyi altında Хəzər dənizinin Azərbaycan sektоrunda yerləĢən karbоhidrоgen yataqlarının iĢlənilməsinə dair dünyanın qabaqcıl neft Ģirkətləri ilə bağlanmıĢ «Əsrin Müqaviləsi» müasir dövrdə ölkənin
neft-qaz sənayesinin inkiĢafına yeni təkan vermiĢdir. Azərbaycan Respublikasının sоsial-iqtisadi inkiĢafında yanacaq-enerji kоmpleksinin müstəsna
rоlu vardır. Bu gün ölkənin yanacaq-enerji kоmpleksinin qarĢısında duran
əsas vəzifə sоn оn ildə qazanılmıĢ uğurları möhkəmləndirməkdən, iqtisadiyyatın və əhalinin enerji resurslarına оlan tələbatının daha dоlğun ödənilməsini
təmin etməkdən ibarətdir. Bu mühüm vəzifənin yerinə yetirilməsi məqsədilə
hazırlanmıĢ «Azərbaycan Respublikasının yanacaq-enerji kоmpleksinin inkiĢafı (2005-2015-ci illər) üzrə Dövlət Prоqramı»nda qarĢıdakı оnillik dövrdə bu
kоmpleksə daхil оlan sahələrin inkiĢaf istiqamətləri müəyyənləĢdirilmiĢ və оnların reallaĢması üçün kоnkret tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuĢdur.
2008-2011-ci illərdə sənaye sektorunun inkiĢaf etdirilməsində əsas
məqsəd respublikada elmtutumlu və yüksək texnologiyalı, rəqabətədavamlı
və ixracyönümlü, dünya standartlarına cavab verən sənaye məhsullarının istehsal edilməsinə və dövlət dəstəyi tədbirlərinin geniĢləndirilməsi, sənaye
kompleksində dövlət tənzimlənməsi sisteminin təkmilləĢdirilməsi, investisiya
mənbələrinin və resurslarının müəyyənləĢdirilməsi və artırılması, təbii sərvətlərin və əmək resurslarının səfərbər edilməsi, sənayenin davamlı inkiĢafına
nail olmaqdan ibarətdir.
Neft sektorunun dinamik inkiĢafı və regionların enerjidaĢıyıcıları ilə
təminatının yaxĢılaĢdırılması, eyni zamanda qeyri-neft sektorunda yaradılan
əlveriĢli investisiya mühiti, aparılan özəlləĢdirmə prosesi, kiçik və orta sahibkarlığa maliyyə dəstəyi və digər islahatlar qeyri-neft sahələrinin daha intensiv
inkiĢafını təmin edəcəkdir.
Neft sənayesinin perspektiv inkiĢafı məqsədilə aĢağıdakı istiqamətlərdə
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tədbirlər görülsə daha məqsədəuyğun olar:
- yeni yataqların axtarıĢı və kəĢfiyyatı;
- aĢkar edilmiĢ yataqların tammiqyaslı iĢlənməyə cəlb edilməsi;
- iĢlənmədə olan yataqlarda yeni quyuların qazılması və fəaliyyətsiz
quyuların bərpası;
- iĢlənmədə olan yataqlar üzrə neftvermə əmsalının artırılması məqsədilə yeni texnika və texnologiyaların tətbiqi;
- neft-qaz hasilatı, nəqli və emalı sistemlərinin tikilməsi, yenidən qurulması və modernləĢdirilməsi;
- elm və texnikanın nailiyyətlərindən və qabaqcıl təcrübədən geniĢ və
müntəzəm istifadə edilməsi;
- Neft və qazın yığım-nəql prоseslərinə nəzarəti оptimallaĢdırmaq üçün
avtоmatlaĢdırılmıĢ neft və qaz hesabatı qоvĢaqlarının qurulması və kоmpyuterləĢdirilmiĢ nəzarət-infоrmasiya Ģəbəkəsinin təkmilləĢdirilməsi;
- Neft və neft məhsulları tutumlarındakı neft Ģlamlarının emal edilməsi
üçün qurğunun tikilməsi;
- Neftin ilkin emalı üzrə “ELOU-AVT-6” qurğusunun istilik mübadiləsi
sxeminin təkmilləĢdirilməsi, tullantıların zərərsizləĢdirilməsi, məhsulların keyfiyyətinin artırılması və itkilərin azaldılması məqsədi ilə modernləĢdirilməsi;
- Avropa standartlarının (EVRO-2005) tələblərinə cavab verən dizel və
reaktiv mühərrik yanacağının istehsalı məqsədi ilə hidrogenlə təmizlənmə
kompleksinin tikilməsi;
- Dəniz yataqlarından neft-qaz hasilatının təminatı üçün hidrоteхniki
qurğuların tikintisi, təmiri və yenidən qurulması;
- Layların neftveriminin artırılması üçün lay və quyu dibi zonaya mütərəqqi təsir üsullarının tətbiqi;
- ĠĢlənmədə olan yataqların ehtiyatlarının dəqiqləĢdirilməsı, iĢlənmə layihələrinin hazırlanması və müəllif nəzarətinin həyata keçirilməsi;
- Hоrizоntal quyuların qazılması istiqamətində iĢlərin aparılması;
- Yanacaq-enerji resurslarının dəqiq uçоtunun təmin edilməsi məqsədilə ölçü qоvĢaqlarının təkmilləĢdirilməsi və ölçülərin aparılması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi;
- Yanacaq-energetika kоmpleksinin kоrpоrativ kоmpyuter-infоrmasiya
Ģəbəkəsinin və mərkəzi məlumatlar bankının yaradılması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi;
- Müasir tikinti texnologiyasından və texniki vasitələrdən istəfadə etməklə geoloji-kəĢfiyyat iĢlərinin aparılmasını yataqların istismarının səmərəliliyinin yüksəldilməsini neft və qaz buruqlarının tikintisinin sürətləndirilməsini habelə yerin təkindən istifadə edilməsi və mühafizəsi sahəsində mövcud
olan qanunvericiliyə riayət etməklə yataqların hazırlanmasının keyfiyyətinin
və sürətinin artırılmasını.
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- Ġstehsalın səmərəliliyi və rentabelliyinin artırılması. Ġstehsalın səmərəliliyi, onun nəticələrini, yəni istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri ilə
onlara nail olunmasına sərf edilən əmək və material ehtiyatlarının nisbətini
xarakterizə edir. Ġstehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsi prosesinin mahiyyəti-məsrəfin hər vahidinə düĢən iqtisadi nəticələrin yüksəldilməsidir.
- Servis xidmətinin geniĢləndirilməsi. Servis xidmətinin göstərilməsini
qərara alan təĢkilat, bazar xadimi üç qərar qəbul etməlidir. Ġlk növbədə özü
üçün müəyyənləĢdirməlidir ki, servis xidmətinə hansı xidmətləri daxil etməlidir, yəni sifariĢçiyə nə kimi xidmətlər götərməlidir; ikincisi, hansı səviyyəli
servis xidmətini sifariĢçiyə təklif etməlidir və üçüncüsü, servis xidmətini
sifariĢçi üçün hansı formada həyata keçirməlidir.
- Maliyyə sabitliyinin təminatı. Maliyyə sabitliyinin təminatında maliyyə intizamına ciddi əməl olunması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Maliyyə sabitliyinin təminatı pul ehtiyatlarından istifadə olunmasında qənaət rejiminin
gözlənilməsinə yönəldilir və təsərrüfat hesabının Ģərtidir.
- Ġqtisadi inteqrasiyanın geniĢləndirilməsi, rəqabətin gücləndirilməsi və
infrastrukturun yeniləĢdirilməsi.
- Təsərrüfat subyektlərinin çevikliyinin və transformasiya qabiliyyətinin artırılması. Bu müxtəlif əməliyyatların yerinə yetirilməsini təmin etməklə
yanaĢı, istehsalın çevikliyini də artırır. Bu isə öz növbəsində bir məmulatın
emalından tezliklə digərinə keçməyə, eyni zamanda müxtəlif əməliyyatları
yerinə yetirməyə imkan verir. Çevik avtomatlaĢdırılmıĢ istehsalatlarda istehsalın tələbi ilə müəyyən olunan funksiyalarda çox müxtəlif dəzgah hissələrinin, mühərriklərin, nəqliyyat maĢınlarının düzəldilməsi tətbiq edilir.
- Ġqtisadi artımın təmin olunması. Bu artım, elmi-texniki inqilabın nailiyyətlərindən geniĢ istifadə olunmasına məhsulun, iĢin, xidmətin keyfiyyətinin yaxĢılaĢdırılmasına, qabaqcıl istehsalat təcrübəsinin geniĢ yayılmasına
əsaslanır. Ġqtisadi artım dedikdə, itehsal və qeyri-istehsal istehlakı məqsədilə
məhsul istehsalının və xidmətlərin çoxaldılması nəzərdə tutulur.
Neft sənayesini inkiĢaf etdirmək məqsədilə son illərdə “Azərneftyağ”
Neft Emalı Zavodunda Cənubi Koreyanın “Laki Ġnjinirinq LTD” və Amerikanın “Petrofak” firmalarının layihəsi əsasında hər birinin illik məhsuldarlığı
2 milyon ton olan iki ədəd neftin ilkin emalı qurğuları, Avstriyanın “Pyerner”
firması tərəfindən layihələndirilmiĢ və illik istehsal gücü 250 min ton olan
bitum istehsal edən “Bituroks” qurğusu tikilib istismara verilmiĢdir. Yenidənqurma iĢlərinin həyata keçirilməsi məqsədilə neftin ilkin emalı və bitum
istehsalı qurğularında idarəetmə sistemləri quraĢdırılmıĢdır. Zavodda istehsal
olunan kerosin, dizel yanacağı və benzin məhsullarının saxlanılması üçün
yeni çənlər parkı, istehsalatda tətbiq edilən reagentlərin qəbulu və saxlanması
üçün reagent təsərrüfatı, ekologiyanın mühafizəsi məqsədilə proses vaxtı
əmələ gələn qazların ətraf mühitə atılmasının qarĢısını almaq üçün yeni məĢəl
təsərrüfatı tikilib istismara verilmiĢdir. Həmçinin, Avropa standartına uyğun
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DT markalı mühərrik yanacağının yeni texnologiya ilə istehsalına baĢlanmıĢdır. Ġstehsal olunan məhsula artan tələbatı nəzərə alaraq, bitum qurğusunun illik istehsal gücünün 500 tona qədər artırılması nəzərdə tutulur.
Azərbaycan Respublikasının neft sənayesinin inkiĢaf perspektivləri
qeyd etdiyim kimi, dəniz yataqlarının iĢlənməsi ilə əlaqədardır. Hazırda dəniz
neft mədənlərində çıxarılan neft ümumi neft hasilatının 2/3-ini verir. Bununla
belə quruda da neft hasilatını artırmaq üçün iĢlər görülür. “Küryanı-Kür-Ġori”
çayları arası “ġamaxı-Qobustan”, “Xəzəryanı-Quba” sahələrində axtarıĢ-kəĢfiyyat iĢləri aparılır, köhnə quyularda hasilat artırılır, neftçıxarma texnologiyası yaxĢılaĢdırılır, daha səmərəli metodlar tətbiq edilir, təsərrüfat mexanizmi
təkmilləĢdirilir və s.
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ВЫ ФЯСИЛ
ИХРАЪ ПОТЕНСИАЛЫВЯ ОНУН ТЯНЗИМЛЯНМЯСИ
«Бизим апардыьымыз ислащатлар вя игтисади артым, илк нювбядя, Азярбайъанын рифащ щалынын
йахшылашдырылмасына йюнялдилибдир.»
Илщам Ялийев
6.1.Ихраъ потенсиалынын игтисади инкишафда ролу вя
онун тянзимлянмясинин нязяри-методоложи ясаслары
Хариъи тиъарят ялагяляринин юлкянин игтисади инкишафындакы ролу иля баьлы щяля чох гядим заманларда мцхтялиф нязяриййяляр мейдана эялмишдир.
Сонрадан бунларын бир чоху классик бейнялхалг тиъарят нязяриййяляри кими
игтисади нязяриййяйя дахил олмушдур. Щазырда да юлкянин хариъи тиъарят ялагяляринин тянзимлянмясиндя, ихраъ стратеэийасынын мцяййянляшдирилмясиндя,
щямчинин мцасир бейнялхалг тиъарят нязяриййяляринин мейдана эялмясиндя
сюзцэедян нязяриййяляр щялледиъи рол ойнайырлар.
ХВЫ-ХВЫЫ ясрлярдя мейдана эялмиш «Меркантлизм» нязяриййяси, демяк олар ки, беля бахышларын башланьыъы олмушдур. Бу нязяри мяктябин танынмыш нцмайяндяляри олан В.Стоффор, Т.Ман, Г.Скаруфари, А.Монкретйен илк дяфя тиъарятин милли игтисадиййатдакы ролуну ясасландыран санбаллы
ясярляр йаратмышлар. Щяля о вахт меркантлистляр иддиа едирдиляр ки, Инэилтяря,
Франса вя Италийа кими дювлятляр хариъи тиъаряти щимайя етмяли, идхал-ихраъ
цзяриндя йцксяк нязарят щяйата кечирмялидирляр. Мараглыдыр ки, меркантлистляр тяряфиндян беш яср яввял идхал-ихраъла баьлы, эюмрцк сийасяти иля баьлы
иряли сцрцлмцш идейалар, бу эцн дя юлкянин хариъи-игтисади ялагяляр стратеэийасында юзцнц эюстярмякдядир. Ясасыны А.Монкретйен гойан бу нязяриййяйя эюря, щяр бир юлкядя хязинядя гиймятли металлар топланылмалыдыр, мцасир дилдя десяк, гызыл ещтийаты формалашдырылмалыдыр. Онлар щесаб едирдиляр
ки, сярвятин йеэаня мянбяйи хариъи тиъарятдир. Лакин меркантлистляр ясасландыра билмямишдиляр ки, юлкяляр щансы юлкялярля, щансы формада хариъи тиъарят щяйата кечирмялидирляр, щансы ямтяяляри сатмаьа, щансылары алмаьа
цстцнлцк вермялидирляр. Бу бахымдан классик игтисадчылар Адам Смитин
«Мцтляг цстцнлцкляр», Давид Рикардонун ися «Мцгайисяли цстцнлцкляр»
нязяриййяляри даща мцкяммяллийи иля диггяти ъялб едир.
Monkretyen xaricdяn gяtirilяn mallara yцksяк gюmrцk rцsumunun
qoyulmasы tяklifi ilя чыxыш edir vя bunu belя яsaslandыrыrdы ki, xaricdяn
gяtirilяn яmtяяlяr baha baшa gяlяrsя, onda sahibkarlar mяcburiyyяt qarшыsыnda qalыb hяmin mяhsulu юlkя daxilindя istehsal edяcяk. Nяticяdя, юlkя
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daxilindя sяnayeчilяrin, tacirlяrin, яkinчilяrin sяrbяst inkiшaf etmяsi цчцn
шяrait yaranacaq.
Юзцнцн мяшщур «Эюзяэюрцнмяз ял» нязяриййясиня ясасланан А.Смит
гейд едирди ки, меркантлистлярин йанашмаларынын яксиня олараг хариъи тиъарят сярбяст олмалы, дювлят мцдахиляси едилмямялидир. Шотланд игтисадчысынын фикринъя, идхал-ихраъын сярбяст бурахылмасы милли игтисадиййатларын инкишафына стимул верир. Дцнйа игтисадиййатынын инкишафы да хариъи тиъарятин
сярбястлийиндян асылыдыр.
А.Смитя гядяр «мerkantilizm» ъямиййятдя еля тясяввцрляр йаратмышды ки, ямтяялярин xaricdяn idxal olunmasы zяrяrli sayыlыrdы вя elя щесаб едилирди ки, sяrvяtlяr – йяни гызыл, эцмцш o mallara odяnilib tцkяdilir. Щямин
вахтлар mallarыn ixracы xeyirli hesab olunurdu, чцnki ямтяяляр хариъя сатылмагла bu qiymяtli metallar юлкяйя geri qayыdыrdы. Бир сюзля, тicarяtин alыcыdan deyil, yalnыz satыcыdan mяnfяяt gюtцrdцйц тясяввцрц формалашдырылмышды. Bu baxыш яsasыnda юлкянин сярвятинин горунмасы мягсядиля идхала
хцсуси нязарят системляри формалашдырылырды. Анъаг А.Смит сцбцт етмишдир
ки, «merkantlist» nяzяriyyяsi yanlышlыьa яsaslanыr vя sяmяrяsizdir. Игтисадчы
ясасландырмышдыр ки, azad mubadilяdя hяr iki tяrяf varlanа биляр: «Кimsя
mubadilяdяn itirяcяyini gozlяsяydi, ona qoшulmazdы. Satыcы kimi, alыcы da
mяnfяяt gюtцrцr. Bizim ixrac etdiklяrimiz baшqalari цчцn dяyяrli olduьu
kimi, idxal da bizim цчцn qiymяtlidir. Biz юzцmцzц zяnginlяшdirmяk цчцn
baшqalarыnы yoxsullaшdыrmaga ehtiyac duymuruq». «Миллятин сярвяти гызылэцмцшля йох, onun цmumi istehsal vя ticarяti ilя юlчцlцr» дейян классик игтисадчы игтисад елминя илк дяфя «цмумдахили мящсул» анлайышыны эятирмишдир.
«Адам Смит - игтисадиййатын ялифбасы» адлы китабда игтисадчынын хариъи тиъарятин сярбястляшдирилмяси тяклифи иля баьлы гейд едилир ки: «Hяmin ideya
ХВЫ яsrdяn bяri Avropa olkяlяri яtrafыnda qurulmuш ticarяt divarlarыndan
bюyцk bir intellektual oyuq aчdы вя onun tяcrubi nяticяlяri dя oldu»...
Бейнялхалг тиъарятдя ихтисаслашманын зярури олдуьуну билдирян
А.Смит бу бахышлары ясасында юзцнцн яввялдя гейд етдийимиз «Мцтляг
цстцнлцкляр нязярий-йяси»ни формалашдырмышдыр.
Ямтяялярин мцбадилясини, хцсусиля дя онларын идхал-ихраъ едилмясини
истещсалын эятирдийи файданын ъямиййятя йайылмасы васитяси кими гиймятляндирян А.Смит бу просесдян ялдя едилян цмуми эялирляр барясиндя конкрет
мисалларла тящлил апармышдыр: «Бir insan «ibtidai bir olkяdя» ox duzяltmяk
iшindя baшqalarыndan daha yaxшы olduьu halda, bir baшqasы da metal
iшindя daha yaxшы ola bilяr. Иxtisaslaшmaqla, oxчu daha чox ox vя dяmirчi
daha чox цlgцc istehsal edir ki, onlaрдан hяr ikisi istifadя edя bilяr.
Belяliklя, onlar oxlarla цlguclяri mubadilя edirlяr. Иndi hяr ikisinin sяrfяli
mubadilя vasitяlяri var vя hяr biri digяrinin bacarыьыndan, ixtisaslaшmiш
mяhsulundan faydalanыr. Мal mubadilяsinя, barter vя mцbadilя ilя ticarяtя hяvяs insan tяbiяtinin tяbii vя xarakterik cяhяtidir, яlbяttя, ona gorя
ki, bundan hяr iki tяrяf faydalanыr. Hяqiqяtяn dя, яgяr tяrяflяrdяn hяr
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hansы biri юzцnц bu prosesdя itirяn hesab etsяydi, mubadilя baш vermяzdi.
Фayda qarшыlыqlыdir, мubadilя ilя hяr iki tяrяf юzц цчцn mяhsul hazыrlamaьa cяhd gostяrmяkdяnsя, istяdiyi mяhsulu daha az sяylя яldя edir. Hяr
biri mubadilя sayяsindя zяnginlik, sяrvяt yaraдыr.»
Меркантлистлярин идхалы мящдудлашдырмаг чаьырышына гаршы чыхан
А.Смит гейд етмишдир ки, ня zaman ki, biz юz qыzыl vя gцmцш yataqlarыmыzы
qorumaq цmidi ilя idxalы mяhdudlaшdыrыrыq, bu o demяkdir ki, yerli istehlakчыlarыn seчimi azdыr, onlar muxtяlif xarici istehsalчыlardansa, yerli istehsalчыlardan almalыdыrlar, hansы ki, xarici istehsalчыlarыn mяhsullarы daha
yaxшi vя daha ucuz ola bilяr. Игтисадчынын эялдлийи гянаят белядир ки, тicarяt
sahяlяri arasыnda яmяk bюlgцsц olduьuna gorя, olkяlяr dя yaxшы bacardыqlarы iшlя mяшьul olmalы vя юz artыq mяhsullarыны mubadilя etmяlidirlяr. Игтисадчылар сонралар А.Смитин бу идейасыны «mutlяq mяnfяяt» принсипи адландырыблар, щансы ки, бу «Мцтляг цстцнлцкляр нязяриййяси»нин ясасыны тяшкил едир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, тякъя сон 50 илдя дцнйа игтисадиййатында эедян просесляри нязяря алараг дейя билярик ки, А.Смитин бу идейалары тяърцби
олараг юзцнц доьрултмушдур. Онун нязяриййясинин буэцнкц эцн цчцн дя
гцввядя олмасы шяксиздир. Инди бир чох игтисадчы алимляр иддиа едирляр ки,
щяр бир юлкя ихтисаслашдыьы ямтяя истещсалы цзря ихраъ потенсиалыны артырмаьа,
ондан сямяряли истифадяйя сяй эюстярмялидир. Щансы ки, мящз бу идейаны
А.Смит ХВЫЫЫ ясрдя иряли сцрмцшдцр. Бу призмадан йанашсаг, Азярбайъанда карбощидроэен ихраъындан сямяряли истифадяйя диггят йетирилмяси
актуал эюрцнцр. Даща сонра ися гейри-нефт сектору цзря кянд тясяррцфаты
мящсулларынын ихраъы да приоритет истигамят тяшкил етмялидир.
А.Смитин сонралар мяшщурлуг газанмыш «Xalqlarыn сяrvяtlяrinin тяbiяti vя сяbяblяri» адлы ясяри 5 щиссядян ибарят иди вя сонунъу щисся «Dюvlяtin gяlir vя xяrclяri» адланырды. Бу китабда игтисадиййатда дювлятин ролундан бящс едян игтисадчы hюkumяt vя bцrokratik aparatыn tяnqidcisi кими
чыхыш едир vя azad ticarяtя siyasi mudaxilяnin tяrяfdarы олмадыьыны билдирир.
О, билдирмишдир ки, оnun tяsvir etdiyi bazar iqtisadiyyatы yalnыz mцlkiyyяtin tяhlukяsiz olduьu vя muqavilяlяrя яmяl olunduьu zaman iшlяyя vя
юz faydalarыnы verя bilяr.
Бир сюзля, А.Смитин классик нязяри бахышларынын тящлилиндян беля нятиъя
чыхыр ки, юлкя ихраъ потенсиалындан сямяряли истифадя етмяк цчцн, онун
йцксялдилмяси цчцн азад хариъи тиъарятин бяргярар едилмясиня чалышмалыдыр.
Тиъарятин либераллашдырылмасы приоритет тяшкил етмялидир.
Смитин «Мцтляг цстцнлцкляр нязяриййяси»ни диэяр классик игтисадчы
Давид Рикардо инкишаф етдиряряк юзцнцн «Мцгайисяли цстцнлцкляр нязяриййяси»ни мейдана эятирмишдир. Ядябиййатларда бу инэилис игтисадчысы иля баьлы гейд едилир: David Rikardo (1772-1823) klassik siyasi iqtisadыn gюrkяmli
nцmayяndяsidir. O, London sяhm birjasыnda uьurlu яmяliyyatlar apararaq bюyцk sяrvяt sahibi olmuш, сonra isя Иngiltяrя parlamentindя чалышмышдыр. Юlkяnin ictimai hяyatыnda fяal iшtirak edяrяk hяmiшя tяsярrцfat hяya238

tыnыn sяrbяstlяшdirilmяsinin tяrяfdarы olmuшdur. 1817-ci ildя яn mяшщur
яsяri olan «Siyasi iqtisadыn vя vergiqoymanыn яsaslarы» adlы китаб nяшr
olunmuшdur. Мящз бu яsяr onu, A.Smitdяn sonra klassik siyasi iqtisadыn
яn nцfuzlu nцmayяndяsi kimi tanытmышdыr.
Д.Rikardo беля гянаятя эялмишдир ки, azad ticarяt nisbi цstцnlцk
prinsipи яsasinda daha чox faydaya malikdir. Portuqaliya vя Иngiltяrяniн
идхал-ихраъ ялагялярини тящлил едяряк Рикардо бу идейасыны ясасландырмышдыр.
Parlament цzvц kimi Rikardo hюkуmяtя tяzyiq gюstяrirdi ki, ticarяt
maneяlяri siyasяtindяn яl чяksin. Мящз бу узунмцддятли сяйлярин нятиъяси
олараг 1840-cы illяrdя Иngiltяrя azad ticarяt siyasяtini qяbul etmiш, birinci
sяnaye dюvlяti olмuшдур. Бир сюзля, Д.Рикардо юзцнцн вя Смитин идейаларынын эерчякляшдирилмясиня наил олмушдур. Сонракы 60-70 il яrzindя Инэилтярядя мцшащидя едилмиш iqtisadi yцksяliш игтисадчылар тяряфиндян азад тиъарятин нятиъяси кими гиймятляндирилиб.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Д.Рикардонун нязяриййяси сцбут едир ки,
дювлятин инкишафы, онун дцнйа игтисадиййатында йерини мющкямлятмяси
«Мцгайисяли цстцнлцйя» малик ямтяя вя йа хидмятлярин истещсалына сяйлярин
ъямляшмяси цчцн онларын юз ресурсларындан неъя истифадя етмясиндян асылыдыр. Тиъарятин либераллашдырылмасы ямтяялярин, хидмятлярин вя истещсал амилляринин манеясиз ахыныны тямин етмякля юлкялярин мянфяятлярини артырыр.
Нeoklassik iqtisadчыlar Eli Hekшer vя Bertil Olinin «Иstehsal amillяrinin nisbяti nяzяriyyяsi» юлкялярин щансы ямтяяляр цзря ихтисаслашмалы вя
щансы ямтяялярин ихраъындан даща чох файда эютцря билмяляри мясялясиня
бир гядяр дя айдынлыг эятирмиш олду. Игтисадчыларын нязяриййяляриня эюря,
юlkя hansы istehsal amili ilя zяngindirsя, мящз щямин амилляр ясасында
истещсалы щяйата кечирилян ямтяяляр цзря ихтисаслашмалыдыр. Чцнки юлкя щямин ямтяяляр цзря mцqayisяli цstцnlцйя малик олаъагдыр. Игтисадчы алимлярин эялдийи нятиъя белядир ки, Hekшer-Olin modelinя gюrя, Azяrbaycan daha
чox malik olduьu neft resursundan istifadя edяrяk neft mяhsullarы istehsalыnda ixtisaslaшmalыdыr.
Ядябиййатлардан бириндя танынмыш Исвеч игтисадчысы, игтисадиййат цзря
Нобел мцкафаты лауреаты Б.Олинин тиъарят нязяриййяси щаггында йазылыр:
«Бертил Олин тиъарятин эялиря вя онун пайланмасына тясирини айданлашдырмаг цчцн цмуми таразлыг нязяриййясинин эениш сферасы иля тиъарят нязяриййясини бирляшдирмяк цчцн структур ясас йаратмышдыр. Щягигятян, онун иши
Волфган Стоплер вя Пол Самуелсонун ишляйиб щазырладыглары «Истещсал амилляринин гиймят нисбятинин бярабярляшдирилмяси щаггында теорем»ин йаранмасына тякан вермишдир».
Б.Олин дя яввялдя щагларында бящс етдийимиз диэяр игтисадчылар кими
ихраъ-идхалын сямярялилийини азад тиъарятдя эюрмцшдцр. Игтисадчынын тиъарят
нязяриййясинин практик тятбиги беля бир нятиъядян ибарят олмушдур ки, тарифляр
вя диэяр тиъарят мящдудиййятляри тиъарятдя эялирлярин пайланылмасына мянфи
тясир эюстярир, истещсал амилляринин гиймятляринин бярабярляшмясиня манея олур.
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Бу призмадан чыхыш едяряк дейя билярик ки, Азярбайъанда ихраъ потенсиалындан истифадянин тянзимлянмяси, ямтяя ихраъынын артырылмасы, ихраъ
мящсулларынын уъуз баша эяляряк рягабятдя цстцнлцк ялдя етмяси цчцн истещсал амилляринин, истещсал васитяляринин идхалына тариф вя йа гейри-тариф манеяляри арадан галдырылмалыдыр.
Танынмыш рус игтисадчы алими, игтисадиййат цзря Нобел мцкафаты лауреаты Василий Леонтйев «Щекшер-Олин» нязяриййясинин тятбиги вя онун реал
игтисади эюстяриъилярля йохланылмасы заманы мцщцм елми нятиъяляр ялдя
етмиш вя юзцнцн «Леонтйев еффекти» нязяриййясини формалашдырмышдыр.
АБШ-ын хариъи тиъарят ялагяляринин структуруну тящлил едян В.Леонтйев беля
гянаятя эялмишдир ки, инкишаф етмиш базар игтисадиййаты юлкяси ялавя ямяк
сярфи тяляб едян мящсуллары, йяни хаммал вя йарымфабрикатлары идхал, явязиндя ися ямяк тутумлу маллары, йяни щазыр мящсуллары ихраъ етмялидир.
Тящлил заманы АБШ-да 1920-1930-ъу иллярдя бунун яксинин мцшащидя едилдийини дейян профессорун фикринъя, АБШ-да инвестисийа тябягясинин эцълц
вя ямякщаггынын йцксяк олмасына бахмайараг, беля просесин мцшащидя
едилмяси парадоксдур. В.Леонтйев тяклиф едиб ки, хариъи игтисади ялагялярдян сямяряли истифадя цчцн ишчилярин ихтисаслашмыш ямяйини юзцндя бирляшдирян мящсуллар ихраъ едилмялидир.
ЫЫ Дцнйа мцщарибясиндян сонра АБШ игтисадиййатында структур
дяйишикликляринин апарылмасы вя бунун нятиъяси олараг сцрятли игтисади инкишафа наил олунмасы тядгигатчылар тяряфиндян В.Леонтйевин моделинин тятбигинин нятиъяси кими гиймятляндирилмишдир.
Бейнялхалг тиъарятля баьлы мяшщур нязяриййялярдян биринин мцяллифи,
танынмыш АБШ игтисадчысы, 1970-ъи илдя игтисади тящлиля эятирдийи мцщцм елми зянэинлийя – статистик вя динамик игтисади нязяриййяйя эюря Нобел мцкафатына лайиг эюрцлмцш Пол Самуелсон олмушдур. Бу игтисадчы истещсал
амилляринин гиймятляринин бярабярляшмяси, «Мцгйайисяли цстцнлцкляр нязяриййяси»нин даща чох мигдарда юлкя вя ямтяяляря аид едилмяси тяклифини
едяряк «Щекшер-Олин» нязяриййясини инкишаф етдирмиш вя бунун нятиъяси
олараг «Щекшер-Олин-Самуелсон» модели мейдана эялмишдир.
Хариъи тиъарятля баьлы нязяриййялярдян бири дя америкалы неоклассик игтисадчы Майкл Портеря мяхсусдур. Бу нязяриййя даща чох «Портерин дюрд
амили» кими таныныр. Беля ки, М.Портер юлкялярин дцнйа базарында рягабят
габилиййятини ясасян дюрд амилин мцяййян етдийини иддиа етмишдир: 1. амиллярин шяртляри; 2. тяляб шяртляри; 3. гощум вя она хидмят едян сащяляр; 4. фирмаларын стратеэийасы вя рягабят сявиййяси.
Тядгигатчыларын фикринъя, M.Porterin юlkяlяrin rяqabяt цstцnlцklяri
иля баьлы бу nяzяriyyяsinя gюrя, dцnya bazarыnda Azяrbaycanыn neft mяhsullarы цзря rяqabяt цстцнлцйцня малик олмасы иля баьлы нятиъя чыхыр. Чцнки
игтисадчынын нязяриййясиндя эюстярилян щяр дюрд амил нефт мящсуллары
истещсалы вя ихраъы сащясиндя mюvcuddur. Бу ашаьыдакы кими изащ едилир:
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- гейд едилян сащядя ясас истещсал амиллляриндян олан яmяk resurslarы vя
neft ehtiyatlarы neft emalы sяnayesinin inkiшafы цчцn эениш имканлар ачыр;
- нeft mяhsullarыna istяr daxili, istяrsя dя dцnya bazarыnda tяlяbat
ilbяil artыr;
- нефт емалы вя нефт секторундакы мцяссисялярин инкишаф стратеэийасы
мцасир тялябляря уйьун гурулмуш, йени мцтярягги технолоэийалардан истифадя, бейнялхалг ямякдашлыг мясяляляри онларын рягабят габилиййятини эетэедя артырмагдадыр.
Бейнялхалг нязяриййялярин зярурилийини кифайят гядяр сцбцт етдийи
хариъи тиъарятин либераллашдлырылмасы кечид игтисадиййатыны йашайан Азярбайъанда да дцнйа тясяррцфат системиня интегшрасийанын башлыъа истигамяти кими гябул едилмишдир. Бунунла баьлы Президент И.Ялийев демишдир: «Биз игтисадиййатымызы либераллашдырырыг. Буну етмяк цчцн мцхтялиф гярарлар гябул
едилибдир, програмлар иъра олунур». Юlkяnin xarici iqtisadi, o cцmlяdяn ticarяt яlaqяlяrinin daha da liberallaшdыrыlmasы vя geniшlяndirilmяsi, bu sahяdя bazar iqtisadiyyatы tяlяblяrinя cavab verяn mцasir qaydalarыn mцяyyяn edilmяsi mяqsяdi ilя Президент Фярманы иля «Azяrbaycan Respublikasыnda idxal-ixrac яmяliyyatlarыnыn tяnzimlяnmяsi Qaydalarы»ы tяsdiq едилмишдир ки, бу сяняддяки мцддяалар хариъи тиъарятин либераллашдырылмасына
эениш имканлар ачыр.
Истяр бейнялхалг нязяриййялярин, истярся дя юлкя игтисадчыларынын мцасир дюврдяки тядгигатларынын, нязяри бахышларынын тящлили, апардыьымыз тядгигатларын нятиъяляри эюстярир ки, юлкянин ихраъ потенсиалынын тянзимлянмясиндя ашаьыдакы нязяри фикирляр ящямиййят кясб едир:
- Щяр бир юлкя бейнялхалг ямяк бюлэцсц вя истещсалын ихтисаслашмасы
сащясиндя дцнйа юлкяляри арасында юз игтисади потенсиалына, ресурсларына
уйьун мювгейини тутмалыдыр;
- Дцнйа юлкяляри арасында мцгайисяли цстцнлцкляря малик олан сащяляр
мцяййянляшдирилмяли вя юлкяляр бу сащяляри инкишаф приоритетляриня дахил
етмялидирляр;
- Макроигтисади сабитлийин, давамлы инкишафын тямин едилмяси, дцнйа
игтисадиййатына интеграсийа просесляринин сцрятляндирилмяси щюкумятлярин
гаршысында дуран ясас вязифя олмалыдыр;
- Ихраъ олунан ямтяялярдя ямяк тутумунун артырылмасына чалышылмалыдыр;
- Юлкяляр дахили базарын горунмасы иля йанашы, хариъи тиъарятин даим либераллашдырылмасына чалышмалыдырлар;
- Ихраъ олунан ямтяялярин бейнялхалг рягабят габилиййятинин артырылмасы даим диггят мяркязиндя олмалыдыр вя с.

241

6.2. Ихраж потенсиалынын тянзимлянмясинин
ганунверижилик базасы вя онун тякмилляшдирилмяси
Ихраъ потенсиалынын тянзимлянмясиндя башлыъа мягсяд милли игтисадиййатын давамлы инкишафынын тямини вя макроигтисади сабитлийин горунуб сахланылмасыдыр. Диэяр тяряфдян дя ихраъ потенсиалынын йцксялдилмяси, ондан
милли игтисадиййатын инкишафы цчцн сямяряли истифадя едилмяси цчцн макроигтисади сабитлик вя давамлы инкишаф ясас шяртляр кими чыхыш едир. Бир сюзля, бу
ики амил бир-бири иля гаршылыглы ялагядядирляр. Буна эюря дя ихраъ потенсиалынын тянзимлянмяси мясяляляриндян бящс едяркян макроигтисади инкишаф
эюстяриъиляринин юйрянилмяси вя игтисади инкишаф хцсусиййятляринин, милли игтисадиййатда мцшащидя едилян тенденсийаларын тядгиги зярури эюрцнцр.
Azяrbaycan Respublиkasы Prezиdentиnиn «Azяrbaycan Respublиkasыnыn иxracat potensиalыndan sяmяrяlи иstиfadя edиlmяsи haqqыnda» 13 агуст
1992-ъи ил тарихли Фярманы бящс етдийимиз ганунвериъилик базасынын формалашдырылмасы истигамятиндя атылмыш илк аддым кими гиймятляндириля биляр.
Фярманда хarиcи иqtиsadи fяalиyyяtdя lazыmи иntиzam vя qayda yaratmaq vя
Azяrbaycan Respublиkasыnыn Vahиd Valyuta Fondunun doldurulmasыnы
sцrяtlяndиrmяk mяqsяdи иlя Azяrbaycan Respublиkasыnыn иxracat potensиalыndan иstиfadя edиlmяsиnиn qaydaлары mцяyyяn edиlмишдир. Бу сяняд
мцстягиллик ялдя етдикдян сонра Азярбайъанын хариъи-игтисади ялагяляринин
илкин формалашма мярщялясиндя ящямиййят кясб едирди вя хариъи тиъарят
ялагяляринин гурулмасында вя тянзимлянмясиндя мцвафиг дювлят органлары
арасында вязифя бюлэцсцнц мцяййян едирди. Лакин сонракы иллярдя юлкядя
игтисади инкишафн тямин едилмяси, базар мцнасибятляринин даща эениш шякилдя формалашмаьа башламасы, дцнйа игтисадиййатына интеграсийа просесляриня старт верилмяси беля ганунвериъилик ба- засынын даща да мцкяммялляшдирилмясини, мцсаир тялябляря уйьунлашдырылмасыны тяляб едирди. Бу бахымдан 1995-1997-ъи иллярдя гябул едилмиш бязи норматив-щцгуги актлар хцсуси
ящямиййят кясб етмишдир.
28 март 1995-ъи илдя гябул едилмиш «Иxracat vergиsи haqqыnda» Azяrbaycan Respublиkasыnыn Qanunu ихраъ потнсиалынын тариф тянзимлянмяси
истигамятиндя мцщцм бир сяняд олмушдур. Ганунда ихраъат верэисинин
верэитутма обйекти кими Azяrbaycan Respublиkasыnda иstehsal edиlmиш
stratejи mяhsulun kontrakt qиymяtи иlя (иxrac xяrclяrи чxыlmaqla) respublиkadaxиlи mцяssиsя topdansatыш qиymяtиnиn arasыndakы fяrq гябул
едилмишдир.
Ганунда Azяrbaycan Respublиkasыnda xarиcи xammaldan emal vя
иstehsal edиlmиш mяhsulu иxrac edяn, hяmчиnиn xarиcи kapиtalыn ишtиrakы иlя
yaradыlmыш hцquqи шяxslяrин юzlяrиnиn иstehsal etdиklяrи stratejи mяhsullar
цzrя иxracat vergиsиnи юdяmяkdяn azad олдуглары эюстярилмишдир. Vergи
tutulan stratejи mяhsullarыn sиyahыsы vя vergи dяrяcяlяrинин mцvafиq иcra
hakиmиyyяtи orqanы тяряфиндян мцяййянляшдирилмяси вя иxracat vergиsиnиn
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dяrяcяsинин 70 faиz олмасы гейд едилмишдир.
20 ийун 1995-ъи илдя «Gюmrцk tarиfи haqqыnda» Azяrbaycan Respublиkasыnыn Qanunu гябул едилмишдир. Bu Qanun Azяrbaycan Respublиkasыnda daxиlи bazarыn xarиcи bazarla sяmяrяlи яlaqяsиnи tяmиn etmяklя, xarиcи
tиcarяtиn dюvlяt tяnzиmlяnmяsиnиn mцhцm vasиtяsи olan gюmrцk tarиfиnиn
formalaшdыrыlmasы vя tяtbиqи, hяmчиnиn Azяrbaycan Respublиkasыnыn gюmrцk
sяrhяdиndяn keчяn mallardan rцsum tutulmasы qaydalarыnы mцяyyяn edиr.
Сюзцэедян Ганунда эюmrцk tarиfляриnиn яsas mяqsяdlяrи кими aшaьыdakыlar эюстярилмишдир:
- Azяrbaycan Respublиkasы цzrя иdxalыn яmtяя strukturunu sяmяrяlиlяшdиrmяk;
- Azяrbaycan Respublиkasы яrazиsиnя mallarыn gяtиrиlmяsи vя чыxarыlmasыnыn, valyuta gяlиrlяrиnиn vя xяrclяrиnиn яlverишlи nиsbяtиnи tяmиn etmяk;
- valyuta sяrvяtlяrиnиn Azяrbaycan Respublиkasыnыn gюmrцk яrazиsиnя gяtиrиlmяsи vя bu яrazиdяn чыxarыlmasы цzяrиndя sяmяrяlи nяzarяt etmяk;
- Azяrbaycan Respublиkasыnda mallarыn иstehsal vя иstehlak strukturunda mцtяrяqqи dяyишиklиklяr цчцn шяraиt yaratmaq;
- Azяrbaycan Respublиkasыnыn иqtиsadиyyatыnы xarиcи rяqabяtиn mяnfи
tяsиrиndяn qorumaq;
- Azяrbaycan Respublиkasы иqtиsadиyyatыnыn dцnya tяsяrrцfatы иlя
sяmяrяlи иnteqrasиyasыna шяraиt yaratmaq.
Ганунда гейд едилмишдир ки, иxrac gюmrцk rцsumlarыnыn dяrяcяlяrи
vя onlarыn tяtbиq olunduьu mallarыn sиyahыsы, hяmчиnиn xarиcи иqtиsadи tяnzиmlяnmяnиn qeyrи-tarиf tяdbиrlяrи Azяrbaycan Respublиkasыnыn Nazиrlяr
Kabиnetи tяrяfиndяn mцяyyяn olunur. Azяrbaycan Respublиkasыnыn яlverишlи tиcarяt rejиmи tяtbиq etdиyи юlkяlяrиn mallarы цчцn иxrac gюmrцk rцsumlarы dяrяcяlяrиnиn son hяddи Azяrbaycan Respublиkasыnыn Mиllи Mяclиsи
tяrяfиndяn tяyиn olunur.
Йерли истещсалын хариъи рягабятдян горунмасы мягсядиля ганунда
хцсуси рцсумларын тятбиги нязярдя тутулмуш вя онларын ашаьыдакы щалларда
тятбиги мцяййянлядирилмишдир:
- mallar Azяrbaycan Respublиkasы gюmrцk яrazиsиnя bu qяbиldяn
olan mallarыn yerlи иstehsalчыlarыna zиyan vuran vя ya zиyan vura bиlяcяk
kяmиyyяtdя vя шяrtlяrlя gяtиrиldиyи tяqdиrdя mцdafия tяdbиrи kиmи;
- dиgяr dюvlяtlяrиn vя onlarыn иttиfaqlarыnыn Azяrbaycan dюvlяtиnиn mяnafeyиnя toxunan ayrы-seчkиlиk vя dиgяr hяrяkяtlяrиnя cavab tяdbиrи kиmи.
Ганундахили базарын горунмасында аntиdempиnq rцsumlarынын тятбигини дя нязярдя тутур. Беля rцsumlar иdxal olunan mallarыn qиymяtи
Azяrbaycan Respublиkasы gюmrцk яrazиsиnя gяtиrиldиyи anda иxrac olunduьu юlkяdяkи real dяyяrиndяn xeylи aшaьы olduqda vя belя bиr иdxal bu qяbиldяn olan mallarыn yerlи иstehsalчыlarыna zиyan vurduqda vя ya bu hal иstиsna edиlmяdиkdя, Azяrbaycan Respublиkasыnda onlarыn иstehsalыnыn tяшkиlиnя vя ya genишlяndиrиlmяsиnя maneчиlиk tюrяdиldиkdя tяtbиq edиlиr.
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Йерли истещсалын марагларына хидмят едян рцсумлардан бири дя компенсасийа рцсумларыдыр. Ганунда гейд едилир ки, кompensasиya rцsumlarы
Azяrbaycan Respublиkasы gюmrцk яrazиsиnя gяtиrиlяn mallarыn иstehsalы vя
ya иxracы zamanы bиrbaшa vя dolayы subsиdиyalardan иstиfadя olunduqda vя
belя bиr иdxal bu qяbиldяn olan mallarыn yerlи иstehsalчыlarыna zиyan vurduqda vя ya bu hal иstиsna edиlmяdиkdя tяtbиq edиlиr.
Фикримизъя, ихраъ потенсиалынын тянзимлянмясиндя Эюмрцк Ганунвериъилийинин ня дяряъядя хцсуси ящямиййят кясб етдийини шярщ етмяйя ещтийаъ йохдур. Щям йерли истещсалын горунмасы, щям дя ихраъын стимуллашдырылмасы бахымындан сямяряли Эюмрцк Ганунвериъилийи щюкумятин бу
сащядяки фяалиййятинин башлыъа алятидир.
10 иyun 1997-cи иl tarиxlи 311-ЫQ saylы Qanuna яsasяn tяsdиq edиlmиш
Azяrbaycan Respublиkasыnыn «Gюmrцk Mяcяllяsи» юлкянин Эюмрцк Ганунвериъилийинин ясасыны тяшкил едир. Bu Mяcяllя gюmrцk ишиnиn hцquqи, иqtиsadи vя tяшkиlatи яsaslarыnы mцяyyяn edиr, Azяrbaycan Respublиkasыnыn иqtиsadи tяhlцkяsиzlиyиnиn, suverenlиyиnиn vя maraqlarыnыn qorunmasыna,
Azяrbaycan иqtиsadиyyatыnыn dцnya tяsяrrцfatы иlя яlaqяlяrиnиn genишlяnmяsиnя, gюmrцk иши sahяsиndя tяsяrrцfat subyektlяrиnиn, fиzиkи шяxslяrиn vя
dюvlяt orqanlarыnыn hцquqlarыnыn mцdafияsиnиn tяmиn olunmasыna, onlarыn
юz vяzиfяlяrиnи yerиnя yetиrmяlяrиnя yюnяlmишdиr.
Милли игтисадиййатын иnkишafы vя beynяlxalq иqtиsadи иnteqrasиya просесляри dоvlяt gюmrцk sиstemиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsиnи, онун мцасир тялябляря уйьун шякилдя mоdernlяшdиrиlmяsиnи, gюmrцk ишиnиn beynяlxalq standartlara uyьun aparыlmasыnы vя gюmrцk sиstemиnиn оlkяnиn sоsиal-иqtиsadи иnkишafыndakы rоlunun daha da йцксялдилмясини ясас вязифя кими гаршыйа гоймушдур.
Президентин 2007-cи иl 1 fevral tarиxlи Sяrяncamы иlя tяsdиq edиlmиш
«Azяrbaycan Respublиkasы gюmrцk sиstemиnиn 2007-2011-cи иllяrdя иnkишafыna
daиr Dоvlяt Prоqramы»” dоvlяtиn gюmrцk sиyasяtиnдя ящямиййятли бир аддым
кими гиймятляндирилмишдир. Програмда 2007-2011-ъи иллярдя эюмрцк системинин игтисади инкишафла узлашдырылмасы вя модернляшдирилмяси иля баьлы яsas
vяzиfяlяr, иstиqamяtlяr vя yerиnя yetиrиlmяlи оlan tяdbиrlяr юз яксини тапмышдыр.
26 октйабр 2004-ъц илдя «Иxrac nяzarяtи haqqыnda» Azяrbaycan Respublиkasыnыn Qanunu гябул едилмишдир. Бу норматив актда dюvlяt orqanlarы tяrяfиndяn иxrac nяzarяtиnиn hяyata keчиrиlmяsиnиn hцquqи яsaslarы vя
иxrac nяzarяtиnя dцшяn mallarыn (ишlяrиn, xиdmяtlяrиn, яqlи fяalиyyяtиn nяtиcяlяrиnиn) Azяrbaycan Respublиkasыnыn gюmrцk sяrhяdlяrиndяn keчиrиlmяsи
qaydalarы mцяyyяn edилмишдир.
Бир сыра дювлятлярля, хцсусиля дя кечмиш совет респбликалары иля Азярбайъан щюкумяти арасында сярбяст тиъарят щаггында сазишляр имзаланмышдыр. Бцтцн бу сазишлярдя ясас мягсяд тяряфдаш юлкялярин ихраъ потенсиалларындан истифадянин йцксялдилмяси олмушдур. Бунлара мисал олараг ашаьыдакылары эюстяря билярик.
Sяrbяst tиcarяt haqqыnda Azяrbaycan Respublиkasы hюkumяtи vя
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Moldova Respublиkasы hюkumяtи arasыnda Сазиш 16 aprel 1996-cы иl tarиxlи
300 nюmrяlи Sяrяncamы иlя tяsdиq edиlmишdиr. Сазишдя щяр бир тяряф цчцн
ашаьыдакы ющдяликляр нязярдя тутулмушдур:
- сazишиn tяsиr daиrяsиnя dцшяn mallarы, bиlavasиtя vя ya dolayы yolla,
daxиldя иstehsal olunan, yaxud цчцncц юlkяdяn gяtиrиlяn analojи mallara
tяtbиq edиlяn daxиlи vergи vя rцsumlardan yцksяk vergи vя rцsumlara cяlb
etmяyяcяk;
- сazишиn tяsиr daиrяsиnя dцшяn mallarыn иdxal vя иxracыna mцnasиbяtdя, analojи halda eynи qяbиldяn olan daxиlи иstehsal mallarыna vя ya цчцncц
юlkяdяn gяlяn mallara qarшы tяtbиq edиlmяyяn, hяr hansы bиr xцsusи mяhdudlaшma vя ya tяlяb yerиtmяyяcяk;
- сазиши имзалайан юлкядян gяlяn mallarыn anbara vurulmasыna, yцklяnmяsиnя, saxlanmasыna, daшыnmasыna, hяmчиnиn onlar цчцn юdяnclяrя vя
юdяnc kючцrmяlяrиnя analojи halda юz mallarыna vя ya цчцncц юlkяdяn
gяtиrиlяn mallara tяtbиq olunанlardan fяrqlи qaydalar tяtbиq etmяyяcяk вя с.
Яввялки параграфларда гейд етдийимиз кими, ихраъ потенсиалындан
истифадядя хцсуси игтисади зоналарын йарадылмасынын бюйцк ящямиййяти вардыр.
Azяrbaycan Respublиkasы Prezиdentи 6 март 2007-cи иlдя «Azяrbaycan Respublиkasыnda xцsusи иqtиsadи zоnalarыn yaradыlmasы haqqыnda»
Fяrman имзаламышдыр. Бу Фярмандан иrяlи gяlяn mяsяlяlяrиn hяllи иlя baьlы
Azяrbaycan Respublиkasы Иqtиsadи Иnkишaf Nazиrиnиn 2007-cи иl 27 mart
tarиxlи 141 nоmrяlи яmrиnя яsasяn yaradыlmыш kоmиssиya vя ишчи qrup tяrяfиndяn aшaьыdakы layиhяlяrиn hazыrlanmasы uzяrиndя ишlяr aparыlmышdыr:
- «Xцsusи иqtиsadи zоnalar haqqыnda»” Azяrbaycan Respublиkasыnыn
Qanunu;
- xцsusи иqtиsadи zоnalarыn yaradыlmasыnыn prиоrиtet иstиqamяtlяrиnя
daиr tяklиflяr;
- mцvafиq xцsusи иqtиsadи zоnalar barяdя яsasnamя;
- xцsusи иqtиsadи zоnalarda guzяшtlи vergи vя gюmrцk rejиmи, valyuta
tяnzиmlяnmяsи barяdя tяklиflяr;
- xцsusи иqtиsadи zоnalarыn hцdudlarыnda gюmrцk nяzarяtиnиn, gюmrцk mяntяqяlяrиnиn fяalиyyяtиnиn, mallarыn sяnяdlяшdиrиlmяsиnиn, nяqlиyyat
vasиtяlяrиnиn vя fиzиkи шяxslяrиn buraxыlma rejиmиnиn sadяlяшdиrиlmиш qaydalarы.
Назирлик тяряфиндян хцсуси игтисади зона олаъаг «сянйе шящяръийи»
лайищяси щазырланмышдыр. Beynяlxalq tяшkиlatlarыn dяstяyи иlя шяhяrcиyиn иlkиn
texnиkи-иqtиsadи яsaslandыrыlmasы hяyata keчиrиlmиш, онун yaradыlmasы vя
fяalиyyяtиnиn mцhцm mяqamlarы uzrя sоrьularы vя иqtиsadи tяhlиllяrи яhatя
edяn marketиnq tяdqиqatы aparыlmышdыr. Tцrk Яmяkdaшlыq vя Иnkишaf Иdarяsиnиn (TИKA) dяstяyи иlя шяhяrcиyиn иnfrastrukturunun yaradыlmasыnыn
ишчи layиhяlяrиnиn hazыrlanmasы bu иstиqamяtdя nоvbяtи uьurlu addыm оlmuшdur. Бу лayиhя cяrcиvяsиndя hazыrlanmыш ишчи layиhяlяr Turkиyяnиn
KОSGEB tяшkиlatыnda еkspertиzadan keчmишdиr. 2007-cи иl 10 иyul tarиxиndя Иqtиsadи Иnkишaf Nazиrlиyи иlя TИKA arasыnda яmяkdaшlыq cяrcиvяsиndя
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hяyata kecиrиlяn Azяrbaycanda иlk Sяnaye шяhяrcиyиnиn yaradыlmasыna dяstяk layиhяsиnиn nяtиcяlяrиnиn tяqdиmatы оlmuшdur.
Тядгигатлар эюстярир ки, сярбяст игтисад зоналарын ганунвериъилик базасынын формалашдырылмасы вя онун тякмилляшдирилмяси щазыркы дюврдя актуаллыьы артмыш мясялялярдян биридир. Ганунвериъилик базасынын мцкяммял
олмасы йарадылаъаг сярбяст зоналарда, сянайе шящяръикляриндя истещсалын
даща сцрятли артымына, ихраъ потенсиалынын йцксялмясиня йардым едя биляр.
Сahиbkarlыьыn иnkишafыnыn surяtlяndиrиlmяsи, bиznes mцhиtиnиn ялверишсизлийинин daha da artыrыlmasы vя сащибкарлыг фяалиййятиня башлама prоsedurlarыnыn sadяlяшdиrиlmяsи цчцn zяrurи tяdbиrlяrиn gюrulmяsи mяqsяdи иlя
«Sahиbkarlыq fяalиyyяtи subyektlяrиnиn «bиr pяncяrя» prиnsиpи uzrя tяшkиlиnиn tяmиn edиlmяsи tяdbиrlяrи haqqыnda» Azяrbaycan Respublиkasы Prezиdentиnиn 2007-cи иl 25 оktyabr tarиxlи Сяrяncamы имзаланмыдыр. Бундан
сонра, 2007-cи иl 18 dekabr tarиxdя иsя sahиbkarlыq subyektlяrиnиn dоvlяt
qeydиyyatыnыn “bиr pяncяrя” prиnsиpиnя uyьun tяшkиlиnи tяmиn etmяk mяqsяdи иlя «Sahиbkarlыq fяalиyyяtи subyektlяrиnиn dоvlяt qeydиyyatыnыn «bиr
pяncяrя» prиnsиpи uzrя tяшkиlиnиn tяmиn edиlmяsиnя daиr яlavя tяdbиrlяr barяdя» Президент Sяrяncamы олмушдур.
Azяrbaycan Prezиdentиnиn 11 noyabr 2008-cи иl tarиxlи Фяrmanы юлкянин ихраъ потенсиалынын тянзимлянмяси сащясиндя мцщцм бир сянядя чеврилмишдир. Бу Фярманда нязярдя тутуланлара ясасян, 1 йанвар 2009-ъу илдян
етибарян respublиkamыzыn dюvlяt sяrhяdиnиn buraxыlыш mяntяqяlяrиndяn keчиrиlяn mallarыn vя nяqlиyyat vasиtяlяrиnиn yoxlanыlmasыnda «bиr pяncяrя»
prиnsиpи тятбиг едиляъякдир. Бu prиnsиp цzrя vahиd dюvlяt orqanыnыn sяlahиyyяtlяrи Dюvlяt Gюmrцk Komиtяsиnя hяvalя olunmuшdur.
Гейд едяк ки, бундан яввял верэи системиндя вя сащибкарлыгла мяшьул олмаг истяйян физики вя щцгуги шяхслярин гейдиййаты мясялясиндя «бир
пянъяря» принсипинин тятбиги юзцнц практики бахымдан доьрултмуш вя бюйцк сямяря вермишдир. Бу бахымдан експертляр - сярщяд кечид мянтягяляриндя беля системин тятбигинин дя мцсбят нятиъя веряъяйини прогнозлашдырырлар.
Иqtиsadи Иnkишaf Nazиrlиyи tяrяfиndяn «Azяrbaycan Respublиkasыnыn
Antииnhиsar Mяcяllяsи»nиn”,«Иnvestиsиya fяalиyyяtи haqqыnda” Azяrbaycan
Respublиkasыnыn Qanunu»nun layиhяlяrи hazыrlanmыш вя бу сянядляр Azяrbaycan Respublиkasыnыn Prezиdentи tяrяfиndяn Azяrbaycan Respublиkasыnыn Mиllи Mяclиsиnя tяqdиm оlunmuшдур. Щazыrda Mиllи Mяclиsdя ганун
лайищяляринин гябулу цчцн muzakиrяляр апарылыр. Бундан башга, назирлик
тяряфиндян «Azяrbaycan Respublиkasыnda sahиbkarlыьыn иnkишafы Dоvlяt
Prоqramы» layиhяsи дя hazыrlanmышdыr. Бу сяnяdдя sahиbkarlыьыn иnkишafыna dоvlяt dяstяyиnиn fоrma vя цsullarы muяyyяn edиляъякдир. Назирлийин
мялуматында гейд едилир: «Лayиhяdя sahиbkarlыьыn dоvlяt tяnzиmlяnmя
mexanиzmlяrиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи, иnfrastruktur tяmиnatы sяvиyyяsиnиn
yuksяldиlmяsи vя sahиbkarlыьыn dяstяklяnmяsи mоdellяrиnиn tяtbиqи, sahиbkarlыьыn иnfоrmasиya, mяslяhяt tяmиnatы sяvиyyяsиnиn yuksяldиlmяsи vя
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kadr hazыrlыьыnыn tяkmиllяшdиrиlmяsи, sahиbkarlыьыn malиyyя tяmиnatыnыn
yaxшыlaшdыrыlmasы, dоvlяt-sahиbkar munasиbяtlяrиnиn иnkишafы vя sahиbkarlarыn
hцquqlarыnыn mudafияsи mexanиzmlяrиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи, sahиbkarlыьыn
иxrac pоtensиalыnыn guclяndиrиlmяsи uzrя tяdbиrlяrи nяzяrdя tutuлуб».
6.3.Милли игтисадиййатын инкишафы вя ихраъ потенсиалындан
сямяряли истифадядя онун ящямиййяти
Ихраъ потенсиалынын тянзимлянмясиндя башлыъа мягсяд милли игтисадиййатын давамлы инкишафынын тямини вя макроигтисади сабитлийин горунуб сахланылмасыдыр. Диэяр тяряфдян дя ихраъ потенсиалынын йцксялдилмяси, ондан
милли игтисадиййатын инкишафы цчцн сямяряли истифадя едилмяси цчцн макроигтисади сабитлик вя давамлы инкишаф ясас шяртляр кими чыхыш едир. Бир сюзля,
бу ики амил бир-бири иля гаршылыглы ялагядядирляр. Буна эюря дя ихраъ потенсиалынын тянзимлянмяси мясяляляриндян бящс едяркян макроигтисади инкишаф эюстяриъиляринин юйрянилмяси вя игтисади инкишаф хцсусиййятляринин, милли
игтисадиййатда мцшащидя едилян тенденсийаларын тядгиги зярури эюрцнцр.
1990-ъы иллярин орталарындан башлайараг милли игтисадиййатда ялдя едилмиш сабитлик сонракы иллярдя макроигтисади инкишафын ясасына чеврилмишдир.
Юлкяйя хариъи инвестисийаларын ъялб едилмяси, хариъи-игтисади ялагялярин гурулмасы, малиййя сабитлийинин тямини вя диэяр бу кими амилляр нятиъя етибариля 1997-ъи илдян башлайараг юзцнц ясас макроигтисади эюстяриъи олан
цмумдахили мящсулун артымында эюстярмишдир. Щятта инди Азярбайъан
игтисади артым сцрятиня эюря дцнйа юлкяляри арасында юн сыраларда дурур.
Хцсусиля дя, 2006-ъы илдя ЦДМ-ин 34,5 %-лик, 2007-ъи илдя ися 25,0 фаизлик
артымы даща диггятялайиг олмушдур. Нефт секторунда ялдя едилмиш наилиййятляр, бу сектордан газанылан эялирляр щесабына ири инвестисийа лайищяляринин реаллашдырылмасы, Дювлят бцдъяси эялирляринин сон бир нечя ил ярзиндя 2
дяфяйя гядяр артмасы, хариъи игтисади ялагялярин эенишлянмяси, щюкумятин
реэионларын инкишафына даща ъидди диггят йетиряряк бир сыра програмларын
иърасына башламасы вя диэяр бу кими амилляр сцрятли игтисади инкишафын ясасына
чеврилмишдир. 1995-2007-ъи илляр ярзиндя юлкядя истещсал олунан ЦДМ-ин
адамбашыда дцшян дяйяри 282 манатдан 2980 маната гядяр йцксялмишдир.
Ъядвял 1.1.-я диггят йетирсяк, бу позитив динамика даща айдын шякилдя эюрцняр.
Тящлилляр эюстярир ки, милли игтисадиййатда инкишаф просесляринин сцрятлянмяси игтисади сащялярин ихраъ потенсиалларындан истифадя имканларыны да
йцксялтмишдир. Лакин бунунла йанашы, бир сыра стратежи сащялярин ихраъ
потенсиалынын тянзимлянмясиня даща бюйцк зярурят йаранмышдыр.

247

Ъядвял 1
Азярбайъан Республикасында ЦДМ-ин 1995-2007-ъи илляр цзря артым
динамикасы
İllər
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Milyon
manat
2133.8
2732.6
3158.3
3440.6
3775.1
4718.1
5315.6
6062.5
7146.5
8530.2
12522.5
18746.2
25228.1

Milyon АBŞ
dolları
2415.2
3180.8
3960.7
4446.4
4583.7
5272.8
5707.7
6235.9
7276.0
8680.4
13238.7
20983.0
29399.9

Dinamika
88,2
101,3
105,8
110,0
107,4
111,1
109,9
110,6
111,2
110,2
126,4
134,5
125,0

Adambaşına
manat
$
282.1
319.3
357.5
416.1
409.2
513.2
441.5
570.6
480.1
582.9
595.1
665.1
665.2
714.3
752.9
774.4
880.8
896.8
1042.0
1060.3
1513.9
1600.4
2241.1
2508.5
2980.9
3473.9

Гейд: Ъядвял ДСК-нын вя ИИН-ин щесабатлары ясасындa hазырланмышдыр
Игтисади Инкишаф Назирлийинин щазырладыьы «Аzяrbaycan Рespublikasыnыn 2008-ci il və gələn 3 il цzrя iqtisadi-sosial ИnkiĢaf Кonsepsiyasi və
Пroqnoz Эюstəricilərи» адлы сяняддя йахын цч илдя ясас макроигтисади эюстяриъи олан ЦДМ-дя даща ъидди артымларын мцшащидя едиляъяйи прогнозлашдырылмышдыр. Бу инкишаф просесляри ясасян ашаьыдакы амиллярля изащ едилир:
- real sektorda, xцsusи иlя dя, neft sektorunda иstehsalыn fиzиkи hяcmиnиn xeylи artmasы;
- neft vя neft mяhsullarы цzrя иxracыn hяcmиnиn vя dцnya bazarlarыnda neftиn qиymяtиnиn artmasы;
- иqtиsadи sиyasяtdя mяcmu tяlяbиn stиmullaшdыrыlmasыna цstцnlцk verиlmяsи;
- юlkяdя, xцsusиlя, daxиlи mяnbяlяr hesabыna иnvestиsиya fяallыьыnыn
йцксялдил- мяси vя sahиbkarlыьыn иnkишafыnыn sцrяtlяnmяsи.
Мялум олдуьу кими, Азярбайъанда дювлятин игтисади сийасятинин ясас
приоритетиндян бири кими гейри-нефт секторларынын инкишаф етдирилмяси, реэионларын инкишафына наил олунмасы эюстярилмишдир. Бу бахымдан юлкянин
аграр сектору хцсусиля диггяти ъялб едир. Бу сектор, щям дя бюйцк ихраъ
потенсиалына маликдир вя бу потенсиалдан истифадянин йцксялдилмяси узун
иллярдир ки, гаршыда дуран актуал мясялялярдян биридир.
ЦДМ-ин сащяляр цзря структуруна диггят йетирсяк, эюрярик ки, кянд
тясяррцфатынын бурадакы чякиси 2000-ъи илдяки 15,9 фаиздян 2007-ъи илдя 5,9
фаизя енмишдир. Дцздцр, бу даща чох нефт секторунун ЦДМ-дяки чякисинин дурмадан артмасы вя 27,6 фаиздян 52,8 фаизя чатмасы иля изащ едиля
биляр. Амма нязяря алмаг лазымдыр ки, кянд тясяррцфатынын гейри-нефт
секторундакы чякиси дя бу илляр ярзиндя 2 дяфядян чох азалмышдыр. Бунунла
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йанашы, сон бир нечя илдя кянд тясяррцфаты сащясиндя фяалиййят эюстярян
кяндли фермер тясяррцфатларына, мцхтялиф сащибкарлыг субйектляриня дювлят
дястяйинин йцксялдийи мцшащидя олунур. Бу тядбирлярин комплекс шякилдя
давамлы олараг щяйата кечирилмяси аграр бюлмянин ихраъ потенсиалындан
истифадянин йцксялдилмясиндя мцстясна рол ойнайа биляр.
Ъядвял 2
Азярбайъан Республикасында ЦДМ-ин игтисади
фяалиййят нювляри цзря структуру 1995-2007-ъи илляр
Ъəmi
Kənd təsərrцfatı,
ovчuluq və meşəчilik
Balıqчılıq
Sənaye – ъəmi
Mədənчıxarma sənayesi
və karxanaların
işlənməsi

2000
100
15.9

2002
100
13.8

2003
100
12.2

2004
100
10.8

2005
100
9.0

2006
100
6.7

2007
100
5.9

0.2
36
27.6

0.2
37.4
28.9

0.2
37.2
27.5

0.2
38.3
29.0

0.2
47.5
39.4

0.4
57.3
50.9

0.3
59.1
52.9

o cцmlədən
xam neft və təbii qaz
hasilatı, neft və qaz
hasilatı ilə əlaqədar
xidmətlər
Emal sənayesi
Elektrik enerjisi, qaz və
su təchizatı
Tikinti
Ticarət, ictimai iaşə,
mehmanxanalar
Nəqliyyat, anbar
təsərrцfatı və rabitə
Sosial və qeyri-formal
xidmətlər
Xalis vergilər

27.6

28.8

27.5

28.9

39.3

50.8

52.8

5.3
3.1

7.4
1.1

8.6
1.1

8.3
1.0

7.2
0.9

5.8
0.6

5.3
0.9

6.5
6.7

8.7
7.9

11.2
7.6

12.5
7.7

10
6.9

7.7
5.9

7.1
5.9

12

9.8

10

9.5

8.1

6.6

6.0

16.5

14.2

13.8

13.8

10.6

9.9

8.4

6.2

8

7.8

7.2

7.7

5.5

7.3

Гейд: Ъядвял ДСК-нын мялуматлары ясасында щазырланмышдыр
Юлкя Президентинин рящбярлийи иля щяйата кечирилян уьурлу игтисади
сийасят 2007-cи иldя dя okяmиzиn davamlы dиnamиk иnkишafыnы шяrtlяndиrmиш,
dovlяtиmиzиn sиyasи vя иqtиsadи qudrяtиnиn artmasы, xalqыn rиfah halыnыn
yaxшыlaшdыrыlmasы, qarшыya qoyulan vяzиfяlяrиn yerиnя yetиrиlmяsи, hяyata
keчиrиlmиш ишlяrиn, яldя edиlmиш naиlиyyяtlяrиn hяcmи baxыmыndan диггятялайиг олмушдур. ЦDM-ин иstehsalы 2007-cи иldя dя yuksяk olmuш vя 25,2
mиlyard manata чatmышdыr ки, бu да 2006-cы иllя muqayиsяdя, 25,0 faиz sяvиyyяsиndя real artыm demяkdиr. Ил ярзиндя ЦDM-иn adambaшыna дцшян
щяъми 23,6 faиz artaraq 2 981,0 manata, йахуд 3 473,9 ABШ dollarына чatmышdыr вя бу эюстяриъийя эюря юлкямиз дцнйа юлкяляри сырасындакы мювГейини хейли йахшылашдырмышдыр. Игтисади Инкишаф Назирлийинин (ИИН) щесабатында
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гейд едилир ки, 2007-ъи илдя гeyrи-neft sektoru uzrя artыm 11 faиz tяшkиl
etmиш, цмумиликдя son 4 иldя olkя иqtиsadиyyatы tяxmиnяn 2 dяfя, qeyrиneft sektoru 1,8 dяfя artmышdыr. 2007–cи иldя 2003-cц иllя muqayиsяdя,
dovlяt иnvestиsиya qoyuluшunun hяcmи 20 dяfяdяn чox artmышdыr. Иqtиsadиyyatda muшahиdя olunan sычrayышlы artыm 2007-cи иlиn dovlяt vя иcmal
budcяlяrиnиn gostяrиcиlяrиndя dя юzцnц aydыn шяkиldя bцruzя vermишdиr.
2003-cц иllя muqayиsяdя, 2007-cи иldя Дovlяt бцдcяsиnиn carи xяrclяrи uzrя
sяhиyyя xяrclяrи 4,7 dяfя, kяnd tяsяrrufatы xяrclяrи 4,6 dяfя, mяdяnиyyяt,
иncяsяnяt, bяdяn tяrbиyяsи vя иdman xяrclяrи 3,1 dяfя, tяhsиl xяrclяrи 3,1
dяfя, sosиal mudafия vя sosиal tяmиnat xяrclяrи 2,8 dяfя, mяnzиl-kommunal
tяsяrrufatы xяrclяrи 3,1 dяfя artmышdыr.
Яввялдя гейд етдийимиз кими, kяnd tяsяrrufatы sahяsиndя dovlяt dяstяyинин эцъляндирилмяси мцшащидя едилир. Prezиdentиn Sяrяncamыna яsasяn
2007-cи иlиn Дюvlяt budcяsиndяn 80,0 mиlyon manat vяsaиtиn ayrыlmasы
hesabыna, щямин иlдя 598,8 mиn nяfяr fиzиkи vя 12 hцquqи шяxsя яkиn sahяsиnиn becяrиlmяsиndя иstиfadя edиlmиш yanacaq vя motor yaьlarыna, mиneral
gubrяlяrиn guzяшtlя satыlmasыna, buьda иstehsalчыlarыna sяpиlяn hяr hektar
sahяyя gorя 40 манат yardыmыn verиlmяsи tяmиn edиlmишдир. Бu mяqsяdля
68,9 mиlyon manat vяsaиt sяrf olunmuшdur. Тядгигатлар эюстярмишдир ки,
беля yardыmlarыn nяtиcяsи olaraq яvvяlkи иlя nиsbяtяn kяnd tяsяrrufatы
mяhsullarы uzrя butovlukdя яkиlяn sahя 2,0 mиn hektar, payыzlыq taxыl vя
buьda sahяlяrи иsя 261 mиn hektar artmышdыr.
ИИН-ин мялуматына эюря, сahиbkarlыьыn, o cumlяdяn aqrar sektorda
sahиbkarlыьыn иnkишafыna dovlяt qayьыsы 2007-ъи илдя daha da artыrыlmыш,
fermer tяsяrrufatlarыna mиkrokredиtlяrиn verиlmяsи, lиzиnq xиdmяtиnиn gostяrиlmяsи иstиqamяtиndя mцhцm addыmlar atыlmышdыr. «Aqrolиzиnq» ASC
цчцn nяzяrdя tutulmuш 40,0 mиlyon manat, Kяnd Tяsяrrufatы Kredиtlяrи
uzrя Dovlяt Agentlиyиnя nяzяrdя tutulmuш 5,0 mиlyon manat vяsaиtlяrиn
tяyиnatы uzrя иstиfadяsи tяmиn edиlmишdиr.
Сon иllяr аграр секторда fяalиyyяt gostяrяn fermerlяrя vя sahиbkarlara dovlяt dяstяyи эцъляндирилмякдя давам етмишдир. Бу да юз нювбясиндя кянд тясяррцфаты мящсулларынын, аграр сянайе мящсулларынын истещсалына
вя щям дя ихраъына мцсбят тясир эюстярмишдир. Беля дястяк тядбирляриня мисал олараг бир сыра конкрет фактлар эюстяря билярик: «Кяnd tяsяrrufatы mяhsullarы иstehsalы иlя mяшьul olan hцquqи шяxslяr mяnfяяt vergиsиnи, яlavя dяyяr vergиsиnи, sadяlяшdиrиlmиш vergиnи vя hяmиn fяalиyyяt prosesиndя иstиfadя
olunan obyektlяrdяn яmlak vergиsиnи, fиzиkи шяxslяr ися яlavя dяyяr vergиsиnи vя яmlak vergиsиnи odяmяkdяn azad edиlибляр». Azяrbaycan Respublиkasы Prezиdentиnиn «Aqrar bolmяdя lиzиnqиn genишlяndиrиlmяsи sahяsиndя
яlavя tяdbиrlяr haqqыnda» 2004-cц иl 23 oktyabr tarиxlи Sяrяncamыna уйьун олараг aqrar bolmяnиn mцasиr texnиka иlя tяchиzatыnыn мцкяммялляшдирилмяси мягсядиля «Aqrolиzиnq»” ASC yaradыlmыш, бeш иlя qaytarmaq
шяrtиlя kяnd tяsяrrufatы texnиkalarыnыn alыnыb lиzиnqя verиlmяsи цчцn 2005250

иldян башлайараг Дюvlяt budcяsиndяn ири mяblяьdя vяsaиtляр ayrыlmышдыр.
Kяnd tяsяrrufatы mяhsullarы иstehsalчыlarыna zяrurи aqrokиmyяvи xиdmяtlяrиn gostяrиlmяsи цчцn бу сящмдар ъямиййятинин tяrkиbиndя 61 rayonda
tяsяrrufat hesablы Aqroservиs fиlиallarы yaradыlмыш vя onlarыn texnиka иlя
tяchиz olunmasы sahяsиndя tяdbиrlяr hяyata keчиrиlмякдядир. АСЪ-нин мялуматына эюря, «2005-2006-cы иллярдя юлкяйя сящмдар ъямиййят тяряфиндян
gяtиrиlmиш kяnd tяsяrrufatы texnиkalarыndan 270 яdяd taxыlyыьan kombayn,
486 яdяd traktor, 11 яdяd mиnи-traktor, 19 яdяd ekskavator-buldozer vя
1061 яdяd kotan vя muxtяlиf kяnd tяsяrrufatы tяyиnatlы qoшqular rayon
Aqroservиs fиlиallarыnыn vя ayrы-ayrы шяxslяrиn иstиfadяsиnя verиlиrmишdиr».
Azяrbaycan Respublиkasы Nazиrlяr Kabиnetиnиn 16 noyabr 2007-cи иl tarиxlи Гяrarы иlя «Buьda иstehsalчыlarыnыn maddи maraьыnыn artыrыlmasы vя buьda иstehsalчыlarыnыn stиmullaшdыrыlmasы mяqsяdиlя Дюvlяt budcяsиnиn vяsaиtи
hesabыna yardыm verиlmяsи Qaydalarы»” tяsdиq edиlmишdиr ки, бу сянядя
яsasяn, buьda иstehsalчыlarыna mяhsul иstehsalы цчцn иstиfadя etdиklяrи
yanacaьыn, motor yaьыnыn vя mиneral gubrяlяrиn dяyяrиnиn orta hesabla 50
faиzиnиn dюvlяt tяrяfиndяn odяnиlmяsи нязярдя тутулмушдур вя бу ютян илляр
ярзиндя щяйата кечирилмякдядир.
Ъядвял 3
Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы, 2000-2007-ъи иляр (млн. манат.)
Bцtцn təsərrцfat
kateqoriyaları
Dinamika

2000
1060.7
-

2002
1270.5

2003
1366.5

2004
1476.6

2005
1732.1

2006
1969.7

2007
2318.3

108.0

117.0

113.7

117.7

874.8
601.8
63.2

988.2
743.9
68.9

1124.3
845.4
63.6

1303.1
1015.2
98.8

bitkiчilik
heyvandarlıq
Kənd təsərrцfatı
mцəssisələri

617.7
443
23.9

119.7
107.5
o cцmlədən:
774.1
807
496.4
559.5
22.8
41.6

bitkiчilik
heyvandarlıq
Fərdi sahibkarlar,
ailə, kəndli və ev
təsərrцfatları

17.8
6.1
1036.8

o cцmlədən:
11
10.3
11.8
31.3
1247.7 1324.9

13.0
50.2
1413.4

14
54.9
1663.2

15.9
47.7
1906.1

17.7
81.1
2219.5

bitkичilik
heyvandarlıq

599.9
436.9

o cцmlədən:
763.1
796.7
484.6
528.2

861.8
551.6

974.2
689

1108.4
797.7

1285.4
934.1

Гейд: Ъядвял ДСК-нын мялуматлары ясасында щазырланмышдыр
Щюкумятин игтисади сийасятиндя аграр бюлмянин инкишаф приоритетляри
ашаьыдакы кими мцяййянляшдирилмишдир:
- torpaq vя su ehtиyatlarыndan sяmяrяlи иstиfadяnиn tяmиnи;
- kяnd tяsяrrцfatыnda suvarma vя melиorasиya tяmиnatыnыn bяrpasы;
- aqrar bюlmяnиn maddи-texnиkи bazasыnыn mюhkяmlяndиrиlmяsи;
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- aqrar bюlmяnиn xammal иstehsalы vя emalы sahяlяrиnиn яlaqяlи
иnkишafыnыn dяstяklяnmяsи;
rяqabяtqabиlиyyяtlи
mяhsul
иstehsalыnыn
artыrыlmasыnыn
stиmullaшdыrыlmasы;
- aqrar bюlmяnиn malиyyя vяzиyyяtиnиn yaxшыlaшdыrыlmasы;
- aqrar bюlmяnиn hцquqи-normatиv bazasыnыn tяkmиllяшdиrиlmяsи;
- aqrar bюlmяnиn elmи-metodиkи tяmиnatыnыn vя kadr hazыrlыьы
sиstemиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи.
Прогнозлара эюря, 2008-2011-ъи иллярдя аграр бюлмядя мящсул истещсалы 40 фаизя гядяр арта биляр вя ейни эюстяриъи ихраъда да юз яксини тапа биляр. Шякил 1-дя аграр мящсулларын фактики вя прогноз эюстяриъиляринин мцгайисяли динамикасы тягдим едилмишдир.
Истяр аграр бюлмянин, истярся дя диэяр сащялярин ихраъ потенсиалынын
йцксялдилмясиндя вя ондан милли игтисадиййатын инкишафы цчцн сямяряли истифадя едилмясиндя юзял бюлмянин, хцсуси мцлкиййятя ясасланан сащибкарлыьын ролу хцсусиля вурьуланмалыдыр. Нязяря алмалыйыг ки, гейри-нефт сектору
цзря ихраъ ясасян юзял бюлмя щесабына формалашыр. Бу бахымдан мцасир
игтисади просесляр шяраитиндя дювлятин сащибкарлыьа дястяйи хцсуси ящямиййятя маликдир.
«Azяrbaycan Respublиkasы regиonlarыnыn sosиal-иqtиsadи иnkишafы цзря
Dovlяt Proqramы»nыn (2004-2008-cи иllяr) qяbulundan вя щямин Програмда нязярдя тутулан тядбирлярин реаллашдырылдыьы бу илляр яrzиndя olkяdя sahиbkarlыьыn иnkишafыna gostяrиlяn dиqqяt vя qayьы nяtиcяsиndя ozяl sektora
maraq xeylи artmышdыr. Мясялян, 2007-cи иldя ЦDM-ин strukturunda юзял
bolmяnиn payы яввялки илляря нисбятян хейли артараг 84 faиzя чatmыш, сон
дюрд ил ярзиндя ачылмыш йени иш йерляринин дя 85 faиzиndяn чoxu юзял sektorun payыna dцшmцшdцr. Дювлят бцдъяси эялирляринин дя бюйцк щиссяси бу
секторда формалашыр.
Республикамызын ихраъ потенсиалынын артмасында сон илляр сянайе сащясиндя ялдя едилмиш наилиййятляр, инкишаф просесляри дя хцсуси рола маликдир. 2002-2007-ъи илляр ярзиндя юлкядя сянайе мящсулу истещсалынын щяъми
4020 милйон манатдан 20277 милйон маната йцксялмишдир. Сянайе истещсалыны мядянчыхарма вя емал сянайеляри кими груплашдырсаг, эюрярик ки,
сон илляр биринъинин цмуми сянайе мящсулу истещсалында чякиси дурмадан
артмышдыр. Бу, ясасян нефт секторунда щасилатын артымы иля баьлыдыр. Амма
бунунла йанашы, емал сянайесиндя дя инкишаф просесляри мцшащидя едилМишдир. 2002-2007-ъи илляр ярзиндя емал сянайеси мящсулу истещсалы 2002 млн.
манатдан 14631 млн. маната чатмышдыр. Бу секторда мящсул истещсалы
2005-ъи илдя 16 %, 2006-ъы илдя 6,9 %, 2007-ъи илдя ися 7,3 % артмышдыр.
Емал сянайесинин даща сцрятли артым мцшащидя олунан сащяляри бунлардыр:
dяri, dяridяn mяmulatlar vя ayaqqabы istehsalы, oduncaqlarыn emalы vя
aьacdan mяmulatlarыn istehsalы, sellцloz-kaьыz istehsalы; nяшriyyat iшi,
maшыn vя avadanlыqlarыn istehsalы, nяqliyyat vasitяlяri vя avadanlыqlarыnыn
istehsalы, rezin vя plastik kцtlя mяmulatlarыnыn istehsalы.
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Ъядвял 4
Сянайенин ясас эюстяриъиляри, 2002-2007-ъи илляр
Сянайе мящсулу (млн. ман.)
Динамика (%)
Сянайе мцяссисяляринин сайы
Мядянчыхарма сянайеси
мящсулу (млн. ман.)
Сянайедя хцсуси чякиси
Емал сянайеси мящсулу
(млн.ман.)
Сянайедя хцсуси чякиси (%)
Електрик енержиси, газ вя
суйун истещсалы вя
бюлцшдцрцлмяси
Сянайедя хцсуси чякиси (%)

2002
4019.
5
103.6
2357
2002.
5
55.6

2003
4982.
1
106.1
2421
2346.
6
52.5
31.5

2004
5961.
4
105.7
2439
2958.
3
50.7
2543.
3
34.2

2005
9290.
5
133.5
2571
5672.
6
55.2
3074.
2
32.8

2006
15509
.4
136.6
2664
10565
.9
61.0
4312.
2
29.0

2007
20277
.4
124
2729
14630
.9
68.0
4440.
4
24.9

1664

2220

29.9
353

415.5

459.8

543.7

631.3

1206.
1

14.5

16.0

15.1

12.0

10.0

7.1

Гейд: Ъядвял ДСК-нын мялуматлары ясасында щазырланмышдыр
Мцхтялиф дювлят програмларынын, сосиал-игтисади инкишаф консепсийаларынын тящлили эюстярир ки, Азярбайъанда дювлятин игтисади сийасятиндя нювбяти илляр ярзиндя сянайенин инкишаф приоритетляри ашаьыдакы кими мцяййянляшдирилмишдир:
- sяnayenиn qeyrи-neft sektorunun иnkишaf иstиqamяtlяrиnиn mцяyyяnlяшdиrиlmяsи;
- sяnaye strukturunun seчиlmиш иnkишaf иstиqamяtlяrиnя uyьun olaraq
yenиdяn qurulmasы vя onun иnvestиsиya tяlяblяrиnя uyьunlaшdыrыlmasы;
- дюvlяt mцlkиyyяtиndя olan vя ya sяhmlяrиn nяzarяt zяrfи dюvlяtя
mяxsus olan sяnaye mцяssиsяlяrиnиn saьlamlaшdыrыlmasы;
- иstehsalыn texnolojи cяhяtdяn yenиdяn qurulmasы;
- иnvestиsиya mяnbяlяrиnиn vя resurslarыnыn mцяyyяnlяшdиrиlmяsи vя
artыrыlmasы;
- gцzяшtlи bцdcя vяsaиtи hesabыna sяnayenиn иnkишafыnыn dяstяklяnmяsи;
- vergи vя gюmrцk sиyasяtиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи, иxracыn dяstяklяnmяsи vя daxиlи bazarыn qorunmasы;
- иxtиsaslы ишчи qцvvяsиnиn hazыrlanmasы;
- сяnaye шяhяrcикляринин yaradыlmasы иlя rяqabяtяdavamlы sяnaye
mяhsullarыnыn иstehsalыnыn dяstяklяnmяsи;
- иxracyюnцmlц иstehsallarыn yaradыlmasыnыn tяшvиqи vя bu sayяdя
regиonal vя dцnya иqtиsadиyyatыna иnteqrasиyanыn gцclяndиrиlmяsи;
- dцnyada mюvcud olan elmи-texnиkи иnnovasиya proseslяrиnя гошулмасы вя с.
Гейд етмяк лазымдыр ки, сон дюрд илдя юлкя цзря йарадылмыш йени
мцяссисялярин 60 фаизи пайтахтын пайына дцшцб. Бу да щеч шцбщясиз ки, игтисади инкишафын бир мяркяздя тямяркцзляшмясинин тязащцрцдцр. Мящз буна эюрядир ки, Азярбайъан щюкумяти игтисади сащядяки сийасятинин приоритетляриндян бири кими юлкя реэионларынын инкишаф етдирилмясини мцяййянляш253

дирмишдир. 2004-2008-ъи иллярдя иъра едилмиш «Азярбайъан Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы цзря Дювлят Програмы» да бу мягсядя
хидмят етмишдир. Тядгигатлар эюстярир ки, Програмын иърасы вя онун чярчивясиндя реэионларда чохсайлы мцяссисялярин йарадылмасына, инкишафына дястяк верилмяси, реэионларда инфраструктурун инкишаф етдирилмяси ихраъ потенсиалындан сямяряли истифадя цчцн эениш имканлар ачмышдыр. ИИН-ин сянядиндя сюзц эедян Дювлят Програмынын иърасы вя онун нятиъяляри беля гиймятляндирилмишдир: «Dovlяt Proqramыnыn иcrasы dюvrцndя sяnaye sahяsиndя
яsas mяqsяdlяrdяn bиrи olaraq regиonlardakы sяnaye muяssиsяlяrиnиn fяalиyyяtиnиn bяrpasы, yenи muяssиsяlяrиn yaradыlmasы, elяcя dя kяnd tяsяrrufatы
mяhsullarыnыn emalы muяssиsяlяrиnиn иstehsal иmkanlarыnыn artыrыlmasыna
xцsusи dиqqяt yetиrиlmишdиr. Юlkя Бaшчыsыnыn regиonlara sяfяrlяrи bu prosesи
daha da surяtlяndиrmиш, yerlи vя xarиcи sahиbkarlarыn ишgцzar fяallыьыnыn
artmasы иlя muшahиdя olunmuшdur. «Proqramы»n иcrasы muddяtиndя regиonlarda mюvcud tяbии vя яmяk potensиalыndan sяmяrяlи иstиfadя mяqsяdиlя onlarla yenи иstehsal vя emal muяssиsяlяrи yaradыlmышdыr kи, bu da
yerlи яhalиnиn mяшьulluьunun vя olkяdя dиnamиk иnkишafыn tяmиn edиlmяsиndя яsas иnkишaf gostяrиcиlяrиndяn bиrи kиmи qиymяtlяndиrиlmишdиr. Dovlяt
Proqramыnыn qяbulundan kecяn dюvr яrzиndя qeyrи-neft sektorunun dиnamиk иnkишafы vя regиonlarыn иqtиsadи potensиalыndan sяmяrяlи иstиfadя edиlmяsиnя yюnяldиlmиш tяdbиrlяr hяyata kecиrиlmиш, sosиal-mяdяnи иnfrastruktur obyektlяrи yenиdяn qurulmuш, yenи иш yerlяrиnиn aчыlmasы vя яhalиnиn
hяyat sяvиyyяsиnиn yuksяldиlmяsи иstиqamяtиndя mцhцm naиlиyyяtlяr яldя
edиlmишdиr».
Реэионларда йарадылмыш вя юлкянин ихраъ потенсиалынын йцксялдилмясиндя хцсуси рол ойнайан мцяссисялярдян бир нечясинин игтисади эюстяриъиляриня ашаьыда диггят йетирмишик. Фикримизъя, беля мцяссисялярин фяалиййятинин эенишляндирилмяси, онларын бейнялхалг базарларда рягабятядавамлы
мящсул истещсал етмяляриня дювлят дястяйинин эюстярилмяси бюйцк сямяря
веря биляр.
Abшeron иqtиsadи rayonunda гейд едилян дюврдя фяалиййятя башламыш
«Tam» Гиda Сяnayesи Мцяssиsяsиндя 150 ceшиddяn чox шиrnиyyat mяhsulu
иstehsal edилир вя muяssиsяnиn gundяlиk gцcц 10 tondur. Бурада 500 nяfяrdяn чox ишчи чалышыр. Мuяssиsяnиn yuksяk keyfиyyяtlи mяhsullarы yerlи tяlяbatы odяmяklя yanaшы, щям дя ихраъ олунараг xarиcи bazarlara – Gцrcцstana, Orta Asиya olkяlяrиnя dя gondяrиlиr.
Сумгайыт шящяриндя фяалиййятя башламыш «Bиsmak» MMC QиdaSяnaye Kompleksи дя бу гябилдян олан мцяссисядир. 20-dяk ceшиddя
mяhsul иstehsal edяn bu muяssиsяyя яsas texnologиyalar Almanиyadan,
Rusиyadan vя Turkиyяdяn gяtиrиlmиш vя mцasиr avadanlыqlar quraшdыrыlmышdыr. Комплексдя dяyиrman, qяnnadы fabrиkи, bиskvиt vя makaron
sexlяrи фяалиййят эюстярир. Бурада sutkada 12 ton qяnnadы mяmulatы, 3 ton
vaflи, 20 ton makaron иstehsal olunур вя gяlяcяkdя шokolad fabrиkинин dя
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иstиfadяyя verиlмяси нязярдя тутулмушдур. Бу мцяссисянин дя мящсуллары
хариъи юлкяляря ихраъ олунур.
Ихраъ потенсиалы нязярячарпаъаг шякилдя артан вя йени бярпа едилмиш
мцяссисялярдян бири олан «Azяrbaycan Alцmиnиumu» ASC-nиn Sumqayыt
«Alцmиnиum” иstehsalat sahяsи»дир. Мцяссисяйя хариъи инвестисийанын ъялб
едилмяси нятиъясиндя онун истещсал щяъми вя ихраъы бир-нечя дяфя артмыш,
бурада ялавя 600 иш йери йарадылмышдыр.
Сумгайыт шящяриндя 2003-cц иldяn иnшasыna baшlanan vя yuksяk
keyfиyyяtlи polиetиlen borularыn иstehsalы цчцn nяzяrdя tutulan «DиzaynGenay Azяrbaycan» Зavodu 2006-cы иlиn oktyabrыndan ишя башламышдыр.
Мцяссисянин истещсал едяъяйи мящсул чешидляринин бюйцк щиссяси ихраъ цчцн
нязярдя тутулуб.
«Azkompozит» Бoru Иstehsalы Зavodu да 2006-cы иlиn иkиncи yarыsыndan фяалиййятя башламышдыр. Щазырда burada komponent maddяlяrdяn
gundя 500 metr boru иstehsal edиlиr вя эяlяcяkdя бу эюстяриъинин 1000
metrя чatdыrыlмасы нязярдя тутулуб. Muяssиsяdя иlkиn mяrhяlяdя boru
иstehsalы, gяlяcяkdя иsя иrи hяcmlи su, neft чяnlяrиnиn buraxыlmasы планлашдырылыб. Иtalиya, Иngиltяrя vя Fransadan gяtиrиlmиш mцasиr avadanlыqlarын
quraшdыrыlдыьы бу мцяссисядя истещсал олунан борулардан «Oьuz-QяbяlяBakы» su kяmяrиnиn, шяhяrlяrиn daxиlи su vя kanalиzasиya xяtlяrиnиn
cяkиlишиndя истифадя edиlmяsи, дахили tяlяbat odяnиldиkdяn sonra ися ихраъа
йюнялдилмяси мягсяд кими гаршыйа гойулмушдур.
Юлкя Президенти 2006-cы иlдя Эянъя шящяриня вя Daшkяsяn районуна
сяфяр едяркян «Daшkяsяn Fиlиzsaflaшdыrma» ASC-dя olmuш вя она бу
нящянэ мцяссисянин «Daшkяsяn» vя «Gяncя» layиhяlяrи, gяlяcяkdя yaradыlacaq zavodlarыn planlarы тягдим едилмишдир. Билдирилмишдир ки, дцnyada
ABШ-dan sonra bu tиplи иkиncи muяssиsя Azяrbaycanda olacaqдыр. 5 миндян чох инсанын ишля тямин едиляъяйи бу мцяссися дя юлкянин ихраъ потенсиалында хцсуси ящямиййятя маликдир.
2005-cи иlдян башлайараг Qяbяlя rayonunda «Эилан Щолдинг»ин
тяркибиндя олан мцяссисяляр тяряфиндян мцхтялиф сащяляри ящатя едян ири
истещсал сащяляри гурулмушдур. Кonserv zavodu, fыndыq emalы vя corяk
zavodlarы, tиkиntи materиallarы иstehsalы muяssиsяlяrи kompleksи, qum-чыnqыl
zavodu vя asfalt zavodu, kяrpиc zavodu vя диэярлярини буна мисал эюстярмяк олар.
Сон илляр реэионларда фяалиййят эюстярян мцяссисялярдян инкишафы даща
чох диггяти ъялб едянлярдян бири дя «Шяkи-Иpяk» ASC-дир. Бu мцяссисянин
fяalиyyяtи hesabыna respublиkanын baramaчыlыq vя pambыqчыlыq rayonlarыnda 20 mиn nяfяrя yaxыn yerlи sakиn mюvsцmи ишlяrя cяlb edиlиr. Мцяссися
ясасян ихраъ тяйинатлыдыр.
Masallы rayonunda 1996-ъы илдян фяалиййятя башламыш «Embawood»
Мebel Фabrиkинdя иldя 45 mиn dяst yuksяkkeyfиyyяtlи yumшaq vя bяrk
mebellяr иstehsal olunur. Бу мящсуллар Rusиyaya, Gцrcцstana vя Orta
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Asиya respublиkalarыna иxrac edиlиr. Даща keyfиyyяtли мящсул истещсал етмяк цчцн Иtalиya, Bolqarыstan, Rumыnиya, Turkиyя кими хариъи юлкялярдян
yarыmfabrиkatlar gяtиrиlиr. Mцяssиsя «ИSO-9001» beynяlxalq keyfиyyяt sertиfиkatы almыш, bиr sыra beynяlxalq sяrgиlяrиn dиplomuna layиq gюrцlmцшdцr.
2006-cы иlдя Иmишlи Шяkяr Зavodunun aчыlышы олмушдур. Азярбайъанын илк шякяр заводу олан бу мuяssиsяnиn ишя salыnmasы kяnd tяsяrrufatыnыn dиgяr sahяlяrиnиn дя иnkишafыna, ишsиzlиyиn aradan qaldыrыlmasыna бюйцк кюмяклик эюстярмишдир. Zavodda Turkиyя, Ukrayna, Чexиya, Polшa,
Almanиya vя Иran mutяxяssиslяrи дя чалышырлар. Бу мцяссися щям ихраъ потенсиалына эюря, щям дя реэионда мяшьуллуьун артырылмасы бахымындан ян
стратежи мцяссисяйя чеврилмишдир.
2005-cи иl aprelиn 26-da Шamaxыda «Star Ltd» Тelevиzor Зavodunun
aчыlышы olmuшдур. Бу Turkиyя, Cяnubи Koreya vя Чиn bиrgя muяssиsяsидир.
Мцяссисядя mцasиr standartlara cavab verяn muxtяlиf юlчцlц televиzorlar
иstehsal edиlиr вя бу mяhsullar Ukrayna вя Orta Asиya olkяlяrиnя иxrac olunur. «Star» Мяишяt Аvadanlыьы Зavodunда ися иl ярзиндя muxtяlиf modellяrdя
300 mиn яdяd kondиsиoner, 200 mиn яdяd muxtяlиf юlчцlц soyuducu vя 150
mиn яdяd paltaryuyan maшыnын иstehsal eдилмяси nяzяrdя tutulмушдур.
Шцбщясиз ки, беля нцмуняляри чохалтмаг да олар. Ъядвял 1.5-дян
эюрцндцйц кими, тякъя 2007-ъи илдя ачылмыш мцяссисялярин сайы 5 мини кечмишдир. Анъаг бизи марагландыран ясас мясяля бу мцяссисялярин юлкянин
ихраъ потенсиалынын тянзимлянмясиндяки ролудур. Тядгигатлар эюстярир ки,
ихраъын артымында, онун диверсификасийалашмасында, мцхтялиф йени сащялярдя ихраъ потенсиалларынын формалашдырылмасында сащибкарлыг тяшяббцсляри
ян ясас амил кими чыхыш едир. Бу бахымдан да дювлятин ихраъ потенсиалыны
тянзимлямясиндя беля сащибкарлыг тяшяббцсляриня эениш мейдан ачмасы,
инвесторлара дястяк вермяси зярури эюрцнцр.
Беля дястякдян бири щюкумятин сащибкарлыьа субсидийалар вермяси вя
эцзяштли кредит хятлярини ачмасыдыр ки, сон иллярдя бу сащядя позитив
мейилляр мцшащидя едилир. ИИН-нин щесабатына эюря, 2002-2005-cи иllяr
яrzиndя Назирлийин табелийиндя олан Sahиbkarlыьa Komяk Mиllи Fonduna
сащибкарлыг субйектляриня йардым mяqsяdlя Дюvlяt budcяsиndяn 74
mиlyon manat vяsaиt ayrыlmышdыр, 2007-cи иldя ися bu rяqяm артараг 80
mиlyon manatа чатмышдыр ки, бу да 2004-cц иllя muqayиsяdя, 4 dяfя, 2003cц иllя muqayиsяdя, 7 dяfя, 2002-cи иllя muqayиsяdя, ися tяxmиnяn 30 dяfя
чох олмушдур. 2004-2007-cи иllяr яrzиndя Fondun vяsaиtlяrи hesabыna olkя
uzrя 6194 sahиbkarlыq subyektиnя 235.6 mиlyon manat kredиt verиlmишdиr.
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Ъядвял 5
1995-2007-ъи иллярдя юлкя игтисадиййатына йюнялдилмиш инвестисийаларын
структуру вя динамикасы

Ъями капитал
гойулушлары
Динамика
Дахили
инвестисийалар
Динамика
Хариъи
инвестисийалар
Динамика

млн.
Ман
млн.
дол.
%
млн.
Ман
млн.
дол.
%
млн.
Ман
млн.
дол.
%

1995

1997

1999

480,6

1351,8 1293,8 1454,6 4249,2 5820,4 5769,9 6234,5 6774,8

544,0

1695,0 1571,0 1562,1 4326,4 5922,8 7118,3 7249,4 7584,0

691,0

168,7

84,3

110,6

156,3

132,8

149,3

308,8

395,2

437,7

938,3

1324,0 2104,9 2756,1 4037,8

175,6

387,2

480,0

470,1

955,4

1347,3 2225,1 3096,7 4695,1

423,9

115,3

110,9

95,1

168,2

141,1

331,4

1043,0

898,6

1016,9 3310,9 4496,4 4628,9 4154,1 2737,0

368,4

1307,0 1090,2 1092,0 3371,0 4275,5 4893,2 4667,5 3182,6

9,6д

195,5

76,3

2001

119,0

2003

146,5

2004

130,4

2005

115,7

159,0

106,9

2006

114,8

130,9

89,7

2007

117,8

150,7

89,1

Гейд: Ъядвял ДСК-нын мялуматлары ясасында щазырланмышдыр
Ихраъ потенсиалындан сямяряли истифадядя вя онун игтисади инкишаф истигамятиндя тянзимлянмясиндя игтисадиййата гойулан инвестисийалар мцщцм
ящямиййятя маликдир. Бу инвестисийаларын бир щиссяси мювъуд истещсал сащяляринин инкишафына, о ъцмлядян дя бу сащялярдя ихраъын артымына йюнялдилирся, онларын ясас щиссяси йени истещсал, хидмят вя ифраструктур сащяляринин
йарадылмасына истигамятляндирилир. Бу да юз нювбясиндя, юлкядя реал игтисади артымы шяртляндирмиш олур. Нефт секторунда ялдя едилмиш наилиййятляр,
нефтин дцнйа базарына чыхарылмасы нятиъясиндя ирищяъмли валйута ещтийатларынын ялдя едилмяси, Дювлят бцдъяси эялирляринин сцрятли артымы сон илляр ярзиндя дювлят инвестисийаларынын щяъминин дурмадан артмасыны шяртляндирмишся, хариъи игтисади ялагялярин эенишляндирилмяси, юлкядя макроигтисади
малиййя сабитлийинин мющкямляндирилмяси хариъи инвестисийаларын артымына,
сащибкарлыьын инкишафы, инвестисийа мцщитинин йахшылашдырылмасы ися юз нювбясиндя дахили юзял инвестисийаларын артымына ряваъ вермишдир.
Ъядвял 5-дя тягдим олунан эюстяриъилярин мцгайисяли тящлили эюстярир
ки, 1995-2007-ъи иллярдя ил ярзиндя юлкя игтисадиййатына гойулан инвестисийаларын щяъми 14 дяфя, о ъцмлядян дахили инвестисийаларын иллик щяъми 27 дяфя,
хариъи инвестисийалар ися 8,2 дяфя артмышдыр. 2003-2004-ъц иллярдян башлайараг бу сащядя мцшащидя едилян позитив тенденсийалардан бири дахили инвестисийаларын сцрятли артымы вя цмуми ивестисийалардакы хцсуси чякисиня эюря
хариъи инвестисийалары цстялямясидир.
Рясми статистикайа ясасян, 2007-ъи илдя юлкя игтисадиййатында яsas
kapиtala yonяldиlmиш цmumи иnvestиsиyanыn 3456,6 mиlyon manatы, йахуд
51,0 faиzи neft sektorunun, 3318,2 mиlyon manatы, йахуд 49,0 faиzи qeyrиneft sektorunun пайына дцшмцшдцр. 2006-ъы илля muqayиsяdя, qeyrи-neft
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sektoruna yonяldиlmиш иnvestиsиyanыn hяcmи 28,8 faиz чox olmuш, яsas
kapиtala yonяldиlmиш xarиcи иnvestиsиyanыn иstиfadя edиlmиш bцtцn sяrmayяdяkи xцsusи cяkиsи 40,4 faиz, daxиlи иnvestиsиya иsя 59,6 faиz tяшkиl etmишdиr. Иl
ярзиндя ясас kapиtala yonяldиlmиш daxиlи иnvestиsиya яvvяlkи иlдякиндян 50,7
faиz чох олмушдур.
Гейд етмяк лазымдыр ки, ихраъ потенсиалындан сямяряли истифадя эюстяриъиляриндян бири дя юлкянин ихраъынын артым сявиййяси, мювъуд сащялярин
ихраъ потенсиалларына уйьунлуьу мясялясидир. Ихраъын сявиййяси вя артым
темпи юлкядяки игтисади инкишафа уйьундурму? Бу суала ъаваб ахтармаг
мягсядиля мцхтялиф мцгайися вя паралелляр апармаг олар. Бунлардан ян
ясасы юлкянин ясас макроигтисади эюстяриъиси олан ЦДМ-дя ихраъын пайы вя
бу ики эюстяриъинин артым темпляринин мцгайисясидир. Мялум олдуьу кими,
ЦДМ щесабланаркян онун тяркибиндяки ясас щиссялярдян бири олан ихраъ
эютцрцлцр. Беля ки, сон дюврдя, ЦДМ-ин артым темпи ихраъын артымыны
цстялямишдир. Бу да ондан хябяр верир ки, ЦДМ-ин артымында башга
амиллярин ролу йцксялмишдир. Бир сюзля, бу илкин, садя бир тящлил олса да ону
эюстярир ки, ихраъын артымы юлкядяки игтисади артымла адекват дейилдир.
Юлкядяки макроигтисади сабитликдян, артан малиййя ресурсларындан даща
сямяряли истифадя етмякля ихраъ потенсиалларыны еффектли реаллашдырмаг олар.
Юлкядя ихраъ потенсиалындан сямяряли истифадяйя ящямиййятли дяряъядя
тясир едян вя онун тянзимлянмясинин ясас аляти олан амиллярдян бири дя
эюмрцк системи вя онун инкишафы мясяляляридир. Эюмрцк системинин,
эюмрцк тариф тянзимлянмясинин ъари вязиййяти, щям дя хариъи тиъарятин
либераллашдырылма сявиййясини характеризя едир.
Тядгигатлар эюстярир ки, Азярбайъанын игтисади инкишаф стратеэийасында эюмрцк системинин нювбяти иллярдя ашаьыдакы истигамятлярдя инкишафы
нязярдя тутулуб:
- йerlи иstehsalчыlarыn maraqlarы vя иstehsal olunan mяhsullarыn rяqabяt qabиlиyyяtиnиn artыrыlmasы nяzяrя alыnmaqla gюmrцk rцsumlarыnыn
dяrяcяlяrиnиn чevиk tяnzиmlяnmяsи, еynи zamanda gюmrцk tяnzиmlяnmяsи
zamanы юlkя иqtиsadиyyatыnыn иnvestиsиya mallarыna artan tяlяbatынын нязяря
алынмасы;
- бцtцn hallarda mallarыn иdxalы zamanы gюmrцk sиyasяtиnиn яn vacиb
иstиqamяtlяrиndяn bиrи кими xammal vя иnvestиsиya yюnцmlц mallara daha
яlverишlи шяraиtиn yaradыlmasы vя иdxal mallarыnыn mиllи иstehsalчыlara mяnfи
tяsиrиnиn azaldыlmasы кими мцяййянляшдирилмяси;
- gюmrцk xиdmяtиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи, gюmrцk иши sahяsиndя beynяlxalq яmяkdaшlыьыn genишlяndиrиlmяsи vя иnkишaf etdиrиlmяsи, gюmrцk rяsmиlяшdиrиlmяsи prosedurlarыnыn daha da sadяlяшdиrиlmяsи, qaчaqmalчыlыq vя
gюmrцk qaydalarыnыn pozulmasы иlя mцbarиzяnиn sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasы, gюmrцk brokerи иnstиtutlarыnыn yaradыlmasы иstиqamяtlяrиndя tяdbиrlяrин эюрцлмяси;
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- daxиlи bazarыn qorunmasы tяdbиrlяrинин gюmrцk sиyasяtиnиn яsas
иstиqamяtlяrиndяn bиrи kиmи олараг галмасы вя с.
Беля бир гянаятя эялмяк олар ки, эюмрцк тариф тянзимлянмясинин
игтисади инкишафы, ихраъ потенсиалындан истифадянин йцксялдилмясини стимуллашдыраъаг шякилдя тякмилляшдирилмяси эцнцн ян актуал тялябляриндян биридир. Ихраъ потенсиалларынын хариъи тиъарятдя даща дольун якс олунмасы цчцн
бу мясяляйя диггят йетирилмяси ваъибдир.

6.4. Азярбайъанын хариъи-тиъарят фяалиййтяинин
хцсусиййятляри вя онун ясас эюстяриъиляринин тящлили
Азярбайъан Республикасы мцстягиллик ялдя етдикдян сонра гаршыда
дуран ян мцщцм игтисади проблемлярдян бири юлкянин дцнйа игтисадиййатына интеграсийасынын тяшкили, хариъи тиъарят ялагяляринин гурулмасы, ихраъ
потенсиалынын артырылмасы вя бу просеслярдян сямяряли истифадя мясяляляри
олмушдур. Мцстягиллийин илк илляриндя республикамызын игтисадиййаты ясасян
идхалдан асылы вязиййятдя олмуш, игтсиадиййатын вахты иля приоритетини тяшкил
етмиш сащялярдя беля дярин бющран просесляри мцшащидя едилмишдир.
Бу эцн щисси фярящля гейд етмяк олар ки, юлкя игтисадиййатында сцрятли
инкишаф просесляри мцшащидя едилир, милли игтисадиййатымызын дцнйа игтисадиййатына интеграсийасы истигамятиндя бюйцк уьурлар ялдя едилмишдир. Артыг
Азярбайъан Республикасынын дцнйанын 140 юлкяси иля тиъарят-игтисади ялагяси
мювъуддур. 1995-2007-ъы илляр ярзиндя хариъи тиъарят дювриййясинин щяъми 9
дяфядян чох артмышдыр. Бу илляр ярзиндя идхал 8 дяфядян чох, ихраъ ися 10
дяфяйя гядяр йцксялмишдир.
Мцасир дюврдя Азярбайъанын хариъи-тиъарят фяалиййяти спесифик хцсусиййятляря маликдир. Бу хцсусиййятляри сяъиййяляндирян ашаьыдакы факторлар
мювъуддур:
- юлкянин базар игтисадиййатына кечид дюврцнц йашамасы;
- зянэин тябии сярвятляря малик олмасы;
- нефт ихраъатчысы олмасы;
- ъоьрафи мювгейи (Авропа-Асийа няглиййат дящлизинин цзяриндя
йерляшмяси);
- йерли истещсалын даща чох кечмиш совет стандартларында олмасы вя с.

259

Ъядвял 1
Азярбайъан Республикасынын хариъи-тиъарят дювриййясинин ясас
эюстяриъиляри, 1995-2007-ъи илляр (млн.АБШ доллары иля)
Илляр

Дювриййя

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

1304,9
1591,9
1575,6
1682,6
1965,1
2917,3
3745,3
3833,0
5218,1
7131,4
8547,2
11637,2
11770,5

Динамика,
%-ля
-8,8
22,0
-1,1
6,8
16,8
48,5
28,4
2,3
36,1
36,7
19,8
36,1
1,1

Идхал
667,6
960,6
794,3
1076,5
1035,9
1172,0
1431,1
1665,6
2626,4
3515,9
4200,4
5265,1
5712,2

Динамика,
%-ля
-14,2
43,9
-17,3
35,5
-3,8
13,1
22,1
16,4
57,7
33,7
19,5
25,3
8,5

Ихраъ
637,2
631,2
781,3
606,1
929,2
1745,2
2314,2
2167,5
2591,7
3615,5
4346,9
6372,1
6058,4

Динамика,
%-ля
-2,4
-1,0
23,8
-22,4
53,3
87,7
32,6
-6,3
19,6
39,5
20,2
46,6
-5,9

Салдо
-30,4
-329,4
-13,0
-470,3
-106,6
573,1
883,0
501,9
-34,7
99,5
146,5
1107,0
3462,3

Гейд: Ъядвял ДСК-нын мялуматлары ясасында щазырланмышдыр.
Республиканын хариъи-тиъарят стратеэийасынын мцяййянляшдирилмясиндя
бу факторлар юз тясирини эюстярмишдир. Фикримизъя, эяляъякдя дя бу
амиллярин мцсбят вя мянфи тясирляри мцяййянляшдирилмяли, юлкянин ихраъ
потенсиалынын тянзимлянмясиндя бунлар нязяря алынмалыдыр.
Тядгигатлар эюстярир ки, сон беш илдя хариъи тиъарят дювриййясиндя
ихраъын хцсуси чякисинин йцксялмясиндя вя онун динамик олараг артымында
нефт амилинин ролу бюйцк олмушдур. Статистик эюстяриъилярин тящлили буну
айдын шякилдя эюстярир.
Беля ки, 2001-ъи илдя ихраъын 91 %-ни, 2002-ъи илдя 87%-ни, 2003-ъц
илдя 85%-ни, 2004-ъц илдя 82%-ни, 2005-ъи илдя 76%-ни, 2006-ъы илдя 84%-ни,
2007-ъи илдя ися 81 %-ни нефт вя нефт мящсуллары тяшкил етмишдир. 2008-ъи илдя
ися бу эюстяриъи нефтин дцнйа базарындакы гиймятинин 2 дяфядян чох
артмасы иля ялагядар олараг 95 фаиздян дя чох олмушдур. Тясадцфи дейилдир
ки, республикамызын ирищяъмли нефт ихраъына башладыьы 2000-ъи илдян хариъитиъарят дювриййясиндя мцсбят салдо мцшащидя едилир. Гейд етдийимиз кими,
щям дя дцнйа базарында хам нефтин гиймятинин артмасы да ихраъын дяйяр
ифадясиндя, артымында рол ойнайыр.
Бу гейд едилянляр ону эюстярир ки, ихраъын сцрятли артымы, цмуми
тиъарят дювриййясиндя мцсбят салдонун мцшащидя едилмяси, онун щяъминин
артмасы щеч дя архайынчылыьа ясас вермир. Артыг бир сыра игтисадчы алимляр юз
тядгигатларында эюстярмишляр ки, юлкянин ихраъ потенсиалындан сямяряли
истифадя едилмяси цчцн ихраъын структурунда гейри-нефт секторунун хцсуси
чякисинин артырылмасына диггят йетирилмялидир.
Дцздцр, арашдырмалар эюстярир ки, бу илляр ярзиндя гейри-нефт сектору
цзря ихраъда да артым мцшащидя едилмишдир. Лакин бу артымын гейд едилян
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секторун реал ихраъ потенсиалыны юзцндя якс етдирдийини сюйлямяк мцмкцн
дейил.
Статистик мялуматларын тящлили эюстярир ки, сон илляр ихраъын структурунда хцсуси чякисиня эюря нефт вя нефт мящсулларындан сонра кимйа сянайеси
мящсуллары вя кянд тясяррцфаты мящсуллары эялир. Бу мящсулларын ися айрыайрылыгда ихраъда хцсуси чякиси 3 %-и кечмир.
Азярбайъан Республикасынын ихраъ потенсиалындан истифадянин йцксялдилмяsиндя вя онун тянзимлянмясиндя бейнялхалг игтисади интеграсийа
просесляри мцстясна рола маликдир. Тябии ки, бу просеслярдян бири йухарыда
гейд етдийимиз икитяряфли тиъарят-игтисади ялагяляр щесаб едиля биляр. Лакин
бейнялхалг игтисади интеграсийада чохтяряфли тиъарят-игтисади ялагяляр, о
ъцмлядян бейнялхалг тяшкилатларла ялагяляр мцщцм ящямиййят кясб едир.
Бу тип ялагяляря ашаьыдакылары мисал эюстярмяк олар:
- МДБ чярчивясиндя бу Бирлийя цзв олан юлкялярля ямякдашлыг;
- Гара Дяниз Игтисади Ямяктяшлиг Тяшкилаты чярчивясиндя цзв юлкялярля
ямякдашлыг;
- ЭУАМ чярчивясиндя бу тяшкилата цзв юлкялярля ямякдашлыг;
- Бейнялхалг малиййя институтлары (БФВ, ДБ, АЙИБ вя с.) иля
ямякдашлыг;
- Диэяр игтисади бирликляр (АБ вя с.) вя тяшкилатларла (Дцнйа Тиъарят
Тяшкилаты, Дцнйа Эюмрцк Тяшкилаты вя с.) ямякдашлыг вя с.
МДБ юлкяляри Азярбайъанын хариъи тиъарятиндя хцсуси чякийя маликдирляр. Хцсусиля дя ону гейд етмяк лазымдыр ки, республикамызын гейри-нефт
сектору цзря ихраъында МДБ биринъи йердя дурур. Тяърцбя эюстярир ки, юлкямизин ихраъ потенсиалындан сямяряли истифадя мясялясиндя бу Бирлик, хцсусиля
дя бу тяшкилата цзв олан Русийа Федерасийасы хцсуси ящямиййят кясб едирляр.
Фикримизъя, ихраъ потенсиалынын тянзимлянмяси просесиндя бу юлкялярля олан
тиъарят-игтисади ялагяляря бундан сонра да бюйцк диггят йетирилмялидир.
Юлкямизин хариъи тиъарят ялагяляринин ъоьрафи вя реэионал гурулушу
спесифик хцсусиййятляря маикдир. Яэяр бир сыра Гярби Авропа юлкяляри нефт
амилиня эюря, даща доьрусу Азярбайъан нефтинин алыъысы олдуглары цчцн ихраъда юнямли йер тутурларса, МДБ юлкяляри, о ъцмлядян Русийа даща чох
милли игтисадиййатларын тарихи баьлылыьы, гоншулуг, няглиййат инфраструктур
ялагяляринин даща эениш шякилдя мювъудлуьу, мящсулларын стандартларынын
уйьунлуьу, базарларын гаршылыглы фяалиййятинин дяринляшмяси вя диэяр бу
кими факторларла ялагядар олараг стратежи тиъарят тяряфдашларыдыр. Ъядвля 2.йя диггят йетирсяк, бурада Азярбайъанын хариъи тиъарятинин ъоьрафи
структуру вя 2007-ъи илдя онун динамикасы даща дольун якс олунмушдур.
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Ъядвял 2
Азярбайъанын хариъи тиъарятиндя дцнйа реэионларынын хцсуси чякиси
2007

Яввялки иля нисбятян (/%)

Cəmi dюvriyyə
AB юlkələri
MDB юlkələri
Digər юlkələr

11766,9
3347,5
3003,5
5415,9

101,1
63,5
99,2
161,9

Ġxrac – cəmi
AB юlkələri
MDB юlkələri
Digər юlkələr

6058,3
1674,1
1102,4
3281,1

95,1
46,0
118,6
182,4

Ġdxal – cəmi
AB юlkələri
MDB юlkələri
Digər юlkələr

5708,6
1673,4
1901,1
2134,1

108,4
103,0
90,6
138,1

Гейд: Ъядвял ДСК-нын мялуматлары ясасында щазырланмышдыр
Яслиндя МДБ бир гурум кими еля дя ящямиййят кясб етмир. Ясасян
Бирлийя цзв олан юлкяляр, хцсусиля дя Русийа, Украйна, Газахыстан вя
диэярляри икитяряфли тиъарят-игтисади ялагяляр чярчивясиндя ихраъ вя идхалда
хцсуси пайа маликдирляр. Буна бахмайараг гейд етмялийик ки, бу юлкялярля
Бирлик чярчивясиндя дя тиъарят-игтисади ялагяляря аид сазишляр имзаланмышдыр.
МДБ чярчивясиндя бу эцня гядяр 1400-я гядяр sяnяd qяbul edиlmишdиr ки,
бu sяnяdlяrиn дя 141-и Azяrbaycan Respublиkasы tяrяfиndяn иmzalanmышdыr. Onlardan 12-и ratиfиkasиya olunmuш, 75-и dюvlяtdaxиlи prosedurlardan
keчmишdиr.
Щазырда MDB юlkяlяrи arasыnda 1000-dяn чox dюvlяtlяrarasы, hюkumяtlяrarasы vя иdarяlяrarasы mцqavиlя, sazиш vя dиgяr иkиtяrяflи sяnяdlяr гцввядядир. Bu сянядлярдян 100-dяn чоху tиcarяt–иqtиsadи яlaqяlяrя аиддир.
MDB юlkяlяrиnиn иnkишafы цчцn bazar mцnasиbяtlяrиnиn qorunмасы
шярти иля цmumиqtиsadи базара tяdrиcяn keчилmяsиnиn tяmиn olunmasы mяqsяdиlя 1994-cц иldя MDB mяkanыnda аzad tиcarяt zonasыnыn, Gюmrцk Bиrlиyиnиn, цmumи mal vя xиdmяt bazarыnыn, Dюvlяtlяrarasы Valyuta Komиtяsиnиn yaradыlmasы haqqыnda sazишlяr иmzalanmышdыr.
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Ъядвял 3
2002-2007-ъы иллярдя МДБ юлкяляри иля хариъи
тиъарятин ясас эюстяриъиляри

Ихраъ (млн.
доллар)
Хцсуси
чякиси, %
Идхал (млн.
доллар)
Хцсуси
чякиси, %

2002

2003

2004

2005

2006

243,7

333.9

614,3

905,4

929,6

11,2

12,8

16,9

20,8

14,6

650,6

850,7

1200,5

1449,5

2100,0

39,1

32,4

34,1

34,5

39,9

2007

1102,4
18,1
1901,1
33,2

20022007-ъи
иллярдя
артым
4,5 дяфя
6,9 %
2,9 дяфя
- 5,9 %

Гейд: Ъядвял ДСК-нын вя ДЭК-нын мялуматлары ясасында щазырланмышдыр
Дювлят Эюмрцк Комитясинин мялуматына эюря, рespublikanın
rezident və qeyri-rezidentləri 2008-ъи илдя MDB юlkələrinə 1619619,2 min
ABġ dolları dəyərində əmtəə (цmumi ixraca nisbətən 3,39%) чıxarmıĢlar,
o cцmlədən, 830044,4 min ABġ dolları dəyərində əmtəə sərbəst dюnərli
valyuta ilə (ixraca nisbətən 51,25%), 548 153,3 min ABġ dolları dəyərində
digər saziĢlərlə (ixraca nisbətən 33,84%) və 206865,9 min ABġ dolları
dəyərində əmtəə qapalı valyutaya hesablaĢmalar ilə (ixraca nisbətən
12,77%) чıxarılmıĢdır. Рespublikaya MDB юlkələrindən 2 340 338,9 min
ABġ dolları dəyərində əmtəə (цmumi idxala nisbətən 32,67%)
gətirilmiĢdir. Onlardan 1762233,4 min ABġ dolları dəyərində əmtəə sərbəst dюnərli valyutaya (idxala nisbətən 75,30%), 339458,8 min ABġ dolları dəyərində əmtəə qapalı valyutaya hesablaĢmalar ilə (idxala nisbətən
14,50 %) və 189182,4 min ABġ dolları dəyərində əmtəə digər saziĢlərlə
(idxala nisbətən 8,08%) gətirilmiĢdir. Цмумиликдя, MDB юlkələri цzrə хариъи тиъарят дювриййясиндя mənfi saldo 720 719,7 min ABġ dolları təĢkil
eтмишдир.
Ъядвял 4
Азярбайъан Республикасынын хариъи тиъарят дювриййясиндя ясас тяряфдаш
юлкяляр вя онларын 2008-ъи илдя ихраъ вя идхалда хцсуси чякиси
İxracda

İdxalda

Ġtaliya

млн.
ABġ
dol.
19220,1

ABġ

6014,3

12,59

Tцrkiyə

807,3

11,27

Ġsrail

3605,8

7,55

Almaniya

598,6

8,36

Юlkənin adı

чякиси,
%-lə

Юlkənin
adı

40,25

Rusiya

млн.
ABġ
dol.
1348,9
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чякиси, %-lə
18,83

Hindistan

2432,5

5,09

Ukrayna

567,2

7,92

Fransa

2322,7

4,86

Чin

478,5

6,68

Ġspaniya

1497,7

3,14

B.Britaniya

385,9

5,39

Ġndoneziya

1411,1

2,95

ABġ

266,1

3,72

Niderland

1353,4

2,83

Finlandiya

245,9

3,43

Чili

934,0

1,96

Yaponiya

240,4

3,36

B.Britaniya

925,9

1,94

Qazaxıstan

199,8

2,79

Гейд: Ъядвял ДСК-нын мялуматлары ясасында щазырланмышдыр.
Respublikadan MDB юlkələrinə əsasən mineral yanacaq, neft və
onların emal məhsulları, bitumlu minerallar (ixraca nisbətən 36,36%);
qara metallardan məmulatlar (10,95%); meyvə (9,00%); gəmilər, qayıqlar
və digər цzən vasitələr (7,62%); heyvan və ya bitki mənĢəli piylər və
yağlar (7,58%) ixrac edilmiĢdir. MDB юlkələrindяn Азярбайъана ися dənli
bitkilər (idxala nisbətən 16,65%); quru nəqliyyat vasitələri (12,11%);
avadanlıqlar və mexaniki qurğular (7,43%); qara metallardan məmulatlar
(6,86%); elektrik maĢınları və avadanlıqları, onların hissələri (6,29%)
idxal edilmiĢdir.
Хариъи игтисади ялагялярин тящлили, статистик эюстяриъилярин мцгайисяси
эюстярир ки, юлкя игтисадиййатынын мцхтялиф сащяляринин, хцсусиля дя гейринефт секторларынын, о ъцмлядян кянд тясяррцфатынын ихраъ потенсиалындан
истифадядя вя бу потенсиалын йцксялдилмясиндя Русийа Федерасийасы иля олан
тиъарят ялагяляри бюйцк ящямиййятя маликдир. Бу юлкя, Азярбайъанын гейринефт сектору цзря ихраъында хцсуси чякисиня эюря биринъи йердя дурур. 2007ъы илдя Русйанын Азярбайъанын цмуми хариъи тиъарят дювриййясиндя пайы
13,0 %, о ъцмлядян идхалда 17,6%, ихраъда ися 8,7 % олмушдур. Нязяря
алсаг ки, яввялдя гейд етдийимиз кими юлкянин цмуми ихраъында нефт вя
нефт мящсуллары 81 % пайа маликдир (2007-ъи ил) вя бу мящсуллар Русийадан башга юлкяляря ихраъ олунур, онда дейя билярик ки, Русийа Азярбайъанын
гейри-нефт сектору цзря ихраъында 45 фаиздян чох пайа маликдир (Русийанын
ихраъдакы пайы 8,7 % / Гейри-нефт секторунун ихраъдакы пайы 19% 100).
Дювлят Статистика Комитясинин мялуматларына ясасян, 2007-ъи илдя
иxrac-idxal яmliyyatlarыnыn 28,5 faizi Avropa Birliyi, 25,5 faizi MDB
юlkяləriндя , 46,0 faizi isя digяr dюvlятлярдя aparылмышдыр . Цмумиликдя ися
хarici ticarяt яlaqələrinin 47,4 faizi Avropa, 44,6 faizi Asiya, 7,7 faizi
Amerika, 0,2 faizi Afrika qitəsi юlkələri, 0,1 faizi isə Okeaniya юлкяляринин
пайына дцшцр.
Яввялдя гейд етдийимиз кими, хариъи тиъарят ялагяляринин ясас хцсусиййятлярини сяъиййяляндирян эюстяриъилярдян бири дя идхалын вя ихраъын структурунда ямтяялярин хцсуси чякисидир. Сон илляр бу сащядя ялдя едилмиш ясас
наилиййятлярдян бири идхалын структурунда ярзаг мящсулларынын чякисинин
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азалмасына наил олунмасыдыр. Бу да юлкядя щям идхалын явязлянмяси, щям
дя ярзаг тящлцкясизлийи стратеэийасынын уьурлу иърасындан хябяр верир.
2008-ъи илдя идхал вя ихраъын структурунда ямтяялярин пайы вя онун
яввялки иля нисбятян дяйишмяси ашаьыдакы кими олмушдур:
- Иxracda: xam neft - 92,49% (2007-ci ilin ixracına nisbətən 13,7 dəfя
артмышдыр), neft məhsulları - 4,30% (123,11%), qara metallar və onlardan
hazırlanan məmulatlar - 0,48% (301,31%), meyvə-tərəvəz - 0,45% (131,92%),
bitki və heyvan mənĢəli yağlar - 0,26% (148,78%), alцminium və ondan
hazırlanan məmulatlar - 0,26% (133,33%), kimya sənayesi məhsulları 0,23% (115,68%), alkoqollu və alkoqolsuz iчkilər - 0,04% (90%), pambıq 0,03% (46,23%), tцtцn və tцtцn məmulatları - 0,01% (54,59% артым).
- Иdxalda: maĢın və elektrik aparatları, avadanlıqlar, elektrotexniki
avadanlıqlar və onların ehtiyat hissələri - 30,82% (2007-ci ilя nisbətən
127,91%), nəqliyyat vasitələri və onların hissələri - 16,98% (137,63%), Яrzaq məhsulları - 12,50% (125,88%), qara metallar və onlardan hazırlanan
məmulatlar - 9,30% (108,38%), Яczaчılıq məhsulları - 1,51% (118,41%),
oduncaq və ondan hazırlanan məmulatlar - 1,16% (115,06%), xalq istehlakı malları - 0,72% (100,24%), mebel - 0,56% (116,93%) təĢkil edir. Qalan яmtəələrin payı na 26,46% dцшцr.
2008-ъи илдя ихраъ ямялиййатларында дювлят секторунун пайы 37,81 %,
юзял секторун пайы 61,78 %, физики шяхслярин пайы ися 0,41 % олмушдур.
Статистик эюстяриъиляр, щесабатлар ясасында апарылмыш тящлил вя мцгайисяляр Азярбайъанын хариъи тиъарят ялагяляринин мцасир хцсусиййятляри иля
баьлы ашаьыдакылары гейд етмяйя имкан верир:
- милли игтисадиййатда мцшащидя едилян сцрятли инкшаф просесляри хариъиигтисади ялагялярдя дя тязащцр олунур;
- хариъи-игтисади ялагялярин ясас эюстяриъиляринин тящлили бейнялхалг
игтисади интеграсийа просесляринин сцрятляндийини эюстярир;
- хариъи-игтисади ялагялярин ъоьрафийасынын вя идхал-ихраъ ямялиййатларынын реэионал структрунун динамик шякилдя дяйишиклийи мцшащидя едилир;
- ихраъын артымында нефт сектору мцстясна рол ойнайыр, лакин бунунла
йанашы, хариъи-игтисади ялагялярин эенишлянмяси гейри-нефт сектору цзря
ихраъ потенсиалындан истифадя цчцн эениш имканлар йарадыр;
- гейри-нефт сектору цзря ихраъда МДБ юлкяляри, хцсусиля дя Русийа
Федерасийасы тяряфдаш юлкя кими стратежи ящямиййятя маликдир;
- Азярбайъанын транзит юлкя кими бейнялхалг игтисади интеграсийа
просесляриндя ящямиййяти артыр;
- юлкянин кянд тясяррцфаты мящсулларынын ихраъ потенсиалындан истифадя
йцксялмякдядир;
- идхал вя ихраъын ямтяя структурунда макроигтисади инкишафа, игтисади тящлцкясизлик параметрляриня уйьун позитив дяйишикликляр эедир вя с.
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6.5.Азярбайъан Республикасынын Нефт-Газ Ихраъы Стратеэийасы
Щал-щазырда Азярбайъанын ихраъынын ясасыны нефт вя нефт мящсулларынын хариъи юлкяляря сатышы тяшкил едир. Бир сюзля, юлкянин ихраъында ясас стратеж истигамяти нефт сектору тутур. Сон илляр нефт секторунда ялдя едилмиш
наилиййятляр, нефт ихраъынын илбяил йцксялмяси Азярбайъаны дцнйанын ясас
нефт ихраъ едян юлкяляри сырасына чыхармышдыр. 2009-ъу илдя юлкядя нефт щасилатынын 50 милйон, 2010-ъу илдя ися 60 милйон тона чатдырылмасы планлашдырылмышдыр ки, бу да ону эюстярир ки, йахын иллярдя нефт амилинин ихраъдакы
чякиси вя ролу даща да артаъагдыр.
Бязян бир сыра тядгигатчылар иддиа едирляр ки, юлкянин ихраъ потенсиалынын тянзимлянмясиндян бящс едяркян, бу истигамятдя арашдырма апараркян нефт секторуна диггят йетирмяк ваъиб дейил, чцнки бу сащянин ихраъ
потенсиалы юзц-юзлцйцндя тянзимлянир. Онлар иддиа едирляр ки, щазыркы шяраитдя дцнйа нефт базарында рягабят йох сявиййясиндядир, базара чыхарылан
истянилян щяъмдя хам нефтин алыъысы вар, яксиня, ихраъатчы юлкяляр нефтин гиймятини йцксялтмяк, ону арзуолунан сявиййядя сахламаг цчцн щяъми
азалтмаьа мейиллидирляр.
Тядгигатлар эюстярир ки, щазыркы шяраитдя Азярбайъанын нефт ихраъынын
сямярялилийинин йцксялдилмясиндя ашаьыдакы мясяляляр приоритет тяшкил едир:
- нефт щасилаты сянайесиндя мцтярягги техника вя технолоэийалардан,
хариъи инвестисийлардан еффектли истифадя етмякля ихраъ олунан нефтин майа
дяйяринин ашаьы салынмасы, дцнйа базарындакы гиймят дяйишиклийиндян позитив истифадя вя диэяр амилляр щесабына ихраъдан дахил олан вясаитлярин йцксялдилмяси;
- нефт ихраъындан дахил олан ирищяъмли малиййя вясаитляриндян милли
игтисадиййатын инкишафында сямяряли инвестисийа кими истифадя етмяк, бу
вясаитляр щесабына диэяр сащяляри дя инкишаф етдирмяк;
- нефт ихраъындан ялдя едилян вясаитлярин эяляъяк нясилляр цчцн горунуб сахланмасынын сямяряли менеъментини тяшкил етмяк, дцнйа малиййя
базарларында еффектив шякилдя йерляшдирмяк;
- ирищяъмли нефт эялирляринин йарада биляъяйи мянфи тенденсийаларын гаршысынын алынмасы, давамлы макроигтисади сабитлийин горунуб сахланылмасы вя с.
Щazыrda enerjы tяhlцkяsizliyi problemi dцnyada, xцsusыlя inkiшaf
etmыш юlkяlяrdя яn aktual problemdir – дейян Президент И.Ялийевин фикринъя, Azяrbaycanыn neft strategiyasы юlkяnin enerjы tяhlцkяsizliyi problemini
100-150 il qabaqcadan hяll edib: «Bizim gцcцmцz bundadыr ki, Azяrbaycan юzцnцn enerji tяhlцkяsizliyi problemini hяll etmяklя yanaшы, bunun
digяr юlkяlяrdя, hяm qonшu, hяm dя coьrafi baxыmdan bizя yaxыn olmayan юlkяlяrdя hяllinя dя tюhfя verыr». O, bildirib kы, bu mяnada Azяrbaycan artыq dцnyada mцhцm rol oynayыr vя gяlяcяkdя дя bu rol artacaq:

266

Ъядвял 1
Азярбайъанын нефт ихраъынын ясас эюстяриъиляри, 2003-2007-ъи илляр
Мигдары, мин тон
Мябляэи, млн. доллар

2003
10951,8
2212,4

2004
11500,9
2962,2

2005
9033,1
3308,6

2006
12434,4
5354,0

2007
9432,4
4883,1

Ихраъда хцсуси чякиси, %

85,4

81,9

76,1

84,0

80,6

Гейд: Ъядвял ДСК-нын вя ДЭК-нын мялуматлары ясасында щазырланмышдыр

Щазырда щюкумят нефт секторунда ещтийатлардан даща сямяряли
истифадя иля баьлы мцхтялиф програм вя консепсийалар реаллашдырмагдадыр.
Нефт щасилатынын сямярялилийинин артырылмасы, йени йатагларын даща еффектив
шяртлярля истисмар едилмяси, щасилат сянайесиня инновасийаларын тятбиги гаршыда дуран ясас вязифялярдяндир.
2006-cы ilin may айында истифадяйя верилмиш «Bakы-Tbilisi-Ceyhan»
neft ixrac kяmяriнин цmumi uzunluьу 1769 km, keчirmя qabiliyyяti ися
gцn яrzindя 1 mln. barel, ildя 50 mln. tondur.
Йухарыда гейд едилянляр ону эюстярир ки, Азярбайъанын карбощидроэен ихраъы цчцн эениш имканлар ачылмыш, онларын дцнйа базарларына даща
сярфяли шяртлярля чыхарылмасы цчцн лазыми инфраструктур формалашмышдыр. Лакин бу сащянин ихраъ потенсиалынын тянзимлянмяси, ондан даща сямяряли
истифадя едилмяси цчцн истещсалын-щасилатын да тяляб олунан сявиййяйя чатдырылмасы зяруридир. Юлкядя нефт-газ щасилатынын мцасир вязиййяти неъядир?
Биз ашаьыда бу суала ъаваб арамаьа чалышмышыг.
2007-ъи илдя Azərbaycanda цmumilikdə 42,6 mln. ton neft, 17,0
milyard куб метр qaz hasil edilib. 2008-ъи илдя ися neft hasilatının 50,5
mln. tona, qaz hasilatının isə 26,1 milyard куб метря гядяр yцksələcəyi
gюzlənilir. 2009-cu ildə neft hasilatı 60,0 mln. ton, təbii qaz hasilatı isə
30,0 milyard куб метр həcmində proqnozlaşdırılır.
Азярбайъанын нефт ихраъынын сямярялилийнин артырылмасы, нефт сатышындан дахил олан вясаитлярдян милли игтисадиййатын инкишафында даща доьру
истигамятлярдя истифадя олунмасы даим дювлятин диггят мяркязиндядир. Бу
эцня гядяр бу проблемля баьлы бир сыра дювлят програмлары, ганунлар,
мцхтялиф норматив-щцгуги сянядляр гябул едилмиш, Президент тяряфиндян
фярман вя сярянъамлар имзаланмышдыр.
Бу истигамятдя атылмыш ян мцщцм аддым Azяrbaycan Respublikasыnыn Dюvlяt Neft Fondunun йарадылмасы олмушдур. Fond neft vя qazыn
kяшfiyyatы, iшlяnmяsi vя hasilatыn pay bюlgцsцnя dair Azяrbaycan Respublikasы Dюvlяt Neft Шirkяti ilя sяrmаyячilяr arasыnda baьlanmыш Saziшlяrin
hяyata keчirilmяsindяn, habelя Azяrbaycan Respublikasыnda, o cцmlяdяn
Xяzяr dяnizinin Azяrbaycan sektorunda neft-qaz ehtiyatlarыnыn kяшfiyyatы
vя iшlяnmяsinя dair baьlanmыш digяr Saziшlяrin hяyata keчirilmяsindяn иряли
эялян Azяrbaycan Respublikasыnыn яldя etdiyi vяsaitin sяmяrяli idarя
olunmasы mяqsяdi ilя Azяrbaycan Respublikasы Prezidentinin 29 dekabr
267

1999-cu il tarixli 240 nюmrяli Fяrmanыna uyьun olaraq yaradыlmышdыr.
Фондун ясас вязифяси кими эюстярилмишдир: «Azяrbaycan Respublikasы
vяtяndaшlarыnыn bugцnkц vя gяlяcяk nяsillяrinin mяnafeyi naminя neft vя
qaz ehtiyatlarыnыn kяшviyyatы vя iшlяnmяsi sahяsindя baьlanmыш saziшlяrin
hяyata keчirilmяsindяn vя Fondun юz fяaliyyяtindяn яldя olunan valyuta
vя digяr vяsaitin yыgыlmasыnы vя sяmяrяli idarя olunmasыnы tяmin etmяk.»
Азярбайъан Щюкумяти тяряфяндян «Neft vя qaz gяlirlяrinin idarя
olunmasы цzrя uzunmцddяtli Сtrategiya» щазырланмыш вя бу Azяrbaycan
Respublikasы Prezidentinin 27 sentyabr 2004-cц il tarixli 128 nюmrяli
Fяrmanы ilя tяsdiq edilmiшdir.
Стратеэийанын ишляниб щазырланмасы зярурилийи беля изащ едилмишдир:
«1994-cц ildяn baшlayaraq hяyata keчirilяn Milli Neft Strategiyasыnыn
reallaшmasы sayяsindя Azяrbaycan Respublikasы neft vя qaz yataqlarыnыn
inkiшafы istiqamяtindя keyfiyyяtcя yeni mяrhяlяyя qяdяm qoymuш, юlkя
iqtisadiyyatыna kцlli miqdarda investisiya cяlb edilmiш, Xяzяr dяnizinin
karbohidrogen ehtiyatlarыnыn Azяrbaycandan keчmяklя dцnya bazarlarыna nяqli sahяsindя nailiyyяtlяr яldя edilmiш, 1999-cu ildяn etibarяn "Яsrin Mцqavilяsi" цzrя mяnfяяt neftinin ixracы nяticяsindя юlkяyя xarici valyutanыn davamlы daxil olmasы tяmin edilmiшdir.»
Azяrbaycanda karbohidrogen ehtiyatlarыnыn geniшmiqyaslы istismarы
ilя яlaqяdar olaraq, bir tяrяfdяn, neft vя qaz gяlirlяrinin 2008-ci ildяn baшlayaraq kяskin artmasы vя digяr tяrяfdяn, mюvcud neft-qaz ehtiyatlarыnыn
nisbяtяn qыsa mцddяtdя tцkяnmя ehtimalы, bюyцk hяcmdя xarici valyutanыn daxil olmasы шяraitindя юlkяdя bяrqяrar olan makroiqtisadi sabitliyin
qorunmasы, gяlirlяrin bir hissяsinin gяlяcяk nяsillяr цчцn saxlanmasы ilя
yanaшы, onlardan indiki nяslin rifahыnыn yцksяldilmяsi цчцn istifadя edilmяsi, qeyri-neft sektorunun inkiшafыnыn stimullaшdыrыlmasы vя iqtisadiyyatыn tarazlы inkiшafыnыn tяmin edilmяsi neft vя qaz gяlirlяrinin idarя olunmasы цzrя uzunmцddяtli Сtrategiyanыn qяbul edilmяsi zяrurяtini gцndяmя
gяtirmiшdir.
Сюзцэедян Стратеэийа 2005-2025-ci illяri яhatя edir vя bu mцddяt
яrzindя hяmin gяlirlяrdяn istifadяnin яsas prinsiplяrini vя ortamцddяtli
xяrclяr siyasяtini mцяyyяnlяшdirir.
Сяняддя нефт вя газ эялирляринин узунмцддятли дювр цчцн прогнозлашдырылмасы мясялясиня даир ашаьыдакы мягамлар юз яксини тапмышдыр:
- уzunmцddяtli dюvr цчцn Azяrbaycan Respublikasыnыn neft vя qaz
gяlirlяrinin hяcmi юlkяnin tяsdiq olunmuш neft vя qaz ehtiyatlarыnыn ehtimal olunan qiymяtlяri яsasыnda mцяyyяn edilir;
- нeft vя qaz ehtiyatlarыnыn hяcmi «Azяri-Чыraq-Gцnяшli», «Шahdяniz» yataqlarыndan, hasilatыn pay bюlgцsц saziшlяrindя nяzяrdя tutulmuш
digяr yataqlardan, elяcя dя AR DNШ-in vя onun tяsisчiliyi ilя yaradыlmыш
mцшtяrяk mцяssisяlяrin istismarыnda olan yataqlardan gюzlяnilяn neft vя
qaz ehtiyatlarыnыn qiymяtlяndirilmяsi яsasыnda mцяyyяn edilir;
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- йeni yataqlar kяшf edildikcя Azяrbaycanыn neft vя qaz ehtiyatlarыnыn hяcmi ilя baьlы proqnozlar dяqiqlяшdirilir;
- нeftin vя qazыn qiymяti pessimist variantda (baza variantыnda nяzяrdя tutulduьundan aшaьы qiymяtlя) proqnozlaшdыrыlыr (baza variantы neftin vя qazыn mцvafiq dюvr цчцn proqnozlaшdыrыlan qiymяtidir).
Стратеэийада карбощидроэен мящсулларынын ихраъындан ялдя едилян
ирищяъмли вясаитлярин узунмцддятли истифадяси принсипляри ашаьыдакы кими
мцяййянляшдирилмишдир:
- uzunmцddяtli dюvr цчцn neft vя qaz gяlirlяri hesabыna xяrclяrin
proqnozlaшdыrыlmasы zamanы dяyiшmяz real xяrclяr prinsipi яsas gюtцrцlцr
vя bu Сtrategiyanыn яhatя etdiyi dюvr яrzindя nяzяrdя tutulan xяrclяr цчцn
illik limit mцяyyяn edilir;
- neft vя qaz gяlirlяrindяn daxilolmalar zirvя sяviyyяsinя чatdыqda,
onlarыn 25 faizdяn az olmayan hissяsi yыьыma yюnяldilir;
- neft vя qaz gяlirlяrinin qяbul edilmiш xяrclяmя qaydalarы neft vя
qaz gяlirlяrinin idarя olunmasы цzrя uzunmцddяtli Сtrategiyanыn яhatя
etdiyi dюvr яrzindя dяyiшmяz qalыr vя bu zaman dяyiшmяz real xяrclяr
prinsipi яsasыnda proqnozlaшdыrыlan xяrclяr limitinя riayяt olunur;
- ortamцddяtli dюvr яrzindя xяrclяrin hяcmi uzunmцddяtli dюvr цчцn
mцяyyяn edilmiш limitlяr nяzяrя alыnmaqla, qeyri-neft kяsiri (neft sektoru
nяzяrя alыnmadan юlkяnin icmal bцdcяsinin gяlirlяri vя xяrclяri arasыnda
fяrq) яsasыnda mцяyyяn edilir. Nюvbяti ilin xяrclяri ilя яvvяlki ilin xяrclяri
arasыnda kяskin artыb-azalmalar arzuolunmaz hesab edilir vя qeyri-neft
kяsirinin kяskin dяyiшmяsinя yol verilmir;
- investisiya yюnцmlц xяrclяr hяr il цчцn tяrtib olunan ortamцddяtli
Dюvlяt Иnvestisiya Proqramы чяrчivяsindя hяyata keчirilir.
Бу принсиплярин реализасийасы иля беля прогноз едилир ки, Azяrbaycanыn
investisiyaya olan yцksяk tяlяbatыnыn юdяnilmяsi ilk dюvrlяrdя xяrclяrin
artmasы ilя yanaшы, qeyri-neft sektorunun inkiшafыna vя юlkяnin tяdricяn
neft vя qaz gяlirlяrindяn asыlыlыьыnыn zяiflяmяsinя шяrait yaradacaq вя гeyri-neft sektorunun uzunmцddяtli dюvr яrzindя neft vя qaz gяlirlяri hesabыna inkiшafы юlkяnin xarici borclara ehtiyacыnыn azalmasыны шяртляндиряъяк.
Щазырда юлкядя сюзцэедян сяняд ясасында мakroiqtisadi sabitliyin
tяmin edilmяsi, neft vя qaz gяlirlяri hesabыna nяzяrdя tutulan prioritet
xяrclяrin яlaqяlяndirilmяsi ortamцddяtli siyasяt яsasыnda hяyata keчirilir.
Ortamцddяtli dюvr яrzindя real xяrclяrin hяcmi uzunmцddяtli dюvr цчцn
nяzяrdя tutulmuш limitdяn kяnarlaшa bilяr. Щюкумятин гянаятиня эюря,
бу, qeyri-neft sektorunun inkiшafыnы sцrяtlяndirmяklя bяrabяr, ayrы-ayrы
dюvrlяrdя inflyasiyanыn artыmыna sяbяb olsa da, illik real xяrclяr mцяyyяn
edilmiш qeyri-neft kяsirinin limitini nяzяrя almalыdыr.
Стратеэийада Азярбайъанын нефт вя газ эялирляриндян истифадянин
приоритетляри кими ашаьыдакылар эюстярилмишдир:
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- iqtisadiyyatыn qeyri-neft sektorunun, regionlarыn, kiчik vя orta
sahibkarlыьыn inkiшafы;
-infrastruktur sahяlяrin geniшmiqyaslы inkiшafы;
- yoxsulluьun azaldыlmasы цzrя tяdbirlяrin hяyata keчirilmяsi vя
digяr sosial problemlяrin hяlli;
- iqtisadiyyatыn intellektual vя texnologiya bazasыnыn sяviyyяsinin
yцksяldilmяsinin stimullaшdыrыlmasы;
- "insan kapitalы"nыn inkiшafы (yцksяkixtisaslы kadrlarыn hazыrlanmasы
(o cцmlяdяn xarici юlkяlяrdя), kadrlarыn professionallыq sяviyyяsinin artыrыlmasы);
- юlkяnin mцdafiя qabiliyyяtinin gцclяndirilmяsi;
- azad edilmiш яrazilяrin yenidяn qurulmasы vя mяcburi kючkцnlяrin
doьma yurdlarыna qaytarыlmasы ilя baьlы tяdbirlяrin hяyata keчirilmяsi.
Нефт ихраъындан дахил олан вясаитлярин сямяряли истифадясиня йюнялдилмиш мцщцм сянядлярдян бири «Azяrbaycan Respublikasыnda antiinflyasiya tяdbirlяrinin gцclяndirilmяsi haqqыnda» Azяrbaycan Respublikasы
Prezidentinin Fяrmanы олмушдур.
Юlkяdя iqtisadi sahяdя яldя olunmuш nailiyyяtlяrin mюhkяmlяnmяsinя vя яhalinin alыcыlыq qabiliyyяtinя mяnfi tяsir edяn istehlak qiymяtlяrinin artыmы, иnflyasiya sяviyyяsinin gюzlяnilяn hяddяn yцksяk olmasы
сянядин мейдана эялмясини шяртляндирмиш вя инфилйасийанын сябябляри кими
бунлар эюстярилмишдир: яsasяn, dцnya bazarlarыnda xam neftin qiymяtinin
artmasыnыn istehsal xяrclяrinя tяsiri nяticяsindя idxal mallarыnыn bahalaшmasы, dюvriyyяdя olan pul kцtlяsi hяcminin artmasы vя izafi pul kцtlяsinin
mцxtяlif maliyyя alяtlяrinя cяlbolunma mexanizminin kifayяt qяdяr inkiшaf etmяmяsi, iqtisadiyyata yюnяldilяn investisiyalarыn strukturunun tяkmil olmamasы, istehsalda, ticarяtdя vя idxal-ixrac яmяliyyatlarыnda inhisarчыlыьa qarшы mцbarizяnin yetяrli olmamasы vя s.
Azяrbaycanda iqtisadi inkiшafыn yeni mяrhяlяyя daxil olduьu шяraitdя makroiqtisadi sabitliyi qoruyub saxlamaq, maliyyя ehtiyatlarыnы
sяfяrbяr etmяk vя onlardan istifadяnin sяmяrяliliyini artыrmaq, mюvcud
яlveriшli iшgцzar mцhiti vя investisiya fяallыьыnы, habelя hяyata keчirilяn islahatlarыn sosial яhяmiyyяtini vя яhalinin gяlirlяrini inflyasiya tяzyiqindяn
qorumaq mяqsяdi ilя Азярбайъан Республикасынын Президенти гаршыда
мцщцм вязифяляр гоймушдур. Беля ки, Dюvlяt Neft Fondundan Дюvlяt
bцdcяsinя daxil olan vяsaiti, yalnыz hяmin Fondun hesabыna maliyyяlяшdirilmяsi nяzяrdя tutulan mяqsяdli layihяlяrin icrasыna yюnяltмяли, maliyyя
bazarыnыn konyukturunu vя inflyasiya sяviyyяsini nяzяrя alaraq qыsa, orta
vя uzunmцddяtli dюvlяt istiqraz vяrяqяlяrinin, dюvlяt daxili uduшlu istiqraz vяrяqяlяrinin vя digяr qiymяtli kaьыzlarыn buraxыlышыnы tяшkil etмяли, юlkяdя inhisarчыlыьa qarшы mцbarizя vя saьlam rяqabяt mцhitinin formalaшmasы ilя baьlы fяaliyyяtini gцclяndirмяли, bu sahяdя qanunvericiliyi pozanlara qarшы ciddi tяdbirlяr hяyata keчirмяли, qeyri-neft sektorunun sцrяtli
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inkiшafыnы, ixracыn diversifikasiyasыnы vя яhalinin tяlяbatыnыn yerli istehsal
hesabыna daha dolьun юdяnilmяsini tяmin etmяk mяqsяdi ilя мцвафиг
дювлят orqanlarы ilя birlikdя "Azяrbaycan Respublikasы regionlarыnыn
sosial-iqtisadi inkiшafы Dюvlяt Proqramы (2004-2008-ci illяr)" чяrчivяsindя
rяqabяtqabiliyyяtli kяnd tяsяrrцfatы vя emal sяnayesi mяhsullarыnыn
istehsalыnы stimullaшdыran tяdbirlяr вя с. hяyata keчirмялидир.
6.6.Гейри-нефт сектору цзря ихраъ приоритетляри
Азярбайъанын ирищяъмли нефт ихраъатчысына чеврилмяси, нефт щасилатынын
илбяил артмасы, бу сектордан реаллашдырылан ихраъ щесабына валйута дахилолмаларынын динамик шякилдя йцксялмяси гейри-нефт секторунун инкишаф
етдирилмясинин, бу сащянин дя ихраъ потенсиалынын артырылмасынын зярурилийини
диггят мяркязиня чякмишдир. Щюкумят ирищяъмли нефт эялирляринин мянфи
тясирляринин габагланмасы, щямчинин нефт ещтийатларынын эяляъякдя тцкянмя амилини ясас эютцряряк гейри-нефт секторунун инкишаф етдирилмясини игтисади сийасятин приоритети кими елан етмишдир. Мцхтялиф йцксяксявиййяли
тядбирлярдя бу мясяля Дювлят Башчысы тяряфиндян дяфялярля бяйан едилМишдир. Ютян илляр ярзиндя гейри-нефт секторунун инкишаф етдирилмяси, бу сащяйя
дювлят дястяйинин эерчякляшдирилмяси мягсядиля чохлу сайда програмлар
гябул едилмиш, онларын бир гисминин иърасы баша чатдырылмышдыр.
«Гейри-нефт секторунун инкишафы, кянд тясяррцфатынын инкишафы – бунлар Азярбайъанын эяляъяйини мцяййян едян амиллярдир» - дейян Президент
Илщам Ялийев щяля 2003-ъц илдя Нобел мцкафаты лауреаты, танынмыш игтисадчы Ъ.Стиглитси гябул едяркян гейд етмишдир: «Мян щюкумят цзвляриня
мцраъият едяряк демишдим ки, эяряк биз щамымыз нефт амилини кянара
гойаг. Орада ишляр чох уьурла давам едир вя бу сащя Азярбайъана бюйцк
щяъмдя валйута ещтийатлары эятиряъякдир. Биз юз сийасятимизи еля апармалыйыг ки, санки Азярбайъанда нефт йохдур. Игтисадиййатын бцтцн сащяляри,
илк нювбядя, гейри-нефт сектору, инфраструктур инкишаф етмялидир. Анъаг бу
йолла биз Азярбайъаны щяртяряфли инкишаф етмиш юлкяйя чевиря билярик».
Цмуммилли Лидеримиз Щейдяр Ялийев дя вахты иля гейри-нефт секторунун инкишаф етдирилмясини щюкумятин ясас вязифяси кими елан етмишди.
О, щяля 90-ъы иллярин яввялиндя бяйан етмишдир: «Азярбайъанын нефт щасил
етдийини унутмаг лазымдыр, онун бюйцк ещтийатлары, бюйцк перспективляри
вар – буну бир тяряфя гойун. Бяли буну бизя тябият вермишдир, амма биз
эяляъяйимизи бунун ясасында гура билмярик, чцнки бу эеъ-тез тцкяняъякдир. Ъидди игтисади сийасят апармадан, ъидди сянайе йаратмадан биз
Азярбайъанын инкишафыны тямин едя билмярик...»
Президент Илщам Ялийев гейри-нефт секторунун инкишафына йюнялдилмиш
Стратеэийа иля баьлы бу фикирляри сюйлямишдир: «Бир тяряфдян, дювлят дястяйи,
диэяр тяряфдян, дцшцнцлмцш сийасят, Милли Стратеэийанын щяйата кечирилмяси,
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хариъи сярмайялярин ъялб олунмасы, ян габагъыл технолоэийанын тятбиги,
йерли сащибкарларын дястяклянмяси – бцтцн бу амилляр бизим уьурумузу
шяртляндиряъякдир».
Гейри-нефт секторунун инкишафы вя онун ихраъ потенсиалынын артырылмасы истигамятиндя щяйата кечирилмиш мцщцм дювлят програмларындан бири
«Азярбайъан Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят
Програмы (2004-2008-ъи илляр)» олмушдур. Ясас мягсядляриндян бири Азярбайъан Республикасында реэионларын сярвятляриндян вя тябии шяраитиндян
сямяряли истифадя етмякля кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалыны артырмаг,
гейри-нефт сянайе сащяляринин, о ъцмлядян емал сянайесинин инкишафынын
тямини кими эюстярилян Програмда иърасы нязярдя тутулмуш макроигтисади
тядбирлярдян ашаьыдакылар гейри-нефт секторунун инкишафы, бу сащянин ихраъ
потенсиалынын артырылмасы цчцн даща чох хцсуси ящямиййятя малик олмушдур:
- ганунвериъилик базасынын тякмилляшдирилмяси, о ъцмлядян юлкядя
хцсуси игтисади зоналарын йарадылмасы, инвестисийа фяалиййятинин эенишляндирилмяси, антиинщисар вя диэяр игтисади мцнасибятляри тянзимляйян, реэионларын инкишафыны стимуллашдыран ганун лайищяляринин щазырланмасы;
- реэионларын сосиал-игтисади инкишафына йюнялдилмиш лайищялярин малиййя тяминатынын артырылмасы;
- верэи дяряъяляринин оптимал щяддядяк азалдылмасы;
- кянд тясяррцфаты истещсалчыларына верэи тарифляринин тятбиг едилмяси
сийасятинин давам етдирилмяси;
- эюмрцк дяряъяляринин оптимал сявиййядя сахланылмасы сийасятинин
давам етдирилмяси;
- Азярбайъан Республикасынын Шимал, Ъянуб вя Гярб истигамятляриндя, щабеля Бакы шящяри ятрафында бюйцк эюмрцк терминалларынын вя
сярбяст эюмрцк зоналарынын йарадылмасы;
- Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондунун фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси;
- агротехсервис хидмятляри шябякясинин йарадылмасынын тякмилляшдирилмяси;
- аграр-сянайе комплекси мцяссисяляриня, фермер тясяррцфатларына
дювлятин малиййя йардымы тядбирляринин давам етдирилмяси вя с.
Мялум олдуьу кими вя диэяр параграфларда гейд етдийимиз кими,
Азярбайъанын гейри-нефт секторлары ичярисиндя щям ихраъ потенсиалына, щям
дя бу потенсиалдан истифадя сявиййясиня эюря кянд тясяррцфаты фярглянир вя
хцсуси чякийя маликдир. Бу бахымдан сюзц эедян програмын ящямиййяти
даща йцксяк олмушдур. Фермерляр тяряфиндян йетишдирилян мящсулларын щям
дахили, щям дя хариъи базарларда сатышына дювлят тяряфиндян дястяйин эюстярилмяси, Ихраъа Йардым Фондунун, биржаларын, топдансатыш анбарларынын,
ауксионларын йарадылмасы сяняддя бу сащя иля баьлы мцяййянляшдирилмиш
ясас вязифялярдян бири олмушдур.
Истяр бу програмын, истярся дя диэяр тядбирлярин иърасы сон илляр ярзиндя юлкянин кянд тясяррцфатынын, аграр сянайе сащяляринин инкишафына бюйцк

272

стимул вермиш вя ону гейри-нефт секторунун ихраъ приоритетляриндян бириня
чевирмишдир.
Son illяrин статистик эюстяриъиляринин тящлилиндян айдын олур ки, aqrarsяnaye mяhsullarыnыn ixracы davamlы olaraq artмагдадыр. Беля мящсулларын ихраъы 2004-cц ildяки 137 milyon ABШ dollarыndan 2007-ci ildя 438,2
milyon ABШ dollarыna yцksяlmiшdir, бир сюзля, 3,2 дяфяйя гядяр артмышдыр.
Ъядвял 2.8-я диггят йетирсяк эюрярик ки, стартежи кянд тясяррцфаты мящсулларынын ихраъындакы позитив динамика айдын шякилдя эюрцнцр. Беля ки, 20032007-ъи илляр ярзиндя картоф ихраъы 7,1 дяфя артмыш, тязя тярявяз 6,7 дяфя,
мейвя-тярявяз ширяляри 3,3 дяфя, цзцм шярабы 11,6 дяфя, чай 4,7 дяфя, битки
йаьлары 2,2 дяфя чох ихраъ едилмишдир. Тядгигатлар эюстярир ки, аграр ислащатларын дяринляшдирилмяси, кянд тясяррцфаты секторуна дювлят дястяйинин
эцъляндирилмяси, субсидийалардан сямяряли истифадя едлмяси, мелиорасийа
ишляринин сцрятляндирилмяси, юлкядя эцбря истещсалынын гурулмасы, юлкядя
истещсал олунмайан эцбря вя дярман мящсулларынын, техниканын идхалынын
дястяклянмяси, «Агролизинг» ширкятинин фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси,
кянд тясяррцфатында сыьорта системинин гурулмасы вя диэяр бу кими тядбирляр аграр бюлмянин ихраъ потенсиалындан истифадянин йцксялдилмясиня тякан
веря биляр.
Ъядвял 1
Ясас кянд тясяррцфаты мящсуллары ихраъы, млн. АБШ доллары иля
2003

2004

2005

2006

2007

2003-2007
артым

Картоф
Тязя тярявяз
Мейвя-тярявяз
ширяляри

2374
3233
7206

4799
7393
8577

9363
16828
10591

12778
20503
14631

16968
21854
24073

7,1 дяфя
6,7 дяфя
3,3 дяфя

Битки йаьлары
Цзцм шярабы
Чай

13419
208
3936

30920
275
18578

20135
494
14096

26477
1726
17996

30308
2407
18400

2,2 дяфя
11,6 дяфя
4,7 дяфя

Гуш йумурталары

1673

2568

5009

5859

6429

3,8 дяфя

Гейд: Ъядвял ДСК-нын мялуматлары ясасында щазырланмышдыр
«Аqrar islahatlarыn uьurla hяyata keчirilmяsi юlkяnin aqrar sahяsinin inkiшafыnda hяlledici rol oynayыr. Aqrar sektorda son illяr hяyata
keчirilmiш mяqsяdyюnlц tяdbirlяr kяnd tяsяrrцfatы vя яrzaq mяhsullarы
istehsalыnыn dinamik inkiшafыna imkan yaratmaqla, kяnd tяsяrrцfatы bitkilяrinin яkin strukturunda яhяmiyyяtli dяyiшikliklяrя sяbяb olmuшdur».
Azяrbaycanda ilk dяfя olaraq 2008-ъи илдя payыzlыq vя yazlыq dяnli, dяnli
paxlalыlarыn istehsalы qarьыdalы ilя birlikdя 2 milyon 500 min tondan чox
olмуш, бununla yanaшы, юlkяmizin coьrafi-iqlim шяraiti nяzяrя alыnmaqla
torpaьыn mцnbitliyinin artыrыlmasы, bitkilяrin becяrilmяsindя mцtяrяqqi
texnologiyalarыn tяtbiqi, mineral gцbrяlяrdяn vя suvarma suyundan aqrotexniki tяlяblяrя uyьun olaraq vaxtыnda vя lazыmi miqdarda istifadя
edilmяsi, bitkilяrin xяstяlik vя ziyanvericilяrdяn qorunmasы, texnoloji xя273

ritяlяrя uyьun olan digяr tяdbirlяrin hяyata keчirilmяsi hesabыna bu gюstяricilяrdяn 1,5-2 dяfя artыq mяhsul эютцрцлмяси мягсяд кими гаршыйа
гойулмушдур.
Кянд тясяррцфатынын инкишафында йени мейвя баьларынын салынмасы да
хцсуси рол ойнайыр. Нязяря алсаг ки, бу бюлмядян тязя мейвялярин, мейвя
ширяляринин, цзцм шярабынын ихраъы даща сцрятля артыр вя ихраъ потенсиалы
даща йцксякдир, онда бунун даща бюйцк ящямиййятя малик олдуьуну
дейя билярик. 2004-2007-ci illяrdя 14,06 min hektar йени meyvя baьы, 4,7
мин hektar цzцmlцklяr salыnмышдыр ки, бунунла да meyvя baьlarыnыn цmumi
sahяsi 114 min hektara, цzцmlцklяr isя 11,1 min hektara чatmышdыr.
Prezident Илщам Ялийев тяряфиндян имзаланмыш 2007-ci il 23 yanvar
tarixli Sяrяncama яsasяn, kяnd tяsяrrцfatы mяhsullarы istehsalчыlarыnыn
mяhsul istehsalы цчцn istifadя etdiklяri yanacaьыn, motor yaьlarыnыn vя
mineral gцbrяlяrin dяyяrinin orta hesabla 50 faizinin dюvlяt tяrяfindяn
юdяnilmяsi цчцn 80 milyon manatыn ayrыlmasы, "Aqrolizinq" ASC tяrяfindяn gяtirilяn kяnd tяsяrrцfatы texnikalarыnыn vя texnoloji avadanlыьыn
lizinqя verilmяsi, satышы zamanы dяyяrinin юdяnilmя mцddяtinin 5 ildяn 10
ilя гядяр artыrыlmasы, buьda istehsalчыlarыna sяpilяn hяr hektar sahяyя
gюrя, 40 manat yardыmыn verilmяsi, toxumчuluq vя tingчilik tяsяrrцfatlarыndan satыlan 1-ci vя 2-ci reproduksiyalы toxumlara vя tinglяrя эюrя
Дюvlяt bцdcяsindяn subsidiyalarыn юdяnilmяsi vя s. kяnd tяsяrrцfatы mяhsullarы istehsalчыlarыna dюvlяt qayьыsыnыn bariz tяzahцrц, бу сектордакы
инкишаф просесляринин ясасы кими гиймятляндирилмишдир.
"Aqrolizinq" ASC-nin фяaliyyяtя baшladыьы 2005-ci ildяn юtяn dюvr
яrzindя cяmiyyяt tяrяfindяn Дюvlяt bцdcяsindяn ayrыlmыш vяsait hesabыna
565 taxыlyыьan kombayn, 1578 traktor, 120 ekskavator, 21 texnoloji avadanlыq, 4396 яdяd digяr kяnd tяsяrrцfatы maшыnlarы, 161 min ton mineral
gцbrяlяr alыnmышdыr ki, bu da юlkяmizin яrzaq tяhlцkяsizliyinin tяmin edilmяsindя, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын артымында яhяmiyyяtli
rol oynaмышдыр.
Мцтяхяссислярин фикринъя, яkilmiш sahяnin цmumi яkin sahяsindя tutduьu xцsusi чяkisinin 2000-ci ildяki 51,1 faizdяn 2007-ci ildя 81 faizя
чatdыrыlmasыna baxmayaraq, hяlя ki, kяnd tяsяrrцfatы mяhsullarы istehsalынын hяcmi яhalinin яrzaq tяhlцkяsizliyinin daxili istehsal hesabыna tam
tяmin edilmяsi sяviyyяsinя чатмамышдыр. Bunun baшlыca sяbяblяrindяn biri
кими яkin sahяlяrinin aqrotexniki mцddяtlяrdя vя bitkilяrin bioloji tяlяbatыna mцvafiq suvarma suyu ilя tяmin edilmяmяsi эюстярилмишдир. Бу ишлярин эюрцлмяси ярзаг тящлцкясизлийи иля йанашы, ихраъ потенсиалынын артымына
да хидмят етмиш оларды.
«Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларына йанаъаг, мцщяррик
йаьлары, буьда, тохум вя эцбряйя эюря субсидийаларын верилмяси, техника,
эцбря вя тохум тяъщизатынын йахшылыашдырылмасы цчцн Дювлят бцдъясиндян
вясаитин айыралмасы вя верэи эцзяштляринин тятбиги нятиъясиндя, сон 5 ил
ярзиндя мящсул истещсалынын номинал дяйяри 2,4 дяфя артмышдыр». Назир сон
5 илдя сянайе истещсалынын 3,7 дяфя, инвестисийаларын 2,4 дяфя, стратежи вал274

йута ещтийатларынын 9,8 дяфя, ЦДМ-дя гейри-нефт секторунун чякисинин 1,7
дяфя, бу сащяйя йюнялдилян инвестисийаларын 6,2 дяфя, гейри-нефт мящсуллары
ихраъынын 2,2 дяфя артдыьыны билдирмишдир.
Мцшащидяляр эюстярир ки, гейри-нефт секторунун инкишафыны юз игтисади
сийасятинин приоритети кими бяйан едян щюкумят сон илляр ярзиндя аграр,
няглиййат, коммуникасийа, мелиорасийа, рабитя вя диэяр сащялярин инкишафы
цчцн эенишмигйаслы лайищяляр щяйата кечирмишдир. Щюкумят гейри-нефт секторунун приоритет сащяляри кими сянайе, кянд тясяррцфаты, няглиййат, информасийа технолоэийалары, валйута ещтийатларынын идаря едилмясини вя с.
сечмишдир. Експертлярин фикринъя, сянайе потенсиалынын артмасы республикамызын инкишафынын мцщцм приоритет истигамятиня чеврилиб. Юлкядя сянайеляшмянин башланмасы цчцн зянэин хаммал базасынын мювъудлуьу, нящянэ
вя чохшахяли сянайе комплексинин имканларынын сяфярбяр едилмяси бу сащянин инкишафына база йарадыр.
Игтисади Инкишаф Назирлийинин сянядиндя гейд едилир ки, Азярбайъанда
бу эцн сянайе истещсалынын артым темпи иля цмумдахили мящсулун
динамикасы, демяк олар ки, ейни сявиййядядир. 2007-ъи илдя ЦДМ-ин 25
фаизлик артымы фонунда сянайе истещсалы да 24 фаиз чохалмышдыр. Азярбайъанда сянайенин инкишафына нефт сектору импулс верся дя, цмумиликдя
машынгайырма, металлурэийа, йейинти вя емал мцяссисяляри, технолоэийалар,
кимйа комплекси, мядянчыхарма вя филиз мцяссисяляри бу секторун инкишафында щялледиъи рола малик олублар. Бу эцн нейри-нефт секторунун ихраъ
потенсиалынын артмасында металлурэийа, хцсусиля дя ялван металлурэийа
хцсуси рола маликдир. Мцтяхяссисляр беля гянаятя эялибляр ки, ЭянъяДашкясян зоналарында хаммал базасынын мювъуд олмасы йени сянайе
мцяссисяляринин йарадылмасына ялверишли шяраит йарадыб. Эянъядя Полад
Комплексинин вя «Детал» Алцминиум Заводунун иншасына башланылмасы
бу сащядяки перспектив лайищялярин башланьыъы кими гиймятляндирилиб.
Статистик эюстяриъиляря диггят йетирдикдя эюрцрцк ки, 2003-2007-ъи илляр
ярзиндя ихраъ олунан емал едилмиш алцминиумун мигдары 2 дяфядян чох
артараг 41612 тона чатмышдыр. Беля ки, 2003-ъц илдя 18 928 тон, 2004-ъц
илдя 31158 тон, 2005-ъи илдя 31561 тон, 2006-ъы илдя ися 32 406 тон алцминиум ихраъ едилмишдир. Бу илляр ярзиндя алцминиумун дцнйа базарындакы
гиймяти артдыьы цчцн онун ихраъындан дахил олан валйутанын щяъми даща
чох артмыш, 25 млн. доллардан 90,7 млн. доллара чатмышдыр.
2003-2007-ъи илляр ярзиндя гара металлардан щазырланмыш газма боруларынын ихраъы 1367 тондан 17 дяфядян чох йцксяляряк, 23673 тона чатмыш вя онун дяйяри 22,7 млн. доллар олмушдур. Бу сащядя сцрятли инкишаф
2006-ъы илдян башлайараг даща ъидди нязяря чарпыр.
Тящлилляр эюстярир ки, юлкянин ялван металлурэийа сащясиндя ихраъ цзря
ясас тяряфдашлар Иран, Чин, Тцркийя, БЯЯ вя диэяр юлкяляр, гара металлурэийада ися Русийа, Газахыстан, Тцркмянистан, БЯЯ, Б.Британийа кими
юлкялярдир. Металлурэийа сянайе сащясинин мювъуд ихраъ потенсиалынын вя
ихраъ ялагяляринин тядгиги демяйя ясас верир ки, эяляъякдя бу сащя гейринефт секторунун щям истещсал, щям дя ихраъ бахымындан ясас бюлмясиня
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чевриляъяк. Буэцнкц статистик эюстяриъиляр вя онларын динамикасы да эюстярир ки, металлурэийа гейри-нефт секторунун ихраъ приоритетляриндян биридир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, гейри-нефт сектору кими металлурэийанын
инкишаф етдирилмясиндя, онун ихраъ потенсиалынын йцксялдилмясиндя Ашаьыдакы тядбирляр ящямиййятли рола малик ола биляр:
- металлурэийа сянайесиндя совет дюврцндян мювъуд олан ири сянайе
мцяссисяляринин йенидян гурулмасы, мцасир стандартларын тятбиг едилмяси;
- металлурэийа сянайе сащясиня истяр хариъи, истярся дя йерли инвестисийаларын ъялб едилмясини стимуллашлдыран дювлят сийасятинин формалашдырылмасы;
- бу сащя иля баьлы дювлят дястяйини, эцзяштляри юзцндя якс етдирян
хцсуси дювлят програмларынын щазырланмасы вя иърасы;
- дювлятин инвестисийа ресурсларындан бу секторда сямяряли истифадя
едилмяси;
- йцксяк ихраъ потенсиалына малик нефт машынгайырма секторунун
хариъи-игтисади ялагяляринин бярпасы вя йерли металлурэийа сянайеси мящсулларындан истифадя вя с.
Щазырда щюкумятин даща чох диггят йетирдийи сащялярдян бири дя
информасийа вя коммуникасийа технолоэийалары сащясидир. Бир сыра тядгигатчылар иддиа едирляр ки, 2015-2020-ъи иллярдя юлкямизин информасийа технолоэийаларындан иллик валйута эялири 10 млрд. манаты кечя биляр. Азярбайъан реэионда информасийа технолоэийалары мящсулларынын потенсиал
ихраъатчысына чевриля биляр. Статистик мялуматлар эюстярир ки, гейри-нефт
секторунда информасийа технолоэийаларынын хцсуси чякиси артмагда давам
едир. Щюкумят тяряфиндян ИКТ цзря Дювлят Програмы гябул едилмишдир.
Игтисади Инкишаф Назири Ш.Мустафайев билдирмишдир: «2009-ъу илдя юлкядя
инфраструктурун инкишафына 3 млрд. манат вясаит айрылаъаг. Юлкянин рабитя
вя информасийа технолоэийалары сащясиня дя диггят йетириляъяк. Беля ки, бу
сащянин инкишафында щяр ил тяхминян 25 % артым мцшащидя олунур. Нювбяти
илдя ися артымын даща да йцксяк сявиййядя олаъаьы эюзлянилир».
Щяр шейдян юнъя, ону гейд етмяк лазымдыр ки, ИКТ-нын инкишафы
диэяр гейри-нефт секторларынын инкишафына бу сащяляря инновасийаларын
идхалына тякан верир, ихраъ потенсиалларынын йцксялдилмясиндя ваъиб шяртлярдян бири кими чыхыш едир.
Чох вахт тядгигатчылар ихраъдан, ихраъ потенсиалындан бящс едяркян
йалныз ямтяялярин ихраъыны тядгигат обйектиня чевирирляр. Яслиндя ися мцасир
дцнйада башга тенденсийалар мцшащидя едилмякдядир. Инди хариъи игтисади
ялагялярдя, валйута дахилолмаларында хидмятлярин ихраъы юн сырайа
чыхмагдадыр. Яэяр ямтяяляри ихраъ етмяк цчцн онлары хариъи юлкяйя
дашымаг лазымдырса, хидмятляри ихраъ етмяк цчцн хариъи юлкя вятяндашларынын юлкяйя эялмяси лазымдыр. Бу бахымдан бизим дя мювзумуза уйьун олараг Азярбайъанын хидмятляр ихраъы потенсиалындан вя перспективиндян бящс етмяйимиз зярури эюрцнцр. Бу призмадан йанашдыгда юлкянин
гейри-нефт сектору олараг ян чох туризм диггяти ъялб едир. Щюкумят дя
нефт эялирляриндян истифадя етмякля туризмин инкишафы стратеэийасыны мцяййянляшдирмишдир. Хариъи туризмин инкишафы юлкядя диэяр бир сыра хидмятлярин
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дя ихраъына эениш имканлар ачыр. Бу хидмятляря мисал олараг банк, сыьорта,
рабитя, няглиййат, мещманхана, ресторан вя диэярлярини эюстяря билярик.
Туризм инкишаф етдикъя, юлкяйя эялян хариъи туристлярин сайы артыгъа бу хидмятлярин дя ихраъы ганунауйьун олараг йцксяляъякдир. Ишэцзар туризмин
инкишафы, юлкядя мцхтялиф бейнялхалг конфрансларын, семинарларын тяшкили,
бунунла да хариъи иш адамларынын ишэцзар турист сяфярляри чярчиясиндя юлкядя
олмасы милли мящсулларын таныдылмасында хцсуси рол ойнайа биляр.
Azяrbaycanda turizmin inkiшafы цчцn чox яlveriшli шяraitин олмасы
артыг юз тясдигини тапмышдыр. Републикамызын Шяrqlя Qяrbi birlяшdirяn
яlveriшli coьrafi mяkanda yerlяшmяsi, бейнялхалг алямдя fяrqli mяdяniyyяtlяri vя dцnyagюrцшlяrini bir araya gяtirяn tolerant dюvlяt kimi tanыnmasы, 800 kilometrdяn artыq mяsafяdя dяnizsahili zonaya, 12 iqlim qurшaьыndan 9-na malik olmasы, зянэин tяbiяti, qяdim tarixi mяdяniyyяt abidяlяri вя диэяр амилляр bюyцk turizm potensialыndan xяbяr verir. Щазырда
юлкядя дювлятин бюйцк дястяйи иля туризмин инфраструктуру, хидмят сащяляри
формалашдырылмагдадыр. Бу эцн respublikamыzda 250-dяn artыq turizm
шirkяti fяaliyyяt gюstяrir, щансы ки, 2001-ci ildя беля гурумларын сайы 20дян аз иди, 7 ил юнъя юлкядя мещманхана, туризм обйектляринин сайы 60
идися, инди юлкядя 300-я гядяр беля обйект фяалиййят эюстярир.
Мядяниййят вя Туризм Назирлийинин сянядляриндя гейд едилир ки, 10 ил
мцддяти ящатя едян Дювлят Програмында яsas vяzifяlяr кими, turizm sahяsindя normativ-hцquqi aktlarын hazыrlaнмасы, дaxili vя beynяlxalq turizm
marшrutlarыnыn yaradыlmasы, xarici юlkяlяrdя geniш reklam kampaniyasынын
aparылмасы, xarici юlkяlяrin turizmlя mяшьul olan dюvlяt qurumlarы ilя
яlaqяlяriн mюhkяmlяndirилмяси, dюvlяt sяviyyяsindя mцqavilяlяrин baьlaнылмасы, turizmin infrastrukturunun yaradыlmasы вя с кими мцяййянляшдирилмишдир.
Ъядвял 2
2007-cи ildя юлкяйя эялмиш хариъи туристлярин статистикасы

Cяmi
Gцrcцstan
Qazaxыstan
Rusiya
Ukrayna
Tцrkiyя
Birlяшmiш Krallыq
Almaniya
Иspaniya
Иtaliya
Fransa
Finlandiya
BЯЯ
Misir
Иran
ABШ
Digяr юlkяlяr

Тuristlяrin sayı ,
nяfяr
12356
90
81
1531
45
545
149
371
14
134
171
32
187
8
2588
413
2779
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Хцсуси чякиси
100 %
0,7
0,6
12,4
0,35
4,4
1,2
0,3
0,1
1,0
1,3
0,2
1,4
0,06
20,9
3,3
22,5

Тur-gцnlяrin sayы,
adam-gцn
55004
440
243
8946
90
2585
799
1970
76
718
660
270
580
66
2742
2026
14187

Гейд: Ъядвял ДСК-нын вя Мядяниййят вя Туризм Назирлийинин мялуматлары
ясасында щазырланмышдыр
Президент Илщам Ялийев туризмин инкишаф етдирилмясинин щюкумятин
гаршысында дуран ян мцщцм вязифялярдян олдуьуну дяфялярля бяйан етмишдир. Щюкумят тядбирляриндян бириндя о, respublikamыzda son illяr geniш
vцsяt almыш abadlыq-quruculuq iшlяrini, habelя infrastruktur layihяlяrinin
hяyata keчirilmяsini turizmin inkiшafы baxыmыndan чох ящямиййятли
олдуьуну билдиряряк демишдир: "Иndi Azяrbaycanda - юlkяnin qяrbindя, cяnubunda vя шimalыnda цч yeni aeroport tikilir, baxmayaraq ki, юlkяnin
яrazisi o qяdяr dя bюyцk deyildir. Цч yeni, beynяlxalq standartlara cavab
verяn aeroportun tikintisi turizmin inkiшafыna xidmяt gюstяrяcяkdir.
Avtomobil yollarы Azяrbaycanda sцrяtlя inшa ediлиr. O cцmlяdяn, kяnd
yollarы, magistral yollar. Azяrbaycanыn яn ucqar kяndlяrinя yeni yollar
чяkilir ki, hяm insanlar daha da rahat gedib-gяlя bilsinlяr, eyni zamanda,
turistlяr цчцn яlveriшli imkan yaradыlsыn. Hяm Bakы шяhяrindя, hяm dя
Azяrbaycanыn mцxtяlif bюlgяlяrindя yeni mцasir hotellяrin tikintisi nяzяrdя tutulur. Bir sюzlя, dюvlяt юz tяrяfindяn яlindяn gяlяni etmяyя чalышыr
ki, turizmin inkiшafы цчцn bцtцn infrastruktur layihяlяri tezliklя hяyata
keчirilsin. Eyni zamanda, яlbяttя ki, юzяl bюlmя dя bu gюzяl imkanlardan
istifadя edib yeni, mцasir turizm obyektlяri yaratmalыdыr".
Азярбайъанын гейри-нефт сектору цзря ихраъында хцсуси чякисиня эюря
биринъи йердя кимйа сянайеси дурур. Истяр бу амил, истярся дя йахын кечмишя
нязяр салмаг, кимйа сянайесинин игтисади потенсиалы, юлкядя хаммал
тяъщизатынын йцксяк сявиййядя олмасы демяйя ясас верир ки, кимйа сянайеси
мящсуллары ихраъы гейри-нефт секторунун ихраъ приоритетляриндян ян ящямиййятлисидир. Щазырда юлкянин кимйа секторунда фяалиййят эюстярян мцяссисяляр юз мящсулларыны Русийа, Эцръцстан, Тцркмянистан, Украйна, Тцркийя, Газахыстан, Полша, Мисир, Инэилтяря, Алманийа, Иран вя диэяр бу кими
юлкяляря ихраъ едирляр.
Кимйа сянайеси мящсуллары ихраъы, 2001-2007-ъи илляр
(млн. АБШ доллары)
Цмумиликдя
Дювлят мцяссисяляри
Динамика

2001

2002

9,4
-

34,0
3,6 дяфя

2003
50,6
43,7
+28,5 %

2004
2005
2006
91,5
99,7
134,5
84,7
95,0
125,6
+93,8 % +12,1 % +32,2 %

Ъядвял 3

2007
98,1
88,2
-29,8 %

Гейд: Ъядвял ДСК-нын вя «Азяркимйа» ДШ-нин мялуматлары ясасында щазырланмышдыр

Гейд едяк ки, кимйа сянайеси, демяк олар ки гейри-нефт секторлары
ичярисиндя ян йцксяк ихраъ потенсиалына малик сащядир. Бу потенсиалын йцксяк олмасыны ясасян ашаьыдакы амилляр шяртляндирир:
- совет дюврцндя юлкядя ири кимйа сянайеси комплексляринин гурулмасы;
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- реэион юлкяляри арасында Русийадан сонра, йалныз Азярбайъанда
мювъуд олан «ЕП-300» гурьусу вя онун истещсал имканлары;
- нефтайырма сянайесинин инкишафы вя бу секторда кимйа сянайеси
цчцн хаммал тяъщизатынын формалашмасы;
- йени базарлара чыхыш имканларынын ачылмасы;
- диэяр кимйа сянайеси юлкяляриня нисбятян, Азярбайъанда хаммалын,
ямяк ещтийатларынын, енержи дашыйыъыларынын уъуз олмасы вя с.
Щазырда юлкянин кимйа комплексиндя 100-дян чох нювдя кимйа
мящсулу истещсал едилир ки, бунларын да бюйцк щиссяси ясасян ихраъа йюнялдилир. Гуру каустик сода, майе хлор, йцксяк тязйигли полиетилен, мцтлягляшдирилмш изопропил спирти, дихлоретан, пропилен оксиди, полиефир гятраны, хлор
парафинляри, аьыр вя йцнэцл пиролиз гятранлары, пропиленгликолу, пропилен,
бутилен, бутилен-бутадиен фраксийасы вя диэярляри Азярбайъандан ихраъ олунан ясас кимйа сянайеси мящсулларыдыр.
Статистик мялуматлара эюря, щяр иля тякъя дювлятин сярянъамында олан
«Азяркимйа» Дювлят Ширкятинин мцяссисяляриндян 85-90 млн. АБШ доллары
дяйяриндя мящсул ихраъ едилир.
Юлкянин кимйа сянайеси мцяссисяляринин ихраъ потенсиалындан сямяряли истифадя едилмяси, Авропа базарларына чыхыш имканларынын артырылмасы
цчцн 1999-ъу илдя Эцръцстанын Поти лиманында майе тяркибли кимйяви
мящсулларын йцклянилмяси цчцн хцсуси гурьу инша едиляряк истифадяйя верилмишдир ки, бу да ихраъын артымына юз тющфясини вермишдир. Диэяр тяряфдян
щесаб едилир ки, «Бакы-Тбилиси-Гарс» дямирйолу лайищясинин реаллашдырылмасындан сонра Азярбайъанын кимйа сянайеси мцяссисяляринин Тцркийя вя
Йунаныстан кими юлкялярин базарларына чыхыш имканлары даща да артаъаг.
Дювлят мцяссисяляринин ясас кимйа сянайеси
мящсуллары ихраъы, 2003-2007-ъи илляр
Майе хлор, тон
Пропилен оксиди, тон
Полиетилен, тон
Изопропил спирти, тон
Полиефир гятраны, тон
Етилен, тон
Пропилен, тон

2003
9122
6533
46913
19568
3910
50545
26685

2004
11347
9233
59141
23376
5628
61628
34614

2005
13069
11518
53204
20741
6402
53973
29219

2006
17035
16125
70687
24772
10701
72588
38488

Ъядвял 4
2007
9476
11461
47090
17115
7212
48412
26195

Гейд етмяк лазымдыр ки, юлкянин кимйа секторунда кечмиш совет
дюврцндян мювъуд олан вя реал потенсиала малик истещсал сащяляринин йенидян гурулмасы, мювъуд истещсал эцъляринин потенсиалындан сямяряли истифадя едилмяси, кющнялмиш, потенсиалы ашаьы дцшмцш истещсал сащяляри базасында мцасир комплекслярин гурулмасы, мящсул чешидляринин бейнялхалг
базарлардакы тялябя уйьун диверсификасийа едилмяси вя диэяр бу кими тядбирляр кимйа мящсуллары ихраъынын артырылмасына, бу сащянин ихраъ потенсиалындан сямяряли истифадяйя тякан веря биляр.
Дцнйа базарында кимйа мящсулларына тялябатын артмасы, бу мящсулун истещсалында Азярбайъанын бир сыра мцгайисяли цстцнлцкляря малик
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олмасы, реэионал базарларда рягабят цстцнлцйцнц газанмасы вя диэяр бир
сыра амилляр демяйя ясас верир ки, кимйа комплексини инкишаф етдирмяк, бу
сащяйя дювлят дястяйини эцъляндирмяк, хаммал тяъщизатыны артырмаг гейринефт сектору цзря ихраъын йцксялдилмясиня мцщцм бир тющфя олар.
Юлкянин кимйа сянайесинин ихраъ потенсиалынын йцксялдилмяси, кимйа
сянайеси мящсуллары ихраъынын артырылмасы цчцн ашаьыдакы истигамятляр цзря
тядбирлярин эюрцлмяси файдалы олар:
- хцсуси дювлят програмлары васитясиля кимйа сянайе комплексиня
дювлят дястяйинин эюстярилмяси, верэи, эюмрцк вя диэяр эцзяштлярин тятбиг
едилмяси;
- дювлят вясаитляри щесабына узунмцддятли эцзяштли кредит хятляринин
ачылмасы;
- кимйа комплексиня хидмят едян инфраструктурун модернляшдирилмяси;
- дювлятин сярянъамында олан ири кимйа сянайеси комплексляриня
инвестисийа мцсабигяляри васитясиля хариъи инвестисийаларын ъялб едилмяси
имканларынын нязярдян кечирилмяси;
- мцасир елмтутумлу мящсул истещсалынын тяшкили вя с.
Вахты иля юлкямиздя инкишаф етмиш тохуъулуг сянайесини инкишаф етдирмяк, онун ихраъ потенсиалыны йцксялтмяк цчцн эениш имканлар мювъуддур. Юлкядя памбыг вя йун кими хаммал ещтийатынын кифайят гядяр олмасы
бу имканы шяртляндирир. Юлкядян памбыг мащлыъынын ихраъы илбяил артмагдадыр, анъаг буну емал-истещсал просесляриндян кечиряряк ямяктутумлу
мящсул кими ихраъ едярикся, ялдя едилян файда даща чох олар.
Беляликля, тядгигатлар беля нятиъяйя эялмяйя имкан верир ки, кянд
тясяррцфаты мящсуллары, аграр бюлмянин емал олунмуш мящсуллары, кимйа
сянайеси мящсуллары, металлурэийа мящсуллары ихраъы гейри-нефт сектору
узря ихраъ приоритетлярини тяшкил едир. Лакин игтисадиййатын диэяр йцксяк ихраъ потенсиалына малик сащяляринин дя инкишаф етдирилмяси, беля приоритет истигамятлярин сайыны артыра биляр вя бунун цчцн эениш имканлар мювъуддур.
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В ЫЫ ФЯСИЛ
ДЮВЛЯТИН ИНВЕСТИСИЙА СИЙАСЯТИ
«Азярбайъан ялверишли инвестисийа
мцщитиня эюря нцмуняви юлкядир»
Илщам Ялийев
7.1.Инвестисийа гойулушларынын зярурилийи вя онун нязяри-методоложи мясяляляри
Иinvestisiya - iqtisadi və sosial səmərə əldə etməkdən ötrü müxtəlif
obyektlərə qoyulan pul, qiymətli kağızlar, intellektual mülkiyyət obyektləri və sairdir. Bu tərif “Ġnvestisiya fəaliyyəti haqqında Azərbaycan
Respublikasının «Гanun»уnda daha ətraflı göstərilmiĢdir:
Ġnvestisiya - gəlir (mənfəət) və ya sosial səmərə əldə etmək məqsədi
ilə sahibkarlıq və digər fəaliyyət nюvləri obyektlərinə qoyulan kapitaldan
ibarətdir. Həmin kapital isə maliyyə vəsaitindən, habelə maddi və intellektual sərvətlərdən ibarət ola bilər.
Belə vəsait və sərvətlər aĢağıdakılardır:
• pul vəsaiti, məqsədli bank əmanətləri, kreditlər, paylar, səhmlər və
digər qiymətli kağızlar;
• daĢınaн və daĢınmaz əmlak (binalar, qurğular, avadanlıq və baĢqa
maddi sərvətlər);
• müvafiq qaydada rəsmiləĢdirilmiĢ elmi-təcrübi və digər intellektual
sərvətlər;
• bu və ya digər istehsal növünün təĢkili üçün zəruri olan, ancaq
patentləĢdirilməmiĢ texniki sənədləĢdirmə, vərdiĢ və istehsalat təcrübəsi
kimi tərtib edilmiĢ texniki, texnoloji, kommersiya və digər biliklərin məcmusu ("nou-hau");
• torpaqdan, sudan və digər ehtiyatlardan, binalardan, qurğulardan,
avadanlıqdan istifadə hüquqları, habelə mцəlliflik hüququndan irəli gələn
və baĢqa əmlak hüquqları;
• baĢqa sərvətlər.
• Əsas fondların yaradılmasına və təkrar istehsalına, habelə maddi
istehsalın digər formada inkiĢafına investisiya yönəldilməsi kapital qoyuluĢları Ģəklində həyata keçirilir.
Ölkə miqyasında investisiyalar geniĢ təkrar istehsal prosesi Ģəklində
həyata keçirilir. Yeni müəssisələrin tikilməsi və yeni iĢ yerlərinin açılması
birbaĢa olaraq kapital qoyuluĢlarından asılıdır.
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Ġnvestisiyalar mahiyyətinə görə, maliyyə, real (birbaĢa) və intellektual olmaqla üç qrupa bölünürlər. Maliyyə investisiyaları səhm, istiqraz
və s. kimi qiymətli kağızlara yatırılan investisiyalardır. Real (birbaĢa)
investisiya müəyyən bir məhsulun istehsalına yatırılan investisiyalardır.
Ġntellektual investisiyalar isə kadr hazırlığına, təcrübə mübadiləsinə, lisenziya
və “nou-hau”ya, birgə elmi araĢdırmalara və s. yatırılan investisiyalardır.
Real investisiyalar iki tərkib hissəsindən ibarətdir: əsas kapitala
yatırılan investisiyalar və dövriyyə vəsaitlərinə yatırılan investisiyalar.
Ġnvestisiyalar, həm də birbaĢa və portfel investisiya olmaqla, iki formada həyata keçirilirlər. BirbaĢa investisiyalar elə kapital qoyuluĢudur
ki, onların sayəsində investorlar kapital qoyulmuĢ obyekt üzərində nəzarəti həyata keçirə bilirlər. BirbaĢa investisiyalar uzunmüddətli iqtisadi
fəaliyyəti həyata keçirmək məqsədilə tətbiq olunur. BirbaĢa investisiyalar
yeni müəssisələrin yaradılması, mövcud müəssisələrin qismən alınması və
birgə-müĢtərək fəaliyyətin digər formaları Ģəklində həyata keçirilirlər.
BirbaĢa investisiyaların mühüm fərqləndirici cəhəti investorların investisiya etdikləri obyektlərin idarə edilməsində iĢtirakının təmin edilə bilməsidir.
Portfel investisiyaların beynəlxalq hərəkətinin səbəbləri birbaĢa investisiyaların beynəlxalq hərəkətinin səbəblərinə prinsipcə yaxındır. Fərq
ondadır ki, investor, kapital qoyulмuĢ müəssisə üzərində real nəzarətə
malik olmur. Lakin eyni zamanda portfel investisiyaların likvidliyi, yəni
qiymətli kağızların nаğd valyutaya çevrilməsi qabiliyyəti birbaĢa investisiyalarla müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir. Portfel investisiyaların həyata keçirilməsinin əsas səbəbi, kapitalın elə bir ölkəyə və elə
bir qiymətli kağızlara qoyulmasıdır ki, o, maksimum mənfəət versin.
Portfel investisiyalar pulların inflyasiyadan qorunmasında və möhtəkir
gəlirlərinin əldə olunmasında vasitə kimi çıxıĢ edirlər. Portfel investisiyaların beynəlxalq hərəkəti, həm də riskin azaldılması məqsədilə baĢ verir. Adətən, hər hansı qiymətli kağızın mənfəətliyi nə qədər yüksək olursa, həmin qiymətli kağızın əldə olunmasının riski də bir o qədər böyük
olur. Riskin səviyyəsinin azaldılması məqsədilə portfel investisiyaların
beynəlxalq hərəkətindən istifadə oluna bilər.
Hal-hazırda cəmiyyətdə mövcud olan «иnvestisiya» anlayıĢı iqtisadi
nəzəriyyədə mövcud olan «investisiya» anlayıĢından daha geniĢ «sferanı»
əhatə edir. Belə ki, indi istənilən aktivin əldə edilməsi investisiya yatırımı
kimi anlaĢılır və qəbul edilirsə, iqtisadi nəzəriyyə elmində isə istənilən
yox, yalnız real investisiya qoyuluĢları investisiyalar kimi qəbul olunurlar. Bir qədər də dəqiq qeyd etmiĢ olsaq, istənilən dəyərli və ya dəyərini
gələcəkdə itirməyən hər hansı əĢyanın və ya əmlakın əldə edilməsi
investisiya qoyuluĢu hesab edildiyi təqdirdə, elm hər bir belə fəaliyyəti investisiya fəaliyyəti hesab etmir. Məsələn, istənilən səhmin və ya köhnəlmiĢ avadanlığın alınması iqtisadi nəzəriyyə elmi baxımından investisiya
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qoyuluĢu hesab edilə bilməz. Bundan ötrü həmin fəaliyyət müəyyən
kriteriyalara cavab verməlidir. Yəni həmin fəaliyyətin nəticəsi ya iqtisadi,
ya da sosial səmərə Ģəklində özünü göstərməlidir.
Гейд етмяк лазымдыр ки, investisiyalar maliyyələĢmə mənbələrinə
əsasən iki qrupa bölünürlər :
- daxili investisiya mənbələri;
- xarici investisiya mənbələri.
Ölkədaxili investisiya mənbəyi də çox mürəkkəbdir. Бelə ki, oпу
aĢağıdakı mənbələrə bölmək olar :
- dövlət büdcəsi vəsaitləri ;
- büdcədənkənar fondların vəsaitləri ;
- bank vəsaiti ;
- Ģəxsi vəsaitlər ;
- ticarət kapitalı ;
- qrantlar və texniki yardımlar ;
- sığorta və sosial təminat fondlarının vəsaitləri ;
- dini təĢkilatların, icmaların, məscidlərin, kilsələrin və s. maliyyə
vəsaitləri.
Xarici investisiya qoyuluĢlarının maliyyələĢmə mənbələrinə ися
aĢağıdakılar aidдиr :
- xarici dövlətlərin büdcə vəsaitləri ;
- xarici hüquqi və fiziki Ģəxslərin vəsaitləri ;
- beynəlxalq təĢkilatların maliyyə vəsaitləri ;
- dövlətlərarası kreditlər ;
- beynəlxalq maliyyə təĢkilatlarının maliyyə vəsaitləri.
Ümumiyyətlə, investisiyaların maliyyələĢmə mənbələrinin təsnifi zamanı müxtəlif meyarlardan istifadə olunur, bizim yuxarıda göstərdiyimiz
təsnifat (xarici və daxili investisiya) milli prinsip üzrə aparılmıĢdır.
«Ġnvestisiya» anlayıĢının meydana gəlməsini araĢdırarkən hökmən,
ilkin iqtisadi fikirlərə istinad etmək lazım gəlir. Belə ki, hələ merkantilistlər öz nəzəriyyələrində əsas yeri dövlətin öz sərvətinin artırılması
mənbələrini öyrənilməsi məsələsinə ayırmıĢlar. Demək olar ki, merkantilizm nəzəriyyəsi sərvətin əldə edilməsi və artırılması ideyası üzərində
qurulmuĢdur. Merkantilistlər ölkənin daxili sərvətini artırmaqdan ötrü o
vaxt üçün mümkün olan bütün sərt proteksionist tədbirlərin nəzəri əsaslarını verməyə cəhd etmiĢlər.
Ġlkin merkantilistlər ölkədən xaricə pulun (qızıl və gümüĢün)
çıxarılmasına razı olmasalar da, sonrakı merkantilistlər bu halın əlavə və
daha çox gəlir gətirəcəyi təqdirdə lazımlı olduğunu bildirmiĢlər. Deməli,
inkiĢaf etmiĢ merkantilizm “pulun – pul gətirə biləcəyini” anlamıĢdır.
«Merkantilиzm» nəzəriyyəsi meydana çıxdığı dövrə uyğun olaraq mer-
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kantilistlər, monarxın iqtisadiyyatı əl altında olan vasitələrlə necə idarə
edə biləcəyi üsullarınын nəzəri sistemini hazırlamıĢlar.
А.Смитин сюйлядийи кими, юлкяляр бейнялхалг тиъарятя даща чох фикир
версяляр, чох файда эютцрярляр. Инди ися беля демяк олар ки, дювлятляр хариъи
игтисади фяалиййятляриндя инвестисийа гойулушларына фикир версяляр, онлар
цчцн даща сярфяли олар.
Ümumiyyətlə, dünya tarixini nəzərdən keçirdikdə məlum olur ki,
kapital ixracı ilə baĢlayan beynəlxalq investisiya axını hələ o vaxtın kapital axını nəzəriyyəçiləri tərяfindən dərindən araĢdırılmıĢdır. Kapital
ixracının, indiki təbiрcə desək, beynəlxalq investisiya axınınын yaranma
səbəbləri tədqiqatçılar tərəfindən o vaxtın mövcud reallıqları Ģəraitində
tədqiq olnumuĢdur. Belə ki, müasir dövrdəki beynəlxalq investisiya axını
ilə ilkin kapital ixracı arasında xeyli fəqrli cəhətlər mövcuddur. Buna görə
də müasir iqtisad elmində kapitalın beynəlxalq axını barədə tədqiqatların
nəzəri-konseptual səviyyədə iki mühüm istiqaməti fərqləndirilir. Bunlar
kapitalın beynəlxalq axının ənənəvi və müasir konsepsiyalarıdır. Mövcud
adı çəkilən nəzəriyyələr özləri də bir neçə biri-birindən fərqli yarımqruplara bölünürlər. Ənənəvi nəzəriyyələrə «neoklassik», «marksist» və «neokeyns» nəzəriyyələrini göstərmək olar.
«Neoklassik» nəzəriyyə sözsüz ki, klassik iqtisad elminin baniləri olan
A.Smit və D.Rikardonun nəzəri görüşləri əsasında formalaşmışdır. Klassiklərin, xüsusən də D.Rikardonun «müqaйisəli üstünlüklər» nəzəriyyəsi,
«neoklassik» nəzəriyyənin beynəlxalq kapital axınını xarakterizə edən
görüşlərinin əsasında durur. Belə ki, D.Rikardonun beynəlxalq ticarətin
«müqaйisəli üstünlüklər» nəzəriyyəsi, C.S.Millin formalaşdırmağa çalışdığı
kapitalın ölkələrarası axınınıн nəzəri baxışlar sisteminin əsası kimi çıxış
etmişdir. C.S.Mill belə zənn edirdi ki, kapitalın beynəlxalq hərəkətinə səbəb, onun bir ölkədən digərinə nəzərən daha çox gəlir gətirəbilmə imkanıdır. Yəni bəzi kapitalla zəngin olan ölkələrdə, iqtisadi şərait kapitalla
lazımi səviyyədə gəlir əldə etməyə imkan vermir. Lakin, həmin kapitalla
digər ölkədə daha çox gəlir əldə etmək mümkündür. Belə olan halda,
kapitalın bir ölrədən digərinə axını baş verir.
Digər klassiklərin fikirləri ilə yanaşı, A.Smitin fikri də diqqətəlayiqdir. Belə ki, A.Smit “mütləq üstünlüklər” nəzəriyyəsində bildirir ki, beynəlxalq ticarət vasitəsi ilə ayrı-ayrı ölkələr varlandıqca dünya iqtisadiyyatı
da inkişaf edir. Belə olan surətdə dünya ölkələri qapalı iqtisadiyyatdan
imtina edərək daha sərfəli beynəlxalq ticarətlə məşğul olmalıdırlar.
“Neoklassik” nəzəriyyənin mühüm hissəsi olaraq XX yüzilliyin
əvvəllərində E.Hekşer və B.Olin tərəfindən yaradılmış “İstehsal amillərinin
nisbəti” nəzəriyyəsini misal kimi göstərmək olar. Onların nəzəri sistemlərində kapitalın beynəlxalq hərəkəti haqqında nəzəriyyə E.Hekşerin əsaslandığı “son faydalılıq” nəzəriyyəsi, B.Olinin “beynəlxalq ticarət” Konsep284

siyası və Nurksenin görüşlərindən ibarətdir. Buradan da görünür ki, hər bir
mütəfəkkirin fikri ümumi istiqamətdən ayrılan bir cığır kimi formalaşır.
Onların arasında R.Nurksenin gəldiyi qənaət çox maraqlıdır. R.Nurksenin
tədqiqatlarının nəticəsi ona gətirir ki, əmtəə eksportu sürətlə artan ölkədə
əlavə kapitala tələbat yaranır və ölkə bu kapitalı idxal edir. Bu faktın
qəribəliyi ondadır ki, əksər alimlər tam əks olan ideyanın tərəfdarı idilər.
Yəni onlar iddia edirdilər ki, kapital onunla bol olan ölkədən kapital
cəhətdən “kasıb” ölkəyə “miqrasiya” edir. Bu fikir uzun müddət müvafiq
tədqiqatla məşğul olan insanların beynində hakim mövqe tutmuşdur. Nurksenin gəldiyi qənaət həm də adi bir qənaətdir. Yəni dünyada baş verən hadisələr faktiki olaraq onun fikrini təsdiqləyir və bununla da onun fikirlərindəki qeyri-adilyi aradan götürür.
Bununla belə “neoklassik” nəzəriyyədən fərqli mövqedə duran “marksist” nəzəriyyədə kapitalın beynəlxalq hərəkətinin səbəbləri K.Marks tərəfindən müvafiq elmi metodologiya əsasında araşdırılmışdır. Belə ki,
K.Marks kapital ixracının səbəbini, onun ölkədə nisbi artıqlığında görür.
Bu yanaşmada əsas kimi Marks gəlir normasını götürür və nisbi artıq kapital kimi istifadə zamanı gəlir norması aşağı salan kapitalı nəzərdə tuturdu. K.Marks nisbi artıq kapitalı üç tərkib hissəsinə bölür. Belə ki, o nisbi
artıq kapitalı mal, istehsal və pul formasında görürdü.
Ölkənin ÜDM-in həcminə investisiya qoyuluĢlarının səviyyəsi böyük təsir göstərir. Milli iqtisadiyyatın bir çox makroproporsiyaları investisiyaların dinamikasından asılıdır. Məsələn, bir çox mütəfəkkirlərin
fikrincə iĢsizlik, məcmu tələb və məcmu təkilif və s. kimi makroiqtisadi
göstəricilər investisiyaların dinamikasından asılıdır. Buna misal olaraq
Keynsçilərin fikrincə, investisiya və yığımların səviyyəsi müxtəlif proseslər və Ģəraitlərlə təyin olunur ki, bu proses və Ģəraitlər məhz makroiqtisadi mühitdən asılıdır.
Neokeynsçilər kapitalın beynəlxalq axınının ölkənin tədiyyə balansı
ilə əlaqədar olması fikri əsasında nəzəriyyə formalaĢdırıblar. Bu nəzəriyyəyə görə, kapitalın ölkədən ixrac olunması səbəbi tədiyyə balansında
tarazılığın pozulmasıdır. Bu ideyanın müəllifi Keyns özüdür, sadəcə olaraq onun davamçıları bu fikri mövcul vəziyyətə daha da uyğunlaĢdıraraq
inkiĢaf etdirmiĢlər.
Son zamanlar əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, kapitalın beynəlxalq
miqrasiyasına iqtisadçıların “ideoloji” yanaĢması müĢahidə olunmur.
Belə ki, iqtisadçı alimlər indi kapitalın beynəlxalq hərəkətinə dair fikirlərini faktiki baĢ verən hadisələr və müĢahidə edilən tendensiyalar əsasında qururlar. Buna misal olaraq “TMK-lar” nəzəriyyəsini və “kapital
qaйçıĢı” nəzəriyyələrini göstərmək olar.
Мцасир “Transmilli korpjrasiyalar” (ТМК) нязяриййяsи, ТМК-ларын
ХХ ясрин икинъи йарысында фяалиййятляринин сцрятля артмасы нятиъясиндя онлар
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игтисади нязяриййядя ясас диггят мяркязиня кечмишдир. Илк дюврлярдя
ТМК-лар анъаг “фирма” нязяриййяси чярчивяси дахилиндя юйрəнилирди, сонралар ися онлар цчцн айрыъа мцстягил консепсийалар ишляниб щазырланмаьа
башланды ки, онларын да ясасында ясасян америкаlı игтисадчыларын идейалары
цстцн мювге тутур. ТМК-ларын бейнялхалг фяалиййятинин елмдя хцсуси
нязяри консепсийайа ясас олмасынын сябяби планетин цмуми истещсал
фондунун 1/3-нин, дцнйа цзря истещсал олунан мящсулларын 40%-нин, хариъи
тиъарят дювриййясинин йарыдан чохунун, ян йени технолоэийаларла тиъарятин
80%-дян чоху вя ян ясасы капитал ихраъынын 90%-дян чоху ТМК-ларын
нязаряти алтында олмасыдыр.
TMK-lar nəzəriyyəsi əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi, son zamanlar
beynəlxalq arenada Transmilli korporasiyaların kapital axınındakı
rolunun artması ilə formalaĢmağa baĢladı. Bu nəzəriyyələrin tərəfdarları
kimi S.Haymeri, R.Vernonu, R.Kouzu və baĢqalarını göstərmək olar.
Kapitalın beynəlxalq hərəkətinin tarixini alimlər, adətən XIX əsrin
sonu və XX əsrin əvvəllərindən baĢlayaraq tədqiq edirlər. Dünya
ədəbiyyatında kapital ixracının tarixi mövzusunda iĢlənmiĢ əsərlərin
əksəriyyəti bu mövzunun ya dar zaman kəsiyində, ya da ayrı-ayrı
ölkələrin timsalında formalaĢdırılmıĢlar. Xüsusilə ayrı-ayrı ölkələrin
tarixinin spesifik dönəmləri və oradakı kapital ixracı məsələləri daha çox
iĢlənmiĢ sahədir. Lakin bütün bu ədəbiyyatları nəzərdən keçirdikdən
sonra Ümumdünya Kapital Axınının tarixi inkiĢaf yolunu gözümüz
önündə canlandıra bilərik. Sözsüz ki, ayrı-ayrı ölkələrin tarixində baĢ
verən xüsusi halları da nəzərə alsaq, onda mühüm elmi nəticələr əldə edə
bilərik.
Beləliklə, ümumi mənzərə belədir ki, kapitalın beynəlxalq axını dörd
mühüm tarixi mərhələ keçərək, bu günümüzə gəlib çatıb. 1870-ci ildən
bəri hesablanan bu tarix müvafiq olaraq : 1870-1914; 1914-1945; 19451971; 1971-ci ildən bəri olan dövrlərə bölünür. Tarixi dövrlərin bu
bölgüsü nisbi və Ģərtidir. Heç də demək olmaz ki, 1870-ci ildən öncə
kapitalın beynəlxalq hərəkəti olmamıĢdır. Sadəcə olaraq onu qeyd etmək
kifayətdir ki, bu tarixə qədər formalaĢmıĢ dünya təsərrüfatı hələ o
səviyyədə deyildi ki, həmin təsərrüfatda irimiqyaslı kapital axınları
formalaĢmıĢ olsun.
Birinci dövrün (1870-1914) səciyyəvi cəhəti, o dövrün aparıcı ölkələrinin maliyyə sistemində klassik qızıl standartının bərqərar olmasıdır.
Dünyanın aparıcı ölkələrinin ardınca digər ölkələr də öz iqtisadi-siyasi
imkanları çərçivəsində bu standartı qəbul etməyə çalıĢırdılar. Bu dövrdə,
həmçinin əksər ölkələrin bank sistemləri təkmilləĢmiĢ və digər ölkələrlə
uyğunlaĢdırılmıĢdır. Bununla belə, həmin dövrdə beynəlxalq əmək və
əmtəə bazarı xeyli liberllaĢmıĢdı.
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Ġkinici dövr (1914-1945) iki dünya müharibələri və 30-cu illərin
böyük depressiyası, dünya ölkələrini məcbur etdi ki, onlar öz milli
iqtisadiyyatlarına diqqət yetirsinlər. Böhran və müharibələrin vurduğu
ziyanın aradan qaldırılması bu dövrün əsas xarakterik cəhətidir. Bunun
nəticəsi kimi bu dövrdə beynəlxalq kapital axını minimum səviyyəyə
endi.
Üçüncü dövr (1945-1970) “Breton-Vuds” dövrü də adlanır. Bu
dövrdə ölkələr arasında iqtisadi əlaqələr xeyli dərinləĢdi və tarixdə
görünməmiĢ həcmdə kapital axını müĢahidə olunmağa baĢlandı. Lakin
bu axının qarĢısını alan bəzi beynəlxalq və milli doktrinalar mövcud idi
ki, onlar kapitalın beynəlxalq axınını buxovlayırdılar.
Dördüncü dövr “Bretton-Vuds”dan sonrakı dövr və ya pul-kredit
sistemində nisbi dəyərin aradan qaldırılması dövrü kimi xarakterizə
olunur. Bu dövrdə beynəlxalq iqtisadi əlaqələr dərinləĢməsi və kapital
axınının artması ökələrarası inteqrasiyanı o həddə gətirib çıxartdı ki,
qloballaĢma adlanan yeni dünya reallığı ortaya çıxdı.
Sözsüz ki, orta əsrlərdə Avropada və daha sonralar Amerika və
baĢqa qitələrdə yaranmıĢ iri banklar, həmçinin dövlət istiqrazları,
səhmlər və s. XIX əsrin sonunda formalaĢmıĢ beynəlxalq iqtisadi
durumdan çox uzaq bir mühit formalaĢdırırdılar. Böyük coğrafi kəĢflər,
onların nəticəsi olaraq maddi sərvətlərin yeni dünyadan köhnə dünyaya
gətirilməsi, əmək qüvvəsinin beynəlxalq hərəkəti və s. bu kimi əlamətdar
hadisələr də XIX əsrin sonlarında dünya təsərrüfatında formalaĢmıĢ
iqtisadi durumdan keyfiyyətcə fərqli idi.
Kapitalın beynəlxalq hərəkəti, ilk baxışdan çox sadə mahiyyətə malik
olub, kapitalın varlı ölkələrdən kasıb ölkələrə axması kimi görünür. Belə
olan halda bu proses barəsində formalaşan nəzəri baxışların “ideoloji”
cəhətdən biri-birindən kəskin fərqli olması yersiz bir hal kimi qəbul oluna
bilər. Ancaq dünya təcrübəsi göstərir ki, son iyirmi ildə bütün tarix boyu
formalaşan bir təməl - ideya tamamilə puça çıxdı. Belə ki, məlum oldu ki,
kapital varlı ölkələrdən kasıb ölkələrə yox, əksinə kasıb ölkələrədən də varlı
ölkələrə ixrac olunur.
Özü də xarici investisiyaların axını əvvəldə də dediyimiz kimi, varlı
ölkələrdən kasıb ölkələrə yox həm də əksinə olur. Belə ki, dünya üzrə cəlb
olunmuş xarici investisiyaların həcminə görə son onilliklərdə yeganə lider
ABŞ-dır. Deməli, ölkələr xaricə investisiya yatırmaqla deyil, həm də
xaricdən investisiya cəlb etməklə daha məqəsəduyğun xarici iqtisadi
fəaliyyət qururlar. Bununla belə, bəzi tədqiqatçıların qənaətincə, xarici
investisiyaların inkişaf etmiş ölkələrə doğru axını müvəqqəti bir tendensiyadır və bu tendensiya tezliklə aradan qalxaraq, xarici investisiyaların
beynəlxalq axın istiqaməti əvvəlki məcrasına dönəcəkdir. Buna sübut kimi,
2007-ci ildə inkişaf etməkdə olan və keçid iqtisadiyyatına malik olan
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ölkələrdə cəlb olunmuş xarici investisiyaların həcminin əvvəlki ilə nisbətən
müvafiq olaraq 21% və 68% artmasını göstərmək olar.
Əsas etibarı ilə “Beynəlxalq Ġnvestisiya Hesabatı” jurnalının məlumatlarına görə, beynəlxalq səviyyədə aparılan araĢdırmaların sonu belə
nəticə çıxarmağa imkan verir ki, ümumiyyətlə dünya üzrə xarici investisiya axınının artması bununla əlaqədar ölkələrin gəlirlərinin artmasına
səbəb olmuĢdur. Ġkinci nəticə kimi, ABġ-ın cəlb olunmuĢ xarici
investisiyalar üzrə dünya lideri olmasının səbəbini dolların məzənnəsinin
aĢağı düĢməsini göstərirlər.
Qeyd etdiymiz kaptalın tətbiqinin klassik nəzəri konsepsiyaları ilə
yanaĢı, dünya iqtisadi təfəkküründən və praktikasından irəli gələn digər
nəzəri konsepsiyalar da formalaĢmıĢdır. Həmin konsepsiyalara misal olaraq
inkiĢafın beynəlxalq maliyyələĢdirilməsi nəzəriyyələrini göstərmək olar.
Həmin nəzəri görüĢlər sistemi bir neçə bölmələrdən ibarətdir. AĢağıda
adları çəkilən nəzəriyyələr həmin nəzəri baxıĢlardandır.
“ĠnkiĢafa yardım” konsepsiyası, “inkiĢafın beynəlxalq maliyyələĢdirilməsi” nəzəriyyəsi özündə inkiĢaf etməkdə olan ölkələrə maliyyə vəsaitləri
ilə təmin olunmasını бирляшдирир.
Amerika игтисадчылары S.Kuznets və K.Kurixara öz ideyaları ilə zəif
inkiĢaf etmiĢ ölkələrin iqtisadiyyatlarının maliyyə resurslarına böyük
ehtiyacları olduğunu sübuta yetirirlər. Bu ideya həmin alimlər tərəfindən
irəli sürülmüĢ zəif inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə yığım xüsusiyyətləri haqqında
sistemli görüĢlərə söykənirdi.
Kuznets bildirirdi ki, iqtisadiyyatı zəif inkiĢaf etmiĢ ölkə kapital
yığımı prosesində aĢağıdakı problemlərlə rastlaĢır :
- ilk öncə bu ölkələrdə yığıma az meyillilik ucbatından maliyyə
ehtiyatlarının qıtlığı mövcuddur;
- ikincisi, real ehtiyatların qıtlığı mövcuddur. Yəni istehlak malları
istehsalında mövcud olan kapitalı istehsalın investisiyalaĢmasına cəlb
etmirlər;
- üçüncüsü, bu ölkələrdə tədiyyə balansının saldosunun mənfi
olması onlarda xarici valyuta qıtlığı yaradır, bu da resurs idxalına mənfi
təsir göstərir.
Məsələnin belə olması ümidi yalnız xarici investorlara bağlamağa
vadar edir. Xarici investorlar ölkənin xarici valyutaya olan ehtiyacını və
yığımlara olan ehtiyacını ödəyir. Bununla əlaqədar inkiĢafa yardım
nəzəriyyəsinin iki modeli formalaĢmıĢdır. Birincisi, ölkə daxili yığımlardakı qıtlığın aradan qaldırılması modeli. İkincisi, xarici valyuta qıtlığının
aradan qaldırılması modeli.
Yığım qıtlığının aradan qaldırılması problemini XX əsrin 60-cı
illərinin əvvəlində amerikalı alim P.Rouzensteyn-Rodan qaldırmıĢdır.
Müəllif güman edirdi ki, iqtisadiyyatı zəif inkiĢaf etmiĢ ölkələrin
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iqtisadiyyatına cəlb edilmiĢ investisiyaların məqsədi, ölkə iqtisadiyyatını
durğunluq vəziyyətindən inkiĢaf vəziyyətinə keçirməkdir.
Yardımlar sırasına o, dövlətin qeyri-bazar Ģərtləri ilə borca və ya
baĢqa məqsədlə verdiyi vəsaitləri daxil edir ki, həmin vəsaitlər gəlir əldə
etmək məqsədi güdmür. Yardım yığımların səviyyəsini o həddə qaldırır
ki, lazımi inkiĢaf tempini təmin edən investisiya səviyyəsi təmin olunsun.
Xarici özəl investisiyaların axını xarici dövlət investorlarının formalaĢdırdığı sabit iqtisadi inkiĢafın təminindən sonra mümkün olacaqdır.
1960-cı illərin ortalarında amerikalı alim H.Çeneri zəif inkiĢaf etmiĢ
iqtisadiyyatın bir neçə mərhələli inkĢaf modelini irəli sürmüĢdür. Xarici
investisiyalara ehtiyacı olan ölkələrin iqtisadiyyatının investisiya ilə
təminolunma dövrünü alim Ģərti olaraq üç mərhələyə bölüb. Hər
mərhələdə inkiĢafı buxovlayan amillər xüsusi qeyd olunur:
- Birinci mərhələdə yüksəkixtisaslı kadrların çatıĢmamazlığı mühüm
amil kimi qeyd olunur. Bu zaman kadr çatıĢmazlığı mövcud imkanlar
çərçivəsində maksimum nəticələr əldə etməyə Ģərait yaratmır;
- Ġkinci mərhələdə alimlər inkiĢafı ləngidən amil kimi yığımların
azlığını göstərirlər. Bu zaman daxili yığımların qıtlığı xarici vəsaitlərə
ehtiyac doğurur. Ġkinci mərhələnin sonu ölkə daxilində yığımların
səviyyəsinin artması ilə xarakterizə olunur ki, bunun nəticəsində xarici
ölkələrdən cəlb olunan investisiyaların həcmi kəskin surətdə aĢağı düĢür.
Çünki ehtiyaclar artıq daxili imkanlar hesabına ödənilmir;
- Üçüncü mərhələdə inkiĢafın qarĢısını alan amil ixracın idxalı
üstələyə bilməməsidir. Bu mərhələnin vəzifəsi daimi sabit inkiĢafın təmin
edilməsidir. Ġxracın idxala nisbətən zəif inkiĢafı onu tələb edir ki,
investisiyaların yenidən bölgüsünü təmin etməklə iqtisadiyyatda struktur
dəyiĢikliklərin həyata keçirilsin. Bunun çıxıĢ yolu üçfazalı modelin
həllindədir.
Sтruktur dəyiĢikliklərin nəticəsində idxala yönümlülük azalır,
ixracın səviyyəsi isə artır. Bunun nəticəsində cari tədiyyə balansındakı
müsbət saldo əmələ gəlir. Burada xarici valyuta axınının təsirini də qeyd
etməmək olmaz.
Bununla belə, “inkiĢafa yardım” nəzəriyyəsini də tənqid etdilər.
Çünki praktika göstərdi ki, ĠEOÖ-lər onlara edilən yardımları iqtisadi
inkiĢafa yox, dövlət səviyyəsində istehlak xərclərinə yönləndirdilər.
“Ortaqlıq” nəzəriyyəsi, “inkiĢafa yardım” nəzəriyyəsinin böhran
keçirməsi ilə əlaqədar müxtəlif ortaqlıq nəzəriyyələrini formalaĢdırmağa
baĢladı. XX əsrin 50-ci illərindən baĢlayaraq yerli və xarici kapitalın
birgə iĢtirakı ilə yaranmıĢ kampaniyalarda öz təzahürünü tapmıĢ ortaq
nəzəriyyəsi özünə geniĢ yer almağa baĢladı.
Игтисадчыларын fikrincə, qarıĢıq tipli Ģirkətlər xarici investor, hökumət
və yerli investorlar arasında razılığı təmin edirlər. Onlar öz fikirlərini
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inkiĢaf etdirərək belə qənaətə gəlirlər ki, həmin Ģirkətlər ölkə üçün
aĢağıdakı müsbət təsirləri edirlər :
- Milli investorun məqsədlərinin reallaĢmasını təmin edir;
- Hökumətin milli inkiĢaf planı ilə uyğunluğunu təmin edir;
- Xarici investisiyanın axınını təmin edir;
- Yerli kadrların hazırlanmasına kömək edir;
- Ġstehsal və sosial infrastrukturun inkiĢafını təmin edir;
- Ġdxalı əvəz edən sənayeni formalaĢdırır.
Xarici investorların qarıĢıq tipli müəssisələrə kapital yatırmağının
səbəbini, həmin iqtisadçılar onda görürdülər ki, xarici investorların öz
ölkəsindən fərqli olaraq gəldiyi ölkədə istehsalat xərcləri aĢağı olur və
həmçinin onlara vergi güzəĢtləri edilir.
7.2. Инвестисийаларын игтисади инкишафда ролу
Ġqtisadi inkiĢaf səviyyəsindən və coğrafi mövqeyindən asılı
olmayaraq bütün ölkələrin investisiya qoyuluĢuna ehtiyacы vardır. Yəni
bu və ya digər ölkəyə qoyulan investisiyalar, həmin ölkənin iqtisadi
inkiĢafında katalizator rolunu oynayırlar. Ölkə iqtisadiyyatına qoyulan
investisiya məqsəd deyil, vasitə olmalıdır. Ölkəyə investisiyanı cəlb
etməklə, əvvəllər pis istifadə olunmuĢ təbii, istehsal və əmək resurslarını
daha effektiv Ģəkildə istifadə etmək olar. Əgər xarici kapitaldan səmərəli
istifadə olunarsa, bu kapital milli resurslarla birləĢərək zəncirvarı
reaksiya yarada bilər və yüksək effekt əldə olunar.
XX əsrin sonlarında makroiqtisadiyyatda həyata keçirilən institutsional və struktur dəyiĢikliklərinin həyata keçirilməsində dövlət kifayət
qədər aktiv mövqe nümayiĢ etdirir. Dövlətin fəaliyyətinin xarakteri istər
təkmil makroiqtisadiyyata malik olan sistemlяrdə, istərsə də inkiĢaf
etməkdə və formalaĢmaqda olan cəmiyyətlərdə özünəməxsus fərqli
cəhətlərə malikdir.
Təbiidir ki, inkiĢaf etmiĢ iqtisadiyyata malik olan ölkələrlə
müqayisədə, keçid dövrünü yaĢayan ölkələrdə dövlətin hüquqi, siyasi və
sosial-iqtisadi məsuliyyət yükü daha ağır olur. Yəni inkiĢaf etmiĢ
iqtisadiyyatda artıq nəhəng bazar təsərrüfatçılıq qurumları - iri firmalar,
transmilli Ģirkətlər, sosial tərəfdaĢlıq institutları fəaliyyət göstərdiyindən
dövlət cəmiyyətin sosial ağırlıq yükünü həmin özəl sektorla, demək olar
ki, yarılayır və ölkə daha çox özünün əhəmiyyətli problemlərilə məĢğul
olur. Transformasiya prosesinin hakim olduğu keçid iqtisadiyyatında
dövlətin funksiyaları isə əslində çoxsaylıdır. Belə ki, transformasiya
prosesi keçmiĢ təsərrüfatçılıq sisteminin dağılması, yeni qurumların isə
yaradılmaması fonunda həyata keçirilir. Bu isə, hər Ģeydən əvvəl,
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cəmiyyətdə çoxsaylı sosial problemlərin mövcudluğundan irəli gəlir. Ona
görə də dövlət iĢsizlərin və aztəminatlı əhali kateqoriyalarının sosial
müdafiə yükünü çəkməli, paralel olaraq bazar infrastrukturlarının
formalaĢdırılmasına mümkün vasitələrlə dəstək verməli, iqtisadiyyatın
maliyyə və pul-kredit stabilləĢdirilməsinə nail olmalı, ən nəhayət, ölkənin
milli iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə yönələn siyasəti də
reallaĢdırmalıdır.
Гейд етмяк лазымдыр ки, keçid Ģəraitində dövlətin güclü tənzimləyici
siyasəti olmadan, real bazar münasibətlərini formalaĢdırmaq qeyrimümkündür. Беля ки, дювлятин кечид дюврцндя функсийаларындан бири ölkə
iqtisadiyyatına xarici investisiyaların cəlb edilməsi üçün lazımi hüquqiiqtisadi bazanın formalaĢdırılmasıdır. Lazimi iqtisadi-hüquqi bazanı
formalaĢdıran dövlət xarici investisiyaları ölkə iqtisadiyyatına cəlb
etməyə çalıĢır. Ümumiyyətlə, dövlət hansı quruluĢa malik olmasından
asılı olmayaraq iqtisadiyyata müdaxiləni təkrar istehsal prosesinin hər
hansısa bir tsiklinə müdaxilə etməklə həyata keçirir. Yəni müdaxilə
istehsala müdaxilə, bölgüyə müdaxilə, mübadiləyə müdaxilə və istehlaka
müdaxilə formalarında mövcud olur. Ġndiki dövrdə kompleks
müdaxilədən danıĢmaq olar ki, bu müdaxilə də hər bir ölkədə mövcud
qanunvericiliklə tənzimlənir.
Beynəlxalq səviyyədə isə bütün münasibətlər beynəlxalq qanunlar və
normalar vasitəsi ilə tənzimlənir. Çünki indiki qloballaĢan dünyadakı
təsərrüfat münasibətləri fövqəlmilli xarakter daĢıyırlar. Burada bir
dövlətin və ya bir neçə dövlətin qanunları hakim ola bilməz, hüquqi baza
da universal xarakterli olmalıdır. Xüsusən qeyd etməliyik ki, planlı
inzibati-amirlik sistemində olan rejimin süqutu dünya təsərrüfatında
anqlo-amerkan qlobal modelinin bərqərar olmasına səbəb oldu. Sözsüz
ki, hüquqi baza da o, model əsasında formalaĢdı. Azərbaycan da bütün
digər keçmiĢ sosialist ölkələri kimi, müstəqillik əldə etdikdən sonra
Dünya Təsərrüfat Sisteminin bir müstəqil elementinə çevrildi.
Bununla belə, hər bir ölkədə qanunvericiliklə investisiyaların
maliyyələĢmə mənbələri müəyyən olunur. Bizim Qanunvericilikdə təsbit
olunmuĢ investisiya maliyyələĢmə mənbələrini ümumi Ģəkildə yuxarıda
qeyd etdik. Ġnvestisiyanın maliyyələĢmə mənbələrini müəyyən etməklə
yanaĢı, dövlət investisiya siyasəti də yürüdür. Bu siyasətin məqsədi ölkədə
investisiya mühitinin əlveriĢli Ģəklə salınmasıdır. Ġnvestisiya siyasətinin
əsas prinsiplərini aĢağıdakı kimi göstərmək olar:
- müxtəlif mülkiyyət formalarının yaradılması vasitəsi ilə mütəmadi
olaraq investisiya prosesinin qeyri-mərkəzləĢdirilməsinə nail olmaq,
müəssisədaxili imkanlardan istifadə üçün əlveriĢli Ģərait yartmaq;
- mərkəzi investisiyalar hesabına müəssisələrə dövlət tərəfindən
qayğının göstərilməsi;
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- bu sahədə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin xərclənməsinə
nəzarətin artırılması;
- ixtisaslaĢmıĢ dövlət investisiya layihələrinin hazırlanması;
- xarici investisiyaların cəlb edilməsi məqsədi ilə hüquqi-normativ
bazanın təkmilləĢdirilməsi;
- investisiya layihələrində dövlətin kommersiya təĢkilatları ilə birgə
iĢtirakı təcrübəsinin geniĢləndirilməsi.
Qeyd etmək лазымдыр ki, istər daxili, istərsə də xarici investisiya
siyasətinin həyata keçirilməsində maliyyə mənbələri əsas amil kimi çıxıĢ
edir. Belə ki, daxili investisiya siyasəti dedikdə, daxili investisiya
mənbələri hesabına müxtəlif məqsədlərə nail olunması istiqamətindəki
tədbirlərin məcmusu nəzərdə tutulur. Xarici investisiya siyasəti dedikdə
isə uzunmüddətli beynəlxalq kapital qoyuluĢları sahəsində görülən
tədbirlər nəzərdə tutulur. Müasir dövrdə xarici investisiyaların və
həmçinin TMK-ların yatırdığı investisiyalar uzunmüddətli dövr üçün
nəzərdə tutulur. Ona görə də uzunmüddətli fəaliyyəti həyata keçirmək
üçün Azərbaycanın yaratdığı mühit olduqca əlveriĢlidir.
Ümumiyyətlə, investisiya siyasətinin həyata keçirilməsi zamanı
istiqamətlərin müəyyənləĢdirilməsi həm dövlətin, həm də, investistorların
maraqları ilə uzlaĢdırılır. Bu zaman müəyyənləĢdirilmiĢ istiqamяtlərə
əsasən aĢağıdakıları aid etmək olar:
- beynəlxalq standartlar səviyyəsində milli məhsul və xidmətlərin
həcminin artırılması;
- ölkəyə yeni texnologiyaların cəlb edilməsi;
- ölkə əhalisinin məĢğulluq səviyyəsinin artırılması;
- milli gəlirin səviyyəsinin artırılması;
- ölkənin ixracyönlü məhsul və xidmətlərlə xarici bazara
çıxarılmasının təmini;
- bank sisteminin təkmilləĢdirilməsi və valyuta əməliyyatlarının
effektivliyinin artırılması;
- sığorta sisteminin təkmilləĢdirilməsi və sığorta fəaliyyətinin
aktivləĢdirilməsi.
Keçid dövrünü yaĢayan ölkələrin iqtisadiyyatında xarici
investisiyaların cəlb edilmяsində mühüm əhəmiyyətə malik proseslər gedir
ki, bu proseslərdən biri də özəlləĢdirmədir. Xarici investisiyanın cəlb
edilməsində önəmli bir mərhələ olan özəlləĢdirmə praktikaları baĢlanğıc
etibarilə ilk dəfə Çilidə görünsə də, daha çox 1979-cu ildə Ġngiltərədə
mühafizəkar M.Tetçerin iqtidara gəlməsilə sürət qazanmıĢdır. Daha
sonra digər inkiĢaf etmiĢ ölkələr də bu praktikaya söykənərək iqtisadi
siyasət yürütmüĢdür. ÖzəlləĢdirmə kimi mühüm iqtisadi tədbirlər sitemini
iqtisadi islahatlar əsnasında tətbiq etmək XX əsrin 90-cı illərində Orta və
ġərqi Avropa ölkələrinə nəsib olmuĢdur. Onu qeyd etmək lazımdır ki,
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qeyd olunan Latın Amerikası ölkələrində özəlləĢdirmə, birbaĢa xarici
kapital investisiyalarını ölkəyə cəlb etməkdə önəmli bir funksiya yerinə
yetirmiĢdir. Məsələn, Çiliyə gələn birbaĢa xarici investisiyanın 5%-i,
Argentinada isə 3%-i özəlləĢdirmə kanalı ilə daxil olmuĢdur. 1997-ci ildə
inkiĢaf etməkdə olan ölkələrə yönəldilmiĢ birbaĢa xarici investisiyaların
11,3%-i, yəni 21,1 milyard ABġ dolları özəlləĢdirmə kanalı ilə gəlmiĢdir.
Eyni ildə, özəlləĢdirmə yolu ilə Avropa və Orta Asiya ölkələri öz
ölkələrinə 6.9 milyard ABġ dolları, Latın Amerikası ölkələri də 11.4
milyard ABġ dolları həcmində birbaĢa xarici investisiya cəlb etmiĢlər.
Yenə 1996-cu ildə dünyada toplam 100 milyard ABġ dolları olan
özəlləĢdirmə gəlirinin 60-70 milyardı ĠƏĠT (OECD) ölkələri tərəfindən
gerçəkləĢdirilmiĢdir.
ĠnkiĢaf etməkdə olan ölkələrdə özəlləĢdirmə prosesində rast gəlinən
mühüm problemlərdən biri özəlləĢdiriləcək dövlət mülkiyyətinin
qiymətinin təyin edilməsidir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, qiymətin
müəyyənləĢdirilməsinin sərbəst bazar mexanizminə buraxılması, özəlləĢdirmə ilə məĢğul olan dövlət idarələrinin bu sahədə müstəqilliyinin təmin
edilməsi və özəlləĢdirmə aktlarında ölkənin mövqeyi ilə birlikdə xarici
təĢəbbüskarların mövqelərinin uyğunlaĢdırlması baxımından önəmli
məqamlar ortaya çıxır. Unudulmamalıdır ki, PolĢa, Macarıstan və
Çexiya kimi ölkələr öz iqtisadiyyatlarına ciddi miqdarda birbaĢa xarici
investisiya cəlb etmələrini, regional iqtisadi inteqrasiya prosesləri ilə
yanaĢı, özəlləĢdirmə prosesinin müvəffəqiyyətlərinə də borcludurlar.
Ölkəmizdə həyata keçirilən özəlləĢdirmə prosesinin səmərəli
aparılması onun mükəmməl qanunvericilik bazasının formalaĢdırılmasından asılı idi. Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna investisiyaların cəlb
edilməsinin ən mühüm vasitələrindən biri, özəlləĢdirmə prosesi olmuĢdur.
Belə ki, xarici Ģirkətlər, həmçinin ölkəmizdə aparılan özəlləĢdirmə
prosesində iĢtirak edə biliblər. Bununla əlaqədar olaraq, ÖzəlləĢdirmə
Qanunvericiliyində xarici Ģirkətlərin bu prosesdə iĢtirakının Ģəffaf və
aydın mexanizmləri nəzərdə tutulmuĢdur.
Respublikamızda özəlləĢdirmənin normativ və metodik təminatını
mülkiyyətdə struktur islahatlarının həyata keçirilməsi prosesini reqlamentləĢdirən qanun qüvvəli Proqram və ondan irəli gələn normativ
sənədlər təĢkil edir. Azərbaycanda özəlləĢdirmə sisteminin qanunvericilik
bazasının formalaĢmasına 1993-cü ildən baĢlanmasına baxmayaraq onun
startı 1996-cı ilin mart ayının 26-da verilmiĢdir. ÖzəlləĢdirmənin hüquqi
təminatını təĢkil edən, sonradan qanun qüvvəli aktlar üçün əsas rolunu
oynayan ilk sənəd 1993-cü ilin yanvar ayının 7-də, Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 445 saylı Fərmanı ilə təsdiq olunmuĢ
“Azərbaycan Respublikasının dövlət mülkiyyətinin özəlləĢdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”dur. Bu qanun Azərbaycan
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Respublikasında dövlət mülkiyyətinin özəlləĢdirilməsinin prinsipləri və
təĢkilati-hüquqi əsaslarını müəyyən edir. Qanuna görə, özəlləĢdirilməsi
qadağan olunan müəssisə və obyektlər istisna olmaqla, dövlət mülkiyyətində olan bütün müəssisə və əmlak özəlləĢdirmənin obyektləri, özəlləĢdirilən müəssisənin əmək kollektivləri, Azərbaycan Respublikasının
vətəndaĢları, dövlət müəssisələri, birlikləri və təĢkilatı olmadan, eləcə də
Nizamnamə kapitalında dövlətin payı 25 faizdən çox olmayan hüquqi
Ģəxslər, xarici hüquqi və fiziki Ģəxslər özəlləĢdirmənin subyektləri hesab
olunurlar. Qanunda dövlət mülkiyyətinin özəlləĢdirilməsinin prinsipləri,
özəlləĢdirmənin qaydaları, yolları, formaları, özəlləĢdirmənin dövlət
tərəfindən tənzimlənməsini həyata keçirən orqanların səlahiyyətləri və s.
nəzərdə tutulur.
Qanuna əsasən özəlləĢdirməni dövlət əmlakını idarə edən orqan
tənzimləyir. Qanunla həmin orqana özəlləĢdirmənin Dövlət Poqramını
iĢləyib hazırlamaq, respublikanın bütün ərazisində özəlləĢdirmənin
həyata keçirilməsinə metodik rəhbərlik və nəzarət etmək, özünün ərazi
qurumlarını yaratmaq, onların fəaliyyətinə rəhbərlik və digər funksioner
tapĢırıqlar verilir.
Əvvəlki Dövlət Əmlak Komitəsi bu Qanun əsasında əlavə və
dəyiĢikliklər nəzərə alınmaqla iĢləyib hazırladığı “Azərbaycan Respublikasında 1995-1998-ci illərdə dövlət mülkiyyətinin I özəlləĢdirlməsinin
Dövlət Proqramı” 1995-ci il iyul ayının 21-də Milli Məclis tərəfindən
qəbul olunub. Dövlət Proqramı 29 sentyabr 1995-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən imzalanaraq Qanun qüvvəsində təsdiq
olunub. Qanun statusunda təsdiq edilmiĢ Dövlət Proqramı Azərbaycan
Respublikasında özəlləĢdirmə prosesinin hüquqi təminatında baza rolunu
oynayır. Dövlət Proqramı əsasında iyirmidən artıq aktlar, o sıradan
əsasnamələr, qaydalar, metodik göstəriĢlər hazırlanıb, qəbul olunub.
Bu səviyyələrdə baza rolunu oynayan Dövlət Proqramı əsasında
prosesi daha sistemli və əhatəli tənzimləmək məqsədi ilə əlavə olaraq
yardımçı normativ sənədlər qəbul olunub və olunmaqdadır.
ÖzəlləĢdirmə zamanı müstəsna əhəmiyyət kəsb edən və bu prosesin
həyata keçirilməsində mühüm rol oynayan hüquqi sənədlərə misal olaraq
“Azərbaycan Respublikasında Dövlət Mülkiyyətinin ÖzəlləĢdirilməsi
Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanun”unu (7 yanvar 1993-cü
il), “Ġcarə Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanun”unu (30 aprel
1992-ci il), “Azərbaycan Respublikasında 1995-1998-ci illərdə Dövlət
Mülkiyyətinin ÖzəlləĢdirilməsinin Dövlət Proqramı”nı (22 sentyabr 1997ci il), həmçinin özəlləĢdirilməsi Azərbaycan Respublikasının səlahiyyətində olan dövlət müəssisələrinin özəlləĢdirilməsi prosesinə qatılması
haqqında müvafiq sərancamları və s. göstərmək olar. Bunlar Azərbaycanda keçirilən özəlləĢdirmənin heç də tam normativ bazası deyildir.
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Proses davam etdikcə Qanunvericilik aktları təkmilləĢəcək və yeniləri
qəbul olunacaqdır.
Dövlət mülkiyyətinin özəlləĢdirilməsi, həmin mülkiyyətin Qanunda
müəyyən edilən qaydada xüsusi mülkiyyətə çevrilməsini nəzərdə tutur.
Onu da qeyd edək ki, torpaq və mənzil fondunun özəlləĢdirilməsi
“Azərbaycan Respublikası Mülkiyyət Haqqında Qanunda” yox, digər
Qanunvericilik aktları əsasında aparılır.
ÖzəlləĢdirmənin subyektləri olan əmək kollektivləri, vətəndaĢlar,
dövlət müəssisələri, birlikləri və təĢkilatı olmayan hüquqi Ģəxslər həmçinin Nizamnamə kapitalında dövlətin payı 25 faizdən çox olmayan
hüquqi Ģəxslər, xarici hüquqi və fiziki Ģəxslər özəlləĢdirmə obyekti kimi
özəlləĢdirilməsi qadağan olunan müəssisə və obyektlər istisna olmaqla,
Azərbaycan Respublikasında dövlət mülkiyyətində olan bütün müəssisə
və obyektləri seçə bilərlər.
“Xarici investisiyanın qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”nda qeyd olunduğu kimi, xarici investorların Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluĢu və onun yolları belədir:
Xarici investorların mənfəət əldə etmək məqsədilə sahibkarlıq
fəaliyyəti və baĢqa növ fəaliyyət obyektlərinə qoyduqları əmlakın və əmlak hüquqlarının bütün növləri, o cümlədən intellektual fəaliyyətin
nəticələrinə hüquqlar və əĢya hüquqlarına aid olmayan digər hüquqlar
xarici investisiyadır.
Xarici investorlar Azərbaycan Respublikası ərazisində aĢağıdakı
yolla investisiya qoya bilərlər:
a) Azərbaycan Respublikasının hüquqi Ģəxsləri və vətəndaĢları ilə
birlikdə yaradılan muəssisələrdə, təĢkilatlarda payçılıq iĢtirakı;
b) tamamilə xarici investorlara məxsus olan müəssisələr yaradılması;
c) müəssisələrin, əmlak komplekslərinin, binaların, qurğuların,
müəssisələrdə iĢtirak payının, səhmlərin, istiqrazların və digər qiymətli
kağızların, habelə Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyinə müvafiq surətdə xarici investorlara məxsus ola bilən baĢqa əmlakın əldə
edilməsi;
ç) torpaqdan və baĢqa təbii ehtiyatlardan istifadə hüquqlarının,
habelə digər əmlak hüquqlarının əldə edilməsi;
d) Azərbaycan Respublikasının hüquqi Ģəxsləri və vətəndaĢları ilə
xarici investisiya qoyuluĢunun baĢqa formalarını nəzərdə tutan
müqavilələr bağlanması.
Həmin Qanunun baĢqa bir maddəsində dövlətsizləĢdirmə və
özəlləĢdirmədə xarici investorların iĢtirakı belə qeyd olunur :
Dovlət və bələdiyyə muəssisələrinin, habelə baĢa catdırılmamıĢ
tikinti obyektlərinin ozəlləĢdirilməsində xarici investorlar Azərbaycan
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Respublikasının Qanunvericiliyi ilə muəyyənləĢdirilən Ģərtlərlə və
qaydada iĢtirak edə bilərlər. Buradan aydın olur ki, Azərbaycanda xarici
investorların özəlləĢdirmə və dövlətsizləĢdirmə prosesində iĢtirakında
onların qarĢısına heç bir hüquqi maneə qoyulmur, əksinə, həmin Qanunun digər maddəsinə nəzər yetirsək görərik ki, xarici investorlar üçün
nisbətən əlveriĢli hüquqi mühit formalaĢdırılırr.
Onu da qейд етмяк лазымдыр ки, хarici iĢ adamları neft sektoru ilə
yanaĢı, qeyri-neft sektoruna da böyük maraq göstərirlər. Bu zaman onlar
özəlləĢdirmə prosesini diqqət mərkəzində saxlayırlar. Çünki xarici
investorlar gələcəkdə böyük səmərə verə biləcək müəssisələrin dövlətsizləĢdirilməsində iĢtirak edərək səhmlərin əksər hissəsini alır və böyük
həcmdə investisiya qoyurlar. Qeyd edək ki, xarici investorlar üçün,
xüsusilə, cəlbedici olan metallurgiya, kimya, energetika, maĢınqayırma,
rabitə və digər sahələrdə fəaliyyət göstərən müəssisələrin özəlləĢdirməyə
açılması xarici investisiya axınına təkan vermiĢdir.
Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya yatıran beynəlxalq qurumlardan biri olan Dünya Bankının Azərbaycanda keçirilən özəlləĢdirmə
prosesi ilə əlaqədar bəzi tövsiyələri mövcuddur:
ÖzəlləĢdirmə Strategiyasının inkiĢafı, orta və böyük ölçülü müəssisələrin özəlləĢdirilməsini sona çatdırmaq, dövlət müəssisələrinin inkiĢafı
məsələsilə məĢğul olmaq və sərmayə bazarlarını inkiĢaf etdirmək;
Müəssisələr üçün maliyyə gəlirinin əsas bazasını təĢkil etmək,
özəlləĢdirilmə çeklərindən istifadə edərək topdan özəlləĢdirilməni sürətləndirmək;
Yerli mütəxəssislərin digər ölkələrin təcrübələri ilə tanıĢ olmaq və
Azərbaycan üçün öz kadr potensialını inkiĢaf etdirmək məqsədilə daxili
təhsilini və xarici ölkələrdə təhsil almaq üçün Ģəraiti təĢkil etmək;
ÖzəlləĢdirmə Proqramı haqqındakı məlumatları geniĢ kütləyə
bildirmək və onların bu müddətdə aktiv iĢtiraklarına nail olmaq;
Sərmayə bazarları üçün köklü və qanuni Ģəbəkənin təĢkili.
Ölkəmizin dinamik inkiĢaf yolu ilə uğurla irəliləməsi beynəlxalq
qurumların Azərbaycana marağını artırmıĢdır. Bununla əlaqədar respublikamızda xarici investisiyaların cəlb edilməsi ilə beynəlxalq əməkdaĢlıq
sahələrində həyata keçirilən tədbirlər son illər daha geniĢ miqyas
almıĢdır.
Ölkə iqtisadiyyatına yatırılan investisiyaların bir hissəsini təĢkil
etməklə xarici investisiyalar ölkə iqtisadiyyatının, xüsusən də keçid dörvü
yaĢayan iqtisadiyyatın dirçəlməsi və inkiĢaf etməsinə yardım edir. Xarici
investisiyaların ökəyə cəlb olunmasının iqtisadi əsasları kimi Azərbaycanın müstəqillik əldə etməklə qlobal iqtisadi məkana azad bir subyekt
kimi daxil olması və bununla əlaqədar olaraq iqtisadiyyatın transfor296

masiya olunmasını göstərmək olar. Ġqtisadiyyatın transformasiya olunması islahatlar yolu ilə aparıldığından bu zaman mühüm alət kimi
özəlləĢdirmə prosesindən istifadə olunmuĢdur. Xüsusi qeyd olunmalıdır
ki, dünya ölkələrinin təcrübəsindən özəlləĢdirmə vasitəsi ilə xarici
investisiyanın cəlb edilməsi praktikasının əxz edilməsi mühüm bir
mərhələni təĢkil edirdi. Belə ki, həm keçmiĢ sosialist ölkələrinin təcrübəsi
və həm də azad bazar iqtisadiyyatına malik inkiĢaf etmiĢ və inkiĢaf
etməkdə olan ölkələrin xarici investisiyalarının cəlb edilməsi üçün
özəlləĢdirmə alətindən istifadə təcrübəsinin bizə uyğun tərəflərinin öyrənilməsi və tətbiq edilməsi bu tarixi mərhələnin əsas cəhətlərindən idi.
Lakin qeyd olunmalıdır ki, özəlləĢdirmə vasitəsi ilə ölkəyə xarici
investisiyaların cəlb edilməsi baĢlanğıc mərhələdirsə, ondan sonrakı
mərhələdə geniĢ hüquqi-normativ bazanın formalaĢdırılması ilə iqtisadi
və xüsusən də investisiya mühitinin formalaĢdırılması prosesi həyata
keçirilməlidir.
7.3.İnvestisiyaların beynəlxalq hüquqi-normativ əsasları
Ġnvestisiyalar milli və xarici investorların kapital axını zamanı
fəaliyyətlərini reqlamentləĢdirən ümumtəsərrüfat rejiminin mühüm
hаlqаsы və xarici iqtisadi fəaliyyətin mühüm tərkib hissəsidir. «Ġnvestisiya» anlayıĢının müəyyən olunması və onun ayrı-ayrı milli iqtisadiyyatlara və həmçinin ümumilikdə dünya iqtisadiyyatına etdiyi təsiri
aydınlaĢdırmaq müasir iqtisad elminin qarĢısında duran problemlərdən
birиdir. Belə bir problemin öyrənilməsində beynəlxalq hüquqi əsasların
tədqiqi olduqca əhəmiyyətlidir. Hüquqi aspektdən yanaĢdıqda, məsələnin
bir sıra mühüm cəhətləri aydın Ģəkildə görünmüĢ olur. Belə ki, bu sahədə
qabaqcıl, yəni xarici investisiyaları artıq bir neçə onillikdir ki, öz
ölkələrinə cəlb edən dövlətlərin təcrübəsini araĢdırmaq və onların təcrübəsini mənimsəmək, onların bu sahədə hansı beynəlxalq hüquqi normalar
sisteminə üstünlük vermələrini aydınlaĢdırmaг хцсусиля ваъибдир. Çünki
bazis rolunda çıxıĢ edən iqtisadiyyat və iqtisadi maraqların təmininə
imkan yaradan üstqurum olan hüquq və onun rejimlərinin hansı
prinsiplərə söykəndiyini müəyyənləĢdirmək artıq bu sahədə iqtisadi
mexanizmin xüsusiyyətlərini aydın шякилдя ифадя edir. Sözsüz ki,
iqtisadiyyatı keçid mərhələsində olan və inkiĢaf etməkdə olan ölkələrin
qoĢulduqları konvensiya və saziĢlərin onların ölkələrinə cəlb ediləcək
xarici investisiyaların həcmi və strukturuna necə təsir edəcəyini bilmək
çox maraqlıdır. Bundan savayı, onu da qeyd etməliyik ki, günümüzdə elə
bir beynəlxalq saziĢ və ya konvensiya yoxdur ki, yalnız bir tərəfin
maraqlarını təmin etmiĢ olsun. Əgər biz beynəlxalq hüquqi tənzimləmə
mexanizmlərindən bəhs ediriksə, bu belə də olmalıdır.
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Ölkə iqtisadiyyatına xarici investisiyaların cəlb edilməsi və onların
səmərəli istifadə olunması olduqca əhəmiyyətlidir. Belə ki, Beynəlxalq
Valyuta Fondunun apardığı tədqiqatlar göstərir ki, Фonda üzv olan
ölkələrin 80%-ə yaxını xarici investisiyaların ölkəyə idxal edilməsinə qarĢı
proteksionist tədbirlər həyata keçirirlər. Ona görə də beynəlxalq
miqyasda investisiya axınının normal gediĢini təĢviq edən tədbirlərin
görülməsi olduqca zəruridir. Dünya praktikasında investisiyalar ölkəyə
xüsusi investisiya agentlikləri vasitəsi ilə cəlb edilirlər. Həmin agentliklər
investorların tələbatlarını öyrənir və onlara lazımi informasiyanı təqdim
edirlər.
Ölkələrdə həyata keçirilən investisiya fəaliyyətinin mahiyyəti
investisiya bazarının geniĢlənməsi və inkiĢafı ilə daha da aydın Ģəkildə
görünməyə baĢlayır. Dünya üzrə investisiya bazarının formalaĢması və
inkiĢafı dünyanın bir çox ölkələrinin iqtisadiyyatının çiçəklənməsinə
yardım etmiĢdir. Bununla belə, dünya investisiya bazarı hələ ki, tam ideal
Ģəkildə formalaĢmadığından, dünya üzrə investisiya prosesinin lazımi
Ģəkildə həyata keçməsinə Ģərait yaranmır.
Ölkə daxilində investisiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi və
investisiya prosesinin tənzimlənməsi daxili qanunlarla həyata keçirilirsə,
dünya miqyasında ölkələr arasında investisiya axınının tənzimlənməsi
beynəlxalq hüquqi-normativ aktlar vasitəsi ilə reallaĢdırılır.
Гeyd etmək lazımdır ki, ilkin kapital yığımından baĢlayaraq
kapitalın beynəlxalq hərəkəti kütləvi surətdə bərqərar oldu. Tarixin bu
dönəmində kapital axını, əsasən müstəmləkəçi və müstəmləkə dövlətlər
arasında baĢ verən kapital axını ilə xarakterizə olunurdu. Belə olan
təqdirdə beynəlxalq hüququn investisiya prosesini tənzimləmə zərurəti
yaranmırdı. Çünki müstəmləkənin hüquqi sistemi müstəmləkəçinin
hüquqi sisteminə inteqrasiya olunurdu və beynəlxalq hüquqa ehtiyac
qalmırdı.
Sonrakı dövrlərdə, yəni, müstəmləkə dövlətlərin müstəqillik əldə
etdikləri dövrdən baĢlayaraq investisiyaların beynəlxalq miqyasda
tənzimlənməsinə ehtiyac duyuldu. Bu zaman yeni müstəqillik əldə etmiĢ
dövlətlər müstəmləkəçilərin hüquqlarını öz dövlətləri daxilində
məhdudlaĢdırдыlar və onlara məxsus olan əmlakları milliləĢdirdilər. Onda
keçmiĢ kolonistlər əks addım ataraq beynəlxalq miqyasda ümumi
standartların qəbul edilməsinə cəhd etdilər. Bu ümumi standartlar, daha
doğrusu “minimal beynəlxalq standartlar” adlanan və beynəlxalq
hüququn tərkib hissəsi olan standartlardır ki, onlar da istənilən dövlətin
xarici investorla milli investorlara bərabərhüquqlu və ədalətli hüquqi
rejim yaradan normaların qəbulunu özündə ehtiva edirdi.
Lakin XX əsrin əvvəlləri və ortalarında meydana gəlmiĢ yeni
müstəqil dövlətlərin öz milli iqtisadiyyatlarını dirçəltmək cəhdləri bəzi
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məqamlarda xarici investorların maraqlarına real zərbə vururdu. “Minimal stanadartlar” heç də bütün dövlətlər tərəfindən birmənalı Ģəkildə
qəbul olunmurdu. Bəzi dövlətlər milli iqtisadiyyatlarının inkiĢafı naminə
apardıqları islahatlar nəticəsində xarici investorlara məxsus Ģirkətləri
milliləĢdirirdilər. Dünyada baĢ vermiĢ böhranlardan sonra bu məsələ
daha da kəskin Ģəkildə özünü büruzə verdi. Ortaya beynəlxalq investisiya
fəaliyyətinin tənzimlənməsi üçün daha universal və ümumi hüquqinormativ aktların qəbul olunması zərurəti çıxdı. Bu hüquqi-normativ
aktlar sözsüz ki, universal beynəlxalq təĢkilatlar tərəfindəн qəbul
olunmalı idi. Belə hüquqi aktlardan ən birincisi kimi, BMT-nin 14
dekabr 1962-ci il 1803 saylı “Təbii ehtiyatlar üzərində tam suverenlik”
qətnaməsini qeyd etmək olar.
XX
əsrdə
investisiyaların
beynəlxalq
hüquqi
əsasının
formalaĢmasının bir neçə mərhələsini qeyd etmək olar. Ġlkin olaraq XX
əsrin əvvəllərində yeni yaranmıĢ sosialist dövlətlərinin meydana gəlməsi
idi ki, onların atdıqları ilk addım xarici investorların mülkiyyətində olan
obyektlərin milliləĢdirilməsi olmuĢdur. Bununla belə, milliləĢdirmə
zamanı xarici investorlara lazimi konpensasiya verilimirdi. “Dövlətin
suverenliyi prinsipindən çıxıĢ edərək demək olar ki, dövlət əmlaka
sahiblik və həmçinin əmlakın milliləĢdirilməsi barədə bütün məsələlərin
tənzimlənməsində müstəsnə hüquqa malikdir”. Bu dövr, “dövlət və Ģəxsi
əmlak” dövrü kimi xarakterizə oluna bilər.
Növbəti dövrdə bir sıra “üçüncü dünya ölkələrinin” beynəlxalq
arenada mövqelərinin möhkəmlənməsi ilə əlaqədar olaraq və həmçinin
bir sıra beynəlxalq konvensiyaların qəbul edilməsi ilə investisiyaların
beynəlxalq hüquqi əsası daha da möhkəmləndi. Bu konvensiyalara misal
olaraq 1965-ci ildə imzalanmıĢ VaĢinqton Кonvensiyasıdır ki, bunun
nəticəsində Ġnvestisiya mübahisələrinin həlli üçün Бeynəlxalq Мərkəz
təsis edildi. Digər mühüm konvensiya 1972-ci ildə imzalanmıĢ dövlətlərin
immuniteti barədə Avropa Кonvensiyasıdır.
Nəhayət, XX əsrин 80-ci illərинdən baĢlayaraq dünya üzrə bütün
xarici investisiya axınlarını “koordinasiya” edə biləcək Кonvensiya
imzalandı. Bu konvensiya 11 oktyabr 1988-ci ildə, Ġnvestisiyaların zəmanəti üçün çoxtərəfli Аgentliyin təsisini reallaĢdırdı. Həmin Аgentlik
aĢağıdakı qeyri-kommersiya riskləri ilə əlaqədar investorlara uzunmüddətli zəmanətlər verir:
- Ġnvestisiya qəbul edən ölkə tərəfindən kapitalın mübadiləsi və
köçürülməsinə məhdudiyyətin qoyulması;
- Ġnvestorun gəlirini əsaslı Ģəkildə azaldan və ya onun investisiyadan
istifadə hüququnun qanuni və ya inzibati qaydada məhdudlaĢdırılması;
- Dövlət institutları ilə bağlanmıĢ müqavilələrin ləğv edilməsinə
gətirib çıxaran inzibati və ya məhkəmə praktikası;
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- Hərbi konfliktlər və vətəndaĢ müharibələri.
Xarici investisiyaların beynəlxalq hüquqi normalarla tənzimlənməsində ikitərəfli hökуmətlərarası saziĢlərin xüsusi əhəmiyyəti vardır.
Mahiyyət etibarı ilə bu saziĢlər adətən investisiyaları təĢviq edən və
onların müdafiəsinin qarĢılıqlı Ģəkildə təĢkili məsələlərinə aid saziĢlərdir.
Həmin saziĢlər tənzimləmə obyektlərinə görə iki qrupa bölünürlər :
- Kapital qoyuluĢlarının təĢviq edilməsi və qarĢılıqlı müdafiəsi
barədə ikitərəfli saziĢlər – investisiya prosesi zamanı yaranan bütün
mübahisələrin həllinə yönəlmiĢ iki dövlət arasında bağlanmıĢ saziĢlər;
- Ġkiqat vergiqoyмайa yol verməmək barədə ikitərəfli saziĢlər,
investorun investisiya fəaliyyətinin nəticələrinin həm investisiyanı qəbul
edən həm də investorun öz dövləti tərəfindən vergiyə cəlb olunması
halının qarшыsını almağa yönəlir.
Ġkitərəfli beynəlxalq saziĢlərин yuxarıda qeyd olunan obyektlər üzrə
iki qrupa bölünməsi praktikada sırf formal xarakter daĢıyır. Çünki
ölkələrin bir-biri ilə investisiyaların qarĢılıqlı təĢviqi və müdafiəsi barədə
bağladıqları saziĢlər hökmən həyata keçiriləcək investisiya fəaliyyətinin
səmərəliliyi naminə ikiqat vergiqoymaya yol verilməməlidir. Bundan
savayı, ikiqat vergiqoymanı aradan qaldıran razılaĢmanın olmaması
investisiyaların təĢviqinə heç bir vəchlə yardım edə bilməz.
Hansı qrupa daxil olmasından asılı olmayaraq, ikitərəfli saziĢlərin
populyar olması artıq bir faktdır. Məsələn, kapital qoyuluĢunun təĢviq
edilməsi və qarĢılıqlı müdafiəsi üçün imzalanmıĢ saziĢlərin ümumi sayı
1900-ə yaxındır. Onların təqribən 49%-i Qərbi Avropa ölkələrinin payına
düĢür, yəni 904-ü. Qərbi Avropa ölkələrindən isə lider 124 saziĢlə лидерлик
едян Almaniyadır. Ondan sonra 95 saziĢlə Ġsveçrə, hərəyə 92 saziĢlə isə
Fransa və Böyük Britaniya gəlirlər. ĠnkiĢaf etməkdə olan ölkələr arasında
isə 94 belə saziĢ bağlamıĢ Çin, daha sonra isə 90 saziĢlə Rumıniya və 84
saziĢ bağlamıĢ Misirdir.
Ümumən dünya üzrə qloballaĢma prosesinin gediĢi onu göstərir ki,
qloballaĢma müasir dönяmdə hökmən regionlaĢma prosesi vasitəsi ilə
reallaĢır. Belə ki, regional səviyyədə iqtisadi inteqrasiya prosesi daha tez
və effektli gedir. Çoxsaylı regional birliklərin olması regional səviyyədə
investisiya fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi məsələsinin əhəmiyyətini
artırır. Həmin iqtisadi birliklərin təsis sənədlərində birbaĢa olaraq üzv
ölkələr arasında investisiya əməkdaĢlığının bütün tərəfləri qeyd olunmuĢ
olur. Belə regional birliklərə misal kimi Avropa Birliyini, NAFTA-nı,
MERKOSUR-u və s. göstərмək olar. Faktiki olaraq bu birliklərə daxil
olan ölkələr arasında kapital axınına bəzi istisna hallar nəzərə alınmamaq
Ģərti ilə heç bir qadağa qoyulmamıĢdır. Həmin istisna hallar da üzv
ölkələrin xüsusi iqtisadi potensial və tələbatlarından irəli gəlir ki, son
nəticədə həmin “qadağalar” bütün ölkələrin iqtisadiyyatının inkiĢafına
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səbəb olur. Məhz bir tərəfdən regional səviyyədə investisiya mübadiləsinə
əlveriĢli Ģəraitin yaradılması təkcə təĢviqedici tədbirlərdən ibarət
olmayıb, özündə bəzi qadağanedici, yəni məhdudlaĢdırıcı tədbirləri
cəmləməsi investisiyaların beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsinin nüfuz
dairəsini və təsirini artırır.
Regional səviyyədə investisiyaların hüquqi-normativ bazasını təĢkil
edən saziĢlər ümumdünya səviyyəsində öz funkisiyasını yerinə yetirə
bilməz. Çoxtərəfli saziĢlər isə, dünyanın bir çox ölkələri tərəfindən qəbul
edildiyindən onlar universal hesab olunurlar. Həmin saziĢlər əsasən
BMT, Dünya Bankı və ÜTT tərəfindən inkiĢaf etdirilirlər. Çoxtərəfli
saziĢlərin əsas prinsipi ədalətlilik və qeyri-diskriminasion rejim
prinsipləridir ki, onların sayəsində investisiyaların ölkələr arasında
mübadiləsinə əlveriĢli Ģərait formalaĢdırılır.
Çoxtərəfli saziĢlər sırasında BMT-nin BaĢ Assambleyasının 1975-ci
ildə qəbul etdiyi “Dövlətlərin iqtisadi hüquq və vəzifələri barədə
Хartiya”nın adını çəkmək olar. Həmin Хartiyada dövlərin öz iqtisadi
fəaliyyətlərinə və sərvərlərinə sahibolma və istifadə suverenliyi xüsusi
qeyd olunur. Xüsusi bir məqamı da qeyd etmək lazımdır ki, Хartiyada
investisiyaların ölkədə qəbulu dövlətin məqsəd və məramlarına uyğun
Ģəkildə ölkə Гanunvericiliyi ilə tənzimlənməsi ayrıca qeyd olunur. Bu
əsnada bildirilir ki, heç bir dövlət məcburi qaydada digər ölkə üçün xüsusi
və əlahiddə investisiya rejimi təqdim etməyə məcbur edilə bilməz. Müasir
dövrün aktual problemlərindən biri olan TMK-ların fəaliyyətinin hüquqi
tənzimlənməsi də bu Хartiyada öz əksini tapmıĢdır. Belə ki, Хartiyada
qeyd olunmuĢdur ki, “TMK-ların fəaliyyəti investisiyaları qəbul edən
dövlətin maraqlarına uyğun Ģəkildə tənzimlənməlidir”.
Ġnvestisiyaların axınının beynəlxalq hüquqi-normativ aktlar vasitəsilə tənzimlənməsinin mühüm cəhətlərindən biri ölkələr arasında
investisiyalarla bağlı mübahisələrin həlli məsələləridir. Məlum olduğu
kimi, istənilən sövdələĢmədə tərəflər arasında mübahisə doğuran hallar
meydana çıxır. Bu mübahisəli halların çözülməsi qaydalarını öyrənmək
üçün beynəlxalq hüquq praktikasına nəzər yetirmək kifayətdir. Belə ki,
onların həlli olduqca müxtəlif yollarla həyata keçirilir. Lakin 1965-ci ildə
VaĢinqtonda qəbul edilmiĢ “Dövlətlər və xarici Ģəxslər arasında
investisiya mübahisələrinin həlli qaydaları haqынda Кonvensiya”nın
əhəmiyyəti olduqca çoxdur. Azərbaycan bu konvensiyaya 1992-ci ildən
qoĢulmuĢdur. Həmin Кonvensiyda Ġnvestisiya mübahisələrinin
tənzimlənməsinin Бeynəlxalq Мərkəziниn təsisi xüsusi qeyd olunmuĢdur.
Konvensiyanın 25-ci maddəsində investisiya mübahisələri anlayıĢı
dəqiqləĢdirilmiĢdir. Belə ki, Кonvensiyaya qoĢulmuĢ dövlət və digər
dövlətin Ģəxsləri arasında birbaĢa xarici investisiya ilə əlaqədar
formalaĢan mübahisələr aĢağıdakılardır:
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- xarici investisiya münasibətləri ilə əlaqədar formalaĢan investisiya
mübahisələri;
- saziĢə qoĢulmuĢ dövlətlə özəl xarici investor arasında formalaĢmıĢ
investisiya mübahisələri;
- investisiya saziĢində nəzərdə tutulmuĢ hüquq və öhdəliklərin
mahiyyəti və həcmi, öhdəliyin pozulması ilə əlaqяdar kompensasiyanın
Ģərtləri və həcmi ilə əlaqədar formalaĢan investisiya mübahisələri.
Konvensiyada beynəlxalq hüquqi tənzimləmə ilə yanaĢı, investisiya
qəbul edən ölkənin daxili qanunlarının bu tip mübahisələrin həllində əsas
kimi götürülməsi birmənalı Ģəkildə vurğulanır. Belə ki, əgər xarici
investisiya prosesi ilə əlaqədar mübahisə baĢ vermiĢdirsə və tərəflər
qarĢılıqlı razılaĢma əsasında mübahisənin həllini Ġnvestisiya Mübahisələrinin Tənzimlənmяsinin Beynəlxalq Mərkəzinə həvalə edirlərsə, onda
Mərkəz iĢə Кonvensiyadakı müddəalar əsasında baxır və müvafiq qərarını çıxarır. Arbitrажların çıxardığı qərar hər iki tərəf üçün məcburi xarakter daĢıyır, çünki onlar müvafiq qaydada beynəlxalq hüququn bu subyektinə qanuni müraciət ediblər və buna görə məsuliyyət daĢıyırlar. O ki,
qaldı qərarın yerinə yetirilməsinə, bu proses qərarı yerinə yetirəcək ölkənin daxili qanunlarına uyğun Ģəkildə və ardıcıllıqda həyata keçirilməlidir.
VaĢinqton Кonvensiyasından savayı, beynəlxalq səviyyədə investisiya mübahisələrini həll edə biləcək bir sıra regional arbitraj qurumları
da mövcuddur ki, onlara misal kimi Lome konvensiyalarından – AB,
Afrika ölkələri, Sakit okean hövzəsi ölkələri və Кариb dənizi hövzəsi
ölkələri arasındakı investisiya mübahisələrинdən irəli gələn arbitraj
proseslərini, NAFTA – ABġ, Kanada və Meksika daxilində investisiya
mübahisələrinin həlli ilə məĢğul olan Аrbitrajı, Enerji Xartiyasına aid
müqavilələrdən irəli gələn arbitraj proseslərini, kompensasiya barədə
Бeynəlxalq Аrbitrajı və s. göstərmək olar. Bu regional təĢkilatlar və ya
saziĢlər, onların hüquqi bazasında mövcud olan, həmçinin beynəlxalq
investisiya münasibətlərini tənzimləyən normaların pozulması ilə
əlaqədar təĢkil olunmuĢ arbitrajlar regional səviyyədə mühüm əhəmiyyət
daĢısalar da ümumdünya əhəmiyyətləri xeyli dərəcədə azdır. Çünki həmin
arbitrajlar həm müəyyən region, həm də müəyyən fəaliyyət sahəsi ilə
hüdudlanırlar.
Kapitalın beynəlxalq axının güclənməsi və investisiya prosesinin
beynəlxalq səviyyədə cərəyan edən iqtisadi münasibətlərin mühüm
hissəsinə çevrilməsi onların beynəlxalq hüquq vasitəsi ilə tənzimlənməsinə
ehtiyac doğurdu. Həmin ehtiyacın ödənilməsi məlumdur ki, ölkələr
arasında ikitərəfli saziĢlərin, həmçinin regional inteqrativ qurumlar və
universal beynəlxalq təĢkilatların hüquqi-normativ sistemləri daxilində
tənzimlənməsi vasitəsi ilə həyata keçirildi.
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Xarici investisiyaların ölkə iqtisadiyyatına cəlb edilməsində mühüm
təsiredici qüvvə, yerli qanunvericilik bazasıdır ki, həmin qanunvericilik
bazası xarici investorların fəaliyyət çərçivəsini müəyyən edir. Bu
baxımdan «Ġnvestisiya fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının
Гanunu»nun dördüncü maddəsi xüsusi qeyd olunmalıdır:
Azərbaycan Respublikasının və xarici olkələrin vətəndaĢları və
huquqi Ģəxsləri, vətəndaĢlığı olmayan Ģəxslər, habelə dövlətlər investisiya
fəaliyyətinin subyektləri (investorları və iĢtirakçıları) ola bilərlər.
Müasir iqtisadi inkiĢafın əsas xüsusiyyətlərdən biri kapitalın ölkələr
arasında hərəkətinin artmasıdır. Бу, гloballaĢma və regional inteqrasiya
kapitalınын mobilliyinin kəskin artmasına səbəb olur вя яsrlərin astanasında
iri beynəlxalq kapital qovuĢmaları ilə xarakterizə olunuр. ĠnkiĢaf etməkdə
olan ölkələrin sırasına yenilərinin qatılması yeni inkiĢaf etməkdə olan
bazarların meydana gəlməsinə səbəb oldu və bununla da kapitalın mobilliyi
artdı.
Dünya iqtisadiyyatının geniĢlənməsi ilə əlaqədar olaraq inkiĢafa
zəmin yaradan resurslardan istifadə imkanları da artır. Lakin əvvəlki
kimi bu kapital, məhdud sayda resursların sahibləri - inkiĢaf etmiĢ
ölkələrin “əlində” cəmləĢmiĢdir.
Dünya üzrə yığımların məhdudluğu investisiyalara olan tələbatı
artırır. Bununla da nəinki, ĠEÖ-də, həm də ĠEOÖ-də kapitalın dövr
etməsinə tələbat yaradır. ĠnkiĢaf etmiĢ dünya ölkələri həm daxili, həm də
xarici investisiyaların hüquqi Ģəraitinin təsbiti məsələsində xeyli irəliləyiĢə
nail olublar. Bu sahədə mühüm faktorların müəyyən edilməsinə rəğmən,
daxili və xarici investisiyaların arasında onların hüquqi Ģəraitlərdəki bəzi
fərqliliyə əsaslanan rəqabətи mövcuddur. Bu tendensiya güclü siyasi və
iqtisadi risklərə sahib olan ĠEOÖ –нц yaratmalı olduqları mühitə və onun
formalaĢması prosesinə güclü təsir edir.
XX əsrin sonundaн baĢlayaraq ĠEÖ-nцн iqtisadiyyatına yönələn
birbaĢa investisiyaların həcmi artdı. Yəqin ki, bu tendensiya müvəqqəti
xarakter daĢıyır. Lakin, ĠEÖ-nцн investisiya ixracının baĢlanmasını
proqnozlaĢdırmaq hələ ki, qeyri-mümkündür. Bununla belə, investisiya
axınlarının istiqamətləri qabaqcadan müəyyən qədər özünü büruzə verir.
Çünki birbaĢa xarici investisiyalar Ģəksiz ki, yatırımlar üçün daha yaxĢı
investisiya mühiti formalaĢdırmıĢ və hökуmət, ictimaiййət, biznes
tərəfindən xarici investisiyalara qarĢı dəqiq mövqe seçmiĢ ölkələrə doğru
axacaqdır. Bu cür ölkələrdən biri də hökmən Azərbaycan olmalı idi.
Ümumiyyətlə, indiki dövrdə iqtisadi münasibətlərdəki mürəkkəbliklərdən doğan çətinliyin aradan галдырылмасы üçün xarici kapital
qoyuluĢları olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edrilər. Bu zaman, investisiya
qəbul edən ölkənin ictimai maraqları ilə xarici investorun maraqları üstüstə düĢməyə bilər. Ona görə xarici kapitalın cəlb edilməsi mexanizmi elə
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qurulmalıdır ki, həm investorun iqtisadi maraqları, həm də ölkənin
iqtisadi-sosial maraqları təmin olunmuĢ olsun. Bu hal problem kimi
mövcuddur, lakin, həll olunandır və bunu biz dünya təcrübəsindən görə
bilərik. Ancaq problemin həlli istiqamətində konkret addım atarkən, ilk
növbədə, müasir Ģəraitdə lazımi investisiya mühitini təmin edən iqtisadi
və qanunverici bazanın formalaĢdırıması məsələsi diqqət mərkəzinə
alınmalıdır. Çünki hər bir xarici subyekt hər hansı bir ölkəyə kapital
qoymazdan əvvəl, həmin ölkədəki mövcud siyasi, iqtisadi, mədəni,
hüquqi mühiti tədqiq edir. Əgər bu mühit qənaətbəxĢ hesab olunarsa,
ölkəyə investisiya yatırmaq qərarına gəlir. Keçid iqtisadiyyatlı ölkələr, o
cümlədən respublikamızın qarĢısında duran mühüm vəzifələrdən biri bu
sahədə xarici investor üçün Ģəffav investisiya mühitininin yaradılmasından ibarətdir. Ġnvestisiyaların cəlb edilməsinin metodlarının fərqliliyinə baxmayaraq, öz iqtisadiyyatına külli miqdarda
investisiya cəlb edən ölkələrin ümumi cəhətləri mövcuddur: yatırımların
etibarlı qorunması; investorlarla uzunmüddətli, etibarlı əlaqələr; investisiyaların kritik həcmi və perspektiv inersiyalı artımı. Keçid dövründə
olan ölkələrdə xarici kapitalın ölkəyə cəlb edilməsi probleminin həlli
onların inkiĢaf məqsədlərinin və vəzifələrinin uzlaĢdırılmasından asılıdır.
Keçid iqtisadiyyatlı ölkələr birbaĢa xarici investisiyaların ölkəyə cəlb
olunması uğrunda rəqabət aparırlar. Onlar yaxĢı anlayırlar ki, xarici
investisiyalar iqtisadiyyatın modernləĢməsi və maliyyə problemlərinin
həllində əvəzsizdirlər. Bir çox ölkələr üçün xarici investisiyalar, həm də
bazar institutlarının formalaĢmasında vasitə rolunu oynayırlar.
Ölkədə xarici investisiyaların həcmi elə səviyyədə olmalıdır ki,
investisiyanı qəbul edən ölkənin iqtisadiyyatının effektivliyi təmin
olunsun. Beynəlxalq investisiya rəqabəti mübarizəsində investorlara daha
liberal investisiya rejimi təklif edən ölkə qalib olur. Onu da qeyd edək ki,
investisiya stimulları və onların investisiya cəlb etməsindəki rolu nisbidir.
Tədqiqatlar göstərir ki, investisiya stimulları ölkənin ĠEÖ, ya da ĠEOÖ
olmasından asılı olmayaraq, əksər hallarda investisiya cəlb edilməsi
prosesinə təsir etmirlər.
Xarici investisiyaların Azərbaycan Respublikasına cəlb edilməsi
yönündə ölkədə hökumət tərəfindən əsaslı addımlar atılmıĢdır. Azərbaycan iqtisadiyyatının potensialını nəzərə alsaq və dünyada mövcud iqtisadi
durumu qiymətləndirsək, onda Ģəksiz bu nəticəyə gələ bilərik ki,
Azərbaycan Respublikası hökumətinin son onillikdə ölkə iqtisadiyyatına
xarici investisiyaların cəlb edilməsi истигамятиндя formalaĢdırdığı
investisiya mühiti reallığın tələbi və təcəssümüdür.
Aydın məsələdir ki, ölkəyə xarici investisiyaların cəlb edilməsi
müasir texnologiyaların və avadanlıqların, idarəetmə təcrübəsinin ölkə
iqtisadiyyatına cəlb edilməsidir. Bunun da obyektiv nəticəsi kimi, ölkədə
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rəqabətqabiliyyətli məhsullar istehsal edilir və ölkə dünya bazarına inamlı
tərzdə inteqrasiya edir. ƏlveriĢli investisiya mühitinin tərkib hissəsi kimi
рespublikadakı investorların hüquq və mənafelərinin qorunması, bütün
formalarda mülkiyyətin toxunulmazlığını və həmçinin yerli və xarici
sahibkarlara eyni iĢ Ģəraitinin yaradılması, əldə edilmiĢ mənfəətdən
onların maneəsiz istifadə etmələri üçün formalaĢdırılmıĢ hüquqi zəmini
də misal kimi göstərmək olar.
Xarici investorların Azərbaycan iqtisadiyyatına olan marağınын
artmasının səbəblərindən biri bəzi maneələrin tamamilə aradan
qaldırılmasıdır. Həmin maneələrdən misal kimi ikiqat vergitutmanın bəzi
ölkələrlə bağlanmıĢ müqavilələr sayəsində tamamilə aradan qaldırılması,
mənfəətin baĢqa valyutalara maneəsiz çevrilməsi, mənfəətin digər
ölkələrə köçürülməsi kimi maneələr ləğv edilmiĢdir. Bunlarla yanaĢı,
formalaĢdırılmıĢ investisiya mühiti nəinki xarici investisiyaların cəlb
edilməsinə, hətta reinvestisiyaları stimullaĢdırmağa xidmət edir. Bütün
bunlar nəinki xarici investorların Azərbaycan iqtisadiyyatına olan
marağını artırır, onlarla yanaĢı, beynəlxalq maliyyə qurumlarının və
iqtisadi təĢkilatların marağını artırır.
FormalaĢdırılmıĢ əlveriĢli investisiya mühitinin bir tərkib hissəsi
hüquqi bazadırsa, digər mühüm hissəси investisiya mühitiдир. О да
çoxtərəfli olub, çoxsaylı tərkib hissəsindən ibarətdir. Onlardan biri
ölkədə mövcud olan müsbət iqtisadi tendensiyalardır. Bu tendensiyaların
nəticəsi olaraq davamlı və sabit iqtisadi inkiĢafdır. Bizim ölkəmizin
timsalında bu ölkənin və regionun ən iri layihəsi olan “Əsrin
Мüqaviləsinin” imzalanması idi ki, onun nəticəsində 3 il sonra 1997-ci
ildə ilk neft hasil olundu və 5 il sonra 1999-cu ildən etibarən mənfəət nefti
ixrac olunmağa baĢlandı. Bunun sayəsində ölkəyə külli miqdarda vəsait
daxil oldu və “Əsrin Мüqaviləsi” layihəsinə etibar edən xarici investorlar
artıq reallıq və zəmanətin Ģahidi oldular. Ölkənin iqtisadiyyatı xarici
investorlar üçün daha da cəlbedici oldu.
1994-1997-ci illərdə dünyanın 15 ölkəsinin 33 iri neft Ģirkətləri ilə 10
kontrakt, 1998-1999-cu illərdə isə 9 kontrakt imzalanması ilə ölkəyə
böyük miqdarda xarici investisiya cəlb edilmiĢdir. Bu kontraktlardan
1994-cü ildə 12-14 mlrd. dollarlıq 30 il müddətinə bağlanılmıĢ «Əsrin
Кontraktı» xüsusilə nəzərə çarpır. Respublikada investisiya iqliminin
müəyyən əlveriĢsiz tərəflərinin mövcudluğuna baxmayaraq ölkəyə
investisiya axını artmaqdadır.
«Əsrin Кontraktı» Azərbaycanın Xəzər sektorunda neft yatağının
(«Azəri», «Çıraq», «GünəĢli») birgə istifadəsini nəzərdə tutur. Müqavilə
dünyanın 8 ölkəsinin 12 Ģirkəti ilə imzalanmıĢdır: «Amoco» (ABġ)17,01%; «BP» (B. Britaniya)-17,13%; «Lukoil» (Rusiya)-10%; «Statoil»
(Norveç)-8,56%; «Turkish Petrolium» (Turkiyə)-6,75%; «Unokl» (ABġ)305

9,52%; «Ġtochu Co» (Yaponiya)-7,45% («McDermant» Ģirkəti
aksiyalarının bir hissəsini 1996-cı ildə «Hotchu Co» Ģirkətinə satmıĢdır);
«Ramco» (B. Britaniya)-2,08%; «Delta» (S. Ərəbistanı)-1,68%; «Penzoil»
(ABġ)-4,81%; «Exon» (ABġ)-5% və ARDNġ-10% paya malikdir.
Müqavilənin dəyəri 14 mlrд. dollardır. Bütün investisiyaların 80%-i
isə xarici Ģirkətlər tərəfindən həyata keçiriləcək. 30 il müddətinə neftdən
gələn ümumi gəlir 157,6 mlrd. dollar, «Йалама» йатаьы цзря 3,5
млрд.долл., «Oğuz» yatağı üzrə-2 mlrd.doll., «KürdaĢı» yatağı üzrə isə 2,5
mlrd.doll. təĢkil edəcəkdir.
Bütövlükdə «Əsrin Кontraktı» imzalandıqdan sonra Azərbaycanın
enerжi yataqlarının iĢlənməsində iĢtirak edən ölkələrin sayı artmıĢ və
hazırda 15 kontraktda 14 ölkənin 28 Ģirkəti iĢtirak edir.
Cədvəl 1
Respublikada neft yataqlarının layihə istismarına nəzərdə
tutulmuş xarici investisiyaların həcmi
№

Yatağın adı

1
2
3
4
5

“Azəri”, “Çıraq”
“GünəĢli”
“Qarabağ”
“ġahdəniz”
“Dan Ulduzu- ƏĢrəfi”

600
80-150
100
100-150
100

12.0
1.7-2.0
4.0
1.5-2.0
1.5-2.0

Azərbaycanın
payı
(%-lə)
10
7.5
10
10
25

6

“Lənkəran-dəniz” “TalıĢ-dəniz”

100

1.5-2.0

40

7
8

“Yalama”(D-22)
“AbĢeron”

150-300
75-100

3.0-3.5
5.0

50
50

9

“Naxçıvan” (keçmiĢ D3)

75

2.0

50

10
11

“Oğuz”
“КürdaĢı”

90-120
30-60

2.0
0.3-0.5

50
20

12

“Güney-Qərbi-Qobustan”

150-250

3.0-4.0

50

13
14
15

“Ġnam”
“Muradxanlı”
“Alov”, “Araz”, “ġərq”

50-80
150-300
60-90

1.0-1.5
9.0
0.5-0.8

50
40
50

16

“Gürsəngi”, “Qarabağlı”

100

2.0

50

17
18

“AtəĢgah”
“Zəfər”, “MəĢəl”

120-150
100-120

2.0
2.0

50
50

50-100

0.8-1.0

20

19 “Lerik-dəniz”, “Savalan”, “Padar”

Ġnvestisiya
Neft hasilatı həcmi
(mln.ton)
(mlrd.doll.ABġ)

Respublikada irihəcmli kontraktların imzalanması dünyanın iri
Ģirkətləri-TMK-лар ölkəyə artan maraqlarının da əks etdirir. Milli
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iqtisadiyyat artıq TMK-ın ölkədə filiallarının yaradılması ilə xaricя
birbaĢa investisiyaların axını ilə qarĢılaĢmaqdadır.
2003-2008-ci illər ərzində ölkə iqtisadiyyatına 33,5 milyard manat
investisiya yönəldilmiĢdir. AdambaĢına düĢən investisiyanın göstəricisi
ölkə tarixində ilk dəfə olaraq 1000 manat həddini keçmiĢdir. Son beĢ il
ərzində daxili investisiyaların xüsusi çəkisi və təbii ki, mütləq çəkisi
artmıĢdır. Beləki, əgər 2003-cü ildə daxili investisiyaların ümumi
investisiyalardakı xüsusi çəkisi 24,8% idisə, 2008-ci ildə bu göstərici
75.5% həddinə çatmıĢdır. Müqaйisə üçün qeyd edə bilərik ki, 1993-cü
ildən 1999-cu ilə qədər daxili investisiyaların həcmi uyğun olaraq 245;
153; 169; 312; 387; 431 və 1062 mln. dollar olmuĢdur ki, 1993-1999-cu
illər ərzində ümumilikdə 2759 mln. dollar təĢkil etmiĢdir. Daxili
investisiyaların strukturuna diqqət yetirdikdə neft sektoruna daha çox
kapital qoyulması aydın olur (2 mlрd. manatdan çox).
Ümumilikdə sənaye sektoruna 4022 mln. manat investisiya yatırılıb
ki, bunun da 10,8 mln. manatı tikinti, 2043,7 mln. manatı nəqliyyat və
rabitə sahəsinə qoyulmuĢdur.
Adı çəkilən nəhəng layihə ilə yanaĢı, ölkənin digər qlobal və
regional layihələrdə iĢtirakı onun dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya
etməsinə böyük kömək edir. Nəqliyyat-ticari layihələr buna misal ola
bilər. Böyük Ġpək Yolunun bərpası, nəinki Azərbaycanın iqtisadi inkiĢafına, eləcə də bütün region ölkələri arasında əməkdaĢlığın geniĢləndirilməsinə, bu ölkələrin iqtisadi qüdrətinin artmasına, burada yaĢayan
xalqların daha firavan yaĢamasına xidmət edir.
Ölkədə investisiya mühitiни formalaĢdıran mühüm amillərdən biri
vergi sistemidir. Sahibkarların öz fəaliyyətlərini həyata keçirmələrində
onlara mane ola biləcək ясас ünsürlərdən бири kimi vergiləri göstərmək
olar. Vergi güzəĢtləri investor üçün daha çox əhəmiyyət kəsb edir, belə ki,
dünyanın əksər ölkələrində yüksək vergilərin tətbiqi nəticəsində
investorlar öz mənfəətlərinin təxminən yarısından məhrum olurlar. Bu
vergilərin içərisində isə əsas yeri mənfəət vergisi tutur. Bu vergi üzrə
güzəĢtlər vergi dərəcələrinin azaldılması və ya onun ödənilməsindən
uzunmüddətli azadolmalar formasında tətbiq edilə bilər. Mənfəət
vergisindən baĢqa, həmçinin əmlak, dövriyyə və digər vergi növlərinin də
ödənilməsində güzəĢtlər tətbiq olunur. Vergiqoymanın səviyyəsi investorların müəyyən bir region daxilində məhz hara investisiya yatırmaq
qərarına təsir göstərə bilər. Lakin gəlir vergisi dərəcələrinin mənfəətə
yüksək təsiri siyasət kursunu müəyyənləĢdirənlərdə bu dərəcələrin xarici
investorların cəlb edilməsində və sahibkarların fəaliyyətinə təkan
verilməsində əhəmiyyəti haqqında yanlıĢ təsəvvürlər yarada bilər. Üstəlik,
vergi dərəcələri aydın ifadə edilmiĢ rəqəmlər təsiri bağıĢlasa da, bu
təəssürat aldadıcı ola bilər, çünki inkiĢaf etmiĢ vergiqoyma rejimləri çox
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vaxt hədsiz dərəcədə mürəkkəb qaydalar toplusu irəli sürür ki, bu da
Ģirkətlərin ödəyəcəkləri vergilərin qabaqcadan müəyyən edilməsini
çətinləĢdirir. Nəticədə, aĢağı nominal vergi dərəcələri təcrübəli investorlara ümumi vergi yükünə nisbətən daha az təsir bağıĢlayır. Buna görə
də Azərbaycan hökuməti xarici ölkələrin təcrübəsini nəzərə alaraq öz
vergi sistemini sahibkarlıq fəaliyyəti üçün əlveriĢli Ģəkildə formalaĢdırmağa baĢlamıĢdır. Artıq bizə məlum olduğu kimi, aĢağı vergi dərəcələri
xarici investorları ölkəyə cəlb etmir. Çünki dünya təcrübəsi göstərir ki,
xarici investorun qazandığı vəsaiti ölkədən çıxarması zamanı bir sıra
problemlər yaranır. Bu problemlərdən biri ikiqat və daha çox vergitutma
hallarıdır. Ona görə vergi sistemini xarici investorlara əlveriĢli Ģəkildə
qurmaqdan ötrü ölkə hökuməti beynəlxalq səviyyədə qəbul olunmuĢ
üsullarla belə yolverilməz halları aradan qaldırmalıdır. Dediyimizə misal
olaraq bəzi hallarda xarici investorların ödədikləri vergilərin həcminin
onların gəlirlərindən artıq oldуğu hallar da mövcud olmuĢdur. Belə
anlaĢılmaz halların baĢ verməməsi üçün vergi sisteminin Ģəffaflığı tələb
olunur.
Гейд етмяк лазымдыр ки, xarici investorlar ölkəyə investisiya yatıranda oradakı vergi dərəcələrinin səviyyəsinə fikir verirlər. Baxmayaraq
ki, indiki gündə Avropa ölkələri cəlb olunan xarici investorların həcminə
görə dünyada birinci yerdədirlər, lakin onların vergi dərəcələrinin
səviyyəsi nisbətən yüksəkdir. Məsələn, Avstriya, Belçika, Ġspaniya, Fransa, Yunanıstan, Ġtaliya, Niderlandda kаmpaniyalardan tutulan gəlir
vergisinin dərəcəsi 34-36% arasındadır. Bu göstərici Danimarka,
Lüksemburq, Portuqaliya və Böyük Britaniyada 30%, Finlandiyada 29%,
Ġsveçdə 28%, Almaniyada 25%, Ġrlandiyada isə 12,5%-dir. Xüsusən, Ġrlandiyada sənaye sahəsində bu göstərici 10%-dir. Göründüyü kimi, inkiĢaf
etmiĢ Avropa ölkələrinin çoxunda vergi dərəcələri keçmiĢ Sovet Ġttifaqı
ölkələrinin vergi dərəcələrindən yuxarıdır. Lakin onların iqtisadiyyatları,
həmçinin vergi sistemləri investisiya yatırımları üçün əlveriĢlidir. Səbəbi
yuxarıda qeyd etdiyimiz vergi sisteminin Ģəffaflığı, çoxqat vergitutmalarının olmamasıdır. Belə halların olmamasından ötrü Azərbaycanda
vergi sistemi 2001-ci il yanvarın 1-dən yeniliklə fəaliyyətə davam etdi.
Belə ki, “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi” qüvvəyə mindi.
Bununla da vergi sistemində Ģəffaflıq artmıĢ oldu.
Bir çox sosial sığorta ödəniĢlərinin və vergilərin azaldılması ilə
hökumət ölkədəki sahibkarlıq və investisiya fəaliyyətinə əlveriĢli Ģərait
yaratmağa cəhd edir. Məhz «Vergi Məcəlləsi»nin 3-cü maddəsinin 10-cu
bəndində qeyd edilir ki, “Vergi sistemi sahibkarlıq və investisiya
fəaliyyətini təĢviq etməlidir”.
Vergi sistemində Ģəffaflıq yaradılması özünü, həm də vergi ödəyicilərinə dəqiq və sadə təlimatların verilməsində göstərir. Sahibkarlara
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daha sadə vergi xidməti göstərmək məqsədilə sadələĢdirilmiĢ vergi sistemi
- “vahid pəncərə” sistemi formalaĢdırılmıĢdır. Bununla da həm vergi
ödəyicisinin qeydiyyatı, həm də vergi-ödəmə mexanizmi olduqca sadələĢdirilmiĢdir.
Vergi ödəyicilərinin müvafiq orqanlar tərəfindən yoxlama hallarının
sayı azaldılmıĢdır. Sahibkarlığın inkiĢafına mane olan müdaxilələrin
qarĢısı alınmıĢdır. Bu da xarici investorların kiçik və orta sahibkarlıq
obyektlərinə investisiya yatırmaq imkanlarını artırmıĢdır.
Sosial sığorta ayırmaları 40%-dən 22%-ə dək aĢağı salınmıĢdır.
Bununla belə, kənd təsərrüfatı sahəsində torpaq vergisindən baĢqa digər
vergilər tutulmur. Ümumilikdə isə vergi növlərinин sayı 15-dən 9-a qədər
azaldılmıĢdır.
MDB ölkələri arasında hazırda investisiya əməkdaĢlığı üzrə aktiv
əlaqələr qurulmaqdadır. Bu ölkələr uzun müddət qarĢılıqlı asılılıq
Ģəraitində mövcud olduqlarını nəzərə alaraq bu sahədə müsbət meyиllər
yarada bilər ki, bu da regionda makroiqtisadi sabitliyə gətirib çıxarmıĢ
olar. Artıq MDB ölkələri arasında Дövlətlərarası Кomitə (DĠK) yaradılmıĢ və бу Комитя ölkələr arasında ümumi investisiya məkanının
yaradılması iĢi ilə məĢğuldur. DĠK-in investisiya sferasında əsas sənədi
1993-cü ildə AĢqabadda imzalanmıĢ “Ġnvestisiya fəaliyyəti sferasında
əməkdaĢlıq” СaziĢidir. Lakin qeyd edək ki, MDB ölkələri arasında
investisiya əməkdaĢlığı o zaman müsbət effekt verə bilər ki, MDB tam
inteqrasiya məkanına - birliyə çevrilsin, son zamanlar isə bəzi əks proseslər müĢahidə olunmaqdadır.
Buna baxmayaraq MDB ölkələrində ümumən investisiya və biznes
mühiti son illərdə yaxĢılaĢmıĢdır. Buna sübut məĢhur “Forbes” jurnalının
tərtib etdiyi reytinq siyahısıdır.
Cədvəl 2
MDB və postsovet ölkələrində biznes mühiti göstəriciləri
Yer

Ölkə

ÜDM (adambaşına ABŞ
dolları ilə)

17
42
45
64
71
87

Estoniya
Litva
Latviya
Gürcüstan
Qazaxıstan

21900
18400
18500
5000
12000
9500

İnvestisiya
etibarlılığı
göstəricisi
15
71
71
15
30
30

2200
6600
2500
7800
15800
1800

11
71
30
118
48
91

90
94
95
97
103
123

Azərbaycan
Qırğızıstan
Ermənistan
Moldova
Ukrayna
Rusiya
Tacikistan

309

Qeyd edək ki, bu reytinqə görə, Azərbaycanın investisiya etbarlılıq
göstəricisi ABġ-la eynidir.
Xarici investisiyalarla xarici ticarət arasında olan əlaqə məlumdur
və bu əlaqənin xarakteri iqtisadiyyatın bu və ya digər sahəsində müxtəlif
xarakterli olur. Xammal sektorunda dünya praktikasından göründüyü
kimi, birbaĢa xarici investisiyalar xarici ticarət axınına stimullaĢdırıcı
təsir göstərir. Məsələn, konkret Azərbaycandan xammal ixracı artır,
TMK-ların ana ölkələrinin xammal üzrə idxalı isə artır. Son zamanlar
respublikamız ixracatın strukturunun onun ümumi həcmini artırmaqla
dəyiĢmək istiqamətində tədbirlər həyata keçirir, belə ki, TMK-rın bütün
digər üstünlüklərindən istifadə etməyə cəhd göstərərək emaledici sənaye
sahələrinin inkiĢafına çalıĢır.
Xarici iqtisadi əlaqələrin inkiĢafı ayrı-ayrı ölkələrin milli
iqtisadiyyatının beynəlxalq təsərrüfat miqyasında inteqrasiyasının
sürətləndirilməsinin əsas Ģərtidir. Ölkələr iqtisadi inteqrasiya axınlarına
qoĢularaq bu yolla öz istehsal güclərini, istehsalın səmərəliliyini və bütün
bunların nəticəsində isə əhalinin ümumi rifah səviyyəsini artırmağa
çalıĢırlar. Beynəlxalq əmək bölgüsünün üstünlüklərindən maksimum
istifadə edilmədən, xarici iqtisadi əlaqələrin bütün formaları intensiv
Ģəkildə geniĢləndirilmədən ölkə iqtisadiyyatının inkiĢafında əsaslı dönüĢ
aparmaq mümkün deyildir. Dünya ölkələrindən hər biri öz inkiĢafını
xarici ölkələrdən təcrid olunmuĢ Ģəkildə təmin edə bilmədiyinə görə, öz
aralarında beynəlxalq və regional səviyyədə iqtisadi əlaqələr yaratmağa
çalıĢırlar.
Azərbaycan özünün təbii resursları və nisbətən yüksək iqtisadi
potensialı ilə xarici iqtisadi əlaqələrin səmərəli inkiĢafında əlveriĢli Ģəraitə
malikdir. Ölkəyə xarici investisiyaların axınına təsir edən Ģərait bir sıra
kompleks amillərdən asılıdır. Bu amillər investisiya Ģəraitini təĢkil edir.
Həmin Ģəraitə ölkə iqtisadiyyatının vəziyyəti, sosial stabillik, mədəniyyət
və digər amillər aid edilməlidir. Onlar xarici investorlar tərəfindən
investisiya miqyası və istiqamətləri qəbul edildikdə nəzərə alınırlar.
Müasir dünya iqtisadiyyatı liberallaĢdırma və qloballaĢdırma ilə
xarakterizə olunur. Bu Ģəraitdə firmalar kapital qoyuluĢunun mənfəətliliyini təmin etmək məqsədi ilə ölkə və əraziləri axtardıqda inkiĢaf etmiĢ
infrastruktura, mədəni iĢgüzarlığın mövcudluğunu, özəlləĢdirmə proqramlarının həyata keçirilmiĢ olmasına xüsusi fikir verirlər.
Ġqtisadi islahatların zəruriliyi ölkə iqtisadiyyatının mövcud
durumundan irəli gəlir.Yəni hər hansı bir iqtisadi sistemdə islahatların
keçirilməsi zərurəti onun içindən doğur. Ümumiyyətlə, müxtəlif dövrlərdə
həyatın müxtəlif sferalarında islahatlar həyata keçirilmiĢdir. Bu islahatların keçirilmə səbəbləri yuxarıda qeyd etdiyim kimi, həm daxili, həm də
xarici səbəblərdən ibarətdir. Xarici səbəblər dedikdə, beynəlxalq ictimai,
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siyasi, iqtisadi və s. mühit və onun təsiri baĢa düĢülür. Daxili səbəblər isə
daha çox təsirə malik olub, həm də daha müxtəlif olurlar.
Tarixən islahatların, həmçinin iqtisadi islahatların həyata keçirilmə
səbəbi təsərrüfat münasibətlərinin obrazlı Ģəkildə desək, digər mövcud
cəmiyyət münasibətlərini ötüb keçməsi ilə əlaqədar olmuĢdur. Lakin
hansı səbəbdən doğmasından asılı olmayaraq iqtisadi islahatlara təsir
edən iki qrup amil xüsusi ayırd edilir:
- Bu və ya digər ölkədə qəbul olunmuĢ sosial-iqtisadi inkiĢaf
konsepsiyası;
- DəyiĢikliklər ərəfəsində ölkənin sosial, siyasi və iqtisadi islahatlara
təsir edə biləcək obyektiv amillər. Azərbaycanda indiki dövrdə iqtisadi
islahatların aparılması zərurəti ölkədə siyasi sistemin və onunla birlikdə
iqtisadi sistemin dağılması ilə əlaqədardır. Azərbaycan inzibati-amirlik
sistemindən azad bazar sisteminə keçidi seçdi. Özü də bu keçidi islahatlar
yolu ilə keçməyi əsas götürdü.
Hər bir ölkədə iqtisadi islahatlar həyata keçirilə bilər. Lakin onların
mahiyəti və zərurəti bir-birindən fərqlənəcəkdir. Bu həmin ölkənin sosialiqtisadi inkiĢaf səviyyəsindən, coğrafi Ģəraitindən və digər təbii-iqtisadi
amillərindən asılıdır. O ki, qaldı Azərbaycan Ģəraitində iqtisadi islahatların həyata keçirilməsinin xüsusiyyətlərinə, o, daha çox müxtəlifliyə
malikdir.
Azərbaycanda iqtsadi islahatların həyata keçirilməsi zərurəti yuxarıda qeyd olunduğu kimi, ölkədə ictimai formasiyanın dəyiĢməsi və bazar
iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədardır. Ġqtisadi islahatların baĢlıca məqsədi
sərbəst bazar münasibətlərini formalaĢdırmaqdır. Bu iqtisadi islahatlarla
bazar münasibətləri arasındakı qarĢılıqlı əlaqənin tədqiqində aydınlaĢır.
Həmçinin bazar münasibətlərini inkiĢaf etdirmək üçün isə hökmən gərək
iqtisadi islahatlar aparılsın, xüsusi mülkiyyət formaları təĢəkkül tapsın,
azad, müstəqil sahibkarlığa geniĢ imkanlar açılsın.
Bütün bunlara görə də iqtisadi islahatlar həyata keçirilərkən gərək
bazar iqtisadiyyatının qanunauyğunluqları, onun xüsusiyyətləri hərtərəfli
öyrənilib nəzərə alınsın.
Ġqtisadi islahatların mahiyyəti haqqında danıĢarkən mütləq onun
məqsəd və vəzifələrinə toxunmaq lazımdır. Ancaq onu da demək lazımdır ki, hər bir ölkədə keçirilən iqtisadi islahatların öz spesifikası vardır.
Məsəl üçün, Azərbaycanda keçirilən iqtisadi islahatların məqsədlərini
ümumi Ģəkildə ашаьыдакы кими эюстярмяк олар;
-bazar iqtisadiyyatına söykənən sağlam iqtisadiyyat qurmaq;
-iqtisadiyyatda mülkiyyət çoxnövçülüyünə nail olmaq;
-rəqabətqabiliyyətli milli iqtisadiyyat formalaĢdırmaq;
-əhalinin rifah halını yaxĢılaĢdırmaq;
-beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sisteminə inteqrasiya etmək və s.
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Bununla belə, iqtisadi islahatların yerinə yetirdikləri vəzifələr də çox
saylıdır. Bunlara əsasən ölkənin iqtisadi və sosial potensialının artırılması, əhalinin maddi və mənəvi tələbatlarının ödənilməsinin ardıcıl
olaraq yaxĢılaĢdırılmasına Ģərait yaratmaq və sairəni aid etmək olar.
Ġqtisadi islahatlar tarixindən əxz edilən yeganə nəticə budur ki,
ölkələrin tarixi inkiĢafının müxtəlif dönəmlərində dövlətin iqtisadi
fəaliyyətdə müxtəlif səviyyəli iĢtirakı milli iqtisadiyyatın vəziyyəti ilə
Ģərtlənən bu və ya digər strateji məqsədə nail olmaqdan ötrü mümkün
olub. Buna görə də iqtisadi islahatların həyata keçirilməsinin xüsusiyyətləri xeyli dərəcədə onun qarĢısında duran vəzifələrlə müəyyən olunur.
Bazar iqtisadiyyatına keçidin müasir mərhələsində ölkəmizdə həyata
keçirilən iqtisadi islahatların qarĢısında baĢlıca olaraq aĢağıdakı məqsədlərə nail olmaq nəzərdə tutulur:
1.Ölkəmizin suverenliyi və müstəqilliyini qoruyub saxlamaq və getgedə onu daha da möhkəmləndirmək;
2.Milli iqtisadiyyatımızın bütün sahələrinin mülkiyyət rəngarəngliyi, əmək fəaliyyətinin sərbəstliyi və ekoloji tarazlığın qorunub saxlanması əsasında ahəngdar inkiĢafı təmin etmək;
3. Xalqın təhsilini, elmi dünya görüĢünü, mənəvi aləmini
zənginləĢdirmək;
4. BəĢəri dəyərlərə arxalanaraq kamil, yetkin, yüksək əxlaqi
keyfiyyətlərə malik insan yetiĢdirmək və bu əsasda ölkəmizi sivil ölkələr
səviyyəsinə çatdırmaq.
Bu bəĢəri məqsədlərə müvəffəq olmaq üçün aĢağıdakı problemlərin
uğurlu həllinə nail olmaq lazımdır.
Birincisi, ölkəmizin təbii-iqtisadi potensialı hərtərəfli öyrənilməli və
ondan səmərəli istifadə edilməsi yolları müəyyən edilməlidir. Əmək
bölgüsünün tələblərinə cavab verən maddi-texniki baza yaradılmalıdır.
Milli mənafeyimizi təmin edən sahələr - sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, ticarət təĢəkkül tapmalıdır. Xidmət göstərən sahələrin inkiĢafına
geniĢ imkan yaradılmalıdır.
2008-ci ilin birinci rübündə ölkədə aparılan iqtisadi islahatların
davam etdirilməsi və iqtisadi sabitliyin qorunub saxlanılması nəticəsində
maliyyə və makroiqtisadi göstəricilər artmıĢdır. Respublikada ÜDM-in
həcmi 8,2 mlrd manat olmuĢdur. Əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə, bu göstərici 727,4 mln.manat və ya 13,8% artmıĢdır. ÜDM-in
66,4%-i sənayenin, 1,3%-i kənd təsərrüfatının, 5,7%-i tikintinin, 3,8%-i
nəqliyyatın, 1,9%-i rabitə və poçt xidmətinin, 6 %-i pərakəndə ticarət və
torpağın, 0,7%-i mehmanxana xidmətinin, 6,9%-i xidmət sahələrinin,
7,3%-i isə digər sahələrin payına düĢür.
Гейд етмяк лазымдыр ки, сahibkarlığa kömək və antiinhisar siyasətinin düzgün həyata keçirilməsi də bazar iqtisadiyyatına keçid Ģəraitində
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iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində azad sahibkarlığın fəalliyyətinə
əlveriĢli imkanlar yaradır. Kiçik biznesin inkiĢafına və dirçəliĢinə kömək
göstərmək üçün meydana çıxa biləcək istehsal inhisarçılığına qarĢı
tədbirlər iĢlənib hazırlanmalıdır. Bu cəhətdən azad sahibkarlığın və kiçik
biznesin inkiĢafı üçün zəruri olan hüquqi qanunvericilik aktlarının
hazırlanması çox vacib və faydalıdır. Xarici və daxili sərmayənin sosialiqtisadi dirçəliĢə yönəldilməsi hər vasitə ilə təmin edilməlidir. Ġqtisadi
mühit və maliyyə Ģəraiti xarici investisiyaların cəlb edilməsi üçün ən
mühüm amillərdir. Əlbəttə, həm iqtisadi mühit, həm də maliyyə Ģəraiti
mühüm əhəmiyyət kəsb edir, lakin əlveriĢli biznes və investisiya mühitinin
yaradılmasında ən zəruri amil çox güman ki, siyasi və hüquqi mühitdir.
Ölkələr investorlara aĢağı vergi dərəcələri və pulsuz torpaqlar təklif edə
bilər, lakin əgər investorlar aktivlərin müsadirəsindən, güzəĢtlərin ləğv
edilməsindən, əmək iğtiĢaĢlarından, daxili qarıĢıqlıqlardan və ya təbii
fəlakətlərin öhdəsindən gələ bilməməkdən ehtiyatlanırsa, investisiya
yatırmağa meyilli olmayacaqlar. Ġnvestorlar əmin olmalıdırlar ki, sözü
gedən ölkə xarici investisiyaların cəlb edilməsi ideyasına sadiqdir və
həmin ölkəyə investisiya yatırımı təhlükəsizdir. Qeyri-sabit siyasi mühit
investorların, bir qayda olaraq, çəkindiyi riskləri artırır. Bundan əlavə,
korrupsiya, bürokratiya və qanunun aliliyinin təmin edilməməsi təkcə
risklər deyil, həm də investisiyalarla əlaqədar birbaĢa xərcləri artıran
amillərdir.
Azad sahibkarlığın inkiĢafını təmin etmək və istehlak bazarında
rəqabət yaratmaq məqsədi ilə istehsal və əhaliyə müxtəlif məiĢət
xidmətləri, xalq sənətkarlığı sexlərinin, fərdi və kollektiv emalatxanaların
təĢkilinə, habelə fəaliyyətinə geniĢ meydan açmağın, müəyyən vaxt
müddətində onları hər cür vergilərdən azad etməyin, bu sahədə mütərəqqi
dünya təcrübəsinə əsaslanaraq azad sahibkarlığın çevik tərpənən
modelini yaratmağın da vaxtı çoxdan çatmıĢdır.
7.4.Базар игтисадиййаты шяраитиндя инвестисийа
сийасятинин приоритетляри вя истигамятляри
Щазыркı шяраитдя rеспубликада щяйата кечирилян иnvestisiya siyasəti
get-gedə daha çox təkmilləĢdirilməli və əsaslandırılmalıdır. Bu məqsədlə
sahibkarları həvəsləndirən tədbirlər iĢlənib hazırlanmalıdır. Bu baxımdan
vergi sisteminə yenidən baxılması və onun təkmilləĢdirilməsi hökümət
tərəfindən atılmıĢ çox yaxĢı bir addımdır. Belə ki, vergi sisteminin təkmilləĢdirilməsi ilə yanaĢı, hökumət 2008-ci ilin yanvarın 1-dən sahibkarlıq
subyeklərinin qeydiyyatının “bir pəncərə” prinsipi üzrə təĢkilinə nail
olub. Vergi sisteminin təkmilləĢdirilməsi və iqtisadi islahatların mühüm
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tərkib hissəsi kimi vergi islahatlarının həyata keçirilməsi islahatlar sitemində xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Xairci investisiyaların cəlb edilməsində ölkənin vergi mühiti müəyyənedici rola malikdir. Bundan baĢqa,
beynəlxalq aлямдя vergi münasibətlərinin tənzimlənməsi və ölkələrin biribirləri ilə vergi sahəsində saziĢlərin bağlanması, həmin saziĢlərdə iĢtirak
edən ölkələr üçün xarici investisiya axınında yeni imkanlar formalaĢdırır.
Bu sahədə Azərbaycan hökuməti bir sıra xarici ölkələr ilə ikiqat
vergitutmanın aradan qaldırılması və investisiyaların təĢviqi və qarĢılıqlı
qorunması haqqında saziĢlər imzalamıĢdır. Qeyd etmək lazımdır ki,
mənfəətin baĢqa valyutalara konvertasiya edilməsi, xarici ölkələrə köçürülməsi, yaxud reinvestisiya edilməsi ilə bağlı bütün məhdudiyyətlər ləğv
edilmiĢ, bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında vahid valyuta məzənnəsi
formalaĢmıĢdır. Bu tədbirlər xarici investorların, beynəlxalq maliyyə
qurumlarının və iqtisadi təĢkilatların Azərbaycana olan marağını daha
da artırmıĢdır.
Ġqtisadi inkiĢafa xidmət edən, daha az xərc və əmək tələb edən, yeni
iĢ yerləri açmağa imkan verən ən kiçik müəssisələrin geniĢ Ģəbəkəsinin
təĢkilinə də xüsusi əhəmiyyət verilməlidir.
Sözsüz ki, iqtisadi isalahatların həyata keçirilməsi müəyyən prinsiplərə söykənməlidir. Bu prinsiplər əsaslı olmalıdır. Həmin prinsiplər
bunlardır: fəallılıq, ədalətlilik, mənafelərin tarazılılığı, elmi proqnozlaĢdırma, sistemlilik, iqtisadi qanunlar ilə onların reallaĢma mexanizmləri
arasında vəhdətin təmin olunması вя komplekslilik.
Сонда ися yekdil гянаятя эялмяк олар ки, aparılan iqtisadi islahatlar
kompleks xarakter daĢımalıdır. Ġqtisadi islahatlar iqtisadiyyatın bütün
sahələrini əhatə etməlidir, bütün növ mülkiyyət formalarına Ģamil
edilməlidir, həmçinin bütün növ fəaliyyət sahələrinə toxunmalıdır.
Ġstənilən ölkənin milli iqtisadiyyatı təkrar istehsal prosesini həyata
keçirməkdən ötrü müəyyən qədər investisiya resurslarına ehtiyac duyur.
Гейд етмяк лазымдыр ки, иnvestisiya siyasətinin hazırlanması ölkə iqtisadiyyatının makroiqtisadi vəziyyətindən asılıdır. Ġstənilən təsərrüfat sistemində investisiyaların əsas mənbəyi kimi əhalinin yığımları çıxıĢ edir.
Buna görə qeyd etmək olar ki, xarici investisiyaların ölkə iqtisadiyyatına
cəlb edilməsinin səbəbləri olduqca çoxdur. Əsas səbəblərdən biri kimi
ölkədə Ģəxsi yığımların səviyyəsinin aĢağı olması, əsas kapitalın bərpası
üçün formalaĢdırılmıĢ fondların lazımi vəsaitlərdən məhrum olması və s.
göstərmək olar. Qeyd etdiyimiz kimi, dövlət bu sahədəki çatıĢmazlığı
aradan qaldırmaq üçün hökmən xarici investisiyaların ölkə iqtisadiyyatına cəlb edilməsinə böyük yer verməyə baĢlayır. Bundan ötrü dövlət öz
investisiya siyasətini formalaĢdırır. Həmin investisiya siyasətinin əsas
istiqamətlərini isə belə qruplaĢdırmaq olar:
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əlveriĢli investisiya mühitinin formalaĢdırılması;
dövlət investisiya proqramlarının hazırlanması və reallaĢdırılması;
milli investisiya qanunvericiliyinin inkiĢaf etdirilməsi;
investisiya bazarının infrastrukturunun inkiĢaf etdirilməsi;
investisiyaların həcminin və effektivliyinin artırılması və innovasiya investisiyalarına geniĢ yer verməklə investisiyaların strukturunun
yaxĢılaĢdırılması.
Ölkədə sosial-iqtisadi inkiĢafı tənzimləməkdən ötrü dövlət, iqtisadiyyatda lazımi sahə proporsiyalarının formalaĢdırılması və investisiya
qoyuluĢlarından və həmçinin investisiya fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlərdən tam və səmərəli istifadəni iqtisadi və hüquqi mexanizmlər vasitəsi
ilə tənzimləməlidir. Sözsüz ki, hər hansı bir sənaye sahəsində və ya sosial
sahədə yeni təsərrüfat subyektinin yaradılması, yenidən qurulması, geniĢləndirilməsi və həmçinin həmin sahələrdə məĢğulluğun təmin edilməsi,
müəyyən qədər investisiya qoyuluĢları olmadan mümkün deyildir. Bu
baxımdan həmin təsərrüfat subyektlərinin gəlirlərinin xərclənməsini tənzimləmək və bununla da reinvestisiya prosesinə təkan vermək birbaĢa
dövlətin diqqət mərkəzində olmalıdır.
Xarici investorların digər ölkələrə investisiya yatırmasına müxtəlif
motivasiyalar və müxtəlif məqsədlərə nail olmaq perspektivi sövq edir,
məsələn, istehlak bazarı əldə etmək; daha ucuz xammal və ixtisaslı iĢçi
qüvvəsi əldə etmək; istehsal xərclərinin azaldılması və yerli güzəĢtlər
hesabına məhsulların reallaĢdırılması; təbii ehtiyatların mövcudluğu;
ölkənin strateji mövqeyi. Beləliklə, investisiya fəaliyyətinin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi birinci dərəcəli əhəmiyyətə malikdir. Güclü biznes və
investisiya mühitini dəstəkləyən siyasi Ģəraitin yaradılmasında əhəmiyyətli
məsələlərdən biri də qanunvericiliyin sabit olmasıdır. Daima dəyiĢən
qanunvericilik, investorların öz gəlirlərini planlaĢdırmasına
mənfi təsir göstərir. Üstəlik mühasibat və audit iĢi, ətraf mühitə təsir və
iĢ qüvvəsinin idarə edilməsi kimi biznes fəaliyyətlərinə dair qaydaların
dəyiĢməsi investorun xərclərini artırır. Bundan əlavə, cari Ģərait əlveriĢli olsa
belə, qeyri-sabit qanunvericilik mühiti investorlarda əlveriĢsiz Ģərait riskinin
hədsiz böyük olması hissini yarada bilər ki, bu da onları investisiya yatırmaq
fikrindən daĢındırar. Odur ki, Azərbaycanın müstəqillik əldə etməsi və bazar iqtisadiyyatını özünə bir iqtisadi sistem kimi seçdiyi Ģəraitdə xarici
ölkələr və onların iqtisadi subyektlərinin marağına və milli iqtisadiyyatın
inkiĢafına imkan yaradan mənafelərə əsasən, investisiya fəaliyyətini,
xüsusən də xarici investisiya fəaliyyətini daha da dərinləĢdirmək zərurəti
ortaya çıxar. Belə bir real Ģəraitdə, investisiya fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi və idarə edilməsi müasir reallıqdan irəli gəlir. Azərbaycanın
beynəlxalq iqtisadi əlaqələri çoxĢaxəli olmaqla bərabər, onun əsas
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istiqamətlərindən biri respublikaya investisiya axınının getdikcə gücləndirilməsidir. Beləliklə, xarici investisiya resurslarının artırılması və xüsusilə,
investisiya fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlərdən istifadə istiqamətlərinin
tənzimlənməsi yolu ilə milli iqtisadiyyatın strukturunda səmərəli proporsiyaların yaradılması, habelə, güclü istehsal potensialına uyğun sosial
infrastrukturun formalaĢması və inkiĢafı dövlətin tənzimləyici rolunun və
funksiyasının bir daha artırılmasını təkidlə tələb edir.
Гейд етмяк лазымдыр ки, хариъи инвестисийаларын йени вя ян йени
sahələr olan yüksək texnologiyalar sahəsinə, ölkə iqtisadiyyatında mövcud olmayan və idxalla ödənilən məhsul və xidmətlərin istehsal olunduğu
sahələrə yönəldilməsinə nail olunmalıdır. Bu baxımdan xarici investisiya
axınlarının tənzimlənməsində dövlət aĢağıdakı iqtisadi mexanizmlərdən
istifadə etməlidir:
- subyekt və obyektlərdə vergi dərəcələrinin və vergi güzəştlərinin
tətbiqi;
- kredit və amortizasiya siyasətinin həyata keçirilməsi, o cümlədən,
əsas fondların sürətli amortizasiyası ilə bağlı güzəştlər, ayrı-ayrı istehsal
sahələri üzrə dəyişkən və fərqli güzəştlərin müəyyən edilməsi;
- ayrı-ayrı region və istehsal sahələrinin inkişafı üçün subversiya,
subsidiya və büdcə borclarının verilməsi;
- dövlət norma və standartlarının müəyyənləşdirilməsi və antiinhisar
tədbirlərinin həyata keçirilməsi;
- torpaqdan, sudan və s. təbii ehtiyatlardan istifadə şərtlərinin müəyyənləşdirilməsi;
- qiymətlərin müəyyənləşdirilməsi üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi;
- investisiya layihələrinin ekspertizası və s. tədbirlər nəzərdə tutulur.
Əgər xarici investorlar öz vəsaitlərini ölkədə mövcud və ən
qorxulusu ixrac edilən məhsul və xidmətlərin istehsal olunduğu sahələrə
yönəltsələr, onda yerli sahibkarlar itkilərlə üzləĢərlər. Bu da ölkə iqtisadiyyatına təbii ki, xeyir yox, əksinə güclü ziyan vurar. Məsələnin bir tərəfi
də budur ki, xarici kapital ölkə iqtisadiyyatında rəqabəti gücləndirən bir
amildir. Lakin keçid iqtisadiyyatlı ölkələrdə xarici investorlara yaradılan
güzəĢtləri nəzərə alsaq, yerli sahibkarların olduqca çətin vəziyyətə düçar
olduğunu anlaya bilərik. Ona görə də xarici investisiyaların və xarici
investorların fəaliyyətini tənzimləyərkən dövlət iqtisadiyyatın 4 sahəsini
fərqləndirməlidir:
1) Xarici investisiyaların iĢtirakı qadağan olunmuĢ sahələr;
2) Xarici investisiyaların qismən iĢtirak edə biləcəyi sahələr;
3) Xarici investisiyalara açıq sahələr;
4) Xarici investisiyaların cəlb edilməsi üçün xüsusi tədbirlərin
görüldüyü sahələr.
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Bu kriteriyalarla fəaliyyətini quran dövlətlər, xarici investisiyaların
daxili bazara təsirini ölkə iqtisadiyyatı üçün müsbət nəticələr verən axara
yönəldə bilərlər. Bu zaman struktur siyasətinin həyata keçirilməsi zərurəti
meydana çıxır. Struktur siyasəti, ölkənin əsas iqtisadi fəaliyyət istiqaməti
ilə müəyyən olunur və onun yeni resursqoruyucu, yüksək texnologiyalı və
ekoloji cəhətdən əlveriĢli modeldə fəaliyyət göstərməsini təmin edir.
Ölkə iqtisadiyyatının inkiĢafı məqsədilə dövlət tərəfindən geniĢ
iqtisadi islahatlar həyata keçirilməsi və hökumətin bu istiqamətdə yürütdüyü siyasətin baĢlıca məqamlarından biri də iqtisadi inkiĢafın əsas
təkanverici qüvvəsi hesab olunan investisiya siyasəti nəticəsində ötən illər
ərzində həqiqətən də ölkə iqtisadiyyatına xeyli həcmdə kapital axını
olmuĢdur. Xarici investisiyaların cəlb edilməsinin mühüm formalarından
biri kimi müasir dövrdə azad iqtisadi zonaların formalaĢdırılması hesab
edilir. Azad iqtisadi zonaların yaradılması məqsədləri bu və ya digər
ölkənin iqtisadi, sosial, hətta siyasi mühitlərindən asılı olaraq müxtəlif cür
olur. ĠnkiĢaf etmiĢ kapitalist ölkələrində azad iqtisadi zonalar bir qayda
olaraq, iĢsizlikdən əziyyət çəkən və zəif infrastruktura malik geridə qalmıĢ regionlarda yaradılır. Bu cür regionlara zona statusu verən ölkələrin
hökumət orqanları bu cür ərazilərə xarici investisiyaların cəlb edilməsindən daha çox mövcud istehsalın inkiĢafını daha da stimullaĢdırmaq və
əlavə iĢ yerlərinin təmin edilməsi kimi məqsədlər güdürlər. Asiyanın Yeni
Sənaye ölkələrində zona siyasəti sənayenin əsas elementi kimi çıxıĢ edir və
iqtisadi artımın sahəvi anklavlarının yaradılmasına yönəldilir (əsasən
ixrac və elmi-texniki zonalar). ĠnkiĢaf etməkdə olan ölkələrdə isə əsas
məqsəd kimi xarici kapitalın, qabaqcıl texnologiyanın və idarəetmə təcrübəsinin ölkəyə cəlb edilməsi, ixracın stimullaĢdırılması, onun strukturunun yaxĢılaĢdırılması, məĢğulluğun artırılması və yüksəkixtisaslı kadrların hazırlanması, torpaq sahələrinin və digər obyektlərin icarəyə verilməsi ilə əlavə mənfəətin əldə edilməsi, kommersiya və s. xidmətlərin
göstərilməsi götürülür.
Дцнйа юлкяляринин тяcрцбясиндя Azad iqtisadi zonaların yaradılmasında iki yanaĢma mövcuddur. Azad iqtisadi zonaların yaradılmasının
ərazi konsepsiyası özündə tətbiq edilən ölkənin digər ərazilərindən ayrılmıĢ elə bir ərazisini əks etdirir ki, burada yerləĢən müəssisələr üçün
xüsusi güzəĢtli rejim tətbiq edilir. Nöqtəvi konsepsiyaya görə isə yaradılan azad iqtisadi zonalarda güzəĢtli rejimlər, yalnız sahibkarlıq fəaliyyətinin müəyyən bir növünə Ģamil edilir. Bu zaman təsərrüfat subyektlərinin
coğrafi yerləĢməsi heç bir əhəmiyyət daĢımır.
Cəlb edilmiĢ külli miqdarda xarici investisiya hesabına daxili bazarı
tənzimləyərkən xarici investisiyaların ölkə iqtisadiyyatına göstərə biləcəyi
təsirlər nəzərə alımalıdır. Həmin təsirlər aĢağıdakılardır :
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Ölkə iqtisadiyyatına yeni texnika və texnologiyaların cəlb edilməsi.
Ölkəyə cəlb edilmiĢ xarici investisiyaların hansı formada olmasından asılı
olmayaraq həmin investisiyaları yatıran investorlar özləri ilə birlikdə
fəaliyyət göstərdikləri sahələrə yeni texnika və texnologiyaları cəlb
etməyə məcbur olurlar. Çünki, dünya bazarına rəqabətqabiliyyətli məhsulun çıxarılması birbaĢa olaraq mənimsənilən texnika və texnologiyalardan asılıdır. Dövlətlərin elmi-texniki fəaliyyətlərinin investisiya aspektlərinə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Beynəlxalq elmi-texniki əməkdaĢlıq
sistemi, çağdaĢ fundamental və tətbiqi elmlərin nəzəri və təcrübi məsələlərinin həllinə yönəlmiĢ, beynəlxalq texniki və texnoloji əlaqələrin, beynəlxalq kadr hazırlığının və elmi-texniki nailiyyətlərin əldə edilməsində
təhlükəsizliyin təmin edilməsindən ibarət beynəlxalq elmi-texniki əlaqələri əhatə edir.
Elmi-texniki əməkdaĢlıq çərçivəsində elmi biliyin, texnologiyanın
transsərhəd hərəkəti baĢ verir. Bu həm əmtəə (xüsusilə xidmət, hüquq),
həm investisiya, həm də kömək kimi ola bilər.
Ölkədə mövcud, lakin, üzə çıxarılmamış və ya az istifadə olunan
potensialın mənimsənilməsi. Xarici investisiyaların cəlb olunması ilə ölkə
iqtisadiyyatında baĢlanan canlanma bir qayda olaraq iqtisadiyyatın digər
sahələrinə təzahür etməyə baĢlayır. Əvvəllяr nəzər və diqqətdən bu və ya
digər səbəbdən kənar qalan sahələr, artıq indi lazımlı və əvəzedilməz
olurlar. Bununla da tarixən potensial halında olan iqtisadiyyat sektorları
artıq real sektorlara çevrilirlər.
İxracın artması və idxalı əvəz edən sənayenin formalaşması. Xarici
investisiyaların ölkə iqtisadiyyatına gətirə biləcəyi yeniliklərdən biri də
idxal yönümlü sahələrin canlandırılmasıdır. Yəni xarici investor, resipient
ölkənin uzun illər boyu idxal etdiyi məhsul və ya xidməti həmin ölkənin
özündə istehsal etməyə yön alır. Əvvəla, həmin məhsul və xidmətlərə
daxili bazarda tələbat olur. Ġkincisi isə resipient ölkə xarici investor üçün
bu sahədə xeyli güzəĢtlər edir. Olduqca abstrakt olmasın deyə belə bir
misal çəkək. Azərbaycan istifadə etdiyi Ģəkər tozunun bir hissəsini daim
idxal edir. Səbəbi Azərbaycanın SSRĠ-nin tərkibində olduğu zaman bu
məhsulun bol olan Ġttifaq ölkələrindən idxalı idi ki, o da bu sahənin
inkiĢafını bizim ölkədə buxovlamıĢdı. ġəkər tozu kimi gündəlik istifadədə
əvəzsiz və daim istifadə olunan məhsulun ölkənin daxili potensialı
hesabına istehsal edilməsi həm dövlətin strateji məqsədlərinə, həm də bu
sahəyə investisiya yatırmağa çalıĢan investorun məqsədlərinə uyğun gəlir.
Hələ bu zaman Ģəkər tozu istehsalı ilə yanaĢı kənd təsərrüfatının müvafiq
sahəsindəki baĢ verəcək canlanmanı nəzərə almasaq, Azərbaycanda bu
sahəyə investisiya yatırımlarının artırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Təbii ehtiyyatlarla və əmək resursları ilə zəngin regionların mənimsənilməsi. Daxili bazarı tənzimləyərkən dövlət əvvəla, özünün birbaĢa
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funksiyasını yerinə yetirir. Yəni o, əhalinin müvafiq həyat tərzini və həyat
səviyyəsini təmin etmək məqsədi ilə iqtisadiyyatın bu və ya digər
sahələrinə, iqtisadi proseslərə müdaxilə edir. Əgər xarici investor təbii
ehtiyatlarla və iĢçi güvvəsi ilə zəngin regionlara vəsait yatırmaq istəyirsə,
onda belə güman etmək olar ki, onun istəyi ilə dövlətin məqsədi üst-üstə
düĢür. Ancaq belə gümanlar adətən düz çıxmır heç də həmiĢə dövlət
xarici investroların bu istəyini bir mənalı qarĢılamır. Doğrudur, heç bir
dövlət bu cür fəaliyyətin qarĢısını almağa çalıĢmaz və investorlar da
asanlıqla öz fikirlərindən dönməzlər. Lakin potensialı gizli olan
regionların potensiallarını tam üzə çıxarmaq və xarici investorları həmin
regionlara cəlb etmək dövlətin bu sahədə ən ümdə vəzifəsi olmalıdır. Bu
cür regionlarda istehsal olunacaq məhsul və xidmətlər həm ölkənin daxili
tələbatlarını ödəyə bilər, həm də ixrac yönümlü ola bilərlər. Məsələn,
dağlıq zonalarda qıĢ xizəksürmə düĢərgələrinin salınması. Xarici ölkələrin
təcrübəsi burada əvəzsizdir. Ġllərlə bu sahədə çalıĢan firmaları ölkəyə cəlb
etməklə, dövlət turizmi həmin regionda inkiĢaf etdirmiĢ olar.
Yeni iş yerlərinin açılması və yeni istehsalat mədəniyyətinin formalaşdırılması. Xarici investisiyaların ölkə iqtisadiyyatında formalaĢdırdığı
makroiqtisadi dəyiĢikliklərdən ən mühümü yeni iĢ yerlərinin açılması və
əhalinin məĢğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsidir. Sözsüz ki, açılmıĢ yeni
iĢ yerlərində xarici investorlar yeni istehsalat mədəniyyətini istehsal
prosesinə nüfuz etdirirlər. Yeni texnika və texnologiya ilə davranma ilə
yanaĢı, ən əsası yeni idarəçilik mədəniyyətinin – menecment institutunun
bərqərar olması ölkə iqtisadiyyatı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Yeni sahibkarlıq formalarının tətbiqi. Sözsüz ki, Azərbaycan kimi
yeni müstəqillik əldə etmiĢ ölkələr üçün sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsində
baĢ verəcək istənilən dəyiĢiklik yenilik deməkdir. Bununla belə xarici
investorlar ölkə iqtisadiyyatına yatırdıqları vəsaitlər hesabına ölkəyə yeni
texnologiyalar, texnikalar, idarəçilik üsul və vasitələri gətirməklə yanaĢı,
onlara müvafiq sahibkarlıq fəaliyyətinin yeni formalarını tətbiq etməyə
məcbur olurlar.
İnfrastrukturun inkişaf etdirilməsi. Yüksəkkeyfiyyətli infrastruktur,
investor və sahibkarların bazara giriĢ xərclərini azaldır, ixracatın
inkiĢafını asanlaĢdırır, əmək və torpaq ilə əlaqədar oxĢar daxili xərcləri
təklif edən, lakin az inkiĢaf etmiĢ infrastruktura malik digər məkanlara
nisbətən rəqabətədavamlı üstünlüyü təmin edir.
Xarici investor fəaliyyət göstərdiyi sahədə hökmən özünün normal
fəaliyyət göstərməsi üçün müvafiq infrastrukturun mövcudluğuna diqqət
yetirir. Əgər onun fəaliyyət göstərəcəyi ölkədə lazımi infrastrukturun
olmadığını görsə, onda həmin ölkəyə vəsait yatırmaqdan boyun qaçıra
bilər. Belə olan təqdirdə həmin ölkədə xarici investorların infrastruktur
layihələrində iĢtirakı stimullaĢdırılmalıdır. Doğrudur, əgər dövlət
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müvafiq infrastrukturu özü təmin edə bilərsə, onda bu cür tədbirlərə əl
atmaq lazım deyildir. Fəaliyyətlə məĢğul olmağa baĢlayan xarici investor,
hökmən az və ya çox dərəcədə öz sahəsi ilə əlaqəli infrastrukturu yeniləyir
və ya təkmilləĢdirir. Bu zaman daxili bazara təsir edə biləcək makroiqtisadi dəyiĢikliklər baĢ verməyə baĢalyır. Ġlk öncə, infrastruktur layihələrində iĢə cəlb olunanalar iĢlə təmin olunurlar. Həmin infrastruktur
layihələrində iĢləyən daimi iĢçilərin və müvəqqəti iĢçilərin hamısı məĢğul
hesab olunurlar. Daxili bazarda bazara xidmət edən infrastrukturun
qurulması üçün lazımi avadanlıqlar, materiallar və s. alınır. Bir sözlə,
əgər ümumi ölkə səviyyəsində bu prosesə baxsaq və nəzərə alsaq ki, xarici
investisiyalar iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinə cəlb olunub, onda
təsəvvür edə bilərik ki, yalnız bu sahələrin infrastrukturunun təmini üçün
nə qədər yeni fəaliyyət sahələri formalaĢacaq, köhnələri daha artıq güclə
fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər. Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, xarici
investisiyaları əsasən emal, tədarük və kənd təsərrüfatı məhsullarının
saxlanılması ilə məĢğul olan sahələrin infrastrukturunun inkiĢafına
yönəltmək mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Гейд етмяк лазымдыр ки, 2010-ъу илдя республикамызда сосиал
инфраструктурун инкишафы сащясиндя дахили вя хариъи инвестисийаларын ъялб
едилмяси мцщцм рол ойнамышдыр. Беля ки, 2010-ъу илдя республикада 40дан чох тибб мцяссисяси, 70-дян чох мяктяб, 5 олимпийа мяркязи,
реэионларда ися 170-дян чох йени мцяссися тикилиб истифадяйя верилмишдир.
Xarici investisiya siyasəti Azərbaycan dövlətinin ümumi investisiya
siyasətinin mühim tərkib hissəsi olub, milli iqtisadiyyatın yüksəlməsində,
onun stabil inkiĢafında və əhalinin səmərəli məĢğulluğunun təmin edilməsində özünəməxsus rol oynayır. Bu siyasətin həyata keçirilməsi üçün xüsusi investisiya proqramları iĢlənib hazırlanmalı və həmin proqramlarda
milli iqtisadiyyatın xüsusiyyətləri keçid dövrünün Ģərtləri və beynəlxalq
təcrübə hərtərəfli öyrənilib nəzərə alınmalıdır. Bu zaman ölkə iqtisadiyyatının inkiĢafı üçün strateji əhəmiyyət kəsb edən sahələrə xüsusi diqqət
yetirilməlidir.
Ġnvestisiya siyasətinin formalaĢdırılması zamanı dövlət xarici ölkə
və onların təmsilçilərinin maraqlarını nəzərə almaqla yanaĢı, dövlətin
milli maraqları da təmin olunmalıdır. Bundan savayı, ölkə iqtisadiyyatının ayrı-ayrı subyektlərinin maraqları da nəzərə alınmalıdır. Bir sözlə, investisiya siyasətinin formalaĢdırılması ümummilli maraqlar, fərdi maraqlar və xarici subyektlərin maraqları чярчивясиндя uzlaĢdırılmalıdır.
Гейд етмяк лазымдыр ки, иnvestisiyaları stimullaĢdıran üç investisiya
tənzimləmə modeli mövcuddur ki, onlar məsələyə bu və ya digər aspektdən yanaĢmaqla bir-birindən fərqlənirlər.
Birinci modeldə əsas diqqət Ģəxsi investisiyalara yönəldilir. Ġkinci
modeldə əsas diqqət Ģəxsi layihələrin dövlət maliyyələĢməsinə yönəldilir.
320

Üçüncü modeldə dövlət müxtəlif Ģəxsi investisiyaların fəaliyyətlərini
koordinasiya edir. Sözsüz ki, hər bir model özündə geniĢ “alətlər dəsti”
ehtiva edir. Lakin biz bu modelləri əsas məqsədlərinə uyğun qruplaĢdırırıq. Sadaladığımız modellər bir sıra bazar iqtisadiyyatlı ölkələrdə uğurla
reallaĢdırılmıĢdır. Ona görə də keçid iqtisadiyyatlı ölkələrdə həmin təcrübənin tətbiqi məqsədəuyğundur.
«Amerikan modeli» adlanan modeldə tənzimləmə əsasən vergi
riçaqları vasitəsilə həyata keçirilir. Bununla yanaĢı, digər liberal makroiqtisadi tədbirlər də həyata keçirilir ki, onların köməyi ilə vergi tənzimləməsinin davamı kimi qiymət və bazar dərəcələrinə təsir həyata keçirilir.
Bu tədbirlərin həyata keçirilməsi zamanı bankların (dövlətin təlimatlarından asılıdır) rolu olduqca əhəmiyyətlidir, lakin investisiya resurslarının bölgüsündə mühüm iĢi fond birjaları görür. Bu modelin fəaliyyətini
Ģərtləndirən əsas amil inkiĢaf etmiĢ qiymətli kağızlar bazarıdır. Dövlət öz
funksiyasını bu sahədə bazar və ölkənin makroiqtisadi göstəriciləri haqqında informasiyanın hazırlanması və koordinasiya edilməsi ilə həyata
keçirir. Bu modeldə dövlətin birbaĢa investisiyaları nadir hallarda həyata
keçirilir. Ümumən model özünü doğruldur. Lakin modelin əksik cəhətləri
də vardır. Məsələn, lazımi pul kütləsinin tez bir zamanda yığılmasını
təmin etmir, həmçinin yığımı stimullaĢdırmır.
Dövlətlə Ģəxsi investor arasında güclü əlaqələrin formalaĢması ilə
xarakterizə olunan ikinci model «Yapon modeli» adlanır. Bu modelə
uyğun olaraq dövlət banklara birbaĢa nəzarəti özü həyata keçirir.
Bununla o, Ģəxsi vəsaitlərin toplanması və bölüĢdürülməsini öz nəzarəti
altına alır. VətəndaĢlardan toplanmıĢ vəsaitləri korporasiyalara güzəĢtli
Ģərtlərlə verən dövlət onları mühüm Ģərtə əməl etməyə məcbur edir.
Həmin Ģərt dövlətlə sıx əlaqədə olmaq və götürülmüĢ bütün öhdəliklərə
tam əməl etməkdir. Ġnfrastrukturaya yönələn investisiyalar birbaĢa
olaraq konkret Ģəxsi sahibkarların ehtiyaclarına uyğun Ģəkildə təĢkil
olunmuĢdur. Koordinasiya funksiyasını öz öhdəsinə məsləhətçi Ģuralar
götürür. Bu modelin fəaliyyət göstərməsini Ģərtləndirən əsas amil, güclü
özəl sektor və güclü dövlət aparatının mövcud olmasıdır. Modelin üstün
cəhəti böyük həcmdə vəsaitlərin cəmləĢdirilə bilməsi imkanıdır. Mənfi
cəhətləri isə investisiya prosesinin siyasiləĢməsi və korrupsiya hallarının
meydana gəlməsidir.
Özündə iki modelin ünsürlərini birləĢdirən və «Tayvan modeli»
adlanan üçüncü model investisiya məsələlərində özəl sektorun özünün
koordinasiyaedilmə mexanizminin yaradılmasına çalıĢır. Məsələ ondadır
ki, hökumət hesab edir ki, xaricə ixracla məĢğul olan firmalar investisiya
və yatırımlar haqqında daha yaxĢı və mükəmməl təsəvvürə malikdirlər.
Dünyada xarici investisiyaların cəlb edilməsi istiqamətində
dövlətlərin apardığı iqtisadi siyasət tədbirləri ildən - ilə daha da geniĢ
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vüsət alır. Hər bir ölkə öz iqtisadiyyatında investisiya mühitinin yaxĢılaĢdırılmasına çalıĢır. ƏlveriĢli investisiya mühitinin formalaĢdırılması əsasən xarici investisiyaların dövlət tənzimlənməsinin hüquqi-normativ bazasının inkiĢaf etdirilməsi yolu ilə mümkün olur. UNĠCDAT-ın məlumatına görə, 2006-cı ildə dünya ölkələrində birbaĢa xarici investisiyaların
cəlb edilməsi və TMK-рын fəaliyyətini ölkə ərazisində geniĢləndirməyə
yönəlik dövlətlər tərəfindən öz qanunvericiliklərində 184-ə yaxın dəyiĢikliklər həyata keçirilmiĢdir. Bunlardaн 80%-i əlveriĢli investisiya mühitinin
yaradılmasına istiqamətləndirilmiĢdir. Bununla belə, məcmuədə qeyd
edilib ki, bəzi hasilat sənayesi inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə xarici investisiyaların cəlb edilməsinə “qarĢı” 37 qanun dəyiĢikliyi həyata keçirmiĢdir.
Buna misal kimi, рespublikamızda müstəqilik əldə edildikdən bəri xarici
investisiyaların axınına Ģərait yaradan, ona hörmətlə yanĢmağа чаьыран
bir sıra hüquqi-normativ sənədlər qəbulunu qeyd etmək olar. Bunlardan
«Azərbaycan Рespublikasının Тorpaq Мəcəlləsi», «Azərbaycan Рespublikasında mülkiyyət haqqında», «Ġcarə haqqında», «Qiymətli kağızlar və
fond birjaları haqqında», «Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında», «Azərbaycan respublikasının dövlət mülkiyyətinin özəlləĢdirilməsi haqqında»,
«Antiinhisar fəaliyyəti haqqında», «Əmtəə birjası haqqında», «Müəssisələr haqqında», «Girov haqqında», «Lizinq xidməti haqqında», qanunları xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır. Torpağın, daĢınar və daĢınmaz əmlakın özəl mülkiyyətə məxsus ola bilməsi, mülkiyyət hüququnun
toxunуlmazlığı xarici investisiyalara dövlət təminatı və bu kimi bir sıra
məqamlar, məhz bu qanunlar vasitəsilə təsbit edilərək qüvvəyə mindi və
özəl sektorun ayaq açmasına, bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinin bərqərar
olmasına Ģərait yaratmıĢ oldu. Xarici investisiyaların ölkəyə cəlb olunmasında 1992-ci ildə qəbul edilmiĢ «Xarici investisiyaların qorunması
haqqında» və 1995-ci ildə qəbul edilmiĢ «Ġnvestisiya fəaliyyəti haqqında»
qanunları xüsusi qeyd etmək лазымdыr. Bu qanunlar Azərbaycan Рespublikasının ərazisində investisiya fəaliyyətinin ümumi və sosial, iqtisadi
və hüquqi Ģərtlərini müəyyənləĢdirir. Qanunlar investisiyanın Azərbaycan
respublikası iqtisadiyyatına intensiv cəlb olunmasına, ondan ölkənin
sosial iqtisadi bazasının, habelə beynəlxalq iqtisadi əməkdaĢlığın və
inteqrasiyanın inkiĢafı üçün səmərəli istifadə edilməsinə yönəldilmiĢdir və
mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün investorların hüquqlarının
bərabər müdafiəsinə təminat verir.
Xarici investisiyaların cəlb edilməsinə “qarĢı” edilən 184 dəyiĢikliklərdən 109-u inkiĢaf etməkdə olan ölkələrə məxsusdur. Afrika ölkələrində 57, Гərbi Asiya ölkələrində 14, Cənubi, ġərqi və Cənubu-Шərqi
Asiyada 32, Latın Amerikası ölkələri və Karib dənizi hövzəsi ölkələrində
6, Cənubi-Шərqi Avropa və Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil olan
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ölkələrdə 38, ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrdə isə 37 bu tipli qanunvericilik
dəyiĢikliklərи edilmiĢdir.
Гейд етмяк лазымдыр ки, сон дюврдя бəzi ölkələr investisiya
siyasətlərində dəyiĢikliklər etməyə baĢladılar. Belə ki, onlar bütün
layihələrinə nəzarət etməkdən əl çəkərək, diqqətlərini əlveriĢli mühiti
yaratmağa yönəltdilər. Yalnız sosial sferada və infrastruktur layihələrdə
birbaĢa iĢtiraka yol verməyə baĢladılar.
Əgər keçid iqtisadiyyatının keçmiĢ ġərqi Avropa ölkələrinin təcrübəsinə nəzər yetirsək görərik ki, keçid dövrünün ilk çağlarında həmin
ölkələrdə dövlət kompleks investisiya fəaliyyətindən əl çəkərək bu sahədə
öz fəaliyyətini əsasən əlveriĢli investisiya mühitini təmin edən hüquqi
bazanın və vergi sisteminin islahatlarına yönəltdi. Bugünkü günдə artıq
bizə məlumdur ki, investisiya siyasətində bütün fəaliyyətləri həyata keçirən dövlətlər yox, dəqiq investisiya strategiyası formalaĢdıran və yürüdən dövlətlər bu sahədə nəzərəçarpan nailiyyətlər əldə etmiĢlər.
Тядгигатlar göstərir ki, iqtisadiyyatda müvafiq bazar infrastrukturlarının formalaĢdırılması və etibarlı sosial siyasətin iĢlənib hazırlanması,
eləcə də onun müvəffəqiyyətlə reallaĢdırılması müxtəlif mülkiyyət
formalarının inkiĢaf etdirilməsindən, liberallaĢma prosesinin ardıcıllığından və düzgün iĢlənib hazırlanmıĢ investisiya siyasətindən əhəmiyyətli dərəcədə asılı olur. Ġqtisadiyyatda yeni instituтsional qurumların yaradılması,
məlum olduğu kimi, müvafiq texniki, təĢkilati və maliyyə resurslarının
məsarifi ilə Ģərtlənir və hətta sürətli siyasi dəyiĢikliklər fonunda belə
nisbətən ləng həyata keçirilir.
Гейд етмяк лазымдыр ки, бazar iqtisadiyyatlı ölkələrdə investisiyaların həcmi həddən ziyadə йцксяк səviyyədən normal səviyyəyə enməsi
islahatların keçirilməsinə zəmin yaradırdı. Беля ki, normal səviyyəsi
investisiyanın həcminin ÜDM-я olan nisbətinin faizlə ifadəsində təqribən
20%-я бярабяр olması deməkdir. Bu qrup ölkələrdə dövlət investisiya
layihələrinin maliyyələĢdirilməsindən tamam əlini çəkmiĢ və yalnız sosial
sferanı və infrastruktur layihələrini maliyyələĢdirir. Belə ölkələrdə investisiya sahəsində inkiĢaf yalnız xarici investisiyaların hesabına baĢ verir.
Bu qrup ölkələrdə investisiya strategiyasının mühüm cəhətlərindən biri
investorların vergilərdən azad edilməsidir. Sözsüz ki, müəyyən bir müddətə. Bu qrup ölkələr öz investisiya problemini həll etmiĢ hesab edilirlər.
Onların iqtisadiyyatının qarĢısında duran problemlər artıq baĢqa problemlərdir. Məsələn, iqtisadiyyatı yeni texnoloji səviyyəyə çatdırmaq,
adekvat yığım səviyyəsini təmin etmək və investisiyaları ölkə iqtisadiyyatının yenidən qurulmasında istifadə etmək və s.
Ġkinci qrup ölkələrdə cəlb edilmiĢ investisiyaların həcmi qənaətbəxĢ
səviyyədədir. Lakin iqtisadi inkiĢafa nail olmaq çətin baĢa gəlir, demək
olar ki, dövlət stabilləĢmə siyasəti yürütməsə, dayanıqlığa nail olmaq
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qeyri-mümkün olar. Bununla belə, dövlət özəl investisiya layihələrində
iĢtirak edir, yəni ya zəmanətçi olur, ya da maliyyə yardımları edir. Bu
qrup ölkələrdə investisiyanın həcminin ÜDM-я olan nisbəti 30%-dən 2015%-ə enir və həmin ölkələr xarici investisiyaları cəlb etməkdə çətinlik
çəkirlər. Ona görə də əsas diqqətlərini investisiyaların verimliliyinin
artırılmasına, yəni effektivliyinin artırılmasına yönəldirlər.
Üçüncü qrup ölkələrdə keçid dövrünə qədəm qoyandan investisiyaların həcmi o qədər aĢağı düĢüb ki, onlar haqqında iqtisadi artımdan
yox, iqtisadi gerilikdən danıĢmaq lazımdır. Belə ölkələrdə sözsüz və
Ģübhəsiz, investisiya strategiyası birbaĢa olaraq xarici investisiyaların cəlb
edilməsinə yönəldilmiĢdir. Bu tip ölkələrə misal olaraq mənfur qonĢumuz
Ermənistanı misal çəkə bilərik. Belə ölkələrdə birinci və ikinci qrup ölkələrin təcrübəsindən istifadəetmə imkanı da olmur. Çünki həmin ölkələr
yerləĢdiyi geostrateji məkanda yanlıĢ siyasət yürüdürlər. Bu da onların
iqtisadi deqradasiyasına gətirib çıxarır.
Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən investisiya siyasəti
əsasən dövlətin aĢağıdakı istiqamətlərdə apardığı islahatlar sayəsində
formalaĢmıĢdır:
- bilavasitə qanunverici bazanın təkmilləĢdirilməsi;
- bir sıra xarici ölkələr ilə ikiqat vergi tutmanın aradan qaldırılması,
investisiyaların təĢviqi və qarĢılıqlı qorunması haqqında saziĢlərin imzalanması;
- beynəlxalq valyuta əməliyyatlarının sadələĢdirilməsi;
- vergi və gömrük sistemlərinin təkmilləĢdirilməsi;
- lisenziyalaĢdırma sisteminin sadələĢdirilməsi,
- hüquqi Ģəxslərin dövlət qeydiyyatına alınmasının sadələĢdirilməsi
(vahid pəncərə sistemi)
Xarici investisiyalı müəssisələrин Azərbaycan Respublikası Ədliyyə
Nazirliyində dövlət qeydiyyatına alınmasında heç bir məhdudiyyət
yoxdur. Dövlət qeydiyyatı “Hüquqi Ģəxslərin dövlət qeydiyyatı haqqında” (1996-cı il) Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyənləĢdirilmiĢ qaydada həyata keçirilir. Xarici investisiyalı müəssisə dövlət qeydiyyatına alındığı andan етибарян hüquqi Ģəxs hüquqları əldə edir. Xarici
investisiyalı müəssisələrin dövlət qeydiyyatına alınması haqqında
məlumat vəkil edilmiĢ dövlət orqanının tutduğu respublika reyestrinə
daxil edilir. Xarici investisiyalı müəssisəni dövlət qeydiyyatına almaqdan
yalnız o halda imtina edilə bilər ki, belə müəssisənin yaradılması qaydası
haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi pozulmuĢ olsun,
yaxud qeydiyyat üçün zəruri sənədlər müəyyən edilmiĢ tələblərə uyğun
gəlməsin, habelə qarĢıdakı fəaliyyət növləri Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyi ilə qadağan edilmiĢ olsun. Dövlət qeydiyyatına almaqdan
imtina olunduqda bu barədə Azərbaycan Respublikasında məhkəmə
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qaydasında Ģikayət oluna bilər. Bu prosedurlarda investorlara köməklik
edən dövlət orqanı – Azərbaycan Respublikası Ġqtisadi ĠnkiĢaf
Nazirliyidir.
Bu günədək Türkiyə, Amerika BirləĢmiĢ ġtatları, Fransa, Böyük
Britaniya, Çin, Ġran, Ġsveçrə, Hollandiya və bəzi digər ölkələrin investorları Azərbaycanda həyata keçirilən özəlləĢdirmə prosesində iĢtirak
etmiĢ və müəssisələrin səhmlərinin ən azı 51 %-ni əldə edərək onlara
böyük məbləğdə investisiyalar qoymuĢlar.
Беля бир факты эюстярмяк олар ки, 2010-ъу илдя юлкя игтисадиййатына
15,5 милйард доллар вясаит гойулмушдур ки, онун да 9,3 милйард доллары
гейри-нефт секторуна йюнялмишдир.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamları ilə yeni
sahələrin, o cümlədən xarici investorlar üçün xüsusilə cəlbedici olan
metallurgiya, kimya, energetika, maĢınqayırma, nəqliyyat, rabitə və digər
sahələrdə fəaliyyət göstərən Ģirkətlərin özəlləĢdirməyə açılması xarici
investisiya axınına güclü təkan vermiĢdir.
Ölkə iqtisadiyyatına cəlb olunan investisiyaların artırılması
məqsədilə beynəlxalq iqtisadi təĢkilatlarla və maliyyə qurumları ilə
əməkdaĢlıq ilbəil geniĢlənir ki, həmin təĢkilatlаra misal olaraq: BMT,
Ümumdünya Ticarət TəĢkilatı, Avropa Ġttifaqı, MDB, GUÖAM, ĠƏT,
Qara Dəniz Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı, Dünya Bankı, Beynəlxalq
Valyuta Fondu, Avropa Yenidənqurma və ĠnkiĢaf Bankı, Asiya ĠnkiĢaf
Bankı, Ġslam ĠnkiĢaf Bankı, Qara Dəniz Ticarət və ĠnkiĢaf Bankı, KfW
bankı, Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası və s. adlarını çəkmək olar.
Dövlət qeyri-neft sektorunun inkiĢafı prioritet istiqamətlərdən biri
kimi, dövlət proqramlarını, o cümlədən “2003-2005-ci illər üzrə
Yoxsulluğun Azaldılması və Ġqtisadi ĠnkiĢaf üzrə Dövlət Proqramı”nı,
2002-2005-ci illər üzrə “Kiçik və orta sahibkarlığın inkiĢaf etdirilməsi
üzrə Dövlət Proqramı”nı, “2004-2007-ci illər üçün Dövlət Ġnvestisiya
Proqramı”nın layihəsini, habelə “2004-2008-ci illər üçün “Azərbaycan
Respublikası Regionlarının Sosial-Ġqtisadi ĠnkiĢafı Dövlət Proqramı”nı
həyata keçirməklə, bir daha ölkədəki investisiya mühitini yaxĢılaĢdırdı.
Azərbaycan Respublikasında sahibkarlığın inkiĢafı və bu istiqamətdə dövlət himayəsinin göstərilməsi üzrə mühüm tədbirlərdən biri də
2002-ci ildə aparıcı xarici və yerli iĢ adamlarının daxil olduğu
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Sahibkarlar ġurasının
yaradılması olmuĢdur. Sahibkarlar ġurası ölkədə biznes mühitinin
yaxĢılaĢdırılmasında, bu sahəyə dövlət qayğısının artırılmasında, mövcud
problemlərin vaxtaĢırı təhlil edilərək müvafiq tədbirlərin görülməsində
böyük rol oynayır.
Инфраструктур вя сосиал йюнцмлц Дювлят Инвестисийа Програмынын
иърасы нятиъясиндя 2010-ъу илдя няглиййат, коммунал, су ещтийатлары вя
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ирригасийа, енерэетика вя сянайе, еколоэийа, кянд тясяррцфаты, сосиал
инфраструктур обйектляринин тикинтиси щяйата кечирилмишдир. 2010-ъу илдя
реэионларда 160-дан чох сянайе, кянд тясяррцфаты, хидмят вя тиъарят
мцяссисяси тикилиб истифадяйя верилмиш, 200-дян чох мцяссисянин тикинтиси
давам етдирилир. Бу мцяссисялярин 112-дя Сащибкарлыьа Кюмяклик Милли
Фондунун эцзяштли кредитиндян истифадя олунур.
Azərbaycan щökumətinin müraciəti ilə Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının dəstəyi əsasında Dünya Bankının Xarici Ġnvestisiyalar üzrə
Məsləhət Xidməti (FIAS) Azərbaycanda investisiya mühitinin monitorinqini aparmıĢ və mühitin daha da yaxĢılaĢdırılması məqsədilə birgə tədbirlər planı müəyyənləĢdirilmiĢdir. Həmin tədbirlərin icrası istiqamətində
atılmıĢ ilk addımlardan biri də Azərbaycanda Ġnvestisiyaların TəĢviqi və
Məsləhət Fondunun təsis edilməsi idi. Eyni zamanda Dünya Bankının
ekspertləri ilə birgə «Ġnvestsiya fəaliyyəti haqqında» və «Xüsusi iqtisadi
zonalar haqqında» qanun layihələri hazırlanmıĢdır. «Ġnvestиsiya fəaliyyəti
haqqında» yeni Гanun hazırda qüvvədə olan «Ġnvestisiya fəaliyyəti haqqında» və «Xarici investisiyaların qorunması haqqında» iki Гanunu əvəz
edəcək. Bu iki mövcud qanunlardan fərqli olaraq yeni layihə beynəlxalq
təcrübənin ən mükəmməl elementlərini özündə əks etdirir. Digər ölkələrin
bu sahədə olan təcrübəsini əsas götürərək Гanun layihəsinə investisiyaların qorunması, investisiya fəaliyyəti zamanı yaranan mübahisələrin
həlli və digər həlledici prinsipial məsələlər ilə bağlı yeniliklər daxil edilib.
Azərbaycan hökуmətinin yürütdüyü məqsədyönlü iqtisadi siyasət
nəticəsində əldə olunmuĢ bütün makroiqtisadi göstəricilər üzrə artım sözsüz
ki, ölkədə həyata keçirilən beynəlxalq əhəmiyyətli layihələrin birbaĢa təsiri
ilə mümkün olmuĢdur. Belə ki, ölkə iqtisadiyyatına yatırılan birbaĢa xarici
investisiyalar öz xüsusi çəkisi və yönəldiyi sahə üzrə formalaĢdırdığı iqtisadi
artım və onun müsbət əks effekti ilə xüsusi qeyd olunmalıdır.
Əvvəlcə onu qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulan birbaĢa xarici investiсиyalardan danıĢmazdan əvvəl, бирбаша xarici
investisiyalar anlayıĢına aydınlıq gətirmək lazımdır. Belə ki, Beynəlxalq
Valyuta Fondunun metodikasına görə birbaĢa xarici investisiyalar elə xarici
investisiyalar hesab edilir ki, həmin investisiyaların həcmi investor iĢtirak
etdiyi investisiya prosesinin fəaliyyətində mühüm qərarların qəbulunda
iĢtirakına imkan verən səviyyədə olsun.
Xarici birbaĢa investisiyaları xarakterizə edən ən məĢhur tərif Ümumdünya Ticarət TəĢklatının (ÜTT) rəsmi sənədlərində qeyd edilən tərifdir :
BirbaĢa xarici investisiyalar o tip investisiyalardır ki, investor olan Ģəxs bir
ölkənin rezidenti olmaqla, öz aktivlərini baĢqa ölkədə o Ģərtlə yerləĢdirir ki,
həmin aktivlər üzərində tam nəzarət hüququnu özündə saxlamıĢ olsun.
BirbaĢa xarici investisiyaların reallaĢması aĢağıdakı formalarda həyata
keçirilir:
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- resipient ölkədə yerləĢən Ģirkətin bir hissəsini əldə etmək yolu ilə;
- kapitalın “ana” Ģirkətdən resipient ölkədə yerləĢən törəmə Ģirkətə
ötürülməsi yolu ilə;
- törəmə Ģirkətlərin gəlirlərinin reinvestisiya edilməsi yolu ilə;
- “ana” Ģirkətlərin resipient ölkələrdə yerləĢən törəmə Ģirkətlərinə
uzunmüddətli və qısamüddətli borclar verməsi yolu ilə və s.
Praktikada birbaĢa xarici investisiyaların digər reallaĢma formalarına
da rast gəlinir, lakin Ģəxsin ayrıca Ģəkildə digər ölkənin Ģirkətini alması və ya
digər rast gəlinən hallar istisna kimi qəbul olunur. Belə ki, belə hallar dünya
üzrə reallaĢan birbaĢa xarici investisiyaların ümumi həcminin cəmi 5%-ni
təĢkil edir.
Гейд етмяк лазымдыр ки, хarici investisiyaları cəlb edən ölkələrdə
iqtisadiyyatın statik inkiĢafı zaman keçdikcə dinamik inkiĢafla əvəz olunur.
Bunun üçün həmin ölkələr hökmən öz qanunvericiliklərində xarici
investisiyalar üçün elə mühit yaratmalıdırlar ki, cəlb olunmuĢ birbaĢa xarici
investisiyalar ölkə iqtisadiyyatının dinamik inkiĢafını təmin edən xarakterdə
olsunlar. Bu zaman yalnız Qanunvericilikdə yox, həm də xarici investisiya
siyasətinin tənzimlənməsində köklü dəyiĢikliklər olmalıdır. Bu isə kompleks
məsələdir və bir ilin iĢi deyildir. Bu prosesi həyata keçirmək üçün dövlət
hökmən xarici və daxili ticarət və rəqabət siyasətinə, xarici Ģirkətlərin ölkədə
törəmə və filiallarının açılması ilə əlaqədar hüqiqi rejimə, transmilli
kampaniyalarla əlaqəli siyasətə və digər bu qəbildən olan məsələlərə yenidən
baxmalıdır.
Ümumiyyətlə, birbaĢa xarici investisiyaların ölkəsindən çıxarılmasını
təmin edən dövlətlər, yəni donor ölkələr bunu öz ölkəsinə nisbətən daha çox
gəlir əldə etmək məqsədi ilə edirlər.
BirbaĢa xarici investisiyaları qəbul edən ölkələr yəni resipient ölkələr
bunu aĢağıda qeyd olunan səbəblərə görə edirlər :
birbaĢa xarici investisiyalar ölkə iqtisadiyyatına əlavə kapital
axınını təmin edir, iqtisadiyyatın proporsiyalarının müsbət istiqamətdə
dəyiĢməsinə təsir edir, sahibkarlıq və istehsalat sahəsində inkiĢaf templərini
sürətləndirir;
- birbaĢa xarici investisiyalar ölkəyə portfel, borc kapitalı kimi digər
kapital axınlarının cəlb edilməsini stimullaĢdırır;
- birbaĢa xarici investisiyalar hesabına formalaĢmıĢ Ģirkətlər xarici
ticarət axınlarının həcminin artmasını təmin edirlər;
- birbaĢa xarici investisiyalar texnologiyaların axınını stimullaĢdırır.
BirbaĢa xarici investisiyalar həm donor ölkə üçün həm də resipient ölkə
üçün, eyni zamanda əlveriĢli ola bilir. Keçid iqtisadiyyatlı ölkələrdə iqtisadi
islahatların müsbət nəticələrindən biri kimi külli miqdarda birbaĢa xarici
investisiyaların cəlb edilməsi hesab edilir. Keçid iqtisadiyyatlı ölkələrdə
əlveriĢli investisiya mühitnin yaradılması təkcə makroiqtisadi sabitliyə deyil,
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həm də institutsional islahatların həyata keçirilməsinə imkanlar yaradır. Bu
islahatlara özəlləĢdirmə, struktur dəyiĢikliyi, hüquqi və vergi sisteminin
islahatları aiddirlər.
Сон дюврдя Аzərbaycan iqtisadiyyatına cəlb edilmiĢ birbaĢa xarici
investisiyaların həcmi ildən-ilə artır. 1994-cü ildə imzalanmıĢ “Əsrin
Müqaviləsi” SaziĢi Azərbaycan iqtisadiyyatına birbaĢa xarici investisiyaların
axırına səbəb oldu. Bunun məntiqi davamı olaraq yuxarıda qeyd olunan
multiplikator сямярясиня uyğun olaraq cəlb edilmiĢ xarici investisiyaların
həcmi yüksələn xətlə artdı. Бунун ися aĢağıdakı statistik мялуматлардан
даща айдын эюрмяк олар.
Cədvəl 1
Xarici investisiyalar (mln. ABŞ dolları)
Ġllər
Ġnvestisiya
növü
Cəmi Xarici
Ġnvestisiya
ondan:
-Maliyyə
kreditləri
-Neft bonusu

2000

2001

927.0

1091.8 2234.9 3371.0 4575.5 4893.2 5052.8 6760.3 6847.4

262.9

192.0

223.0

238.3

293.0

698.4

983.5

-

-

-

-

-

58.6

21.6

1.0

17.0

-

-

-Digər
müəssisələr və
xarici firmalar

118

79.3

318.9

45.4

104.2

230.5

368.4

-

-

-Digər
investisiyalar

-

-

-

56.3

68.6

163.4

261.6

-

-

2002

2003

2004

2005

2006

2007*

2008*

Cədvəldən də göründüyü kimi, ilбəil Azərbaycan iqtisadiyyatına
cəlb edilmiĢ xarici investisiyaların həcmi artır. Сон дюврдя юлкя
игтисадиййатына хариъи вя дахили инвестисийаларын ъялб едилмяси юлкядя
цмумидахили мящсулун щяъминин сцрятля артмасына сябяб олмушдур.
Cədvəl 2
Ümumdaxili məhsul - manat və dollarla
Cəmi

Adambaşına

milyon
manatla,
AZN

milyon
dollarla

manatla

dollarla

1996

2133.8

2415.2

282.1

319.3

0.8835

1997

3158.3

3960.7

409.2

513.2

0.7974

1998

3440.6

4446.4

441.5

570.6

0.7738

1999

3775.1

4583.7

480.1

582.9

0.8236

2000

4718.1

5272.8

595.1

665.1

0.8948

2001

5315.6

5707.7

665.2

714.3

0.9313

2002

6062.5

6235.9

752.9

774.4

0.9722
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2003

7146.5

7276.0

880.8

896.8

0.9822

2004

8530.2

8680.4

1042.0

1060.3

0.9827

2005

12522.5

13238.7

1513.9

1600.4

0.9459

2006

18746.2

20983.0

2241.1

2508.5

0.8934

2007

28360.5

33050.3

3351.8

3906.1

0.8581

2008*)

38005.7

46258.2

4439.9

5403.9

0.8216

BirbaĢa xarici investisiyaları həyata keçirən mühüm subyektlərdən
biri transmilli korporasiyalardır. Onların son onilliklər ərzində dünya
iqtisadiyyatında, dünya təsərrüfatının qloballaĢmasında və həmçinin də
kapitalın beynəlxalq hərəkətində rolu olduqca artmıĢdır. Bunu isbat
etmək üçün saysız hesabsız statistik göstəriciləri misal kimi çəkə bilərik.
Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatında yaranmış münbit
investisiya mühiti xarici investorların ölkə iqtisadiyyatına marağını artırmışdır. Xüsusi olaraq transmilli şirkətlər bu şəraitdən yararlanmaq niyyətindədirlər. Bu şərait Azərbaycan hökmətinin ardıcıl surətdə yeritdiyi
sistemli investisiya siyasətinin nəticəsidir. Azərbaycanın iqtisadi potensialı
məlum olduğu kimi, əsasən yanacaq-energetika kompleksində daha çox
təmərküzləşmişdir. Belə olan təqdirdə hökumət iqtisadiyyatdakı proporsiyaların qorunması və sabit iqtisadi inkişafa nail olmaqdan ötrü yanacaqenergetika kompleksi ilə yanaşı, digər sahələrə də investisiya yatırmaqla
onların sabit inkişafını təmin etmək üçün лазым олан bütün addımları
atmışdır. Bununla belə, xarici investisiyaların respublika iqtisadiyyatının
daha çox yanacaq-energetika kompleksinə yönəldiyi məlumdur ki, son
tarixi dövrdə bu sferada bağlanmış bir çox sazişlər bunu təsdiq edir. Ölkəyə
cəlb olunan birbaşa xarici investisiyalar dövlət цчцн xarici borc problemi
дейил, əksinə, onun örtülməsi üçün əlavə vəsait mənbələri yaradır, istehsal və
elmi-texniki kooperasiya vasitəsilə milli iqtisadiyyatın beynəlxalq təsərrüfata aktiv inteqrasiyasına münbit şərait yaradır. Bunun məntiqi davamı
kimi ölkədə daxili kapital ehtiyatı artır və digər sahələrə kapital yatırmaq
imkanı formalaşır.
Гейд етмяк лазымдыр ки, рespublika ərazisində xarici investisiyalar
haqqında əsas Гanunvericilik Аktı 1992-ci ildə qəbul olunmuĢ «Xarici
investisiyaların qorunması haqqında Qanun»dur. Qanuнda bəzi çatıĢmazlıqlar mövcud olsa da, sonrakı illərdə Гanuna edilmiĢ bəzi dəyiĢikликlər və əlavələr sayəsində Гanun təkmilləĢmiĢdir. Xarici investisiyalara
dövlət təminatı, həmçinin məhsul idxal-ixracında bəzi gömrük və digər
güzəĢtlər nəzərdə tutulan bu Гanunda xarici investorların hüquq və
öhдəlikləri, dövlətin vəzifəsi açıq-aydın təsbit edilmiĢdir.
Respublikanın müstəqilliyinин ilk illərində xarici investisiyalar haqqında bir çox qanunların qəbul edilməsinə baxmayaraq, ölkəyə
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investisiya axını məlum siyasi vəziyyətlə əlaqədar bir qədər zəif
olmuĢdur. Digər postsosialist ölkələrində olduğu kimi, Azərbaycana da
xarici investisiya axınları bir çox risklərdən sığortalamaq üçün dövlət
Ģirkətləri ilə birgə müəssisələrin yaradılması formasında baĢ verirdi. 1990cı ildə ölkədə cəmi 2 xarici və birgə investisiyalı müəssisə qeydə alınmıĢsa,
2000-ci ildə onların sayı 551-ə, 2009-cuilin əvvəlinə isə 5203-ə çatmıĢ və
ümumi məhsul və xidmət istehsalının həcmi isə 12 mld. manatdan çox
olmuĢdur. 2010-ъу илдя юлкядя цмуми дахили мящсул 5% артараг 41 милйард манат тяшкил етмишдир.
Son beĢ il ərzində ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən müĢtərək və tam
xarici investisiyalı müəssisələr də daxil olmaqla, cəmi Azərbaycan
iqtisadiyyatına 33.5 milyard manat məbləğində vəsait qoyulmuĢdur.
Həmin vəsaitlərin 81 faizi sənayenin payına düĢür. Əgər biz neft və qeyrineft sektorlarına cəlb edilmiĢ investisiyaları biri-birindən ayrı nəzərdən
keçirsək, görərik ki, son illər ərzində qeyri-neft sektoruna yönəldilmiĢ
investisiyaların xüsusi çəkisi ilbəil artır.
Беля ки, Azərbaycan iqtisadiyyatının əsaslı Ģəkildə inkiĢafını təmin
edən uğurlu iqtisadi siyasət və əvvəlki illərdə ölkəyə cəlb edilmiĢ xarici
investisiyalar artıq ölkə iqtisadiyyatında elə bir mühit formalaĢdrımıĢdır
ki, investisiyalar real sektora yönəlir. Qısası, ölkənin iqtisadi mühiti real
sektorun inkiĢafına təkanverəcək bir Ģəklə düĢmüĢdür.
Ölkə iqtisadiyyatına yönəldilmiĢ investisiyaların kredit və ya qeyrikredit investisiya olması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, aĢağıdakı
cədvəllərdən görünür ki, Azərbaycan iqtisadiyyatına yönəldilən investisiyaların ümumi tərkibində qeyri-kredit investisiyalar ümumi investisiyaların böyük bir hissəsini təĢkil edir ki, bunlar da birbaĢa investorlar
tərəfindən konkret müəssisələrə qoyulmuĢdur. Bu investorlar müəssisənin
yaradılmasından hazır məhsulun istehsalının təĢkil olunmasına qədər
bütün istehsal prosesində birbaĢa iĢtirak edirlər.
Ümumilikdə, aĢağıdakı cədvəldən görünür ki, Azərbaycan iqtisadiyyatına yatırılan xarici investisiyaların həcmi artan xətlə yüksəlir.
İqtisadiyyata yönəldilən investisiyalar

Bütün mənbələr
üzrə investisiya
qoyuluĢları (xarici
investisiyalar nəzərə
alınmaqla):
mln.manat
mln.dollar

2000

2003

2004

2005

1289.8
1441.4

4249.2
4326.2

5820.4
5922.7

6733.4
7118.5
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2006

2007

7415.6 10353.9
8300.4 12066.1

2008

13328
16222

Xarici investisiyalar:
mln.manat

829.5

3310.9

4496.4

4628.5

4514.2 5727.2

5625.8

mln.dollar

927

3371

4575.5

4893.2

5052.8 6674.3

6847.4

Daxili investisiyalar:
mln.manat

460.3

938.3

1324

2104.9

2901.4 4626.7

7702.2

mln.dollar

514.4

955.2

1347.2

2225.3

3247.6 5391.8

9374.6

Cədvəl 3
Cədvəldən göründüyü kimi, 2008-ci ildə ölkə iqtisadiyyatına yönəldilən investisiyaların həcmi 16222 mln. ABġ dollarıdır. Bunun 6847.4
mln. ABġ dolları xarici investisiyalardır ki, o da cəmi investisiyaların
42.2 %-ni təĢkil edir. Əgər ъədvəl 4-ə nəzər yetisək, onda görərik ki, 2008ci ildə ölkə iqtisadiyyatına cəlb olunmuĢ xarici investisiyaların 65.6 %-i
,yəni 4489.5 mln. ABġ dolları qeyri-kredit investisiyalarıdır. Lakin ölkə
üzrə ümumi investisiyaların cəmi 46.3%-i qeyri-kredit investisiyalarıdır.
Cədvəl 4
Xarici investisiyalar (mln. ABŞ дollarы)
2000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

927

3371

4575.5

4893.2

5052.8

6674.3

6847.4

Maliyyə kreditləri
Neft sənayesinə
Neft bonusu
Birgə və xarici
investisiyalı
müəssisələr

262.9
546.1
-

238.3
2972.4
58.6

o cümlədən:
293
698.4
4088.1
3799.9
21.6
1

983.5
3422.3
17

1576.6
4003.3
68.2

2357.9
3350.7
3.5

118

45.4

104.2

230.5

368.4

439.1

494.1

Türkiyə
ABġ
Ġran
Almaniya
Rusiya
Böyük Britaniya
BirləĢmiĢ Ərəb
Əmirlikləri
Ġsveçrə
Fransa
Kipr
Çin
Ġtaliya
Pakistan
Yaponiya
Digər ölkələr
Digər investisiyalar

31.6
11.2
2.9
1.7
6.8

17.1
4.9
1.2
9

ondan:
80.1
8.4
2.1
1.8
4.2

96.2
24.8
1.2
21.5
5.1
39.5

136.6
70
17.5
17.4
4.6
39.1

109.2
78
4.6
22.9
10.7
80

145.2
87.9
48.2
5.8
89.9

2.8

4.4

4.4

5.7

18.3

12.3

38.5

39.3
16.4
5.3

2.2
6.6
56.3

2.2
1
68.6

0.5
2.6
0.2
0.2
4.6
28.4
163.4

2.7
11.1
5.4
1.3
2.8
3.1
38.5
261.6

3.5
4.4
13.2
1.2
14
85.1
587.1

3.7
2.2
8.1
2
0.4
62.2
641.2

Cəmi xarici
investisiya
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Гейд етмяк лазымдыр ки, 2000-ci ildən bəri xarici maliyyə kreditlərinin ümumi xarici investisiyaların tərkibindəki xüsusi çəkisi 34.4%dən yuxarı olmamıĢdır. Bu isə ölkə üzrə həyata keçirilən investisiyaların
tərkibində olan kredit investisiyalarının xüsusi çəkisindən aĢağıdır. Bu
qeyd etdiklərimiz əvvəla, ölkənin xarici kredit asılılığının aĢağı olmasına
dəlalət edir ki, bu da müsbət makroiqtisadi göstərici олмагла, юлкянин
игтисади тящлцкясизлийинин тямин едилмясинин мцщцм эюстяриъиси kimi qəbul
oluna bilər.
Гейд етмяк лазымдыр ки, 2008-ci ildə qeyri-neft sektoruna yatırılan
investisiyanın həcmi 6276 mln. мanat olmaqla, neft sektoruna nisbətən
2,2 dəfə çoxdur. BeĢ il ərzində ölkə iqtisadiyyatında qeyri-neft sektoruna
yatırılan investisiyaların əsas hissəsi nəqliyyat, komмunikasiya, tikinti
sahələrинə yönəldilmiĢdir.
Azərbaycan iqtisadiyyatının müasir Ģəraitində istehsal prosesini
təkmilləĢdirmək, yeni texnologiya tətbiq etmək üçün ölkənin xarici
investisiyalara tələbatı böyükdür. Bu səbəbdən də investisiya siyasətinin
hazırlanması və optimal tətbiqi zəruridir. Xarici investisiyanın cəlb
edilməsində dövlətin rolu danılmazdır, belə ki, investisiyaların iqtisadiyyat sahələri arasında optimal bölüĢdürülməsi vacibdir.
Qeyd edək ki, son illərdə xarici investisiyaların ümumi investisiyaların tərkibindəki xüsusi çəkisinin azalması, heç də neqativ hal kimi
qəbul edilməməlidir. Бу ону эюстярир ки, юлкядя щяйата кечирилян уьурлу
ислащатлар нятиъясиндя юлкянин малиййя эцъц артыб ки, бу да дахили
инвестисийаларын щяъминин артмасына сябяб олуб.
Гейд етмяк лазымдыр ки, мakrosəviyyədə investisiyaların illər üzrə
artımının ÜDM-in artımına etdiyi təsiri, məhz investisiya multiplikatoru
vasitəsi ilə aydınlaĢdırmaq çox əhəmiyyətlidir. Bu əsasda Azərbaycan
iqtisadiyyatına yatırılan investisiyaların multiplikator əmsalları
Cədvəl 5
Азярбайъан игтисадиййатына йатырылан
инвестисийаларын мултипликатор ямсалы
Ġllər
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

ÜDM- nin
Ümumi
artımı
iнveсtisiyalаrın
(mln. ABġ artımı (mln. ABġ
dol.)
dol.)
435
528
1041
1404
1596
4558
1196
7745
1182
12067
3766
13208
4156

Xarici
investisiyaların
artımı (mln. ABġ
dol.)
165
1143
1136
1204
318
159
1708
87
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Ümumi
Xarici
investisiyalar üzrəinvestisiyalar üzrə
multiplikator
multiplikator
əmsalı
əmsalı
2,63
0,46
0,91
0,87
1,16
3,81
14,33
6,55
48,71
3,20
7,06
3,17
151,81

Cədvəldəн göründüyü kimi, son beĢ il ərzində Azərbaycanda investisiya multiplikatoru əmsalı olduqca yüksəkdir. Elə həmin cədvələ əsasən son
beĢ il üzrə xarici investisiyalar və ümumi investisiyalar üzrə multiplikator
əmsalı uyğun olaraq orta hesabla 11.2 və 3.27-dir. Xarici investisiyalar üzrə
multiplikator əmsalının belə yüksək olmasının bir neçə səbəbi vardır.
Birincisi və ən mühüm xarici investisiyaların ölkə iqtisadiyyatının bütün
sahələrinə eyni proporsiyada yatırılmamasıdır. Bunun da nəticəsində
multiplikator əmsalı olduqca yüksəkdir. Lakin bununla belə Azərbaycan
iqtisadiyyatının spesifik xüsusiyyətini nəzərə alsaq və ölkədə ÜDM-in
formalaĢdığı sahələrin əsasən xarici investisiyalrın yatırıldığı sahələrdə
olmasını nəzərdə saxlasaq, onda bu əmsalın reallığa yaxın olduğunu qəbul
etməliyik. Ümumi investisiyaların multiplikator əmsalı isə tam realdır və
onun xarici investisiyalar üzrə multiplikator əmsalından bir neçə dəfə az
olmasının əsas səbəbi ölkədə daxili investisiyaların əsas hissəsinin hələ ki,
infrastruktur və sosial sahələrin inkiĢafına yönəldilməsidir. Bildiyimiz kimi,
bu sahələr iqtisadiyyatın bazisini təĢkil edirlər və gəlirlilik baxımından
birbaĢa olaraq gəlir gətirən sahələr deyillər. Bu sahələr digər sahələr üçün
yardımçıdır və onlardan əldə ediləcək gəlirlər əsasən digər sahələrin
gəlirlərində öz əksini tapacaqdır. Bundan ötrü Azərbaycan hökuməti bir sıra
məqsədyönlü və sistemli tədbirlər planı hazırlayıb həyata keçirməlidir. Belə
tədbirlər sırasından Ġqtisadi ĠnkiĢaf Nazirliyi tərəfindən hazırlanmıĢ “2008-2011-ci
illərin dövlət investisiya siyasəti” adlı Proqramdır. 2008-2011-ci illər üçün
“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Ġnvestisiya Proqramı” ölkə iqtisadiyyatının, əsasən qeyri-neft sektorlarının davamlı olaraq yüksək artım templəri
ilə dinamik və tarazlı inkiĢafına, əhalinin iqtisadi və sosial tələbatının daha
yüksək səviyyədə təmin olunmasına, regionlararası inkiĢaf fərqinin
azaldılmasına, optimal sektor istehsal strukturuna nail olunmasına, ixrac
potensialının yüksəldilməsinə, ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin
edilməsinə, ətraf mühitin qorunmasına yönəlmiĢ dövlət əhəmiyyətli
investisiya layihələrinin ardıcıl və əlaqəli Ģəkildə həyata keçirilməsi məqsədi
ilə hazırlanmıĢdır. Bu Dövlət Proqramına görə ölkəyə cəlb ediləcək xarici
investisiyalar regionlara, əsasən kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı
sahələrinə, ixracyönümlü məhsulların istehsalı sənayesinə və s. sahələrə
yönlədiləcəkdir. Bundan ötrü hökemət adı çəkilən sahələrdə və regionlarda
xarici investorlar üçün münbit Ģərait yaratmalıdır. Belə ki, ölkədə investisiya
fəaliyyəti elə inkiĢaf səviyyəsinə çatmıĢdır ki, artıq xüsusi təĢviq olunan
sahələrdə, yəni konkret istiqamətlərdə investisiya axınına ehtiyac duyulur.
Halbuki ümumi xarakterli və kütləvi investisiya axınını tələb edən sahələrdə
müəyyən nailiyyətlər əldə edilib və investisiya bazarının bu seqmenti hələlik
tarazlı vəziyyətə gətirilmiĢdir.
Xarici investisiyaların cəlb edilməsi, kiçik və orta müəssisələrin
inkiĢafı üçün əlveriĢli biznes mühiti zəruri amildir. Qeyri-qənaətbəxĢ, yəni
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yüksək xərclər tələb edən, yubadılmalarla və risklərlə müĢahidə edilən
biznes mühiti iqtisadi inkiĢafı ləngidir və xarici investisiyaları
“qorxudub” uzaqlaĢdıra bilir. Xarici investisiyalar inkiĢaf etməkdə olan
və keçid dövrünü yaĢayan iqtisadiyyatlarda xarici maliyyələĢdirmənin ən
böyük mənbəyini təĢkil edir.
Ölkədə formalaĢan daxili resursların həcmi, mövcud iqtisadi
vəziyyətin lazımi məcrada fəaliyyətinin təmin edilməsi, dünya təcrübəsini
nəzərə alaraq təhlil etsək görərik ki, hələ öz maksimum həddinə
çatmamıĢdır. Çünki dünyanın ən inkiĢaf etmiĢ ölkələri və ələlxüsus da, ən
dinamik iqtisadi inkiĢafa malik olan ölkələr öz iqtisadiyyalarının
inkiĢafını təmin etməkdən ötrü həm daxili investisiyalara, həm də xarici
investisiyalara indi geniĢ yer verirlər. Bələ ki, ABġ, Böyük Britaniya,
Almaniya, Yaponiya və s. kimi inkiĢaf etmiĢ ölkələr dünya üzrə xarici
investisiyaların ən böyük ixracatçıları olduqları kimi, həm də xarici
investisiyaların ən böyük idxalçılarıdır.
Artıq son illərin statistik məlumatlarına əsasən, belə bir mülahizə
irəli sürə bilərik ki, республикамыза cəlb edilən xarici investisiyaların
perspektiv inkiĢaf istiqaməti qeyri-neft sektoru ilə bağlıdır. Məsələn,
2009-cu ilin birinci rübündə Azərbaycan iqtisadiyyatının qeyri-neft
sektoruna yatırılmıĢ birbaĢa xarici investisiyanın həcmi 249.9 mln. ABġ
dolları təĢkil etmiĢdir ki, bu da 2008-ci ilin eyni rübündəkindən 63.7 mln.
ABġ dolları çoxdur. Bununla belə, ölkə iqtisadiyyatına yatırılmıĢ
investisiyaların yarıdan çoxu daxili investisiyalardır və bu investisiyaların
əksər hissəsi, yəni 60%-i infrastruktur layihələrinə, 20%-i isə sosial
sahələrə yatırılmıĢdır. Bu layihələrin məqsədi ölkənin iqtisadi-sosial
vəziyyətinin daha da yaxĢılaĢdırılmasıdır. Çünki республика hökumətinin
məqsədi sosialyönümlü bazar iqtisadiyyatı qurmaqdır. Bu ali iqtisadisosial məqsədə nail olmaqdan ötrü dövlət hökmən iqtisadiyyata külli
miqdarda investisiya cəlb etməlidir. Bu yolda hökumət uzun müddətdir
ki, qəti və sistemli addımlar atır. Son illərdə infrastruktur layihələrinə
yatırılmıĢ investisiyalar ona dəlalət edir ki, ölkədə iqtisadi inkiĢafı təmin
etməkdən ötrü bizim iqtisadiyyat üçün yeni sahələrin inkiĢaf etməsinə və
yeni-yeni istehsal və xidmət sahələrinin yaradılmasına imkan verən Ģəraiti
formalaĢdırmalıdır. Məlumdur ki, lazımi infrastruktursuz iqtisadi
inkiĢafa nail olmaq mümkün deyildir.
Yuxarıda deyilənləri nəzərə alaraq belə bir qənaətə gəlmək olar ki,
Azərbaycan Respublikasına cəlb olunan xarici investisiyaların perspektiv
istiqamətləri, məhz kənd təsərrüfatı, turizm, ixracyönümlü sənaye və ən
yeni sənaye sahələri olacaqdır. Bu baxımdan aĢağıdakı istiqamətlərdə
xarici investisiyaların cəlb edilməsi Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün
əhəmiyyətlidir :
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1.Turizm təsərrüfatı və müalicə-istirahət kompleksinin geniĢ miqyasda inkiĢafı üçün Azərbaycan Respublikasında hər cür təbii və iqtisadi
potensial mövcuddur. Bu sahənin inkiĢaf etdirilməsi üçün onun kifayət
qədər yerli əmək ehtiyatları da vardır. Turizm sənayesini baĢqa sahələrdən əsasən fərqləndirən cəhətlərdən biri də ona qoyulan vəsaitin tez bir
zamanda böyük mənfəətlə geri qayıtmasıdır. Bu sahənin respublikamızda
geniĢ miqyasda inkiĢafı üçün xeyli zəngin imkanlara malik olan müalicəistirahət mərkəzlərinin yaradılması vacib məsələlərdən biri kimi qəbul
olunmalıdır. Respublikamızda turizm industriyasının inkiĢaf etdirilməsi
üçün bütün imkanlar vardır. Buraya həm təbii-coğrafi Ģərait, həm də
iqtisadi amillər daxildir. Regionlarda turizm industriyasının inkiĢaf
etdirilməsi üçün, ilk növbədə, onların iqtisadi potensialı və səmərəliliyi
öyrənilməlidir.
2.Kənd təsərrüfatının bir sahə kimi inkiĢaf etdirilməsi, onun sahə
strukturunun təkmilləĢdirilməsi üçün regionlarda kənd təsərrüfatı məhsullarının emalına əsaslanan yeni sənaye mərkəzlərinin yaradılması tələb
olunur. Bundan savayı, kənd təsərrüfatının spesifik cəhətlərini nəzərə
alaraq kənd təsərrüfatı məhsullarının regionlarda tədarükü və satıĢı ilə
məĢğul olan müəssisələrin yaradılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Həmçinin yığılan məhsulların müasir tələblər səviyyəsində saxlanılması
məqsədi ilə müvafiq maddi-texniki bazanın yaradılması tələb olunur.
Bölgələrdə kənd təsərrüfatı məhsullarının saxlanılması və satıĢı bazarı
infrastrukturunun təmin edilməsi, topdansatıĢ xidmətinin geniĢləndirilməsi yolları ilə yanaĢı, respublika daxilində aqroservis, toxuculuq, damazlıq, emal sənaye müəssisələrinin inkiĢafı və digər tədbirlərin həyata
keçirilməsi ilə müĢayiət olunan kompleks tədbirlər müasir dövrdə xarici
investisiyalarsız qeyri-mümkün görünür. Bunun üçün ilk, növbədə, yerli
və xarici iĢ adamlarının bu sahəyə sərmayə yatırımları tələb olunur.
3.Elm və texnikanın ən son nailiyyətlərinin Azərbaycan Respublikası
iqtisadiyyatına tətbiq edilməsi və yeni istehsal sahələrinin yaradılması və
sənaye sektorunda yeni texnologiyaların tətbiqi, təsərrüfat sahələrində
maddi-texniki bazanın yaradılması və inkiĢaf etdirilməsi ölkə iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasında və rəqabətqabiliyyətli məhsul və xidmətlər istehsalı ölkə iqtisadiyyatı üçün müstəsna əhəmiyyət kəsb
edir. Bu kontekstdə ölkədə texnoparkların və xarici investorların vəsaiti
hesabına güclü elmi-texniki bazanın yaradılması nəzərə alınmalıdır.
4.Nəhayət, ölkə iqtisadiyyatının mövcud strukturunu nəzərə almaqla konkret sahələrin inkiĢaf etdirilməsi məqsədilə sənaye Ģəhərciyinin
yaradılması, xüsusilə Azad Ġqtisadi Zonaların təsis edilməsi istiqamətində
fəaliyyəti sürətləndirmək lazımdır. Respublika ərazisində AĠZ-ların yaradılması məsələsində ilkin variant kimi ölkənin kommunikasiya qovĢaq-
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larından baĢlamaq lazımdır. Belə olan təqdirdə ölkə iqtisadiyyatına külli
miqdarda xarici investisiya cəlb edilə bilər.
Lakin ölkəmizə cəlb edilən xarici investisiyaların həcmində və
strukturunda istənilən dəyiĢiklikləri əldə etməkdən ötrü hökumət bəzi
mühüm addımları atmalıdır. Belə mühüm sıçrayıĢlardan biri, ölkənin
ÜTT kimi beynəlxalq təĢkilata üzv olmasını gerçəyə çevirməkdir. ÜTT-yə
üzvlük sırasında ölkə iqtisadiyyatı üçün formalaĢdırılan imkanlar, sözsüz
ki, beynəlxalq investisiya axınının sürətlənməsi də vardır.
Azərbaycanın ÜTT və onun kimi nüfuzlu digər beynəlxalq iqtisadi
təĢkilatlara üzvlüyü, ölkəyə cəlb ediləcək xarici investisiyaların həcmini
artıra bilər. Sözsüz ki, ölkə rəhbərliyi bu məqamda bu cür təĢkilatlara üzv
olduqdan sonra investisiya axınınin artırılması istiqamətində tədbirlər
həyata keçirməlidir. Çünki heç kim qəti Ģəkildə deyə bilməz ki, bu proseslər əks istiqamətdə gedə bilməz. Ona görə də daxil olacağımız yeni
iqtisadi Ģəraitlə Ģərtlənən mühitin tədqiqi və ona uyğun transformasıya
qaçılmazdır.
Azərbaycan hökuməti keçid iqtisadiyyatını baĢa vuraraq iqtisadi
islahatların kursunu keyfiyyət və kəmiyyət baxımından yeni inkiĢaf
erasının tələblərinə uyğun Ģəkildə müəyyənləĢdirməyi qarĢıya məqsəd
qoyub. Uzunmüddətli inkiĢaf mərhələsinin baĢlanğıcında Azərbaycan
hökuməti iqtisadiyyatın Ģaxələndirilməsi ilə bağlı konseptual sənədin
hazırlanmasını nəzərdə tutur. QarĢıdakı illərdə iqtisadi strategiyanın əsas
hədəfləri neftdən kənar bölmələrdə diversifikasiya siyasətinin dərinləĢdirilməsindən ibarət olacaq. Respublikamızın sosial-iqtisadi inkiĢaf göstəricilərinə əsasən hazırlanmıĢ proqnozlar və ssenarilər də Azərbaycanda yeni iqtisadi modelin tətbiq olunmasını ehtiva edir.
Respublikamızda qeyri-neft sektorunun yüksək inkiĢaf perspektivləri iqtisadiyyatın diversifikasiyası üçün baĢlıca stimullardan biridir və
yeni strateji xətt sayəsində Azərbaycan yaxın onillikdə qeyri-neft məhsullarının ixracatçısı kimi dünyada böyük nüfuza malik olmalıdır. Təbii
ki, ilkin mərhələdə iqtisadiyyatın diversifikasiyasının sürətləndirilməsi
üçün neftdən daxil olan vəsaitlərin həcmi xüsusi rol oynayacaq. Azərbaycan hökuməti zəngin neft resurslarının satıĢından daxil olan valyuta
ehtiyatlarını səmərəli Ģəkildə xərcləməklə, iqtisadiyyatın bütün sektorlarının dinamik inkiĢafı üçün əlveriĢli baza yaratmağa nail olub və hazırda qeyri-neft sektoru böyük gəlirlər gətirə biləcək strateji bölməyə
çevrilib. Həyata keçirilmiĢ məqsədyönlü investisiya proqramlarının icrası
nəticəsində neftdənkənar sahələr valyutatutumlu olmaqla, gələcək
iqtisadi inkiĢaf üçün dərin zəmin yaradır.
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ВЫЫЫ ФЯСИЛ
ДЮВЛЯТИН БЦДЪЯ-ВЕРЭИ СИЙАСЯТИ
«Базар игтисадиййатыны верэи йолу иля
тянзимлямялийик»
Щейдяр Ялийев
«Дювлят игтисадиййатын верэи йцкцнц мцяййян
етмякля, верэи дяряъяляринин диференсиаллыьы иля
игтисади инкишафы стимуллашдыра вя еляъя дя бязи
сащялярдя антистимул йарада биляр»
Илщам Ялийев
8.1. Бüdcə-vergi siyasətinin həyata keçirilməsinin nəzəri əsaslarы
Dövlət büdcəsini iqtisadi kateqoriya kimi xarakterizə edən ən vacib xüsusiyyətlərdən biri onun obyektiv xarakter daĢımasıdır. Ġlk baxıĢda, hər il
dövlətin əlində cəmləĢən milli gəlirin həcmi, xüsusən onun bölüĢdürülməsi
prosesi dövlətin iradəsindən asılı kimi görünür. Яslində, istər milli gəlirin və
Dövlət büdcəsinin həcmi, istərsə də onların bölüĢdürülməsi prosesi ölkədəki
istehsal sahələrinin inkiĢaf səviyyəsindən, cəmiyyətin mövcud sosial-iqtisadi
tələblərinin xüsusiyyətlərindən və digər obyektiv amillərdən asılıdır.
Büdcə dövlətin hazırladığı iqtisadi siyasətin reallaĢdırması üçün əsas
vasitə olmaqla, maliyyə siyasətini də reallaĢdırmağın mühüm alətidir. O, pul
fondlarının formalaĢması aləti olan vergilər və dövlət borclanması ilə yanaĢı,
həm də pul fondlarının məqsədəuyğun xərclənməsinə aid olan maliyyələĢdirmə, büdcədən əmək haqqının ödənilməsi kimi tədbirləri özündə birləĢdirir.
Büdcənin istehsal sahələrinə təsiri və onlarla qarĢılıqlı əlaqədə olması gəlirlər və xərclər formasında təzahür edir. Büdcənin gəlirləri istehsal və
qeyri-istehsal sahələrinin əldə etdikləri mənfəətdən və bunun müqabilində
ödədikləri vergilərdən, həmin sahələrin özünün inkiĢafı isə qismən və ya
tamamilə büdcədən maliyyələĢdirmə mənbələrindən xeyli asılıdır.
Bütün гурумларда büdcə, dövlətin pul vəsaitlərinə olan tələbatlarını
ödəyir. Məhsuldar əmək tərəfindən yaradılmıĢ yeni dəyər, nəinki istehsal
məqsədli məsələlərin həllinə xidmət etməli, o, həm də vətəndaĢların konstitusiya hüquq və azadlıqlarını qoruyan dövlət təsisatlarının fəaliyyətini təmin
etməlidir. Bununla yanaĢı, əhalinin öz maliyyə tələbatını təmin edə bilməyən
hissəsi, habelə inkiĢaf səviyyəsi millətin ictimai təminatının indiqatoru hesab
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edilən sosial sahələr, dövlətin və vətəndaĢların təhlükəsizliyini təmin edən
hüquq-mühafizə orqanları və ordu, bilavasitə dövlətin himayəsindədir .
Dövlət büdcəsi-iqtisadiyyat sahələrinin, ölkənin müdafiə tələblərinin və
dövlət idarə orqanlarının maliyyələĢdirilməsi üçün lazım gələn pul
fondlarının yaranması və istifadəsi ilə əlaqədar, dövlətlə hüquqi və fiziki
Ģəxslər arasında milli gəlirin bölüĢdürülməsi üzrə meydana gələn pul
münasibətlərdir. Bu münasibətlər isə öz növbəsində, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı
sahələrində müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi, ölkənin müdafiəsinin
möhkəmləndirilməsi və dövlət idarəetməsinin maliyyələĢdirilməsi üçün
Büdcə Fondunun yaradılması və istifadəsi ilə əlaqədardır. Ġqtisadiyyatı
inkiĢaf etdirmək, əhalinin sosial-iqtisadi tələbatlarını ödəmək, ölkənin
müdafiə qabiliyyətini möhkəmləndirmək və cəmiyyəti idarə etmək məqsədi
ilə dövlət öz büdcəsini istehsal və qeyri-istehsal sfereları arasında, iqtisadi
regionlar arasında yenidən bölüĢdürür. Büdcə vasitəsilə dövlət - ölkənin
iqtisadi sistemini, bütövlükdə iqtisadi münasibətləri tənzimləyir.
Cəmiyyət və iqtisadiyyat qarĢısında duran vəzifələrdən asılı olaraq
dövlət öz gəlirlərini və xərclərini illik büdcə planı formasında tərtib edir. Belə
olan halda, dövlət öz gəlirlərinin mənbələrini və xərclərinin istiqamətlərini
əvvəlcədən bilir və müvafiq qurumların fəaliyyətini bu məqsədlərə yönəldir.
Bu, hər bir dövlətin büdcə siyasətinin əsas amili kimi qəbul edilir və bunun
həyata keçməsi ancaq dövlətin mükəmməl büdcə sistemi olduğu Ģəraitdə
mümkündür .
Qeyd etmək lazımdır ki, «büdcə» anlayıĢı hüquqi-normativ aktlarda və
elmi ədəbiyyatda, monoqrafiya və dərsliklərdə bir qədər fərqli mənalarda
iĢlədilir. Məsələn, Rusiya Federasiyasının “Büdcə Məcəlləsi”ndə o, – «dövlət
və yerli özünüidarəetmənin vəzifə və funksiyalarını maliyyə cəhətdən təminat
üçün nəzərdə tutulan pul vəsaitləri fondunun yaradılması və istifadə olunması
forması...» kimi, digər elmi mənbə və dərsliklərdə - «əsas mərkəzləĢdirilmiĢ
pul vəsaitləri fondu» , «… pul münasibətlərinin məcmusu, … əsas maliyyə
planı» , «… mühüm maliyyə tənzimləyicisi…» , «…real subyektiv maliyyə
aləti (vasitəsi)…» , «milli gəlirin yenidən bölgüsünün əsas aləti», «dövlətin
müəyyən müddət ərzində, adətən bir ilə gəlir və xərclərinin smetası» kimi
ifadə olunur.
Büdcə-vergi siyasəti maliyyə siyasətinin tərkib hissəsi olmaqla, ölkənin
sosial-iqtisadi inkiĢaf konsepsiyasına və iqtisadiyyatın, habelə ayrı-ayrı
dövlət orqanlarının, sahibkarlığın inkiĢafını təmin edən digər dövlət
proqramlarına uyğun olaraq hazırlanır. Büdcə – vergi siyasətinin həyata
keçirilməsində əsas məqsəd, ölkədə makroiqtisadi göstəricilərin sabit
saxlanmasını təmin etməklə iqtisadi artıma nail olmaq, maliyyə intizamını
möhkəmləndirmək, Dövlət büdcəsinin tərtibi və icrasını təkmilləĢdirmək,
onun Ģəffaflığını artırmaqı, sahibkarlığa maliyyə dəstəyini gücləndirmək və
inflyasiyanın səviyyəsini aĢağı salmaqdan ibarətdir.
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Eyni zamanda bu siyasətin əsas məqsədlərindən biri də, bütövlükdə
büdcənin həcm və tarazlığının tənzimlənməsidir. Burada əsas Ģərt – iqtisadi
siyasət çərçivəsində dövlət xərclərinin həcminə uyğun olaraq, büdcənin vergi
gəlirləri hesabına tarazlaĢdırılması və nəticə etibarı ilə iqtisadiyyatın
özündəki tarazlığın təmin edilməsidir.
Ənənəvi büdcə tarazlığı nəzəriyyəsinə görə, büdcə kəsiri və yaxud
büdcə artıqlığı iqtisadiyyatdakı real tarazlığı və ya iqtisadi tarazlığı dəyiĢdirmir. Buna görə də büdcə-vergi siyasəti elə həyata keçirilməlidir ki, Dövlət
büdcəsi istənilən Ģəraitdə iqtisadiyyatı zəiflətməsin. Ona görə də həyata
keçirilən iqtisadi siyasətin pozitiv nəticələrindən baĢqa, neqativ nəticələrinin
də ola bilməsini yaddan çıxarmaq olmaz. Ġqtisadi tarazlığın təmin
edilməsində, məcmu tələb və təklifin uzlaĢdırılmasında Dövlət büdcəsinin
rolu əvəzsizdir. Belə ki, Dövlət büdcəsinin tarazlığı ümumi iqtisadi tarazlığın
taleyini əvvəlcədən müəyyən etmiĢ olur.
Ġqtisadiyyatın inkiĢaf etdirilməsində, istehsalın stimullaĢdırılmasında və
həmçinin cəmiyyətin sosial-iqtisadi inkiĢafında Dövlət büdcəsinin çox böyük
rolu vardır. Bu da özünü həm kəmiyyət və həm də keyfiyyət baxımından
göstərir. Hər bir ölkədə dövlət idarəetmə sisteminin baĢlıca Ģərtlərindən biri,
bu sahədə görüləcək tədbirlərin həyata keçirilmяси üçün zəruri olan büdcə
xərcləri ilə əlaqədardır. Ona görə də hər il tərtib və təsdiq olunan büdcədə
sosial xərclərə böyük əhəmiyyət verilir.
Dövlət büdcəsinin istehsal sahələri ilə qarĢılıqlı əlaqələrinin ən təsirli
metodlarından biri olaraq vergiqoyma və istehsal sahələrinin stimullaĢdırılması metodlarını göstərmək olar. Ġstehsala bu yolla təsir göstərilməsi
metodları eyni zamanda Dövlət büdcəsinin öz daxili iqtisadi mahiyyətini və
rolunu da daha dərindən və geniĢ Ģəkildə aĢkar etməyə imkan verir. Büdcənin
aĢağıdakı istiqamətlərdə: ümumdaxili məhsulun bölüĢdürülməsi və yenidən
bölüĢdürülməsi, iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi, sosial-iqtisadi siyasətin
həyata keçirilməsinin maliyyə təminatı və mərkəzləĢdirilmiĢ pul vəsaitləri
fondlarının yaradılması və istifadəsi prosesində onun məqsədyönlü olmasına
dair bütün qanunların gözlənilməsinə nəzarət edilməsini, istehsal sahələrinə
göstərdiyi təsiri qeyd etmək lazımdır. Bu funksiyaların yerinə yetirilməsi
vasitəsilə büdcə həm istehsalın inkiĢafını və ümumdaxili məhsulun yaradılmasını, həm də onun bölgüsünü və yenidən bölgüsünü təmin edir.
Dövlət, fondlarının yaradılması, müxtəlif istehsal sahələrinin və təsərrüfat növlərinin stimullaĢdırılmasını vergiqoyma metodu ilя həyata keçirir.
Büdcənin istehsalla olan bu qarĢılıqlı əlaqələrinin reallaĢması, büdcə gəlirlərinin müxtəlif pul fondları Ģəklində formalaĢması, onun bölüĢdürülməsi,
sonra da həmin fondların büdcə xərcləri maddələri üzrə məqsədyönlü Ģəkildə
istifadə olunması formasında baĢ verir.
Azərbaycan Respublikasının Дövlət Бüdcəsi - ölkənin maliyyə sisteminin baĢlıca hаlqы, əsas maliyyə planı hesab olunur, ali qanunvericiliк orqanı
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olan Milli Məclis tərəfindən qəbul olunaraq ölkə Prezidenti tərəfindən Гanun
Ģəklində təsdiq olunur. Azərbaycan Respublikasının Büdcə Сistemi haqqında
Гanuna görə, büdcə – Azərbaycan Respublikasının müvafiq dövlət hakimiyyəti və özünüidarəetmə orqanları vasitəsilə dövlətə və bələdiyyələrə məxsus
vəzifə və funksiyaları yerinə yetirmək üçün lazım olan pul vəsaitinin
yığılması və istifadə olunması üçün əsas maliyyə sənədidir .
Dövlətin birbaĢa tənzimləmə metodlarının əsas istiqamətlərindən biri də
iqtisadi artımla bağlıdır. Burada makroiqtisadi tarazlığa imkan verə bilən
investisiya, habelə tələblə yığım arasında ən əlveriĢli nisbətin yaradılması
problemi, xüsusilə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Dövlətin həyata keçirdiyi iqtisadi tənzimləmə metodları içərisində fiskal siyasət xüsusi yer tutur. Bu siyasət, büdcə vəsaitinin yaranması və ondan istifadə edilməsi ilə əlaqədar dövlətin yeritdiyi maliyyə siyasətinin çox mühüm tərkib hissəsi olmaqla, dövlət
xərcləri və vergi ilə bağlı tənzimləmə sistemi kimi iqtisadiyyata stabilləĢdirici
təsir göstərir. Təcrübə göstərir ki, bəzi ölkələrdə süni büdcə tarazlığının
yaradılması bu ölkələrin iqtisadiyyatını zəiflədir, istehsalı isə iflic vəziyyətinə
salır.
Büdcədə cəmiyyətin inkiĢafının tsiklik xarakteri və onun dinamikası əks
olunur, köhnə prinsiplər mütləq mənada inkar olunmur, bütün müsbət
meyиllər isə inkiĢafın yeni mərhələsində nəzərə alınır. Son iki yüz illik inkiĢaf
ərzində sənaye dünyasının tsiklik inkiĢafının konkret ifadəsi gah sosial-iqtiadi
həyatın bazar tənzimləyicilərinin (iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi
meyиllərinin özünü məqsəd kimi qəbul etməsi), gah da sosial-iqtisadi proseslərin dövlət tənzimləyicilərinin (sosial ədalətə, sosial bərabərliyə doğru
meyиllər) rolunun güclənməsiндя bir-birini əvəz etmясиндя юз яксини
тапмышдыр. Məlumdur ki, inkiĢafın tsiklik xarakterindən irəli gələn nəzəriyyələrdən bir-birini əvəz edən iqtisadi və sosial məqsədlər iqtisadi inkiĢafın
tələbatlarına uyğun olaraq növbəylə aparıcı rol oynamıĢlar .
Bununla yanaĢı iqtisadiyyatın səfərbəredici və qarıĢıq modelləri arasında bəzi fərqlər mövcuddur. Ayrı-aryı ölkələrin qarıĢıq iqtisadiyyatını üç
tipə ayırmaq qəbul edilmiĢdir: neostat, neoliberal və mərkəzləĢdirilmiĢ
razılaĢma . Onların hər üçünün ümumi cəhətini strateji sosial-iqtisadi
məsələlərin həllində dövlətin rolunun artması təĢkil edir. Bu məsələlərdən xarici iqtisadiyyat, ekologiya və fundamental tədqiqatlar sahəsində olan
problemlər ön sıraya çıxır. Bununla yanaĢı müstəqil statusa malik olan, lakin
ümummilli məsələlərin həlli ilə məĢğul olan ictimai təĢkilatların da rolu artır.
Yerli idarə orqanlarına xüsusi fikir verilмяли, onlar həmin ərazidə yaĢayan
əhalinin ən vacib ehtiyaclarını ödəməlidirlər.
Дünya iqtisadiyyatının qloballaması ilə əlaqədar müəyyən proseslər
meydana gəlir. Bir ölkə çərçivəsindən kənara çıxan transmilli korporasiyalar
iĢ qüvvəsinin miqrasiyasına, kapitalın və əmək resurslarının ixracına ciddi
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təsir göstərirlər. Onların təsiri altında dünya təsərrüfatının yeni strukturu
formalaĢır və beynəlxalq əmək bölgüsü dərinləĢir.
QarıĢıq Ġqtisadiyyatın Yaponiya və Asiya-Sakit okean modelləri
Ģəraitində Дövlət büdcəsi öz fərqli xüsusiyyətləri ilə seçilir. XX əsrin ikinci
yarısında bu ölkələrin iqtisadiyyatında baĢ verən struktur dəyiĢiklikləri
yüksək texnologiyalar və ixracyönümlü istehsal sahələrinin inkiĢaf etdirilməsi ilə səciyyələnirdi. Yapon iqtisadi möcüzəsi ölkənin innovasiya və sosial sahələrində büdcədən daha böyük maliyyələĢmə ayrılması ilə bağlı idi.
Bu Ģəraitdə dövlət xərclərinin xeyli artmasına baxmayaraq, kapital
yığımı ilə əlaqədar vergiqoyma bazasının geniĢləndirilməsi sayəsində əldə
edilən səmərə cari büdcə kəsirindən yüksək olmuĢduр. Uzun müddət yapon
iyeninin digər valyutalarla müqayisədə, məzənnəsinin kəskin surətdə aĢağı
düĢməsinin qarĢısı alındı. Bu, ixracın stimullaĢdırılmasına Ģərait yaratsa da,
faiz dərəcəsinə mənfi təsir göstərmirdi. Kredit ucuz olaraq qalırdı və bu, həm
əmtəə istehsalçıları, həm də dövlət idarə orqanları və ev təsərrüfatı üçün
əlveriĢli idi. Faiz dərəcələrinin müəyyən edilməsinдə və kommersiya banklarının yenidən maliyyələĢdirilməsində mərkəzi banklar fəal rol oynayırdı .
Asiya-Sakit okean regionu ölkələrinin bazarları xarici kapital tərəfindən zəbt edilməsinə baxmayaraq, burada dövlətin rolu fəal olaraq qalırdı.
Region ölkələrində strateji planlaĢmaya, o cümlədən büdcə planlaĢmasına
xüsusi fikir verilirdi ki, bu da maliyyə resurslarının milli iqtisadiyyatın əsas
istiqamətlərində cəmləĢməsinə imkan yaradırdı. «Miqyaslı iqtisadiyyat»
effekti yaranırdı və dövlət transmilli maliyyə-sənaye qruplarına çevrilən iri
milli korporasiyaların inkiĢafını müdafiə edirdi.
XX əsrin 50-60-cı illərində büdcənin gəlir bazasının geniĢləndirilməsi
məsələləri və vergilərlə əlaqədar olan mülkiyyət hüquqi nəzəriyyəsi geniĢ
yayılmıĢdı. Bu nəzəriyyənin banisi R.Koue idi və Nobel mükafatı laureatı
A.M.Onore, Amerika hüquqĢünası Ġ.Bekker kimi məĢhur alimlər də bu
nəzəriyyənin əsaslarının iĢlənib hazırlanması üzərində çalıĢmıĢdılar .
Büdcə tənzimlənməsi ilə əlaqədar qarıĢıq iqtisadiyyatın neoliberal
tipinin bəzi xüsusiyyətlərini də nəzərdən keçirməyə ehtiyac var. QarıĢıq
iqtisadiyyatın bü tipi - bazar tənzimləyicilərinə üstünlük verir, dövlətin rolu
isə azad rəqabətin qorunub saxlanılması üçün müvafiq Ģəraitin təmin edilməsi
ilə məhdudlaĢdırılır. Burada, maliyyə siyasətində M.Fridmanın «monetarist»
nəzəriyyəsinə üstünlük verilirdi. Büdcə siyasəti ilə əlaqədar büdcə kəsirinin
azaldılmasına yönəldilmiĢ tədbirlər həyata keçirilirdi və bu, vergilərin
yüksəldilməsi və ictimai xərclərin azaldılması yolu ilə baĢ verirdi.
50-60-cı illərdə ABġ prezidenti Trumen və Eyzenhauer belə siyasəti
həyata keçirirdilər. Lakin C.Kennedi «Nyu ekonomiks» prinsiplərini həyata
keçirməyə baĢladı. Bu prinsiplər Keynsin vergilərin azaldılması və dövlət
xərclərinin çoxaldılması yolu ilə məcmu tələbin geniĢləndirilməsi nəzəriyyəsinə əsaslanırdı. Eyni zamanda, tsiklik inkiĢafın nəticələrini yumĢaltmaq
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məqsədi ilə büdcə kəsirinin geniĢləndirilməsinдə yol verilirdi. Həmin dövrdə
iqtisadiyyatın dövlət sektorunun sürətli inkiĢafı əsasən kosmik və hərbi
komplekslərin irimiqyaslı maliyyələĢdirilməsi ilə əlaqədar idi. Bu dövrdə
dövlətin rolunun güclənməsi sosial müdafiə sisteminin geniĢləndirilməsinin,
iĢsizliyin səviyyəsinin azaldılmasının və strateji planlaĢmanın rolunun
artmasının təsiri altında baĢ veriridi. Bu konsepsiyanı V.Leontyev və C.
Helrbeyt öz əsərlərində inkiĢaf etdirmiĢdilər .
Strateji planlaĢmanın rolu regionların inkiĢaf proqramlarının iĢlənib
hazırlanmasında əks olunurdu ki, bu da ABġ-ın ġimal və Cənub rayonları
əhalisinin həyat səviyyəsinin bərabərləĢməsini təmin edirdi. Bütün bunlar o
demək idi ki, iqtisadi inkiĢafın «neoliberal» modeli tədricən «neostat»
modelin elementləri ilə zənginləĢirdi. Bu, ABġ və Qərbi Avropa iqtisadiyyatındakı islahatları bir-birinə yaxınlaĢdırırdı. Bütün bunlara baxmayaraq,
«neoliberal» model daha çox nəzəriyyə kimi mövcud idi.
Qərbi Avropa, məsələn, Almaniya neoliberalizminin əsas xüsusiyyəti
onun sosial yönümlü olmasında idi. Bu model, sosial-bazar modeli konsepsiyasına əsaslanırdı. Müharibədən sonrakı Almaniyada bu nəzəriyyənin
davamçısı L.Erxard olmuĢduр. Alman neoliberalizmi «ortoliberalist» model
idi. Bu modelin həyata keçirilməsi - pul islahatlarını, «dirijizm» nəzəriyyəsindən imtina edilməsini, milliləĢmənin ləğv edilməsini, kiçik biznesin mudafiə
edilməsini, müəssisələrin idarə olunmasında iĢçilərin iĢtirakını nəzərdə tuturdu. Mənfəətə görə verginin və səhmdar cəmiyyətlər üçün müəyyən edilmiĢ
vergilərin azaldılması yolu ilə istehsal fəallığının stimullaĢdırılmasına xüsusi
fikir verilirdi .
«Nyu ekonomiks» modeli əsasında «neoliberalizm» nəzəriyyəsi tədricən «qarıĢıq iqtisadiyyat» nəzəriyyəsinə çevrilirdi. Bu xarici bazarlarda rəqabətin güclənməsi və istehsalın təmərküzləĢməsi və ixrac potensialının stimullaĢdırılmasında dövlətin rolunun fəallaĢması ilə əlaqədar idi.
QarıĢıq tipli iqtisadiyyatın xüsusiyyətləri Qərbi Avropanın Ġsveç, Hollandiya, Belçika və digər ölkələrində özünü göstərirdi. Bu iqtisadiyyat
«mərkəzləĢdirilmiĢ razılıq iqtisadiyyatı» adı almıĢdı. Bu ölkələrdəki iqtisadi
modelin əsasını iĢverənlər, hökumət və muzdlu iĢçilərin birgə məsuliyyəti
təĢkil edirdi .
Ümumiyyətlə, büdcə-vergi siyasəti, iqtisadyyatın özü-özlüyündə tam
məĢğulluğa nail olmasını təmin edən avtomatik nizamlayıcılar, real
əməkhaqqı elastikliyi, yığım və investisiyaların faiz dərəcəsi, pulun yalnız
istehlak üçün tələb edilməsi və s. əsasında reallaĢmasını nəzərdə tutur. Keyns
bu fərziyyələrin doğru olmadığını qeyd edərək, əməkhaqqının və faiz
dərəcəsinin elastik olmadığını, iqtisadiyyatın sərbəst buraxılarsa, ancaq aĢağı
səviyyəli bir tarazlığa nail olacağını, mənbələrin tam istifadəsi üçün pul
təklifini tənzimləyən pul siyasətilə yanaĢı, büdcə gəlirini artırmağa yönəlmiĢ
bir maliyyə siyasətinin həyata keçirilməsinin vacibliyini də irəli sürmüĢdür.
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Bu nəzəriyyəyə əsaslanan büdcə siyasətinin həyata keçirilməsi istiqamətləri
çox geniĢdir. Nisbətən zəif inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə büdcə siyasətinin həyata
keçirilməsi və fəaliyyət göstərməsi mümkün deyildir. Çünki məcmu tələbdəki
artımın, istehsalı və bilavasitə məĢğulluğu artıracağı və pul vəsaiti
mənbələrinin tam istifadə olunmasını təmin edəcəyi fikirlərи də mövcuddur.
Ġqtisadi tarazlıq, iqtisadiyyatda məcmu tələb və məcmu təklif tarazlığıdır. Bu tarazlığın təmin edilməsində məcmu tələb və məcmu təklifin uyğunlaĢdırılmasında dövlət bölməsinin rolu böyükdür. Dövlət bölməsinin tarazlığı
ümumi iqtisadi tarazlığa müsbət və ya mənfi təsir edə bilər. Ġqtisadi tarazlığın
təmin edilməsində istifadə oluna biləcək büdcə-vergi siyasətini ümumi olaraq
üç bölmədə cəmləĢdirə bilərik. Büdcədə dövlət xərcləri ilə vergilərin birbirinə uyğun olması büdcə tarazlığı kimi qiymətləndirilir. Dövlət xərclərinin
vergilərlə təmin olunmaması, borclanma, yaxud pul emissiyasından istifadə
edilməsi - kəsirli büdcə və yaxud büdcənin kəsirlə maliyyələĢdirilməsi
deməkdir. Ən əlveriĢli vəziyyət isə toplanan vergilərin dövlət xərclərini üstələməsidir. Belə олан halda, büdcə artıqlığı əmələ gəlir və həmin artıq vəsait
adətən, dövlətin qızıl və valyuta ehtiyatlarının artmasına yönəldilir.
Bir qayda olaraq, büdcə-vergi siyasətində büdcə, vergilərlə dövlət
xərclərinin tarazlaĢdırılmasına əsaslanır. Burada məqsəd odur ki, iqtisadiyyatın özündəki tarazlıq, büdcə qeyri-tarazlığı ilə pozulmasın.
«Büdcənin pul emissiyası yolu ilə tarazlığının təmin edilməsi» nəzəriyyəsində, ilk növbədə, dövlət xərclərini təmin etməsi üçün pul emissiyası ilə
pul təklifi məsələsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Pul təklifini artırmaq, ilk
növbədə, qiymətlərin ümumi normasını artıracaq və iqtisadiyyatda məcmu
təklif ilə məcmu tələb artacaq, ancaq məcmu məhsulu müəyyən edən məcmu
təklif olmadığından, eynihəcmli mal və xidmətlər daha yüksək qiymətlərlə
satılacaq. Bu isə inflyasiya adlanan iqtisadi təhlükənin yaranması deməkdir.
Məhz bu nəticələrdən qaçmaq üçün büdcə-vergi siyasətini iqtisadiyyatın
vəziyyətinə uyğun olaraq həyata keçirmək lazımdır.
Bəzi ölkələrdə belə bir Ģəkildə süni tarazlığın yaradılması, məhz bu
ölkələrin iqtisadiyyatını çətin vəziyyətə, istehsalı isə zəiflətməklə nəticələnir.
Bu da, bazar iqtisadiyyatı Ģəratiində yeni büdcə-vergi siyasəti tətbiqinin
uğursuzluğu kimi qiymətləndirilir. Buna misal olaraq, iqtisadiyyatı güclü və
bazar iqtisadiyyatı çoxdan tətbiq olunan, qonĢu Türkiyədəki vəziyyətə diqqət
yetirsək görərik ki, büdcə siyasətinin «süni tarazlıq» deyilən nəzəriyyəsinin
tətbiqi, Дövlət büdcəsində dönüĢ yaratdığından, milli valyutanın, türk
lirəsinin xarici valyutalara nisbətən dəyəri tez-tez dəyiĢir.
Borclanma investisiya kimi istifadə olunduqda, investisiya və yığım
normasını dəyiĢdirir və o, baĢqa məqsədlərə istifadə olunduqda isə iqtisadiyyatın real istehsal normasına təsir etmir. Ancaq faiz həddi dəyiĢərək yeni bir
tarazlıq yaradır. Bu da, öz növbəsində büdcə siyasətində çox riskli bir metoddur. Çünki bazar iqtisadiyyatında yaranan büdcə kəsirini hər hansı bir
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borcalma vasitəsilə taraзlaĢdırmaq, gələcəkdə nəinki büdcə kəsirinin artlması,
həm də borcların gözlənilməz dərəcədə artmasına gətirib çıxaran amil sayılır.
Büdcə kəsirinin yüksəlməsi çox vaxt yüksək iqtisadi artım dövrləri ilə
üst-üstə düĢür. Bununla yanaĢı, yüksək inflyasiyanın qarĢısını maliyyə
siyasətində sərt məhdudyyətlər hesabına, büdcə gəlirlərinin xərclərdən üstün
olması hesabına almaq mümkündür. V. Perlonun qeyd etdiyi kimi «əgər
dövlət sərbəst maliyyə resursları ola bilən özəl sektordan borc götürə bilərsə,
o zaman Дövlət büdcəsinin yüksək kəsirliyi mənfi nəticələrə səbəb olmaya
da bilər. Müəllifin fikrinə görə, restruktiv maliyyə siyasəti çox zaman iqtisadi
tənəzzülə səbəb olur. Qeyd etmək lazımdır ki, pul kütləsinin məhdudlaĢdırılması xarici kapitalın axınını gücləndirir, beynəlxalq maliyyə axınını sürətləndirir, milli iqtisadiyyatın xarici valyuta ilə əsaslandırılmamıĢ zənginləĢməsinə səbəb olur və bu da ödəniĢ balansına mənfi təsir göstərir».
Adətən, büdcə-vergi siyasətinin tətbiq edilməsi bilavasitə büdcə kəsiri
vasitəsilə məcmu tələbdəki azlığı qaydaya salır və iqtisadiyyatı tam məĢğulluğa cəlb edir. Fikrimizcə, iqtisadiyyatı zəif inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə iĢsizliyin
səbəbi məcmu tələbin aĢağı səviyyədə olmasında deyil, iqtisadiyyatda mövcud investisiya bazarının hərəkətə gətirə biləcəyi əməyin həcmindəki
artıqlıqdır. Belə ölkələrdə investisiya qoyuluĢu və yaxud investisiya imkanları az, iĢ qüvvəsi isə daha çox olur. ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrin iqtisadiyyatı
uzunmüddətli məcmu təklif və məcmu tələb artımının tarazlaĢmasına
əsaslanır.
Keynsiн «büdcə siyasəti» nəzəriyyəsi inkiĢaf etmiĢ ölkələrin əsaslandığı əsas nəzəriyyədir. Ġqtisadiyyatın müasir inkiĢaf səviyyəsi bu
nəzəriyyənin bəzi müddəalarının real olmadığını sübut etsə də, iqtisadi tarixdə, dünya iqtisadiyyatının ən güclü iqtisadi amillərинdən biri kimi qiymətləndirilir. Bu tədbirlərin həyata keçirilməsi, eyni zamanda, iqtisadiyyatın aparıcı
sahələrində struktur islahatlarının sürətləndirilməsi ilə müĢaət olunacaqdır ki,
bu da ümumi iqtisadi artımın əsas Ģərtidir. Aparılan struktur islahatları yığım
əmsalının artırılması və vergiqoyma bazasının geniĢləndirilməsi ilə yanaĢı,
büdcə gəlirlərinin artırılması, büdcə xərclərinin Ģəffaflığının və idarə
olunmasının səmərəliliyinin yüksəldilməsi, xəzinə öhdəlikdərinin tam yerinə
yetirilməsi hesabına büdcə təĢkilatları tərəfindən yeni borcların yaranmasına
yol verilməməsi ilə nəticələnir.
Milli iqtisadiyyatın sabit inkiĢafını təmin edən büdcə, maliyyə
siyasətinin məqsədini ifadə edən və hər il tarazlaĢdırılan maliyyə sənədidir.
Bu problemi bir qədər dərindən və hərtərəfli nəzərdən keçirdikdə aydın olur
ki, belə büdcə dövlətin fiskal siyasətinin səmərəliliyini ya tamamilə aradan
qaldırır, yaxud da aĢağı salır. Bu siyasətlə əlaqədar konsepsiyaların mahiyyəti
ondan ibarətdir ki, büdcə hər il yox, iqtisadi tsiklin gediĢində tarazlaĢdırılmalıdır. Bu konsepsiyanın məntiqi cəhətdən əsaslandırılması olduqca sadədir.
Adətən, istehsalın azalmasının qarĢısını almaq üçün dövlət, vergiləri azaldır
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və dövlət xərclərini artırır, yəni Ģüurlu surətdə müvəqqəti olaraq büdcə
kəsirinin artmasına Ģərait yaradır. Ġstehsalda yüksəliĢə nail olunduqda vergilər
artırılır, dövlət xərcləri isə ixtisar olunur. Büdcədə əmələ gələn müsbət
qalıqdan, istehsal azaldığı dövrdə meydana çıxan kəsirin «örtülməsi» üçün
istifadə edilir.
Beləliklə, dövlət, bu cür siyasət yeritməklə, iqtisadi tsiklin müxtəlif
mərhə- lələrində büdcəni tarazlaĢdırır. Bu konsepsiyanı reallaĢdırdıqda
meydana çıxan baĢlıca problem ondan ibarətdir ki, iqtisadi tsikldə azalma və
yüksəliĢ dövrləri müddətlərinə görə eyni olmurlar. Ġstehsalın uzunmüddətli
azalma meyli qısamüddətli yüksəliĢ dövrü ilə əvəz oluna bilər, yəni istehsal
azaldığı dövrdə əmələ gələn büdcə kəsiri və dövlət borcu yüksəliĢ dövründə
əldə edilən, çox da böyük olmayan müsbət qalıqla örtülmür. Bu isə o
deməkdir ki, büdcədə vaxtaĢırı kəsir əmələ gələ bilər. Hər hansı bir dövlətin
iqtisadi tənzimləmə metodlarından biri də onun yeritdiyi pul-kredit siyasətidir. Bu siyasətin iqtisadiyyata кəsirinin aydınlaĢdırılmasına iki yanaĢma
metodu diqqəti daha çox cəlb edir.
Bunlardan biri - modernləĢdirilmiĢ «Keyns nəzəriyyəsi», digəri isə
«monetarizm»dir. Keynsçilər pul-kredit siyasətinin faiz dərəcələrindən,
monetaristlər isə pul üzrə təklifdən ibarət olduğunu deyirlər. Keynsçilərin
fikrincə, pul üzrə təklifin dəyiĢməsinin səbəbi faiz dərəcələrinin dəyiĢməsidir.
Bu isə, öz növbəsində, investisiyaya olan tələbin dəyiĢməsinə gətirib çıxarır.
XX əsrin 70-ci illərində Keyns məktəbində böhran baĢlayır və bunun
nəticəsində, iqtisadi nəzəriyyədə «neoklassik» istiqamət, o cümlədən onun
müasir forması olan «monetarizm» üstünlük qazanır. «Monetarizm» nəzəriyyəsinə görə, bazar iqtisadiyyatı daxilən sabit sistemdir. Burada mənfi hallar
ona görə baĢ verir ki, dövlət iqtisadiyyata lüzumsuz müdaxilə edir. Məhz bu
səbəbdən də bu müdaxilə minimuma endirilməlidir.
Monetarizmin tanınmıĢ nümayəndəsi M.Fridman monetar siyasətdə
tarazlaĢdırılmıĢ «pul qaydaları» ideyasını irəli sürmüĢdür. Bunun mahiyyəti
ondan ibarətdir ki, dövlət tədavüldə olan pul kütləsinin daim artmasını
müdafiə etməlidir. Onun fikrincə, tədavüldə olan pul kütləsinin artımına ciddi
nəzarət olunmalıdır. Pul kütləsi həddən çox artdıqda inflyasiya baĢ verir, az
olduqda isə ümummilli məhsulun artım sürəti aĢağı düĢür. M.Fridmanın «pul
qaydaları» keçən əsrin 70-ci illərinin axırlarında ABġ və Böyük Britaniyanın
pul siyasətinin əsasını təĢkil etmiĢdir.
Pul-kredit siyasətini müasir modelləri də mövcuddur. Onlar «keynsçilik» və «monetarizm»in ən səmərəli ünsürlərinin birləĢmiĢ variantıdır. BaĢqa sözlə, hər nəzəriyyədə ən səmərəli ünsürlər seçilmiĢ və onlardan istifadə
edilmiĢdir. Hazırda uzunmüddətli dövrdə pul-kredit siyasətində monetar
yanaĢmalar üstünlük təĢkil edir. Bununla birlikdə dövlət ən çevik iqtisadi
manevretmədə faiz dərəcələrinin, bilavasitə təsirindən, istifadə olunmasından
imtina etmir, əksinə, ondan hərtərəfli yararlanır.
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Respublikanın büdcə sistemi bütün büdcələrin vahidliyi və müstəqilliyi
prinspləri üzərində qurulmuşdur. Bütün büdcələr sərbəstdir və onların hər
biri müəyyən vəzifə və funksiyanı yerinə yetirir. Hazırda respublikamız
müstəqil bir dövlət olmaqla özünün sərbəst büdcə hüququna malikdir. «Büdcə hüququ» məfhumunda Дovlət büdcəsi və onun ayrı-ayrı hаlqаlаrыnыn
tərtibi, müzakirəsi, təsdiqi və icrası, eləcə də büdcənin yerinə yetirilməsinə
dair hesabatların tərtibi və təsdiqi qaydaları üzrə mərkəzi və yerli dövlət
hakimiyyət orqanlarının fəaliyyətini nizamlayan hüquqi normaların məcmusu
başa düşülür .
Dövlət büdcəsinin bölüşdürücü və nəzarət funksiyaları bir-birilə sıx
əlaqədardır. Hər hansı bölgü nəzarətsiz həyata keçirilmir, yəni pul vəsaitləri
ayrı-ayrı sahələrə yönəldildikdən sonra, onun öz təyinatına uyğun qənaətlə
xərclənməsinə ciddi nəzarət edilir. Bu funksiyalar Дövlət büdcəsinin mahiyyətini özündə əks etdirir вə iqtisadiyyatın bütün sahələri ilə sıx surətdə bağlıdır. Bu funksiyalar əsas etibarilə bölgü və nəzarət funksiyası kimi qəbul
olunur . Bütün bunlar birlikdə Дövlət büdcəsi mexanizmini təşkil edir. Dövlət
büdcə mexanizmi ilə özünün sosial-iqtisadi məsələlərini həll edir, maddi
istehsal və qeyri-istehsal sferasının inkişaf etdirilməsində əsas rol oynayır.
Azərbaycan Respublikasının Гanunvericilik sistemində ən yüksək
hüquqi qüvvəyə malik olan Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında
büdcə sisteminin əsas tərkib hissələrindən biri olan, Дövlət büdcəsinin
hüquqi əsasları barədə bir sıra müddəalar öz əksini tapmıĢdır.
Konstitusiyanın 109.2 və 119-cu maddələrinə əsasən – «Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti Дövlət büdcəsinin layihəsini hazırlayıb
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim edir, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti isə həmin layihəni Milli Məclisin təsdiqinə verir». Konstitusiyanın 95-ci maddəsinin 5-ci bəndinin tələblərinə əsasən – «Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinin təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikası
Дövlət büdcəsinin təsdiq edilməsi və onun icrasına nəzarət məsələlərinin
həlli Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin səlahiyyətinə daxildir» .
«Büdcə sistemi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun qəbulu, ölkənin sosial-iqtisadi inkiĢafında əhəmiyyətli rol oynayan, dövlətin
iqtisadiyyata təsir alətlərindən olan Дövlət büdcəsinin tərtibi prosesınin
əsaslarını müəyyənləĢdırmiĢdir.
«Büdcə sistemi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununda
icmal büdcə anlayıĢı özündə - Дövlət büdcəsinin, Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinin, büdcə təĢkilatlarının büdcədənkənar əməliyyatların,
büdcədənkənar dövlət fondlarının gəlir və xərclərinin funksional və iqtisadi
təsnifata uyğun paraqraflar səviyyəsində icmalını əks etdirir. Ġcmal büdcə
göstəricilərinin növbəti büdcə ili üçün Дövlət büdcəsi haqqında Гanunda
təsdiq olunması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, əvvəllər Дovlət
büdcəsi yalnız dövlət sektorunun əməliyyatlarının bir hissəsini özündə birləĢ346

dirirdisə, Иcmal büdcədə dövlətin demək olar ki, bütün maliyyə resursları öz
əksini tapır. Bu Qanunun mühüm cəhətlərindən biri də - Дövlət büdcəsindən
maliyyələĢən təĢkilatların büdcədənkənar əməliyyatlarının Дövlət büdcəsinin
tərkibinə daxil edilməsi olmuĢdur.
Azərbaycan Respublikası Дövlət büdcəsinin məqsədi - ölkənin iqtisadi,
sosial və digər strateji proqramlarının və problemlərinin həlli, dövlətin funksiyalarının həyata keçirilməsi üçün qanunvericiliklə müəyyən edilmiĢ qaydada maliyyə vəsaitinin toplanmasını və istifadəsini təmin etməkdən ibarətdir.
Büdcə gəlirlərini təmin edən orqanların təqdim etdikləri büdcə layihələrinə keçən ildə əldə edilmiĢ və cari ildə gözlənilən büdcə gəlirlərinin
məbləği, hesablanmıĢ büdcə gəlirlərinin keçən ildə faktiki və cari ildə
gözlənilən məbləğləri, büdcə gəlirlərinin keçən ildə faktiki və cari ilin sonuna
gözlənilən qalığı, növbəti il üçün təklif olunan büdcə gəlirlərinin həcmi,
ödənilməli olan vergi və ödəniĢlərin məbləği, büdcə-vergi siyasətində nəzərdə tutulmuĢ tədbirlərin qiymətləndirilməsinə dair göstəricilər, sonrakı üç il
üçün gəlirlərin qiymətləndirilməsi, digər zəruri göstəricilər əlavə olunmalıdır.
Büdcə-vergi siyasətində nəzərdə tutulmuĢ tədbirlərin qiymətləndirilməsinə dair göstəricilər Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin
hazırladığı büdcə göstəricilərinin tərtiblərinə dair təlimat məktubuna müvafiq
olaraq tərtib olunur və təqdim edilmiĢ hesablamalarda büdcə-vergi siyasətində nəzərdə tutulmuĢ tədbirlərin büdcə gəlirlərinə təsiri (tədbirin həyata keçirilməsində mütləq ifadədə yaranan dəyiĢiklik və onun büdcə gəlirlərində
xüsusi çəkisi), büdcə-vergi siyasətində nəzərdə tutulmuĢ tədbirlərin qiymətləndirilməsinə dair hesablamalarla bağlı məlumatlar daxil edilməlidir.
Dövlət büdcəsinin kəsirinin məbləği Дövlət büdcəsi haqqında Гanunla
müəyyən edilir və məbləğ dövlət borcu, kredit və digər mənbələr hesabına
bağlanılır.
Dövlət büdcəsi müəyyən dövr üçün tərtib edilir və müddətлi bir qayda
olaraq bir il нязярдя тутулур. Həmin ilə dünyanın bütün ölkələrində
maliyyə ili deyilir. Maliyyə ili təqvim ili demək deyildir, lakin təqvim ilinə
uyğunlaşdırılması çox asanlıqla mümkündür. Dünyada qəbul olunmuş ümumi
ənənə ondan ibarətdir ki, yeni büdcə təqvim ilinin bitməsinə ən azı iki ay
qalmış təsdiq olunur və yeni maliyyə ili başlayır.
Dövlət büdcəsində dövlət xərcləri və gəlirləriндя qarşıdan gələn bir il
üçün nəzərdə tutulur. Maliyyə ilinin sonunda büdcəni idarə edənlər və həyata
keçirənlər dövlət xərclərinin və gəlirlərinin ölçüləriniн və mənbələrinin
proqnozlaşdırılan şəkildə icra olunub-olunmadığı barədə hesabat verirlər.
Maliyyə ili başlaнмamışdan əvvəl yeni maliyyə ilinin gəlir və xərcləri proqnozlaşdırılır. Bu proqnozlar əsasında da növbəti ilin büdcəsi tərtib olunaraq
təsdiqə verilir.
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində Дövlət bölməsində qarşıdan gələn bir il
müddətində hansı xidmət proqramlarının reallaşdırılacağı, bu proqramların
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maliyyə təminatının məbləği və hansı bölmələr tərəfindən maliyyələşdiriləcəyi əvvəlcədən müəyyən edilir və məhdudlaşdırılır. Bütün bunlar tətbiq
olunarkən büdcə layihəsində öz əksini tapır və təsdiq olunaraq icraya verilir.
Büdcə layihəsi təsdiq olunarkən qanunverici orqanın müəyyən edilmiş
dövlət xidmət proqramlarını həyata keçirmək üçün büdcəni icra edən orqana
verdiyi səlahiyyət təxsisatın məbləği çərçivəsində olur. Yəni büdcəni idarə
edənlər hər bir xidmət üçün müəyyən olunmuş məbləğdə pul xərcləməlidirlər.
İcra orqanı qanunda ona verilmiş bu səlahiyyəti aşa bilməz və ya dəyişdirə
bilməz. Təxsisatlar (ayrılmış məbləğ) müəyyən bir dövlət proqramına xərclənə biləcək ən yüksək hədlər daxilində hesablanır və icra orqanına həvalə
edilir. Belə bir sistematik idarəçiliyin izahatlarının nəticəsi ondan ötrüdür ki,
qanunla qabaqcadan icazə verilmədikdə müəyyən bir sahə üçün (istisna
halları nəzərə almasaq) müəyyən olunmuş məbləğdən artıq vəsait xərclənməsi və ya müəyyən olunmuş məbləğin miqdarının dəyişdirilməsi yolverilməzdir. Dövlət büdcəsinin büdcə qanunu qəbul olunmadan və dövlətin
səlahiyyətli nümayəndələri tərəfindən səlahiyyət verilmədən heç bir dövlət
xərci həyata keçirmək və gəlir toplamaq (vergi qanuнları qəbul olunmuş olsa
belə) mümkün olmadığı kimi, büdcə qəbul olunduğu zaman belə verilmiş
səlahiyyətlərdə və təxsisatlarda dəyişiklik edilməsi də yalnız qanunverici
orqanın səlahiyyətlərinə daxildir.
Hal-hazırda Дövlət büdcəsinin gəlirləri üzrə şəffaflığın artırılmasını
təmin edən qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi istiqamətində işlər
davam etdirilir. Dövlət büdcəsi dövlət maliyyəsinin, demək olar ki, 60-70%ni özündə birləşdirir.
Büdcə Гanunvericiliyinə müvafiq olaraq büdcə-vergi sisteminə daxil
olan bütün büdcə növləri sabit və ardıcıl daxil olan gəlir mənbəyinə malik
olmalıdır. Ona görə də Дövlət büdcəsinə daxil olan gəlirlər qanunvericilik
əsasında büdcə həlqələri arasında bölüĢdürülür. Bu məqsədlə büdcə hаlqаlаrы
zəruri gəlir mənbəyi ilə təmin edilməklə, hər bir regionun sosial-iqtisadi
inkiĢafı üçün lazımi məbləğdə maliyyə vəsaiti müəyyənləĢdirilir.
Qeyd етмяк лазымдыр ки, büdcə təsnifatında dünya təcrübəsində istifadə
olunan Milli Hesablar Sistemindən, Beynəlxalq Maliyyə Statistikasının
metodologiyasından, ayrı-ayrı dövlətlərdə tətbiq olunan təsnifatlardan istifadə
edilməklə formalaĢması, təsnifatın beynəlxalq standartlara cavab verməklə,
büdcə göstəricilərinin, onun gəlir və xərclərinin uçotunun və iqtisadi
istiqamətlərinin daha da aĢkar və Ģəffaf həyata keçirilməsinə, büdcədən
maliyyələĢən və ya əlaqəsi olan dövlət və qeyri-dövlət orqanlarının funksiya
və vəzifələrinin yerinə yetirilməsi üçün ayrılan vəsaitlərin istiqamətlərinin
daha da konkretləĢdirilməsinə imkan verə bilər.
Büdcə gəlirləri iqtisadi fəaliyyətin ən vacib sahələrindən biridir və dövlət gəlirlərinin 80%-ə qədərini vergilər təĢkil edir. Vergilərin iqtisadiyyatda
rolunu dövlət xərclərinin rolu ilə eyni Ģəkildə izah etmək mümkündür və
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onun gəlirlərin bölgüsünə və məĢğulluğa göstərdiyi təsirlər daha böyükdür.
Vergilər istehsala stimullaĢdırıcı təsir göstərdiyi kimi, investisiyaların təĢviq
edilməsinə də təkan verən amillərdəndir.
Adətən, vergilərin investisiyalara təsiri, biznes sahəsindəki etibarlılığın zəifləməsində və ya güclənməsində özünü göstərir. Eyni zamanda vergilər investisiya qoyuluĢunda istifadə olunan yığımların bölgüsünü dəyiĢərək
investisiya həcminə təsir edir. Vergi faizinin artması investisiyaya azaldıcı
təsir göstərdiyi halda, vergilərin aĢağı salınması investisiyaları artıra bilər.
Vergilər istehsal məsrəflərini azaltmaqla və ya artırmaqla istehsalın
ümumi həcminə də çox böyük təsir göstərə bilər. Ġstehsalçılar satın aldıqları
mallara əlavə dəyər vergisi ödəyirlər. Bu vergilər istehsal maliyyəsinə və
istehsal qiymətlərinə böyük təsir göstərir. Ona görə də istehsalçıların satın
aldıqları mallar və xidmətlərdən tutulan vergilərin müəyyən dövrlərdə artırılması və ya azaldılması istehsal maliyyəsinə və istehsal qiymətinə də təsir
edir. Nəzərə алмаг лазымдыр ki, biznesin müxtəlif sahələri üzrə vergilər fərqli
dərəcələrdə tətbiq olunmaqla qeyri-bərabər Ģəkildə bölüĢdürülür, bəzi
sahələrdə vergi yükü ağır, bəzilərində isə yüngül və ya nisbətən azdır.
Ġqtisadiyyatda stimullaĢdırma siyasətinin tərkib hissəsi olmaqla bəzi
sahələrdə vergi yükü azaldılır, bəzi sahələrdə isə artırıla bilər. Burada da əsas
məqsəd maliyyə mənbələrinin istifadəsini dəyiĢdirmək və onun hərəkətini
sürətləndirməkdən ibarətdir. «Qeyd etmək lazımdır ki, makroiqtisadi səviyyədə müəyyənləĢdirilən vergi yükü həqiqi mənzərəni bir qədər təhrif olnunmuĢ Ģəkildə təsvir edir. Belə ki, ölkədə vergi tədiyyəçilərinin ödədiyi vergilərin ümumdaxili məhsula nisbəti kimi hesablanan vergi yükü tədiyyəçilərin
fərqli xüsusiyyətlərini, məsələn, onların gəlirlərinin əldə edilməsi ilə əlaqədar
istehsal və tədavül xərclərinin strukturunu, istehsalın, elm və fond tutumunun
fərqli olmasını, rentabellik səviyyəsini və s. kimi vacib amilləri nəzərə
almır».
«Vergidən yayınmanın ən çox rast gəlinən formaları nağd pul dövriyyəsi sferasında əməliyyatlar və uçotdankənar pul gəlirlərinin yayınması
(«gizli» nağd pul), uçotdankənar məhsul istehsalı və satıĢı, həmçinin «vergilərin optimallaĢdırılması» üsulları ilə faktiki olaraq leqallaĢdırılmıĢ
xərclərin ĢiĢirdilməsidir. Bir qayda olaraq, vergilərdən yayınma və iqtisadi
cinayətkarlıq sıx qarĢılıqlı əlaqəyə malikdir».
İqtisadiyyata dövlət təsiri haqqında danışdıqda, ilk növbədə, iki
müxtəlif üsulu nəzərə almaq lazımdır: avtoritar və dolayı üsul. Avtoritar təsir
dövlətin özünün hakim səlahiyyətlərini həyata keçirdiyi hallarda əl atdığı
birbaşa məcburiyyət təsiridir. Dolayı təsir isə cəmiyyətin azad üzvlərinin,
dövlətə gərəkli istiqamətə yönəldilməsidir. Bir qayda olaraq, iqtisadiyyata
dövlətin dolayı təsirinə daha çox üstünlük verilir. Çünki bu üsul daha
səmərəli nəticələr verə bilir.
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Dolayı təsir dövlətin iqtisadiyyata həm avtoritar, həm də dolayı
müdaxiləsinin aləti ola bilər. Avtoritar müdaxilə dolayı müdaxilədən daha
səmərəsizdir, çünki hər hansı bir fəaliyyətə məcbur edilən şəxslər öz istəyi ilə
fəaliyyət göstərən və şəxsi mənafelərə tabe olanlardan fərqli olaraq,
icraçılığa az meyиllidirlər. Buna görə də dövlətin vergi sisteminə avtoritar
təsiri, xüsusilə ayrı-ayrı vergilərin dərəcələrinin qaldırılması və yaxud yeni
vergilərin tətbiq edilməsi, ilk növbədə, təkcə dövlətə fayda verir, əslində isə
müəssisələrin maliyyə vəziyyətini sarsıdır və deməli, son nəticədə, dövlət
xəzinəsinə potensial ödənişlərin məbləğinin azalmasına gətirib çıxarır.
Yetkin vergi sisteminə hər hansı bir müdaxilənin mümkün nəticələrini
qiymətləndirmək çox çətindir. Bunun üçün çoxamilli iqtisadi təhlil aparatından istifadə etmək olar, lakin bu və ya digər amilin əhəmiyyətinin qiymətləndirilməsində buraxılan hər hansı bir səhv tədqiqat nəticələrinin yanlış izahına gətirib çıxarır. Buraya təcrübədə bütün, o cümlədən də ən əhəmiyyətli
amilləri nəzərə almaq imkanının heç də həmişə olmadığını əlavə etsək, bu və
ya digər verginin tətbiqi və dərəcələrinin dəyişdirilməsi proqnozunun
düzgünlüyü sıfıra endirilə bilər.
Fərz edək ki, zinət əşyalarına tətbiq edilən verginin yükünü, onları alan
varlı şəxslər çəkəcəklər, lakin bu halda, inkişaf etmiş ölkələrin zərgərlik
istehsalının rəqabəti ilə əlaqədar olaraq istehsalçı qiymətlərin mövcud səviyyəsini saxlamaqdan ötrü öz işçilərinin əmək haqlarını azaltmağa çalışacaqlar. Beləliklə, hökumət təsirinin iqtisadi nəticələri düzgün qiymətləndirilmədikdə hökumətin apardığı iqtisadi siyasətin qiymətləndirilməsinə mənfi təsir
edən yeni amillər də qüvvəyə minə bilər.
Lakin yalnız pul vəsaitlərinin artırılmış emissiyası büdcə kəsirini əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağa qadir deyil və onda hökumət çox vaxt vergi
dərəcələrinin və yığılan vergilərin sayının artırılması ilə məhdudlaşan vergi
sisteminin islahatına başlayır. MDB ölkələrinin bəzi hökumətləri inflyasiyanın kəskin sıçrayışından sonra, məhz belə hərəkət etdilər, lakin onlar bu cür
addımların ölkənin iqtisadi vəziyyətini daha da sarsıtması haqqında düşünmürdülər. Dünya təcrübəsində isə buna aid misallar çoxdur. Məsələn, Fransada Иkinci Дünya müharibəsindən sonra vergilər daha çox dövlət xərclərini
maliyyələşdirməkdən ötrü deyil, artıq olan alıcılıq qabiliyyətini sıxışdırmaq
məqsədi ilə tətbiq olunurdu. AFR-də 1966-cı ildə iqtisadiyyatı təhlükə altına
alan inflyasiya ilə mübarizə üçün vergilərin artırılması həyata keçirildi, bu
isə hökumətin tamamilə nüfuzdan düşməsi ilə nəticələndi.
Yuxarıda deyilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, vergilər ölkə iqtisadiyyatının maliyyə tənzimlənməsinin ən səmərəli mexanizmlərindən biri olmaqla, onun ölkənin iqtisadi inkişafına təsiri aşağıdakı yollarla mümkündür:
- dövlət tənzimlənməsi üçün tələb olunan vəsaitlərin toplanması;
- hökumətlərin vergi sisteminin çevik tənzimlənməsi vasitəsi ilə xalq
təsərrüfatı kompleksinin bütün sahələrinin inkişafına təsir göstərməsi.
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Dövlətin iqtisadi siyasətinin aləti kimi vergilər cəmiyyətdə bazar münasibətlərinin inkişaf etməsi ilə və yanaşı, müxtəlif ictimai qrupların gəlirlərinin, qismən bərabərləşdirilməsi istiqamətində, getdikcə daha çox əhəmiyyət
kəsb etməyə başlayır. Qeyd etmək lazımdır ki, təkcə fiskal üsullarla yığılan pul
vəsaitlərinin həcmi deyil, həm də vergi siteminin quruluşu da getdikcə dəyişir.
Əgər XX əsrin əvvəllərində vergi daxilolmalarının əsas hissəsini (7080%) dolayı vergilər təşkil edirdisə, bazar təsərrüfatının inkişafı artıq bu nisbəti xeyli dəyişdirmişdir. Yəni birbaşa vergilərdən daxilolmalar nəzərəçarpacaq dərəcədə artmağa başlamışdır.
«Müxtəlif ölkələrin vergi sistemlərinin fəaliyyət göstərməsinin təhlili
belə bir nəticəyə gəlməyə imkan verir ki, səmərəli milli vergi sistemlərinin
qurulması variantları özünü müxtəlif ölkələrdə mövcud olan və yerli vergilərin ayrı-ayrı növlərinin formalaĢması və fəaliyyət nəticələrinin spesifikasında
göstərən maliyyə münasibətlərinin konkret iqtisadi bazar xüsusiyyətləri ilə
bilavasitə əlaqədardır» .
Beynəlxalq təcrübədə inkiĢaf səviyyələrinə uyğun olaraq hüquqi Ģəxslərin mənfəətindən və gəlirlərinin ayrı-ayrı növlərindən gələn vergi gəlirləri
müxtəlif paylara malikdir. Təcrübə göstərir ki, investisiya qoyuluĢlarının
artırılması və geniĢləndirilməsi gələcəkdə mənfəət vergisinin artmasının ilkin
Ģərtlərindən biri sayıla bilər. Hal-hazırda respublikamızda bu verginin
dərəcəsi 22 faiz, Yunanıstanda 35 faiz, ABġ-da 35 faiz, Avstraliyada 34 faiz,
Almaniyada 34 faiz, Ġngiltərədə 30 faiz, Ġtaliyada 33 faizdir.
«Vergi Məcəlləsi»ndə nəzərdə tutulduğu kimi, respublikamızda mənfəət vergisi ölkə daxilində fəaliyyət göstərən bütün hüquqi Ģəxslərin əldə
etdikləri mənfəətə tətbiq edilən vergidir.
Büdcə gəlirlərinin formalaĢmasında xüsusi yer tutan vergi növlərindən biri də fiziki Ģəxslərdən gəlir vergisidir. Bu vergi növü vergi sistemindəki
payına görə əhəmiyyətli yer tutur. Əksər ölkələrdə bu vergi növü Дövlət
büdcəsinə daxil olan gəlirlərin təqribən 25-30 faizini, respublikamızda isə 1517 faizini təĢkil edir. Fiziki Ģəxslərin gəlirlərinin həcmindən asılı olaraq,
рespublikamızda bu vergi növü 14 və 35 dərəcə ilə, ABġ-da 35 faiz,
Avstriyada 50 faizlə tətbiq olunur.
Bu vergi dərəcələri, eyni zamanda fiziki şəxslərin illik məcmuu gəlirləri
üzrə də tətbiq olunur. Azərbaycan Respublikasında aylıq gəlirə tətbiq edilən
vergi dərəcələri ayrıca bir maddə şəklində müəyyən olunur və gəlir vergisi
hər bir fərdin ayrılıqda qazandığı gəlirə uyğun müəyyən edilir. Gəlir vergisi
ödəyiciləri respublika ərazisində istər daim yaşayış yeri olan, istərsə də
olmayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşları, xarici vətəndaşlar, vətəndaşlığı olmayan şəxslər hesab olunurlar.
Fiziki şəxslərdən gəlir vergisinin obyekti əsas etibarilə respublika
ərazisində şəxsi gəlir formasında qazanılan əməkhaqqıdır. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində Дövlət büdcəsində çox mühüm yer tutan fiziki şəxslərdən gəlir
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vergisindən daxilolmaların tam həcmdə tutulması və onun artırılması vergi
orqanları qarşısında duran ən vacib vəzifələrdən biridir.
Vergi siyasətinin ən mühüm istiqamətlərindən biri kimi əlavə dəyər
vergisinin iqtisadi tənzimləmədə əhəmiyyəti danılmazdır. Əlavə dəyər vergisi
– malların, iĢlərin, xidmətlərin istehsalı prosesində yaranan və onlar
satıldıqca dəyər artımının bir hissəsinin vergi Ģəklində büdcəyə alınmasıdır.
Əlavə dəyər vergisi satıĢ zamanı reallaĢdırılan məhsulun dəyərindən tutulur.
Bu verginin faiz dərəcəsi və hesablanması, vergitutma obyektləri hər bir ölkə
üzrə müxtəlif cür müəyyən olunur.
ƏDV kimi aksizlər də dolayı vergilər olmaqla, dövlətin büdcə
siyasətinin ən mühüm alətlərindən biridir. Dövlət bir çox hallarda öz iqtisadi
maraqlarını bu vergi vasitəsi ilə ifadə etməyə çalıĢır. Bəzi məhsulların kütləvi
istehsalının qarĢısının alınması, yaxud azaldılması və ya əksinə, bəzi
məhsulların istehsalının artırılması büdcə siyasətinin əsas istiqamətlərindən
biri hesab edilir. Ölkə daxilində milli istehsalın qorunması və qiymətlərin
sabit saxlanılmasında aksizlərin böyük rolu vardır. Ġqtisadi inkiĢaf səviyyəsindən asılı olmayaraq, verginin bu növü, demək olar ki, əksər ölkələrdə
tətbiq olunur. Bu vergi üzrə daxilolmalar büdcə gəlirlərinin 15 – 20 faizini və
bəzən daha çox hissəsini əhatə edir. Aksiz dərəcələri hər bir ölkə üzrə fərqli
olaraq, hər bir məhsul növü üzrə müxtəlif dərəcələrlə müəyyə edilir və
toplanılır. Respublikamızda aksiz tətbiq edilən kütləvi istehlak malları spirtli içkilər, siqaret, benzin hesab edilir. Bu vergi faizləri məhsul və
xidmətin qiymətinə daxil olur.
Təbii ki, vergi ağırlığının artım həddini kəmiyyətcə müəyyən etmək elə
də asan deyildir. Bəzi ölkələrin əhalisi gəlirlərin 50%-nin vergiyə cəlb
olunmasını adi bir Ģey kimi qəbul edir, digərlərində isə (ABġ-da olduğu kimi)
gəlirlərin 30%-nin belə yenidən bölüĢdürülməsi geniĢ etiraza səbəb olmuĢdu,
bu etiraz («Vergi üsyanı» adı almıĢdır). Bu, mühafizəkar ideyaların geniĢlənməsinə və 80-ci illərdə R.Reyqanın mühafizəkar islahatlarının yaranmasına
səbəb oldu. Məhz bunu nəzərə alaraq, ingilis iqtisadçısı R.Kleyn milli gəlirin
yenidən bölüĢdürülən hissəsini iqtisadi amillərlə deyil, daha çox siyasi
amillərlə izah edirdi. Onun fikrincə, «Əslində xərclərin müəyyən səviyyəsini,
yəni vergilərin də müəyyən səviyyəsini mümkün edə bilən siyasi sistemdən
söhbət gedə bilər. Əgər güclü fəhlə hərəkatı dövlət qərarlarının qəbul
edilməsi prosesinə təsir göstərərsə, o zaman hökumət dövlət xərclərinin
Ġngiltərə ilə müqayisədə, daha yüksək səviyyəsini təmin edə bilər, məsələn,
Ġsveç və Avstriyada olduğu kimi».
XX əsrin 80-ci illərində «təklif iqtisadiyyatı» nəzəriyyəsi geniĢ yayılmıĢdı. Bu nəzəriyyənin ən görkəmli nümayəndəsi məĢhur «vergi əyrisini»
təsvir və Ģərh etmiĢ A.Laffer idi. «Təklif iqtisadiyyatı» nəzəriyyəsinin əsasını
dövlət xərclərinin azaldılması, vergilərin və dövriyyədəki pul kütləsinin
azaldılması, strateji planlaĢmanın aparıcı rolundan imtina edilməsi təĢkil
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edirdi. Bu nəzəriyyəyə görə, təklif tələbi qabaqlamalıdır. Təklifin stimullaĢdırılması üçün isə vergilər azaldılmalıdır. Laffer əyrisindən məlum olur ki,
vergi ağırlığının artırılıması yığıma, investisiyalara, əmək məhsuldarlığına
mənfi təsir göstərir. Vergilərin yüksəldilməsi investisiyaların, əsasən vergiqoymadan kənar sahələrə yönəldilməsinə səbəb olur. Vergilər yığımı azaldır,
bu isə investisiya fəallığına mənfi təsir göstərir .
Bu nəzəriyyə vergilərlə yanaĢı, dövlət xərclərinin azaldılmasına da
geniĢ yer verir. Qeyd olunur ki, dövlət xərclərinin geniĢləndirilməsi inflyasiya və vergilərin yüksəldilməsinə səbəb olur, bu da öz növbəsində büdcə
kəsirinin artmasına, dövlət borclarının çoxalmasına, yığımın azalmasına
gətirib çıxarır. Bu, o deməkdir ki, dövlət xərclərinin azalması inflyasiyanın
zəiflədilməsinə və vergilərin azaldılmasına imkan verir. Vergi islahatları vergi dərəcələrinin azaldılmasını, vergi güzəĢtlərinin artırılmasını, vergiqoymada
disproporsiyaların aradan götürülməsini, sürətli amortizasiyanın yeni sisteminin tətbiqini, investisiyalar üçün vergi güzəĢtli kreditlərin verilmə Ģərtlərinin
geniĢləndirilməsini, elmi-texniki tərəqqinin stimullaĢdırılmasında yeni
güzəĢtlərin tətbiq olunmasını nəzərdə tutur .
Yuxarıda deyilənlərdən belə bir qənaətə gəlmək olar ki, iqtisadi inkiĢafın
təsir gücü dövlətin maliyyə siyasəti də daxil olmaqla, tətbiq olunma mexanizmindən və dövlət gəlirlərinin formalaĢma xüsusiyyətlərindən tam asılıdır.
Гейд етмяк лазымдыр ки,бüdcə hər bir ölkədə iqtisadiyyatın mühüm
tənzimləyicisi kimi çıxıĢ etdiyindən, makroiqtisadi tənzimlənmənin ən mühüm elementlərindən biri sayılır. Ġqtisadiyyatın inkiĢaf etməsində, istehsalın
stimullaĢdırılmasında və həmçinin cəmiyyətin sosial inkiĢafında Дövlət
büdcəsinin böyük kəmiyyət, həm də keyfiyyət baxımından əhəmiyyəti vardır.
Kəmiyyət təsiri dedikdə, hansı istiqamətə nə qədər vəsait yönəldilməsi baĢa
düĢülür. Keyfiyyət təsiri isə iki cür, йяни bir tərəfdən, vergilərin düzgün
qurulması və vəsaitlərin səmərəli xərclənməsi, digər tərəfdən büdcə vasitəsilə
nəzarət kimi təhlil ediliр. Təbii ki, bunların hər ikisi birlikdə iqtisadiyyata
keyfiyyətcə təsir göstərir.
Qeyd etmək lazımdır ki, iqtisadi və sosial həyata müdaxilə məqsədi ilə
iqtisadi fəaliyyətlərin istiqamətlərini dəyiĢdirmək və möhkəmləndirmək
baxımından, müasir bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə Дövlət büdcəsinin
gəlirlərinin ölkə iqtisadiyyatına təsiri böyükdür . Dövlətin iqtisadi və sosial
sahələrə müdaxiləsi hər zaman istər inzibati amirlik, istərsə də bazar
münasibətləri Ģəraitində zərurətə çevrilir.
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Cədvəl 1
Ümumi Daxili Məhsul (mln. man.)
İllər
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Cəmi
4718,1
5315,6
6062,5
7146,5
8530,2
12522,5
18746,2
26815,1
38005,7

Adambaşına /manat/
595,1
665,2
752,9
880,8
1042,0
1513,9
2241,1
3168,5
4439,7

Mənbə: AR DSK-nin məlumatları
Cədvəl məlumatlarından görünür ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının
makroiqtisadi göstəriciləri, xüsusən, ÜDM-in artımı 2003-cü ildən baĢlayaraq
sürətlə artmaqdadır. Əgər 1998-2003-cü illərdə ÜDM-in artım sürəti orta
hesabla 10% idisə - 2005-ci ildə 26,4%; 2006-cı ildə 34,5%; 2007-ci ildə isə
24,0%-ə bərabər olmuĢdur. 2007-ci ildə рespublikamızda əhalinin pul gəlirləri 40,3%, orta aylıq əməkhaqqı isə 44,8% artaraq 215,8 manata, orta aylıq
pensiya isə 51,9% artaraq 62,9 manata çatmıĢdır. Son illərdə 600 mindən çox
daimi yeni iĢ yeri açılmıĢdır ki, bunların da əsas hissəsi qeyri-neft sektorunun
inkiĢafı hesabına regionların payına düĢür. Respublikamız üzrə yoxsulluğun
səviyyəsi daha sürətlə aĢağı enməkdədir.
Əldə edilən bu böyük nailiyyətlər, makroiqtisadi sabitlik və dinamik
iqtisadi inkiĢaf baxımından Azərbaycan dünyada analoqu olmayan bir dövlətə çevrilmiĢdir ki, bu da uğurla davam etdirilən iqtisadi siyasətin və bu siyasətin tərkib hissəsi olan büdcə-vergi siyasətinin nəticəsi kimi qiymətləndirilə
bilər.
8.2.Бüdcə gəlirlərinin formalaşmasi xüsusiyyətləri
və онун гиймятляндирилмяси
Azərbaycan Respublikasının ərazisində qanunvericiliklə müəyyən
olunmuĢ tədiyyələr üzrə daxilolmaların Дövlət büdcəsi və digər büdcələr
arasında bölgüsü regionların inkiĢaf proqramları nəzərə alınmaqla, hər il
qəbul olunan dövlət büdcəsi haqqında Гanunla tənzimlənir.
Dövlət gəlirləri sisteminin əsas tərkib hissəsi olan büdcə gəlirləri
dövlətin maliyyə ehtiyatlarını özündə cəmləĢdirir. Büdcə gəlirlərinin yaradılması Дövlət tədbirləriniн həyata keçirilməsi üçün ərazi, sahə və məqsədli
təyinatı üzrə formalaĢdırılır. Büdcə gəlirləri iqtisadi əlaqələri ifadə etməklə,
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bütün mülkiyyətdən olan müəssisə, təĢkilatlar və əhalinin gəlirləri hesabına
ölkənin büdcəsini formalaĢdırır. Bu iqtisadi əlaqələr müəssisə, təĢkilat və
əhalinin Дövlət büdcəsi gəlirlərinə müxtəlif növ tədiyyələr ödənilməsində
özünü göstərir.
Müxtəlif səviyyəli büdcələrin xərclərinin təmin olunması üçün onlar
müvafiq gəlirlərə malik olmalıdırлар. Bu məqsədlə, müasir tələblərə cavab
verən büdcə təsnifatı büdcənin gəlir və xərclərinin uçotunun beynəlxalq
standartlara uyğun həyata keçirilməsinə imkan verməlidir. Adətən, büdcə
təsnifat, əsasən büdcənin ayrı-ayrı gəlirlərini və xərclərini qruplaĢdıran
«Büdcə gəlirlərinin təsnifatı»ndan, büdcə xərclərini bölmələr səviyyəsində
бирляшдирян qruplaĢdıran «büdcə xərclərinin funksional təsnifatı»ndan, büdcə
xərclərini ayrı-ayrı xərc yarımmaddələri səviyyəsində «Büdcə xərclərinin
iqtisadi təsnifatı»ndan və büdcə xərclərini təĢkilatlar səviyyəsində qruplaĢdıran «Büdcə xərclərinin inzibati təsnifatı»ndan iбarətdir.
Nəzərə almaq lazımdır ki, gəlirlərin mövcud təsnifatı ilə inkiĢaf etmiĢ
ölkələrin gəlirlərinin təsnifatı arasında uyğunsuzluq mövcud olduğundan,
ölkələrarası məlumatların müqayisəsində, həmçiniн həmin məlumatların
beynəlxalq maliyyə qurumlarına təqdim edilməsində bəzi anlaĢılmazlıqlar
yaranır. Buna görə də gəlirlərin təsnifatına görə ölkəmizin iqtisadi göstəricilərinin digər ölkələrin müvafiq göstəriciləri ilə müqayisə edilməsi üçün
mövcud nöqsanlar aradan qaldırılmalıdır.
Adətən, büdcə gəlirlərinin təsnifatı - vergilərdən daxilolmalar, sosial
ayırmalar, qrantlar və digər gəlirlərdən ibarət dörd kateqoriyaya bölünür.
Mövcud təsnifatda gəlirlər əsasən, spesfik xüsusiyyətlərinə, o cümlədən
müxtəlif vergi dərəcələri, mülkiyyət növləri, vergi orqanlarında qeydiyyata
alınma üsulu və s. nəzərə alınmaqla, vergi ödəyiciləri üzrə təsnifatlaĢdırıldığından, vergi dərəcələrinə əlavə və dəyiĢikliklər edildikdə, bu qaydaların
həyata keçirilməsinə xeyli vaxt tələb olunur. Buna görə də, gəlirlərin təsnifatında müvafiq Гanunvericilik aktlarında ola biləcək dəyiĢikliklər maksimum
dərəcədə nəzərə alınmalıdır .
Bütün hakimiyyət səviyyələri arasında səmərəli gəlir və xərclərin
formalaşması, habelə büdcə münasibətləri sisteminin hazırlanması keçid
iqtisadiyyatlı ölkələrdə islahatların həyata keçirilməsinin həlledici şərtidir.
Yerli səviyyələrdə tarazlaşdırılmış büdcə - makroiqtisadi sabitliyin
təmin olunmasının başlıca amilidir. Bəzi hallarda büdcə tarazlığının pozulması uzun müddət ərzində davam edə bilər, çünki yerli səviyyəyə keçirilmiş
vergilər eyni səviyyəyə keçirilmiş xərclərdən daha aşağı sürətlə arta bilər.
Müvafiq gəlirlər əldə etmək vasitəsilə dövlət və bələdiyyə orqanları öz
vəzifə və funksiyalarını yerinə yetirmək üçün iqtisadi imkan əldə etməklə
yanaĢı, sosial-mədəni tədbirlər həyata keçirir, iqtisadiyyatı tənzimləyir.
Dövlətin sosial-iqtisadi vəzifələrinin həyata keçirilməsinin əsasını təĢkil edən
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Дövlət büdcəsi iqtisadi münasibətlərin mühüm tərkib hissəsi olmaqla,
maliyyə münasibətləri sistemində əhəmiyyətli rola malikdir.
Büdcə gəlirlərinin formalaĢmasında vergilərdən daxilolmalarla yanaĢı,
vergi olmayan gəlirlər də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu gəlirlərə mülkiyyətdən və sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirlər, büdcə təĢkilatının xüsusi
vəsaitlərindən daxilolmalar, maliyyə və qeyri-maliyyə müəssisə və idarələrindən vergi olmayan daxilolmalar, qeyri-maliyyə dövlət müəssisələrindən
gəlirlər, qeyri-maliyyə dövlət müəssisə və təĢkilatları tərəfindən alınmıĢ büdcə ssudaları üzrə faizlərin ödənilməsi, qeyri-maliyyə dövlət müəssisələrindən
alınan dividendlər, pul-Ģey lotoreyaları üzrə daxilolmalar, qeyri-maliyyə
dövlət müəssisələrindən эялян диэяр gəlirlər, maliyyə təĢkilatlarından эялян
gəlirlər, Milli Bankın mənfəətindən daxilolmalar, maliyyə təĢkilatları
tərəfindən alınmıĢ büdcə ssudaları üzrə faizlərin ödənilməsi, maliyyə
təĢkilatlarından alınan dividendlər, xarici dövlətlərdən mülkiyyətlə bağlı
gəlirlər, xarici qeyri-dövlət strukturlarından mülkiyyətlə bağlı gəlirlər, daxili
xüsusi sektordan daxil olan mülkiyyətlə bağlı gəlirlər, mülkiyyətdən daxil
olan sair gəlirlər, inzibati tədiyyələr, dövlət rüsumlarы, cərimə və sanksiyalar
üzrə daxilolmalar aid edilir.
Büdcənin xüsusi gəlirlərinə qeyrivergi gəlirləri daxildir. Bunlar dövlət
və ya bələdiyyə mülkiyyətində olan əmlakın satıĢından və ya əvəz
edilməsindən эялян gəlirlər, büdcə sisteminin digər səviyyəli büdcələrdən
maliyyə yardımı və büdcə ssudası kimi alınan gəlirlərdir. Ġstər dövlət, istərsə
də bələdiyyə mülkiyyətində olan əmlakın satıĢından alınan vəsaitlər tam
həcmdə müvafq büdcələrə köçürülür.
Bazar münasibətləri sistemində büdcə siyasəti dövlət siyasətinin ən
vacib və lazımi bir ünsürüdür. Büdcə siyasətində büdcə gəlirləri mənbələrinin
düzgün müəyyənləĢdirilməsi gəlirlərin vaxtında və tam toplanmasının vacib
Ģərtidir..
Hal-hazırda büdcə gəlirləriniн mahiyyəti bazar münasibətlərinin
tələblərinə uyğun olaraq bir qədər də dəyiĢmiĢ və bu, dünyanin əksər
ölkələrində büdcənin idarə edilməsinə də təsir etmiĢdir. Bu dəyiĢikliklər, hər
Ģeydən əvvəl, büdcə gəlirlərinin daha geniĢ sisteminin yaradılması ilə
əlaqədardır. Çünki hər bir dövlətin iqtisadi potensialı, onun inkiĢaf səviyyəsi
büdcə gəlirlərinin həcmindən asılı olduğundan, struktur dəyiĢiklikləri,
iqtisadi inkiĢafın mərhələləri yeni-yeni gəlir mənbələrinin yaranmasına Ģərait
yaradır, dövlət gəlirlərinin tərkibinin dəyiĢərək geniĢlənməsinə təsir göstərir.
Bazar iqtisadiyyatlı ölkələrində daha çox gəlir gətirən sahələrin inkiĢafına
diqqətin artması, eyni zamanda həmin sahələrə böyük həcmdə sərmayə
qoyuluĢunu stimullaĢdırır. Gəlirlərin tərkibinə aĢağıdakı gəlir növləri:
vergilərdən daxilolmalar, dövlət sərvətlərindən istifadəyə görə borclanmadan
gələn gəlirlər və xəzinənin imkanından istifadə etməklə əldə edilən gəlirlər
daxildir. Bu gəlirlərdən dövlətin sərvətindən istifadəyə görə vergilər həqiqi
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dövlət gəlirləri, xəzinə imkanlarından istifadə etməklə əldə edilən gəlirlər isə
fövqəladə dövlət gəlirləridir. Çünki xəzinənin buraxdığı dövlət qiymətli
kağızlar və alınmıĢ borc gələcəkdə mütləq ödənilməlidir .
Azərbaycan Respublikasının Дövlət büdcəsi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsi və yerli büdcələr arasında qarĢılıqlı münasibətlərin tənzimləyicisi kimi mədaxil mənbələrindən istifadə etmək, məqsədli büdcə fondları yaratmaq, maliyyə ehtiyatlarını bölüĢdürmək prinsipləri əsasında qurulur.
Azərbaycan Respublikasının büdcə gəlirlərinin strukturunun təkmilləĢdirilməsində mühüm məqamlardan biri – ərazilərin sabit sosial-iqtisadi
inkiĢafını təmin edən məqbul vergi «yüklənməsinin» tətbiq edilməsidir. Məsələn, investisiya cəlb etmək istəyən ərazilər üçün vergiqoyma aĢağıdakı
ardıcıllıqla tətbiq edilməlidir:
• xidmətlərə görə birbaĢa tədiyйələr;
• təbiətdən istifadəyə görə tədiyйələr;
• torpaqdan və Ģəhər əmlakından istifadəyə görə tədiyələr;
• əmlak vergisi;
• satıĢdan vergilər;
• müəssisələrin gəlirlərindən vergilər;
• vətəndaĢların gəlirlərindən vergilər.
Hər bir konkret rayon və Ģəhərin Ģəraitinə uyğunlaĢdırılmıĢ «vergi
yüklənməsi» ardıcıllığı həmin ərazinin malik olduğu vergi potensialından
istifadənin ortimal üsulunu seçməyə imkan verir. Belə variantların seçilməsi
və həyata keçirilən büdcə siyasətinin istiqamətlərinin dəqiqləĢdirilməsi bu
iĢlə məĢğul olan müvafiq maliyyə qurumlarının və hakimiyyət orqanlarının
daima diqqət mərkəzində olmalıdır. Ölkəmizdə aparılan büdcə islahatlarında
dövlətin sosial-iqtisadi inkiĢafında qəbul edilən prioritetlərlə yanaĢı, hər bir
regionun (rayon və Ģəhərin) tarixi, təbii və iqtisadi xüsusiyyətləri, ərazinin
coğrafi yerləĢməsi (sərhəd, anklav, dağlıq və s.) nəzərə alınmalıdır.
Büdcə münasibətlərinin təĢkili - idarəetmənin yerli səviyyəsində büdcə
sisteminin stabillik Ģərti kimi gəlir və xərclərin tarazlaĢdırılmasına; inzibati
büdcə sisteminin ədalətliliyi və açıqlığı Ģərti kimi ərazi vahidlərinin büdcə
təminatı səviyyələrinin bərabərləĢməsinə; büdcə sisteminin nəticəlilik Ģərti
kimi yerli hakimiyyət orqanlarının gəlirlərin cəlb olunması və xərclərə qənaət
üzrə səylərinin stimullaĢdırılmasına istiqamətləndirilməlidir. Bu istiqamətlərin hər biri müvafiq subsidləĢdirmə (dotasiya və subvensiyalar) üsulları ilə
təmin olunur.
Dünya təcrübəsində mərkəz və regionlar arasında qarĢılıqlı büdcə
münasibətlərinin təĢəkkülünə üç yanaĢma mövcuddur:
• hər bir regionla ayrılıqda vergi daxilolmalarının bölüĢdürülməsi və
digər Ģərtlər haqqında ayrıca müqavilə bağlanmasını (məsələn, Çində)
nəzərdə tutan «fərdi-müqavilə»;
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• gəlir və xərclərin formalaĢması və icrası məsələlərində ayrı-ayrı
regionlara müstəsna hüquqlar verilməsini nəzərdə tutan, xüsusi büdcə
rejimlərinin yaradılması (məsələn, Filippində, Avstraliyada, Malayziyada);
• normativ-hesablama düsturlarının tətbiqi əsasında unifikasiya edilmiĢ
subsidiyalar verilməsi (əksər ölkələrdə regionların büdcə Ģərtlərinin qismən
bərabərləĢdirilməsi məqsədilə istifadə edilir).
Yerli büdcələrin struktur quruluĢunda ciddi dəyiĢikliklər edilməsi
yolunda qarĢıya çıxan çətinliklər təkcə hüquqi xarakterli deyildir. Doğrudan
da, bəzi ərazilərin inkiĢafının xeyli geridə qalmasını aradan qaldırmaq üçün
yerli özünüidarəetmə orqanlarının tənzimləyici funksiyalarına daha çox
zərurət yaranmasına baxmayaraq, istər xərc, istərsə də gəlir maddələrini çox
vaxt iqtisadi səbəblərdən də dəyiĢmək çətindir.
Əlbəttə, xarici ölkələrdə uğurla tətbiq edilən büdcələrarası münasibətlərin Azərbaycanda eyni qaydada istifadə edilməsi qeyri-mümkündür.
Azərbaycanın hətta unitar dövlət kimi quruluĢundakı bəzi fərqlər (geniĢ
səlahiyyətlərə malik prezident idarəçiliyinin mövcudluğu), region bölgüsünün
ancaq iqtisadi rayonlar səviyyəsində (Naxçıvan MR-dən savayı) müəyyən
olunması, inzibati rayonların ərazisinə və əhalinin sayına görə nisbətən çox
olması, büdcə sistemini faktiki olaraq 2 səviyyədə – mərkəzi və yerli (rayon
və Ģəhər) büdcələr səviyyəsində müəyyən etmiĢdir. Bunu nəzərə alaraq,
inkiĢaf etmiĢ ölkələrin təcrübəsində diqqəti cəlb edən və nəzərə alınması
zəruri olan aĢağıdakı məqamları qeyd etmək olar:
• büdcə-maliyyə qanunvericiliyinin mükəmməlliyi və dəqiqliyinin,
onun təməl prinsip və məqamlarının stabilliyinin təmin edilməsi;
• ərazi büdcələrinin səlahiyyətlərinin dövlətin inzibati-ərazi quruluĢuna
müvafiq olaraq, ərazinin sahəsinə, əhalinin sayına, tarixi, iqtisadi, siyasi
inkiĢafın və milli-mədəni ənənələrə uyğun bölüĢdürülməsi;
• regional inkiĢaf proqramlarının iĢlənməsi və reallaĢmasında demokratizm prinsiplərinə əməl olunması;
• yerli özünüidarəetmə orqanlarının müstəqilliyi və məsuliyyətinin geniĢləndirilməsi əsasında büdcə sisteminin manevretmə qabiliyyətinin yüksəldilməsi;
• yerli büdcə vəsaitlərindən öz ərazilərində iĢ qüvvəsinin təkrar istehsal
prosesində və təsərrüfat fəaliyyətinin tənzimlənməsində daha geniĢ istifadə
edilməsi;
• ərazilərin büdcə tənzimlənməsinin konseptual və təĢkilati baxımdan
qurulması və reallaĢmasına kompleks yanaĢma.
Respublika iqtisadiyyatında əldə edilmiĢ nailiyyətlər içərisində aparılan
iqtisadi islahatların avanqardı kimi çıxıĢ edən büdcə-vergi sistemi özünəməxsus yer tutur. Maliyyə sistemində aparılan islahatlar təkcə hökumətin
fiskal siyasətini deyil, eyni zamanda bu sistemin daxili strukturunu da əhatə
etmiĢdir .
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Hazırda Ümumдaxili Məhsulun tərkibində qeyri-dövlət sektorunun
xüsusi çəkisinin artdığı, ölkəmizdə bazar iqtisadiyyatına keçidin getdikcə
daha da sürətləndiyi bir Ģəraitdə dövlət tərəfindən iqtisadiyyatın tənzimlənməsinin əsas alətləri olan fiskal siyasətlə monetar siyasətin düzgün nisbəti
xüsusi rol oynamıĢdır. Müasir Ģəraitdə Дövlət büdcəsinin gəlir və xərclərinin
tərkibi ciddi dəyiĢikliklərə məruz qalmıĢdır. Fiskal siyasətdə xərclərin
tərkibində sosial sfera xərclərinin, investisiya və əsaslı xərclərin xüsusi çəkisi
artırılmıĢ, Дövlət büdcəsindəki əməkhaqqı, pensiya və təqaüdlər üzrə olan
borclar minimuma endirilmiĢ, Дövlət büdcəsi ilə yerli büdcələr arasında,
həmçinin sosial müdafiə büdcəsi və digər büdcədənkənar fondlar ilə münasibətlər qarĢılıqlı əlaqələr prinsipi üzərində qurulmuĢdur. Ġqtisadiyyatın
sabitləĢməsi müasir dünyada iqtisadi proseslərin sürətləndiyi və iqtisadi
təhlükəsizliyin qorunmasının gücləndiyi bir Ģəraitdə maliyyə siyasətinin, o
cümlədən, onun tərkib hissəsi olan büdcə-vergi siyasətinin təkmilləĢdirilməsi
və səmərəliliyinin artırılması üçün geniĢ imkanlar yaradır. Büdcə-vergi
siyasəti büdcə gəlirlərinin formalaĢmasının kəmiyyət parametrlərinin və əsas
vəzifələrinin müəyyənləĢdirilməsi üzrə dövlətin məqsədyönlü fəaliyyəti
олараг iqtisadi siyasətin əsas alətləri kimi qiymətləndirilir.
Büdcə gəlirlərinin formalaĢması, büdcə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi, büdcə kəsirinin idarə olunması büdcə-vergi siyasətinin mühüm istiqamətləri olduğu üçün bu siyasətin səmərəliliyi göstərilən istiqamətlər üzrə
icraedici hakimiyyət orqanlarının fəaliyyəti kimi dəyərləndirilir. Dövlətin
büdcə-vergi siyasəti inflyasiyanın aĢağı tempinin, kredit bazarında nisbətən
ucuz faiz dərəcələrinin saxlanılmasını təmin edən dövlət xərclərinin məhdudlaĢdırılmasına əsaslanmalıdır.
Büdcə-vergi siyasətinin səmərəli həyata keçirilməsi real iqtisadiyyata
güclü təsir göstərir. Buna görə də əsas makroiqtisadi göstəricilərin dinamikası
həyata keçirilən büdcə-vergi siyasətinin səmərəlilik meyarı kimi çıxıĢ edir.
Müasir Ģəraitdə mülkiyyətin yeni formalarının yaranмасында, щямчинин təsərrüfat subyektlərinə və idarəetmə orqanlarına sosial-iqtisadi dəyiĢikliklərin həyata keçirilməsində geniĢ hüquqlar verildiyi üçün büdcə-vergi
siyasətinin səmərəli istiqamətləndirilməsinin aktuallığı və əhəmiyyəti daha da
artır.
Büdcə gəlirlərinin artırılması mənbələrinin, dövlət xərclərinin idarə
edilməsinin və ona nəzarətin təkmilləĢdirilməsi, göstərilən problemlərin həlli
üçün geniĢ imkanlar yaradır.
Dövlət büdcəsinin gəlirləri iqtisadiyyatda fəaliyyət göstərən bir sıra
qanunlar, iqtisadi kateqoriyalarla yanaĢı, qarĢılıqlı əlaqə, təsir və asılılıq Ģəklində
fəaliyyət göstərir. O, iqtisadi münasibətlərin bir hissəsi olan – maliyyə
münasibətlərinin müəyyən bir tərəfini ifadə edir. Büdcə-vergi münasibətləri
dövlətlə müxtəlif müəssisələr, idarə və təĢkilatlar və əhali arasındakı əlaqələri
ifadə etməklə bərabər, həmin münasibətlərin məcmusu kimi çıxıĢ edir.
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Son vaxtlarda iqtisadi ədəbiyyatda ÜDM-in adambaĢına düĢən həcmi
ilə hesablanan iqtisadi inkiĢaf səviyyəsi ilə ÜDM-də dövlət xərclərinin xüsusi
çəkisi arasında əlaqənin xarakterini adambaĢına düĢən ÜDM-in həcmi ilə
ÜDM-də dövlət xərclərinin xüsusi çəkisi arasında sabit bir asılılığın
olduğunu müəйyən etmək üçün cəhdlər göstərilməkdədir. Aparılan tədqiqatların əksəriyyətindən belə məlum olur ki, bu iki göstərici arasında pozitiv
korrelyasiya əlaqəsi mövcuddur .
Vergi daxilolmaları özəl bölmənin dövlətə transfert ödəmələridir.
Dövlətin özəl bölməyə transfertləri xərclər kimi qeydiyyata alınır.
Sahibkarlığın inkiĢafı ilə əlaqədar görülən iĢlər nəticəsində ÜDM-də qeyridövlət sektorunun xüsusi çəkisi 1995-ci ildəki 30%-dən 2003-cü ildə 73,3%ə, 2007-cı ildə isə 84%-ə çatmıĢdır (Bax: cədvəl 1.)
Cədvəl 1
Ümumдaxili Məhsulda qeyri-dövlət bölməsinin payı, % -lə
Ümumi Daxili
Məhsul
O cümlədən:
Sənaye
Tikinti
Kənd təsərrüfatı
Ticarət və
restoranlar
Nəqliyyat
Rabitə
Sosial və sair
xidmətlər

2000
70,8

2001
71,8

2002
73,0

2003
73,3

2004
73,5

2005
77,8

2006
81,0

2007
84,0

48,4
63,5
99,0
98,3

51,2
60,4
99,0
98,4

61,0
95,8
98,0
98,9

66,7
97,0
99,3
98,5

68,5
97,6
98,4
97,8

84,5
90,4
97,8
97,8

87,5
81,8
96,9
99,3

88,4
71,9
99,8
99,2

62,6
57,8
78,8

63,6
62,8
84,2

60,3
71,4
59,0

36,7
90,9
52,0

42,1
81,7
47,7

37,5
80,2
33,5

46,1
79,6
43,8

71,4
78,3
48,2

Mənbə: Azərbaycanan statistik göstəriciləri 2008. Bakı, 2008, s.347.

Gəlir vergisi ödəyicilərinin artırılmasına səbəb olan amillərdən biri də normal investisiya mühitinin yaradılmasıdır. Bir qayda olaraq, xarici investisiya qoyuluĢunun azalması vergi daxilolmalarının azalmasına səbəb olan
amillərdəndir. Bu baxımdan, xarici iqtisadi fəaliyyətdə müəyyən tarazlığın
saxlanması da məqsədəmüvafiqdir.
Büdcə xərclərinin maliyyələĢdirilməsi üçün xəzinədarlıq sisteminin yaradılması ilə Maliyyə Nazirliyi, bu strukturun beynəlxalq aləmdə qəbul
edilmiĢ standartlara uyğun olaraq fəaliyyət göstərməсиня imkan yaratmıĢdır.
Bəzi ölkələrdən fərqli olaraq respublikamızda yaradılmıĢ xəzinədarlıq sistemi
dövlət vəsaitlərinin idarə edilməsində aktiv rola malikdir . Belə ki, büdcə vəsaitlərinin hərəkətinin tam xəzinə uçotunun aparılması ilə yanaĢı, dəqiq
müəyyən olunmuĢ və mövcud qanunvericiliklə təsbit edilmiĢ prosedurlara
uyğun olaraq xəzinədarlıq tərəfindən büdcə təĢkilatlarının bütün xərclərinin
icrası və ona nəzarət prosesi həyata keçirilir. BaĢqa sözlə, xəzinədarlıq
respublikamızda büdcənin kassa icrasını həyata keçirən, büdcə və büdcə360

dənkənar vəsaitlərin hərəkəti haqqında dolğun və hərtərəfli informasiyaya
malik olan yeganə orqan kimi çıxıĢ edir.
Ġstənilən dövlətin uğurlu iqtisadi inkiĢafı, hər Ģeydən əvvəl, daha çox
onun malik olduğu maliyyə və maddi ehtiyatların vəziyyəti haqqında dürüst
və operativ məlumata malik olmasından, habelə onların effektiv idarə edilməsi imkanından asılıdır. YaranmıĢ hər hansı vəziyyətin real qiymətləndirilməsi və qəbul ediləcək qərarın keyfıyyəti, məhz əldə edilmiĢ ilkin informasiyanın etibarlılığından asılıdır. Dövlət vəsaitlərinin effektiv idarə edilməsi, cari
vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün tələb olunan vəsaitlərin proqnozlaĢdırılması və
baĢ kredit sərəncamçılarına veriləcək xərc limitlərinin müəyyən edilməsi üçün tələb
olunan məlumat mənbəyi kimi hazırda xəzinədarlıq çıxıĢ edir.
Гейд етмяк лазымдыр ки, XIX əsrin 80-cı illərində inkiĢaf etmiĢ Avropa ölkələrində dövlət xərclərinin çəkisi ÜDM-in 10% həddində idisə, XX əsrin 90-cı illərinin ortalarında adambaĢına düĢən ÜDM-un həcmi yüksək surət,
oлараг cəmi 3-5 dəfə artараг, Yaponiya və ABġ-da 35%, Avropa ölkələrində 45-55% həddində olmuĢduр. Bu, o deməkdir ki, ölkənin iqtisadi inkiĢaf səviyyəsi birmənalı olaraq ictimai məhsulun dövlət tərəfindən yenidən bölüĢdürülən hissəsi ilə müəyyən olunur.
Беля ки, сabitləşmə səylərində büdcə-vergi siyasəti həlledici rol
oynayır. Onun həyata keçirilməsi tədbirləri xərcləri azaltmaqla və əlavə
vergi islahatlarının köməyilə gəlirləri artırmaqla, büdcə kəsirinin kəskin
surətdə azaldılmasından ibarətdir. Sabitləşmə proqramı həm mərkəzi aparatda, həm də yeрlərdə büdcə vəsaitindən səmərəli istifadəni və sərt qənaəti
nəzərdə tutur. O, hakimiyyətin müxtəlif səviyyələri arasında büdcə münasibətlərinin inkişafına və yerli maliyyə mənbələrinə əhəmiyyətli təsir göstərir.
Bir çox ölkələrdə kapital qoyuluşları, istehlakçı və istehsalçılara dotasiyalar,
istismar xərcləri, müdafiə məsrəfləri və idarəetmə və s. kimi xərclərin kəskin
azaldılması, eyni vaxtda onların strukturunun yenidən qurulması, əhalinin
sosial müdafiəsi və investisiya siyasətinin formalaşması kimi prioritet ehtiyaclara yönəldilməsi nəzərdə tutulur.
Aparılan iqtisadi islahatların yerlərdə doğurduğu əlavə xərclər
müəssisələrə verilən dotasiyalarla bağlı olan xərcləri əhatə edir. Yerli səviyyəli vergilərin potensial mənbəyi olan Дövlət bölməsinin bir çox qiymətləri
hələ də sərbəstləşdirilməmişdir. Onlara kommunal xidmətləri və ictimai nəqliyyatdan istifadə qiymətləri, yəni fəaliyyətlərinə yerli hakimiyyətin cavabdeh
olduğu sahələrin qiymətlərini aid etmək olar. Bir çox ölkələrdə nəqliyyatda
gediş haqqını və yaxud mənzil haqqını yerli hakimiyyət orqanları müəyyən
ediрlər. Lakin onların səviyyəsi əməkhaqqı sahəsində dövlət siyasətindən və
onun həcmindən asılıdır. Bu müəssisələrə və mənzilkommunal təşkilatlarına
verilən dotasiyalar indiyə qədər bəzi ölkələrdə büdcə üçün ağır yük olaraq
qalır.
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İşsizliyin yüksək səviyyəsini və həmçinin əhalinin dəqiq müəyyən edilmiş gəlirlər alan hissəsinə inflyasiyanın təsirini nəzərə alaraq, sosial cəhətdən ən zəif müdafiə olunan əhali təbəqələrinə yardımın artırılması məqsədi
ilə hakimiyyət qurumlarına getdikcə artan təzyiqi əvvəlcədən görmək olar.
Bir qayda olaraq, dotasiyalar alan ailələr, yoxsulların qidalanması, evsizlər
və yetimlər üçün sığınacaqlar kimi sosial təminat xərcləri mərkəzləşdirilmiş
büdcə fondundan - sosial müdafiə fondundan ödənilməlidir. Lakin bu fond
kəsirdə olduqda, tam əminliklə qeyd etmək olar ki, yerli hakimiyyətlər bu xərcləri maliyyələşdirməkdən ötrü öz vəsaitlərindən istifadə etmək məcburiyyətində qala bilərlər. Yerli hakimiyyətlər indiyə qədər müəssisələrin sosial ehtiyaclara çəkdikləri xərcləri də öz üzərinə götürməli olacaqlar. Sadalanan
amilлərin təsirilə yerli səviyyəli xərclər əhəmiyyətli dərəcədə artacaq, bu da
kəsirin yaranmasına gətirib çıxaracaqdır.
Yerli hakimiyyətlərə çox böyük vergi səlahiyyətlərinin verilməsi vergi
qaydalarının qeyri-bərabərliyinə və bunun nəticəsi kimi formalaşmış təsərrüfat əlaqələrinin, təsərrüfat obyektlərinin yerləşdirilməsi nisbətlərinin pozulmasına, vəsaitlərin investisiya edilməsi şəraitindəki fərqlərə gətirib çıxara
bilər. O faktı da nəzərə almaq lazımdır ki, vergi potensialının qeyri-bərabərliyi üzündən vergilərin bölüşdürülməsinin təhkim metodunun tətbiqi büdcə
təmin olunması səviyyələrindəki qeyri-bərabərliyi şərtləndirir ki, bu da yerli
büdcələr sistemini qeyri-sabit, operativ büdcə tənzimlənməsi olmadıqda isə
sosial cəhətdən gərgin edir. Göstərilən səbəblər üzündən, vergilərin bölüşdürülməsinin təhkim metodu yerli büdcələrin normal fəaliyyətini təmin etmir.
Buna görə də, gəlir daxilolmalarının bölgüsü zamanı vergilərin təhkim metodu onların payla bölgüsü metodu ilə birlikdə tətbiq ounur.
Vergilərin əsas hissəsinin mərkəz tərəfindən tutulduğu halda belə,
vergi daxilolmalarının müəyyən payı yerli səviyyəyə ötürülə bilər. Bu metodun üstünlükləri - nisbətən sadəliyi, yerli hakimiyyətlərin gəlir alacaqlarına
zəmanət verməsi ilə bağlıdır. Payların ötürülməsi iki üsulla baş verir. Onlardan biri ondan ibarətdir ki, vergilər yığıldığı ərazinin yerli orqanının sərəncamında faiz ayırmaları normativi üzrə müəyyən edilmiş pay həcmində qalır.
Vergi daxilolmalarından payların alınmasının digər üsulu ondan ibarətdir ki,
yerli hakimiyyət orqanlarına ümumdövlət vergilərindən başqa, həcmləri
müəyyən səviyyə ilə məhdudlaşdırılan məbləğlər tutmaq hüququ verilir.
Ümumdövlət vergilərinin bazasından istifadə etməklə, tutulan vergilərə
yerli əlavələr sisteminin tətbiqi iqtisadi nöqteyi-nəzərdən məqsədəuyğundur.
Vergilərin pay bölgüsü metodunun təhkim metodu kimi istifadə edilməsi,
dövlət strukturunun səviyyələri arasında bölüşdürülməyə yararlı olan büdcə
daxilolmaları növünün düzgün seçilməsini tələb edir.
Büdcə münasibətlərinin təşkili: gəlir və xərclərin (yerli idarəetmə səviyyəsinin büdcə sisteminin sabitliyi şərti kimi) tarazlaşdırılmasına; inzibati ərazi vahidlərinin (büdcə sisteminin ədalətliliyi və açıqlığı şərti kimi) büdcə
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təminolunma səviyyələrinin bərabərləşdirilməsinə; yerli hakimiyyətlərin
(büdcə sisteminin səmərəliliyi şərti kimi) gəlirlərinin səfərbər və ya xərclərə
qənaət edilməsi üzrə səylərin stimullaşdırılmasına istiqamətləndirilə bilər.
Göstərilən istiqamətlərin hər biri müvafiq tənzimləmə üsullarıdotasiya,
subvensiya və yaxud subsidiyalarla təmin edilir.
Dövlət büdcəsinin dayanıqlı vəziyyətdə olması geniĢ təkrar istehsalın və
əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətinin dinamik inkiĢaf edə bilməsinin əsasıdır .
Onun tarazlığının pozulması və bunun nəticəsində, büdcə kəsirinin həcminin
müəyyən həddi keçməsi təkrar istehsal prosesinin və əhalinin sosial-iqtisadi
vəziyyətində tarazlığın pozulması problemini yarada bilər və eyni zamanda,
dövlətlə müəssisələr, təĢkilatlar, əhali arasında yaranan maliyyə münasibətlərinin tənzimlənməsi problemini çətinləĢdirə bilər. Bu münasibətlərin
xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onlar bölgü münasibətləri sahəsində, dövlətin
zəruri iĢtirakı qaydasında yaranır. Dövlət büdcəsinə aid olan maliyyə
münasibətləri mərkəzləĢdirilmiĢ pul vəsaiti fondlarının yaranması və istifadəsi ilə əlaqədar mövcud olur ki, bunlar da вясаити dövlətin ümumi istehsal və
istehlak tələbatının ödənilməsinə sərf etməklə yanaĢı, həm də milli gəlirin bir
hissəsinin dövlətin əlində toplanmasını zəruri edir, çünki bu ictimai təkrar
istehsalın maliyyələĢdirilməsi, dövlətin öz funksiyalarını yerinə yetirə
bilməsi, idarə edilməsi xərclərinin ödənilməsi üçün lazım gəlir.
Büdcə-vergi siyasətinin əsas vasitələrindən biri vergilərdir. Vergilərin
yığılması, iĢgüzar fəallığın tənzimlənməsi və bir sıra sosial vəzifələrin həll
olunması üçün Дövlət büdcəsində olan vəsaitdən istifadə edilməsi
imkanlarını nəzərdə tutur. Bu siyasətin baĢlıca vasitələri - vergi dərəcələrinin,
vergitutma obyektlərinin və vergilərin növlərinin dəyiĢdirilməsi ilə əlaqədar
olan məsələlərdir. Dövlətin həyata keçirdiyi bu siyasətin metodlarına dair
müxtəlif baxıĢlar vardır. Belə ki, Keynsin tərəfdarları ənənəvi olaraq iqtisadi
inkiĢafın baĢlıca stimulu olan səmərəli ümumi təklifin yaradılmasına üstünlük
verir və hesab edirlər ki, vergilərin azaldılması istehsalın artmasına səbəb
olur, lakin qısamüddətli dövrdə büdcəyə daxilolmalar azalır, büdcə kəsiri isə
artmıĢ olur.
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Cədvəl 2
Dövlət büdcəsinin gəlirləri (mln. man.)
2000
714,6

2001
784,8

2002
910,2

2003
1220,9

2004
1509,5

2005
2055,2

2006
3868,8

2007
6006,6

2008
10762,7

Əlavə dəyər
vergisi
Aksizlər
Mənfəət vergisi

190,8

253,3

334,9

409,7

452,7

599,9

737,8

1179,2

1910,8

22,1
125,9

110,9
117,6

86,7
147,8

67,0
178,3

72,4
223,4

141,0
355,4

187,4
1360,5

402,9
2457,7

486,9
2862,3

Mədən vergisi

50,4

47,5

50,0

56,7

97,8

53,5

100,2

123,2

147,7

Fiziki Ģəxslərin
gəlir vergisi

94,0

94,7

109,7

150,7

221,6

317,4

407,3

588,6

627,2

Əmlak vergisi

11,8

12,4

20,0

26,6

32,2

40,4

55,8

72,3

112,9

Xarici iqtisadi
fəaliyyətlə
bağlı vergi

63,4

59,9

75,2

92,7

101,5

205,2

139,3

293,2

449,7

117,9

65,3

63,4

209,7

277,3

288,2

816,1

793,8

4037,8

6,7

10,4

8,8

11,3

14,1

15,3

18,35

27,1

30,6

31,3

12,8

13,7

18,5

16,5

38,9

45,9

68,6

96,8

Gəlirlər cəmi
O cümlədən:

Digər gəlirlər
(vergi olmayan
gəlirlər)
Torpaq vergisi
Sair gəlirlər

Mənbə: Mənbə: Azərbaycanын statistik göstəriciləri 2008. Bakı, 2009

Cədvəldən göründüyü kimi, tətbiq edilən bütün vergi növləri üzrə
göstərilən illər ərzində artım müvcuddur. Vergi daxilolmalarının artım
tendensiyası son illərdə davam etmiĢ və dövlət vergi orqanları tərəfindən
vergi daxilolmalarının təmin edilməsi üzrə proqnozlara tam əməl edilmiĢdir.
Belə ki, 2004-cü ildə vergi daxilolmaları üzrə proqnoz tapĢırıqlara 102,6 faiz,
2005-ci ildə 100,5 faiz, 2006-cı ildə 103,3 faiz, 2007-ci ildə isə 106,9 faiz
əməl edilmiĢdir. 2007-ci ildə Дövlət büdcəsinə 6 milyard 6,6 milyon manat
vəsait daxil olmuĢdur ki, bu da 2006-cı illə müqayisədə, 2 milyard 137,8
milyon manat və ya 55,3 faiz çoxdur. Ümumilikdə 2003-cü illə müqayisədə,
2007-ci ildə vergi daxilolmaları 5 dəfəyə yaxın, 2008-ci ildə isə 10 dəfəyə
yaxın artım olmuĢdur.
Dövlət büdcəsi gəlirlərinə mütənasib sürətdə artan vergi daxilolmalarının strukturuna nəzər salınarsa, bütün vergi növləri üzrə əhəmiyyətli
dərəcədə artım müĢahidə edilmiĢdir. Vergi daxilolmalarının struktur təhlili
göstərir ki, Дövlət büdcəsinin formalaĢmasında və büdcəyə vergi gəlirlərinin
cəlb olunmasında həm qeyri-dövlət sektoru, həm də qeyri-neft sektoru üzrə
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daxilolmaların həcmi ildən-ilə artır. 2007-ci ildə dövlət sektoru üzrə büdcəyə
1 milyard 290,0 milyon manat, qeyri-dövlət sektoru üzrə 3 milyard 258,7
milyon manat vəsait daxil olmuĢdur ki, bu da 2006-cı ilin göstəricilərindən
müvafiq olaraq 450,4 milyon manat və 1 milyard 383,7 milyon manat
çoxdur. Hesabat ilində qeyri-neft sektoru üzrə büdcəyə 1 milyard 603,4
milyon manat вясаит явязиня 1 milyard 635,9 milyon manat vəsait daxil
olmaqla, proqnoza 102,0 faiz əməl edilmiĢdir. Qeyd edilməlidir ki, qeyri-neft
sektoru üzrə vergi daxilolmaları 2006-cı illə müqayisədə, 57,1 faiz, qeyri-neft
sektorunda neft konsorsiumları ilə iĢləyən Ģirkətlərin daxilolmaları nəzərə
alınmasa bu sektordan daxilolmalar 75,9 faiz artmıĢdır. Qeyd edilməlidir ki,
2008-ci ilin Дövlət büdcəsində neft sektoru üzrə daxilolmaların 2007-ci ilin
göstəricisinə nisbətən 3 faiz və ya 80 mln. manat artması nəzərdə
tutulmuĢduрsa, qeyri-neft sektoru üzrə daxilolmaların 42,8 faiz və ya 680
mln. manat artacağı proqnozlaĢdırılmıĢdır.
Vergi dərəcələrinin azaldılmasını ümumi tələbin artmasına təsir
göstərən əsas amil hesab edən «Ġqtisadi təklif» nəzəriyyəsinin tərəfdarlırının
fikrincə, vergilərin azaldılması bir tərəfdən əhalinin, digər tərəfdən isə
bizneslə məĢğul olanların gəlirlərinin və eyni zamanda investisiyaların
gəlirliliyinin artmasına gətirib çıxarır. Bu məqsədlə aparılan vergi siyasəti
düĢünülmüĢ halda digər sosial-iqtisadi problemlərlə qarĢılıqlı əlaqə və asılılıq
Ģəraitində həyata keçirilməlidir . Bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində, təsərrüfat
obyektlərinin investisiya fəallığı ilə gəlirlərdən tutulan vergilərin dərəcələri
arasındakı asılılığın öyrənilməsinə yönəldilmiĢ «Laffer nəzəriyyəsi»nə görə,
vergilərin artırılmasının müəyyən bir həddi olmalıdır. Bu hədd gözlənilmədikdə, iĢgüzar fəallığın aĢağı düĢməsinə və nəticə etibarı ilə büdcə
gəlirlərinin azalmasına səbəb olur.
Bəzi ölkələrdə iĢsizliyin artdığı bir Ģəraitdə, istehsalın artımını stimullaĢdırmaq məqsədi ilə dövlət xərclərini çoxaltmaq və vergiləri azaltmaqla
məĢğulluğu artırmaq mümkündür. Vergilərin azaldılması istehsalın və gəlirlərin artmasına səbəb olur ki, bu da, öz növbəsində büdcəyə daxilolmaların
azalması və büdcə kəsirinin əmələ gəlməsi ilə nəticələnə bilər. Lakin buna
baxmayaraq, daha aĢağı vergi dərəcələri müəyyən etmək və vergi obyektlərini geniĢləndirməklə vergilər hesabına daxilolmaların artmasını təmin
etmək olar. Bu tədbirlərin görülməsində əsas məqsəd iĢsizliyi və inflyasiyanı
aradan qaldırmaqdan ibarətdir.
Ġstehsal azaldığı dövrdə qarĢıda duran əsas vəzifə - bu siyasətin stimullaĢdırılmasıdır, yəni dövlət xərclərinin artırılması, vergilərin azaldılması və
dövlət xərclərinin artırılması ilə vergilərin azaldılmasının bir-biri ilə əlaqələndirilməsidir. Bunlar maliyyələĢdirmədə çətinliyin əmələ gəlməsinə səbəb olsa
da, istehsalın azalmasının qarĢısının alınmasını təmin edə bilər (Bax: Cədvəl 3.).
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Cədvəl 3
2008-ci il üzrə vergi daxilolmaları (min. manat)
Vergi və tədiyyələrin növləri

Proqnoz

Əlavə dəyər vergisi

1 142 144,0

Aksiz

365 031,0

Mənfəət vergisi

2 450 528,5

Mədən vergisi
Torpaq vergisi
Əmlak vergisi
Fiziki Ģəxslərin gəlir vergisi
Dövlət rüsumu
Yol vergisi
SadələĢdirilmiĢ vergi
Диэяр daxilolmalar
o cümlədən:
- qiymətləri tənzimlənən məhsulların
ixracı zamanı məhsulların kontrakt
(satıĢ) qiyməti ilə ölkədaxili
topdansatıĢ qiyməti arasındakı
fərqdən büdcəyə ödəniĢlər;
- dövlət mülkiyyətində olan
torpaqların icarəyə verilməsindən
icarə haqqı
Cəmi

137 031,0
30 150,0
110 192,0
799 044,0
52 800,0
26 287,0
63 623,5
222 169,0

Daxilolma
1 169
893,6
395 810,5
2 863
950,2
147 749,5
30 789,7
113 225,5
637 800,2
59 870,7
27 365,6
65 654,5
234 455,8

Faiz

Fərq

102,4

27 749,6

108,4

30 779,5

116,9

413 421,7

107,8
102,1
102,8
79,8
113,4
104,1
103,2
105,5

10 718,5
639,7
3 033,5
-161 243,8
7 070,7
1 078,6
2 031,0
12 286,8

198 990,5

198 990,5

4 000,0

1 724,9

43,1

-2 275,1

5 399 000,0

5 746
565,8

106,4

347 565,8

Mənbə: Vergilər Nazirliyinin internet saytı

Vergi məbləğinin gəlirdən asılı olduğunu və ÜMM sürətlə artdıqda
vergilər hesabına daxilolmaların artdığını görərik. Bu isə əhalinin alıcılıq
qabiliyyətinin azalmasına, iqtisadi artımın ləngiməsinə səbəb olur. Əksinə,
azalma dövründə əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin artması prosesi gedir ki, bu
da səmərəli tələbin formalaĢmasına, istehsalın azalmasının qarĢısının
alınmasına imkan verir. Ġnflyasiyanın artdığı dövrdə, mütərəqqi vergiqoyma
dərəcələrinin müəyyən edilməsi alıcılıq qabiliyyətinin azalmasına, iqtisadi
artımın ləngidiyi dövrdə isə əksinə, alıcılıq qabiliyyətindəki azalmaların
qarĢısının alınmasına kömək edir. Ġqtisadi sabitlik baxımından bunların hər
ikisi də zəruridir. Ġqtisadi yüksəliĢ dövründə vergilər hesabına daxilolmaların
artması, büdcə kəsirinin azaldılması və ya ləğv olunması nəticə etibarı ilə
büdcənin imkanlarının artması və inflyasiyanın azaldılması meylinin
güclənməsinə Ģərait yaradır.
Гейд етмяк лазымдыр ки, щazırda Azərbaycan dövləti dünyada iqtisadi
artım sürətinə görə lider mövqedədir. 2005-2007-ci illərdə ÜDM-in orta illik
artım tempinin 25 faizə yüksəlməsi aparılan iqtisadi siyasətin çox uğurlu
olmasından xəbər verir. Bu həm də sosial problemlərin həllinə imkan
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yaradıb. Belə ki, insanların həyat səviyyəsi ilbəil yaxĢılaĢır. Əmək haqları,
pensiya və müavinətlər daim artırılır.
Bu gün dövlətin tənzimləmə tədbirləri ilə bazar ünsürləri qarĢılıqlı əlaqə
və vəhdət halında çıxıĢ edir ki, bu da iqtisadiyyatın mühüm problemlərinin
istehsala yönəlməsini asanlaĢdırır. Respublikada qlobal proqramlar, irimiqyaslı layihələr həyata keçirilir. Ölkəyə xarici investisiyaların axını güclənir,
ixrac potensialı artır .
Ümumiyyətlə, iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin əsas aləti
maliyyə mexanizmləri sayılır ki, buraya da, ilk növbədə, büdcə -vergi
alətləri daxildir. Müasir Ģəraitdə makroiqtsiadi səviyyədə dövlət gəlirlərinin
artımına nail olmaq üçün iqtsiadi siyasətin iki mühüm alətindən istifadə edлir:
fiskal və monetar siyasət. Dövlət borcu, adətən, vergilər və əmtəə və
xidmətlərin satıĢından daxilolmalar dövlət xərclərindən az olduqda meydana
çıxır. Daxilolmalar və xərclər arasındakı fərq, bir qayda olaraq dövlət borcu
hesabına örtülür. Dövlət bu borcu dövriyyəyə əlavə pul kütləsinin buraxılıĢı,
dövlət qiymətli kağızlarının satıĢı vasitəsilə ödəyə bilər. Bütün bunlara
əsaslanaraq, demək olar ki, daxilolmalar və xərclər vasitəsilə dövlətin iqtisadi
fəallığa təsiri imkanları müasir iqtisadiyyatın mühüm hissəsini təĢkil edir.
Vergilərin iqtisadi inkiĢafda oynadığı rol, birinci növbədə, dövlət
gəlirlərini təmin etməsi ilə bağlıdır. Bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində dövlətin
əsas vəzifələrindən biri, əlveriĢli investisiya mühitinin formalaĢdırılması və
investisiya axınının düzgün tənzimlənməsidir. Vergilərin bu sahədə həyata
keçirdikləri vəzifələr çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Burada ən əsas
tənzimləmə vasitəsi vergi güzəĢtlərinin tətbiqi və onun dairəsinin müəyyən
olunmasıdır. Belə vergi güzəĢtləri əlveriĢli investisiya mühitinin formalaĢmasının əsasını təĢkil edir. ƏlveriĢli investisiya mühiti istər daxili, istərsə də
xarici mənbəli investisiyaların milli iqtisadiyyata axınını Ģərtləndirən ən
mühüm amildir. Lakin vergi güzəĢtləri belə mühiti formalaĢdıran yeganə
vasitə deyildir. Belə ki, investisiyalara edilən vergi güzəĢtləri ilə bərabər, həm
də investisiya vergi kreditləri və sürətləndirilmiĢ amоrtizasiya sisteminin də
böyük əhəmiyyəti vardır. Бцтцн бunlar birlikdə investisiyaların təĢviqinin
vergi vasitələrini təĢkil edir.
«Dövlətin iqtisadi siyasətinin aləti kimi vergilər cəmiyyətdə bazar
münasibətlərinin inkiĢaf etməsi ilə və ən əvvəl, müxtəlif ictimai qrupların
gəlirlərinin, heç olmasa qismən bərabərləĢdirilməsindəн ötrü getdikcə daha
çox əhəmiyyət kəsb etməyə baĢlayır. … təkcə fiskal üsullarla yığılan pul
vəsaitlərinin həcmi deyil, həm də vergi sisteminin quruluĢu də dəyiĢir».
Ölkəmizin kredit reytinqinin müəyyən edilməsi və bu reytinqin bir sıra
qonĢu ölkələrlə müqayisədə yüksək olması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Halhazırda respublikamızda infrastrukturun bərpası məqsədilə sərfəli Ģərtlərlə
kreditlər cəlb edilməsi praktikasından geniĢ istifadə edilir. Bu məqsədlə
Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF), Beynəlxalq Yenidənqurma və ĠnkiĢaf
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Bankı (Dünya Bankı), Ġslam ĠnkiĢaf Bankı (ĠĠB), Asiya ĠnkiĢaf Bankı
(ASĠB), Almaniyanın KFV Bankı, Yaponiyanın Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı ilə əməkdaĢlıq nəticəsində respublikamızda həyata keçirilən iqtisadi
islahatların, yenidənqurma və bərpa iĢlərinin maliyyə vəsaiti ilə dəstəklənməsi xüsusi qeyd edilməlidir. Mövcud infrastrukturun bərpası, yenidən qurulması, yeni iĢ yerlərinin yaradılması və ölkədə keçirilən islahatların dəstəklənməsi məqsədi ilə əlveriĢli Ģərtlərlə xaricdən hökumət zəmanəti ilə cəlb
edilmiĢ kreditlərin 33%-i iqtisadi islahatlar və struktur dəyiĢikliklərinin
maliyyələĢdirilməsinə, 29% yanacaq-enerji sektorunun yenidən qurulmasına,
12% nəqliyyat xidmətinin yaxĢılaĢdırılmasına, 4% kimya, 11% kənd
təsərrüfatı və диэяр mühüm sahələrin maliyyələĢdirilməsinə yönəldilmiĢdir.
Cəlb edilən investisiya məqsədli kreditlərə xidmət, bilavasitə, büdcədən
həyata keçirilir.
Гейд етмяк лазымдыр ки, иqtisadiyyatın dinamik yüksəliĢi üçün vacib
olan amillərdən biri və ən mühümü neft gəlirlərinin ölkədaxili investisiyalara
cəlb edilməsidir. Son nəticədə bu, ölkənin beynəlxalq miqyasda rəqabətdözümlüyünə ən yaxĢı zəmanətdir. Ġqtisadi cəhətdən sürətlə inkiĢaf edən
ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, ixtisaslı iĢçi qüvvəsinə qoyulan investisiyalar
digər investisiya formalarından daha mənfəətlidir. Nəzərdə tutulan bu
təlяbatın tam ödənilməsi üçün bu istiqamətdə bəzi tədbirlərin həyata
keçirilməsi məqsədəmüvafiq olardı.
ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, iqtisadi islahatların
aparılması ölkə iqtisadiyyatına xarici kapitalın cəlb olunması təcrübəsinin
təkmilləĢdirilməsi, investisiya mühitinin daha da sabitləĢdirilməsini tələb
edir. Bazar münasibətlərinə keçidin iqtisadiyyatda yaratdığı problemlərin və
həmçinin daxili kapital çatıĢmazlığının aradan qaldırılması, hər Ģeydən əvvəl,
ölkəyə xarici investisiya axınının sürətləndirilməsini zəruri edir.
Xarici kapitalın ölkəyə daxil olmasını sürətləndirmək məqsədilə,
iqtisadiyyatın prioritet sahələrinin təhlili aparılmalı, ehtiyac olan investisiya
məbləği müəyyənləĢdirilməlidir. Sonra isə xarici kapitalы həmin sahələrə
məqsədyönlü və səmərəli istiqamətləndirmək lazımdır. Nəticədə, investisiya
prosesində yaranan əlavə itkilərin və dövlət borcunun səmərəsiz artımının
qarĢısını ala bilər, щямчинин maliyyə və investisiyalaĢdırma kimi bazar
iqtisadiyyatına xas olan iqtisadi tənzimləyici vasitələrlə istehsalçılar,
ictimai istehlakı təmin edən təsərrüfat fəaliyyəti üsullarını qəbul
etməklə, büdcə gəlirlərinin artımını təmin edə bilərlər.
Respublikamızda iqtisadi həyatın bütün sahələrində islahatlar
aparılır və bu da külli miqdarda büdcə vəsaiti tələb edir. Ölkəyə xarici
kapital daxil olmaqla, yeni obyektlərin tikintisinin həyata keçirilməsi,
yeni istehsal güclərinin iĢə salınması və istehsalın həcminin artması
səbəbindən, nəticədə ÜDM-in həcminin artması təmin edlir ki, bu da
maliyyə ehtiyatlarının əsas mənbəyi sayılır. Xarici kapitalın idxalı isə
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yeni obyektlərin tikintisi, fəaliyyətdə olan obyektlərin bərpası və
həmçinin yeni fəaliyyətə baĢlayan müəssisələrdə əhalinin müəyyən
hissəsinin məĢğulluğunu təmin etmiĢ olur. Ġstehsal prosesinin artması
nəticəsində isə hüquqi və fiziki Ģəxslərin gəlirləri də artır ki, bu da,
dövlətin əsas maliyyə ehtiyatları fondunun, gəlirlər sisteminin artma sına gətirib çıxarır.
Nəticədə, neftin qiymətlərinin proqnoz səviyyəsindən çox
artmasından əldə edilən əlavə gəlirlər xəzinədarlıqda toplanar aq xüsusi
hesabda neftin qiymətlərinin azaldığı dövrdə, həmin vəsaitlərdən
istifadə imkanlarını zəruri edir. Qeyd etmək lazımdır ki, əvvəllər əlavə
gəlirlərin bölüĢdürülməsi üzrə ətraflı izah edilməmiĢ mexanizm
mövcud idi. Bunun nəticəsində, həmin gəlirlərin həcminin yalnız 25%-i
Дövlət büdcəsinə daxil olurdu, qalan hissəsi isə ARDNġ-in sərəncamında qalırdı. Büdcə-vergi siyasətinin əsas istiqamətində qeyd olunur
ki, hal-hazırda Дövlət büdcəsinin xərcləri sosial və investisiya
yönümlüdür. Bu da, ilk növbədə “Yoxsulluğun azaldılması və Ġqtisadi
ĠnkiĢaf üzrə Dövlət Proqramı” çərçivəsində tədbirlərin maliyyələĢ dirilməsini təmin etməlidir.
Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkiĢafının əsas istiqamətləri və məqsədləri onun müasir durumu, inkiĢaf potensialı, qarĢıda duran
prioritet vəzifələri dünya iqtisadiyyatında tutduğu yerlə müəyyən edilir. Qeyd
olunan ümumi inkiĢaf istiqamətlərinin və onların məqsəd və vəzifələrinin
həyata keçirilməsi üçün investisiya siyasəti mühüm alətlərdən biridir. Bu
baxımdan, dövlət investisiya siyasətinin milli və sektor inkiĢafı çərçivəsində
formalaĢdırılması mühüm əhəmiyyət kəsb etməklə yanaĢı, sahələr arasında
qarĢılıqlı əlaqələrin təmin edilməsi və uyğunsuzluqlara yol verilməməsi üçün
yeganə yoldur. Bir çox inkiĢaf etməkdə olan və vəsait çatıĢmazlığı ilə üzləĢən
ölkələrdən fərqli olaraq, ölkəmiz karbohidrogen ehtiyatlarının istismarından
böyük həcmdə gəlir əldə etməyə baĢlamıĢ və bu gəlirlərin orta müddətdə
ildən-ilə artacağı gözlənilir. Dünya təcrübəsi göstərir ki, büdcə vəsaitlərinin
çatıĢmazlığı Ģəraitində xərclərin səmərəli istifadəsi ilə müqayisədə, böyük
həcmdə gəlirlərin toplanması prosesinin idarə olunmasında daha çətin
problemlər ortaya çıxa bilər.
Dünya Bankının proqnozlarına görə, 20 il ərzində neft qiymətləri
normal götürüldükdə belə, Azərbaycan 140 milyard dollar vəsait qazanacaqdır. Bu vəsait isə ölkə iqtisadiyyatını inkiĢaf etdirməyə və insanların
maddi rifahının yaxĢılaĢmasına kömək edəcəkdir. Məhz bu baxımdan, Гeyrineft sektorunun ИnkiĢaf Сtrategiyasının iĢlənib hazırlanması və həyata
keçirilməsinə xüsusi diqqət yetirilir. Respublikada qeyri-neft sektorunun
inkiĢafı üzrə Сtrategiya iki istiqaməti bu sektorda struktur islahatlarının
aparılması ilə onun inkiĢafının dəstəklənməsini və neft gəlirlərinин düzgün
idarə olunması vasitəsilə makroiqtisadi sabitliyin qorunub saxlanılmasını
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əhatə edir. Qeyri-neft sektorunun СtimullaĢdırılması Сtrategiyası isə öz
növbəsində, bir çox kompleks tədbirlərin həyata keiçrilməsini tələb edir. Ġlk
növbədə, qeyri-neft sektorunda biznesin daha da həvəsləndirilməsi, onun
kreditləĢdirilməsi mexanizmlərinin yaradılması və bu istiqamətdə neft
gəlirlərindən fəal istifadə mühüm Ģərtdir. Digər tərəfdən, qeyri-neft sektorunda vergi dərəcələrinin neft sektoruna nisbətən aĢağı salınması, investisiyaların
stimullaĢdırılması, xüsusilə kənd təsərrüfatının xarici iqtisadi müdaxildən
qorunması, özəlləĢdirilən müəssisələrdə texnoloji yeniliklərin tətbiqi və
bununla bağlı layihələrin kreditləĢdirilməsi də diqqət mərkəzində saxlanılır.
Bu sahədə mühüm məsələlərdən biri də qeyri-neft sektorunun subsidiyalaĢdırılması hallarının mərhələlərlə aradan qaldırılması və sahənin neft sektorundan asılılığının azaldılmasından ibarətdir.
Yüksək makroiqtisadi dinamika Ģəraitində Azərbaycanda vergi bazasının qarĢıdakı illərdə yüksək templə geniĢlənəcəyi gözlənilir. Bu da təbiidir,
çünki iqtisadi artım dövlətin vergi gəlirlərinin artmasına əlveriĢli Ģərait
yaradır.
Son 12 ilin məlumatlarından istifadə etməklə, ÜDM ilə vergi daxilolmaları arasında funksional asılılığa diqqət yetirək.
Cədvəl 4
ÜDM və vergi gəlirləri haqqında məlumat (mlrd.manat)
İllər

ÜDM

Vergilər

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

2732,6
3158,3
3440,6
3775,1
4718,1
5315,6
6062,5
7146,5
8530,2
12522,5
18746,2
26815,1

509,5
486,3
449,2
480,0
596,7
719,5
833,1
992,7
1215,7
1728,1
3006,8
5144,2

Vergilərin ÜDM-ə
nisbəti
18,65
15,40
13,06
12,72
12,65
13,54
13,74
13,89
14,25
13,80
16,04
19,18

Mənbə: Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2002,Bakı,”Səda”2002, s.376;
Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2008,Bakı,”Səda”2008

Cədvəldən görünür ki, 2005-ci ilə qədər ümumdaxili məhsulun hər 100
manat artımı vergi daxilolmalarını orta hesabla 13-15 manat, 2007-ci ildə isə
19,18 manat artımına səbəb olur. Son 2-3 ildəki artım əsasən xarici neft
Ģirkətlərinin ödədiyi mənfəətdən vergilərin hesabınadır.
Dünyada az da olsa, neft gəlirlərindən səmərəli istifadə edib sabit
iqtisadiyyat qurmuĢ ölkələr var. Doğrudur, bu ölkələrdə dövlət, iqtisadiyyatını neqativ təcrübəyə malik ölkələrdə olduğu kimi, yalnız neft üzərində
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formalaĢdırmır. Bir sıra hallarda isə bu təcrübə bütöv ölkə miqyasında deyil,
neft hasil edilən konkret coğrafi regionda özünü bцruzə verir. Nəzərdən
keçirilən ölkələr sırasına ABġ, Kanada, Norveç, Avstraliya kimi inkiĢaf etmiĢ
dövlətlər daxildir. Onların neft və digər mineral sənayeсi, habelə bu
sənayedən əldə olunan gəlirin istifadə təcrübəsi böyük maraq kəsb edir və
güman etmək olar ki, hər bir neft ölkəsi bu təcrübədən bəhrələnib neft
amilinin mənfi nəticələrini əvvəlcədən proqnozlaĢdırа билярляр. mümkündür.
Respublikamızda neft gəlirləri əsasən aĢağıdakı istiqamətlərdə və
təĢkilatlarda istifadə edilir: ADNF, Дövlət büdcəsi, Sosial Müdafiə Fondu,
dövlət müəssisələri, banklar, vətəndaĢlar. Neft amili bütün digər ölkələrdə
olduğu kimi, özünün iqtisadiyyat və cəmiyyət üçün doğurduğu çoxsaylı
fəsadlarla müĢayiət olunur. Neft gəlirlərinin hazırda və xüsusilə də yaxın
gələcəkdə iqtisadiyyata çox güclü təsir imkanları olduğunu nəzərə alsaq,
onun fəsadlarının ilk öncə makroiqtisadi dinamika və artım sürəti ilə bağlı
olduğunu etirab etmək lazımdır. Adətən, belə qısamüddətli perspektivdə
iqtisadiyyatın artım sürəti çox yüksək olur.
Ġqtisadiyyatın uzunmüddətli perspektivdə neftdən asılılığı artım
sürətinin aĢağı düĢməsinə gətirib çıxara bilər. Bu qanunauyğunluq dünyanın
bir çox ölkələrində özünü doğrultmуĢdуr. Neft, ilk əvvəl artım sürətini
yüksəldir, lakin bu qısamüddətli effektdir. Sonrakı dövrdə isə artım sürəti
aĢağı düĢür. Baxmayaraq ki, neft hal-hazırda bir sıra makroiqtisadi
problemləri həll edir, lakin bu köklü islahatlar aparılmasına və daha optimal
iqtisadi modellərin araĢdırılmasına mane olmamalıdır, çünki neft öz effektini
itirdikdən sonra, ölkə iqtisadiyyatı güclü təzyiq altına düĢə bilər və bunun baĢ
verməməsi üçün indi, yəni neftin iqtisadiyyatda böyük rol oynadığı bir
dövrdə digər iqtisadi sektorları inkiĢaf etdirmək lazımdır.
8.3.Бüdcə gəlirlərinin artыrыlmasыnda büdcə-vergi siyasətinin
səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətləri
Дünya юлкяляри təcrübəsində xammalın ixracatından əldə olunmuĢ
vəsaitlərin kortəbii, heç bir iqtisadi səmərə gözlənilmədən xərclənməsi
hallarına rast gəlinir ki, bu da son nəticədə xammal ixracatçısı olan ölkələrdə
iqtisadi inkiĢafın qeyri-sabit olmasına gətirib çıxarır. Buna misal olaraq
Nigeriya və Meksikanı göstərmək olar. Neft gəlirlərinin artmasının ilkin
mərhələsində bu ölkələrdə böyük həcmdə büdcə kəsirləri mövcud idi. Lakin
gəlirlərin artması hökumətə imkan verdi ki, müəyyən siyasi dividendlər
qazanmaq üçün büdcə xərclərini daha da artırsınlar. Halbuki, bu gəlirlərin
büdcə kəsirinin və xarici borcun azaldılmasına yönəldilməsi daha məntiqli
görünərdi. Məhz bu səbəbə görə həmin ölkələr neft gəlirlərinin azalması
dövründə sosial-iqtisadi gərginlik ilə üzləĢdilər.
Beləliklə, «holland sindromu» təhlükəsinin yaranması fonunda bir çox
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ölkələrdə neft və qaz gəlirlərinin necə istifadə olunması məsələsi gündəmə
gəlir. Məsələ burasındadır ki, neft və qaz gəlirləri hədsiz deyildir və gələcək
dövrlərdə neft gəlirlərinin azalmasının mənfi makroiqtisadi nəticələrini tam
kompensasiya etmək üçün milli iqtisadiyyatda kifayət qədər fiziki və insan
kapitalının yaradılması çox zəruridir. Neft gəlirlərinin əsasən dövlət
sektorunda cəmləĢdiyini nəzərə alaraq, bu gəlirlərin necə xərclənməsi və
indiki və gələcək nəsillər arasında necə bölüĢdürülməsi xammal kəĢфi ilə
üzləĢmiĢ ölkələrdə iqtisadi siyasətin təməl problemlərindən birini təĢkil edir.
Çünki təbii ehtiyatlardan əldə olunan gəlirlərin səmərəsiz daxili xərclərə
yönəldilməsi və siyasi lobbizmin nəticəsi olaraq hədər xərclənməsi təhlükəsi
yaranır. Digər tərəfdən dövlət maliyyə mexanizmləri Ģəffaf deyilsə,
ictimaiyyətdə neft gəlirlərinin istifadəsi prosesində hökumətə qarĢı inamsızlıq
da arta bilər.
Məhz bu təhlükələrə əsaslanaraq, son 40 ildə «makroiqtisadi nəzəriyyə»də neft gəlirlərinin optimal istifadəsinə dair müxtəlif koseptual baxıĢlar və
modellər təĢəkkül tapmaqdadır. Bunlardan ən geniĢ yayılmıĢı, Engelс və
Vaнdesл yanaĢmasıdır ki, burada da neft gəlirlərinin nəsillər arasında effektiv
bölüĢdürülməsi prinsipləri özünə yer tapmıĢdır. Bu yanaĢmanın əsasını
«daimi (dəyiĢməz) gəlirlər» hipotezi təĢkil edir və bu hipotezə görə iqtisadi
subyektlər öz gəlirlərinin yalnız daimi hissəsini xərcləyə bilərlər. Bu o
deməkdir ki, dövlət bütün zamanlarda milli sərvətlərin dəyərini dəyiĢməz
səviyyədə saxlamalıdır.
Bu modelə görə adambaĢına düĢən neft sərvətlərinin dəyiĢməz
saxlanması prinsipi o zaman optimal sayılır ki, adambaĢına düĢən qeyri-neft
ÜDM-i uzunmüddətli perspektivdə sabit səviyyədə qalır. Əgər adambaĢına
düĢən qeyri-neft ÜDM-in artması gözlənilirsə, onda neft gəlirlərinin onsuz da
varlı olan gələcək nəsillər üçün saxlanması «nəsillərarası transfertlər»
modelinə bir o qədər də adekvat deyildir. Əksinə, əgər qeyri-neft ÜDM-in
azalması proqnozlaĢdırılırsa (məsələn, əhalinin sayının artması səbəbindən),
optimal fiskal strategiya tələb edir ki, adambaĢına düĢən sərvətlərin dəyiĢməz
yox, artan trayektoriyası təmin olunmalıdır.
Hökumətin məqsəd funksiyası ondan ibarət olmalıdır ki, baxılan dövr
ərzində adambaĢına düĢən Сərəncamda qalan gəlirlərin hamarlaĢdırılması
vasitəsilə əhalinin maksimal rifah halına nail olunsun. Burada adambaĢına
düĢən Сərəncamda qalan gəlirlər dedikdə, vergilərin ödənilməsindən sonra
adambaĢına düĢən qeyri-neft ÜDM-i ilə adambaĢına düĢən və neft gəlirləri
hesabına maliyyələĢən hökumət xərclərinin cəmi nəzərdə tutulur. Beləliklə,
neftlə maliyyələĢən xərclər ictimai istehlaka və ya sosial transfertlərə
ekvivalent olan anlayıĢdır.
Hökumətin zamanlaraраsı (intertemporal) büdcə məhdudiyйətləri belə
bir siyasət prinsipini nəzərdə tutur ki, gələcək neft gəlirlərinin bugünkц xalis
dəyəri, gələcək xərclərin bugünkц xalis dəyəri və borcun xalis dəyərinin
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dəyiĢməsinə bərabər olmalıdır. Bu zamanlararası büdcə məhdudiyyəti
aĢağıdakı qaydada müəyyən olunur:
- hər bir dövr üçün hökumətin büdcə məhdudiyyəti müəyyənləĢdirilir;
- neftlə bağlı fiskal gəlirlər və neft yataqlarının istismarı arasında əlaqə
tapılır və bu əsasda büdcə məhdudiyyəti müəyyən olunur.
Hər bir dövr üçün hökumətin büdcə məhdudiyyətinin müəyyənləĢməsi
büdcə kəsirinin hökumətin xalis aktivlərinin azalması hesabına maliyyələĢməsini nəzərdə tutan konsepsiyadır. Qeyri-neft kəsiri (neft hasilatı ilə gəlirlərdən və neft aktivləri üzrə faiz gəlirlərindən təmizlənmiĢ Дövlət büdcəsi
kəsiri) cəmi neft sərvətləri üzrə qazanılmıĢ faizlərin, neft sərvətinin və dövlət
borcunun dəyiĢməsi hesabına maliyyələĢdirilir.
Bu Ģərtin əsas ehtimalları ondan ibarətdir ki, hər bir dövrdə qeyri-neft
xərcləri (dövlət borcuna xidmət daxil olmaqla) qeyri-neft gəlirlərinə
bərabərdir və qeyri-neft ÜDM-ində sabit xüsusi çəkiyə malikdir. Bu ehtimala
əsasən, hökumət neft gəlirlərini bütün nəsillər arasında elə bölüĢdürməlidir
ki, daha az gəlirə malik nəsillərin maddi rifahı yüksəlmiĢ olsun. Dövlət
borcunun qeyri-neft ÜDM-инdə sabit payı ehtimal edilir.
Qeyd etmək lazımdır ki, adambaĢına düĢən Сərəncamda qalan gəlirlərin
daimi (dəyiĢməz) trayektoriyası kəmiyyət baxımынdan məlum olan müəyyən
dövr üçün hesablana bilər. Burada Engelс və Vandelin «alqoritmi»-nə riayət
etmək lazımdır. Bu alqoritmə əsasən neft gəlirləri dövr ərzində (məsələn,
Azərbaycan Ģəraitində 30 il) ən kasıb nəsлin gəlirinin yüksəldilməsinə sərf
olunur o vaxta qədər ki, bu nəslин maddi rifahı ondan bir qədər üstün olan
nəslin rifah səviyyəsinə gəlib çatır. Əgər bu halda neft gəlirləri tükənməyibsə,
iki ən kasıb nəslin gəlirləri o vaxta qədər artırılır ki, bu gəlirlər maddi rifahına
görə onlardan üstün olan 3-cü nəslin gəlir səviyyəsinə bərabərləĢir. Bu
alqoritm zəncirvari sürətdə neft gəlirləri tükənənə qədər davam etdirilir.
Yekunda Сərəncamda qalan gəlirlər adambaĢına düĢən qeyri-neft ÜDM-нin
artım tempi səviyyəsində yüksəlir.
Щал щазырда Азярбайжан Республикасынын Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin formalaĢmasında qeyri-neft sektoru mühüm rol oynasa da, büdcə gəlirlərinin artım tempində onun iĢtirakı zəifdir və büdcə gəlirlərinin artımında
neft sektorunun ödədiyi vergilərin payı daha böyükdür. ġübhəsiz ki, neft
gəlirləri qeyri-neft sektorunun inkiĢafı üçün mühüm maliyyə mənbəyidir.
Bununla belə, bu sektorun inkiĢafı yalnız maliyyə mənbələri ilə məhdudlaĢmır. Burada bir çox institutsional amillər də həlledici rola malikdir. Burada
ən baĢlıca prioritetlərdən biri, qeyri-neft sektorunun inkiĢaf potensialını
maksimum nəzərə alan Оptimal vergi Сtrategiyasının iĢlənməsidir. Məhz
vergi yükünün cüzi yox, əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması qeyri-neft sektorunda çox mühüm stimul yaratmaq imkanındadır. Bu gün hökumətin gördüyü
tədbirlər vergi yükünün azaldılmasına yönəldilməsi kimi qiymətləndirilməlidir.
Müasir dövr özünün inkişafının qlobal həcminə, münasibətlərin mürək373

kəbliyinə, iqtisadi hadisələrin çevikliyinə görə əvvəlki dövrlərdən xeyli
fərqlənir. Hal-hazırda dünya neft sənayesində mühüm rol oynayan respublikamıza dünya ölkələrinin maraqlarının arasında neft amili xüsusi
əhəmiyyətə malikdir. Ölkəmizin ilkin iqtisadi yüksəlişi əsasən neft ixracının
hesabına olmuş, sonradan neft və qaz istehsalına yardımçı olan sənaye
sahələri inkişaf etmişdir. Deyilənlərdən belə bir qənaətə gəlmək olar ki,
ölkəmizdə neft sektoru ilə yanaşı, başqa sahələrin də inkişaf etdirilməsinə
geniş imkanlar vardır və bu istiqamətdə düzgün, məqsədyönlü investisiya
siyasəti aparılır. Son illərdə digər sferalarda olduğu kimi dövlət maliyyəsi
sferasında da sabitlik hökm sürməkdədir. Eyni zamanda, dövlətin büdcə-vergi siyasəti və onun iqtisadi siyasətin digər istiqamətləri, xüsusən də monetar
siyasətə effektiv koordinasiyası ölkədə iqtisadi artımın dayanıqlı xarakter
almasında mühüm rol oynamışdır.
Fiskal strategiyanın reallaĢması isə bu istiqamətdə həlledici rol oynayır.
Təcrübə göstərir ki, neft gəlirlərinin fiskal ekspansiyada fəal istifadəsi
valyuta və pul bazarlarında davamlı gərginlik yaradan amildir. Təbii ki, həm
milli valyutanın dolлara nisbətən kəskin bahalaĢması, həm də pul kütləsinin
arzuolunmaz dərəcədə artması problematik bir haldır. Bu problemи neft
gəlirləri istisna olmaqla, Дövlət büdcəsinin real kəsirinə nəzər saldıqda aydın
görmək olar.
Göründüyü kimi, makroiqtisadi sabitliyi və iqtisadiyyatın qeyri-neft
sektorunun inkiĢafı ilə bağlı meydana çıxacaq, keyfiyyətcə yeni tələbləri
nəzərə alaraq, ehtiyatlı xərc siyasətinin yeridilməsi vacibdir. Çünki büdcənin
gəlirləri artdıqca, dövlət xərcləri də artmaqda davam edəcəkdir.
Qeyri-neft sektorunun ödədiyi vergilərin artım sürətinin neft sektorunun
ödədiyi vergilərin artım sürətindən geridə qalmasına baxmayaraq, birinci
daha sabit artım tempinə malikdir. Neft sektorunun ödədiyi vergilərin həcmi
dünya bazarının konyunkturundan daha çox asılıdır.
Qeyri-neft sektorunun ödədiyi vergilərin həcminin artması isə bu
sektorda iqtisadi canlanmanın nəticəsidir. Qeyri-neft sektorundan vergi
daxiolmaları xarici tərəddüdlərə məruz qalmır və hökumətin fiskal
tədbirlərinin sabitliyinə Ģərait yaradır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, qeyrineft sektorunun ödədiyi vergilərin həcminin real artımı vergi dərəcələrinin
aĢağı salınması Ģəraitində baĢ verir. Bu da onu göstərir ki, qeyri-neft sektoru
üzərində vergi ağırlığının azalması bu sektorda canlanmaya və nəticə etibarilə
ödənilən vergilərin həcminin artmasına imkan verir.
Qeyri-neft sektorunda bir sıra sahələrin həyat fəaliyyətinin saxlanması
məqsədilə hökumət dəyərinin tamamilə ödənilməməsinə baxmayaraq enerji
daĢıyıcılarının qeyri-neft sektoruna təklifini dayandırmır və beləliklə, qeyrineft sektorunun həyat fəaliyyətinin neft sektoru tərəfindən subsidiyalaĢdırılması effektini yaradır. Qeyri-neft sektorunun ödəniĢ qabiliyyətinin aĢağı
olması sürətli iqtisadi inkiĢafın təmin olunmasına ciddi əngəl yaradan
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ödəməmələr probleminin yaranmasına səbəb olur.
Ġqtisadiyyatda qarĢılıqlı ödəməmələr sistemində yeganə xalis kreditor
mövqeyinə Dövlət Neft ġirkəti malikdir. «Azərenerji», «Azəriqaz», Dəmiryol
idarəлярinin öz məhsullarının haqlarını ala bilməməлярi onları Dövlət Neft
Шirkəti qarĢısında borclu durumuna salmıĢdır. Satılan enerjinin, su və qazın
haqlarının ödənilməsi sisteminin qeyri-təkmil olması, onların istehlakçılara
çatdırılması zamanı həddən artıq texniki itkilərin və qeyri-rəsmi mənimsəmə
hallarının mövcud olması da həmin sahələrin ödəniĢ qabiliyyətinə mənfi təsir
göstərən amillərdəndir. Bununla yanaĢı, yuxarıdakı məlumatlardan göründüyü kimi, ən böyük məbləğdə xalis borclu mövqeyinə isə «Azərkimya»
Дövlət Шirkətinin müəssisələri malikdir. Bu isə bu sahəyə daxil olan
müəssisələrin yalnız dolayı subsidiyalar hesabına fəaliyyət göstərdiyini və
ümumiyyətlə desək, həmin sahənin iqtisadi resursların səmərəsiz istifadəçisi
olduğunu göstərir. Bütün bunlar özünün maliyyə ağırlığını son nəticədə neft
sektorunun üzərinə qoyur. Neft sektoru da öz növbəsində dövlət Бüdcəsi
qarĢısında vergi üzrə öhdəliyini tam ödəyə bilməmək vəziyyəti ilə üzləĢir.
Neft sektorunun qeyri-neft sektorunu ödəməmələr formasında maliyyələĢdirməsi ikincinin belə Ģəraitdə fəaliyyət göstərməsi ənənəsini yaradır və
qeyri-neft sektoru artıq bu Ģəraitə adaptasiya olunur. Bu Ģəraitin aradan
qaldırılması isə artıq ödəməmələr probleminin yaranmasında mühüm amil
kimi çıxıĢ edən və səmərəsiz fəaliyyət göstərən sahələrin həyat fəaliyyətinin
dayandırılması zərurətini yaradır.
Azərbaycanda Дövlət Бüdcəsi, Нeft Фondunun gəlirlərinin getdikcə
artması geniĢ maliyyə bazasına malik bu tipli fondların yaradılmasına real
imkanlar açır. Qeyri-neft sektorunun inkiĢafı üzrə dövlət maliyyə fondlarınun
vəsaitləri aĢağıdakı formalarda yerləĢdirilə bilər:
Əsas fondların alınması, yeniləĢdirilməsi üçün uzunmüddətli, aĢağı
faizli kreditlərin təqdim edilməsi;
Dövriyyə vəsaitinin tamamlanması üçün simvolik faizlə qısamüddətli
kreditlərin təqdim edilməsi;
Veksellərin uçotunun və akseptləĢdirilməsi əməliyyatlarının həyata
keçirilməsi;
Riskli, lakin perspektivi yüksək olan yeni biznes fəaliyyətinin
kreditləĢdirilməsi;
Ġnnovasiya layihələrinin kreditləĢdirilməsi;
Lizinq xidmətinin təĢkili.
Qeyri-neft sektorunun inkiĢafı üzrə dövlət maliyyə fondlarının
fəaliyyəti təkcə maliyyə vəsaitlərinin təqdim edilməsi ilə yekunlaĢmamalı,
eyni zamanda aĢağıdakı xidmət növləri ilə tamamlanmalıdır:
Menecmentin təĢkili üzrə tövsiyələrin verilməsi;
Kredit risklərinin dəyərləndirilməsi;
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Yeni biznes imkanlarının mövcudluğu ilə bağlı informasiyaların
verilməsi, konsaltinq xidməti, biznes planların tərtibi;
KreditləĢmə tarixi üzrə reyestrin aparılması və hər müəssisə üzrə
kredit ödəmək mədəniyyətinin təhlili;
Menecerlərin tədrisi sisteminin təĢkili;
Modern texnologiya, xammal və istehsal məqsədləri üçün digər növ
vasitələrin daha əlveriĢli qiymətlərlə alınmasına yardım edilməsi;
Biznes qurumları arasında əlaqələrin yaradılmasına yardım edilməsi;
Məhsulun ixracının təĢkili ilə bağlı məsləhətlərin verilməsi.
Neft gəlirlərinin əsasən fəal yığım vasitəsi kimi istifadə olunması, yəni
Нeft Фondunda aktivlərin dinamik artımı və qorunub saxlanması strateji
önəm kəsb edir. Yaxın gələcəkdə nəzərdə tutulan neft-qaz müqavilələrinin
reallaĢması nəticəsində, Azərbaycan dünyanın ən zəngin neft-qaz ölkəsinə
çevriləcəkdir. Neft yataqlarının mənimsənilməsi, böyük kapital qoyuluĢu,
müasir texnika və texnologiyanın tətbiqi külli miqdarda xarici investisiyaların
cəlb edilməsi neftdən gələn gəlirlərin və nəticədə, Дövlət büdcəsinin
gəlirlərinin nəzərəçarpacaq dərəcədə artmasına gətirib çıxaracaqdır.
Гейд етмяк лазымдыр ки, гeyri-neft sекторунун, xidmət və digər
infrastruktur obyektlərinin inkiĢafını təmin etmək, məĢğulluğun səviyyəsini
yüksəltmək və əhalinin güzəranını daha da yaxĢılaĢdırmaq qarĢıda duran
mühüm vəzifяlərdəndir. Bu məqsədlə:
 gələcəkdə də xərclərin investsiya və sosialyönümlülüyünə üstünlük
vermək;
 büdcə təĢkilatlarında borclanma prosesini çevik idarə etmək;
 dövlət əmlakının idarə edilməsi mexanizmini təkmilləĢdirməklə
dövlət büdcəsinə daxilolmaları artırmaq;
 dövlət rüsumuna cəlb olunan xidmətlərin tərkibini geniĢləndirməklə
onun yığılmasına nəzarəti gücləndirmək;
 büdcə gəlirlərinin və xərclərinin strukturunun təkmilləĢdirilməsi,
habelə Ģəffaflığının artırılmasını təmin edən qanunvericilik bazasının
formalaĢdırılması istiqamətində iĢi davam etdirmək.
Yuxarıda deyilənlərdən və əldə olunan iqtisadi nailiyyətlərdən belə bir
qənaətə gəlmək olar ki, respublikada makroiqtisadi sahədə nailiyyətlərin
təmin edilməsinin əsas Ģərtlərindən biri də düzgün büdcə vergi siyasətinin
həyata keçirilməsi olmuĢdur. Büdcə-vergi siyasətinin və maliyyə sistemində
aparılan islahatların mühüm istiqamətləri kimi büdcə gəlirlərinin
strukturunun təkmilləĢdirilməsi və Ģəffaflığının artırılması, dövlətə məxsus
maliyyə ehtiyatlarından səmərəli istifadə etmək baxımından, xəzinədarlığın
iĢinin daha da təkmilləĢdirilməsi, xərclərin icrasının maliyyə planlaĢdırılması
əsasında həyata keçirilməsi və vergi məkanını geniĢləndirməklə vergi yükünü
azaltmaq olmuĢdur. Göründüyü kimi, müasir Ģəraitdə dövlətin büdcə-vergi
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siyasətində büdcə tarazlığının qorunması çox vacib Ģərtlərdən biri olduğu
üçün büdcə-vergi siyasətini elə bir Ģəkildə uyğunlaĢdırmaq tələb olunur ki,
Дövlət büdcəsi bu uyğunlaĢmanın uğursuzluğunda iqtisadiyyatı iflic
vəziyyətinə salmasın. Çünki hər bir siyasətin pozitiv nəticələrindən baĢqa,
neqativ nəticələrinin də ola bilməsini yaddan çıxarmaq lazım deyildir.
Məlumdur ki, vergi dərəcələrinin azaldılması uzunmüddətli dövrdə
iqtisadi aktivliyi artırmaqla, vergi bazasının geniĢlənməsinə və büdcənin
vergi daxilolmalarının artmasına səbəb olur. Lakin bu məqamda əsas problem
iqtisadiyyatın hansı fazada olmasını düzgün müəyyənləĢdirmək və buna
uyğun olan optimal vergi dərəcələrinin müəyyənləĢməsidir . Əks halda vergi
dərəcələrinin azaldılması istiqamətində atılan addımlar uzunmüddətli dövrdə
də lazımi effekti verməyə bilər və büdcə daxilolmalarını müəyyən qədər
azalda bilər.
Respublikamızda qeyri-neft sektorunun inkiĢafı ilə bağlı ən vacib
strateji istiqamət - neft bumu nəticəsində makroiqtisadi sabitlik üçün yarana
biləcək təhlükələrin aradan qaldırılmasıdır. Burada əsas vəzifə milli
valyutanın möhkəmlənməsinin qarĢısının alınması və inflyasiyanın normal
səviyyədə saxlanılması məqsədilə müvafiq dövlət siyasəti aĢağıdakı
prinsiplərə əsaslana bilər:
neft gəlirlərinin nəzərdə tutulmuĢ səviyyəsindən artıq hissəsinin yığım
fondunda cəmləĢdirilməsi;
dövlət xərclərinin orta və uzunmüddətli sosial-iqtisadi inkiĢaf
proqramlarına uyğun həyata keçirilməsi;
büdcə xərclərinin artırılması zamanı onun məcmu tələbin komponentlərinə ayrılıqda göstərdiyi təsir və təklifin strukturu ilə uyğunluğuna diqqət
yetirilməsi;
dövlət xərcləmələrinin idarə olunmasının təkmilləĢdirilməsi;
maliyyə intizamının möhkəmləndirilməsi, həmçinin dolayı subsidiyalaĢma hallarının azaldılması;
gözlənilən inflyasiya meyиllərinin qarĢısının alınması üçün həyata keçirilən sterilizasiya tədbirlərinin çevikliyinin artırılması və s.
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Cədvəl 1
2000-2007-cı illər ərzində Дövlət büdcəsinin gəlirləri, xərcləri və
büdcə kəsirinin ÜDM-də xüsusi çəkisi
Göstəricilər
Ümumdaxili
məhsul
(mln.manat)
Büdcənin
gəlirləri
(mlyn.manat)
Büdcə
gəlirlərinin
ÜDM-də xüsusi
çəkisi, %-lə
Büdcənin
xərcləri
(mln.manat)
Büdcə
xərclərinin
ÜDM-də xüsusi
çəkisi, %-lə
Büdcə kəsiri
(mln.manat)
Büdcə kəsirinin
ümumdaxili
мящсула
нисбятян, %-ля

2000
4718,1

2001
5315,6

2002
6062,5

2003
7146,5

2004
8530,2

2005
12522,6

2006
18746,2

2007
26815,1

714,6

784,8

910,2

1220,9

1509,5

2055,2

3868,8

6006,6

15,1

14,7

15,0

17,1

17,7

16,6

20,6

22,4

764,0

807,5

931,8

1234,5

1502,1

2140,7

3790,1

6086,2

16,2

15,2

15,4

17,3

17,6

17,1

20,2

22,7

-49,3

-22,7

-21,5

-13,6

7,3

-85,6

78,6

-79,6

1,0

0,4

0,4

0,2

0,1

0,7

0,4

0,3

Mənbə: Azərbaycanыn statistik göstəriciləri 2008. Dövlət Statistika Komitəsi.Bakı, 2008

Cədvəl məlumatlarından görünür ki, 2007-ci illə müqayisədə, 2010-cu
ildə büdcə gəlirlərinin təqribən 50% artacağı proqnozlaĢdırıldığı halda,
Dövlət Neft Fondunun gəlirlərinin 5 dəfəyədək artacağı proqnozlaĢdırılır.
Növbəti bir neçə ildə neft hasilatının kəskin yüksəlməsi büdcəyə böyük
həcmli pulların daxil olacağını deməyə əsas verir. Ancaq bu artım
qısamüddətli olacağından, vəsaitlərin optimal idarə olunması çox vacib
məsələdir. Büdcə xərclərinin indiki templə artımı, bir tərəfdən, inflyasiya
təzyiqi, digər tərəfdən də, neft hasilatının azalacağı təqdirdə maliyyələĢmə
problemi yaratmaqla ölkə iqtisadiyyatının inkiĢafı üçün ciddi maneəyə
çevrilə bilər.
Baxmayaraq ki, 2007-ci ildə vergi dərəcələrinin aĢağı salınması nəzərdə
tutulmamıĢdır, лакин əvvəlki illərdə bu istiqamətdə ciddi addımlar atılmıĢdır.
Təbii ki, vergi dərəcələrinin dəyiĢdirilməsi konkret məqsədlər daĢımalıdır.
Əgər əvvəlki illərlə müqayisə etsək, görmək olar ki, ölkədə vergilərin sayı
azalaraq 14-dən 9-a endirilib, mənfəət vergisinin dərəcəsi 10 faiz, ƏDV-nin
səviyyəsi 2 faiz, gəlir vergisinin yuxarı həddi 10 faiz aĢağı salınıb. Yəni vergi
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dərəcələrinin müəyyən qədər aĢağı salınması prosesi gedib. Nəzərə almaq
lazımdır ki, vergi yükü problemi də kəskin Ģəkildə aktuallıq kəsb etmir.
Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, vergi ödəyicisindən tutulan vergilər
onun məcmu gəlirinin 30-40 faizindən çox olduqda, iqtisadi fəallığın
səviyyəsi aĢağı düĢür, ölkəyə qoyulan investisiyaların həcmi azalır. Son beĢ il
üzrə vergi yükünün səviyyəsinə diqqət yetirsək, bu göstəricinin 20 faiz
həddini ötmədiyini görmək olar. Bu bir çox ölkələrlə müqayisədə çox aĢağı
göstəricidir, Avropa ölkələrində faktiki vergi yükünün səviyyəsi
respublikamızla müqayisədə çox yüksəkdir. MDB dövlətlərinə gəldikdə isə,
vergi yükü Rusiya, Ukrayna, Qazaxıstan, Belarus kimi dövlətlərdən aĢağıdır.
Əgər Avropa ölkələrinin vergi qanunvericiliyinə diqqət yetirsək, görə bilərik
ki, ƏDV dərəcəsinin orta göstəricisi bu ölkələr üzrə 19,5%, mənfəət vergisi
dərəcəsinin orta gostəricisi isə 24,2%-dir. Fiziki Ģəxslərin gəlir vergisinin
dərəcəsinin maksimal həddi üzrə orta gostərici isə bu ölkələr üzrə 40,8%
təĢkil edir. Deməli, Azərbaycanda ƏDV-nin dərəcəsi Avropa ölkələri üzrə
ƏDV dərəcəsinin orta göstəricisindən aĢağıdır.
Mənfəət və gəlir vergisinin dərəcələrinin də Avropa ölkələri üzrə orta
göstərici ilə müqayisəsi zamanı bu hal müĢahidə olunur. MDB-yə üzv olan
ölkələr üzrə ƏDV-nin orta göstəricisi 18,8%, mənfəət vergisinin orta
göstəricisi 22,9%, fiziki Ģəxslərin gəlir vergisinin orta göstəricisi isə 21,3%dir. Bütün bunlarla yanaĢı, hökumət vergi yükünün optimal səviyyədə
saxlanılması və vergi sisteminin liberallaĢdırılması istiqamətində siyasət
yürütməli, vergi dərəcələrinin perspektivdə aĢağı salınması ilə bağlı
Гanunvericiliyə müvafiq dəyiĢikliklər edilməsini diqqətdə saxlamalıdır.
Гейд етмяк лазымдыр ки, бeynəlxalq təcrübəyə əsasən, əmlak vergisi
üzrə vergitutma obyekti kimi torpaq, bina və s. daĢınan və daĢınmaz əmlaklar
götürülür. Bu baxımdan əmlak və torpaq vergisi növünün eyni məqsədə
xidmət etdiyini nəzərə alaraq, onları birləĢdirmək və vahid vergi növü kimi
tətbiq etmək aktualdır. Lakin ölkəmizdə torpaq bazarının formalaĢmaması və
torpağın qiymətinin müəyyən edilməsi metodlarının iĢlənməməsi bu vergi
növlərinin birləĢdirilməsində müəyyən əngəllər yaradır. DaĢınmaz əmlak
kateqoriyasına aid olan torpaq qiymətləndirilərək alqı-satqı predmeti kimi
götürülsə, perspektivdə torpaq vergisi ilə əmlak vergisini birləĢdirmək barədə
konkret tədbirlər görmək olar. Təbii ki, bu vergi qanunvericiliyinin
sadələĢdirilməsi, sahibkarlara daha aydın və Ģəffaf metodlardan istifadə
imkanının verilməsinə xidmət edə bilər. Eyni zamanda, bu vergilərin
birləĢdirilməsi üçün bir sıra baĢqa iqtisadi əsasların da yaranması zərurəti
vardır. Torpaq vergisi ölkədə iqtisadi fəallığı artıran vergi növlərindən biridir.
«Büdcə Məcəlləsi»nin «Vergi Məcəlləsi» ilə uyğunluq təĢkil etməsi çox
vacibdir. Büdcə Мəcəlləsinə ölkənin sosial-iqtisadi inkiĢafının proqnozlaĢdırılması, büdcə və büdcədən kənar dövlət təĢkilatlarının maliyyə-təsərrüfat
fəaliyyətinin səmərəliliyi və effektivliyinin qiymətləndirilməsi üzrə hüquqi və
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iqtisadi normalar daxil olmalıdır. Bundan baĢqa, burada dövlət gəlirlərinin
potensialının qiymətləndirilməsi üzrə normalar, onların sosial-iqtisadi inkiĢafa təsirinin idarə olunmasının mexanizm və vasitələri, dövlət xərclərinin
effektivliyinin təmin olunması üzrə mexanizmlər, dövlət xərclərinin və bütövlükdə büdcənin proqramlaĢdırma səviyyəsinin artırılması, Дövlət büdcəsinin
formalaĢması, icrası və hesabatı üzrə normalar və s. müəyyən olunmalıdır.
Гейд етмяк лазымдыр ки, юlkədə gözlənilən yüksək iqtisadi artım hesabına vergi bazasının geniĢlənəcəyinə baxmayaraq, vergi sisteminin təkmilləĢdirilməsini nəzərdə tutan islahatların aparılmasının əhəmiyyəti олдугжа
бюйцкдцр.
ġübhəsiz ki, qeyri-neft sektorunun sürətli inkiĢafının ilkin Ģərtini vergi
rejiminin sadələĢdirilməsi və bu rejimin investorlar üçün cəlbediciliyinin
yüksəldilməsi təĢkil edir. Bu mənada istənilən vergi stimullarının ana xəttini
vergi dərəcələrinin azaldılması siyasəti təĢkil edir. Hazırda biznes fəaliyyətinə mövcud vergi sisteminin göstərdiyi məhdudlaĢdırıcı təsirin aradan
qaldırılması üçün aĢağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsinə ehtiyac vardır:
vergi dərəcələrinin azaldılması prosesinin davam etdirilməsi;
vergiqoyma sisteminin sadələĢdirilməsi, vergi yığımı iĢinin təkmilləĢdirilməsi;
prioritet sahələrdə fəaliyyət göstərən müəssisələrin Дövlət büdcəsinə
olan vergi borclarının silinməsi praktikasının daha da geniĢləndirilməsi;
yeni yaradılmıĢ sahibkarlıq müəssisələri üçün vergi tətilləri və vergi
kreditləri sxemlərinin tətbiqi, vergi avansı praktikasına son qoyulması;
yeni açılmıĢ kiçik və orta müəssisələrin müvəqqəti olaraq mənfəət
vergisindən azad edilməsi;
kiçik və orta biznes üçün iri müəssisələrə nisbətən daha aĢağı dərəcə
ilə mənfəət vergisinin tətbiq olunması;
Dövlət büdcəsi ilə sahibkarlar arasında vergi hesablaşmalarının dəqiq mexanizmlərinin müəyyən edilməsi;
kənd təsürrüfatı müəssisələrinin istehsal məqsədləri üçün aldıqları
malların üzərindəki ƏDV məbləğinin kompensasiyası.
Qeyri-neft sektorunun inkiĢafını sürətləndirmək məqsədilə bu sektor
üçün neft sektorundan fərqli olaraq daha aĢağı vergi dərəcəsinin müəyyənləĢdirilməsi vacibdir. Eyni zamanda banklar tərəfindən investisiya yönümlü
kreditlərin verilməsini stimullaĢdırmaq məqsədilə əldə olunmuĢ gəlirlərin
daha aĢağı dərəcələrlə vergilərə cəlb olunması imkanları araĢdırıla bilər.
Гейд етмяк лазымдыр ки, рegionların sosial-iqtisadi inkiĢafı üzrə dövlət
proqramının həyata keçirilməsi dövründə Azərbaycanın makroiqtisadi mənzərəsi iki səbəbdən dönüĢ dövrü kimi qiymətləndirilə bilər. Birincisi, hətta
«ġah-дəniz» layihəsi üçün birbaĢa xarici investisiyaların (XBĠ) böyük məbləğ təĢkil etməsinə baxmayaraq, əsasən «Bakı-Tbilisi-Ceyhan» boru
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kəmərinin tikintisini dəstəkləyən böyük həcmli XBĠ-lər BTC kəmərinin
tikintisinin tamamlanması ilə əlaqədar 2003-cü ildən azalmağa baĢlamıĢdır.
Ġkincisi, ən mühüm amil qiymət effekti və 2006-cı ilə BTC vasitəsilə ilkin
neftin Ceyhan limanına çatması ilя bağlı olaraq neft gəlirlərinin artmasıdır.
Nöвbəti 20 ildə Azərbaycanın 170 mlrd. USD və ya hər il adambaĢına 1000
USD gəlir əldə edəcəyi gözlənilir. Həmin pul axınlarını idarə edə biləcək və
regionların sosial-iqtisadi inkiĢafına yönəldə biləcək Azərbaycanın tələb
menecmenti arsenalı, gözlənilən neft bumu üzrə mühüm məsələyə çevrilmiĢdir. Bu arsenal, neft gəlirlərinin gələcək nəsillərə saxlanmasını təmin edən və
sterilizasiya məqsədlərini güdən Neft Fondunun fəaliyyətini, əhatəli Иcmal
Дövlət büdcəsini (o cümlədən Neft Fondunun xərclərini), Neft Gəlirlərinin
Uzunmüddətli Ġdarə olunması Strategiyası və qiymətlərin sabitliyinə məsul
olan Milli Bankın müstəqilliyini əhatə edir. Bu fiskal və monetar orqanlar, 2005ci ildən etibarən böyük məbləğdə XBĠ Ģəraitində qeyri-neft sektorunun artımının
və qiymət sabitliyinin saxlanmasında uğurlu imkanlara malik olmuĢlar.
«Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət
Proqramı»na və ölkə iqtisadiyyatının ayrı-ayrı sahələrinin inkiĢafını təmin
edən digər dövlət tədbirlərinə uyğun olaraq büdcə-vergi siyasəti müəyyənləĢdirilməklə, bu siyasət ölkədə sahibkarlığın inkiĢafı, infrastruktur sahələrin
müasir tələblər baxımından yenidən qurulması, yoxsulluğun azaldılması və
regionların inkiĢafı üçün iqtisadi imkanların yaradılması ilə yanaĢı, mülkiyyət
formasından asılı olmayaraq bütün hüquqi Ģəxslərdə, o cümlədən büdcə təĢkilatlarında maliyyə intizamının gücləndirilməsini və Ģəffaflığın təmin edilməsini özündə əks etdirir. Həyata keçiriləcək kompleks tədbirlərин növbəti
illərdə istehsalın, xüsusilə qeyri-neft sektorunun inkiĢafına, yeni iĢ yerlərinin
açılmasına, regionların sosial-iqtisadi inkiĢafı üçün dayanıqlı maliyyə təminatının yaradılmasına, ixracyönümlü məhsul istehsalının stimullaĢdırılmasına
yönəldilməsi nəzərdə tutulmuĢdur. Respublikamızda sosial-iqtisadi inkiĢaf
sahəsində bu kimi zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi idarəetmənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi ilə müĢayiət olunacaqdır. Ġqtisadiyyatımızda mövcud
olan ödəməmələr probleminin mərhələlərlə aradan qaldırılması, enerji daĢıyıcılarının ölkədaxili qiymətlərinin tədricən dünya qiymətlərinə uy-ğunlaĢdırılması, enerji sektoruna Дövlət büdcəsi hesabına subsidiyaların verilməsi
kimi məsələlər buna əyani sübutdur.
Yuxarıda qeyd olunanlardan belə bir qənaətə gəlmək olar ki, respublikamızda büdcə-vergi siyasətinin həyata keçirilməsində əsas məqsəd – ölkədə makroiqtisadi göstəricilərin sabit saxlanılmasını təmin etməklə iqtisadi
artıma nail olmaqdan, maliyyə intizamının gücləndirilməsindən, Дövlət
büdcəsinin tərtibi və icrasının təkmilləĢdirilməsindən, qeyri-neft sektorunda
məĢğulluğun səviyyəsinin artırılmasından, kiçik və orta sahibkarlığa maliyyə
dəstəyinin gücləndirilməsindən ibarət olmalıdır.
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Гeyd etmək lazımdır ki, son bir neçə ildə büdcə-vergi siyasəti Azərbaycan Respublikasının ortamüddətli maliyyə siyasətinin tərkib hissəsi olmaqla, ölkənin iqtisadi-sosial inkiĢaf konsepsiyası və proqnoz göstəricilərinə,
Yoxsulluğun Azaldılması və Ġqtisadi ĠnkiĢaf üzrə Dövlət Proqramı”na
(YAĠĠDP), “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkiĢaf
Dövlət Proqramı”na və ölkə iqtisadiyyatının ayrı-ayrı sahələrinin inkiĢafını
təmin edən digər dövlət proqramlarına uyğunlaĢdırılır. Bu əsasda büdcə
xərclərinin aĢağıdakı prioritet istiqamətləri müəyyənləĢmiĢdir:
kiçik və orta sahibkarlığın inkiĢaf etdirilməsi üçün hazırlanmıĢ proqramların maliyyələĢdirilməsində büdcənin rolunuн və bu istiqamətдə vəsait
qoyuluĢunuн artırılması;
Respublikanın daxili potensialından və büdcə resurslarından səmərəli
istifadə edilməklə, iqtisadi regionlar üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən
sahələrin inkiĢafına, istehsal müəssisələrinin fəaliyyətinin daha da geniĢləndirilməsinə, yerli sahibkarlığın inkiĢafı yolu ilə əhalinin məĢğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsinə, həyat səviyyəsinin daha da yaxĢılaĢdırılmasına və
ölkə iqtisadiyyatının dinamik inkiĢafına nail oluнması;
«Ġqtisadi ĠnkiĢaf üzrə Dövlət Proqramı»nda Дövlət büdcəsinin vəsaitləri hesabına həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuĢ tədbirlərin maliyyələĢdirilməsinin təmin olunması;
büdcə prosesinin təkmilləĢdirilməsi vasitəsilə büdcə proqnozlaĢdırılmasının və büdcə xərclərinin səmərəliliyinin artırılması;
həmçinin ölkə iqtisadiyyatının, ayrı-ayrı dövlət orqanlarının, sahibkarlığın inkiĢafını təmin edən digər dövlət proqramlarında Дövlət büdcəsinin
vəsaitləri hesabına həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuĢ tədbirlərin maliyyələĢdirilməsinin təmin edilməsi.
Maliyyə potensialının artırılmasında fiskal siyasətin rolu mühüm
əhəmiyyətə malikdir. Bu siyasət, maliyyə bazarının sabitləĢdirilməsinə,
həmçinin dövlətin öz funksiyalarını həyata keçirə bilməsi üçün maliyyə
təminatına xidmət edən alət rolunu oynayır. Odur ki, bu mexanizmdən
düzgün və məqsədyönlü Ģəkildə istifadə olunması, fiskal siyasətin Дövlət
büdcəsinə real təsirinin müəyyən edilməsiнин hazırkы Ģəraitdə nəzərə alınması
məqsədəmüvafiqdir.
Milli iqtisadiyyatın tənzimlənməsində özünəməxsus rol oynayan fiskal
siyasət vasitəsilə hökumət maliyyə sisteminə nəzarət edir və bazar
mexanizminə təsir edə bilir. Fiskal siyasət, sosial-iqtisadi baxımdan böyük
əhəmiyyət kəsb edən problemləri həll etmək üçün tələb olunan pul
vəsaitlərinin yığım forması olan büdcəni formalaĢdırmağa imkan verir .
Vergi siyasətinin təhlili modelləri isə Вergi Гanunvericiliyinin
dəyiĢməsinin büdcə gəlirlərinə və onların paylanmasına təsirini qiymətləndirmək üçün istifadə olunur. Ġlkin məlumat kimi vergi bəyannamələri götü382

rülür. Mahiyyətcə bu modellər, imitasiya mikromodellərindən ibarətdir. Belə
modellərin iĢlənib hazırlanması üçün vergi bazası haqqında məlumat və
adekvat vergi modeli lazımdır ki, vergilərin real qiymətlərini və bəyannamə
göstəricilərini imitasiya etmək mümkün olsun.
Daxilolmaların monitorinqi modelləri daxilolmaların vaxtını və
həcmini müşayiət etməyə imkan verir ki, o da ÜDM-in artıb-azalmasının
səbəblərini aydınlaşdırmağa, proqnoz tapşırıqlardan kənarlaşmaları izah
etməyə imkan verir ki, bu da vaxtında və məqsədyönlü qərarlar qəbul etməyə
şərait yaradır.
Beləliklə, ölkənin sosial-iqtisadi ИnkiĢaf Кonsepsiyasına və
ortamüddətli Мaliyyə Пroqramına uyğun olaraq iqtisadiyyatın inkiĢaf
etdirilməsini və nəzərdə tutulan büdcə-vergi siyasətinin effektiv həyata
keçirilməsini təmin etmək üçün aĢağıdakı istiqamətlərin nəzərə alınması
məqsədəmüvafiqdir:
- ümumdaxili məhsulun strukturuna və sahə quruluĢuna uyğun büdcə
gəlirlərinin artımını təmin etmək;
- vergi daxilolmalarının proqnozlaĢdırılması modelini hazırlamaq və bu
prosesi keyfiyyətli həyata keçirmək üçün real informativ-məlumat sistemini
təsis etmək;
- potensial gəlirlərin büdcəyə daxilolma əmsalının əhəmiyyətli dərəcədə
yüksəldilməsinə nail olmaq;
- dövlət xəzinədarlığı vasitəsilə büdcə təĢkilatları xərclərinin idarə
edilməsi potensialını artırmaq, büdcə vəsaitlərinin təyinatı üzrə düzgün
xərclənməsi üzərində dövlət maliyyə nəzarətini daha da gücləndirmək;
- qeyri-neft sektorunda büdcə gəlirlərinin yığım əmsalının üstün
artımına nail olmaq;
- Дövlət büdcəsi xərclərinin investisiya yönümlüyünə üstünlük vermək;
- investisiya qoyuluĢunun strukturunu və kreditlərin verilməsi
mexanizmini daim təkmilləĢdirmək;
- sahibkarlığı regionlar üzrə inkiĢaf etdirmək;
- dövlət vəsaitindən səmərəli istifadəni, büdcə xərclərinin strukturunun
təkmilləĢdirilməsini və xərclərin Ģəffaflığının artırılmasını təmin edən
qanunvericilik bazasının formalaĢdırılmasını davam etdirmək;
- dövlətin qısamüddətli istiqraz vərəqələri bazarını daha da inkiĢaf
etdirmək, dövlətin qiymətli kağızlar bazarında investorların iĢtirakını
geniĢləndirmək və qiymətli kağızlara olan tələbatı artırmaqla, normal rəqabət
prinsipləri əsasında faiz dərəcələrinin aĢağı düĢməsinə Ģərait yaratmaq;
- kiçik və orta sahibkarlığın inkiĢaf etdirilməsi üçün hazırlanmıĢ
proqamların maliyyələĢdirilməsində büdcənin rolunu və bu istiqamətдə vəsait
qoyuluĢunu artırmaq;

383

- büdcə vəsaitlərinin məqsədyönlü və təyinatı üzrə istifadə olunmasını
təmin etmək məqsədilə xəzinə nəzarətini daha da gücləndirmək, büdcə
təĢkilatlarında borclanma prosesini çevik idarə etmək;
- büdcə-vergi siyasəti alətlərindən səmərəli istifadə etmək.
Bazar iqtisadiyyatının formalaĢdırılması, onun dünya iqtisadiyyatına
inteqrasiyası istiqamətində aparılan məqsədyönlü iqtisadi siyasət çərçivəsində
çevik büdcə-vergi siyasəti həyata keçirilir ki, bu siyasətin də əsas istiqamətləri vergilərin sayının azaldılması, vergi dərəcələrinin aĢağı salınması və
vergi güzəĢtlərinin azaldılması hesabına vergitutma bazasının geniĢləndirilməsindən ibarətdir. Республикамызда maliyyə axınlarının hərəkəti əsasən,
Bakı Ģəhərində və qismən də böyük Ģəhərlərdə mərkəzləĢmiĢdir. Bu tendensiya pul vəsaitlərinin paytaxtda cəmləĢməsinə səbəb olan iri vergi
ödəyicilərinin korporativ maraqları və regionlarda bank sektorunun kifayət
qədər inkiĢaf etməməsi ilə əlaqədardır. Bu hal isə hər bir regionun vergi
bazasının hesablanmasında fərdi yanaĢmanın vacibliyini Ģərtləndirir.
Бу ишдя regionların vergi bazasının hesablanması zamanı regionların
ərazisindəki xüsusi mülkiyyətin gəlirliyinin və büdcə effektivliyinin, istehsal
və sosial infrastrukturun və regionun inkiĢaf etmiĢ sahələrinin texnoloji
yenilənməyə tələbatının, regionun resurs bazasının, nəqliyyat təminatının və s.
keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi nəzərə alınmalıdır. Eyni zamanda, regionların
sosial-iqtisadi inkiĢafı çərçivəsində vergi güzəĢtlərinin dövlətin sosial-iqtisadi
proqramlarının strateji məqsədlərə uyğun verilməsi, bu güzəĢtlərin ancaq
müvəqqəti və əldə edilmiĢ nəticələrə əsaslanaraq tətbiq edilməsi məqsədəuyğun hesab edilir.
Беля бир мясяляни гейд етмялийик ки, бeynəlxalq təcrübəyə əsasən,
müxtəlif ölkələrdə sadələĢdirilmiĢ vergi sistemi tətbiq olunur. Ölkəmizdə
kiçik biznesin inkiĢafı üçün sadələĢdirilmiĢ vergi sisteminin tətbiqi davam
etdirilməlidir ki, xüsusilə regionlarda kiçik biznes obyektləri rəqabətqabiliyyətli olsunlar və iĢ məĢğulluğu problemi həll olunsun.
Ancaq kiçik biznes üçün nəzərdə tutulmuĢ sadələĢdirilmiĢ vergi
rejimindən istifadə edərək, bir sıra iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sadələĢdirilmiĢ vergi ödəyiciləri kimi qeydiyyata durmaqla, vergidən yayınma halları
vergi orqanlarının xüsusi nəzarətində olmalıdır. Bu baxımdan, sadələĢdirilmiĢ
verginin məbləği həm iqtisadi fəaliyyət növü, həm dövriyyə, həm də iĢçilərin
sayı və xidmət sahəsi kimi parametrlər əsasında təyin edilməlidir. Bununla
yanaĢı, regionların iqtisadi inkiĢafı nöqteyi-nəzərindən sadələĢdirilmiĢ verginin məbləği ölkənin Ģəhər və rayonlarının ərazilərinin zonalar üzrə müvafiq
icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi əmsallar tətbiq edilməklə də
hesablana bilər.
Сонда беля бир гянаятя эялмяк олар ки, büdcə-vergi siyasətinin səmərəliliyini təmin etmək üçün aĢağıdakı kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi vacibdir:
384

vergi yükünün azaldılması, vergi məkanının geniĢləndirilməsi;
vergi ödəyicilərinin fəaliyyətinin stimullaĢdırılması, potensial vergi
bazasının geniĢləndirilməsi;
vergilərin strukturunun onların sadələĢdirilməsi istiqamətində təkmilləĢdirilməsi;
sahibkarlıq fəaliyyətinin geniĢləndirilməsini təmin edən vergi mühitinin yaradılması;
Дövlət büdcəsindən ayrılmıĢ vəsaitlərin təyinatı üzrə səmərəli
xərclənməsi üzərində nəzarətiн gücləndirilməsi;
büdcənin icrası prosesində Ģəffaflığın təmin olunması məqsədilə xəzinədarlıq sisteminin təkmilləĢdirilməsi iĢləriniн sürətləndirilməsi;
büdcə gəlir və xərclərinin ÜDM-dя xüsusi çəkisinin artırılmasına nail
olunması;
xərclərin investisiya və sosialyönümlülüyünün təmin edilməsi;
büdcə kəsirinin inflyasiya yaratmayan mənbələr hesabına maliyyələĢdirilməsi;
dövlət vəsaitinin təyinatı üzrə səmərəli xərclənməsi üzərində nəzarəti
tam təmin etmək məqsədilə idarə, müəssisə və təĢkilatlarda uçot-hesabat iĢlərinin yenidən qurulmasının təmin edilməsi.
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ЫХ ФЯСИЛ
ДЮВЛЯТИН ПУЛ-КРЕДИТ СИЙАСЯТИ

«Пул – кредит сийасяти дювлятин игтисади функсийаларынын реаллашмасында бцдъя-верэи сийасятиндян
сонра ян эцълц алятдир. Бурада дювлят пула тялябатла пул тяклифи арасындакы нисбятляри тянзимляйяряк, игтисади артыма малиййя тяминаты йарадыр
вя игтисади инкишафа тясир едир»
Илщам Ялийев
9.1.Пул-кредит сийасятинин нязяри ясаслары
Пул-кредит сферасы иля баьлы олан вя «пул кцтляси нязяриййяси» кими танынан илк нязяриййя ХВЫ ясрдя Саломан мяктябинин нцмайяндяляри тяряфиндян
рясмян системли шякилдя иряли сцрцлмцшдцр. «Пул-кцтляси нязяриййяси» ХВЫХВЫЫЫ ясрлярдя классик игтисадчылар тяряфиндян зянэинляшдирился дя ясасян
ХВЫЫЫ ясрдя Д.Йум тяряфиндян инкишаф етдирилмишдир.
Танынмыш классик игтисадчы Давид Рикардонун игтисади тялиминдя пул
тядавцлц вя банк системи иля баьлы нязяри фикирляр эениш йер алмышдыр. ХВЫЫЫ
ясрин сонларында Рикардо тядавцлдя олан пулун кямиййятини вя онун дяйярини
тянзимляйян ганунларла баьлы тяклифляр иряли сцрмцшдцр. Бунунла йанашы,
щямин вахтларда игтисадчынын вятяни Инэилтярядя пул бющранынын йашанмасы,
ону пул-кредит сийасяти мясялясиня даща фундаментал йанашмаьа сювг етмиш
вя нятиъядя Рикардонун пул тядавцлц иля баьлы мцкяммял нязяри фикирляри
мейдана эялмишдир. О гейд едирди ки, гызыл вя эцмцшцн дяйяри, о ъцмлядян
бцтцн диэяр ямтяялярин дяйяри онларын истещсалы вя сатышы цчцн зярури олан
ямяйин мигдарына бярабярдир, гызылын эцмцшдян бащалылыьы ися, мящз она олан
тялябин чохлуьу иля дейил, гызылын ейни мигдарынын ялдя едилмяси цчцн сярф
олунан ямяйин эцмцшцн ейни мигдарына чякилян ямякдян чох олмасы иля
баьлыдыр. Инэилис классик игтисадчысы бу йанашманы пула да аид едяряк
билдирмишдир ки, юлкядя истифадя олуна билян гызыл вя эцмцш пулун мигдары
онларын дяйяриндян асылыдыр. Тядавцлдя йалныз гызылдан истифадя олунарса, онда
онун мигдары ейни мягсядля истифадя олунан эцмцшдян ашаьы олар. Бир сюзля,
яэяр гызыл эцмцшдян 10 дяфя бащадырса, онда тядавцлдя лазым олан гызылын
щяъми бир о гядяр аз олаъаг. Д. Рикардо билдирирди ки, тядавцл васитясинин
дяйярини ашаьы салмагла щямин нисбятдя онларын кямиййятини артырмаг, яксиня
онларын дяйярини артырмагла ися кямиййятини азалтмаг олар. Бир сюзля, игтисадчы
ясасландырмышдыр ки, тядавцлдя олан пулун дяйяри иля онун кямиййяти арасында
ялагя мювъуддур, цмумиликдя ися тядавцлдяки пул кцтлясинин бир оптимал
щядди вардыр ки, о щяддин чох кечилмяси дцзэцн дейилдир.
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Ядябиййатларда гейд едилир ки, Рикардо милли игтисадиййатын инкишаф
тялябляриня уйьун эялян пул системинин нязяри консепсийасыны щазырлайан илк
тядгигатчылардан бири олмушдур. «Игтисадиййатын инкишафынын мцщцм шяртляриндян бири вя ян ваъиби- сабит пул тядавцлцдцр» дейян Рикардо бу сабитлийин,
йалныз гызыла ясасланан пул системиня сюйкянмясини шярт кими иряли сцрмцшдцр.
ВЫЫЫ ясрин сонларында Рикардо Инэилтяря банкынын банкнотлар бурахмасыны,
дювлят вясаитляринин идаря етмя щцгугуна малик олмасыны, Мяркязи Банкын
йарадылмасыны игтисади инкишафы дястякляйяъяк пул сферасы иля баьлы тяклифляр
пакети кими щюкумятя тягдим етмишдир.
Щяля о вахт Рикардо щесаб едирди ки, юлкядя пул бурахылышы тянзимлянмяли, каьыз пулларын бурахылышы лимитляшдирилмяли вя онлара нязарят щяйата
кечирилмялидир. Гиймятли метал кцлчялярин идхал вя ихраъынын сярбястляшдирилмясини тювсийя едян нязяриййячи иддиа едирди ки, яэяр гызыл пул юлкяйя
чох эялярся, онда гиймятляр йцксяляр, яксиня аз эялярся гиймятляр ашаьы
дцшяр. Мянбялярдян бириндя Рикардонун бу тяклфини ясасландырдыьы ганунауйьунлуг беля изащ едилмишдир: «Рикардо юлкядя гызылын топланмасына мцсбят
щал кими бахыр вя эюстярир ки, бу щалда гиймятляр йцксялир, хариъдян юлкяйя
мал эятирилмяси файдалы олур. Демяли, юлкянин тиъарят балансында гызылла
юдянилмяли олан вязиййят йараныр, гызыл юлкядян кянара чыхыр, гиймятлярин
ашаьы дцшмяси баш верир. Бу да юз нювбясиндя хариъи малларын юлкяйя эятирилмясини мящдудлашдырыр вя мцвазинят йараныр. Юлкядя гызыл чатышмадыгда
вязиййят якс истигамят алыр вя беляликля, тиъарят балансларыны бярабярляшдирян
вя юлкяляр арасында гызылы бюлцшдцрян автоматик механизм йараныр».
Диэяр классик игтисадчы Адам Смитин дя пул иля, пул тядавцлц иля баьлы
нязяри фикирляри вя бахышлары олмушдур. Смит пулу ваъиб дяйяр щесаб етмир, она
йалныз мцбадиля васитяси кими бахырды. «Реал сярвят пулда дейил, пулла алынан
мящсулдадыр» дейян Смитя эюря, гызыл вя эцмцшцн алыъылыг габилиййяти гейри
сабит олур вя бу эцн бир гызыл пул алан адам, щямин пулу сабащ хяръляйя биляр,
беляликля, икинъи цчцн дя эялир тямин етмиш олар. Икинъи шяхс дя нювбяти эцн о
пулу хяръляйяряк цчцнъцйя эялир веря биляр. Бунунла да дювриййядя олан пул
мябляьи халгларын цмуми эялири цчцн ейни дяряъядя шяффаф дейил. Смит щесаб
едирди ки, пулун юз тясирляри вар, амма неъя ки, о юз йериндядир, файдасыз бир
васитядир, йяни «юлц вясаит»дир. Беля олан щалда онун щеч бир тясири дя олмур.
Игтисадчы билдирирди ки, йалныз сямяряли банк фяалиййяти пулу даща эцълц ишлядя
биляр, онун тясирлярини артырар.
1772-ъи илдя Шотландийада банк бющранынын мцшащидя едилдийи бир вахтда
Смитин пул тядавцлц иля баьлы арашдырмалары даща да интенсивляшмишдир. Щяля о
вахт игтисадчы «банк риски» анлайышына эениш йер вермиш, банкларын векселляри
щяддян артыг дяряъядя бурахмаларынын рискли олдуьуну ясаслан-дырмышдыр.
Д.Йум 1752-ъи илдя няшр едилмиш «Пул щаггында Ессе» адлы ясяриндя
гейд етмишдир: «Йалныз гызылын вя эцмцшцн мигдарыны артыран пулун ялдя
едилмяси иля гиймятлярин йцксялмяси арасндакы интервал вя йа орта вязиййят
сянайе цчцн ялверишлидир... Дювятин дахили хошбяхтлийиня нязярян еля бир
ящямиййяти йохдур ки, пул чох вя йа аз мигдардадыр. Дювлят вязифяси олан
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шяхсин дцзэцн сийасяти яэяр мцмкцнся, пулу щяля дя йцксялян сявиййядя
горумагдыр, чцнки бу васитя иля о милли сянайечилик рущуну ойаг сахлайыр вя
бцтцн реал эцъ вя зянэинликляри ещтива едян ишчи гцввясинин вязиййятинин
инкишафына сябяб олур. Пулу азалан миллят пулу олмайан, лакин инкишаф
тенденсийасына малик миллятя нисбятян щягигятдя щямин вахт даща зяиф вя
заваллыдыр».
Танынмыш классик игтисадчы Петтинин мянфяят нормасы иля баьлы нязяри
фикирляриндян чыхыш едяряк диэяр классик игтисадчы Локк щесаб едирди ки, пулун
тябии дяйяри мянфяят нормасындан иллик эялир эятирмяйя мейил етдийиня эюря,
тамлыгда щямин вахт дювр едян пул сялтянятинин бцтюв тиъарят сялтянятиня
нисбятиндяки кямиййятдян асылдыр. Локкийя эюря, пулун ики дяйяри вардыр:
мянфяят нормасындан иряли эялян истифадя дяйяри вя мцбадиля дяйяри. Биринъи
мянада о, торпаг тябиятиня маликдир – биринин эялири рента, диэяринки ися
истифадядир. Икинъи мянада ися ямтяя тябиятиня маликдир: онун мцбадиля
дяйяри мянфяят нормасынын эюзлянилян щяъминдян дейил, ямтяялярин
боллуьуна вя йа гытлыьына нисбятдя пулун боллуьундан вя йа гытлыьындан
асылдыыр. Беляликля, Локк биринъиси, иддиа едир ки, мянфяят нормасы – дювриййя
сцрятини дя нязяря алмагла пулун мигдарынын тиъарятин цмуми дяйяриня
нисбятиндян асылыдыр. Икинъиси ися, пулун мцбадиля дяйяри пулун мигдарынын
базардакы мящсулларын цмуми щяъминя олан нисбятиндян асылыдыр.
Пул-кредит сийасяти иля баьлы нязяриййялярин системляшмяси вя игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясиндя пул-кредит сийасятинин ролу иля баьлы елм
иътимаиййятиндя мцзакирялярин даща да дяринляшмяси дцнйа игтисадиййатында
«Бюйцк депрессийа» адланан бющранын баш вермясиндян сонра мцшащидя
едилмишдир. «Бюйцк депрессийа»дан сонра дювлятин игтисади просесляри
тянзимлямяк, игтисадиййатын инкишафыны стимуллашдырмаг сащясиндяки фяалиййяти
иля баьлы бир сыра нязяри мяктябляр арасында фикир айрылыглары, щятта бир-бириня
там зидд олан йанашмалар, бир-бирини инкаретмяляр олмушдур. «Бюйцк
депрессийа»нын мянфи нятиъяляринин арадан галдырылмасында, дцнйа юлкяляриндя игтисади инкишафа наил олунмасында беля нязяриййялярдян икисинин практики
ящямиййяти даща бюйцк олмушдур. Щазырда да щямин консепсийалар дцнйа
юлкяляриндя игтисадиййатын тянзимлянмясиндя хцсуси ящямиййят кясб едирляр.
Ъон Мейнард Кейнсин ясасыны гойдуьу нязяриййя игтисадиййатын тянзимлянмясиндя фискал сийасятя цстцнлцк верилмясинин, Милтон Фридманын ясасыны
гойдуьу «монетар нязяриййя» ися бу истигамятдя пул-кредит сийасятиня
цстцнлцк верилмясинин тяряфдарыдыр.
«Bюyцk дepressiya»дан сонра Keyns iddia edirdi ki, hюkumяt юz
xяrclяrini чoxaltmaqla iqtisadi bюhrana son qoya bilяr. Иri hюkumяt proqramlarы vя layihяlяri yeni iш yerlяri yaradaraq tяlяbatы artыrыr vя nяticяdя
iqtisadi mцhяrrik yenidяn iшя dцшцr. Lakin Keynsin bu nяzяriyyяsini
Avstriya iqtisadчыsы F.Hayek sяrt tяnqid etmiшdi. Hayek Keyns nяzяriyyяsinin yanlыш яsaslara sюykяndiyini, cяmiyyяtdя iqtisadi bюlэц balansыnы
яdalяtsizcяsinя pozduьunu, vя hюkumяtin artan xяrclяrinin iqtisadiyyatы
iflasa uьratdыğыnы bildirirdi. О, гейд едирди ки, щюkumяtin pul xяrclяmяsinin
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yalnыz 2 yolu var: бirincisi, vergilяri artыrmaqdыr ki, bu, sahibkarlыq hяvяsini
юldцrцr, иkincisi isя яlavя pul чap etmяkdir ki, bu da inflyasiyanы gцclяndirir
vя pulun dяyяrini salыr. Бир сюзля, Кейнсин нязяриййяси пул-кредит сферасына
эюстяряъяйи мянфи тясирлярин прогнозу иля инкар едилирди.
Яслиндя пул-кредит сийасятинин бир сыра истигамятляри вя алятляри бирбаша
Кейнсин нязяриййясиндяки ясас мцддяалара сюйкянир. Мясялян, игтисади
инкишафын башлыъа ясасыны сямяряли тялябдя эюрян Кейнс икинъинин формалашмасында цч амилин мцщцм рол ойнадыьыны эюстярирди: истещлака мейиллилик,
капитал гойулушунун сявиййяси вя ликвидлик. Биринъи вя икинъи амилляр мяъму
тялябин сявиййясини вя артымыны шяртляндирир, ликвидлик ися мяъму тялябя якс
эюстяриъи кими чыхыш едир. Беля ки, ликвидлийя цстцнлцк верилмяси капиталын боръ
кими мянфяятли олмасына эятириб чыхарыр, бу ися билаваситя боръ фаизи
эюстяриъисиндян асылыдыр. Кейнс билдирирди ки, яэяр боръ фаизи йцксяк оларса,
онда капитал сащибляри ону истещсалдан эютцряряк пул формасында фаиз эялири
ялдя етмяйя йюнялдяъякляр. Бу ися мяшьуллуьун артмасында мцстясна рол
ойнайан инвестисийалара мянфи тясир эюстяряъяк. Бу эцн мяркязи банкларын
учот дяряъяляри васитясиля игтисади просесляря тясир етмяляри, хцсусиля дя
бющранлар шяраитиндя фаиз дяряъялярини азалдараг игтисади инкишафы стимуллашдырмаьа чалышмалары кими фяалиййятляринин нязяри ясасларында Кейнсин
мцлащизяляринин юз йери вардыр.
Пул-кредит сферасында монетар сийасятин мцяллифи олмаг Милтон Фридмана
1976-ъы илдя игтисадиййат цзря Нобел мцкафаты газандырмышдыр. Бу мцкафата
о, истещлакын тящлили, пул дювриййясинин тарихи вя «монетар нязяриййя»нин
ишляниб щазырланмасы сащяляриндяки наилиййятляриня, еляъя дя игтисади
сабитляшмя сийасятинин мцряккяблийинин тяърцби шякилдя эюстярилмясиня эюря
лайиг эюрцлмцшдцр.
Ядябиййатлардан бириндя гейд едилир ки, ЫЫ Дцнйа мцщарибясиндян сонра
Гярби Авропа юлкяляринин игтисади дирчялишини тямин етмяк цчцн АБШ-ын
дювлят мцшавири Ъоръ Маршал тяряфиндян «Маршал планы»нын иърасында иштирак
едян Милтон Фридман «цзян валйута курслары» идейаларыны фяал шякилдя
мцдафия етмиш вя габагъадан билдирмишдир ки, «Бреттон-Вудс» разылашмасы иля
апарылмыш, гейд едилмиш валйута курслары сон нятиъядя ифлаъа уьрайаъаг. Онун
прогнозу дцз чыхыр, 70-ъи иллярин яввялляриндя беля бир ифлас баш верир вя
«Бреттон-Вудс» разылашмасы йениси иля явязлянир.
М.Фридман юзцнцн 1957-ъи илдя няшр едилмиш «Истещлак функсийасынын
нязяриййяси» адлы ясяриндя сцбут етмишдир ки, Кейнсин «ъари истещлакы ъари
эялирлярля уйьунлашдыран» консепсийасы мцтляг йалныш курса эятириб чыхараъаг.
О, истещлакын практики мялуматларынын бюйцк сырасыны тядгиг едяряк мцяййян
етмишди ки, нятиъяляр онун «даими эялир» нязяриййясиндян фярглянмир. Щансы
ки, бу нязяриййяни о, Кейнсин мцлащизялярини тядгиг вя тянгид едяряк иряли
сцрмцшдц. Щямин вахт Фридманын «даими эялир щагда» нязяриййяси «пулун
мигдары» нязяриййясинин формулунда ясаслы дяйишикликляря эятириб чыхарараг
мцщцм рол ойнамышдыр.
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Бюйцк депрессийа илляриндя Фридман АБШ Федерал Ещтийат Системини
тянгид едяряк ону юлкянин банк системинин ликвидлийинин горунмасында зяифлик
эюстярмякдя эцнащландырмышдыр. Бющранын тясирляринин азалдылмасы цчцн банк
секторунун тянзимлянмясиндя пруденсиал фяалиййятин эцъляндирилмясини
игтисадчы зярури шярт кими тяклиф етмишдир.
Бющранын ясасян пул кцтляси иля баьлы олдуьуну иддиа едян Фридман
ондан чыхыш йолуну беля изащ етмишдир: «Пул кцтлясинин кяскин ихтисары – бу
Кейнсин вя онун тяряфдарларынын банк системинин зяифлийи щагда дювриййядя
олан пулларын ихтисарына даир фикирляриня якс олараг, монетар сийасятин эцъцнцн
фаъияви олса да, щягиги сцбутудур». М.Фридман тядгигатларында бу фикри ясас
эютцрмцшдцр ки, номинал эялирлярин интенсив артымынын дяйишмяси ясасян пул
кцтлясинин артымынын дяйишмяси иля шяртлянир. Онун фикринъя, пул кцтлясиня тясир
едян вя пула олан тялябя тясир етмяйян мцщцм амилляр вардыр. Вя тядавцлдя
олан пул кцтлясинин кямиййятинин мцяййян едлмясиндя ясас амиллярдян бири
Мяркязи Банкын фяалиййятидир.
М.Фридманын ясасыны гойдуьу «монетаризм нязяриййяси»ня эюря,
тядавцлдя олан пул кцтляси ашаьыдакы ясас цч амилдян асылыдыр:
- пулун мигдарындан, йяни мяркязи банкын банкнотларынын щяъминдян;
- банк ещтийат нормаларындан;
- наьд пулун банк депозитляриня нисбятиндян.
Щямкарларындан бири М.Фридман щаггында йазыр: «Онун монетар
доктринасы бир сябябиййят амилиня – пул кцтлясиня щяддян артыг баьланмасына
бахмайараг диэяр доктриналарын щяйат габилиййяти олан ясасы олмушдур. Онун
наилиййятляри неъя олса да, Кейнсин нязяри йениликляринин чатышмазлыгларыны
тящлил етмяси вя ишсизлийин тябии нормасыны тягриби изащ едян Филлипс яйрисинин
кясярли тянгиди иля баьлыдыр. Тядгиг олунан щадисялярин тянгиди тящлили игтисади
сийасятин нязяри аспектляринин ишляниб щазырланмасына, еляъя дя инфлйасийанын
кяскинляшмяси вя ямяк габилиййятли ящалинин мяшьуллуьунун ихтисары дюврц
цчцн ишсизлийин игтисади амилляринин гиймятляндирилмясиня даир тясир
эюстярмякдя М.Фридмана имкан йаратмышдыр».
Щяр йердя вя щяр заман монетар бир проблем вар дейя идди едян
М.Фридман билдирмишдир ки, щюкумятляр щяр ил пул тяклифини 3-5 фаиз интервалында артырмалыдыр.
М.Фридман дювлятин игтисадиййата йюнялмиш бирбаша идаряетмя вя
тянзимлямя просесинин бцрократийа олдуьуну, сямярясиз олдуьуну билдиряряк, беля мцдахилянин йалныз долайы йолла олмасынын тяряфдары олдуьуну бяйан едирди. О, беля долайы васитя кими пул кцтлясинин тянзимлянмясини ян
идеал васитя щесаб едирди.
1999-ъу илдя игтисадиййат цзря Нобел мцкафатына лайиг эюрцлмцш Роберт
Мондел диэяр игтисадчы щямкары Маркус Флеминг иля бирликдя макроигтисадиййатла баьлы тядгигатларда эениш истифадя едилян «Мондел-Флеминг» моделини ишляйиб щазырлайыблар. Бу моделя эюря, пул-кредит сийасятинин еффективлийи
ясасян сечилмиш валйута режиминдян асылыдыр. Азад валйута зоналарынын йарадыл-
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масы вя диэяр бу кими мясяляляр дя пул-кредит сийасятинин сямяряли тясирляри
цчцн игтисадчыларын иряли сцрдцкляри тяклифлярдян бири олмушдур.
Пул-кредит сийасятинин башлыъа вязифяси гиймятлярин сабитлийини вя игтисади
инкишафын давамлылыьыны тямин етмякдир. Бу бахымдан узун илляр, щяля ики-цч
яср бундан яввял тядгигатчыларын юйрянмяйя чалышдыглары ясас мясяля тядавцлдяки пул иля гиймятляр арасындакы ялагя олмушдур. Йекунда ясас нязяриййялярин орта хяттиндя бу фикир дайанмышдыр ки, макроигтисади сявиййядя
гиймятляр бирбаша пул кцтляси иля ялагялидир.
Классик вя мцасир нязяри фикирляри, мцхтялиф консепсийаларын ясас мцддяаларыны цмумиляшдиряряк пул-кредит сийасяти щагда ашаьыдакылары гейд
етмяк олар:
- пул-кредит сийасятинин ясас мащиййятини дювлятин пул кцтлясини тянзимлямякля, она мцдахиляляр етмякля макроигтисади сявиййядя гиймятлярин
сабитлийиня чалышмасы тяшкил едир;
- фискал сийасятя нисбятян пул-кредит сийасятинин игтисадиййата тясири даща
оперативдир ки, бу бахымдан макроигтисади сявиййядя гиймятлярин тянзимлянмясиндя пул-кредит сийасятинин ясас васитя кими сечилмяси зяруридир;
- пул-кредит сийасяти васитясиля игтисадиййатда боръ фаиз дяряъяляринин
тянзимлянмяси инвестисийаларын стимуллашдырылмасы, игтисади тянязцлляря гаршы
мцбаризя бахымындан ящямиййятлидир;
- тядавцлдя олан пул ващидинин дяйяри вя онун цмуми мигдари
гиймятляр сявиййясини шяртляндирян ясас эюстяриъилярдян биридир;
- мцасир игтисади просесляр шяраитиндя пул кцтлясиня тясир едян амиллярин
сырасы бир гядяр дя эенишлянмишдир;
- валйута режими, валйута мязяннясинин тянзимлянмяси дя пул-кредит
сийасятинин сямяряси цчцн мцщцм амиллярдян биридир вя с.
9.2.Пул-кредит сферасында дювлят тянзимлянмясинин
ясас васитя вя алятляри
Дцнйа юлкяляринин тяърцбяси вя чохсайлы игтисадчы алимлярин йекдилликля
гябул етдийи беля бир ряй мювъуддур ки, мцасир дюврдя милли игтисадиййатын
цмуми вязиййяти йцксяк сявиййядя пул-кредит сийасятинин вязиййятиндян
асылыдыр. Пул-кредит сферасынын мювъуд вязиййятини ися пул базары, пула мяъму
тяляб, мяъму пул тяклифи, кредит базары, валйута базары вя диэяр бу кими
амилляр сяъиййяляндирир. Бу бахымдан щюкумятин игтисади сийасятиндя мцщцм
йер тутан вя пул-кредит тянзимлянмясинин ясас тяминедиъиси олан мяркязи
банкын гаршысында дуран ясас вязифя бу параметрляри игтисади инкишафын давамлылыьы вя макроигтисади сабитлик бахымындан йолверилян сявиййядя сахламаг вя
тянзимлямякдир. Щяр бир юлкядя мяркязи банк игтисади просеслярин мяърасыны
дяйишмяк, позитив игтисади тенденсийалары стимуллашдырмаг, негатив просесляри
ися яксиня мящдудлашдырмаг цчцн ясасян пул базарына мцдахилялярдян, пул
тяклифини идаря етмякдян истифадя едир. Мялум мясялядир ки, пул тяклифи зярури
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сявиййядян чох артарса, бу инфлйасийайа эятириб чыхарар, яксиня азаларса, бу
дефилйасийайа сябяб олар. Бунларын щяр икиси игтисади инкишаф цчцн зярярлидир.
Бир сюзля, пул базарында тяклифля игтисадиййатдакы инфлйасийа арасында дцз
мцтянасиблик мювъуддур. Бу мцтянасибликдя ися еля бир нюгтя мювъуддур ки,
бу щалда мцшащидя едилян инфлйасийа темпи игтисади инкишаф цчцн йоверилян вя
зяруридир. Мяркязи банк, мящз бу нюгтяйя уйьун пул тяклифи формалашдырмалдыыр.
Йухарыда гейд едилян мягсядляря чатмаг цчцн базарын тянзимлянмясиндя мцхтялиф васитялярдян - алятлярдян истифадя едилир. Бу алятляря ясасян
ашаьыдакылары аид етмяк олар:
- фаиз дяряъяляринин мцяййянляшдирилмяси;
- ачыг базарда ямялиййатларын апарылмасы;
- кредит тяшкилатлары цчцн мяъбури ещтийат нормаларынын мцяййян
едилмяси;
- кредит тяшкилатларынын реинвестисийасы;
- депозит ямялиййатлары;
- банк ямялиййатларынын мящдудлашдырылмасы;
- диэяр ямялиййатлар.
Гейд едяк ки, бейнялхалг тяърцбядя истифадя едилян бу пул-кредит сийасяти алятляри «Мяркязи Банк щаггында» Азярбайъан Республикасынын Ганунунда да пул-кредит сферасынын тянзимлянмяси васитяляри кими нязярдя
тутулмушдур. Бунлардан «мяъбури ещтийат нормаларынын мцяййян едилмяси»
вя «ачыг базар ямялиййатларынын апарылмасы» долайы пул сийасяти алятяри щесаб
едилирляр. Чцнки бу вясаитлярдян истифадя конкрет обйектя йюнялмир, щям дя
наил олунмаг истянилян нятиъяйя бирбаша йох, коммерсийа банклары вя гейрибанк кредит тяшкилатлары васитясиля наил олунур, пул базарына долайы олараг тясир
едилир.
Цмумиййятля, йухарыда гейд едилян васитяляр пул-кредит тянзимлянмясинин цмуми методларыдыр. Онлар цмумиликдя бцтцн коммерсийа банкларынын
фяалиййятиня шамил едилир. Бунларла йанашы, диэяр методлардан да истифадя едиля
биляр ки, бунлара бир гайда олараг сечилмиш вя йа селектив методлар дейилир.
Адятян бу методлар кредитлярин айрыъа формаларынын, йахуд айры-айры сащялярин
кредитляшдирилмясинин тянзимлянмясиндя истифадя едилир. Ядябиййатларда
апарылмыш тяснифляшдирмялярдя биринъийя истещлак кредитляри, икинъийя ися мянзил тикинтисинин, ихраъын вя диэяр бу кими сащялярин малиййяляшдирилмяси аид
едилир.
Беля селектив методлара ашаьыдакылары аид етмяк олар:
- Айрыъа эютцрцлмцш бир банк вя йа боръ цзря банк кредити щяъминин
бирбаша мящдудлашдырылмасы;
- Конкрет кредит нювц узря онун верилмя шяртляринин гайдаларла тянзимлянмяси.
Биринъи кредит сийасяти, икинъи ися марж сийасяти адланыр.
Бир сыра ядябиййатларда долайы пул сийасяти алятляри сырасына мяркязи
банкын реесконт сийасяти аид едилир. Ликвидлик эюстяриъиляри йцксяк олан
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малиййя гурумларынын дисконт едилмяси йолу банкларын кредит щяъмляриня тясир
едилмяси реесконт сийасятинин ясасыны тяшкил едир. Цмумиликдя долайы пул
сийасятинин реаллашдырылмасы заманы мяркязи банк пул базары иштиракчылары иля
ейни статусда чыхыш едир, йалныз тяляб вя тяклифи дяйишмякля тянзимлямя
функсийасыны базарын ющдясиня бурахыр.
Ясас пул-кредит сийасяти алятяри иля йанашы, мяркязи банкын истифадя
етдийи васитялярдян даща бири дя банклар цчцн игтисади нормативлярин низамланмасыдыр. Буну малиййя активляринин йенидян низамланмасы да адландырырлар. Беля игтисади нормалара касса ещтийатлары иля депозитляр арасында нисбят,
ликвид активлярля депозитляр арасында нисбят, сящмдар капиталы иля борълар
арасында нисбят,капиталы иля ъялб едилмиш капитал арасында нисбят вя с. аид
едилир. Бу нисбятляри мяркязи банк мцяййян едя вя она нязарят щяйата
кечиря биляр.
Мяркязи банк коммерсийа банклары цчцн кредит лимитляри дя мцяййянляшдиря биляр. Беля лимитляр игтисадиййатын айры-айры секторлары цзря мцяййян
едилир. Мясялян, мяркязи банк коммерсийа банклары гаршысында беля бир тяляб
гойа биляр ки, кредитлярин ян азы х%-и реал сектора йюнялдилмялидир, йахуд реал
сектора йюнялдилмиш кредитлярин ян азы й%-и кянд тясяррцфатына верилмялидир вя
с. Мяркязи банкын кредит лимитляриндян истифадяси адятян игтисадиййатда
конйуктур дяйишикликляри ниййятиня хидмят едир.
Ачыг базарда ямялиййатлар дедикдя, Мяркязи Банкын гиймятли каьызлар
базарында алгы-сатгы ямялиййатларыны щяйата кечирмяси нязярдя тутулур. Бу
фяалиййятлярин дя ясас мягсяди пул базарына зярури тясир етмякдир. Даща да
дягигляшдирсяк, ачыг базар ямялиййатлары мяркязи банкын тядавцлдяки пул
кцтлясини азалтмаг вя йа чохалтмаг цчцн ямялиййатыдыр. Гиймятли каьызлар
базарынын инкишаф етдийи юлкялярдя мяркязи банкларын пул-кредит тянзимлянмясиндя ачыг базар ямялиййатлары хцсуси ящямиййятя маликдир. Яэяр мяркязи
банк гиймятли каьызлары базарда сатырса вя коммерсийа банклары буну алырса,
беля олан щалда банкларын кредит вермя имканлары азалыр. Бу ся юз нювбясиндя
игтисадиййатда пул тяклифинин азалмасыны шяртляндирир. Бунунла йанашы, щям дя
кредитляр цзря фаизляр кредит ресурслары тяклифинин азалмасы сябябиндян артмыш
олур. Якс щалда, йяни ачыг базарда коммерсийа банкларындан гиймятли каьызларын эери алынмасы иля банклара ялавя ликвидлик верилмиш олур. Банклара кредит
базарында ъанланма вя пул кцтлясиндя артым мцшащидя едилир. Бу просес боръ
фаизинин азалмасы вя игтисади фяалиййятин стимуллашмасы цчцн ясаса чеврилир.
Ачыг базарда ямялиййатларынын ясасыны РЕПО вя Якс - РЕПО ямялиййатлары тяшкил едир. Сон илляр цзря Азярбайъан Мяркязи Банкынын (АМБ)
РЕПО вя Якс- РЕПО ямялиййатлары иля баьлы статистикайа вя тящлилляря, биз
нювбяти параграфда йер вермишик.
Azяrbaycan Respublikasыnыn «Mцlki Mяcяllяsi»nя, «Mяркязи Bank
haqqыnda»” vя «Banklar haqqыnda»” ганунлара мцвафиг olaraq АМБ тяряфиндян щазырланмыш vя Мяркязи Банк tяrяfindяn dюvlяt qiymяtli kaьыzlarы ilя
Rепо/яks-Rепо яmяliyyatlarыnыn aparыlmasы qaydalarыnы mцяyyяn edян
«Дювлят гиймятли каьызлары иля Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкынын
393

Репо, Якс-Репо ямялиййатларынын апарылмасы щаггында Гайдалар» адлы щцгуги
сяняддя гейд едилмишдир ки: «Rепо яmяliyyatы” – Milli Bank tяrяfindяn
qiymяtli kaьыz-larыn mцvяkkil banka satышы (Rепо-nun aчыlmasы) vя eyni
zamanda mцvяkkil bank tяrяfindяn hяmin qiymяtli kaьыzlarы Milli Banka
satmaq, Milli Bankыn isя onlarы mцvяkkil bankdan geri satыn almaq юhdяliyini (Rепо-nun baьlanmasы) rяsmilяшdirяn maliyyя яmяliyyatыdыr. ЯksRепо яmяliyyatы” ися – mцvяkkil bank tяrяfindяn qiymяtli kaьыzlarыn Milli
Banka satышы (Rепо-nun aчыlmasы) vя eyni zamanda Milli Bank tяrяfindяn
hяmin qiymяtli kaьыzlarы mцvяkkil banka satmaq, mцvяkkil bankыn isя onlarы
Milli Bankdan geri satыn almaq юhdяliyini (Rепо-nun baьlanmasы) rяsmilяшdirяn maliyyя яmяliyyatыdыr.
«Мяркязи Банк щаггында» Азярбайъан Республикасынын Ганунунда
АМБ-нин ачыг базарда ашаьыдакы ямялиййатлары апармаг щцгугу мцяййян
едилмишдир:
- дювлятин бурахдыьы гиймятли каьызларла алгы-сатгы вя диэяр ямялиййатлар;
- юзцнцн бурахдыьы гиймятли каьызларла алгы-сатгы вя диэяр ямялиййатлар;
- хариъи валйута иля алгы-сатгы вя диэяр ямялиййатлар.
Биринъи истигамят цзря ашаьыдакы тялябляр мювъуддур:
- Мяркязи Банк Дювлят бцдъяси кясиринин бирбаша малиййяляшдирилмяси
цчцн кредит вермир;
- Дювлят бцдъясиндя гысамцддятли вясаит чатышмазлыьы йарандыгда
Мяркязи Банк мцвафиг иъра щакимиййяти органы иля баьланмыш мцгавиляйя
ясасян эялир эятирян дювлят боръ гиймятли каьызлары иля тямин едилмяси шярти иля
дювлятя ян чоху 6 ай мцддятиня вя ъари илдя юдянилмяк шярти иля милли
валйутада кредит веря биляр. Беля кредитлярин верилмиш вя юдянилмиш щиссясинин
цмуми мябляьи сон цч ил ярзиндя Дювлят бцдъясинин орта эялирляринин 3
фаизиндян чох ола билмяз;
- Мяркязи Банк тяряфиндян Азярбайъан дювлятинин бурахдыьы боръ
гиймятли каьызларын алынмасы дювлятя кредитлярин верилмяси щесаб олунур вя
беля ягдляр йалныз тякрар базарда баьланыла биляр вя онлара яввялдя гейд
едилян шяртляр шамил едилир.
Мяркязи Банкын пул сийасятинин щяйата кечирилмяси мягсядиля боръ
гиймятли каьызларыны бурахмасы вя онун дювриййяси гайдалары Ганунвериъиликля мцяййян едилир.
Мяркязи банкларын тяърцбяси эюстярир ки, гысамцддятли фаиз дяряъяляринин тянзимлянмясиндя яняняви олараг векселлярля ямялиййатлардан вя
гысамцддятли дювлят истигразларындан истифадя едилир. Узунмцддятли фаиз дяряъяляринин тянзимлянмясиндя ися узунмцддятли дювлят истигразлары ясас васитя
кими чыхыш едир. Беля истигразлары алмагла Мяркязи Банк онларын курсунун
йцксялмясиня чаьырыш едир вя бунунла да онлара тяляб стимуллашараг артыр. Истиграз
цзря купон эялири иля онун базар гиймяти арасындакы гаршылыглы ялагядя
формалашан истигразын фактики эялирлийи йцксялир. Узунмцддятли истигразларын фактики
эялирлийинин артмасы базарда узунмцддятли фаизин азалмасыны шяртляндирир.
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Тядгигатчыларын фикринъя, пул-кредит сийасяти эениш вя дар мянада нязярдян кечирилмялидир. Эениш мянада о инфлйасийа вя ишсизликля мцбаризя, пул
кцтлясинин тянзимлянмясидир, дар мянада ися оптимал валйута курсунун
мцяййянляшдирилмяси, гысамцддятли фаиз дяряъяляринин тянзимлянмясидир.
Мяркязи банк валйута курсунун тянзимлянмясиндя дя базар ямялиййатындан
истифадя едир. Бунун цчцн онун зярури валйута ещтийатына малик олмасы
лазымдыр. Яэяр хариъи валйутанын тяклифи артырса, бу милли валйутанын мющкямлянмяси, икинъи ися юлкянин ихраъ потенсиалына мянфи тясир иля нятиъялянир. Беля
олан щалда, Мяркязи Банк валйута алышыны щяйата кечиряряк базардакы нисбяти
биринъинин хейриня дяйишмяйя чалышыр. Якс просес баш вердикдя, йяни хариъи
валйутанын тяклифи азалдыгда милли валйутанын уъузлашмасы, бунунла да юлкядя
малиййя сабитлийинин позулмасы, ящалинин реал эялирляринин азалмасы, инфлйасийа
тящлцкяси мейдана эялир. Буна эюря дя Мяркязи Банк базара хариъи валута
чыхартмаьа башлайыр. Сон глобал малиййя бющраны заманы Азярбайъанын
Мяркязи Банкынын фяалиййятиндя беля бир тенденсийа мцшащидя едилмишдир.
2008-2009-ъу иллярдя АМБ-нин валйута базарындакы сатыш йюнцмлц мцдахилясинин артмасы валйута ещтийатынын азалмасына да сябяб олмушдур.
«Мяркязи Банк щаггында» Ганунда фаиз дяряъяляринин мцяййянляшдирилмяси иля баьлы аьыдакылар юз яксини тапыб:
- Мяркязи Банк учот дяряъясини вя юз ямялиййатлары цзря фаиз
дяряъялярини мцяййянляшдирир;
- Мяркязи Банк учот дяряъясини мцяййянляшдиряркян юлкядяки мювъуд
макроигтисади дуруму вя малиййя базарынын вязиййятини нязяря алыр;
- Банк юз ямялиййатлары цзря фаиз дяряъялярини пул базарынын ликвидлик
вязиййятини нязяря алараг юзцнцн ачыг базар, йенидянмалиййяляшдирмя вя
депозит ямялиййатлары цзря фаиз дяряъялярини тясбит етмякля вя йа щярраъларда
тяляб вя тяклиф ясасында мцяййянляшдирир;
- Мяркязи Банк мцяййян етдийи учот дяряъясини вя юз ямялиййатлары
цзря фаиз дяряъялярини дяръ етдирир.
Фаиз дяряъяляринин мцяййянляшдирилмяси пул-кредит сферасынын тянзимлян-мясинин яняняви методларындан биридир. Боръ-учот ямялиййатары цзря
дяряъянин йцксялдилмяси иля Мяркязи Банк коммерсийа банкларына вя онун
мцштяриляриня кредит алмалары цчцн шяртляри аьырлашдырыр, бу йолда манея ролуну ойнамаэа чалышыр ки, пул кцтляси ихтисар олунсун. Тядгигатчыларын фикринъя,
фаиз дяряъясинин йцксялдилмяси юлкядя гысамцддятли хариъи капиталын ъялб
едилмясиня кюмяк едир, бунун мцгабилиндя ися тядиййя балансы активляшир,
хариъи валйута тяклифи йцксялир, нятиъядя хариъи валйута уъузлашыр вя милли
валйутанын курсу йцксялир. Учот-фаиз дяряъяляринин ендирилмяси ися бунун якси
олан просесля нятиъялянир.
Цмумиййятля, Мяркязи Банкын пул базарындакы ямялиййатларынын реаллашдырылдыьы алятляр чярчивя алятляри вя ачыг базар ямялиййатлары кими ики група
бюлцнцр ки, щаггында бящс етдийимиз учот-фаиз дяряъясинин мцяййянляшдирилмяси биринъи група аид едилир. Мяркязи Банк чярчивя алятляри кими
васитялярин ъялб олунмасы цчцн бир эцнлцк РЕПО , йерляшдирилмяси цчцн ися
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бир эцнлцк Якс-РЕПО-дан истифадя едир. Бир эцнлцк РЕПО ямялиййаты цзря
фаиз дяряъяси дящлизин ашаьы щяддини, Якс-РЕПО цзря олан эюстяриъиси ися
йухары щядди мцяййян едир. Бунунла йанашы, Мяркязи Банк кедит тяшкилатларынын ликвидлийини идаря етмяк мягсядиля онлара кредитляр верир. Бу дювлят
кредитляри цзря мцяййянляшдирилмиш фаиз «учот дяряъяси» адланыр.
Ганунвериъиликдя нязярдя тутулур ки, АМБ сонунъу инстансийа кредитору кими банк кредиторларынын вя яманятчилярин мараглары бахымындан
юзцнцн мцяййян етдийи гайда вя шяртляр дахилиндя гысамцддятли ликвидлик
проблеми иля цзляшмиш кредит тяшкилатларына тамтяминатлы кредитляр веря биляр.
Беля кредитляр 6 айдан чох олмайан мцддятя верилир вя зярури щалларда 6
айадяк мцддятядяк узадыла биляр.
Учот дяряъясинин мцяййянляшдирилмяси бирбаша макроигтисади вязиййят,
пул базарынын мювъуд дуруму кими мейарлала ялагялидир. Учот дяряъясинин
ендирилмяси игтисадиййатда кредит тяклифини артырыр вя онун уъузлашмасына ясас
верир ки, бу да бизнес фяалиййятини стимуллашдырыр. Бу пул-кредит сийасятинин
стимуллашдырыъы вариантыдыр. Сон глобал малиййя бющраны заманы АМБ игтисади
дурьунлуьун гаршысынын алынмасы тядбирляри чярчивясиндя учот дяряъясини 12
%-дян 5 %-я гядяр азалтмышдыр.
2008-ъи илин илк йарысында АМБ игтисади субйектлярин истещлак давранышына тясир етмякля игтисадиййатда баш верян щярарятлянмя сявиййясиня
мцяййян тясир эюстярмяк, щюкумятин антиинфлйасийа сийасятиня дястяк
вермяк цчцн пул сийасятинин бир гядяр сяртляшдирилмяси мягсядиля фаиз
дящлизинин ясас эюстяриъиси олан учот дяряъясини 13 %-дян 15 % сявиййясиня
йцксялтмишдир. Бу мялумат АМБ-нин рясми щесабатындандыр. Тящлилляр эюстярир ки, сон илляр юлкядя игтисади инкишаф просесляринин сцрятлянмяси, игтисадиййатда пул тяклифинин сцрятля артмасы фонунда 2008-ъи илин орталарына гядяр
юлкядяки пул-кредит сийасяти цмумиликдя сярт характерли олмушдур. Яввялдя
гейд едилдийи кими, йалныз глобал малиййя бющраны, мяъму пул тялябинин
артырылмасы зяруряти, малиййя секторуна потенсиал тящдидляри мящдудлашдырма
зяруряти пул-кредит сийасятинин йумшалдылмасыны тяляб етмишдир.
Мяркязи Банкын пул-кредит сийасятинин «мяъбури ещтийат нормалары»
аляти ясасян кредит ресурсларындан истифадянин тянзимлянмясиндя ишлядилир. Бу
щям дя банк секторунда рисклярин идаря едилмяси васитяси кими чыхыш едир. Бу
алятин мащиййяти ондан ибарятдир ки, Мяркязи Банк коммерсийа банкларыны
онларын ресурсларынын мцяййян фаизини мяркязи банкын щесабында «дондурулмуш» вязиййятдя сахламаьа мяъбур едир. Банклар бу вясаитлярдян кредит
кими истифадя едя билмирляр. Демяли мяркязи банк мяъбури ещтийат нормасыны
йцксялтдикдя банк кредитляри вя пул кцтляси азаыр, банкларын борълары цзря
фаизляр йцксялир. Бу мяъбури норманын азалдылмасы ися банклара ялавя
ликвидлик вермякля кредитлярин вя пул кцтлясинин эенишлянмясиня, базар фаизинин ашаьы дцшмясиня эятириб чыхарыр.
Ганунвериъиликдя Азярбайъан Мяркязи Банкынын мяъбури ещтийат
нормасынын мцяййянляшдирмяси иля баьлы ашаьыдакылар нязярдя тутулмушдур:
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- Мяркязи Банк кредит тяшкилатларына мяъбури ещтийатлар сахламаг
барядя эюстяриш веря биляр. Ещтийатлар депозитлярин фаизи нисбятиндя мцяййян
едилир вя Мяркязи Банкда сахланылыр. Тяляб олунан ещтийатларын нормасы,
щесабланмасы вя сахланмасы гайдасы Мяркязи Банкын Идаря Щейяти
тяряфиндян мцяййян едилир;
- Мяъбури ещтийатлар тямин едилмядикдя Мяркязи Банк ещтийаты тяминт
етмяйян кредит тяшкилатына вя онун инзибатчыларына гаршы Азярбайъан
Республикасынын «Инзибати Хяталар Мяъялляси»ндя нязярдя тутулмуш инзибати
тянбещ тядбирлярини тятбиг едя биляр.
Мяъбури ещтийат нормасынын азалдылмасы банклара ялавя ликвидлик
верилмяси вя онларын юз ющдяликлярини йериня йетирмя кейфиййятини йцксялтмя
мягсяди дашыйыр. Бу игтисадиййатын депрессийа дюврляриндя Мяркязи Банк
тяряфиндян реаллашдырылыр. Неъя ки, АМБ- дя сон глобал малиййя бющраны
заманы параграфын яввялиндя гейд етдийимиз кими мяъбури ещтийат нормасыны
кяскин шякилдя азалтмышдыр. АМБ-нин мялуматына эюря, 2008-ъи илин икинъи
йарысындан башлайараг пул сийасятинин йумшалдылмасы тядбирляринин тяркиби
олараг банкларын хариъи ющдяликляр цзря тятбиг едилян 5 %-лик мяъбури ещтийат
нормасы ляьв едилмиш, дахили ющдяликляр цзря мяъбури ещтийат нормасы ися
октйабр айында 12%-дян 9%-я, декабрда ися 6 %-я ендирилмишдир. Буна гядяр
мяъбури ещтийат нормасыны формалашдырмаг цчцн банклара 15 эцн вахт
верилирдися, бундан сонра бу вахт 1 айа гядяр узадылмышдыр. АМБ-нин
щесабатында гейд едилир ки, 2008-ъи илдя тякъя мяъбури ещтийат нормаларынын
азалдылмасы щесабына банк системиня 346,3 млн.манат щяъминдя ликвидлик
дястяйи щяйата кечирилмишдир ки, бунун 63 %-и хариъи валйутада олан
ющдяликляря, 37 %-и ися милли валйутада олан ющдяликляря эюря мяъбури ещтийат
нормасынын азалдылмасы щесабына эюря олмушдур. Мяъбури ещтийат нормасынын
12 %-дян 9 %-я ендирилмяси банклара 221,7 млн. манат, 9%-дян 6%-я
ендирилмяси ися 124,6 млн. манат ялавя ресурслардан истифадя имканы
вермишдир ки, бу да игтисадиййатын кредит тяминатында хцсуси ящямиййятя
малик олмушдур. АМБ бу превентив тядбирляри 2009-ъу илдя дя давам
етдиряряк глобал бющранын мянфи тясирлярини азалтмаьа чалышмышдыр. Биз бу
барядя нювбяти фясилдя бящс едяъяйик.
«Azяrbaycan Respublikasыnыn Mяркязи Bankы haqqыnda»” vя «Banklar
haqqыnda»” Azяrbaycan Respublikasыnыn Qanunlarыna uyьun olaraq АМБ
тяряфиндян щазырланмыш vя юлкядя fяaliyyяt gюstяrяn bцtцn banklar vя xarici
banklarыn yerli filiallarы цчцn mяcburi ehtiyatlar normasыnыn mцяyyяnlяшdirilmяsi, hesablanmasы vя Azяrbaycan Respublikasы Mяркязи Bankыnda saxlanmasы qaydasыnы mцяyyяn edян «Mяcburi ehtiyatlarыn normasы, hesablanmasы vя saxlanmasы Qайдасы» адлы сяняддя гейд едилмишдир ки, Mяcburi
ehtiyatlar Mяркязи Bank tяrяfindяn pul siyasяtinin hяyata keчirilmяsindя
istifadя olunan яsas alяtlяrdяn biri olaraq pul kцtlяsini vя bank sisteminin
likvidliyini tяnzimlяyяn mexanizmdir. Mяcburi ehtiyatlarыn normasы АМБнин Ġdarя Heyяtinin qяrarы ilя mцяyyяn edilir вя бu normalar bankыn cяlb
etdiyi depozitlяrin nюvц, mцddяti vя valyutasы цzrя fяrqlяndirilя bilяr.
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Ганунвериъиликдя нязярдя тутулуб ки, мяcburi ehtiyatlar banklarda milli
vя xarici valyutalarda, qiymяtli metallarda saxlanыlan depozitlяr цzrя hesablanыr. Depozitlяr «Banklar haqqыnda”» Qanunun 1-ci maddяsindя depozitя
verilяn
anlayышa uyьun olaraq mцvafiq mцqavilя шяrtlяri ilя faizlяr vя ya
komisyon haqlar юdяnilmяklя vя ya юdяnilmяdяn mцшtяrilяrin (яmanяtчilяrin) tяlяbi ilя qaytarыlmasыnы vя ya baшqa hesaba kючцrцlmяsini nяzяrdя
tutan bankыn balansыnda aparыlan cari, яmanяt (depozit) vя ya digяr hesaba
qoyulmuш vя ya kючцrцlmцш pul vяsaitlяrini яhatя edir. Bu Qaydalarыn mяqsяdlяri цчцn depozit anlayышыna, hяmчinin qeyri-rezident banklardan, habelя
digяr xarici vя beynяlxalq maliyyя tяшkilatlarыndan cяlb olunan vяsaitlяr дя
aid едилир.
9.3.Азярбайъанда пул-кредит сийасятинин мцасир вязиййяти,
онун тящлили вя гиймятляндирилмяси
Азярбайъанда пул-кредит сийасятини Азярбайъан Республикасынын Мяркязи Банкы (АМБ) щяйата кечирир. Мяркязи Банкын щцгуги статусуну, онун
мягсяд, функсийа вя сялащиййятлярини, идаряетмя вя тяшкилати структуруну
мцяййян едян «Мяркязи Банк щаггында» АР-ин Ганунунда гейд едилир ки,
Мяркязи Банкын фяалиййятинин ясас мягсяди юз сялащиййятляри дахилиндя
гиймятлярин сабитлийини тямин етмякдир. Банк вя юдяниш системляринин САбитлийини вя инкишафыны тямин етмяк дя Мяркязи Банкын ясас мягсядляриндян
биридир.
Ганунвериъиликля Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкынын функсийалары ашаьыдакы кими мцяййянляшдирилмишдир:
- дювлятин пул вя валйута сийасятинин мцяййян едилмяси вя щяйата
кечирилмяси;
- наьд пул дювриййясинин тяшкил едилмяси;
- пул нишанларынын тядавцля бурахылмасы вя тядавцлдян чыхарылмасы;
- манатын хариъи валйуталара нисбятдя рясми мязяннясинин мцтямади
олараг мцяййянляшдирилмяси вя елан едилмяси;
- юлкядя валйута тянзими вя валйута нязарятининин щяйата кечирилмяси;
- сярянъамда олан бейнялхалг гызыл-валйута ещтийатларынын сахланылмасы
вя идаря едилмяси;
- ганунвериъилийя уйьун олараг банк фяалиййятинин лисензийалашдырылмасы
вя тянзимлянмяси;
- юдяниш системляринин фяалиййятинин тяшкили, ялагяляндирилмяси, нязарят
едилмяси вя с.
Мювъуд ганунвериъилийя ясасян, щяр ил октйабр айынын 1-дян эеъ
олмайараг АМБ нювбяти ил цчцн дювлятин пул сийасятинин ясас истигамятлярини
Президентя тягдим едир, декабрын 31-дяк ися иътимаиййятя ачыглайыр. Бу
заман Мяркязи Банк ъари илдя щяйата кечирилян пул сийасятинин йекунлары вя
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гаршыдакы ил цчцн пул сийасятинин мягсяд вя вязифялярини, онларын щяйата
кечирилмяси йолларыны эюстярир. Бу мягсядля щяр ил Мяркязи Банк «Пул
сийасятинин ясас истигамятляри» адлы сяняд щазырлайыр. Бу сяняддя Ганунвериъиликдя Мяркязи Банкын гаршысында гойулан вязифялярин йериня йетирилмяси, пул сийасятинин ютян ил ярзиндя йериня йетирилмяси вязиййяти, нювбяти ил
цчцн пул сийасяти цзря щядяфляр вя бу щядяфляря наил олмаг йоллары юз яксини
тапыр.
Бу сянядля мцяййян едилмиш пул сийасятинин ясас истигамятляри ил
ярзиндя Мяркязи Банкын фяалиййятинин приоритетлярини тяшкил едир. Йалныз Мяркязи Банкдан асылы олмайан сябяблярдян милли игтисадиййатдакы дяйишикликлярля ялагядар пул сийасяти истигамятляриндя дяйишикликляр едилир. Мясялян, сон
малиййя бющраны илляри ярзиндя биз беля просесляри мцшащидя етмишик. Яслиндя
«Пул сийасятинин истигамятляри» она эюря щяр ил щазырланыр ки, о игтисадиййатда
баш верян дяйишикликлярля узлашдырылыр. Бурада щям дювлятин мараьы, щям дя
бизнес мцщити нязяря алыныр. Игтисадиййатда сцрятли вя тсиклик дяйишикликлярин
баш вердийи, мясялян еля малиййя бющраны шяраитиндя Мяркязи Банк даща гыса
мцддятляря пул сийасяти ишляйя биляр. Истянилян щалда АМБ-нин 2008-2009-ъу
иллярдя дцнйа малиййя бющраны заманы бу бющранын мянфи тясирляринин юлкяйя
даща аз тясир эюстярмяси, инфлйасийанын арзуолунмаз шякилдя йцксялмямяси,
милли валйутанын курсунун горунуб сахланылмасы бахымындан гянаятбяхш
щесаб едиля биляъяк пул, кредит вя валйута сийасяти йцрцтдцйцнц демяк олар.
Тящлилляр эюстярир ки, АМБ дцнйа юлкяляринин тяърцбясиндя мцшащидя
едилян вя мцасир игтисади просеслярин даща чох зярури етдийи ашаьыдакы пулкредит сийасяти алятляриндян истифадя едир:
- ачыг базарда ямялиййатларын апарылмасы;
- учот-фаиз дяряъяляринин мцяййянляшдирилмяси;
- коммерсийа банклары цчцн мяъбури ещтийат нормаларынын мцяййян
едилмяси;
- коммерсийа банкларынын реинвестисийасы;
- депозит ямялиййатларынын апарылмасы;
- банк ямялиййатларынын мящдудлашдырылмасы вя с.
АМБ-нин ачыг базарда ямялиййатлары дювлятин бурахдыьы гиймятли
каьызларла алгы-сатгыны вя хариъи валйута иля алгы-сатгыны ящатя едир.
Яввялки параграфларда гейд етдийимиз кими, мяркязи банклар учот
дяряъясини вя юз ямялиййатлары цзря фаиз дяряъялярини мцяййянляшдирмякля
пул кцтлясини идаря едир. Беля дяряъялярин мцяййянляшдирилмясиндя ясас кими
милли игтисадиййатын мювъуд дуруму, инфлйасийа сявиййяси, игтисади инкишаф
хцсусиййятляри ясас кими чыхыш едир. Ганунвериъиликдя нязярдя тутулмушдур ки,
АМБ юз ямялиййатлары цзря фаиз дяряъялярини пул базарынын ликвидлик вязиййятини нязяря алараг юзцнцн ачыг базар, йенидянмалиййяляшдирмя вя депозит
ямялиййатлары цзря фаиз дяряъялярини тясбит етмякля вя йа щярраъларда тяляб вя
тяклиф ясасында мцяййянляшдирир.
Щяр ил цчцн дювлятин пул вя валйута сийасятинин мцяййянляшдирилмяси вя
тясдиг едилмяси; пул сийасятинин алятляриня даир гярарларын гябул едилмяси;
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валйута тянзими вя нязарятинин щяйата кечирилмяси гайдасынын тясдиг едилмяси; валйута тянзими вя нязарятинин щяйата кечирилмяси гайдасынын тясдиг
едилмяси; АМБ-нин бцдъясинин вя она дяйишикликлярин тясдиг едилмяси; АМБнин капитал ещтийатларынын формалашдырылмасы вя истифадя олунмасы гайдасынын
мцяййянляшдирилмяси; АМБ-нин иллик малиййя щесабатынын тясдиг едилмяси;
бейнялхалг гызыл-валйута ещтийатларынын сахланылмасы вя идаря олунмасы
стратеэийасы вя гайдаларынын мцяййян едилмяси; кредит тяшкилатларына банк
фяаиййятинин щяйата кечирилмяси цчцн лисензийаларын верилмяси вя ляэв едилмяси барядя гярарын гябул едилмяси; кредит тяшкилатлары цчцн игтисади тянзимлямя нормативляринин мцяййян едилмяси; юлкянин банк системиндя хариъи
капиталын иштирак лимитинин мцяййянляшдирилмяси вя диэяр бу кими мясяляляр
ИЩ-нин сялащиййятляриня аиддир.
Азярбайъанын Мяркязи Банкынын структурунда онун пул-кредит сийасятинин щяр бир алятиня вя истигамятиня мцвафиг тяшкилати бюлмя фяалиййят эюстярир. Тящлилляр эюстярир ки, Мяркязи Банкын тяшкилати структурунун формалашмасында дцнйа юлкяляринин тяърцбясиндян истифадя едилмишдир. Бир сыра хариъи
юлкялярин, МДБ юлкяляринин, хцсусиля дя Русийа Федерасийасынын Мяркязи
Банкынын идаряетмя вя тяшкилати структуру иля АМБ - нин мцвафиг структуру
уйьунлуг тяшкил едир. Бу структур бюлмялярин фяалиййятляринин мцхтялифлийи вя
мигйасы ися милли игтисадиййатын конйуктур фярглилийиндян, инкишаф истигамятляринин юзцнямяхсуслуьундан иряли эялир. Мясялян, Азярбайъанда гиймятли
каьызлар базары кифайят гядяр инкишаф етмядийи цчцн Мяркязи Банкын да бу
сектордакы фяалиййяти инкишаф етмиш юлкялярдяки иля мцгайисядя эениш мигйасда дейилдир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъанда гиймятли каьызлар базары щяля дя
юзцнцн зярури инкишаф сявиййясиня чатмадыьы цчцн онун струкутурнда ясас
йери Дювлят гиймятли каьызлары тутур. Сонунъу ися АМБ-нин гысамцддятли
нотлары вя Малиййя Назирлийинин Дювлят гысамцддятли истигразлары формалашдырыр. 01.01.2009-ъу илдя дювриййядя олан Дювлят гиймятли каьызларын щяъми
410,7 млн. манат тяшкил етмишдир.
Валйута ещтийатларынын идаря олунмасы шюбяси АМБ-нин валйута ещтийатларынын идаря едилмяси иля баьлы ямялиййатлары, бейнялхалг щесаблашмаларын вя
юдянишлярин, валйута активляринин диверсификасийасы вя конвертасийасы ямялиййатларынын тямин олунмасы мягсядиля дахили вя хариъи валйута базарларында бир
хариъи валйутанын диэяр хариъи валйутайа гаршы алгы-сатгысынын щяйата кечирилмяси, хариъи банкларда АМБ-нин адына мцхбир вя гиймятли метал щесабларын
ачылмасы да бу шюбянн функсийаларына аиддир.
Глобал малиййя бющраны шяраитиндя валйута ещтийатларынын идаря олунмасы
сащясиндя АМБ-нин мясулиййяти бир гядяр дя артмышдыр. АБШ-ын ипотека
базарындан гайнагланан бющран, 2008-ъи илдя бейнялхалг малиййя базарларында ликвидлийин ашаьы дцшмяси вя малиййя активляринин кяскин уъузлашмасы иля
сяъиййялянмишдир. Беля бир шяраитдя АМБ, ясасян вясаитлярин горунуб сахланылмасыны приоритет истигамят кими гябул етмишдир. АМБ рясми ачыгламасында
2008-ъи илдя валйутанын идаря олунмасы цзря стратеэийасыны беля тясвир
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етмишдир: «Идаряетмя стратеэийасынын ясас компоненти кими валйута диверсификасийасы сахланылмышдыр. Беля ки, пул-мязяння сийасятинин щяйата кечирилмяси вя юлкядахили малиййя сабитлийинин тямин олунмасы кими АМБ-ин приоритет щядяфляриня наил олмаг цчцн мювъуд валйута режиминин дястяклянмяси вя
валйута бющранларына мцгавимятин эюстярилмяси мягсядиля сахланылан
ямялиййат трашынын валйута структуру бейнялхалг практикайа ясасланараг
йухарыда садаланан мягсядлярдян иряли эялян валйута композисийасына уйьун
сечилмишдир». Валйута ещтийатларынын 85%-и АБШ доллары иля, 10 %-и авро иля, 5
%-и ися Инэилтяря фунтстерлинги иля сахланылыр.
Статистик мялуматлара эюря, 2008-ъи илдя АМБ-нин сярянъамында олан
валйута ещтийатларынын щяъми 2 121,7 млн. АБШ доллары артараг 6 137 млн.
АБШ долларына чатмышдыр вя бу явялки иллярдякиндян 52,8 % чохдур. Валйута
ещтийатларынын идаря едилмяси цзря фаиз эялирлийи 3,2 % тяшкил етмиш вя 166,8
млн. АБШ доллары фаиз эялири ялдя едилмишдир.
АМБ-нин фяалиййят истигамятляри арасында кредит тяшкилатларынын фяалиййятинин тянзимлянмяси, она нязарятин щяйата кечирилмяси хцсуси ящямиййят
кясб едир. Бу фяалиййятин ясас мягсяди юлкянин банк системиндя сабитлийин
горунуб сахланмасы, кредит тяшкилатларынын ликвидлийинин йцксялдилмяси вя
саирядир. Бу сащядяки функсийаларын иърасы цчцн АМБ-нин структурунда Кредит
тяшкилатларынын фяалиййятиня нязарят Департаменти мювъуддур. Департаментин
ясас мягсяди кредит тяшкилатларынын рискйюнцмлц банк нязаряти иля ящатя
едилмясини, рисклярин вахтында ашкара чыхарылмасыны вя гаршысынын алынмасы
васитясиля айры-айры банкларын вя диэяр инфлйасийа просесляринин гыса вя
узунмцддятли моделляри гурулур.Цмумиййятля, мяркязи банкларын тяърцбясиндя гурулан инфлйасийа моделляринин ясас мягсяди макроигтисади инкишафын
мцряккяб просеслярини вя тенденсийаларыны садя формада якс етдирмякдян,
бющранлы вязиййятин йаранмасыны нязяря алан мцхтялиф ссенариляр тятбиг етмяк
вя модел васитясиля бющранларын щялли йолларынын вя уйьун шяраитлярин
тапылмасындан ибарятдир. АМБ-нин сянядляриндя гейд едилир ки, инфлйасийанын
моделляшдирмя просесиндя бир чох юлкялярин мяркязи банклары вя елмитядгигат институтларында истифадя едилян «АРИМА», «ВекторАвто», «Реэрессийа», «Коинтеграсийа», о ъцмлядян Енэел-Эранэер вя Йощансен йанашмалары, Песеранын бираддымлы коинтеграсийа методу кими габагъыл методолоэийа
вя цсуллардан истифадя едилир.
Игтисади инкишафын тянзимлянмясиндя наьд пул дювриййясинин тяшкили дя
АМБ-нин функсийасы кими мцщцм ящямиййят кясб едян мясялялярдяндир.
АМБ-нин Наьд пул Департаментинин щяйата кечирдийи бу фяалиййятдя ясас
мягсяд игтисадиййатын наьд пула олан тялябатынын юдянилмяси вя наьд пул
дювриййясинин сямяряли идаря олунмасыдыр. Азярбайъан Республикасында наьд
пул дювриййясинин зярури номиналлы каьыз вя метал пул нишанлары иля тямин
едилмяси, пул нишанларына олан зярури тялябатын щяъминин вя структурунун
прогнозлашдырылмасы, МБ-нин структур бюлмяляриндя пул нишанларынын ещтийаtlарынын йарадылмасы вя онларын идаря едлмяси, пул нишанларынын истещсалы цзря
сифаришин верилмяси, чап ширкятляри иля мцгавилялярин баьланмасы, йарарсыз пул
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нишанларынын тядавцлдян чыхарылмасы вя онларын йениляри иля явяз едилмяси,
наьд пул дювриййясинин мониторингинин щяйата кечирилмяси, наьд пул сферасы
цзря бейнялхалг тяърцбяни юйрянмяк мягсядиля хариъи юлкялярин мяркязи
банклары иля ямякдашлыг вя диэяр бу кими мясяляляр Департаментин ясас
функсийа вя вязифялярини сяъиййяляндирир.
«Мяркязи Банк щаггында» АР-ин Ганунунун 9-ъу маддясинин
мцддяаларына уйьун олараг АМБ Азярбайъан щюкумятинин бейнялхалг
малиййя тяшкилатларында, мясялян БВФ, Дцнйа Банкы вя диэярляриндя цзвлцк
иля баьлы ямялиййатлар, о ъцмлядян щямин тяшкилатлара цзвлцк щагларынын
юдянилмяси цзря васитячи кими чыхыш едир. Банк БВФ иля бейнялхалг валйута
мцнасибятляри, валйута системинин сабитлийинин вя низамлы валйута режиминин
дястяклянмяси, юдяниш балансынын тянзимлянмяси истигамятляриндя
ямякдашлыг едир. Мяркязи Банк бу эцня гядяр БВФ-дян «Йохсуллуьун
Азалдылмасы вя Инкишаф Механизми», «Ещтийат Дястяклямя Механизми»,
«Эенишляндирилмиш Фонд Механизми» лайищяляри чярчивясиндя кредитляр
алмышдыр. Дцнйа Банкы Групуна дахил олан Бейнялхалг Инкишаф Ассосиасийасы
да АМБ-йя кредитляр вермишдир.
Ъядвял 1
АМБ-нин бейнялхалг малиййя институтларындан алдыьы кредитляр

БВФ

Йохсуллуьун Азалдылмасы вя Инкишаф Механизми
Ещтийат Дястяклянмя Механизми
Эенишляндирилмиш Фонд Механизми
Бейнялхалг Инкишаф Ассосиасийасы

2007

2008

15 512
63 223
7 620
5 405

61 365
2 216
4 790

Мянбя: АМБ, Иллик щесабат-2008

Бейнялхалг Инкишаф Ассосиасийасындан алынмыш боръ вясаитляри илкин
юдяниш мцддяти 19 ил вя иллик фаизи 1,0 % олан кредитлярдир. БИА кредитляри
Малиййя Назирлийиндян ялавя разылашма васитясиля эютцрцлмцшдцр. 85 млн.
АБШ доллары вя 149 млн. АБШ доллары мябляьиндя олан кредитлярин гайтарылмасына мцвафиг олараг 2005 вя 2007-ъи иллярдя башланылмышдыр, юдянилмя
2021-ъи илдя баша чатаъаг.
Мяркязи Банкын фяалиййятиндя диггяти чякян мясялялярдян бири дя
Банкын сярянъамында олан валйута ещтийатларынын хариъи малиййя базарларында
йерляшдирилмяси вя идаря едилмяси просесляридир. Дцнйа малиййя базарларында
динамик дяйишикликлярин мцшащидя едилдийи сон иллярдя бу мясялянин актуаллыьы
даща да артмышдыр. АМБ-нин сярянъамында олан валйута ещтийатларынын бир
гисми тиъарят гиймятли каьызларына йатырылмышдыр. Бунлар, ясасян АБШ
Хязинядарлыг нотлары, Дювлят истигразлары, корпоратив истигразлар вя ипотека иля
тямин едилмиш гиймятли каьызлардыр. Ъядвял 2.2-да бу гиймятли каьызларын
струкутуру вя щяъми юз яксини тапмышдыр.
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Ъядвял 2
Мяркязи Банкын сярянъамында олан тиъарят
гиймятли каьызларынын структуру
2007
АБШ
хязинядарлыг
нотлары
Дювлят
истигразлары
Корпоратив
истигразлар
Ипотека иля
тямин
едилмиш
гиймятли
каьызлар
ЪЯМИ:

2008

млн. $

иллик фаиз

юдямя
мцддяти

млн. $

иллик фаиз

юдямя
мцддяти

274,90

3,1%-5,0%

2008-2012

374,87

0,0%-5,1%

2009-2018

74,46

2,5%-6,5%

2008-2012

121,43

0,6%-8,0%

2009-2015

45,06

3,0%-7,4%

2008-2049

42,02

2,9%-7,4%

2009-2012

37,41

4,1-7,3%

2008-2036

3,74

1,7%-6,5%

2011-2035

431,83

-

-

542,07

-

-

АБШ Хязинядарлыг нотлары АБШ щюкумяти тяряфиндян бурахылмыш вя
йарымиллик купон юдянишлярини апармагла, бейнялхалг малиййя базарларында
алыныб-сатылан нотлардыр. Бу гиймятли каьызлар АМБ вя онун хариъи менеъерляри тяряфиндян сахланылыр вя идаря едилир. Дювлят истигразлары хариъи дювлятляр тяряфиндян бурахылмышдыр вя АМБ-нин хариъи менеъерляри тяряфиндян
идаря едилир. Корпоратив истигразлар АБШ доллары, авро вя фунтстерлинг иля ифадя
едилмиш вя малиййя корпорасийалары тяряфиндян бурахылмышдыр. Бу гиймятли
каьызлар да АМБ-нин хариъи менеъерляринин идаряетмясиндядир. Ипотека иля
тямин едилмиш гиймятли каьызлар АБШ доллары вя авро иля ифадя едилиб, Авропа
вя АБШ-ын малиййя тяшкилатлары тяряфиндян сахланылан вя идаря едилян гиймятли
каьызлардыр.
9.4.Банк системинин инкишафында дювлятин пул-кредит сийасятинин ролу
Мяркязи Банкын фяалиййятинин вя онун пул-кредит сийасятинин мцщцм
истигамятляриндян бири дя банк системинин инкишаф етдирилмяси, бу секторда
рисклярин азалдылмасы, ликвидлийин йцксялдилмяси, банкларын пул йаратма кими
кейфиййят эюстяриъисинин даща да артырлмасы вя саирядир. Бу бахымдан биз
юлкянин банк секторунун инкишаф хцсусиййятлярини нязярдян кечирмякля, щям
дя Мяркязи Банкын бу сащядяки фяалиййятиня вя онун нятиъяляриня диггят
йетирмиш оларыг. Бундан юнъя ися Мяркязи Банкын банклара йюнялик
пруденсиал фяалиййятинин ясас истигамятлярини нязярдян кечирмяк истяйирик.
АМБ йухарыда гейд едилян мягсядляря чатмаг цчцн бир сыра васитялярля
юлкядя банк нязарятини щяйата кечирир. Банкын щесабат вя бцллетенляринин,
бяйанатларынын вя диэяр сянядляринин тящлили ясасында щяйата кечирилян банк
нязаряти щаггында ашаьыдакылары гейд етмяк олар:
- Юlkяnin maliyyя sisteminя inamыn mюhkяmlяndirilmяsi istiqamяtindя bank nяzarяt sisteminin inkiшafы mцhцm ящямиййятя маликдир. Мяркязи
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Банкда «бank nяzarяti» konsepsiyasы ишляниб щазырланмыш вя bank nяzarяti
sisteminдя мцщцм nailiyyяtlяr яldя etmiшdir;
- Бank nяzarяtinin bцtцn яsas hаlqаlаrы tяшkil olunmuшдур ки, onlarыn
iшlяri nяzarяt orqanы кими АМБ-йя geniш sяlahiyyяtlяr verяn kompleks
qanunvericilik bazasыnыn mюvcudluьu ilя tяmin едилир. Няzarяt prosesindя
mяsafяli monitorinqdяn vя inspeksiyadan istifadя edir;
- Мяркязи Банк бank nяzarяtinin sяmяrяliliyinin artыrыlmasы vя
funksiyasыnыn optimallaшdыrыlmasы mяqsяdilя bank nяzarяtinin metodoloji
bazasыnыn tяшkili vя онун Bazel Komitяsinin prinsiplяrinя uyьunlaшdыrыlmasы
istiqamяtindя тядбирляр эюрцр;
- Банклара йюнялик prudensial tяlяblяrin bank risklяrinin sяviyyяsinя
tяsirinin sяmяrяliliyinin artыrыlmasы, kapitalыn adekvatlыьыnыn mцяyyяnlяшdirilmяsinin tяkmillяшdirilmяsi vя nяzarяt mяqsяdilя kapitalыn yetяrliyinя
diqqяtin artыrыlmasы baxыmыndan mяcburi normativlяr sistemi tяkmillяшdirilmiшdir;
- Банкларда mцmkцn itkilяr цzrя ehtiyatlarыn yaradыlmasы istiqamяtindя
risklяrin vя vasitяlяrin tяrkibi geniшlяndirilmiшdir: kreditlяrlя yanaшы bцtцn
aktiv яmяliyyatlar, hяmчinin balansdankяnar юhdяliklяr дя tяsniflяшdirilмишдир;
- Коммерсийа banklarынda korporativ idarяetmя standartlarыnыn layihяsi, сяmяrяli inspeksiya prosesinin tяtbiqi цчцn "Bank nяzarяtinin tяшkili
vя hяyata keзirilmяsi цzrя Metodoloji rяhbяrlik" hazыrlanараг тятбиг едилмяйя башланылмышдыр. Икинъи сянядля bank nяzarяtinin bцtцn aspektlяri standartlaшdыrыlmыш vя onun tяtbiqi daxili inspeksiya чяrчivяsindя inspektorlarыn
fяaliyyяtinin sяmяrяliliyinin artыrыlmasыna istiqamяtlяnmiшdir;
- Daxili нязарятин щяйата кечирилмяси чярчивясиндя banklarыn etibarlыьыnыn tяhlili prosedurlarы beynяlxalq CAMEL reytinq sistemi яsasыnda hяyata
keчirilir vя qiymяtlяndirmя beynяlxalq standartlara uyьunlaшdыrыlmышdыr;
- Mяркязи Bankыn bank nяzarяti sahяsindя яsas prioritet istiqamяtlяrindяn biri Avtomatlaшdыrыlmыш Bank Statistika Hesabatlыq Sisteminin tяtbiqi
olmuш вя бу сistem xarici nяzarяt sahяsindя istяr konkret bank цzrя, istяrsя
dя bцtюvlцkdя bank sistemi цzrя mяlumatlarыn qяbulu, emalы vя istifadяsinin
avtomatlaшdыrыlmыш variantыnы юzцndя яks etdirir;
- Bank nяzarяtinin metodologiyasыnыn vя tяtbiqinin bank nяzarяti цzrя
Bazel Komitяsinin prinsiplяrinя uyьunluьunun qiymяtlяndirilmяsi aparыlmыш
vя bank nяzarяt sisteminin zяif tяrяflяri mцяyyяn edilmiшdir вя с.
Мялумдур ки, Мяркязи Банкын игтисадиййата мцщцм тющфяси вя онун
ясас функсийаларындан бири юлкядя юдяниш системинин тямин едилмяси вя игтисади инкишаф просесляриня адекват олараг тякмилляшдирилмясидир. Бу фяалиййят
дя коммерсийа банклары васитясиля реаллашдырылыр, банклар юдяниш системинин
формалашдырылмасынын ясас субйектляридирляр. Тящлил вя тядгигатлар эюстярир ки,
сон иллярдя АМБ тяряфиндян юдяниш системи сащясиндя дя мцщцм ишляр
эюрцлмцш, наилиййятляр ялдя едилмишдир. Бу тядбирлярдян ашаьыдакы икиси хцсусиля гейд едилмялидир:
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- «АЗИПС» - Real Vaxt Rejimindя Banklararasы Milli Hesablaшmalar
Сisteminin tяtbiqi;
- «XЮHKS» - Xыrda Юdяniшlяr цzrя Hesablaшma Klirinq Sisteminin
tяtbiqi.
АМБ-нин мялуматына эюря, «АЗИПС» Иngiltяrяnin «Logica» шirkяti ilя
baьlanmыш kontrakt яsasыnda "SWЫFT" sisteminя яsaslanмагла yaradыlmыш vя
16 fevral 2001-ci ildя istismara verilmiшdir. Бу системин тятбиги banklararasы
юdяniшlяri real vaxt rejimindя aparmaг, hesablaшmalar zamanы vяsait itkisini
aradan qaldыrmaг, banklarыn balans hesabatlarыnыn konsolidя edilmяsini asanlaшdыrmaг vя banklar tяrяfindяn likvidli, daha чevik шяkildя idarя етмяк
цчцн эениш имканлар ачмышдыр. Бунунла йанашы, bazar iqtisadiyyatыna яsaslanan pul-kredit siyasяtinin daha sяmяrяli реализасийасы цчцn vя banklarыn bazara operativ surяtdя geniш nяzarяt etmяlяri цчцn мцнбит шяраит йаранмышдыр.
«XЮHKS» АМБ иля ABШ-ыn «Hewlett Packard» шirkяti arasыnda baьlanmыш kontrakta uyьun olaraq Milli Telekommunikasiya Шяbяkяsinin
bazasыnda йарадылмыш вя 2 dekabr 2002-ci ildя istismara verilmiшdir. Sistem
АМБ-нин юdяniш vя informasiya sistemlяrinя inteqrasiya olunмуш, Baш
Mцhasibat Sistemi ilя avomatik rejimdя interfeys яlaqяsi qurulmuшdur.
Гейд едяк ки, «Azяrbaycan Respublikasыnda Milli Юdяniш Sisteminin
Ġnkiшafы цzrя 2005–2007-cы illяr, цчцn Dюvlяt Proqramы”» гябул едилмишдир.
Програмда мяркязи банк тяряфиндян юлкядя юдяниш системинин инкишафы цчцн
щяйата кечирилмяли олан тядбирляр мцяййянляшдирилмишдир. Бу тядбирлярдян бир
сырасы реаллашдырылмышдыр. АМБ-нин мялуматына эюря, Dюvlяt Proqramыnыn
icrasыnыn tяmin edilmяsi ilя яlaqяdar olaraq Azяrbaycan Respublikasыnda
fяaliyyяt gюstяrяn banklarыn daxili informasiya sistemlяrinin daha da inkiшaf
etdirilmяsi vя beynяlxalq standartlara uyğunlaшdыrыlmasы mяqsяdilя «Banklarda informasiya texnologiyalarыnыn tяtbiqi Qaydalarы”» iшlяnib hazыrlanmыш
vя tяtbiq цчцn banklara gюndяrilmiшdir. Qaydalarыn tяtbiqi ilя bağlы banklara
gюstяrilяn metodoloji yardыm nяticяsindя 44 bankыn daxili informasiya
sistemlяri mцasir standartlara uyğun olaraq inkiшaf etdirilmiшdir.
АМБ-нин щесабатында гейд едилир ки, Азярбайъан Республикасында юдяниш системляринин даща да инкишаф етдирилмясини, игтисади фяалиййят эюстярян
шяхслярин вя ящалинин електрон юдяниш системляринин имканларындан даща фяал
истифадя олунмасыны тямин етмяк мягсядиля Азярбайъан Республикасы
Президенти тяряфиндян имзаланмыш 22 нойабр 2005-ъи ил тарихли «Азярбайъан
Республикасында юдяниш системляринин тякмилляшдирилмяси сащясиндя ялавя
тядбирляр щаггында» Сярянъамын иърасы чярчивясиндя эюрцлмцш ишляр нятиъясиндя 2008-ъи илдя юлкя цзря банк филиалларында, пяракяндя тиъарят вя хидмят
мцяссисяляриндя гурашдырылмыш ПОС-терминалларын сайы яввялки илля мцгайисядя, 2829 ядяд, йахуд 65 % артараг 8138 ядяд тяшкил етмишдир ки, онлардан да 7397 ядяди Бакы шящяриндя, 741-и ися реэионларда гурашдырылмышдыр.
2008-ъи илдя юлкя яразисиндя банкоматларын сайы яввялки иля нисбятян 15
%, йахуд 202 ядяд артараг 1518 ядяд, банкоматлар васитясиля апарылан
ямялиййатларын сайы 26 %, йахуд 7672 мин ядяд артараг 36772-йя,
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ямялиййатларын щяъми ися 58,9 %, йахуд 1330 млн. манат артараг 3592 млн.
маната чатмышдыр.
2008-ъи илдя daxili maliyyя bazarlarыnыn inkiшafыnыn dяstяklяnmяsi
istiqamяtindя АМБ-нин iшtirakы ilя Mцtяшяkkil Banklararasы Kredit Bazarыnda tяminat sistemi yaradыlmышdыr. Бу sistemin yaradыlmasыnda яsas mяqsяd
banklarыn bir-birinя olan etimadыnы artыrmaqla banklararasы kredit bazarыnыn
likvidliyinin yцksяldilmяsi олуб. Bununla яlaqяdar bazarda market meyker
qismindя iшtirak edяn banklar vя Bakы Banklararasы Valyuta Birjasыnыn birgя
tяшяbbцsц ilя Mцtяшяkkil Banklararasы Kredit Bazarыnыn yeni seqmenti olan
Tяminatlы Pul Bazarы seqmentinin яsasы qoyulmuш vя yeni seqmentdя
Mяrkяzi Bankыn iшtirak mexanizmi hazыrlanmышdыr. АМБ мцтяхяссисляринин
фикринъя, йeni seqmentdя tяminat sistemi, юhdяliklяrin vaxtыnda icra edilmяsini tяmin edяn Mяrkяzi Bankыn overdraft xяtti vя iшtirakчы banklarыn
kollektiv mяsuliyyяt prinsipinя яsaslanыr, йeni seqmentin ilkin fяaliyyяti
dюvrцndя hяr bir bankыn cяlb edяcяyi vяsaitin-kredit limitinin vя яmяliyyatlarыn maksimal mцddяtinin mяhdudlaшdыrыlmasыны нязярдя тутур. Sistem
цzrя яmяliyyatlarыn hяcmi vя intensivliyi artdыqca banklara ayrыlan kredit
limitinin hяcminin artыrыlmasы vя яmяliyyatlarыn mцddяtinin uzadыlmasы
планлашдырылыб.
Бир сыра тядгигатчылар щесаб едирляр ки, сон дюврдя банк системиндя
мцшащидя едилян просес позитив бир щалдыр вя коммерсийа банкларынын
игтисадиййатын эениш-лянмясиня, игтисади инкишаф просесляриня уйьунлашмасынын
тяъяссцмцдцр. Диэяр бир груп експертляр ися иддиа едирляр ки, бу просес
мяркязи банкын инзибати тясирляри иля йох, банкларын гаршыйа гойдуглары
коммерсийа мягсяди кими реаллашдырылмалыдыр: Бу тямяркцзляшмя просесинин
даща да дяринляшяряк эяляъякдя Азярбайъанын банк базарында инщисарчылыьа,
базарын аз сайда банклар арасында бюлэцсцня эятириб чыхармамалыдыр. Диэяр
тяряфдян, Азярбайъанын нефт юлкяси олмасы, карбощидроэен ихраъатындан
юлкяйя ирищяъмли малиййя ресурсларынын эялмяси шяраитиндя пул базарынын
сцрятля эенишлянмяси банк фяалиййятиня тялябаты сцрятля артырмышдыр ки, бу да
банкларын сайынын чохлуьуну нормал щал кими гябул етмяйя имкан верир.
Ъядвял 1-дя Азярбайъанын банк секторунда фяалиййят эюстярян
субйектлярин ясас эюстяриъиляри тягдим едилмишдир. Бурадан эюрцндцйц кими,
2000-ъи илля мцгайисядя, 2004-ъц илдя коммерсийа банкларынын сайы 59-дан
44-я, банк олмайан кредит тяшкилатларынын сайы ися 99-дан 70-я гядяр
азалмышдыр. Хариъи капиталлы банкларын сайы ися 2000-2008-ъи иллярдя 16-дан 23я йцксялмишдир. Банкларын йерли филиалларынын сайы да 195-дян 567-я гядяр
артмышдыр ки, бу эюстяриъиляр дя банк системинин инкишафыны характеризя едир.
АМБ-нин щесабатында гейд едилир ки, 2008-ъи илдя дцнйа малиййя
бющранынын тясирляриня бахмайараг Азярбайъанын банк системиндя мцлкиййятчи вя йени инвесторларын ялавя вясаитляри щесабына хариъи сярмайялярин
щяъминдя 57 % артым олмуш вя илин сонуна бу 159 млн. манат тяшкил
етмишдир. Бу банк секторунун мяъму низамнамя капиталынын 16 %-ня
бярабярдир.
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Ъядвял 1
Азярбайъанда фяалиййят эюстярян кредит
тяшкилатлары щагда sтатистика
2000 2001
Коммерсийа банклары
Банк олмайан
к/тяшкилатлары
Дювлят банклары
Юзял банклар
Хариъи капиталлы банклар
Банкларын филиаллары
Банкларын шюбяляри
Филиаллары олан банклар

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

59
99

53
63

46
47

46
58

44
70

44
85

44
94

46
96

46
94

3
56
16
195
0
26

2
51
16
191
0
27

2
44
15
220
0
31

2
44
17
305
0
36

2
42
15
350
1
38

2
42
18
374
24
38

2
42
20
420
69
41

2
42
21
485
94
41

1
45
23
567
99
38

2008-ъи илдя хариъи капиталлы банкларын сайы 3 ядяд артараг 23-я чатмыш
вя йени сящмдарлар Ъянуби Кипр, Русийа Федерасийасы, Бящрейн кими юлкяляри
тямсил етмишдир. 01 йанвар 2009-ъу ил тарихя юлкянин банк системинин
активляриндя хариъи капиталын иштирак пайы 29,9 %, депозитлярдя ися 26,6 %
олмушдур.
АМБ-нин гиймятляндирмясиня эюря, банк хидмятляринин кямиййятъя
артмасы вя онларын кейфиййятинин даща да йахшылашмасы реэионларда да
мцшащидя едилмишдир. Илин яввялиндя юлкя ящалисинин щяр 100 мин няфяриня 9,1
малиййя тясисаты хидмят етдийи щалда, илин сонунда бу эюстяриъи 10,1 олмушдур.
Тящлилляр эюстярир ки, 2000-ъи иллярин яввялиндян башлайараг Азярбайъанын банк секторунда Мяркязи Банк тяряфиндян ъидди ислащатлар щяйата
кечирилмишдир ки, бунун да ясас мягсяди кими малиййя сабитлийинин тямини,
мцасир игтисади просесляря ъаваб верян банк системинин формалашдырылмасы вя
коммерсийа банкларына инамын бярпасы кими изащ едилмишдир.
Бу эцн Азярбайъанда фяалиййят эюстярян вя банк фяалиййяти цчцн
лисензийасы олан кредит тяшкилатларынын цмуми сайы 140-дыр, бунлардан 44-ц
коммерсийа банкы, 94-ц ися банк олмайан кредит тяшкилатыдыр. Коммерсийа
банкларынын йарысында – 23-дя хариъи капиталын иштиракы мювъуддур ки, бунлардан да 7-дя хариъи капитал низамнамя капиталынын 50 %-дян чохуну тяшкил
едир. Яслиндя юлкянин банк секторунда хариъи капиталын иштиракы вя бунун
яввялки илляря нисбятян артмасы да банк секторуна бир инамын, бу секторда
мцнбит инвестисийа мцщитинин йарадылмасынын эюстяриъисидир.
Мяркязи Банкын банк секторунун инкишафына йюнялик сийасяти юз мцсбят
нятиъясини коммерсийа банкларынын мяъму актиляринин вя онларын кредит
портфелинин сцрятли артымында эюстярир. Яслиндя, бу ики эюстяриъи вя онларын
мцгайисяли динамикасы банк секторунун инкишафынын ясас параметрляридирляр.
Тядгигатлар эюстярир ки, 2003-2008-ъы илляр ярзиндя коммерсийа
банкларынын цмуми кредит портфелинин щяъми дя, банк активляри дя 10 дяфядян
чох артмышдыр. Банк сектору цзря цмуми кредит портфели 2006-ъы илдя 64,0 %,
2007-ъи илдя 98,1%, 2008-ъи илдя ися 49,2 % артмышдыр. Банкларын активляри дя
2006-ъы илдя 67,7 %, 2007-ъи илдя 78,0%, 2008-ъи илдя ися 52,7 %
чохалмышдыр.
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Банк секторунун инкишафыны характеризя етмяк цчцн ясасян ЦДМ-ля
банк активляринин мцгайисяли динамикасына диггят йетирмяк зяруридир. Мящз
бу эюстяриъи, банкларын вя банк секторунун игтисади инкишаф просесляри иля ня
дяряъядя узлашмасыны ифадя едир. Тящлилляр эюстярир ки, сон илляр бу эюстяриъи
позитив олараг артмагдадыр.
Ъядвял 2
Ясас банк эюстяриъиляринин гейри-нефт ЦДМ-иня нисбяти, %-ля
2005

2006

2007

2008

Банк активляри

37,2

53,4

70,5

69,6

Реал сектора кредитляр

23,1

32,5

47,8

47,4

Ящалидян ъялб олунмуш яманятляр

8,2

11,6

15,4

12,9

Банкларын мяъму капиталы

5,6

7,4

10,6

10,1

Гейд: Ъядвял АМБ-нин мялуматлары ясасында щазырланмышдыр

АМБ-нин мялуматында гейд едилир ки, 2008-ъи илдя банк активляринин
ЦДМ-я нисбяти илин яввялиндяки 25,1 %-дян 27%-я гядяр йцксялмиш, (гейринефт ЦДМ-дя бу чяки 70,5 %-дян 69,6 %-а дяйишмишдир), игтисадиййата
йюнялдилмиш кредитлярин ЦДМ-дяки хцсуси чякиси ися 17 %-дян 18,4 %-я
гядяр артмышдыр. Ъядвял 2-дя ясас банк эюстяриъиляринин гейри-нефт ЦДМ-и иля
мцгайисяси юз яксини тапмышдыр. Ъядвялдяки рягямлярин мцгайисяси банк
секторунун гейри-нефт секторунун даща сцрятли инкишаф едян сащяси олдуьуну
эюстярир. Бурадан эюрцндцйц кими, банк кредитляринин гейри-нефт ЦДМ-дяки
фаиз эюстяриъиси 2 дяфядян чох артмышдыр.
Игтисадиййатын реал секторуна кредитлярин щяъминин артмасы бир тяряфдян
банк системинин инкишафыны ифадя едирся, диэяр тяряфдян дя банкларын милли
игтисадиййатдакы ролунун ящямиййятини эюстярир. Бу бахымдан, демяк олар ки,
мяркязи банкын коммерсийа банкларынын фяалиййятини тянзимлямяси, банк
секторуну саьламлашдырмасы милли игтисадиййатын инкишафы бахымындан хцсуси
ящямиййятя маликдир. Тясадуфи дейилдир ки, банк секторуну игтисадиййатын
«ган дамары» адландырырлар. Мцасир дюврдя ян ъидди игтисади бющранлар банк
секторундан гайнаглананлардыр. Щазыркы шяраитдя банк сектоунун тякмилляшдирилмяси, бу секторда рисклярин азалдылмасы, щям дя игтисади тящлцкясизлик
мясялясидир.
Щазырда банкларын фяалиййятинин ясасыны кредитлярин верилмяси тяшкил едир.
Сон илляр игтисади инкишаф просесляринин сцрятлянмяси, игтисади субйектлярин
кредит ресурсларына тялябатынын илбяил кяскин шякилдя артмасы коммерсийа
банкларынын инкишафы цчцн эениш имканлар ачмышдыр.
Статистик мялуматлара эюря ДБ юлкямиздя бу эцня гядяр - базар
игтисадиййатына кечидля баьлы ислащат програмларынын малиййяляшдирилмяси;
макроигтисади стабилляшдирмя вя нефт эялирляринин идаря мясяляляринин щялли;
гачгын вя мяъбури кючкцнлярин проблемляриня йардым; инфраструктур лайищяляринин щяйата кечирилмяси; тящсил вя сящиййя програмларынын реаллашдырылмасы;
енержи секторуна инвестисийаларын ъялб едилмяси; гейри-нефт секторунун инкишаф
етдирилмяси вя диэяр истигамятлярдя Азярбайъан щюкумяти иля ямякдашлыг
408

етмиш вя бу мягсядляр цчцн юлкяйя цмумиликдя 22 инвестисийа лайищяси цзря
585 милйон АБШ доллары мябляьиндя кредит айырмышдыр. ДБ-нин гуруму олан
Бейнялхалг Малиййя Корпорасийасы юлкя игтисадиййатында юзял сектора
цмумиликдя 136,3 милйон АБШ доллары мябляэиндя кредит айырмыш, «БакыТбилиси-Ъейщан» бору кямяринин тикинтисиндя Азярбайъанын пайыны малиййяляшдирмяк мягсядиля 300 милйон доллар кредит вермишдир.
Щесаблама Палатасынын йарадылмасы; Бцдъя Системи щаггында Ганунун
гябул едилмяси; Нефт Фондунун йарадылмасы вя онун шяффафлыьынын тямин
едилмяси; Верэи вя Эюмрцк идаряетмя системляринин тякмилляшдирилмяси вя
диэяр мясялляр ися БВФ иля ямякдашлыьын ясасыны тяшкил етмишдир. 6 мцхтялиф
програм чярчивясиндя БВФ юлкямизя 546,7 милйон АБШ доллары мябляэиндя
кредит вермишдир.
БВФ ашаьыдакы истигамятляр цзря структур ислащатларынын апарылмасында
вя кредит хятляринин ачылмасында щюкумятимизя йардым етмишдир:
Дювлят коммерсийа банклары олан Бейнялхалг Банкын вя Капитал
Банкын юзялляшдирилмяси мясялясиндя вя банк системинин эцъляндирилмяси
истигамятиндя дя БВФ иля Азярбайъан щюкумятинин вя Мяркязи Банкын
ямякдашлыьы олмушдур.
Карбощидроэен эялирляриндян сямяряли истифадя едилмяси, ири щяъмли
валйута дахилолмалары фонунда валйута нязарятинин сямяряли тяшкили, бу
вясаитлярин игтисадиййата мянфи тясирляринин арадан галдырылмасы мягсядиля
стабилляшдирмя фондунун йарадылмасы вя диэяр бу кими мясялялярдя БВФ
мцтяхяссисляринин тяклиф вя тювсийяляри хцсуси ящямиййят кясб етмишдир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, бейнялхалг малиййя гурумлары тяряфиндян
верилян бу кредитлярин щяъми 1,4 милйард доллардан, 2008-ъи илдя 2,4 млрд.
доллара чатмышдыр. Бу ися юлкямизин бейнялхалг малиййя гурумлары иля
ямякдашлыьынын ящямиййятли сявиййядя олдуьуну эюстярир.
Диэяр бир бейнялхалг малиййя институту олан Авропа Йенидянгурма вя
Инкишаф Банкы (АЙИБ) дя бу эцня гядяр ясасян инфраструктур, няглиййат,
енерэетика, малиййя вя диэяр сащялярдя реаллашдырылан мцхтялиф лайищяляря 686
милйон авро щяъминдя кредит вермишдир. АЙИБ иля Игтисади Инкишаф Назирлийи
арасында Азярбайъан Бейнялхалг Банкынын Йенидян капиталлашдырылмасы вя
юзялляшдирилмяси иля баьлы Анлашма Меморандуму да имзаланмышдыр. Бу
банк, юлкямиздя фяалиййят эюстярян бир сыра коммерсийа банкларынын капиталында пайа маликдир.
Асийа Инкишаф Банкы, Ислам Инкишаф Банкы, Гара Дяниз Тиъарят вя Инкишаф
Банкы, Алманийанын КФW Банкы кими танынмыш малиййя гурумлары да Азярбайъан игтисадиййатына кредитляр йюнялдя биляр. Щятта бунлардан сонунъу икиси
юлкянин бир сыра коммерсийа банкларынын капиталында пайа маликдирляр.
Гейд едилянлярин йекуну олараг Мяркязи Банкын пул- кредит сийасятинин
банк секторунун инкишафына тясирляри вя цмумиликдя банк секторунун инкишаф
хцсусиййятляри барядя ашаьыдакылары гейд етмяк олар:
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- Мяркязи Банкын юлкядя малиййя сабитлийини тямин етмяси, инфлйасийаны
зярури сявиййядя тянзимлямяси коммерсийа банкларынын вя бцтювлцкдя банк
секторунун инкишафы цчцн мцнбит шяраит йаратмышдыр;
- Милли игтисадиййатда сон илляр мцшащидя едилян сцрятли инкишаф просесляри
банк секторунда да тязащцр едир, бу секторун ясас игтисади эюстяриъиляри
динамик олараг артыр;
- Мяркязи Банкын банк секторунда апардыьы ислащатлар, саьламлашдырма
просесляри, пруденсиал фяалиййяти коммерсийа банкларына инамы артырмыш вя
бунун нятиъяси олараг ящали яманятляриндя сон илляр сцрятли артым мцшащидя
едилмишдир;
- Сон глобал малиййя бющраны шяраитиндя АМБ-нин реаллашдырдыьы пулкредит сийасяти Азярбайъанын банк секторуну мцфлисляшмя тящлцкясиндян,
бющранын мянфи тясирляриндян зярури сявиййядя горумуш вя бу банкларына
бющрандансонракы инкишафы цчцн мцщцм амиллярдян бириня чеврилмишдир;
- Юлкянин карбощидроэен ихраъындан ирищяъмли валйута вясаитляри ялдя
етмяси вя бу вясаитлярин ящямиййятли бир щиссясинин юлкядя стратежи инфраструктур
лайищяляриня хярълянмяси банк хидмятляриня тялябаты да кифайят гядяр артырмышдыр ки, бу да банк секторунун инкишаф параметрляриндян бириня чеврилмишдир;
- Мяркязи Банкын банк фяалийяти сащясиндя мцнбит бизнес мцщити йаратмасы банк секторуна хариъи инвестисийаларын ъялбини стимуллашдырмыш, хариъи
капиталын иштиракы банк секторунун инкишафында хцсуси рола малик олмушдур;
- Сярт пул-кредит сийасяти нятиъясиндя малиййя сабитлийинин тямин едилмяси
бейнялхалг малиййя гурумларынын, дцнйанын танынмыш банкларынын юлкяйя
кредит ресурслары йюнялтмяляриня имкан вермишдир ки, коммерсийа банкларынын
бу кредитлярин йерляшдирилмясиндя васитячи кими иштирак етмяляри онларын инкишафыны шяртляндирмишдир;
- Мяркязи Банкын коммерсийа банкларынын низамнамя капиталларына
минимум лимитляр мцяййянляшдирмяси нятиъя етибары иля банк секторунда тямяркцзляшмяйя, кичик банкларын бирляшяряк даща ири, мцасир игтисади тенденсийалар шяраитиндя базардакы мювгейини горуйа биляъяк малиййя гурумларына
чеврилмясиня сябяб олмушдур вя с.
9.5.Милли игтисадиййатын инкишафында пул-кредит
сийасятинин ролунун артмасы
Мцстягиллийимизин илк илляриндя милли игтисадиййатымызда дярин игтисади
бющран просесляри мцшащидя едилмишдир. Планлы игтисадиййатдан базар мцнасибятляри системиня кечид, Совет Иттифагынын даьылмасы вя бу Иттифагда игтисади
бющран просесляринин щяля 80-ъи иллярин орталарындан башламасынын нятиъяси
олараг йерли сянайе комплексляринин тясяррцфат-игтисади ялагяляринин гырылмасы,
йени йаранмыш Мяркязи Банкын юлкядя пул кцтлясини идаря етмяк, банк
системини тянзимлямяк вя формалашдырмаг сащясиндя зярури алятляря, тясир
имканларына, инфраструктура малик олмамасы, йени игтисади мцнасибятляр
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шяраитиндя дювлятин игтисадиййаты тянзимлямя сащясиндя лазыми институтлара
малик олмамасы вя диэяр бу кими амилляр бющранын даща да дяринляшмясиндя,
инфлйасийанын вя ишсизлийин ифрат дяряъяйя чатмасында ясас сябяб кими чыхыш
етмишдир. Беля бир шяраитдя щюкумятин оптимал монетар вя фискал сийасят
формалашдырараг реаллашдырмасы ясас вязифя кими чыхыш едирди. Инфилйасийанын
дурмадан артдыьы, игтисади просеслярин ясас щярякятвериъиси олан банк
системинин ифлиъ олдуьу бир шяраитдя ися хцсусиля монетар – пул-кредит
сийасятиня юзял тялябляр формалашмышдыр. Гятиййятля демяк олар ки, айрыайрылыгда бу юлкялярдя бющранын даща тез баша чатмасы вя игтисади инкишаф
эюстяриъиляриня даща тез наил олунмасы билаваситя пул-кредит сийасятинин
мцкяммяллийиндян асылы олмушдур.
Азярбайъан Республикасынын игтисадиййатында тяняззцл просесляринин
баша чатмасы, инфлйасийанын ъиловланмасы, игтисадиййатын мцхтялиф сащяляриндя
артым темпиня наил олунмасы ясасян 1995-ъи илдян юлкядя апарылан игтисади
ислащатларын, мцкяммял монетар вя фискал сийасятин нятиъяси кими мцшащидя
едилмяйя башланылмышдыр. 1997-ъи илдян башлайараг ясас макроигтисади
эюстяриъи олан Цмуми Дахили Мящсулда (ЦДМ) артымын гейдя алынмасы ися
артыг игтисади инкишаф просесляринин башланьыъы кими гиймятляндирилмишдир.
Ъядвял 1-я диггят йетирдикдя айдын эюрцнцр ки, 1998-2008-ъи илляри ящатя
едян сон он илдя игтисади артым илбяил даща йцксяк фаизлярля ифадя едилмишдир.
Щятта 2005-ъи илдя ЦДМ-ин 26,4 %, 2006-ъы илдя 34,5 %, 2007-ъи илдя ися
25,0 % артмасы, Азярбайъаны дцнйа юлкяляри арасында игтисади артым темпиня
эюря лидер етмишдир.
Сянайе вя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын артымы да бу
динамика иля уйьунлуг тяшкил едир вя юлкядя игтисади инкишафын сащяляр
арасында баланслы олараг эетдийини эюстярир. Аграр секторда стратежи дювлят
програмларынын щяйата кечирилдийини, бу сащяйя щюкумятин малиййя вя диэяр
дястяйинин даща да эцъляндийини, дювлятин гейри-нефт секторунун инкишаф
етдирилмясини приоритет истигамят кими гябул етдийини вя диэяр амилляри нязяря
алараг нювбяти иллярдя кянд тясяррцфаты мящсулу истещсалы артымынын даща
бюйцк рягямлярля ифадя едиляъяйини прогнозлашдыра билярик. Аграр сектор
ЦДМ-дя 5-6 %-лик пайа маликдир ки, експертлярин фикринъя, бу да юлкянин
кянд тясяррцфатынын реал потенсиалыны ифадя етмир. Бу бахымдан сямяряли пулкредит вя фискал сийасят нятиъясиндя формалашдырылмыш инвестисийа мцщитиндян
аграр секторда даща сямяряли истифадя зяруряти эюрцнцр.
2000-2008-ъи илляр ярзиндя игтисади инкишаф просесляриня наил олунмасы
истигамятиндя «Ясрин Мцгавиляси» адланан Нефт Контракты щялледиъи рола
малик олмушдур. Хязяр дянизинин Азярбайъана аид олан щиссясиндя йерляшян
«Азяри», «Чыраг» вя «Эцняшли» йатагларынын ишлянилмяси цзря 6 юлкяни тямсил
едян 11 ширкятля Щасилат Пай Бюлэцсц Сазишинин имзаланмасы тяк нефт
секторуна йох, диэяр сащяляря дя хариъи инвестисийаларын ахыныны стимуллашдырмышдыр. Нятиъя етибары иля бу эцня гядяр дяниздя вя гуруда йерляшян нефт
йатагларынын ишлянилмяси цзря хариъи ширкятлярля изаланмыш мцгавилялярин сайы
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25-я чатмыш, бцтювлцкдя игтисадиййата гойулмуш хариъи инвестисийаларын щяъми
ися 40 млрд. доллары кечмишдир.
Яэяр 1995-ъи илдя юлкя игтисадиййатына гойулмуш хариъи инвестисийалар
375 млн. доллар тяшкил етмишдирся, 2006-ъы илдя беля иллик эюстяриъи 5 млрд. доллары кечмиш, 2008-ъи илдя ися игтисадиййата 6,8 млрд. доллар хариъи инвестисийа
гойулмушдур.
Юлкя игтисадиййатына хариъи инвестисийаларын гойулмасы вя онун щяъминин илбяил артмасы юлкянин пул базарына, валйута базарына юз мцсбят тясирини
эюстярмиш, Мяркязи Банкын антиинфлйасийа позитив фактору кми чыхыш етмишдир.
Мяркязи Банк щяр ил юлкянин тядиййя балансыны тяртиб едир. Бу сяняд
йухарыда гейд едилян мясяляляри юзцндя айдын шякилдя якс етдирир. Бу илляр
ярзиндя АМБ-нин пул-кредит сийасятинин милли игтисадиййатдакы тясирляри
юлкянин тядиййя балансындакы позитив динамикасында да тязащцр етмишдир.
Ъядвял 1
Хариъи инвестисийаларын структуру вя динамикасы, 1995-2008-ъи илляр
Хариъи
инвестисийа

Динамика
%

Нефт
сектору

Хцсуси
чякиси, %

Г.нефт
сектору

Хцсуси
чякиси, %

375,1
620,5

165,4

139,8
416,2

37,3
67,0

235,3
204,3

62,7
33,0

1307,3
1472,0

210,6
112,6

780,1
891,8

59,7
60,5

527,2
580,2

40,3
39,5

1091,1
927,0

74,1
84,9

544,5
546,1

49,9
58,9

546,6
380,9

50,1
41,1

1091,0
2234,9

117,7
204,8

820,5
1693,0

75,1
75,7

271,3
541,9

24,9
24,3

2003
2004

3371,0
4575,5

150,8
135,7

2972,4
4088,1

88,2
89,3

398,6
487,4

11,8
10,7

2005
2006
2007
2008
Ъями:

4893,2
5052,8

106,9
103,2

3799,9
3422,3

77,6
67,7

1093,3
1630,5

22,4
32,3

6674,3

132,1

4003,3

60,0

2671,0

40,0

6847,4

102,6
-

3350,7

48,9
-

3496,7

27468,7

13065,2

51,1
-

Илляр
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

40533,1

Гейд: Ъядвял АМБ-нин мялуматлары ясасында щазырланмышдыр

Тядиййя балансынын база параметрляри «ъари ямялиййатлар щесабы» вя
«капиталын вя малиййянин щярякяти щесабы»ндан ибарятдир. Фикримизъя, бу эюстяриъиляря вя онларын сон илляр цзря мцгайисяли динамикаларына диггят йетирмякля милли игтисадиййатдакы инкишафын вя позитив дяйишикликлярин тясдигини
эюря билярик.
90-ъы иллярдя тядиййя балансынын ъари ямялиййатлар щесабы бюйцк мябляьли кясирля мцшащидя едилмишдир, йалныз 2000-ъи илдя бу кясирин кяскин
шякилдя азалмасы мцсбят тенденсийаларын башланьыъы олмушдур. Беля кясир,
2000-ъи илдя яввялки илдякиндян 431,9 млн. доллар азалараг 167,8 млн. доллар
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тяшкил етмишдир. Бу да ясасян юлкямизин нефт ихраъынын артмасы иля ялагяляндирилир. 2000-ъи илин йекунларына эюря, хариъи тиъарят дювриййяси 3397,3 млн.
доллар тяшкил етмиш вя яввялки илин мцвафиг эюстяриъисиня нисбятдя 38,2 %
артмышдыр. Идхал олунан мящсулларын щяъми 7,4 % артдыьы щалда, ихраъ 1,8 дяфя
чохалмышдыр. Ихраъын структурунда нефт вя нефт мящсуллары 85 % тяшкил едир.
Дцнйа базарында нефтин гиймятинин артмасы иля ялагядар Азярбайъандан ихраъ
олунан хам нефтин щяр баррелинин гиймяти орта щесабла 15 доллар артмышдыр,
диэяр тяряфдян ися нефт ихраъынын щяъми дя 800 мин тон чохалмышдыр. Бу амил,
сонракы иллярдя дя хариъи тиъарят дювриййясиндя, ейни заманда да тядиййя
балансынын ъари ямялиййатлар щесабында мцсбят салдону сяъиййяляндирмишдир.
АМБ-нин мялуматына эюря, 2008-ъи илдя юлкяйя цмуми капитал ахыны
яввялки илля мцгайисядя, 154,7 млн. доллар азалараг 1234,6 млн. доллар тяшкил
етмишдир. Мцсбят щалдыр ки, Азярбайъан игтисадиййатына бцтцн формаларда ъялб
едилмиш хариъи капиталын ЦДМ-дя хцсуси чякиси 25,2 % тяшкил етмякля йцксяк
олараг галмагдадыр. Игтисади артымын стимуллашдырылмасы бахымындан ян
еффектив формада – бирбаша инвестисийалар формасында дахилолмалар юлкяйя
ъялб олунмуш хариъи капиталын 47,7 %-ни тяшкил етмишдир.
Мяркязи Банкын гиймятляндирмясиня эюря, Азярбайъанын ихраъ
потенсиалынын дурмадан артымы вя юлкя игтисадиййатына йюнялдилмиш хариъи
инвестисийалар тядиййя балансынын ъари ямялиййатлар щесабынын кясиринин там
малиййяляшдирилмясиня, щямчинин юлкянин хариъи валйута ещтийатларынын
артмасына эятириб чыхармышдыр ки, бунун да нятиъясиндя 2001-ъи ил йанварын 1я олан вязиййятя эюря, Нефт Фондунун активляри дя дахил олмагла юлкянин
хариъи дюнярли валйутадакы ещтийатлары бейнялхалг нормалара уйьун щяъмдя
идхалы малиййяляшдирмяйя имкан верир.
2003-ъц илдя «Ъари ямялиййатлар щесабы»нын кясири 2 милйард доллара
йахын олмушдур. Мяркязи Банк тяряфиндян бу Нефт стратеэийасынын
реаллашдырылмасынын сцрятляндирилмяси, юлкяйя ъялб олунмуш хариъи капиталын
артмасы щесабына инвестисийа йюнцмлц малларын вя хидмятлярин идхалы иля
ялагяляндирилмишдир. 2002-ъи илдя ъари щесабын салдосу – 768 млн доллар, 2003ъц илдя ися – 2021 млн. доллар олмушдур. Хариъи тиъарят балансынын салдосу
мцвафиг олараг 482 млн. доллар вя -98 млн. доллар, хидмятляр балансынын
салдосу -935 млн. доллар вя – 1615 млн. доллар, эялирляр салдосу -385 млн.
доллар вя -442 млн. доллар, ъари трансфертляр салдосу ися 482 млн. доллар вя 134
млн. доллар тяшкил етмишдир. 2003-ъц илдя юлкянин хариъи тиъарят дювриййяси 29,5
%, о ъцмлядян идхал 49,3 %, ихраъ ися 13,9 % артмышдыр. Яввялки иллярдя
олдуьу кими, 2003-ъц илдя дя ихраъын ясасыны нефт вя нефт мящсуллары тяшкил
етмиш вя онун щяъми 2,3 млрд. доллар олмушдур.
«Капитал вя малиййянин щярякяти щесабы»нын ифадя етдийи юлкяйя хариъи
капитал ахыны 2003-ъц илдя 4,4 млрд. доллар (яввялки иля нисбятян 1,9 дяфя чох)
олмагла, ЦДМ-ин 62,2 % чякийя малик олмушдур. Сон эюстяриъинин йцксяк
олмасы АМБ тяряфиндян мцсбят щал кими гиймятляндирилмишдир. АМБ-нин
щесабатында гейд едилмишдир ки, Азярбайъан игтисадиййатына йюнялдилмиш
хариъи сярмайялярин вя юлкянин ихраъ потенсиалынын дурмадан артмасы вя
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апарылан уьурлу игтисади сийасят юлкянин хариъи боръу цзря олан юдянишляря
тялябаты вя идхал олунмуш ямтяя вя хидмятлярин дяйярини там малиййяляшдирмякля йанашы, юлкянин стратежи валйута ещтийатларынын да артмасыны тямин
етмишдир.
Ъядвял 2
Азярбайъанын тядиййя балансынын ясас эюстяриъиляри
2000

2002

2003

2007

Ы. Ъари ямялиййатлар щесабынын
салдосу

2008

-167,7

-768,4

-2020,6

9018,9

16453,5

Хариъи тиъарят балансы
Хидмятляр балансы
Эялирляр балансы
Ъари трансфертляр балансы

319,4
-224,6
-335,4
73,0

481,6
-935,6
-384,7
70,4

-98,2
-1614,5
-442,0
134,2

15224,3
-2131,0
-5079,4
1005,0

23011,6
-2342,6
-5266,0
1050,5

ЫЫ. Капиталын вя малиййянин
щярякяти

441,9

1051,5

2338,1

-5759,8

-3557,9

Бирбаша инвестисийалар
Нефт бонусу
Кредитляр вя диэяр инвес-лар

29,1
100,0
312,8

1066,8
0,0
-15,3

2293,2
58,6
-13,7

-5102,7
68,2
-725,3

-545,0
3,5
-3016,4

ЫЫЫ.Тядиййя балансынын цмуми
салдосу

274,2

283,1

317,5

3259,1

12895,6

Гейд едяк ки, 2003-ъц илдя Дювлят Нефт Фондунун активляри дя нязяря
алынмагла, юлкянин стратежи валйута ещтийатлары 205,4 млн. АБШ доллары артараг
1,5 млрд. доллара чатмышдыр. Цмумиййятля, тядиййя балансынын мцвафиг
эюстяриъиляринин мцгайисяси 2000-ъи иля нисбятдя, 2003-ъц илдя милли игтисадиййатда щям кейфиййят, щям дя кямиййят дяйишикликляринин ящямиййятли
дяряъядя олдуьуну эюстярир. 2008-ъи илин мцвафиг эюстяриъиляриня диггят
йетирдикдя ися игтисади инкишаф эюстяриъиляринин йахшылашмасынын артыг фаизлярля
йох, дяфялярля ифадя олундуьуну, милли игтисадиййатын конйуктурунда, ЦДМин структурунда да динамик дяйишикликлярин олдуьуну эюря билярик.
2008-ъи илдя тядиййя балансынын цмуми салдосу мцсбят 12,0 млрд.
доллар вя яввялки илля мцгайисядя, 4,2 дяфя чох олмушдур. АМБ-нин щесабламаларына эюря, тядиййя балансынын ъари ямялиййатлар щесабында сон илляр
мцшащидя олунан профисит 2007-ъи илля мцгайисядя, 1,8 дяфя артараг 2008-ъи
илдя 16,5 млрд. доллара чатмышдыр. Капиталын вя малиййянин щярякяти щесабында
йаранмыш мянфи салдону малиййяляшдиряряк тядиййя балансынын цмуми
мцсбят салдосуну шяртляндирян ясас амил юлкядян ихраъ олунан нефтин
дяйяринин 1,4 дяфя артмасы олмушдур. Сонунъунун ися нефт ихраъынын щяъминин артмасы иля йанашы, дцнйа базарында хам нефтин гиймятинин кяскин
артмасы олмушдур. Бу эюстяриъи щяр баррел цчцн орта щесабла 2007-ъи илдя 72.9
доллар идися, 2008-ъи илдя 96,5 доллар олмушдур.
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АМБ-нин мялуматында гейд едилир ки, юlkяnin real tяdiyйя qabiliyyяtini dцzgцn яks etdirmяk mяqsяdilя Azяrbaycan Respublikası Nazirlяr
Kabinetinin "Azяrbaycan Respublikasыnыn hesabat tяdiyя balansыnыn tяrtib
edilmяsi haqqыnda" 1995-ci il, 8 fevral tarixli Qяrarыna uyьun olaraq 1995-ci
ildяn Statistika departamenti Azяrbaycan Respublikasыnыn hesabat tяdiyйя
balansыnы tяrtib edir.
Гейд етмяк лазымдыр ки, юлкя игтисадиййатында мцшащидя едилян сцрятли
инкишаф просесляри, милли игтисадиййатыын дцнйа игтисадиййатына интеграсийасынын
сцрятлянмяси хариъи тиъарят ялагяляринин щям ъоьрафийасында, щям дя щяъминдя ифадя олунур. Щазырда Азярбайъанын дцнйанын 145 юлкяси иля тиъарятигтисади ялагяси вар. 1998-2008-ъы илляри ящатя едян сон 10 ил ярзиндя хариъи
тиъарят дювриййясинин щяъми 30 дяфядян чох артмышдыр. Бу илляр ярзиндя идхал 7
дяфядян, ихраъ ися 75 дяфядян чох йцксялмишдир. Ъядвял 3-дя бу эюстяриъилярин
мцгайисяли динамикасы тягдим едилмишдир.
Ъядвял 3
Азярбайъан Республикасынын хариъи-тиъарят дювриййясинин ясас
эюстяриъиляри, 1998-2008-ъы илляр (млн. АБШ доллары иля)
Илляр

Дювриййя

Динамика,
%-ля

Идхал

Динамика,
%-ля

Ихраъ

Динамика,
%-ля

Салдо

1998

1682,6

6,8

1076,5

35,5

606,1

-22,4

-470,3

1999

1965,1

16,8

1035,9

-3,8

929,2

53,3

-106,6

2000

2917,3

48,5

1172,0

13,1

1745,2

87,7

573,1

2001

3745,3

28,4

1431,1

22,1

2314,2

32,6

883,0

2002

3833,0

2,3

1665,6

16,4

2167,5

-6,3

501,9

2003

5218,1

36,1

2626,4

57,7

2591,7

19,6

-34,7

2004

7131,4

36,7

3515,9

33,7

3615,5

39,5

99,5

2005

8547,2

19,8

4200,4

19,5

4346,9

20,2

146,5

2006

11637,2

36,1

5265,1

25,3

6372,1

46,6

1107,0

2007

11770,5

1,1

5712,2

8,5

6058,4

-5,9

3462,3

7,8 дяфя

40592,7

54919,7
4,6 дяфя
7163,5
25,4
47756,2
2008
Гейд: Ъядвял ДСК-нын мялуматлары ясасында щазырланмышдыр

Мцшащидяляр эюстярир ки, сон беш илдя хариъи тиъарят дювриййясиндя
ихраъын сцрятли артымында нефт амилинин ролу бюйцкдур. 2001-ъи илдя ихраъын 91
%-ни, 2002-ъи илдя 87%-ни, 2003-ъц илдя 85%-ни, 2004-ъц илдя 82%-ни, 2005ъи илдя 76%-ни, 2006-ъы илдя 84%-ни, 2007-ъи илдя ися 81 %-ни, 2008-ъи илдя
ися 97 %-ни нефт вя нефт мящсуллары тяшкил етмишдир. Ирищяъмли нефт ихраъына
башланылдыьы 2000-ъи илдян хариъи-тиъарят дювриййясиндя мцсбят салдо
мцшащидя едилир.
Дювлят Эюмрцк Комитясинин мялуматына эюря, 2008-ci il яrzindя
respublikanın rezident vя qeyri-rezidentlяri tяrяfindяn 141 юlkя ilя aparılmıĢ
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ticarяt яmяliyyatlarыnыn hяcmi 54 919 697,3 min ABġ dollarы olmuш, ил
яrzindя 47 756 229,4 min ABġ dolları dяyяrindя 2127 adda mal ixrac, 7 163
467,9 min ABġ dollarы dяyяrindя 5893 adda mal isя idxal olunmuшдур.
Беляликля, ixrac-idxal яmяliyyatlarы цzrя mцsbяt saldo 40592761,4 min ABġ
dollarына чатмышдыр. 2007-ci ilя nisbяtяn 2008-ci ildя ixrac яmяliyyatlarыnыn
hяcmi 688,29%, йахуд 41 698 005,7 min ABġ dollarы, idxal яmяliyyatlarыnыn
hяcmi isя 25,38%, йахуд 1 449 940,2 min ABġ dollarы artmышdыr.
Бу мялуматлара ясасян дейя билярик ки, 2008-ъи илдя ихраъ ямялиййатларынын щяъминдя кяскин сычрайышлы артым олмушдур. Ихраъын дяйяри 8 дяфяйя
гядяр йцксялмишдир. Бу да онунла изащ едилир ки, 2008-ъи илдя Азярбайъанын
нефт секторунда щасилатын хейли артмасы дунйа базарына ихраъ олунан нефтин
щяъминин артмасына сябяб олмушдур, диэяр тяряфдян ися хам нефтин дцнйа
базар гиймяти артараг 140-150 доллара чатмышдыр.
ДЭК-нын щесабатында гейд едилир ки, Азярбайъанын rezident vя qeyrirezidentlяri 2008-ъи илдя MDB юlkяlяrinя 1619619,2 min ABġ dollarы
dяyяrindя яmtяя (цmumi ixraca nisbяtяn 3,39%) чыxarmышlar, o cцmlяdяn,
830044,4 min ABġ dolları dяyяrindя яmtяя sяrbяst dюnяrli valyuta ilя
(ixraca nisbяtяn 51,25%), 548 153,3 min ABġ dolları dяyяrindя digяr
saziĢlяrlя (ixraca nisbяtяn 33,84%) vя 206865,9 min ABġ dolları dяyяrindя
яmtяя qapalı valyutaya hesablaшmalar ilя (ixraca nisbяtяn 12,77%)
чыxarыlmышdыr. Рespublikaya MDB юlkяlяrindяn 2 340 338,9 min ABġ dolları
dяyяrindя яmtяя (цmumi idxala nisbяtяn 32,67%) gяtirilmiшdir. Onlardan
1762233,4 min ABġ dolları dяyяrindя яmtяя sяrbяst dюnяrli valyutaya
(idxala nisbяtяn 75,30%), 339458,8 min ABġ dolları dяyяrindя яmtяя qapalı
valyutaya hesablaшmalar ilя (idxala nisbяtяn 14,50 %) vя 189182,4 min ABġ
dolları dяyяrindя яmtяя digяr saziĢlяrlя (idxala nisbяtяn 8,08%) gяtirilmiĢdir. Цмумиликдя MDB юlkяlяri цzrя хариъи тиъарят дювриййясиндя mяnfi
saldo 720 719,7 min ABġ dolları tяшkil eтмишдир.
Игтисади инкишафын хариъи тиъарят ялагяляринин инкишафындакы тязащцр
истигамятляриндян бири дя идхалын вя ихраъын структурунда ямтяялярин хцсуси
чякисидир. Експертлярин фикринъя, сон илляр бу сащядя ялдя едилмиш мцщцм
наилиййятлярдян бири идхалын структурунда ярзаг мящсулларынын чякисинин
азалмасыдыр ки, бу да юлкядя идхалын явязлянмясинин, щям дя ярзаг
тящлцкясизлийинин тямининин эюстяриъисидир.
Тящлилляр эюстярир ки, 2008-ъи илдя идхал вя ихраъын структурунда яввялки
иля нисбятян динамик дяйишиклик олмушдур:
- Ġxracын структурунда: xam neft - 92,49% (2007-ci ilin ixracına
nisbяtяn 13,7 dяfя артмышдыр), neft mяhsulları - 4,30% (123,11%), qara
metallar vя onlardan hazırlanan mяmulatlar - 0,48% (301,31%), meyvяtяrяvяz - 0,45% (131,92%), bitki vя heyvan mяnĢяli yağlar - 0,26%
(148,78%), alцminium vя ondan hazırlanan mяmulatlar - 0,26% (133,33%),
kimya sяnayesi mяhsulları - 0,23% (115,68%), alkoqollu vя alkoqolsuz
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iчkilяr - 0,04% (90%), pambıq - 0,03% (46,23%), tцtцn vя tцtцn mяmulatları
- 0,01% (54,59% артым).
- Ġdxalын структурунда: maĢın vя elektrik aparatları, avadanlıqlar, elektrotexniki avadanlıqlar vя onların ehtiyat hissяlяri - 30,82% (2007-ci ilя nisbяtяn 127,91%), nяqliyyat vasitяlяri vя onların hissяlяri - 16,98%
(137,63%), яrzaq mяhsulları - 12,50% (125,88%), qara metallar vя onlardan
hazırlanan mяmulatlar - 9,30% (108,38%), яczaчılıq mяhsulları - 1,51%
(118,41%), oduncaq vя ondan hazırlanan mяmulatlar - 1,16% (115,06%),
xalq istehlakı malları - 0,72% (100,24%), mebel - 0,56% (116,93%) tяĢkil
edir. Qalan яmtяяlяrin payыna 26,46% dцĢцr.
Милли игтисадиййатда мцшащидя едилян сцрятли инкшаф просесляри хариъиигтисади ялагялярдя дя тязащцр олунур вя хариъи-игтисади ялагялярин ясас
эюстяриъиляринин тящлили бейнялхалг игтисади интеграсийа просесляринин сцрятляндийини эюстярир. Бунунла йанашы, хариъи-игтисади ялагялярин ъоьрафийасынын вя
идхал-ихраъ ямялиййатларынын реэионал структрунун динамик шякилдя дяйишиклийи,
ихраъын артымында нефт секторунун ролунун артмасы мцшащидя олунур.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Мяркязи Банкын пул-кредит сийасятинин приоритетини инфлйасийанын азалдылмасы, онун гянаятбяхш сявиййядя сахланылмас
тяшкил едир. Мяркязи Банкын милли игтисадиййатдакы ян юнямли ролу да мящз
бундан ибарятдир. Сон илляр, хцсусиля дя 90-ъы иллярин икинъи йарысындан башлайараг сярт пул-кредит сийасяти нятиъясиндя инфлйасийанын йол верилян сявиййяйя
гядяр азалдылмасы щям игтисади инкишаф цчцн, щям дя ящалинин сосиал вязиййятинин йахшылашдырылмасы истигамятиндя фундаментал бир ясаса чеврилмишдир.
Бейялхалг малиййя гурумларынын щесабламаларына эюря, 2008-ъы илдя
дцнйа базарында ямтяялярин гиймяти 18,4 %, о ъцмлядян ярзаг мящсулларынын гиймятляри 36,5 % азалмышдыр. Инкишаф етмиш юлкялярдя инфлйасийа темпи
тякрягямли эюстяриъи иля ифадя олунмушдур.
АМБ-нин статистик мялуматларына эюря, 2008-ъи илдя сянайе истещсалчыларынын гиймят индекси 33,4 % азалмыш, емал сянайесиндя 3,9 %, кянд
тясяррцфатында 12,3 % артмышдыр.
90-ъы иллярин икинъи йарысындан башлайараг Мяркязи Банкын гаршысында
дуран ясас вязифя инфлйасийа сявиййясинин ашаьы салынмасы олмушдурса, 2000ъи иллярин яввялиндян башлайараг ясас приоритети инфлйасийа темпинин биррягямли
сявиййядя сахланылмасы тяшкил етмишдир. Сон илляр юлкя игтисадиййатынын
мигйасынын сцрятля эенишлянмяси, юлкядя тикинти бумунун йашанылмасы, ящали
эялирляринин артмасы, бу вя диэяр амиллярин тясири иля мяъму тялябин артмасы
ися икирягямли инфилйасийа сявиййясини гачылмаз етмишдир.
Яввялдя гейд етдийимиз кими, Азярбайъан нефт ихраъатчысыдыр, карбощидроэен ещтийатларынын реализасийасындан ири щяъмли валйута ещтийатлары ялдя
едир. Бу да юлкядя инфлйасийа мясялясиня, мязяння сийасятиня даща диггятля
йанашманы актуаллашдырмышдыр. «Щолланд синдрому» кими мяшщур олан
аномалийанын милли игтисадиййатда мцшащидя ещтималы бюйцк олараг галыр. Бу
просесин мащиййяти ондан ибарятдир ки, юлкяйя ири щяъмли валйутанын дахил
олмасы онун дахили базардакы тяклифини артырыр, бу да юз нювбясиндя милли
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валйутанын мющкямлянмясиня, онун бащалашмасына эятириб чыхарыр. Сонунъу
ися ихраъ потенсиалындан истифадя сащясиндя негатив амил кими чыхыш едир. Беля
ки, милли валйутанын бащалашмасы ихраъы да бащалашдырыр вя бу ихраъ мящсулларынын бейнялхалг базарлардакы рягабят габилиййятини ашаьы салыр. Беля бир
просес милли игтисадиййатын гейри-нефт секторуну тяняззцля апара биляр. Мящз
буна эюря дя АМБ-нин гаршысында дуран мцщцм вязифялярдян бири манатын
мязяннясини сабит сахламаг олмушдур. Демяк олар ки, Мяркязи Банк бу
истигамятдя зярури нятиъяляря наил ола билмишдир.
Мяркязи Банкла йанашы, Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Фонду
да нефт эялирляринин милли игтисадиййата мянфи тясирляринин нейтраллашдырылмасы
истигамятиндя фяалиййят эюстярир. Рясми сянядлярдя гейд едилир ки, Нефт
Фондунун фяалиййяти нефт вя газын кяшфиййаты вя ишлянмяси сащясиндя баьланмыш сазишлярин щяйата кечирилмясиндян вя Фондун юз фяалиййятиндян ялдя
олунан вясаитин топланмасы вя сямяряли идаря едилмяси васитясиля юлкя
гаршысындакы ашаьыдакы мцщцм вязифялярин щяллиня йюнялмишдир:
- бюйцк щяъмдя дахил олан хариъи валйута эялирляри шяраитиндя юлкядя
макроигтисади сабитлийин горунмасы вя малиййя-верэи интизамынын тямин
едилмяси, ейни заманда, нефт эялирляриндян асылылыьын азалдылмасы вя гейри-нефт
секторунун инкишафынын тямин едилмяси;
- нефт вя газын бярпа едилмяйян тябии ещтийат олдуьуну нязяря алараг,
онлардан ялдя едилян эялирин нясилляр арасында бярабяр бюлцшдцрцлмяси вя
эяляъяк нясилляр цчцн ещтийат вясаитинин топланмасы;
- юлкянин сосиал-игтисади тяряггиси иля ялагядар мцщцм цмуммилли
лайищялярин малиййяляшдирилмяси.
Гейд етмяк лазымдыр ки, 2010-cu ил vя nюvbяti 3 il цzrя юlkяnin
iqtisadi-sosial inkiшaf konsepsiyasыnda qarшыya qoyulmuш mяqsяdlяrя nail
olmaq цчцн ortamцddяtli iqtisadi-sosial inkiшaf siyasяtinin prioritet vяzifяlяri
mцяyyяn edilib. Bunlar aшaьыdakыlardыr:
- makroiqtisadi sabitliyin qorunub saxlanыlmasы vя bunun цчцн чevik
iqtisadi, o cцmlяdяn koordinasiya olunmuш monetar vя fiskal siyasяtin hяyata keчirilmяsi;
-юlkя iqtisadiyyatыnыn optimal strukturunun formalaшdыrыlması, onun neft
sektorundan asыlыlыьыnыn azaldыlmasы vя diversifikasiya edilmяsi, infrastruktur
tяminatыnыn mцasir tяlяblяrя uyэunlaшdыrыlmasы, innovativ iqtisadiyyatыn
formalaшdыrыlmasы vя iqtisadiyyatыn intellektual-texnoloji sяviyyяsinin yцksяldilmяsi;
-milli iqtisadi, o cцmlяdяn enerji, яrzaq, ekoloji tяhlцkяsizliyin mюhkяmlяndirilmяsi;
-юzяl sektorun inkiшafыnыn davam etdirilmяsi, bu sahяyя dюvlяt dяstяyinin daha da gцclяndirilmяsi;
-Бeynяlxalq Яmяk Бюlgцsцndя iшtirakыn optimallaшdыrыlmasы vя dцnya
iqtisadiyyatыna inteqrasiyanыn sцrяtlяndirilmяsi;
-"insan kapitalı"nыn inkiшafы, mяшьulluq sяviyyяsinin yцksяldilmяsi,
gяlirlяrin яdalяtli bюlцшdцrцlmяsi, sosial mцdafiя sisteminin sяmяrяliliyinin
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artыrыlmasы, yoxsulluьun azaldыlması vя яhalinin hяyat sяviyyяsinin yцksяldilmяsi.
Карбощидроэен эялирляринин инфилйасийа тясирляринин азалдылмасы истигамятиндя Мяркязи Банкын фяалиййятинин ясасыны мязяння сийасяти тяшкил едир.
АМБ-нын бу сийасяти милли игтисадиййатын сабитлийи иля йанашы, бейнялхалг
рягабят габилиййятинин горунмасына вя йцксялдилмясиня хидмят едир.
Азярбайъанын сон иллярдяки игтисади инкишафында яввялдя гейд етдийимиз
кими, карбощидроэен ихраъатчысы олмасы щялледиъи рол ойнамышдыр. Глобал
малиййя бющраны глобал тялябин зяифлямясиня, икинъи ися юз нювбясиндя
ихраъйюнцмлц игтисадиййата малик юлкяляря даща чох зяряр тящлцкяси йаратмышдыр. Бу бахымдан бющран шяраитиндя Азярбайъанда щяйата кечириляъяк
пул-кредит сийасятинин гаршысында даща ъидди вязифяляр дурмушдур.
Глобал малиййя бющранынын реал игтисадиййатлара трансфер олунмасы
нятиъясиндя 2008-ъи илин икинъи йарысында инкишаф етмиш юлкяляр сон 20 илдя ян
дярин игтисади бющран дюврцня гядям гойублар, бу юлкялярдя игтисади артым
темпи 1 %-я енмишдир. Бющрана гядяр дцнйа игтисади артымында инкишаф етмиш
юлкялярин пайы 29%, инкишаф етмякдя олан юлкялярин пайы ися 61% олмушдурса,
бющран дюврцндя бу нисбят 16 % вя 84 % тяшкил етмишдир. Биринъилярдя 20062008-ъи иллярдя игтисади артым эюстяриъиси 3,0 %-дян 1,0%-я, икинъилярдя ися
7,9%-дян 6,3%-я дяйишмишдир. Дцнйа банкынын щесабатында гейд едилмишдир
ки, 2008-ъи илин сон рцбцндя дцнйада сянайе истещсалы 20 % азалмыш, тиъарят
дювриййяси яввялки рцбля мцгайисядя, 18 % аз олмушдур. Дцнйа ямтяя
базарларында сцрятли уъузлашма, инкишаф етмиш юлкялярдя потенсиал базарларын
итирилмяси, диэяр юлкялярдя игтисади артым темпинин азалмасынын башлыъа
сябябиня чеврилмишдир. Експертляр 2009-ъу илдя дцнйа игтисадиййатында баш
верян просесляри ЫЫ Дцнйа мцщарибясиндян сонра ян кяскин глобал бющран
кими гиймятляндирибляр.
Глобал малиййя бющраны АБШ-ын ипотека базарындан гайнагланмыш вя
ян ъидди мянфи тясирлярини дя бу юлкядя эюстярмишдир. Еля малиййя бющраны иля
мцбаризя тядбирляри олараг пул-кредит сийасятиня дяйишикликляр дя биринъи
олараг бу юлкядя щяйата кечирилмишдир. АБШ щюкумяти пул-кредит сийасятинин
йумшалдылмасыны проблемин щяллиндя башлыъа истигамят кими эюрмцшдцр. АБШын Федерал Ещтийатлар Системи банкларын реинвестисийа дяряъясини 2008-ъи илдя
мярщялялярля 4,75 %-дян 0,5 %-я, федерал фондларын фаиз дяряъяси цзря
щядяфляри ися 0-0,25 % интервалына салмышдыр.
Юлкядя щяйата кечирилян уьурлу Игтисади Стратеэийа нятиъясиндя
Азярбайъан, глобал бющраны кифайят гядяр щазырлыглы гаршыламыш, йарадылмыш
ирищяъмли валйута ещтийатлары игтисадиййатын йцксяк малиййя дайаныглыьыны
тямин етмишдир. Бу малиййя йастыьы щесабына игтисадиййатын ликвидлик
ещтийаълары вахтында юдянилмиш, манатын мязянняси вя банк системинин
сабитлийи горунмуш, нятиъядя, юлкядя ресессийайа йол верилмямиш, оптимал
игтисади артым темпляри горунуб сахланылмышдыр .
Тядгигатчыларын йекдил ряйи белядир ки, АМБ чевик пул вя мязяння
сийасяти васитясиля макроигтисади сабитлийин горунмасында фяал иштирак етмишдир
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вя ардыъыл олараг антибющран тядбирлярини щяйата кечирмишдир. АМБ-нин бяйанатында гейд едилмишдир ки, бющранын пик дюврцндя Мяркязи Банк иътимаиййятя манатын сабитлийинин горунаъаьыны бяйан етмиш вя бу сабитлик тямин
едилмишдир. Щяйата кечирилян сийасят бейнялхалг малиййя гурумлары тяряфиндян
дя тядгирялайиг гиймятляндирилмишдир. Манатын сабитлийи ящалинин эялирляри вя
йыьымларыны йцксяк инфилйасийадан горумуш, истещсал сащяляриндя истифадя
олунан идхал мящсулларынын кяскин бащалашмасынын гаршысыны алмышдыр.
Щазырда АМБ-дя иnflyasиya, pula tяlяb, qeyrи-neft ЦDM-иn trend
modelи, qeyrи-neft иxracы modelи, иstehlak mallarыnыn иdxalы кими макроигтисади
modellяrин гурулмасы щяйата кечирилир. АМБ-нин мялуматына эюря, мakroиqtиsadи tяhlиlя, proqnoza vя mцxtяlиf sиyasяt varиantlarыnыn ишlяnmяsи
mяqsяdиlя mцvafиq sиmulyasиyalara иmkan verяn makromodelиn qurulmasы
цzrя ekonometrиk tяdqиqatlarыn иlkиn metodlarы hazыrlanmышdыr.
Бцтцн гейд едилянляри нязяря алараг милли игтисадиййатдакы инкишаф
просесляри вя бурада пул-кредит сийасятинин ролу, бу ики амилин гаршылыглы
ялагяси иля баьлы ашаьыдакы фикирляри сюйляйя билярик:
- сон илляр игтисадиййатда сцрятли инкишаф просесляри мцшащидя едилир вя бу
динамик характерли олмагла милли игтисадиййатын, демяк олар ки, бцтцн
сащяляриндя, о ъцмлядян монетар сферада тязащцр олунур;
- 1990-ъы иллярин икинъи йарысындан башлайараг игтисадиййатда ъанланмайа
наил олунмасында, сцрятли инфлйасийанын гаршысынын алынмасында вя игтисади
инкишафын ясасларынын йарадылмасында сярт пул-кредит сийасятинин мцстясна ролу
олмушдур;
- игтисадиййатын мигйасынын бюйцмяси, игтисади артым эюстяриъиляринин
йцксялмяси юлкянин пул базарында да кямиййят вя кейфиййят дяйишикликлярини
шяртляндирмиш вя онун тянзимлянмяси цчцн йени тялябляр формалашдырмышдыр;
- карбощидроэен ихраъатындан валйута дахилолмаларынын илбяил артдыьы бир
шяраитдя игтисади сабитлийин горунуб сахланылмасында Мяркязи Банкын пулкредит сийасятинин ролу вя ящямиййяти даща да артмышдыр;
- сон глобал малиййя бющранынын Азярбайъан игтисадиййатына мцмкцн
мянфи тясирляринин нейтраллашдырылмасында, йахуд беля тясирлярин мцмкцн
гядяр азалдылмасында АМБ-нин пул-кредит сийасяти алятляриндян истифадяси
хцсуси рол ойнамышдыр;
- мцшащидяляр эюстярир ки, сон илляр игтисади инкишаф просесляринин
стимуллашдырылмасында, инфлйасийа тясирляринин нейтраллашдырылмасында, дювлятин
игтисади тянзимлямя функсийасынын щяйата кечирилмясиндя ясас васитялярдян
бири пул-кредит сийасятидир вя бу сийасят гейд едилян истигамятлярдя мцсбят
нятиъяляр верир;
- пул вя мязяння сийасяти васитясиля милли валйута олан манатын номинал
еффектив мязяннясинин тянзимлянмяси, тиъарят тяряфдашы олан юлкялярдян
инфлйасийа идхалыны нейтраллашдырмаьа шяраит йарадыр;
- Мяркязи Банкын пул базарыны еффектив шякилдя тянзимлямяси, мяъму
тяляб вя мяъму тяклиф арасында таразлыьы тямин етмяси дайаныглы игтисади
инкишафын ясас факторларындан бири кими чыхыш едир вя с.
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9.6.Пул-кредит сферасында дювлят нязарятинин
тякмилляшдирилмяси истигамятляри
Игтисадиййатын щяр-щансы сащясинин проблемляриндян, онларын щялли мясяляляриндян, йахуд бу сащядяки фяалиййятдян, о ъцмлядян дювлятин тянзимлямя сийасятиндян бящс едяркян мювъуд норматив щцгуги базайа диггят
йетирилмяси зяруриятя чеврилмишдир.
Азярбайъанда Мяркязи Банкын фяалиййятинин ганунвериъилик базасына
дахил олан норматив-щцгуги сянядлярини ашаьыдакы кими тяснифляшдирмяк олар:
- Азярбайъан Республикасынын ганунлары;
- Азярбайъан Республикасы Президентинин фярман вя сярянъамлары;
- Назирляр Кабинетинин гярар вя сяранъамлары;
- АМБ-нин норматив-щцгуги актлары;
- Азярбайъан Республикасынын гошулдуьу бейнялхалг мцгавиля вя
сазишляр;
- диэяр щцгуги сянядляр.
Биринъи група дахил олан вя АМБ-нин фяалиййятинин тянзимлянмясинин
ясас щцгуги базасы олан «Мяркязи Банк щаггында» АР-ин Гануну 10 декабр
2004-ъц илдя гябул едилмишдир. Бу сяняд Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкынын щцгуги статусуну, онун мягсяд, функсийа вя сялащиййятлярини, щабеля идаряетмя вя тяшкилати структуруну мцяййян едир, дювлятин Мяркязи
Банкы кими дювлят щакимиййяти органлары иля вя диэяр шяхслярля мцнасибятлярини тянзимляйир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Мяркязи Банкын ясас мягсяди мянфяят ялдя
етмяк дейилдир. Лакин истянилян щалда банкын фяалиййятиндя зяряр вя мянфяят
мцшащидя едиля биляр. «Мяркязи Банк щаггында» Ганунун 11-ъи вя 12-ъи
маддяляри АМБ-нин мянфяятинин формалашмасынын ясасларыны вя онун бюлцшдцрцлмяси проседуруну мцяййянляшдирир: Мяркязи Банкын мянфяяти Малиййя
Щесабатларынын Бейнялхалг Стандартларына уйьун олараг эялирлярдян хярълярин
чыхылмасы иля щесабланыр. Эялирляр АМБ-нин щяйата кечирдийи фяалиййятдян вя
ганунвериъилийя зидд олмайан диэяр мянбялярдян формалашыр. Щесабат илинин
мянфяяти, илк нювбядя, АМБ-нин капитал ещтийатларынын формалашдырылмасына
йюнялдилир. Капитал ещтийатлары формалашдырылдыгдан сонра Мяркязи Банкын
реаллашдырылмыш мянфяятинин сярбяст галыьы Дювлят бцдъясиня кючцрцлцр.
Ганунвериъилийя уйьун олараг Мяркязи Банк Азярбайъан Республикасынын тяряфдаш чыхдыьы бейнялхалг мцгавиляляря мцвафиг олараг онун
сялащиййятляриня аид едилян мясяляляр цзря хариъи дювлятлярин мяркязи банклары иля гаршылыглы мцнасибятлярдя, щабеля бейнялхалг малиййя-кредит
тяшкилатларында Азярбайъан Республикасыны тямсил едир.
Ганунун 37-ъи маддяси юлкядя пул тядавцлцнцн тяшкилини вя бу истигамятдя АМБ-нин фяалиййятини тянзимляйир. Бу маддянин тялябляриня уйьун
олараг Мяркязи Банк Азярбайъан Республикасында наьд пул тядавцлцнцн
тяшкили цчцн пул нишанларына олан тялябаты мцяййянляшдирир, пул нишанларынын
истещсалыны тяшкил едир вя йа щазырланмасыны сифариш верир, онларын дашынмасыны
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вя сахланылмасыны тямин едир. Бундан башга, пул нишанларынын тядавцля бурахылмасы, пул нишанларынын тядавцлдян чыхарылмасы, дяйишдирилмяси, мящви кими
мясяляляр дя сюзцэедян ганунун 38,39,40 вя 41-ъи маддяляринин мцддяалары иля тянзимлянир.
Ганунвериъилийя эюря, АМБ-нин кредит тяшкилатлары иля мцнасибятляринин
ясас принсипляри ашаьыдакылардан ибарятдир:
- банк системинин сабит ишини тямин етмяк, банк кредиторларынын вя
яманятчиляринин марагларыны горумаг мягсядиля банк фяалиййяти цзяриндя
лисензийалашдырма, тянзимлямя вя нязарят функсийаларыны ганунвериъилийя вя
сямяряли банк нязаряти цзря бейнялхалг тяърцбяйя уйьун олараг щяйата
кечирир;
- ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш щаллар истисна олмагла, Мяркязи
Банк кредит тяшкилатларынын ъари фяалиййятиня гарышмыр;
- Мяркязи Банк кредит тяшкилатларынын ющдяликляри цчцн, кредит
тяшкилатлары ися Мяркязи Банкын ющдяликляри цчцн ъавабдещ дейилдир.
Мяркязи Банк юлкядя банк фяалиййятинин щяйата кечирилмяси цчцн кредит
тяшкилатларына лисензийаларын верилмясиндя вя онларын ляьв едилмясиндя
мцстясна сялащиййятляря маликдир. Онун бу фяалиййяти «Банклар щаггында»
АР-ин Гануну иля тянзимлянир. Бу Ганунун 2-ъи маддясиндя гейд едилмишдир
ки, Азярбайъан Республикасынын яразисиндя банклар вя банк олмайан кредит
тяшкилатлары банк фяалиййятини Мяркязи Банкын вердийи хцсуси разылыг
(лисензийа) ясасында щяйата кечиря биляр.
«Банклар щаггында» Ганун 16 йанвар 2004-ъц илдя гябул едилмишдир вя
94 маддядян ибарят олмагла банклар вя банк олмайан кредит тяшкилатларынын
фяалиййяти иля баьлы ясас щцгуги мясяляляри вя проседурлары юзцндя якс етдирир.
Ганун юлкядя банк фяалиййятиня хцсуси тялябляр формалашдырмышдыр ки,
бунларын да тямин едилмясиня нязарят, билаваситя Мяркязи Банка мянсубдур.
Ганунун 31-ъи маддяси тяляб едир ки, банклар идаряетмяни вя ъари фяалиййяти
Азярбайъан Республикасынын Конститусийасынын, Мцлки Мяъяллянин, диэяр
норматив щцгуги актларын, Мяркязи Банкын норматив-щцгуги актларынын, юз
низамнамяляринин тялябляриня, онлара верилмиш банк лисензийасында вя йа
иъазядя эюстярилян бцтцн мящдудиййятляря мцвафиг сурятдя етибарлы вя
пруденсиал гайдада щяйата кечирмялидирляр. Банклар мяъму капиталыны вя
ликвид ещтийатларыны мцяййян олунмуш сявиййядя сахламалы, юз ющдяликлярини
йериня йетирмяк вя зяряря йол вермямяк цчцн активлярин гиймятдян
дцшмясиня гаршы зярури тядбирляр эюрмялидирляр.
«Банклар щаггында» Ганунун ВЫ фясили банклара тясир тядбирлярини вя
санксийаларыны мцяййянляшдирир. Беля ки, банк тяряфиндян пруденсиал нормативлярин вя тяляблярин позулмасына, онун фяалиййятинин «Банклар щаггында»
Ганунун вя Мяркязи Банкын норматив характерли актларынын тялябляри позулмагла щяйата кечирилмясиня, АМБ-нин вердийи лисензийа вя иъазяйя дахил
едилмиш мящдудиййятлярин позулмасына йол вердийини мцяййян етдикдя
Мяркязи Банк беля тядбирлярдян истифадя едя биляр. Ганунла мцяййянляшдирилмишдир ки, Мяркязи Банкын иърасы мяъбури олан сярянъамындан мящкямя
гайдасында шикайят верилмяси щямин сярянъамын иърасыны дайандырмыр.
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Тящлилляр эюстярир ки, мцасир игтисади тенденсийалар, хцсусиля дя малиййя
бющранлары шяраитиндя банк секторунун рисклярдян горунмасы, бу секторун
ликвидлийинин артырылмасында инзибати тянзимлямя васитяляриндян бири олмагла,
норматив-щцгуги базанын тякмилляшдирилмяси даща да актуаллашмышдыр. Принсип
етирбариля АМБ-ин сон илляри ящатя едян бу тип фяалиййятини гянаятбяхш щесаб
етмяк олар. Бу истигамятдя Мяркязи Банкын бейнялхалг малиййя гурумлары
иля, хариъи експертлярля ямякдашлыьы да сямярялидир вя щям дя зяруридир.
Фикримизъя, Азярбайъанда пул-кредит сферасында дювлятин нязарят
функсийасыны оптимал шякилдя реаллашдырмаг, юдяниш системляринин сабитлийини
тяминт етмяк, игтисадиййатын кредит ресурсларына олан тялябатынын сямяряли
юдянилмясини тянзимлямяк мягсядиля щяйата кечирилян ганунвериъилик
ясасларынын йарадылмасы вя мювъуд норматив-щцгуги базанын тякмилляшдирилмяси ашаьыдакы приоритетляри юзцндя бирляшдирмялидир:
- ганунвериъилик базасынын тякмилляшдирилмясиндя вя йени нормативщцгуги сянядлярин йарадылмасында мцтярягги бейнялхалг тяърцбянин тятбиги,
игтисади инкишаф хцсусиййятляри Азярбайъанын аналог эюстяриъиси иля уйьунлуг
тяшкил едян юлкялярин, хцсусиля дя постсовет вя постсосиалист юлкяляринин
тяърцбяляринн юйрянилмяси;
- Азярбайъанын ирищяъмли карбощидроэен ещтийатлары ихраъатчысы
олмасынын, бу сащядян бюйцк щяъмдя валйута ещтийатларынын дахил олмасынын
нязяря алынмасы, валйута нязарятинин ганунвериъилик базасынын бу
хцсусиййятляр ясасында формалашдырылмасы;
- чохсайлы ганунлар, Мяркязи Банкын норматив-щцгуги актлары ясасында
истифадянин садяляшдирилмяси мягсядиля банк фяалиййяти вя банк нязаряти цзря
ващид мяъяллянин щазырланмасы вя тятбиги имканларынын нязярдян кечиримяси;
- милли игтисадиййатда конйуктур дяйишикликляря, хцсусиля дя гейри-нефт
секторунун инкишафыны стимуллашдыраъаг пул-кредит сийасятини формалашдыра
биляъяк ганунвериъилик базасынын йарадылмасы;
- юлкянин банк секторунда хариъи инвестисийанын ииштиракынын оптимал
щяддини мцяййян едян вя йерли банкларын хариъи базарлара чыхышы имканларыны
эенишляндиряъяк норматив-щцгуги базанын формалашдырылмасы вя с.
Мяркязи Банкын тялябляриня ясасян, щesablardan vяsaиtиn sиlиnmяsи
barяdя bцtцn normal юdяnишlяrиn vя qыsamцddяtlи юhdяlиklяrиn hяyata keчиrиlmяsи, naьd vяsaиtиn vя qыsamцddяtlи aktиvlяrиn яldя olunmasы цчцn bank
rяhbяrlиyи lиkvиdlиyи planlaшdыrmalыdыr. Чцнки бankыn lиkvиdlиk vяzиyyяtиnя
sяmяrяlи nяzarяt edя bиlmяmяsи vя fюvqяladя hallar цчцn lazыmи planlar
hazыrlamamasы чox vaxt lиkvиdlиk bюhranыna, hяtta юdяnиш qabиlиyyяtиnиn иtиrиlmяsиnя sяbяb olur. Bank lиkvиdlиyиnиn иdarя olunmasыnda nяzяrя alыnmalы
olan яsas amиl bюyцk mяnfяяt яldя etmяk mяqsяdиlя vяsaиtи daha uzun
mцddяtlяrя yerlяшdиrяn zaman qыsamцddяtlи lиkvиd vяsaиtя olan tяlяbatыn
tarazlыьыna naиl olmaqdыr. Буна эюря дя lиkvиdlиk mяsяlяlяrи mяnfяяt
mцlahиzяlяrи иlя tarazlaшdыrыlmalы, бankыn lиkvиdlиyи цчцn vяsaиtя olan tяlяbat
mяnfяяt mцlahиzяlяrиndяn asыlы olmamalыdыr.
Тяърцбядя зярури ликвидлик сявиййясинин тямини цчцн банкын балансынын
щям актив, щям дя пассив маддяляриндян истифадя едилир. Беля ки, наьд вясаитлярин, тез сатыла билян гиймятли каьызларын, Мяркязи Банкда вя коммерсийа
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банкларынын мцхбир щесабларында банка мяхсус депозитлярин вя диэяр
вясаитлярин ялдя едилмяси ликвидлик тялябатларынын юдянилмяси истигамятляриндян бирини тяшкил едир ки, бу ямялиййатлар да балансын актив щиссясиня аиддир.
Диэяр тяряфдян, банк ликвидлийин тямини цчцн коммерсийа банкларындан
вясаитляр ъялб едир (депозитляр вя кредитляр шяклиндя), Мяркязи Банкдан
кредитляр алыр, щцгуги вя физики шяхслярдян депозитляр гябул едир ки, бунлар ися
пассив маддяйя аиддир. Буна эюря дя мяркязи банклар ликвидлийин сямяряли
идаря олунмасы стратеэийасынын формалашдырылмасы заманы банклардан активлярля йанашы, пассивлярин дя фяал шякилдя тянзимлянмясини тяляб едир.
Mцasir iqtisadi tendensiyalar, цmumilikdя mцasir iqtisadiyyat tяlяb
edir ki, pul-kredit siyasяti чevik olmalы, dolьun informasiyalara vя tяdqiqatlara яsaslanmalы, юlkяnin iqtisadi inkiшaf xцsusiyyяtlяrinя vя iqtisadi
modelinя uyьunlaшdыrыlmalы, milli iqtisadiyyatыn inkiшafыnыn яsaslarыndan
birinя чevrilmяlidir. Bunun цчцnsя onun daim tяkmillяшdirilmяsi qarшыda
duran яn mцhцm vяzifяlяrdяn biri kimi чыxыш edir.
Azяrbaycanda pul-kredit siyasяtinя tяsiri olan vя iqtisadiyyatla baьlы
bir sыra юzяl xцsusiyyяtlяr mюvcuddur ki, bunlara яsasяn aшaьыdakыlarы aid
etmяk olar:
- bazar iqtisadiyyatыna keчid prosesinin hяlя dя davam etmяsi,
iqtisadiyyatыn bir sыra sahяlяrindя, o cцmlяdяn pul-kredit sferasыnda da bazar
mцnasibяtlяrinin hяlя dя tam bяrqяrar olmamasы;
- bank vя digяr kredit tяшkilatlarыnыn uzunmцddяtli tяcrцbяyя malik
olmamalarы, onlarыn bюyцk яksяriййятинин son 10 ildя yaranmasы vя beynяlxalq mцtяrяqqi tяcrцbяni hяlя dя tam mяnimsяmяmяlяri;
- юlkяdя qiymяtli kaьыzlar bazarыnыn zяif inkiшaf etmяsi, banklarыn bu
sektordakы investisiyalarынын яhяmiyyяtsiz hesabedilяcяk sяviyyяdя az olmasы, qiymяtli kaьыzlar bazarыndakы fяaliyyяtin яsasяn dюvlяt qiymяtli kaьыzlarыna, Мяrkяzi Бankыn РЕПО vя Яks-РЕПО яmяliyyatlarыna baьlanmasы;
- яhalinin яmanяtlяri banklara yюnяltmяsinin, bank sektoruna inamыn
yetяrli olmamasы vя mentalitetlя baьlы olan bir sыra sяbяblяr цzцndяn lazыmi
sяviyyяdя olmamasы, naьdsыz pul dюvrиyyяsinin kцtlяvilяшdirilmяsindя
problemlяrin mюvcudluьu;
- Azяrbaycanыn iri karbohidrogen ehtiyatlarы ixracatчыsы olmasы vя bu
sahяdяn bюyцk hяcmdя valyuta ehtiyatlarыnыn daxil olmasы, юlkяnin valyuta
ehtiyatыnыn sцrяtlя artmasы, iqtisadiyyatda dюvlяt xяrclяrinin sцrяtlя
чюxalmasы vя s.
Bu amillяrin юlkяnin pul-kredit siyasяtinя tяsir imkanlarыnы ayrыayrыlыqda aшaьdakы kimi izah edя bilяrik:
Mяlumdur ki, Azяrbaycan mцstяqillik яldя edяnя qяdяr юlkяdя bцtцn
banklar dюvlяt mцlkiyyяtindя olub, bank fяaliyyяti dюvlяt tяrяfindяn planlы
шяkildя hяyata keчirilib. Yalnыz yeni iqtisadi mцnasibяtlяrя, bazar iqtisadiyyatna keчid юlkяdя юzяl bank fяaliyyяtini zяruri etmiшdir. Lakin tяяssцf hissi
ilя qeyd etmяk lazыmdыr ki, mцstяqilliyin ilk illяrindя respublikada xцsusi
mцlkiyyяtя яsaslanaraq qurulmuш bank fяaliyyяti bir sыra postsovet respublikalarыnda olduьu kimi, fiaskoya uьramышdыr. Maliyyя piramidalarыnыn
meydana gяlmяsi, яhali яmanяtlяrinin mяnimsяnilmяsi, bank adы altыnda
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яslindя bankчыlыьa aidiyyяti olmayan fяaliyyяtlяrin gerчяklяшdirilmяsi bir
tяrяfdяn qanunvericilikdяki boшluqlardan, bank fяaliyyяtinя prudensial
nяzarяtin lazыmi sяviyyяdя olmamasыndan doьurdusa, digяr tяrяfdяn bunun
kюkцndя hяqiqi bazar mцnasibяtlяrinin мювъуд olmamasы dururdu. Яslindя,
banklar яhalidяn vя iqtisadi subyektlяrdяn cяlb etdiyi яmanяtlяri kredit
шяklindя, investisiya шяklindя iqtisadiyyata yюnяltmяlidir ki, bu sahяdяn яldя
etdiyi mяnfяяtin bir hissяsini faiz kimi юdяsin. Belя bir fяaliyyяtin sяmяrяli
olmasы цчцnsя real bazar mцnasibяtlяrinя яsaslanan iqtisadiyyatыn mюvcudluьu яsas шяrtdir. Tяhlillяr gюstяrir ki, юlkяdя bank sektorunun inkiшafыnыn
startы, яsasяn 1990-cы illяrin ikinci yarыsыndan bazar iqtisadiyyatыna keчidin
sцrяtlяndiyi, islahatlarыn aparыldыьы bir dюvrя tяsadцf edir. Son 4-5 ildя
iqtisadiyyatыn mцxtяlif sahяlяrindя bazar iqtisadiyyatы elementlяrinin sцrяtli
inkiшafы bank sisteminя daha ciddi tюhfя vermiшdir.
Bank sektorunun юzцndя dя bazar iqtisadiyyatыna keчidlя baьlы
islahatlarыn yekunlaшmamasы problemlяrdяn biri olaraq qalыr. 2009-cu ilя
qяdяr bank sektorunun яsas iqtisadi gюstяricilяrindя iki dюvlяt bankыnыn payы
bцtцn юzяl banklarыn payыndan чox olmuшdur. Bunlardan biri – «Kapital
Bank» dюvlяtsizlяшdirilsя dя, юlkяnin яn iri bankы olan «Beynяlxalq Bank»
dюvlяt bankы olaraq qalыr.
Bazar iqtisadiyyatыnыn mцhцm elementlяrindяn biri dя rяqabяt
mцhitidir. Rяqabяt mцhitinin lazыmi sяviyyяdя olmasы tяk iqtisadiyyatыn
mцxtяlif sahяlяrinin inkiшafы цчцn deyil, hяm dя bu sahяlяrlя sыx baьlы olan
bank sektoru цчцn юnяmlidir. Mяrkяzi Бank qiymяtlяrin sabitlяшdirilmяsinя
yюnяldilmiш konkret tяdbirindя nяzяrя almalыdыr ki, bu qiymяt hansы
яsaslarla, hansы mцhitdя formalaшыr. Ola bilяr ki, Мяrkяzi Бank inkiшaf etmiш
юlkяlяrin tяcrцbяlяrindяn чыxыш edяrяk bazar mцnasibяtlяrinя hesablanmыш
pul-kredit siyasяti yцrцdяr. Lakin bu hяmin юlkяlяrdяki qяdяr effektli ola
bilmяz. Hesab edirik ki, pul-kredit siyasяtinin nяticяsi iqtisadiyyatыn
konyukturundan, bazar elemeнtlяrinin inkiшaf sяviyyяsindяn яhяmiyyяtli
шяkildя asыlыdыr. Buna gюrя dя pul-kredit siyasяtindя bu faktorun nяzяrя
alыnmasы zяruridir ki, mцasir dюvrdя bank sektorunun inkiшafы, pul-kredit
siyasяtinin цmumi vяziyyяti qiymяtli kaьыzlar bazarы ilя sыx baьlыdыr. Ancaq
mцшahidяlяr gюstяrir ki, Azяrbaycanda qiymяtli kaьыzlar bazarыnыn inkiшaf
tempi iqtisadi inkiшaf tempi ilя adekvat deyil. Bazar iqtisadiyyatыnын inkiшaf
etdiyi юlkяlяrdя banklarыn vя digяr kredit tяшkilatlarыnын mяnfяяtlяrinin
bюyцk bir hissяsi bu sektorda, qiymяtli kaьыzlarыn idarя edilmяsindяn, alqыsatqыsыndan formalaшыr. Amma Azяrbaycanыn banklarыnыn qiymяtli kaьыzlar
bazarыnda investisiya fяaliyyяti hяddяn artыq чox azdыr. Son illяr юlkяdя,
xцsusilя paytaxtda daшыnmaz яmlakыn sцrяtli bahalaшmasы mцшahidя
edilmiшdir. Ekspertlяr bunu da qiymяtli kaьыzlar bazarыnыn zяifliyi ilя izah
ediля bиlяr. Belя ki, яgяr qiymяtli kaьыzlar bazarы inkiшaf etmiш olsaydы,
sяhmlяrя gюrя dvidenдlяr юdяnilsяydi vя insanlar sяhmlяri almaqla iri
mцяssisяlяrя payчы ola bilsяydilяr vя bu xarici юlkяlяrdя olduьu kimi ев,
мянзил кими дашынмаз яmlakын alыnmasыndan daha faydalы olsaydы, hяmin
pullar investisiya шяklindя iqtisadiyyatа yюnяlmiш olardы. Bu da юz
nюvbяsindя iqtisadiyyatыn inkiшafыna vя mяntiqi olaraq bank xidmяtlяrinя
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tяlяbin artmasыna gяtirib чыxarardы. İnkiшaf etmiш юlkяlяrdя bank kreditlяri цzrя
fazi dяrяcяlяri яsasяn qiymяtli kaьыzlar bazarы ilя, qiymяtli kaьыzlarыn gяlirliyi,
dvidenдlяrin sяviyyяsilя яlaqяli olaraq formalaшыr. Azяrbaycanda isя bank
faизlяri яsasяn Мяrkяzi Бankыn uчot dяrяcяsi vя cяlb edilmiш beynяlxalq
kreditlяrin fazi dяrяcяsi яsasыnda mцяyyяnlяшir. Belя olan halda, Azяrbaycanda
Мяrkяzi Бankыn bank faizlяrinя tяsir imkanlarы daha geniшdir. Buna gюrя dя
qeyri-neft sektorlarыnыn inkiшafыnыn tяminindя pul-kredit siyasяtindяn daha
sяmяrяli istifadя etmяk olar. Nяzяrя almaq lazыmdыr ki, bir чox юlkяlяrlя
mцqayisяdя, Azяrbaycanda kommersiya kreditlяrinin faiz dяrяcяlяri xeyli
yцksяkdir ki, bu iqtisadi inkiшafa mяnfi tяsirlяrdяn biri kimi чыxыш edir.
1990-cu illяrin яvvяlindя Azяrbaycanыn bank sektorunda baш vermiш ciddi
bюhran, яhali яmanяtlяrinin ilk yaranmыш яmanяt banklarыnda batmasы banklarа
инамы яsaslы шяkildя sarsыtmышdыr. Hяlя dя яhalinin banklara qarшы inamы lazыmi
sяviyyяdя bяrpa olunmamышdыr ki, bu da юzцnц яmanяtlяrin sяviyyяsindя
gюstяrir. Digяr tяrяfdяn, mentalitetdяn irяli gяlяn bir xцsusiyyяtdir ki,
Azяrbaycan яhalisinin bюyцk hissяsi pullarыnы sandыqlarda saxlamaьa daha чоx
цstцnlцk verirlяr, nяinki banklarda. Belя bir шяraitdя яhalinin banklara inamыnыn
artыrыlmasы, яmanяtlяrin banklara cяlb edilяrяk onlarыn vasitяsilя investisiya kimi
iqtisadiyyata yюnяldilmяsi dя Мяrkяzi Бankыn fяaliyyяtindя prioritetlяrdяn
birini tяшkil etmяlidir. Яvvяlki paraqraflarda qeyd etdiyimiz kimi, яmanяtlяrin
sыьortalanmasыnыn qanunvericilik bazasы formalaшdыrыlmыш vя Яманятлярин
Sыьорталанмасы Фонду fяaliyyяtя baшlamышdыr. Prinsipcя bunu qeyd edilяn
istiqamяtdя atыlmыш fundamental bir addыm kimi qiymяtlяndirmяk olar. Hesab
edirik ki, bununla yanaшы, bu sahяdя innovasiyalы metod vя yanaшmalardan да
istifadяyя ehtiyac var.
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Х ФЯСИЛ
ИГТИСАДИ ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИЙИН ТЯМИН
ОЛУНМАСЫНЫН ДЮВЛЯТ СТРАТЕЭИЙАСЫ
«Азярбайъан дцнйанын енержи тящлцкясизлийи
мясяляляринин щяллиня бюйцк тющфя верян юлкяйя
чеврилиб»
Илщам Ялийев

10.1. Игтисади тящлцкясизлик консепсийасы вя онун хцсусиййятляри
Игтисади тящлцкясизлик - юлкя игтисадиййатынын она гаршы
дахилдян вя хариъдян йюнялмиш тящлцкялярдян горунмасыны тямин
едян, зяманят верян вя дювлят тяряфиндян йарадылмыш щцгуги
нормалар, шяртляр, игтисади нормативляр, тялиматлар вя
директивляр комплексидир. Азярбайъан Республикасынын Игтисади
Тящлцкясизлик Консепсийасы сийаси сяняд кими юз мащиййятини
Азярбайcан Республикасынын «Милли Tящлцкясизлик Hаггында»
Ганунунда тапыр. Ганунда эюстярилир: «Азярбайъан Республикасынын
игтисади мараглары милли марагларынын тяркиб щиссяси кими
шяхсиййятин, ъямиййятин вя дювлятин игтисади сащядяки
таразлашдырылмыш
марагларынын
мяcмусудур».
Игтисади
тящлцкясизлик узунмцддятли характер дашыйыр, дювлят щакимиййят
институтлары тяряфиндян иъра олунур, ганунвериъилик сяняд вя
нормаларына уйьун иътимаи тяшкилатлар тяряфиндян тямин олунур.
Гейд етмяк лазымдыр ки, милли игтисади тящлцкясизлик мювжуд игтисади
системин сямярялилийинин тямин олунмасына йюнялдилян, шяхсиййят, жямиййят вя
дювлят мянафеляринин узлашдырылмасына вя таразлашдырылмасына йюнялдилмиш
фяалиййятдир. Беля ки, игтисади тящлцкясизлик щям бирбаша игтисади методларла,
щям дя гейри-игтисади, сийаси, щярби, дипломатик вя с. васитялярля тямин
олунур. О, бир тяряфдян юлкядя щяйата кечирилян игтисади стратеэийа иля, диэяр
тяряфдян дя дахили вя харижи сийасятин баланслашдырылмасы иля ялагядардыр. Беля
механизмин щяйата кечирилмяси, цмумиййятля, милли тящлцкясизлийин тямин
олунмасынын ясас васитясидир.
Игтисади тящлцкясизлийин тямин олунмасы бцтювлцкдя Mилли Tящлцкясизлик Sистеминин ясасыны тяшкил едян щярби вязиййятин сахланылмасына, сосиал
сабитлийин горунмасына, еколоъи бялалардан узаглашмасына имкан йарадыр.
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Беляликля, игтисади тящлцкясизлик милли игтисади инкишафын мейары олмагла,
онун давамлы характер алмасына имкан йарадан фасилясиз просесдир.
Игтисади тящлцкясизлийин мащиййяти, мязмуну онун кямиййят вя
кейфиййят хцсусиййятлярини ифадя едян мейарлар вя эюстярижиляр васитясиля
мцяййян олунур. Мейарлар да юз нювбясиндя игтисади тящлцкясизлийин эюстярижиляри васитясиля ифадя олунур. Эюстярижиляр щяр щансы бир игтисади просесин, щадисянин кямиййят вя кейфиййят хцсусиййятлярини юзцндя бирляшдирир.
Бу мянада игтисади тящлцкясизлийин мейар нюгтейи-нязяриндян арашдырылмасы, гиймятляндирилмяси ашаьыдакы мясяляляри ящатя едир:
- юлкянин тябии, мадди-инсани ресурс потенсиалы, онун мювжуд дуруму вя инкишаф сявиййяси, кямиййят вя кейфиййят хцсусиййятляри вя бу
потенсиалын, ондан истифадя сявиййясинин инкишаф етмиш юлкялярдяки мювжуд
сявиййя иля мцгайисяси;
- юлкянин ярази бцтювлцйц вя ващид игтисади мякан;
- игтисадиййатын рягабят габилиййятлилийи;
-харижи тясирляря гаршы дахили потенсиал щесабына давам эятирмяк,
онлары дяф етмяк имканынын олмасы;
-юлкядя сосиал-игтисади сабитлик, сосиал эярэинлийин олмамасы вя с.
Гейд етмяк лазымдыр ки, игтисади тящлцкясизлийин мейарлары ясасында
цмуми бир истигамят мцяййян олунур. Бу мейарлар сосиал-игтисади просеслярин мярщяляли щяллини мцяййян едир вя игтисади тящлцкясизлик вязиййятини
ифадя едян эюстярижилярин сечилмясини, тяйин олунмасыны шяртляндирир. Беля ки,
ясас жящят мящз сечилмиш щямин эюстярижилярин гиймятляринин, щядляринин
мцяййян едилмясидир. Беля ки, бу гиймятлярдян кянарлашмалар игтисади
тящлцкясизлик вязиййятиня гаршы мянфи мейbллярин формалашмасына сябяб
олур. Бу эюстярижилярин щядд гиймятляри йол верилян сявиййядя олдугда
юлкянин милли-игтисади тящлцкясизлийиня наил олмаг олар. Бу мянада игтисади
тящлцкясизлик бахымындан юлкянин игтисади вязиййятинин гиймятляндирилмяси
эюстярижиляр системинин комплекс щалда мцяййян едилмясини тяляб едир.
Щал-щазырда игтисади ядябиййатларда игтисади тящлцкясизлик эюстярижиляринин конкретляшдирилмясиня фяргли йанашмалар мювжуддур. Беля ки,
игтисадчылардан С.Глазйев игтисади тящлцкясизлик эюстярижиляриня ашаьыдакылары аид едир вя мцяллиф тяряфиндян онларын щядд гиймятляри беля мцяййянляшдирилмишдир.
Жядвял 1
Игтисади тящлцкясизлик эюстярижиляри
№

Эюстярижиляр

1
1

2
ЦДМ-ун щяжми
а) «йеддилик» цзря бцтювлцкдя орта эюстярижидян
б) «йеддилик» цзря орта эюстярижидян адамбашына
в) дцнйа цзря орта эюстярижидян адамбашына
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Глазйевя эюря щядд
гиймятляри
3
75%
50%
100%

2
3
4
5
6
7
8
9
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Емал сянайесинин сянайе истещсалында пайы
Машынгайырманын истещсал сянайесиндя пайы
ЦДМ-а нисбятян инвестисийанын щяжми, %
Елми тядгигатлара айрылан хяржлярин МДМ-да пайы
Бурахылан машынгайырма мящсулунун цмуми
щяжминдя йени мящсул нювляринин пайы
Эялирлярин йашайыш минимумундан ашаьы олан ящали
тябягясинин ящалинин цмуми сайында пайы
Ящалинин юмцр мцддяти
Ян йцксяк эялиря малик 10% ящали щиссясинин вя ян
ашаьы эялиря малик 10% ящали арасында фярг
2
Жинайяткарлыьын сявиййяси (100 мин няфяря дцшян
жинайятлярин сайы)
БЯТ-ин методолоэийасы цзря ишсизлийин сявиййяси
Ил ярзиндя ишсизлийин сявиййяси
Мцгайися олунан дюврдя ЦДМ-да
харижи боржун щяжми
Верэи дахилолмаларына нисбятдя
ЦДМ-да харижи боржун щяжми
Бцджя кясиринин юртцлмясиндя харижи боржун пайы
ЦДМ-дан бцджя кясири
Милли валйутада харижи валйутанын щяжм нисбяти
Няьд формада милли валйутанын щяжминдя харижи
валйутанын пайы, щяжми
ЦДМ-да пул кцтляси (М2)
Дахили истещлакда ихражын пайы, о жцмлядян ярзаг да
дахил олмагла
Йашайыш минимумуна эюря реэионларын
диференсасийасы

70%
20%
25%
2%
6%
7%
70 ил
8 дяфя
3
5 мин
7%
20%
20%
25%
30%
5%
10%
25%
50%
30%
1,5 дяфя

Тядгигатлар эюстярир ки, Глазйевин тяклиф етдийи методикайа уйьун
эялян щеч бир дювлят йохдур. Глазйев тяряфиндян мцяййян едилян щядд
гиймятляри бахымындан йанашдыгда, о заман дцнйанын яксяр дювлятляри,
щятта ян йцксяк игтисади инкишафа наил олан дювлятляр беля игтисади жящятдян
тящлцкясиз щесаб олуна билмирляр. Щятта цмуми олараг дцнйада гябул
едилмиш игтисади тящлцкясизлик эюстярижиляриня беля бу щядд гиймятляри
сявиййясиндя уйьун олан дювлятлярин сайы чох аздыр вя бу уйьунлуг да,
демяк олар ки, гейри-жидди характер дашыйыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, бир сыра игтисади институтлар тяряфиндян дцнйа
юлкяляри цчцн гябул едилмиш игтисади тящлцкясизлик эюстярижиляри ишляниб
щазырланмышдыр вя сийащыда эюстярижилярин бязиляри бейнялхалг игтисади
статистикада гябул олунмуш терминлярля ифадя олунмушдур. Бу эюстярижиляр
ашаьыдакылардыр:
1)Алыжылыг габилиййяти паритети цзря мяжму дахили мящсул;
2)Алыжылыг габилиййяти паритети цзря ящалинин адамбашына дцшян
мяжму дахили мящсул;
3)Бцтцн сянайе мящсулларында емал сянайесинин пайы, %;
4)Бцтцн сянайе мящсулларында машынгайырма сянайесинин пайы, %;
429

5)ЦДМ-а фаизля инвестисийа;
6)Елми тядгигатлара айрылан хяржлярин ЦДМ-да пайы;
7)Бейнялхалг стандартлара эюря йохсуллуьун (АГП цзря эцндялик
эялири 1 доллардан аз олан ящали щиссяси), %;
8)Эюзлянилян орта юмцр мцддяти, ил;
9)10% ян йцксяк эялиря малик ящали щиссяси вя 10% ян ашаьы эялиря
малик ящали щиссясинин нисбяти, дяфя;
10)БЯТ-ин методолоэийасына уйьун олараг ишсизлийин сявиййяси, %;
11)Иллик инфлйасийанын сявиййяси, %;
12)ЦДМ-да харижи боржун щяжми, %
13)ЦДМ-ун щяжминдя идхалын мябляьи, %;
14)ЦДМ-да дахили боржун щяжми, %;
15)Дювлят бцджяси кясиринин малиййяляшдирилмясиндя харижи боржун
щяжми,%;
16)Бейнялхалг методолоэийа цзря ЦДМ-дə Dювлят бцджясинин
балансы;
17)Мяжму пул кцтлясиндя (М2) харижи валйута иля депозитлярин щяжми;
18)ЦДМ-да мяжму пул кцтляси (М2);
19)ЦДМ-да ихражын щяжми;
20)Ярзаг истещсалында ихраж ярзаьынын пайы.
Гейд етмяк лазымдыр ки, бу эюстярижиляр беля бир нятижяйя эялмяйя
имкан верир ки, дцнйа юлкяляринин 99%-и, ящалисинин ися 72%-и игтисади
тящлцкясизлик бахымындан «бющран щядди»ндядирляр.
Бундан башга, ящалиси йцксяк щяйат сявиййяси вя эялир сявиййясиня
малик olan бир сыра дцнйа дювлятляри дя вардыр ки, онлар да Глазйевин тяклиф
етдийи щядд гиймятляриня эюря бязи эюстярижиляр цзря бющран щяддиндядирляр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Глазйевин тяклиф етдийи щядд гиймятляри
чярчивясиндя игтисади жящятдян тящлцкясиз олан щеч бир дювлят щал-щазырда
дцнйада мювжуд дейилдир. Чцнки еля бир дювлят тапмаг мцмкцн дейилдир
ки, о, игтисади тящлцкясизлийин эюстярижиляри цзря Глазйев тяряфиндян тяклиф
едилян щядд гиймятляриня малик олсун. Щятта Йапонийа игтисади тящлцкясизлийин гейд олунан 20 эюстярижисиндян йалныз 15-и цзря гойулан
тялябляря уйьун эялир. АБШ, Франса бу эюстярижилярдян 14-ц, Жянуби-Корейа, Сингапур, Бюйцк Британийа, Алманийа, Лцксембург, Финландийа,
Чехiya Республикасы 13-ц, Австралийа, Австрийа, Белчика, Данимарка,
Чин, Исвеч 10-у цзря верилян тялябляри тямин едир. Ялбяття, бу сийащыны даща
да эенишляндирмяк олар. Азярбайжан ися 4 эюстярижи цзря верилян тялябляри
тямин едир.
А.Илларионов ися Глазйевя якс мювгедя дайанараг, юлкянин сосиалигтисади инкишафыны мцяййян едян эюстярижиляр сферасында игтисади инкишафын
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сявиййясини мцяййянедижи амил кими гиймятляндиряряк, игтисади тящлцкясизлик вязиййятинин эюстярижиляри сырасына ашаьыдакылары дахил етмишдир:
1) Алыжылыг габилиййяти паритети цзря ящалинин адамбашына дцшян
мяжму дахили мящсул;
2) ЦДМ-да ювлят мцяссисяляринин истещсал пайы, %-ля;
3) ЦДМ-да дювлят хяржляри, %;
4) ЦДМ-да дювлятин истещлакынын щяжми, %;
5) ЦДМ-да дювлят бцджяси кясиринин пайы, %;
6) Дювлят боржунун сявиййяси;
7) Пул кцтлясинин артым темпи (ЦДМ-ун реал артым темпи нязяря
алынмдан), %;
8) Инфлйасийанын артым темпи, %;
9) АБШ долларына нисбятдя милли валйутанын курсунун азалмасы,
дяйишмяси, %;
10) Харижи тижарят дювриййясиндя верэи йцкцнцн щяжми (идхал вя
ихража тяйин олунан верэилярин нисбяти), %;
Бир факты да гейд едяк ки, А.Илларионов бу эюстярижилярин щамысыны
адамбашына дцшян ЦДМ-ун орта иллик артым темпи иля асылылыг контексиндя
арашдырмышдыр. О, бу истигамятлярдя щяйата кечирилян игтисади сийасятин
ролуну да игтисади тящлцкясизлийин тямин олунмасында мцяййянедижи амил
кими гиймятляндиряряк, бцджя, пул, валйута, харижи тижарят сащясиндя
апарылан сийасятин ящямиййятинин йцксяк олдуьуну ясасландырмышдыр.
Азярбайжанда игтисади тящлцкясизлийин щядд эюстярижилярини müəyyənləşdirərkən 3 групu нязяря алмаг лазымдыр:
1. Милли мянафелярин ясас принсипиал хцсусиййятлярини якс етдирян вя
дювлят сявиййясиндя гябул олунан макроигтисади эюстярижилярi;
2. Əсас хцсусиййятляри даща эениш шярщ едян, тамамлайан вя Игтисади
Инкишаф Назирлийи тяряфиндян гябул олунан эюстярижилярi;
3. Уйьун олараг айры-айры назирликляр тяряфиндян гябул олунан
функсионал вя сащя сявиййяли эюстярижилярi.
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Игтисади Tящлцкясизлик Sистеминин структуруну ашаьыдакы кими вермяк олар:
Игтисади
тящлцкясизлик
консепсийасы вя
стратеэийасы

Игтисади сащядя
Азярбайжанын
милли
мянафеляри

Игтисадиййат
сащясиндяки
тящлцкяляр

Игтисади
тящлцкясизлийин
щядд эюстярижиляри

Игтисади тящлцкясизлийин
тяшкилати
структуру

Игтисади тящлцкясизлийин
щцгуги тямин
олунмасы

Игтисади
тящлцкясизлик
эюстярижиляри

Схем 1. Игтисади тящлцкясизлик системинин структуру
Игтисади тящлцкясизлийин тямин едилмясиндя дювлят тянзимлянмясинин
ясас истигамятляриндян бири, бцтцн жямиййят цзвляри вя сосиал груплар
арасында, о жцмлядян игтисади сферадакы мцнасибятлярин тянзимлянмяси
цчцн мцвафиг институтларын, йяни ганунверижи, ижра вя мящкямя
структурларынын формалашмасы, щцгуги базанын йарадылмасы, гябул едилмиш
ганунларын вя мцхтялиф щцгуги актларын ижрасы иля баьлы шяраити тямин
етмякдир. Бунунла дювлят юз сярщядляри дахилиндя гайда-ганун
йаратмагла, диэяр дювлятлярля дя мцнасибятлярини тянзимляйир. Щятта ян
жидди игтисади бющран шяраитиндя беля дювлят бу имкандан истифадя етмякля
юзцнцн милли игтисади тящлцкясизлийинин тямин едилмяси истигамятиндя жидди
вя жясарятли аддым атмыш олур.
Игтисади тящлцкясизлийин тямин едилмясиндя башлыжа шяртлярдян бири дя
дювлятин инщисарлашмайа гаршы апардыьы мцбаризя вя онун щяйата кечирдийи
антиинщисар сийасятинин чевиклийидир. Чцнки инщисарчылыг мейbлляри азад
рягабят мцщитини сыхышдырыр, игтисади мцщитдяки негатив тясирляри
эцжляндирир.
Истещсалын инкишафы, мяркязляшмяси, елми-технки тярягги иля шяртляшяряк
тарихи гачылмаз бир просеся чеврилян инщисарлашма жямиййят, игтисади систем
инкишаф етдикжя дцнйа юлкяляринин игтисади щяйатларына сцрятля нцфуз
етмяйя башламышдыр. Инщисарлашма шяраитиндя базарда мящсулун щяжминя
нязарят едян йалныз бир истещсалчы олур. Беля шяраитдя о, максимум эялир
ялдя едяряк базарда гиймят сявиййясиня нязаряти щяйата кечирир.
Игтисадчылардан И.В.Долгова вя Н.В.Швейко инщисарын мювжуд олдуьу
aĢağıdakı базар моделlərini гейд едирляр: 1) мцстясна базар модели; 2)
реал базар модели; Биринжи модел щягиги рягабятя, ахырынжы модел ися гейри432

мцкяммял рягабятя ясасланыр. Биринжи базар модели цчцн тямиз рягабят, о
бири модел цчцн ися монополист рягабяти, олигoполийа, монополийа хасдыр.
Буну схем шяклиндя ашаьыдакы кими айдын эюря билярик.
Базар моделляринин дюрд ясас типляри
Мцкяммял
рягабят
Аз раст эялинян
базар модели
Ачыг рягабят
Фирмала
рын сайы

Чох аз сайда
кичик фирмалар

Мящсулун
хцсусиййяти

Биржинсли,
стандарт

Гиймятл
яр
цзяриндя
нязарят

Йохдур, тяляб
вя тяклиф гиймятляри
фяалиййятдядир

Гиймятя
ясаслан
майан
рягабят

Йохдур

Информа
сийаны
ялдя
етмяк
мцмкц
нлцйц
Сянайе
сащясиня
эирмя
шярти
Мисаллар

Бцтцн нюв информасийалары
ейни имкан дахилиндя ялдя етмяк мцмкцнлцйц
Чох асандыр,
манея йохдур
Кянд тясяррцфаты, кичик
хидмят сащяси

Гейри-мцкяммял рягабят
Реал базар модели
Инщисарчы
рягабят
Чохлу сайда
фирмалар

Олигополийа

Аз сайда
фирмалар, о
жцмлядян ири
фирмалар да
Мцхтялифжинсли, Биржинсли, йахуд
диференсиаллашмы диференсиаллашмыш
ш (фяргли)
Бир нечясиня,
Мящдуд
чох дар
гаршылыглы
чярчивядя
асылылыг: ясасян
нязарят вар
эизли разылашма
шяраитиндя
Ясасян реклам,
Чох типик,
тижарят маркахцсусян
лары, тижарят
мящсулун
нишанларына
мцхтялифлийи
цстцнлцк вермя
шяра- итиндя
Мцяййян гядяр Мцяййян гядяр
чятинликляр
мящдудиййятляр

Нисбятян
асандыр

Ящямиййятли
дяряжядя
манея вар

Пяракяндя тижаАчыг
рят, эейим,
олигополийа:
айаггабы,
полад, мисс, алцкомпйутер
миниум вя с. исистещсалы вя вентещсалы.
чур бизнесинин Диференсиаллашмы
диэяр нювляри
ш истещсал: автомобил, кянд
тясяррцфаты
инвентарлары,
мяишят електроникасы вя с.
истещсалы
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Аз раст эялинян
базар модели
Ачыг рягабят
Бир фирма

Уникал
Чохлу

Реклам ясасян
ижтимаи тяшкилат-ларла
ялагяли шякилдя
апарылыр (жямиййятин
тялябатына уйьун)
Мцяййян гядяр
мящдудиййятляр

Блокадайа
алынмышдыр
Ижтимаи истещлак
мцяссисяси, коммунал хидмят,
телефон кампанийасы, дярслик,
телевизийа кабели
истещсалы

Дцнйа юлкяляринин тяжрцбяси эюстярир ки, игтисади системдя тцьйан
едян инщисарчы мейиллярин гаршысыны алмаг цчцн дювлят антиинщисар
сийасятини щяйата кечирмяли, бу истигамятдя Ганунверижилийин тякмилляшдирилмясиндя мараглы олмалыдыр. Антиинщисар Ганунверижилийи илк юнжя ири
ширкятляр арасындакы гиймят разылашмасына гаршы олмалыдыр, бу разылашманы
гадаьан етмялидир, щям дя демпинг йолу иля рягиблярин базардан
сыхышдырылыб чыхарылмасына гаршы йюнялмялидир. Дювлят антиинщисар тядбирляри
щяйата кечирмякля ясас базар механизмляриндян бири кими саьлам рягабят
мцщити йаратмаьа жан атыр. Саьлам рягабятя шяраит йарадылмасы базарын
имканларындан бцтцн игтисади субйектлярин ядалятли шякилдя йарарланмасы,
инщисарчы мейиллярин щцгуги шякилдя мящдудлашдырылмасыны тямин едя биляр.
Мящз бу аддымы щям рягабятин инкишафы, щям дя бцтювлцкдя жямиййятин
инкишафы марагларына жаваб вермялидир. Бурада жямиййятин мараг даирясиндя олан мясяляляря милли истещсалын горунмасы вя инкишафы, кичик вя орта
сащибкарлыьын инкишафы, реэионларын инкишафы, сямяряли мяшьуллуг стратеэийасынын щяйата кечирилмяси, истещлакчыларын щцгугларынын горунмасы, сащибкарлыьын стимуллашдырылмасы вя с. кими мясяляляр нязярдя тутулур.
Харижи игтисади фяалиййятин сямяряли тяшкилиндя мцхтялиф институтларын
да ролу бюйцкдцр. Бу сырада инзибати дювлят органы кими Игтисади Инкишаф
Назирлийи, Сянайе вя Енерэетика Назирлийи хцсуси йер тутур ки, бу гурум
да мцвафиг истигамятляр цзря дювлятин сийасятини щяйата кечирирляр. Бу
назирликляр дахили базарын инкишафы, йцксяк истещсал вя емал сянайеси
сащяляринин инкишафы, харижи инвестисийаларын артымы иля йанашы, ихражын
артырылмасы, хариждя истещсалын мигйасынын эенишляндирилмяси, информасийа
тутумлу рягабятгабилиййятли игтисадиййатын йарадылмасы, харижи тижарятдяки
гейри-мцтянасиблийин арадан галдырылмасы вя енеръи ресурслары вя хаммал
идхалындан асылылыьы азалтмаг истигамятиндя фяалиййят эюстярир.
Азярбайжанын харижи игтисади сийасятиндя мцщцм истигамятлярдян бири
онун мцхтялиф бейнялхалг игтисади тяшкилатларла ямякдашлыьы, реэионал
тяшкилатларда, бирликлярдя тямсил олунмасыдыр. Бу мянада Азярбайжанын
МДБ цзвляри иля игтисади сийаси ямякдашлыьы республикамызын мцстягил
дювлят кими харижи игтисади сийасятиндя, инкишаф стратеэийасында юнямли йер
тутмагла, онун милли игтисади тящлцкясизлийинин тямин олунмасында
юзцнямяхсус рол ойнайыр.
Бурада мясяляляря ики аспектдян йанашмаг дцзэцн оларды. Биринжиси,
Азярбайжанын МДБ чярчивясиндя мювгейи, МДБ цзвляри иля мцхтялиф
сявиййяли мцнасибятляри, икинжиси, МДБ-нин бир бирлик кими дцнйа
игтисадиййатына интеграсийасы. Икинжи мясяляйя эялдикдя ися бу барядя бир
гядяр эениш вя чохсяпкили данышмаг олар. Илк юнжя ону гейд едяк ки,
МДБ-нин бир бирлик, тяшкилат кими Дцнйа Игтисади Системиня интеграсийасы
цчцн илк нювбядя онун потенсиалындан там шякилдя истифадя едилмяси,
МДБ цзвляринин бу просесдя бярабярщцгуглу тяряфдашлар кими иштиракынын
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тямин едилмяси важиб шяртлярдян биридир. Беля ки, цзв - юлкялярля бирликдя
МДБ ири реэионал бир тяшкилат кими зянэин тябии вя игтисади потенсиала
маликдир. Дцнйанын яразисинин 16,3%-и, ящалисинин 5%-и, тябии ещтийатларынын 25%-и, сянайе истещсалынын 10%-и, елми-техники потенсиалын 12%-и,
дцнйада истещсал олунан електрик енеръисинин 10%-и МДБ-нин пайына
дцшцр. Диэяр тяряфдян, Бирлик юлкяляринин цмуми базарынын тутуму, щяжми
700 млрд. доллар мябляьиндя гиймятляндирилир.
Прогноз щесабатлары ися ону демяйя ясас верир ки, 2015-жи илядяк
ЦДМ, ихраж вя инвестисийаларын щяжминдя МДБ- нин пайы 4%, 2030-жу
илядяк ися 7-8%-я чата биляр. Щям дя бу Бирлийя дахил олан цмуми ярази
Авропа вя Асийанын говушуьунда йерляшмякля Авро-Атлантик вя АсийаСакит океан щювзяси реэионларыны бирляшдирян гыса дяниз вя гуру няглиййаты
ялагялярини тямин едя биляр.
Игтисади тящлцкясизлийин тямин едилмясиндя дювлятин мцщцм функсийаларындан бири дя Базар Игтисади Системинин нормал фяалиййятини тямин
етмяк, игтисади субйектляр арасында мцнасибятляри оптималлашдырмаг
истигамятиндя информасийа иля баьлы мясялялярин, информасийа тями-натынын
тянзимлянмясидир. Базар субйектляри тяряфиндян гябул едилян гярарларын
дцзэцнлцйц онлара ютцрцлян информасийанын дцзэцнлцйц вя дольунлуьундан, тамлыьындан чох асылыдыр. Бу мянада бир сыра мцяллифлярин дя
гейд етдийи кими, базара чохсайлы, мцхтялиф чешидли ямтяя вя хидмятлярин
йюнялдийи бир шяраитдя истещлакчыларда онлар щаггында ятрафлы тясяввцр
йаратмаг, онлары бу ямтяя вя хидмятляр барясиндя мялуматландырмаг
цчцн дювлят коммуникасийа васитялярини йаратмаг вя буна йахындан
кюмяк етмякля, бцтцн игтисади аэентлярин, субйектлярин, цмумиликдя
игтисади системин нормал информасийа тяминатына шяраит йарадараг, игтисади
просеслярин гейри-мцяййянлийини, нязярдя тутулмамыш щалларын баш вермя
ещтималыны минимума ендирмиш олур. Дювлят бу истигамятдя бирбаша щям
юзц фяалиййят эюстяря биляр, щям дя бу ишля мяшьул олан юзял секторун
фяалиййятиня шяраит йарадараг, ону стимуллашдыра вя она нязарят едя биляр.
Бу ишдя дювлятин цзяриня дцшян ясас вязифялярдян бири дя информасийа
сащясиндя ганунверижилик базасынын тякмилляшдирилмясидир. Дювлят бунунла
игтисади субйектлярин, аэентлярин фяалиййятини щцгуги чярчивядя тянзимляйяряк, игтисади просеслярин истигамятлярини мцяййянляшдирир, щям дя
игтисади мцнасибятлярин бу иштиракчыларын базар системиндяки информасийайа
сярбяст чыхышларыны тямин етмиш олур. Щямчинин бир сыра щалларда бязи
игтисади аэентляр информасийанын эизлядилмясиндя, онун там чатдырылмамасында мараглы тяряф кими чыхыш едяряк, буна жящд едирляр. Нятижядя,
истещлакчыйа лазым олан информасийа иля ону ала билмяк имканы вя
информасийа базасы арасында уйьунсузлуг йараныр. Мящз дювлят дя базар
мцнасибятляри системинин бир субйекти гисминдя юз тянзимлямя фяалиййяти
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иля бу уйьунсузлуьу арадан галдырмаг истигамятиндя фяалиййятини щяйата
кечирмялидир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, бир сыра мцяллифляр игтисади тящлцкясизлик
эюстярижилярини, индикаторларыны дювлятин игтисади тянзимлямя фяалиййяти цчцн
ясас щесаб едирляр. Беля ки,эюркямли игтисадчы В.Сенчаков эюстярир ки,
Русийа Елмляр Академийасы Игтисадиййат Институтунун Малиййя-Банк
Тядгигатлары Мяркязи тяряфиндян игтисади тящлцкясизлийя гаршы мящдудиййят
йарада биляжяк 150 эюстярижи сечилмишдир. Кифайят гядяр йцксяк гаршылыглы
тясир дяряжяси иля сечилян бу индикаторлар игтисади тящлцкясизлийя гаршы олан
тящлцкянин щяддини, сявиййясини кямиййятжя ифадя едир, йцксяк дяряжядя
щяссаслыьа вя дяйишкянлийя малик олмагла, щюкумятин игтисади сийасят
сферасында щяйата кечирдийи сийасят нятижясиндя наил олдуьу макроигтисади
сабитлийин дяйишмяси, позулмасы иля баьлы тящлцкя йарандыгда дювляти,
базар субйектлярини, жямиййяти яввялжядян бу барядя мялуматландырмаьа
имкан верирляр. Демяли, бу эюстярижиляря ясасланараг дювлят бу игтисади
сийаси курсуну щяйата кечирир. Мящз бу бахымдан да, демяк олар ки,
дювлятин игтисади просесляри тянзимлямяси сонда юз яксини щяйата кечирдийи
игтисади сийасятдя тапмыш олур. Чцнки бу курсун ян цмдя вязифяси, цмуми
щалда юлкянин игтисади тящлцкясизлийинин тямин едилмясидир. Русийа алими
В.А.Богомалов игтисади тящлцкясизлик индикаторларыны ясас тутараг
дювлятин игтисади тянзимлямя истигамятиндя ясас фяалиййятинин малик
олдуьу бцтцн васитялярля бу индикаторларын щядд гиймятляринин азалмасы
щалында йаранмыш вязиййяти низамламаг, нязарят алтында сахламаг, гайдайа салмагдан ибарят олдуьуну эюстярир вя бу индикаторларын игтисадиййатда дювлятин пайыны мцяййян етдийи фикрини иряли сцрцр.
Игтисадчы алим А.Ревенковун фикринжя, дювлят, базар мцнасибятляри
шяраитиндя игтисадиййатын идаря едилмясиндя ики тянзимлямя васитясиндян
истифадя етмялидир: план вя базар. Бу фикирдя ясаслы щягигят вардыр. Чцнки
йалныз елми жящятдян ясасландырылмыш план васитясиля ресурслардан сямяряли
истифадя етмяк, игтисадиййатын сфераларынын таразлы инкишафына наил олмаг,
жямиййятин артмагда олан тялябатыны тямин етмяк, узунмцддятли игтисади
инкишафа наил олмаг, мящсулдар гцввялярдян сямяряли истифадя етмяк,
пропорсионал инкишафа наил олмаг мцмкцндцр. А.Ревенковун фикринжя,
дювлят игтисади просесляри тянзим етмякля йанашы, щям дя истещсал, сосиал
инфраструктуру инкишаф етдиряряк, онун дцнйа базарына чыхышына кюмяк
едяряк ири капиталла планауйьун шякилдя ямякдашлыг етмялидир.
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10.2.Малиййя тящлцкясизлийи стратеэийасынын формалашмасы
Базар игтисадиййаты шяраитиндя, Дцнйа Игтисади Системиня интеграсийанын сцрятлянмяси иля ялагядар олараг щяйата кечирилян йени игтисади
сийасятин мцщцм бир голу кими малиййя тящлцкясизлийи стратеэийасынын ишлянибщазырланмасы мцщцм ящямиййят кясб едир. Бу, юз нювбясиндя игтисадиййатын
саьламлашдырылмасы вя игтисади инкишафын йени принсиплярля тямин едилмясиня
йюнялмиш ардыжыл мягсядли практики ишялярин щяйата кечирилмясини тяляб едир.
Беляликля, Малиййя тящлцкясизлийи системи Консепсийасынын йарадылмасы
малиййя системинин юзцнцн сямяряли фяалиййяти иля йанашы, юлкянин малиййяигтисади механизминин бюйцк елементляринин тящлцкясиз фяалиййятинин тямин
едилмясини тяляб едир.
Дцнйа тяжрцбясиня нязяр салсаг, эюрмяк олар ки, мясялян, Асийа
бющраны заманы жоьрафи йахынлыг вя бейнялхалг спекулйантларын мисли эюрцнмямиш тязйигиня бахмайараг, мящз ЧХР вя Тайван практики олараг зяряр
чякмямишляр. Яэяр ЧХР-нын «йенилмязлийи» илк нювбядя, кянардан эцжлц
тязйигляря бахмайараг бцтцн харижи-игтисади ямялиййатлар цзяриндя там
дювлят нязарятинин горунуб сахланылмасы иля баьлыдырса, Тайванда бу онунла
ялагядардыр ки, малиййя либераллашдырылмасы заманы вахтында стратеъи малиййя
тянзимлянмясинин йени васитяляринин йарадылмасы щяйата кечирилмиш, яняняви
васитяляр ися мцасирляшдирилмишдир. Малиййя тящлцкясизлийи сащясиндя хцсуси
тядбирляр системинин ишляниб-щазырланмасына ещтийаж малиййя сферасында бир
сыра ящямиййятли проблемлярин олмасындан иряли эялир:
- мцасир шяраитдя малиййя-кредит системи пул вясаитляринин эениш вя садя
тякрар истещсалыны тямин етмяк игтидарында дейилдир. О, бу функсийаны йалныз
яняняви ихражат сащяляриндя щяйата кечиря билир. Мцряккяб системин гурулмасы нюгтейи-нязяриндян бу систем эениш гаршылыглы юдямялярля тязащцр едян
натамамлыгла характеризя олунур. Бу, хцсусиля ямякщаггы, пенсийа вя мцавинятляр, мцдафия характерли сифаришляря айрылан хяржлярин бцджядян тяминатлы
малиййяляшдирилмяси цчцн тящлцкяли щесаб олунур;
- малиййя вя пул-кредит алятляри юз араларында кифайят гядяр дцзэцн
ялагяляндирилмямишдир. Бцджя сийасяти (хцсусиля, цзунмцддятли стратеъи инвестисийалашдырма жящятдян) пул кцтлясинин щяжми лайищяси шяклиндя ясас йаратмадан ишляниб щазырланыр;
- малиййя-банк системи гарышыг пул дювриййяси системиня (манат, доллар,
авро) ясасланыр ки, бу да капиталын ахынына вя дювриййянин долларлашмасына
сябяб олур;
- мцасир малиййя-банк системи йцксяк инфлйасийа шяраитиндя формалашмышдыр. Бу, нисбятян сабит гиймятляр вя ашаьы сявиййяли инфлйасийа иля характеризя олунан йени игтисади шяраитдя уйьунлашмамышдыр;
- йени системин ганунверижилик базасы тамлыьы иля фярглянмялидир, йяни
игтисади фяалиййятин бцтцн сфераларыны ящатя едян ганунверижилик базасынын
йарадылмасы тямин едилмялидир;
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- игтисади сийасятин идаря олунмасында макроигтисади малиййя тянзимлянмясинин мцтляг цстцнлцйц шяраитиндя микротянзимлянмя просесляринин
фяаллашмасына йюнялмиш, йени игтисади инкишафын тямин олунмасы цчцн шяраитин
йарадылмасына йюнялян елементар сянайе сийасятинин олмамасы проблеми;
- ямтяя вя малиййя базарларынын, харижи инвестисийанын юлкямиздя, йерли
инвестисийанын хариждя дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси мейарларынын ишлянибщазырланмамасы. Беля бир жящят нязяря алынмадан бу сащядяки мцсбят вя
мянфи мейиллярин бирмяналы гиймятляндирилмяси мцмкцн дейилдир;
- харижи тижарят, эюмрцк, верэи, валйута вя диэяр истигамятлярдя ващид
гаршылыглы ялагяли дювлят тянзимлянмяси системинин олмамасы, валйута вя харижи тижарятя нязарят функсийаларынын дягиг сярщядляринин мцяййян едилмямяси;
- айры-айры ямтяя вя малиййя базарларынын субйектляринин вя айры-айры
фяалиййят сферасы субйектляринин тясяррцфат фяалиййятляри ямялиййатларына
инзибати нязарятин там итирилмяси.
Гейд етмяк лазымдыр ки, щазырда малиййя сабитлийи сийасятинин вя
мцсбят жящятляринин сямяряли сянайе сийасяти иля тамамланмасы игтисади
инкишафын йени мярщялясини шяртляндирир.
Беля ки, сянайе сийасяти реал игтисади секторда айры-айры игтисади субйектлярин фяалиййятинин дягиг тянзимлянмяси (вя юзцтянзимлямя) еффективлийи
иля мцяййян едилир. Бурада айры-айры, натамам системлярин (игтисади субйектлярин) юзцнц тянзимлямяси нисби характер дашыйажаглар. Бу ону эюстярир
ки, йцксяк тяшкил олунмуш ижтимаи динамик систем тянзимлянян чохсайлы
кямиййятляр шяраитиндя давамлы ола биляр. Беля щал ондан иряли эялир ки, бирбириляри иля айры-айры функсийаларла ялагяли олан натамам системляр нисбятян
мцстягил олсалар да, комплекс мяжму системин цзвц тяркиб щиссяляри олараг
галырлар вя али сявиййяли тянзимляйижи (дювлят) бцтювлцкдя системин ващид
динамик структур вя функсийаларыны мцдафия едир, она йардым эюстярир.
Бязи мцяллифляр малиййя вя дювриййя вясаитляринин дювриййясини бирляшдирмяйи (гапамаьы), капитал ахынынын гаршысынын алмаьы, малиййя вясаитляринин ахыныны реал сектора йюнялтмяйи, игтисадиййатын кортябии олараг юз-юзцня саьалмасы, саьламлашмасыны эюзлямякдян имтина етмяйи тяляб едир. Бу
сийасятин щяйата кечирилмяси сийаси ирадя, игтисади идарялярин, структурларын
ялагяли фяалиййятини тяляб едир.
Дцнйа игтисадиййатында игтисади инкишафын азалмасы вя артмасы шяраитиндя инфлйасийанын мювжудлуьу иля баьлы кифайят гядяр тяжрцбя мювжуддур.
Эюстярдийимиз щяр ики шяраитдя принсипиал жящятдян мцхтялиф макроигтисади
эюстярижиляр, бир-бирляриндян фяргли мцбаризя методлары мювжуддур. Сон заманлар, хцсусиля базар игтисадиййатына кечидин илк илляриндя республика игтисадиййатында истещсалын сявиййясинин ашаьы дцшмяси фонунда гиймятлярин
галхмасы просеси (стагфлйасийа) эедирди. Бязян беля щаллар пул кцтляси дювриййясинин сцни лянэидилмяси йолу иля инфлйасийанын гаршысыны алмаьа чалышса
да, бу о щалда гянаятбяхш щесаб олуна биляр ки, беля сярт пул-кредит
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сийасятинин щяйата кечирилмяси истещсалын вя инвестисийанын динамикасы цчцн
тящлцкя йаратмасын.
Бязян апарылан антиинфлйасийа сийасяти эцжлц инфлйасийа амилиня чевриля
биляр. Дювлят сифаришляри цзря щесаблашмаларын лянэидилмяси, сащялярин бцджядян малиййяляшдирилмясинин азалмасы истигамятиндя апарылан сярт сийасят,
тялябин мящдудлашмасына сябяб олур ки, бу да истещсалын инкишафыны стимуллашдырмыр, онун азалмасы цчцн ясас амиля чеврилир. Мцяссисялярдя дювриййя
вясаитляринин кяскин шякилдя чатышмазлыьы, щятта юдямягабилиййятли секторда
истещсалы мящдудлашдырыр. Бу заман пул кцтляси щяжми дяйишмяз галарса вя
йа азаларса, онда истещсал просесинин юзц эцжлц инфлйасийа амилиня чеврилир.
Азярбайжанын малиййя системиня ян бюйцк тящлцкя тюрядян амиллярдян
бири дя харижи юлкялярля игтисади-тижарят мцнасибятляриндя олан гейриеквивалент мцбадилядир. Башга сюзля, харижи юлкяляря стратеъи хаммал ихраж
етмякля онлардан аваданлыг, ярзаг вя диэяр истещлак шейляринин алынмасыдыр.
Щалбуки, Азярбайжан няинки юз ящалисини ярзагла, сянайесини хаммалла
тямин етмяк имканына маликдир, щятта харижи базарлара щазыр мящсул ихраж
етмяйя бюйцк потенсиал имканлары вардыр. Азярбайжан дювляти мювжуд
имканлары сюзцэедян истигамятдя мярщяляли шякилдя реаллашдырмаьы гаршысына
мягсяд кими гойур.
Игтисадиййатда гейри-сабитлийя сябяб олан ясас амиллярдян бири пул вя
ямтяя ахынынын щярякятиндя уйьунсузлуьун олмасыдыр. Тясяррцфат системинин
инкишафынын ващид идаря олунмасы просесинин щяр ики жящятинин онлар цчцн
характерик, спесифик ганунлара табелилийидир. Ямтяя вя пул мцнасибятляринин
системя салынмасы, гаршылыглы ялагяляндирилмяси мцщцм макроигтисади вязифя
олуб, нормал тякрар истещсал просеси цчцн зямин йарадыр. Беля ялагянин
йарадылмасы пул вя ямтяя кцтлясинин фасилясиз вя нисбятян автоном щярякяти
заманы щяйата кечирилмялидир, бу ися просеслярин хцсуси, сцни тянзимлянмясини тяляб едир.
Малиййя тящлцкясизлийи системи дедикдя, илк нювбядя, Ганунверижи
норматив актларла ясасландырылмамыш сфералара малиййя ахыны имканларыны
мящдудлашдыран, малиййя вясаитляриндян чиркин мягсядляр цчцн истифадя имканларыны минимума ендиряжяк шяраитин йарадылмасы фонунда малиййя системинин фяалиййяти нязярдя тутулур. Малиййя Тящлцкясизлийи Системинин формалашмасынын ясасыны малиййя базарынын инкишаф стратеэийасынын ишляниб-щазырланмасы тяшкил етмялидир. Бу истигамятдя, малиййя базарынын бцтцн иштиракчыларынын марагларынын баланслашдырылмасынын ейни вахтда тямин едилмясиля,
бу базарын бцтцн ясас сегментляринин инкишафыны ялагяляндирмяк важибдир.
Хцсусян, марагларда балансын тямин едилмяси принсипинин щяйата кечирилмяси
малиййя базарынын ясас функсийаларынын там реаллашмасына наил олмаьа вя
онун даща сабит, давамлы фяалиййяти цчцн шяраити тямин етмяйя имкан верир.
Малиййя системи цчцн тящлцкя сявиййяси ня гядяр аз оларса, йатырылан
вясаитлярдян эялян эялир, файда бир о гядяр чох олар. Ващид консепсийа
формасында малиййя тящлцкясизлийи системинин формалашмасы цчцн ислащатлар
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дюврцндя малиййя-пул алятляринин фяалиййятинин комплекс тящлили важибдир.
Игтисади артыма шяраит йарадажаг малиййя мцщитинин йарадылмасыны тямин едя
билян системин консептуал ясасларынын ишляниб-щазырланмасы нязярдя тутулан
тящлилин ясас истигамяти вя йекун нятижяси олмалыдыр. Бурада ясас диггят жари
малиййя-игтисади проблемлярин щяллиня йюнялдилян малиййя вя пул сийасятинин
мягсядйюнлц тящлили цзяриндя жямляшдирилмялидир. Бу истигамятдя малиййя
системинин бцтцн елементляри арасында мцщцм гаршылыглы ялагяляр нязяря
алынмалыдыр.
Малиййя системинин структурунун тящлили заманы онун даща чох ящямиййят кясб едян елементляри кими Бцджя, Верэи, Кредит-Малиййя Системи
диггят мяркязиндя олур. Малиййя тящлцкясизлийи консепсийасынын ишлянибщазырланмасы вя игтисади артымын тямин олунмасы заманы истещсал апараты
ещтийатлары иля дя щесаблашмамаг, онлары нязярдян гачырмаг олмаз. Лакин
бющран шяраитиндя йалныз малиййя базары алятляринин кюмяйиля ясас фондларын
дяйяринин дяйишилмясини гиймятляндирмяк олдугжа чятин оларды. Буна эюря дя
ясас фондларын мцнтязям шякилдя йенидян гиймятляндирилмяси юз ящямиййятини
горуйуб сахлайыр.
Йцксяк сямяряли малиййя тящлцкясизлийи системинин формалашмасы
юлкядя баш верян бцтцн ясас малиййя-игтисади просеслярин динамикасынын
чохсявиййяли вя эенишмигйаслы мцшащидяси, тящлили системиня ясасланмалыдыр.
Малиййя тящлцкясизлийи мейарларынын вя сявиййяляринин ишляниб-щазырланмасы
кифайят гядяр чятин мясялядир. Банк кредитляриндян истифадяйя эюря
ставканын щяддинин, бцджя кясиринин максимал йол верилян щяжминин, дахили вя харижи боржларын сявиййясинин ясасландырылмыш шякилдя мцяййянляшдирилмяси вя щесабланмасы бюйцк ящямиййят кясб едир ки, бу да гябул
едилмиш гейри-дцзэцн гярарларын корректясиня, дцзялишиня имкан верир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, юлкянин игтисади тящлцкясизлийинин малиййя
эюстярижиляриня макромалиййя эюстярижиляри, гиймят эюстярижиляри, малиййя
базарларынын вязиййятини вя орада баш верян просесляри якс етдирян эюстярижиляр, банк фяалиййяти иля баьлы эюстярижиляр, игтисадиййатда яманятлярин вя
инвестисийаларын сявиййясини якс етдирян эюстярижиляр, валйута базарына вя
милли валйутанын курсуна аид олан эюстярижиляр аиддир.
Малиййя инновасийаларынын реаллашмасы сферасы олдугжа эенишдир. Бу,
малиййя системинин бир чох елементлярини ящатя едир, щямчинин бу сферанын
мяркязи елементи инвестисийа просесляринин сегментидир. Малиййя инновасийасы малиййя мцщитиндяки дяйишмя мейиллярини яввялжядян мцяййянляшдирир.
Сон иллярдя инкишаф етмиш Гярб юлкяляриндя малиййя базары хейли
малиййя инновасийалары иля характеризя едилир. Бу йениликляр ашаьыдакылардыр;
опсион вя фйучерс базары; активлярин секйуритизасийасы; йцксяк фаизлярля
юдянилян кредитляр; пул базарына сящмлярин жялб едилмяси вя с. Инновасийа
просесляри юз-юзцня дейил, консептуал, еляжя дя ятраф мцщит, алямин доьурдуьу сябяблярдян иряли эялир. Щяр щансы бир малиййя йенилийини доьуран ясас
сябяб эялир амилидир. Игтисади нюгтейи-нязярдян базарын даща сямяряли вя
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йахуд универсал фяалиййятини тямин едяжяк малиййя мящсулу вя йа просеси
эялирли ола биляр. Малиййя инновасийасы хяржлярин азалмасы нюгтейи-нязяриндян
базарын сямярялилийини тямин едя билир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, харижи инвестисийаларын милли базарлара эялиши
юлкя дахилиндя капиталын дювриййя сцрятини артырыр. Лакин дцнйа игтисадиййатында бющран вязиййяти йарандыгда гейри-резидентлярин малиййя вясаитляринин ахыны даща да сцрятли олур вя бу игтисади тящлцкясизлийя тясир едир.
Бейнялхалг тяжрцбядя бу чох рискли мясяля щесаб олунур вя бунунла эцжлц
мцбаризя тядбирляри ишляниб щазырланмышдыр. Мясялян, «Русийа Федерасийасынын Милли Тящлцкясизлик Консепсийасы»нда гейд олунур ки, инвестисийаларын
сявиййясинин енмяси юлкянин игтисади тящлцкясизлийини зярбя алтында гойур,
«Инвестисийа вя инновасийа активлийинин дювлят тяряфиндян дястяклянмясинин
эцжляндирилмяси, мцяссися вя тяшкилатларын капитал гойулушларынын малиййяляшдирилмяси цчцн узунмцддятли кредитляр алмаг имканынын асанлашдырылмасы» ян
важиб мясяляляр сырасындадыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, инвестисийа просесляриндя малиййя инновасийасы
проблеми корпорасийа вя ири тяшкилатлар цчцн олдугжа актуалдыр. Щяр бир
мцяссисянин, тяшкилатын эяляжяйи, газанажаьы уьурлар инвестисийа иля баьлы
мясялялярин мцвяффягиййятля щяллиндян асылыдыр.
Беля ки, инвестисийа лайищяляринин онларын реаллашдырылмасына башландыгдан сонра дюври олараг йенидян гиймятляндирилмяси вя бурада инвестисийа
йатырылан обйектлярин гиймятляндирилмяси иля баьлы аналитик мярщяля важибдир.
Она эюря маркетинг тядгигатларындан истифадя мягсядяуйьун щесаб едилир.
10.3.Пул-кредит сферасында дювлят нязарятинин
тякмилляшдирилмяси истигамятляри
Игтисадиййатын щяр щансы сащясинин проблемляриндян, онларын щялли мясяляляриндян, йахуд бу сащядяки фяалиййятдян, о ъцмлядян дювлятин тянзимлямя сийасятиндян бящс едяркян мювъуд норматив щцгуги базайа диггят
йетирилмяси зярурятя чеврилмишдир.
Азярбайъанда мяркязи банкын фяалиййятинин ганунвериъилик базасына
дахил олан норматив-щцгуги сянядлярини ашаьыдакы кими тяснифляшдирмяк олар:
- Азярбайъан Республикасынын Ганунлары;
- Азярбайъан Республикасы Президентинин Фярман вя Сярянъамлары;
- Назирляр Кабинетинин Гярар вя Сяранъамлары;
- АМБ-нин норматив-щцгуги актлары;
- Азярбайъан Республикасынын гошулдуьу бейнялхалг мцгавиля вя
сазишляр;
- диэяр щцгуги сянядляр.
Биринъи група дахил олан вя АМБ-нин фяалиййятинин тянзимлянмясинин
ясас щцгуги базасы олан «Мяркязи Банк щаггында» Азярбайъан Республикасынын Гануну 10 декабр 2004-ъц илдя гябул едилмишдир. Бу сяняд
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Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкынын щцгуги статусуну, онун мягсяд,
функсийа вя сялащиййятлярини, щабеля идаряетмя вя тяшкилати структуруну
мцяййян едир, дювлятин мяркязи банкы кими дювлят щакимиййяти органлары иля
вя диэяр шяхслярля мцнасибятлярини тянзимляйир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Мяркязи Банкын ясас мягсяди мянфяят ялдя
етмяк дейилдир. Лакин истянилян щалда банкын фяалиййятиндя зяряр вя мянфяят
мцшащидя едиля биляр. «Мяркязи Банк щаггында» Ганунун 11-ъи вя 12-ъи
маддяляри АМБ-нин мянфяятинин формалашмасынын ясасларыны вя онун бюлцшдцрцлмяси проседуруну мцяййянляшдирир: Мяркязи Банкын мянфяяти малиййя
щесабатларынын бейнялхалг стандартларына уйьун олараг эялирлярдян хярълярин
чыхылмасы иля щесабланыр. Эялирляр АМБ-нин щяйата кечирдийи фяалиййятдян вя
Ганунвериъилийя зидд олмайан диэяр мянбялярдян формалашыр. Щесабат илинин
мянфяяти, илк нювбядя, АМБ-нин капитал ещтийатларынын формалашдырылмасына
йюнялдилир. Капитал ещтийатлары формалашдырылдыгдан сонра Мяркязи Банкын
реаллашдырылмыш мянфяятинин сярбяст галыьы Дювлят бцдъясиня кючцрцлцр.
Ганунвериъилийя уйьун олараг Мяркязи Банк Азярбайъан Республикасынын тяряфдаш чыхдыьы бейнялхалг мцгавиляляря мцвафиг олараг онун
сялащиййятляриня аид едилян мясялляр цзря хариъи дювлятлярин мяркязи банклары
иля гаршылыглы мцнасибятлярдя, щабеля бейнялхалг малиййя-кредит тяшкилатларында Азярбайъан Республикасыны тямсил едир.
Ганунун 37-ъи маддяси юлкядя пул тядавцлцнцн тяшклини вя бу истигамятдя АМБ-нин фяалиййятини тянзимляйир. Бу маддянин тялябляриня уйьун
олараг Мяркязи Банк Азярбайъан Республикасында наьд пул тядавцлцнцн
тяшкили цчцн пул нишанларына олан тялябаты мцяййянляшдирир, пул нишанларынын
истещсалыны тяшкил едир вя йа щазырланмасыны сифариш верир, онларын дашынмасыны
вя сахланылмасыны тямин едир. Бундан башга пул нишанларынын тядавцля бурахылмасы, пул нишанларынын тядавцлдян чыхарылмасы, дяйишдирилмяси, мящви Кими мясяляляр дя сюзцэедян ганунун 38,39,40 вя 41-ъи маддяляринин мцддяалары иля тянзимлянир.
Ганунвериъилийя эюря АМБ-нин кредит тяшкилатлары иля мцнасибятляринин
ясас принсипляри ашаьыдакылардан ибарятдир:
- банк системинин сабит ишини тямин етмяк, банк кредиторларынын вя
яманятчиляринин марагларыны горумаг мягсядиля банк фяалиййяти цзяриндя
лисензийалашдырма, тянзимлямя вя нязарят функсийаларыны ганунвериъилийя вя
сямяряли банк нязаряти цзря бейнялхалг тяърцбяйя уйьун олараг щяйата
кечирир;
- ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш щаллар истисна олмагла, Мяркязи
Банк кредит тяшкилатларынын ъари фяалиййятиня гарышмыр;
- Мяркязи Банк кредит тяшкилатларынын ющдяликляри цчцн, кредит тяшкилатлары ися Мяркязи Банкын ющдяликляри цчцн ъавабдещ дейилдир.
Мяркязи Банк юлкядя банк фяалиййятинин щяйата кечирилмяси цчцн кредит
тяшкилатларына лисензийаларын верилмясиндя вя онларын ляьв едилмясиндя мцстясна сялащиййятляря маликдир. Онун бу фяалиййяти «Банклар щаггында» Азярбайъан Республикасынын Гануну иля тянзимлянир. Бу Ганунун 2-ъи маддя442

синдя гейд едилмишдир ки, Азярбайъан Республикасынын яразисиндя банклар вя
банк олмайан кредит тяшкилатлары банк фяалиййятини Мяркязи Банкын вердийи
хцсуси разылыг (лисензийа) ясасында щяйата кечиря биляр.
«Банклар щаггында» Ганун 16 йанвар 2004-ъц илдя гябул едилмишдир вя
94 маддядян ибарят олмагла, банклар вя банк олмайан кредит тяшкилатларынын
фяалиййяти иля баьлы ясас щцгуги мясяляляри вя проседурлары юзцндя якс етдирир.
Ганун юлкядя банк фяалиййятиня хцсуси тялябляр формалашдырмышдыр ки,
бунларын да тямин едилмясиня нязарят билаваситя Мяркязи Банка мянсубдур.
Ганунун 31-ъи маддяси тяляб едир ки, банклар идаряетмяни вя ъари фяалиййяти
Азярбайъан Республикасынын Конститусийасынын, Мцлки Мяъяллянин, диэяр
норматив щцгуги актларын, Мяркязи Банкын норматив-щцгуги актларынын, юз
низамнамяляринин тялябляриня, онлара верилмиш банк лисензийасында вя йа
иъазядя эюстярилян бцтцн мящдудиййятляря мцвафиг сурятдя етибарлы вя
пруденсиал гайдада щяйата кечирмялидирляр. Банклар мяъму капиталыны вя
ликвид ещтийатларыны мцяййян олунмуш сявиййядя сахламалы, юз ющдяликлярини
йериня йетирмяк вя зяряря йол вермямяк цчцн активлярин гиймятдян
дцшмясиня гаршы зярури тядбирляр эюрмялидирляр.
«Банклар щаггында» Ганунун ВЫ фясли банклара тясир тядбирлярини вя
санксийаларыны мцяййянляшдирир. Беля ки, банк тяряфиндян пруденсиал нормативлярин вя тяляблярин позулмасына, онун фяалиййятинин «Банклар щаггында»
Ганунун вя Мяркязи Банкын норматив характерли актларынын тялябляри позулмагла щяйата кечирилмясиня, АМБ-нин вердийи лисензийа вя иъазяйя дахил
едилмиш мящдудиййятлярин позулмасына йол вердийини мцяййян етдикдя Мяркязи Банк беля тядбирлярдян истифадя едя биляр. Ганунла мцяййянляшдирилмишдир ки, Мяркязи Банкын иърасы мяъбури олан сярянъамында, мящкямя
гайдасында шикайят верилмяси щямин сярянъамын иърасыны дайандырмыр.
Тящлилляр эюстярир ки, мцасир игтисади тенденсийалар, хцсусиля дя малиййя
бющранлары шяраитиндя банк секторунун рисклярдян горунмасы, бу секторун
ликвидлийинин артырылмасында инзибати тянзимлянмя васитяляриндян бири олмагла,
норматив-щцгуги базанын тякмилляшдирилмяси даща да актуаллашмышдыр. Принсип
етирбариля АМБ-ин сон илляри ящатя едян бу тип фяалиййятини гянаятбяхш щесаб
етмяк олар. Бу истигамятдя Мяркязи Банкын бейнялхалг малиййя гурумлары
иля, хариъи експертлярля ямякдашлыьы да сямярялидир вя щям дя зяруридир.
Фикримизъя, Азярбайъанда пул-кредит сферасында дювлятин нязарят
функсийасыны оптимал шякилдя реаллашдырмаг, юдяниш системляринин сабитлийини
тямин етмяк, игтисадиййатын кредит ресурсларына олан тялябатынын сямяряли
юдянилмясини тянзимлямяк мягсядиля щяйата кечирилян ганувериъилик ясасларынын йарадылмасы вя мювъуд норматив-щцгуги базанын тякмилляшдирилмяси
ашаьыдакы приоритетляри юзцндя бирляшдирмялидир:
- ганунвериъилик базасынын тякмилляшдирилмясиндя вя йени нормативщцгуги сянядлярин йарадылмасында мцтярягги бейнялхалг тяърцбянин тятбиги,
игтисади инкишаф хцсусиййятляри Азярбайъанын аналог эюстяриъиси иля уйьунлуг
тяшкил едян юлкялярин, хцсусиля дя постсовет вя постсосиалист юлкяляринин
тяърцбяляринн юйрянилмяси;
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- Азярбайъанын ирищяъмли карбощидроэен ещтийатлары ихраъатчысы
олмасынын, бу сащядян бюйцк щяъмдя валйута ещтийатларынын дахил олмасынын
нязяря алынмасы, валйута нязарятинин ганунвериъилик базасынын бу
хцсусиййятляр ясасында формалашдырылмасы;
- чохсайлы ганунлар, Мяркязи Банкын норматив-щцгуги актлары ясасында
истифадянин садяляшдирилмяси мягсядиля банк фяалиййяти вя банк нязаряти цзря
ващид мяъяллянин щазырланмасы вя тятбиги имканларынын нязярдян кечиримяси;
- милли игтисадиййатда конйуктур дяйишикликляря, хцсусиля дя гейри-нефт
секторунун инкишафыны стимуллашдыраъаг пул-кредит сийасятини формалашдыра
биляъяк ганунвериъилик базасынын йарадылмасы;
- юлкянин банк секторунда хариъи инвестисийанын ииштиракынын оптимал
щяддини мцяййян едян вя йерли банкларын хариъи базарлара чыхышы имканларыны
эенишляндиряъяк норматив-щцгуги базанын формалашдырылмасы вя с.
Мяркязи Банкын тялябляриня ясасян, щesablardan vяsaиtиn sиlиnmяsи
barяdя bцtцn normal юdяnишlяrиn vя qыsamцddяtlи юhdяlиklяrиn hяyata keчиrиlmяsи цчцn, naьd vяsaиtиn vя qыsamцddяtlи aktиvlяrиn яldя olunmasы цчцn
bank rяhbяrlиyи lиkvиdlиyи planlaшdыrmalыdыr. Чцнки бankыn lиkvиdlиk vяzиyyяtиnя sяmяrяlи nяzarяt edя bиlmяmяsи vя fюvqяladя hallar цчцn lazыmи planlar hazыrlamamasы чox vaxt lиkvиdlиk bюhranыna, hяtta юdяnиш qabиlиyyяtиnиn
иtиrиlmяsиnя sяbяb olur. Bank lиkvиdlиyиnиn иdarя olunmasыnda nяzяrя alыnmalы olan яsas amиl bюyцk mяnfяяt яldя etmяk mяqsяdиlя vяsaиtи daha uzun
mцddяtlяrя yerlяшdиrяn zaman qыsamцddяtlи lиkvиd vяsaиtя olan tяlяbatыn
tarazlыьыna naиl olmaqdыr. Буна эюря дя lиkvиdlиk mяsяlяlяrи mяnfяяt
mцlahиzяlяrи иlя tarazlaшdыrыlmalы, бankыn lиkvиdlиyи цчцn vяsaиtя olan tяlяbat
mяnfяяt mцlahиzяlяrиndяn asыlы olmamalыdыr.
Тяърцбядя зярури ликвидлик сявиййясинин тямини цчцн банкын балансынын
щям актив, щям дя пассив маддяляриндян истифадя едилир. Беля ки, наьд
вясаитлярин, тез сатыла билян гиймятли каьызларын, Мяркязи Банкда вя коммерсийа банкларынын мцхбир щесабларында банка мяхсус депозитлярин вя диэяр
вясаитлярин ялдя едилмяси ликвидлик тялябатларынын юдянилмяси истигамятляриндян бирини тяшкил едир ки, бу ямялиййатлар да балансын актив щиссясиня аиддир.
Диэяр тяряфдян, банк ликвидлийин тямини цчцн коммерсийа банкларындан
вясаитляр ъялб едир (депозитляр вя кредитляр шяклиндя), Мяркязи Банкдан кредитляр алыр, щцгуги вя физики шяхслярдян депозитляр гябул едир ки, бунлар ися
пассив маддяйя аиддир. Буна эюря дя мяркязи банклар ликвидлийин сямяряли
идаря олунмасы стратеэийасынын формалашдырылмасы заманы банклардан активлярля йанашы, пассивлярин дя фяал шякилдя тянзимлянмясини тяляб едир.
Mцasir iqtisadi tendensiyalar, цmumilikdя mцasir iqtisadiyyat tяlяb
edir ki, pul-kredit siyasяti чevik olmalы, dolьun informasiyalara vя tяdqiqatlara яsaslanmalы, юlkяnin iqtisadi inkiшaf xцsusiyyяtlяrinя vя iqtisadi modelinя uyьunlaшdыrыlmalы, milli iqtisadiyyatыn inkiшafыnыn яsaslarыndan birinя
чevrilmяlidir. Bunun цчцnsя onun daim tяkmillяшdirilmяsi qarшыda duran яn
mцhцm vяzifяlяrdяn biri kimi чыxыш edir.
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Azяrbaycanda pul-kredit siyasяtinя tяsiri olan vя iqtisadiyyatla baьlы
bir sыra юzяl xцsusiyyяtlяr mюvcuddur ki, bunlara яsasяn aшaьыdakыlarы aid
etmяk olar:
- bazar iqtisadiyyatыna keчid prosesinin hяlя dя davam etmяsi,
iqtisadiyyatыn bir sыra sahяlяrindя, o cцmlяdяn pul-kredit sferasыnda da bazar
mцnasibяtlяrinin hяlя dя tam bяrqяrar olmamasы;
- bank vя digяr kredit tяшkilatlarыnыn uzunmцddяtli tяcrцbяyя malik
olmamalarы, onlarыn bюyцk яksяriййятиnin son 10 ildя yaranmasы vя beynяlxalq mцtяrяqqi tяcrцbяni hяlя dя tam mяnimsяmяmяlяri;
- юlkяdя qiymяtli kaьыzlar bazarыnыn zяif inkiшaf etmяsi, banklarыn bu
sektordakы investisiyalarынын яhяmiyyяtsiz hesab edilяcяk sяviyyяdя az
olmasы, qiymяtli kaьыzlar bazarыndakы fяaliyyяtin яsasяn dюvlяt qiymяtli
kaьыzlarыna, mяrkяzi bankыn repo vя яks-repo яmяliyyatlarыna baьlanmasы;
- яhalinin яmanяtlяri banklara yюnяltmямяsinin bank sektoruna inamыn
yetяrli olmamasы vя mentalitetlя baьlы olan bir sыra sяbяblяr цzцndяn lazыmi
sяviyyяdя olmamasы, naьdsыz pul dюvrиyyяsinin kцtlяvilяшdirilmяsindя
problemlяrin mюvcudluьu;
- Azяrbaycanыn iri karbohidrogen ehtiyatlarы ixracatчыsы olmasы vя bu
sahяdяn bюyцk hяcmdя valyuta ehtiyatlarыnыn daxil olmasы, юlkяnin valyuta
ehtiyatыnыn sцrяtlя artmasы, iqtisadiyyatda dюvlяt xяrclяrinin sцrяtlя чоxalmasы vя s.
Bu amillяrin юlkяnin pul-kredit siyasяtinя tяsir imkanlarыnы ayrыayrыlыqda aшaьdakы kimi izah edя bilяrik:
Mяlumdur ki, Azяrbaycan mцstяqillik яldя edяnя qяdяr юlkяdя bцtцn
banklar dюvlяt mцlkiyyяtindя olub, bank fяaliyyяti dюvlяt tяrяfindяn planlы
шяkildя hяyata keчirilib. Yalnыz yeni iqtisadi mцnasibяtlяrя, bazar
iqtisadiyyatna keчid юlkяdя юzяl bank fяaliyyяtini zяruri etmiшdir. Lakin
tяяssцf hissi ilя qeyd etmяk lazыmdыr ki, mцstяqilliyin ilk illяrindя
respublikada xцsusi mцlkiyyяtя яsaslanaraq qurulmuш bank fяaliyyяti bir sыra
postsovet respublikalarыnda olduьu kimi fiaskoya uьramышdыr. Maliyyя
piramidalarыnыn meydana gяlmяsi, яhali яmanяtlяrinin mяnimsяnilmяsi,
bank adы altыnda яslindя bankчыlыьa aidiyyяti olmayan fяaliyyяtlяrin
gerчяklяшdirilmяsi bir tяrяfdяn qanunvericilikdяki boшluqlardan, bank
fяaliyyяtinя prudensial nяzarяtin lazыmi sяviyyяdя olmamamsыndan
doьurdusa, digяr tяrяfdяn bunun kюkцndя hяqiqi bazar mцnasibяtlяrinin
olmamasы dururdu. Яslindя banklar яhalidяn vя iqtisadi subyektlяrdяn cяlb
etdiyi яmanяtlяri kredit шяklindя, investisiya шяklindя iqtisadiyyata
yюnяltmяlidir ki, bu sahяdяn яldя etdiyi mяnfяяtin bir hissяsini faiz kimi
юdяsin. Belя bir fяaliyyяtin sяmяrяli olmasы цчцnsя real bazar
mцnasibяtlяrinя яsaslanan iqtisadiyyatыn mюvcudluьu яsas шяrtdir. Tяhlillяr
gюstяrir ki, юlkяdя bank sektorunun inkiшafыnыn startы яsasяn 1990-cы illяrin
ikinci yarыsыndan bazar iqtisadiyyatыna keчidin sцrяtlяndiyi, islahatlarыn
aparыldыьы bir dюvrя tяsadцf edir. Son 4-5 ildя iqtisadiyyatыn mцxtяlif
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sahяlяrindя bazar iqtisadiyyatы elementlяrinin sцrяtli inkiшafы bank sisteminя
daha ciddi tюhfя vermiшdir.
Bank sektorunun юzцndя dя bazar iqtisadiyyatыna keчidlя baьlы
islahatlarыn yekunlaшmamasы problemlяrdяn biri olaraq qalыr. 2009-cu ilя
qяdяr bank sektorunun яsas iqtisadi gюstяricilяrindя iki dюvlяt bankыnыn payы
bцtцn юzяl banklarыn payыndan чox olmuшdur. Bunlardan biri – «Kapital
Bank» dюvlяtsizlяшdirilsя dя юlkяnin яn iri bankы olan «Beynяlxalq Bank»
dюvlяt bankы olaraq qalыr.
Bazar iqtisadiyyatыnыn mцhцm elementlяrindяn biri dя rяqabяt
mцhitidir. Rяqabяt mцhitinin lazыmi sяviyyяdя olmasы tяk iqtisadiyyatыn
mцxtяlif sahяlяrinin inkiшafы цчцn deyil, hяm dя bu sahяlяrlя sыx baьlы olan
bank sektoru цчцn дя юnяmlidir. Mяrkяzi bank qiymяtlяrin sabitlяшdirilmяsinя yюnяldilmiш konkret tяdbirindя nяzяrя almalыdыr. Бu qiymяtин hansы
яsaslarla, hansы mцhitdя formalaшдыьыны оla bilяr ki, Мяrkяzi Бank inkiшaf
etmiш юlkяlяrin tяcrцbяlяrindяn чыxыш edяrяk bazar mцnasibяtlяrinя hesablanmыш pul-kredit siyasяti yцrцdяr. Lakin bu hяmin юlkяlяrdяki qяdяr effektli
ola bilmяz. Hesab edirik ki, pul-kredit siyasяtinin nяticяsi iqtisadiyyatыn
konyukturundan, bazar elemeнtlяrinin inkiшaf sяviyyяsindяn яhяmiyyяtli
шяkildя asыlыdыr. Buna gюrя dя pul-kredit siyasяtindя bu faktorun nяzяrя
alыnmasы олдугъа zяruridir. Мцасир dюvrdя bank sektorunun inkiшafы, pulkredit siyasяtinin цmumi vяziyyяti qiymяtli kaьыzlar bazarы ilя sыx baьlыdыr.
Ancaq mцшahidяlяr gюstяrir ki, Azяrbaycanda qiymяtli kaьыzlar bazarыnыn
inkiшaf tempi iqtisadi inkiшaf tempi ilя adekvat deyil. Bazar iqtisadiyyatыnын
inkiшaf etdiyi юlkяlяrdя banklarыn vя digяr kredit tяшkilatlarыnын mяnfяяtlяrinin bюyцk bir hissяsi bu sektorda, qiymяtli kaьыzlarыn idarя edilmяsindя,
alqы-satqыsыnda formalaшыr. Amma Azяrbaycanыn banklarыnыn qiymяtli
kaьыzlar bazarыnda investisiya fяaliyyяti hяdсиз dяrяcяdя azdыr. Son illяr
юlkяdя, xцsusilя paytaxtda daшыnmaz яmlakыn sцrяtli bahalaшmasы mцшahidя
edilmiшdir. Ekspertlяr bunu da qiymяtli kaьыzlar bazarыnыn zяifliyi ilя izah
ediblяr. Belя ki, яgяr qiymяtli kaьыzlar bazarы inkiшaf etmiш olsaydы,
sяhmlяrя gюrя dиvidenдlяr юdяnilsяydi vя insanlar sяhmlяri almaqla iri
mцяssisяlяrя payчы ola bilsяydilяr vя bu xarici юlkяlяrdя olduьu kimi ев,
мянзил кими дашынмаз яmlakын alыnmasыndan daha faydalы olsaydы, hяmin
pullar investisiya шяklindя iqtisadiyyatа yюnяlmiш olardы. Bu da юz
nюvbяsindя iqtisadiyyatыn inkiшafыna vя mяntiqi olaraq bank xidmяtlяrinя
tяlяbin artmasыna gяtirib чыxarardы. İnkiшaf etmiш юlkяlяrdя bank kreditlяri
цzrя faiз dяrяcяlяri яsasяn qiymяtli kaьыzlar bazarы ilя, qiymяtli kaьыzlarыn
gяlirliyi, dиvidenдlяrin sяviyyяsilя яlaqяli olaraq formalaшыr. Azяrbaycanda
isя bank fazilяri яsasяn Мяrkяzi Бankыn uчot dяrяcяsi vя cяlb edilmiш
beynяlxalq kreditlяrin faиz dяrяcяsi яsasыnda mцяyyяnlяшir. Belя olan halda,
Azяrbaycanda Мяrkяzi Бankыn bank faizlяrinя tяsir imkanlarы daha geniшdir.
Buna gюrя dя qeyri-neft sektorlarыnыn inkiшafы зяminindя pul-kredit
siyasяtindяn daha sяmяrяli istifadя etmяk olar. Nяzяrя almaq lazыmdыr ki,
bir чox юlkяlяrlя mцqayisяdя Azяrbaycanda kommersiya kreditlяrinin faiz
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dяrяcяlяri xeyli yцksяkdir ki, bu iqtisadi inkiшafa mяnfi tяsirlяrdяn biri kimi
чыxыш edir.
1990-cu illяrin яvvяlindя Azяrbaycanыn bank sektorunda baш vermiш
ciddi bюhran, яhaliнин яmanяtlяrinin ilk yaranmыш яmanяt banklarыnda
batmasы banklarа инамы яsaslы шяkildя sarsыtmышdыr. Hяlя dя яhalinin banklara
qarшы inamы lazыmi sяviyyяdя bяrpa olunmamышdыr ki, bu da юzцnц яmanяtlяrin sяviyyяsindя gюstяrir. Digяr tяrяfdяn mentalitetdяn irяli gяlяn bir
xцsusiyyяtdir ki, Azяrbaycan яhalisinin bюyцk hissяsi pullarыnы sandыqlarda
saxlamaьa daha чоx цstцnlцk verirlяr, nяinki banklarda. Belя bir шяraitdя
яhalinin banklara inamыnыn artыrыlmasы, яmanяtlяrin banklara cяlb edilяrяk
onlarыn vasitяsilя investisiya kimi iqtisadiyyata yюnяldilmяsi dя Мяrkяzi
Бankыn fяaliyyяtindя prioritetlяrdяn birini tяшkil etmяlidir. Яvvяlki paraqraflarda qeyd etdiyimiz kimi яmanяtlяrin сыьорталанмасы- нын qanunvericilik
bazasы formalaшdыrыlmыш vя Яманятлярин Sыьорталанмасы Фонду fяaliyyяtя
baшlamышdыr. Prinsipcя bunu qeyd edilяn istiqamяtdя atыlmыш fundamental bir
addыm kimi qiymяtlяndirmяk olar. Hesab edirik ki, bununla yanaшы, bu
sahяdя innovasiyalы metod vя yanaшmalardan да istifadяyя ehtiyac var.
Artыq Azяrbaycan iri, hяcmli neft ixracatчыsыdыr, yaxыn illяrdя ixrac
edilяn tяbii qazыn da hяcmi kяskin шяkildя artacaq. Bu karbohidrogen ehtiyatlarы respublikamыza kцlli miqdarda valyuta ehtiyatlarы gяtirir. Bu valyuta
ehtiyatlarыnыn яhяmiyyяtli bir hissяsi dюvlяt xяrclяri шяklindя birbaшa
iqtisadiyyata daxil olur. Belя bir шяraitdя hяm pul тяклифи, hяm dя valyuta
тяклифи adi haldakыndan daha sцrяtlя artыr. Tяkcя Azяrbaycan Dюvlяt Neft
Fondunun (АРДНФ) vяsаitlяrinin цmumi statiskasыna diqqяt yetirmяyimiz
yetяrli tяsяvvцr yaradar: 2009-cu il oktyabrыn 1-nя olan mяlumata gюrя,
ARDNF-nin aktivlяri 10,7 milyard manat (13,3 milyard dollar) tяшkil
etmiшdir. Buna qяdяrsя цmumilikdя Нeft Фonduna daxil olan vяsaitlяrdяn 11
milyard manata yaxыnы xяrclяnmiшdir. Bu o demяkdir ki, bu vяsaitlяr son bir
neчя ildя birbaшa iqtisadiyyata daxil edilmiшdir. Belя bir шяraitdя Мяrkяzi
Бankыn pul-kredit siyasяti, valyuta тянзими qarшыsыnda xцsusi tяlяblяr
formalaшыr. Fikrimизcя, AMB Azяrbaycanыn keчid iqtisadiyyatы юlkяsi olmasыnы nяzяrя alaraq keчmiш sovet respublikalarыnыn tяcrцbяlяrini юyrяnmяli,
neft ixracatчыsы olmasыnы isя nяzяrя alaraq OPEK цzvц olan юlkяlяrin tяcrцbяsini tяdqiq etmяlidir. Nяticяdя, bu iki tяcrцbяnin sintezindяn formalaшan
pul-kredit siyasяtinin tяtbiqi sяmяrяli ola bilяr.
10.4.Инвестисийа, инновасийа фяаллыьынын артмасына
пул-кредит сийасятинин тясири
Гейд етмяк лазымдыр ки, игтисади ислащатлар дюврцндя игтисадиййатда
апарылан структур дяйишикликляри гаршыда дуран приоритет вязифяляр дейилдир.
Мящз сямяряли фяалиййят эюстярян игтисади систем истещсалатда кющнялмиш
технолоэийанын фасилясиз олараг йениси иля явяз едилмяси вя истещсалын мцасир
дюврцн тялябляри сявиййясиндя идаря едилмясини тяляб едир. Игтисадиййатда
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инновасийа сферасы структур дяйишикликляринин ясас нцвяси, юзяйи щесаб олунур
вя онун инкишаф сявиййяси милли игтисади системдя апарылан сцрятли вя
кейфиййятли дяйишикликлярин мцяййянедижи амили кими чыхыш едир.
Истещсалда технолоэийанын йениляшмяси просеси интеграсийа характерли
просес олуб, инсан, мадди вя интеллектуал ресурсларын жялб едилмяси вя онларын
бирэя тятбигини тяляб едир. Мящз игтисади интеграсийанын ян йцксяк инкишаф
сявиййясиня инновасийа просесляриндя наил олмаг олур. Бу просесин
сямярялилийи бу ресурсларын уьурлу комбинасийасынын формалашмасына кюмяк
едян шяраитдян асылыдыр.
Щцгуги вя тяшкилати бахымдан инновасийа сферасы айрылмамышдыр: елми
фяалиййят юз норматив актлары чярчивясиндя эедир. Патент щцгугу йалныз
интеллектуал мцлкиййяти, инновасийа идейаларыны тянзимляйир, мцгавиля щцгугу-инвестисийа ямякдашлыьы формаларыны, тясяррцфат щцгугу – инновасийа
лайищяляри- нин реаллашмасы просеслярини тянзимляйир. Инновасийа сферасында
просеслярин фяаллыьында информасийа мцщитинин, мяканынын да ролуну гиймятляндирмяк важибдир. Бу сферада информасийа просесляри инновасийа идейаларынын дашыйыжылары, инвесторлар вя инновасийа просесляринин тяшкилатчылары арасында хцсуси олараг гаршылыглы тясир просеслярини тямин едир. Бурада инновасийа
просесляринин иштиракчылары арасында инновасийа фяалийййятини стимуллашдыран,
бу фяалиййятя мараьы формалашдыран, тямин едян психолоъи мцщитин дя ролу
явязедилмяздир.
Ганунверижи базанын инкишафы шяраитиндя бу амиллярин нязяря алын-мамасы мцмкцн дейилдир. Инновасийа фяалиййятиндя стимул вя мараьын дярк
едилмяси инновасийа просесляриня максимал сайда адамларын жялб олунмасы
сявиййясини яввялжядян мцяййянляшдирир. Мясялян, Авропада бцтцн мараглананларын инновасийа просесляриня жялб олунмасы фяаллыьынын артырылмасы инновасийа стратеэийасынын ишляниб щазырланмасында стратеъи мягсядляр кими
гаршыйа гойулмушдур.
Гейд етмяк лазымдыр ки, инновасийа лайищяляриня инвестисийа вясаитляринин жялб олунмасында ясас манея йарадан сябяблярдян бири апарылан
тядгигатлар, сона чатмыш лайищяляр инновасийа идейаларындан коммерсийа
мягсядляри иля истифадя барясиндя топланмыш информасийанын, мялуматларын,
еляжя дя бу информасийанын йайылмасыны тямин едян ващид, Цмуммилли
Информасийа Системинин олмамасыдыр. Дцнйада СТН адланан бир систем
йарадылмышдыр ки, бу да АБШ, Йапонийа вя Алманийа кими цч нящянэ елмитехники информасийа мяркязлярини юз ятрафында бирляшдирир. Бу систем «онлине» реъиминдя бцтцн истифадячиляр цчцн анлашыглыдыр, ялчатандыр, лакин онун
тятбиги имканлары малиййя бахымындан мящдуддур.
Базар игтисадиййаты шяраитиндя щяр бир ширкят, фирма, банк юлкядяки
инновасийа имканлары барясиндя информасийа алмаг имканыны тямин едяжяк
шяхси информасийа системини, шябякясини йарадыр. Лакин бунунла йанашы, беля
субйектляр дювлят органлары иля бирэя юлкядя ващид, цмуми информасийа системинин йарадылмасына чалышмалыдырлар. Дцнйада беля системлярин йарадылмаси
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дювлят тяряфиндян малиййяляшдирилир. Заман кечдикжя беля систем юзцнц
доьрулдараг, юз хяржлярини юдямякля йанашы, эялирля дя ишляйирляр.
Инвестисийа иля баьлы гярарларын гябул едилмясиндя динамик инкишаф едян
мцасир дцнйада баш верян реаллыглары адекват олараг якс етдирян информасийа топлусундан истифадя етмяк зяруряти мейдана чыхыр. Лакин бир сыра
щалларда дцнйа информасийа шябякясиня гошулмаг, онун имканларындан
бящрялянмяк бу системдяки хидмятлярин гиймятляри иля баьлы мящдудиййятляр
сябябиндян чятинляшир. Эцжлц консалтинг ширкятляриндя кейфиййятли, йцксяк
сявиййяли инвестисийа лайищяляринин ишляниб щазырланмасы онларын бу лайищяляр
дя нязярдя тутулан щяжмдя ишляри дягиг прогнозлашдырмаьа имкан верян
Дцнйа Тясяррцфаты Системи щаггындакы мялуматлар базасындан эениш истифадя имканларынын олмасы иля ялагядардыр. Мящз бу мялуматлар инвестисийа
лайищяляринин сямярялилийини мцяййян едян рягабятгабилиййятлилийи гиймятляндирмяйя имкан верир. Беля ширкятляр шяхси информасийа ресурслары иля йанашы,
коммерсийа банкларынын мялуматларындан да истифадя едя билярляр вя бу
онларын хейриня оларды.
Йухарыда дедикляримиз йцксяк технолоэийалы инновасийа лайищяляри иля
баьлы инвестисийа гярарларынын гябул едилмясиня аиддир. Айдындыр ки, инновасийа фяалиййятинин жанланмасы, фяаллыьы инновасийа просесинин иштиракчылары
олан донорлар вя ресипийентляр арасында информасийа мцбадилясини тямин едян
эениш ящатяли информасийа базасы, кцтляси олмадан мцмкцн дейилдир. Беля
щяжмдя информасийа кцтляси бу фяаллыьын ясасыны тяшкил едир. Бу фактын дярк
олунмасы, ящямиййяти мцхтялиф елм сащяляриндя чалышан алимляр вя инвестисийа
базарларында елми-тядгигат ишляринин реаллашмасына кюмяк едян венчур
фирмаларын арасында информасийа мцбадилясини фяаллашдырмаьа хидмят едян
технопаркларын вя технополислярин йарадылмасынын важиблийини бир даща
тясдигляйир.
Инновасийа просесляринин мцасир консепсийасы онун иштиракчыларынын
ящатя даирясини хейли эенишляндирмишдир. Еляжя дя инновасийа идейаларынын
ахтарышындан тутмуш инновасийа лайищяляринин реаллашмасынадяк бцтцн мярщялялярдя бу сащядя йетишмиш менежерлярин ролу артмышдыр. Инновасийа сферасынын иштиракчыларынын мараг даиряси, онларын гаршысында дуран вязифялярин
мигйасы эенишлянмишдир; инвестисийа гойулан обйектин сечилмяси, сярбяст
вясаитлярин ахтарышы, оптимал инвестисийа ямякдашлыьы формасынын сечилмяси,
инвестисийа тяряф мцгабилинин сечилмяси, инновасийа лайищяляринин рентабеллийинин артырылмасы йолларынын мцяййян едилмяси, даща рягабятгабилиййятли
лайищялярин щяйата кечирилмяси просесляринин идаря едилмяси олдугжа важибдир.
Мцасир игтисади системя кечидля ялагядар олараг инвестисийа-инновасийа
лайищяляринин щазырланмасында бизнес планынын ящямиййяти олдугжа мцщцмдцр. Бир чох мцяссисяляр бязян бизнес планларыны щазырлайаркян тяжрцбяли
мцтяхяссислярдян, о жцмлядян харижи консалтинг фирмаларындан онларын тяжрцбясиндян дя эениш истифадя едирляр. Лакин бу фирмалар инвестисийа вясаитинин
тапылмасы, лайищядя нязярдя тутулан мящсулларын дцнйа базарына чыхарылма449

сына, инвестисийа лайищяляринин рягабятгабилиййятлийинин гиймятляндирилмясиня
жавабдещлик дашымырлар.
Инвестисийа лайищяляринин реаллашмасы иля баьлы вясаитлярин тапылмасында
менежерлярин йцксяк пешякарлыьы мцщцм рол ойнайыр. Бу эцн республикамыз
цчцн щаггында данышылан проблем олдугжа юнямли рол ойнайыр. Чцнки
инновасийа лайищяляринин уьурла реаллашмасы бу сащядя менежерлярин щазырлыг
сявиййясиндян асылыдыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, юлкянин инвестисийа-инновасийа потенсиалынын
артырылмасында банк системинин ролунун йцксялдилмяси олдугжа важибдир. Бу
истигамятдя банк системинин фяаллыьынын тямин олунмасы иля баьлы имканларын
ашкара чыхарылмасы, юлкядя ялверишли сийаси вя игтисади шяраитин йарадылмасы
мцщцм рол ойнайыр, еляжя дя банкларын юзляринин дя хцсусиййятляри аз
ящямиййят кясб етмир. Бу мянада ашаьыдакы жящятляря диггят йюнялтмяк
мягсядяуйьун оларды.
- банкын шяхси капиталынын нисбятян мящдуд щяжмдя олмасы;
- активлярдяки шяхси капиталын хцсуси чякисинин аз олмасы;
- узунмцддятли капитал гойулушлары имканларыны мящдудлашдыран гысамцддятли пассивлярин цстцнлцк тяшкил етмяси;
- пассивлярдян депозитлярин пайынын ашаьы олмасы;
- мцяссися вя тяшкилатларын пассивляриндяки галыьын пайынын щесаблар
цзря йцксяк олмасы;
- активлярин вя пассивлярин структурунун цст-цстя дцшмямяси, уйьунсузлуьу;
- банк активляринин ликвидлийи проблеминин олмасы, кяскинляшмяси вя с.
Демяли, инновасийа-инвестисийа лайищяляриндя йахындан иштирак едян
банкларын капитал базасы бейнялхалг, дцнйа стандартларына жаваб вермялидир.
Чцнки йалныз ири банклар истещсала инвестисийа йатырмаг истигамятиндя вясаитляринин яксяр щиссясини онларын тясяррцфат дювриййясиндян чыхарылмасына таб
эятиря биляр.
Узунмцддятли кредитлярин артмасына пассивлярин структур хцсусиййятляри
мцяййян дяряжядя мане олур, банкларда шяхси вясаитляр азлыг тяшкил едир,
жялб олунан вясаитлярся гысамцддятлидир. Фаиз дяряжяляри иля верилян боржларын
риски арасында зиддиййятляр вязиййяти бир гядяр дя кяскинляшдиря биляр. Дцнйа
тяжрцбясиндя узунмцддятли кредитляр даща етибарлы щесаб олунур вя онлара
эюря фаиз дяряжяляри ашаьыдыр. Лакин бу эцн республикамызда узунмцддятли
кредитляр даща рискли щесаб олунур вя онлара верилян фаиз дяряжяляри
мцяссисялярин малиййя имканларынын мящдудлуьу бахымындан чох ашаьыдыр.
Гейри-сабит игтисади-сийаси шяраитдя банклар тяряфиндян щяйата кечирилян
инвестисийа сийасяти ашаьыдакы хцсусиййятлярля мцшащидя олунур:
- сийаси рисклярин йцксяк сявиййядя олмасы;
- дювлят гиймятли каьызларына капитал гойулушларынын эялирлик сявиййясинин йцксяк олмасы;
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- корпоратив гиймятли каьызлар базарынын зяиф инкишаф етмяси вя йа
инкишаф етмямяси;
- фонд базарынын инкишаф етмямяси сябябиндян кредитин, банкларда
инвестисийа активляринин жидди чатышмазлыьы шяраитиндя инвестисийа лайищяляриня
коммерсийа банклары тяряфиндян бир кюмяк, йардым формасына чеврилмяси;
- инвестисийа фяалиййятиндя риск проблеминин жидди ящямиййят кясб
етмяси, инвестисийа кредитинин мцгабилиндя гойулан эирова гаршы ликвидлик
тялябини иряли сцрян инвестисийа лайищялярини кредитляшдирян банклар цчцн кредит
рискинин минимума ендирилмяси цчцн ялверишли, ращат йоллардан биридир. Лакин
республикамызын щяля бу инкишаф мярщяляси цчцн беля имкана малик
мцяссисяляринин сайы чох аздыр;
- борж аланын етибарлы олмасы. Мцяссисяляр цчцн бу имкан бющрандан
чыхыш йолларындан олса да, малиййя вязиййятинин ажынажаглы олмасы онлара
кредит верилмяси имканларыны мящдудлашдырыр.
Истещсалын инвестисийалашдырылмасына малиййя вясаитляринин жялб олунмасы перспективлярини арашдыран игтисадчыларын фикринжя, кечид игтисадиййаты
шяраитиндя малиййя-сянайе групларынын йарадылмасы щям макроигтисади
сабитляшмя просесиня вя игтисади артым цчцн потенсиалын формалашмасына,
щям дя банк системинин юзцнцн дайаныглыьынын йцксялдилмясиня мцсбят
тясир эюстярир.
Яксяр ширкятляр ачыг базардан истифадя етмякля вясаит топлайырлар.
Гиймятли каьызларын ачыг (кцтляви) йерляшдирилмяси, тяклиф олунмасы –
базарда юзцнц тясдиглямиш, уьурлу фяалиййят эюстярян, капиталын ири ширкятляр
цчцн характерик жялб олунма цсулудур. Адятян, кцтляви шякилдя йерляшдирмя,
корпорасийаларын эцжцнцн артырылмасы, мящсул вя хидмятлярин чешидинин эенишляндирилмяси, дювриййясинин артырылмасы, ямялиййатларын жоьрафи мигйасынын
эенишляндирилмяси вя с. мягсядиля щяйата кечирилир. Корпорасийанын гиймятли
каьызлары кцтляви йерляшдирмяси олдугжа мцряккяб вя бащалы просесдир, бу
просеси щяйата кечирмяздян яввял, корпорасийа просесин мягсядлярини, дяйярини вя нятижясини яввялжядян эюря билмялидир.
Инкишаф етмиш юлкялярдя бу сащядя дягиг фяалиййят алгоритми мювжуддур
вя бурада мцщцм жящят – кредит тяминатыдыр. Мцштяриляря борж верилмяси иля
баьлы апарылан данышыглар заманы мцзакиря олунан ясас мясяля тяминатын
щяжми вя кейфиййятидир. Бу, боржун верилмяси заманы банк сащибинин гярар
гябулу просесиндя щялледижи жящятидир.
Борж вясаитляринин горунма обйекти кими ашаьыдакылар ола биляр: эиров;
кредит рискинин сыьорталанмасы; заминлик; тяминат. Борж алан борж мцгавилясинин мющкямлянмяси цчцн мцхтялиф формалардан истифадя едир. Кредитлярин
ян эениш йайылмыш горунма нювляри торпаг, бина, боржаланын диэяр нюв дашынмаз ямлакы, ямтяя-материал ещтийатлары, гиймятли каьызлар вя с.ола биляр.
Буну жядвялдян дя эюря билирик.
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Инвестисийа кредитляринин ясас тяминат яламятляри
Ясас горунма (тяминат)
яламятляри

Яламятлярин гиймятляндирилмяси

1. Тяминат юлчцсц
2. Тяминатын ликвидлийи

Бу юлчц бюйцк олдугжа, гярарын мцсбят щялли ещтималы артыр.
Мцлкиййятин спесификлийинин гиймятляндирилмяси.
Мцлкиййятин ляьв едилмя мцддятинин гиймятляндирилмяси.
Ликвидлярин тяснифаты.
- мцлкиййятин, ямлакын мювжудолма мцддяти кредитин
мцддятиндян чох олмалыдыр.
-мювжудолма мцддятиня эюря ликвидлярин тяснифляшдирилмяси.
- щцгугларын реаллашмасынын садялийи вя етибарлыьы.
- тяминатын тяшкил едилмяси
- бизнес-планын щазырланмасы (олмасы)

3.Тяминатын мювжуд- олма
мцддяти
4. Тяминатын щцгуги
жящятдян ясасландырылмасы.

Илкин инкишаф мярщялясиндя олан ширкятляр цчцн венчур капиталы даща
ялверишлидир. Бу нюв капитал – йени бизнес фяалиййятинин сящмляр вя йахуд
гиймятли каьызларла малиййяляшдирилмясидир. Бу, йени бизнеся гойулмуш пуллар
олуб, бязян борж ющдяликляри, чох вахт да ади сящмляр формасында олур. Борж
ющдяликляри, онларын бурахылышы гейдиййата алынмайанадяк сатыла билмяз; бир
нечя ил онлар ликвидли олмурлар.
Инвесторлар цмид едирляр ки, фирма бир нечя илдян сонра там
формалашараг, инкишаф едяжяк вя артыг ачыг базарда юз шяхси сящмлярини
сатажагдыр. Юз нювбясиндя, венчур капитал сащибляри сящмляри онларын
эялирляриндян бир нечя дяфя артыг гиймятя сатажагларына цмид бясляйирляр.
Бу, бир вариантдыр. Тяяссцф ки, диэяр вариант да вардыр. Йени фирманын
формалашмасы иля баьлы йцксяк рискляр мювжуддур, буна эюря инвесторларын
гойдуглары вясаитляри итирмя ещтималы бюйцкдцр. Беляликля, инвестор бцтцн
пулларыны итиря биляр, лакин беля бир ещтимал вар ки, онларын дяйяри 10, щятта
50 дяфя арта биляр. Венчур капиталын сащибинин бцтцн инвестисийалар цзря
эялири уьурлу капитал гойулушуна гаршы олдугжа щяссасдыр, йяни бу
фяалиййятин мцвяффягиййятиндян асылыдыр.
Капитал ахыны юз мязмунуна эюря дцнйа игтисадиййатында уникал
щадисядир. Бир чох харижи мцтяхяссисляр бу проблемя мцхтялиф жцр йанашырлар. Ян эениш йайылмыш йанашма ися белядир ки, капитал ахыны кифайят
гядяр бюйцк щяжмдя, гысамцддятли борж капиталынын сцрятля бир юлкядян
диэяриня йердяйишмясидир. Юлкялярин фонд базарлары вя Дцнйа Фонд Базары
арасында гаршылыглы асылылыьын артмасы капиталын ахын рискини артырыр,
мигйасыны эенишляндирир вя юлкянин малиййя вязиййятиня эцжлц тясир эюстярир.
Буна эюря дя БВФ, Дцнйа Банкы вя диэяр малиййя тяшкилатлары бу проблемин тядгигиня бюйцк мараг эюстярирляр. Капиталын сцрятля йердяйишмяси
капитал ахынынын ясас яламяти кими харижи инвесторларын сялащиййятиндя олан
малиййя активляринин (сящмлярин, истигразларын) кцтляви шякилдя онлара
сатылмасы, щямчинин йерли банклардакы щесаблардан вясаитлярин кцтляви
шякилдя эютцрцляряк даща эцжлц валйутайа мцбадиляси мцщцм рол ойнайыр.
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Базар игтисадиййаты инкишафы йолу сечмиш юлкяляр, о жцмлядян МДБ
юлкяляри цчцн капитал ахынынын спесифик жящяти, юзцнямяхсуслуьу щямин
юлкялярдя игтисади-сийаси системин сцрятля трансформасийа олунмасы, бунун
даща чох глобал характер дашымасы вя жямиййятин щяйат тярзи иля мцяййян
едилир. Бу юлкялярдя мювжуд сосиал-игтисади, еляжя дя сийаси шяраит, дювлят
идаряетмясинин, тянзимлянмясинин сявиййяси, капитал ахынынын гейри-легал
характер дашымасы вя капиталын харижи юлкяляря йердяйишмяси формаларынын
мцхтялифлийи спесификасыны мцяйян едир. Бурада игтисади фяалиййятля мяшьул
олан инвесторлар щямин юлкялярин милли валйуталарына «инамларынын» зяиф
олмасы сябябиндян юз вясаитлярини харижи валйутанын алынмасына йюнялдирляр. Бу щадисяни щямин юлкяляря мяхсус спесифик бир щал кими капиталын
юлкянин «милли валйутасындан доллара доьру ахыны» кими, йахуд да
капиталын дахили ахыны адландырмаг да олар. Диэяр бир спесифик жящят бу
ахынын щямин юлкялярдя дюнярли олмамасыдыр. Беля ки, юлкядя ялверишли
инвестисийа мцщити, саьлам сийаси-игтисади шяраит йарадылмадыгда, бу
истигамятдя реал мцсбят дяйишикликляр едилмядикдя, мцлкиййят щцгугунун
горунмасы механизмляри тякмилляшдирилмядикдя юлкядян чыхарылан капитал
миграсийа олунмуш капитал характериня малик олур.
Бу мянада, дейилянляри нязяря алараг, «капитал ахынына» беля тяриф
вермяк олар. Капитал ахыны юлкянин малиййя-инвестисийа ресурсларынын
азалмасына, тцкянмясиня сябяб олан, игтисади вя малиййя активляринин
эениш мигйасда легал вя гейри-легал формаларда давамлы ахыныдыр.
Капитал ахынындан фяргли олараг капитал ихражы резидентлярин шяхси вя
дювлят капиталынын рясми вя гануни гейдиййатдан кечмиш мцстягим вя
портфел инвестисийаларла апарылан ямялиййатлар шяклиндя мягсядйюнлц ихражы
кими баша дцшцлцр. Бундан башга, ихраж олунан капиталын структуруна
дашынмаз ямлак ялдя етмяк, дювлят кредитляринин верилмяси, гейри-резидентляря малиййя кредитляринин лисензийалашдырылмасы, тядиййялярин (юдямялярин) вахтынын узадылмасы цчцн тижарят кредитляринин лисензийалашдырылмасы,
резидентлярин харижи валйуталарынын топланмасы, ачылмыш щесаблардакы галыгларын дяйишдирилмяси шяклиндя инвестисийа йатырымлары дахилдир. Капитал
ихражынын башлыжа яламятляриндян бири ондан ибарятдир ки, малиййя ресурсларынын ихражы цзря ямялиййатлар онларын малиййя активляринин артмасына
сябяб олур. Капитал ахыны нятижясиндя ися яксиня, бу вясаитлярин йюнялдийи
юлкялярин малиййя потенсиалы артыр. Капитал ахынынын сябябляри вя мотивляри
мцхтялиф ола билир вя кечид игтисадиййатынын базис ясасы, харижи игтисади
фяалиййятин тянзимлянмясинин валйута-малиййя алятляринин спесификасы, базар
субйектляринин, инвесторларын давраныш психолоэийасы, дювлятин щяйата
кечирдийи сийасятя онларын инамы, еляжя дя юлкянин милли валйутасынын
стабиллийиня инамлары иля ялагядардыр.
Капитал ахынынын даща бир сябяби ися базар интисадиййатынын ясас щярякятверижи гцввяси олан сащибкарлыьын зяиф инкишафы вя бу истигамятдя гейри453

мцнбит мцщитин олмасыдыр. Буна мцлкиййятин горунмасынын щцгуги системинин, мящкямя системинин зяиф инкишаф етмяси, гейри-тякмил олмасы аиддир.
Капитал ахынынын диэяр сябябляриндян бири дя юлкянин эениш ящатяли
сосиал вя игтисади проблемляринин щяллиндя доллардан истифадя олунмасы,
йяни милли игтисадиййатын долларлашмасыдыр. Бу, истещсалын игтисади сямярялилийинин артырылмасы, кредитляшмя заманы, тясяррцфат субйектляри арасында
щесаблашмалар мягсядиля, дахили гиймятлярин тяйини заманы, ижаря щагларынын дяряжяляринин тяйин олунмасы заманы даща чох юзцнц бцрузя верир.
Ян башлыжасы одур ки, игтисадиййатын долларлашмасы инсанлар арасындакы
мцнасибятляря дя сирайят едир, ящалинин яманятляри системиндя приоритетляри
вя давраныш мотивлярини мцяййянляшдирир. Милли валйута иля мцгайисядя
доллара цстцнлцк верилмяси ящалинин доллара мейиллилийини (ахыныны) эцжляндирир. Нятижядя, ящалидя олан долларын цмуми щяжми няьд пул кцтлясинин
щяжминя йахынлашыр. 1997-1998-жи иллярдя Жянуби-Асийада баш верян бющран доллара гаршы сцни сурятдя тялябаты артырараг, ящалинин доллара мейиллилийини, онун ялдя едилмясиня доьру ахыныны эцжляндирмишдир.
Капиталын ихражы ямялиййатларынын тянзимлянмясиндя ганунверижи
базанын гейри-тякмил олмасы, валйута вя ихраж нязарятинин сямярялилийинин
ашаьы олмасы капитал ихражына сябяб олан амиллярдян биридир.
Валйута тянзимлянмяси иля ялагядар чохсайлы позунтулар капитал
ахынына кюмяк едир. Бунлары ашаьыдакы кими тяснифляшдирмяк олар:
- валйута ямялиййатларынын кечирилмяси иля ялагядар баш верян позунтулар. Бурада мцвяккил банклар нязяря алынмыр, ямялиййатлара ися резидент
вя гейри-резидентляр арасында щесаблашмалар, харижи валйутанын алгысы вя
сатгысы аиддир;
- Милли Банкын ижазяси олмадан кечирилян валйута ямялиййатлары
заманы баш верян позунтулар.
- малиййя кредитляринин алынмасы вя верилмяси, идхал-ихраж ямялиййатлары цзря юдямялярин (тядиййялярин) вахтынын узадылмасы иля ялагядар
позунтулар;
- резидентляр вя гейри-резидентляр арасында валйута ямялиййатларынын
там вя обйектив щесабатынын вя гейдиййатынын апарылмасы иля ялагядар баш
верян нюгсанлар.
Дювлят сярщядляриндя нязарятин зяиф олмасы юлкядян капитал ахынына
шяраит йарадыр. Чцнки беля вязиййят юлкянин бцтцн сярщяд мянтягяляри
бойунжа сямяряли эюмрцк нязарятинин тяшкилиня мане олур. Нятижя етибариля
юлкянин игтисади марагларыны лазыми сявиййядя тямин едя билмир. Бу эцн
Азярбайжанын юз яразиляринин 20%-дян чохуна нязарят едя билмямяси иля
ялагядар олараг Даьлыг Гарабаь яразисиндян тябии сярвятляримизин талан
едилмяси, дашыныб апарылмасы, еляжя дя щямин яразилярдян наркотик
маддялярин якилиб бежярилмяси вя онларын дашынмасында транзит кими истифадя
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едилмяси дя республикамызын игтисадиййаты цчцн олдугжа мянфи нятижяляр
йаратмагдадыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, капитал ахынынын мигйасынын мцяййянляшдирилмяси верэи вя инвестисийа сийасятинин, валйута-малиййя тянзимлянмясинин сямярялилийинин гиймятляндирилмясиндя ящямиййятли рол ойнайыр.
Капитал ахынынын мигйасынын гиймятляндирилмяси инвесторларын юлкянин милли валйутасына вя бцтювлцкдя дювлятин игтисади сийасятиня гаршы
инамыны характеризя едян эюстярижилярдян (индикаторлардан) биридир.
Капитал ахынынын гиймятляндирилмясиндяки зиддиййятляр онун мигйасынын тяйин едилмяси методикасынын ясасландырылмасына бюйцк ящямиййят
верир. Щесабламаларын ясасыны Цмумдцнйа Банкынын методикасы тяшкил
едир. Биринжиси, бу щалда мцхтялиф типли вя игтисади инкишаф сявиййяси олан
юлкялярдя капитал ахыны мигйасынын мцгайисяси цчцн ващид методолоъи
база тямин едилир. Икинжиси, Цмумдцнйа Банкынын методикасы капитал
ахынынын мащиййятини вя онун башвермя цсуллары вя каналларынын мцхтялифлийинин эениш изащына ясасланыр.
Цмумдцнйа Банкы мцтяхяссисляринин истифадя етдикляри метод галыг
мябляьляр методу адланыр вя юлкянин тядиййя балансынын мялуматларына
ясасланыр.
Капитал ахынынын щяжми гысамцддятли шяхси гейри-банк капиталынын
щярякяти салдосу, харижи депозит вя коммерсийа банкларындакы дяйишикликляр, портфел инвестисийалар салдосу, «хята вя бурахылыш» балансынын маддяляринин (дяряжяляри) жями кими тяйин едилир.
Капиталын щярякят салдосу, онун харижи ахыны, гейри-гануни капитал
дашынмасынын натамам ящатя олунмасы эюстярижиляри ясасында капитал
ахынынын щесабланмасы мцряккяблик тюрядир. Бу мянада капитал ахынынын
мигйасыны щесабламаг цчцн А.С.Булатов даща етибарлы баланс дяряжяляриндян истифадя етмяйи мяслящят эюрцр. Бунлар жари ямялиййатлар щесабына
капитал ахыны, гызыл валйута ещтийатларынын дяйишмяси вя харижи боржун
щяжмидир.
Тядиййя балансы ясасында капитал ахынынын мигйасынын гиймятляндирилмяси методу иля йанашы, ялавя тящлил васитяси кими капитал ахынынын баш
вердийи айры-айры каналларын експерт гиймятляндирилмясиндян дя истифадя
олунур.
Капитал ахыны верэи дахилолмаларынын щяжмини ящямиййятли дяряжядя
азалдыр, юлкянин валйута ещтийатлары кяскин шякилдя азалыр вя харижи
боржларын гайтарылма мянбяляри тцкянир. Капитал ахыны ейни заманда
тядиййя балансынын ещтийатларыны зяифлядир. Нязяря алсаг ки, юлкядян
чыхарылмыш вясаитлярин йенидян юлкяйя гайтарылмасы юлкянин гызыл валйута
ещтийатларыны ящямиййятли дяряжядя артырараг, фонд базарынын даща йцксяк
дяряжядя сабитлийиня шяраит йарадыр, о заман капитал ахынынын гаршысыны
алмаг цчцн хцсуси тядбирляр системинин ишляниб-щазырланмасынын ящямий455

йятини дярк етмяк о гядяр чятин олмаз. Бу тядбирлярин бязиляри иля таныш
олаг.
Биринжиси, капиталын юлкяйя гайтарылмасына зямин йаратмаг цчцн
ялверишли цмуми игтисади шяраити формалашдырмаг мягсядяуйьун оларды.
Дцнйа тяжрцбяси эюстярир ки, капиталын юлкяйя гайытмасы капитал ахыны
проблеми иля цзляшмиш юлкянин игтисадиййатынын стабилляшмядян игтисади
артыма кечмяси, инвестисийа мцщитинин саьламлашдырылмасы, инвестисийаларын
игтисади вя сийаси рисклярдян етибарлы тяминат системини формалашдырмаг,
сабит вя шяффаф верэи системи йаратмагдан асылыдыр. Харижи партнйорларла
ялагяйя эирмякля, капиталын юлкяйя гайтарылмасы просесини мцяййян гядяр
йцнэцлляшдирмяк олар.
Икинжиси, эюмрцк, валйута вя банк нязаряти цзря тядбирлярин ишлянибщазырланмасы. Бу мянада, базар алятлярини тякмилляшдирмяк, фонд базарларынын шяффаф вя сабитлийи цчцн шяраит йаратмаг, корпоратив гиймятли каьызлар
базары щесабына фонд базарынын щяжминин эенишляндирилмяси важибдир. Якс
щалда йухарыда гейд етдийимиз истигамятляр цзря тядбирляр системи юлкядян
чыхарылмыш капиталын эери гайтарылмасына юз-юзцня кюмяк едя билмяз.
Цчцнжцсц, банк системиня гаршы инамын артырылмасы вя ящалинин
банклардакы вясаитляринин сахланылмасына тяминатын эцжляндирилмяси, мющкямляндирилмяси цзря тядбирляря хцсуси ящямиййят вермяк лазымдыр. Етибарлы банк системи олмадан депозитлярин сыьорталанмасы дювлят малиййяси
цзяриня ялавя йцк ола биляр, чцнки кифайят дяряжядя ликвидли олмайан гейритядиййя габилиййятли банкларын мцфлисляшмяси нятижясиндя цзляшдикляри иткиляр
депозитляр цзря юдямялярин сыьорталанмасы щесабына явяз олуна билмяз.
Дюрдцнжцсц, банк депозитляринин мябляьиндя сярбяст олараг дювр
едя билян вя доллара мцбадиля олунан сертификатларын бурахылышы барясиндя
тювсийяляр щазырламаг. Бу тювсийяляр милли валйута иля яманятляр топланмасына стимул йарадараг, онларын мцсадиря олунмасына гаршы тяминат ола
биляр. Бу идейа тякжя яманятляр бахымындан дейил, инвестисийа потенсиалынын артырылмасы мягсядиля ятрафлы, дярин тящлил едилмялидир.
Бешинжиси, юлкядя апарыжы банкын (Милли Банкын) вя апарыжы коммерсийа банкларынын харижи тяшкилатларла бирэя капитал ахынынын механизмляри
вя каналларынын тящлили, юлчцсцнцн (мигйасынын) гиймятляндирилмяси цзря
мяслящятляр апарылмасы мягсядяуйьун оларды. Бязи щалда юлкянин Мяркязи
Банкы иля харижи банк арасында юлкядян ганунсуз чыхарылмыш капиталын
юлкяйя гайтарылмасы формалары вя шяртляри щаггында хцсуси разылашма
щазырланмасы барядя данышыглар апарыла биляр.
Алтынжысы, капиталын ихражынын тянзимлянмяси цзря ганунверижи базаны
эенишляндирмяк важибдир.
Дцнйа юлкяляринин тяжрцбяси эюстярир ки, игтисадиййаты инкишаф етдирмяк, йцксяк игтисади артым темпиня наил олмаг цчцн игтисадиййата
йатырылан инвестисийаларын щяжми артырылараг ЦДМ-ун минимум 25-30%-ни
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тяшкил етмялидир. Бу щядд гиймятляриндян бири кими гябул едиля биляр.
Йалныз бу йолла истещсал эцжляринин там гцввясиля ишини тямин етмяк вя
эениш тякрар истещсал просеси цчцн шяраит йаратмаг олар. Инкишаф етмиш
юлкялярдя бу эюстярижи 40%-я чатыр. Лакин бязи юлкяляр цчцн бу проблемин
щялли ЦДМ-дя йыьымын пайыны онун истещлак олунан щиссясинин азалдылмасы
щесабына артырмаг мяжбуриййяти иля цзляшдийи щалда мцмкцн олурса,
ящалисинин 30-40%-и, (щятта 50%-я гядяри дя) йохсуллуг щяддиндя йашайан
дювлятляр цчцн бу бир о гядяр дя реал эюрцня билмяз.
Гейд етмяк лазымдыр ки, дювлят инвестисийа програмларынын реаллашмасы цчцн башга бир йол коммерсийа структурлары тяряфиндян щазырланмыш
инвестисийа лайищяляринин мцяййянляшдирилмяси цчцн щяр ил Дювлят
бцджясиндян вясаитин айрылмасыдыр. Лакин дювлятин бу лайищялярдя иштиракы
мцяййян бир сявиййяйядяк тянзимлянир. Бу истигамятдя дювлятин апардыьы
сийасятин истещсала сямяряли капитал гойулушу принсипляри вя стратеъи
марагларындан иряли эялян тялябляря бир сыра уйьунсузлуьу, там ящямиййят
вермямяси капитал гойулушу базарында вязиййяти сабитсизляшдиряряк, шяхси
инвесторларын дювлятя гаршы инамсызлыьына сябяб ола биляр. Апарылан бцджя
сийасяти иля игтисадиййатын бющрандан чыхарылмасы истигамятиндя ян мцщцм
инвестисийа вязифяляринин щялли имканлары арасында уйьунсузлуг йараныр.
Юлкядя технолоъи инновасийалара айрылан хяржлярин хейли щиссяси
капитал гойулушларынын щяжми иля мцяййян едилир. Бу мясяляляр сырасына
фяалиййятдя олан, мювжуд мцяссисялярин йенидян гурулмасына капитал
гойулушлары, елми-техники тяряггинин наилиййятляри ясасында истещсалын
тякмилляшдирилмяси вя онун техники-игтисади сявиййясинин йцксялдилмяси иля
ялагядар йени обйектлярин, сехлярин, щямчинин мцяссисялярин йарадылмасына
капитал гойулушлары аиддир. Истещсал тяйинатлы капитал гойулушларынын,
демяк олар ки, йарысы мювжуд мцяссисялярин йенидян гурулмасы вя техникитехнолоъи силащланмасы мягсядляриня йюнялдилир. Лакин бу, инвестисийаларын
щяжминин азалмасы амили нязяря алынарса, истещсалын кцтляви шякилдя йенидян
силащланмасы цчцн кифайят дейилдир. Эюстярилян истигамятдя инновасийа
мягсядли капитал гойулушларындан истифадя едян сянайе нящянэляриня ялван
вя гара металлурэийа сащяляри аиддир.
Инновасийа хяржляри арасында елми тядгигатлара вя арашдырмалара
айрылан вясаитляр нисбятян чохлуг тяшкил едир. Цмуми инновасийа хяржляриня
технолоэийанын алынмасы, маркетинг тядгигатлары мцтяхяссис щазырлыьы
(щейятин тялими вя щазырлыьы), истещсалын технолоэи щазырлыьы вя диэяр жари
хяржляр аиддир. Ону да гейд едяк ки, инновасийа сферасында елми тядгигат
вя експериментал базанын инкишафы цчцн айрылан квота, мябляь щядд
гиймяти эюстярижисидир.
Елми-техники сащялярин инкишафы вя елм, техника сащясиндя хидмятлярин
идхал вя ихраж эюстярижиси дя инновасийа сферасында нювбяти щядд гиймятляриндяндир.
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Юлкядя олан мцряккяб сосиал-игтисади вязиййят елми-техники сферанын
малиййя вязиййятиня мянфи тясир эюстярир. Мцяссисялярин инновасийа сферасында пассивлийи елми сащялярин тяминатында ясас йцкцн Дювлят бцджяси
цзяриня дцшмясиня сябяб олур. Бу сащяляря айрылан малиййя вясаитляринин
азалмасы елми мцяссисялярин бющран вязиййятиня сябяб олур. Инкишаф етмиш
юлкялярдя елми сащяляря айрылан малиййя вясаитляринин ЦДМ-дя пайы 1996жы илдя Йапонийада 3%, Алманийада 2,8%, АБШ-да 2,75%, Исвечдя 2,6%,
Франсада 2,4% олмушдур. Апарыжы юлкялярдя бурада дювлятин пайы ЦДМин 1%-ня йахын, йахуд да цмуми мябляьин цчдя бири щяжминдя олмушдур.
Дцнйа тяжрцбяси эюстярир ки, елми-техники комплексин кюмяк цчцн айрылан
вясаити ЦДМ-ун 1%-дян аз олмамалыдыр, якс щалда елми-техники потенсиалын даьылмасы баш верир. Бу эюстярижи инновасийа сферасында нювбяти
щядд гиймятидир.
Инновасийа фяаллыьынын сявиййяси вя инновасийанын структуру инновасийа тсиклляринин фазаларына эюря фярглянирляр. Бу тсиклляр ортамцддятли,
узунмцддятли вя щяддиндян артыг узунмцддятли олур. Инновасийа
дальасынын пик сявиййяси игтисадиййатын жанланма фазасында мцшащидя
едилир. Бющран вя тяняззцл шяраитиндя инновасийа фяаллыьы кяскин шякилдя
ашаьы дцшцр – бу заман йаланчы инновасийа эениш йайылыр. Йени
технолоэийанын формалашмасы вя хцсусиля, йени технолоъи истещсал цсулуна
кечид шяраитиндя бу дальа даща чох мцшащидя едилир.
Эюстярмялийик ки, мцяййян дювр ярзиндя ЦДМ-ин сащя структуруна
диггят йетирдикдя айдын олур ки, щямин сащяляря йюнялдилян инвестисийалар
вя орадакы инновасийа мцщити бцтювлцкдя игтисади фяаллыьы якс етдирир.
Башга сюзля, инновасийа фяаллыьына олан мараьын артмасы нятижя етибариля
сащяляр цзря игтисади артыма олан мараьын олмасы демякдир.
Инновасийа тсиклляри елми тсикллярля, истещсал тсиклляриля айрылмаз шякилдя
ялагялидир. Биринжиляря елми кяшфлярин, ихтираларын реаллашмасы, икинжиляря ися
игтисади артым темпиндяки вя истещсалын сямярялилийи иля баьлы дяйишмяляр,
артыб-азалмалар нязярдя тутулур. Инновасийа фяаллыьына мараг ойадан
механизм елми-техники тяряггинин мцхтялиф фазалары цзря ямтяялярин рягабятгабилиййятлилийи вя рентабеллийинин дяйишмясидир. Елми йениликляри, йени
технолоэийалары биринжи олараг мянимсяйян сащибкарлар хяржлярин илк артымындан сонра базара даща кейфиййятли мящсуллар чыхара вя даща аз мясряфлярля мящсул истещсалына наил ола билирляр. Техники тяряггинин сявиййяси иля
айаглашмайан сащибкарлар ися кющнялмиш технолоэийа иля мящсул истещсал
едяряк, базарда иткилярля цзляширляр. Онларын фяалиййятляриндя баш верян
диференсиал елми-техники иткиляр нятижясиндя бу мцяссисяляр даьылыр, йахуд
да щямин мцяссисялярин сащибляри инновасийанын тятбиги мяжбуриййятиндя
галырлар.
Инновасийанын реаллашмасы мцхтялиф фазалар цзря мигйасы вя рисклик
дяряжяси фяргли олан инвестисийаларын кюмяйиля щяйата кечирилир. Бющрандан
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чыхыш дюврцндя, эенишмигйаслы игтисади жанланма шяраитиндя мцяссисяляр
тяряфиндян базис инновасийа мянимсянилир. Бу, йени техники вя технолоэийанын мянимсянилмяси, йени мцяссисялярин тикилмяси йахуд мювжуд мцяссисялярин техники жящятдян йенидян гурулмасы цчцн узунмцддятли, нящянэ,
олдугжа рикгли инвестисийа лайищяляринин реаллашмасыны тяляб едир. Бу истигамятдя дювлят игтисадиййатын тяряггиси вя онун рягабятгабилиййятлилийинин
йцксялмяси цчцн бирбаша, йахуд да долайысы иля бу лайищяляря йардым
эюстярир.
Инновасийа вя инвестисийанын прогнозлашдырылмасы узунмцддятли
перспектив прогноз вя консепсийаларын ишляниб-щазырланмасынын тяркиб щиссясидир. Инновасийа-инвестисийа фяаллыьы програмы бир нечя мярщялядя
ишляниб-щазырланыр: сащялярарасы комплексляр, реэионлар, сащибкарлыг фяалиййяти сявиййяляри цзря (кичик бизнесин айрылмасы шяртиля), щямчинин ясас
параметрляр цзря охшар прогнозлар.
Йерли мцяссисяляр инвестисийаларын ашаьыдакы малиййяляшдирилмяси
мянбяляриндян истифадя едя билярляр:
- инвестисийа ямякдашлыьынын мцхтялиф формалары;
- сящмлярин бурахылышы вя сатышы;
- мцхтялиф назирликлярин инвестисийа мцсабигяляриндя иштиракы;
- эцзяштли дювлят кредитляри;
- харижи банклар тяряфиндян истещсалын йенидян гурулмасы цчцн
айрылан кредитляр;
сямяряли инвестисийа лайищяляринин реаллашмасындан ялдя едилян
эялирляр щесабына юз-юзцнц малиййяляшдирмя.
Харижи ширкятляр йерли мцяссисяляри дахили базардан чыхарырса, бунун
нятижясиндя юлкядя инвестисийалары юзц малиййяляшдиря билян мцяссисялярин
сайы да азалыр. Инвестисийаларын малиййяляшдирилмясинин йухарыда эюстярдийимиз мянбяляри мцяссисялярин йени фяалиййят формаларынын мязмунуна
дахилдир вя дурьунлуг, бющранлар шяраитиндя, мцяссисялярин гейри-юдямяляринин артмасы нятижясиндя бу формаларын йерли мцяссисяляр тяряфиндян
мянимсянилмяси чятинляшир.
Елми идейаларын, елми ишлярин, инновасийа идейаларынын реаллашмасы
базар игтисади системиня хас приоритет мясялялярдяндир.
Инвестисийа фяалиййятинин тянзимлянмяси дювлятин игтисади сийасят
стратеэийасы чярчивясиндя щяйата кечирилмялидир. Бурада ясас тянзимляйижи
алят айры-айры игтисади сфералар вя реэионлар, бцтювлцкдя юлкя игтисадиййатынын приоритет инкишаф истигамятляриня йюнялмиш инвестисийа програмлары вя
лайищяляри олмалыдыр. Бу мясялялярин щялли биринжи олараг, сабит структур дяйишикликляринин тямин едилмяси, икинжиси ися дювлят вя шяхси мцяссисялярин
инвестисийа фяалиййятляринин иш механизмини вя юзцнцтянзимлямясини мцяййян едян игтисади васитялярдян уйьун шякилдя истифадя етмякля ялагядардыр.
Бурада гаршылыглы ялагяли игтисади-тяшкилати тядбирляр щяйата кечирмяк
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важибдир. Кечид игтисадиййаты шяраитиндя мцхтялиф игтисади сфера вя реэионлар
цчцн приоритет инвестисийа истигамятляринин ясасландырылмасында йени техники-игтисади методларын ишляниб-щазырланмасы чятин олса да, щялли важиб
мясялядир. Бу методлар базар игтисадиййаты консепсийалары иля зиддиййят
тяшкил етмямялидир.
Мцщцм мясялялярдян бири дя инвестисийа лайищяляринин игтисади жящятдян тянзимлянмясиндя дювлятин иштирак пайынын мцяййян едилмясидир. Инвестисийа сийасятинин реаллашмасында дювлятин икили функсийа дашымасы ясас
тяшкил едир. Бир тяряфдян дювлят мцвафиг ганунверижи базанын йарадылмасы
иля игтисади мцщитин формалашмасыны мцяййянляшдирир, диэяр тяряфдян ися
истещсал-тясяррцфат комплексляринин сащиби кими онларын инкишафы истигамятиндя инвестисийалашманы юзц щяйата кечирир.
Юлкянин игтисади тящлцкясизлийини тямин етмяк цчцн дювлят тяряфиндян
инвестисийалар айрылан приоритет игтисади сфералар ашаьыдакылардыр:
- истещсал-игтисади ялагялярин гурулмасы нятижясиндя идхалы явяз едян
мящсулларын истещсалынын бярпасы. Беля важиб ящямиййятли мящсуллары истещсал едян мцяссисялярин ашаьы рентабелликля ишлямяси дювлятин фяал шякилдя онларын фяалиййятиня йардым етмясиня, малиййяляшдирмясиня зярурят йарадыр;
- рягабятгабилиййятли мящсуллар бурахан мцяссисяляр. Инщисар структурларынын тясири иля формалашан гиймятлярдян горунмаг мягсядиля бу
мцяссисяляря кюмяк етмяк онларын истещсал хяржлярини азалтмаг зярурятиндян иряли эялир;
- узун мцддят йцксяк тялябат дуйулан мящсулларын истещсалы;
- даща йцксяккейфиййятли вя йа йени мящсул нювляринин бурахылышыны
мянимсяйян мцяссисяляр;
- истещсал вя сосиал инфраструктура.
Приоритетлярин мцяййянляшмясиндя важиб мясялялярдян бири бцджядян
инвестисийаларын айрылдыьы приоритет сащяляр проблеминин щяллидир. Техники
системлярин тящлцкясиз фяалиййяти вя щяйати важиб истещсала (йяни, АЕС-ин
тящлцкясиз фяалиййяти, няглиййатда тящлцкясизлик, радиоактив туллантыларын
утилизасийа вя сахланмасы цчцн обйектлярин тикинтиси вя с.) йардым мягсядиля айрылан хяржляр баша дцшцлцр.
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ХЫ ФЯСИЛ
ДЮВЛЯТИН СОСИАЛ СИЙАСЯТИ
«Сосиал мясяляляр дювлят сийасятинин
приоритет истигамятидир»
Илщам Ялийев
11.1.Сосиал сийасятин щяйата кечирилмясинин башлыжа истигамятляри
Дцнйа юлкяляринин тяжрцбяси эюстярир ки, эцжлц сосиал сийасят йеридян
дювлят юз вятяндашларынын щцгуг вя азадлыгларынын тяминаты сащясиндя
конститусийа боржуну йериня йетирмиш олур. Беля ки, бунунла да дювлят
вятяндаш жямиййятинин диэяр субйектляри иля бирликдя сосиал сийасятин
стратеэийасы вя приоритетлярини ишляйиб щазырлайыр.
Сосиал сийасятя демографик, ящалинин мяшьуллуьу вя ямяк базары,
сящиййя, тящсил, мядяниййят вя с. сащяляря аид эюстярижиляр дахилдир. Бундан
башга, ижтимаи тящлцкясизлийин тямин едилмяси, жинайяткарлыьын арадан
галдырылмасы вя криминал цнсцрлярля мцбаризя, еколоэийанын йахшылашдырылмасы, инсан щцгугларынын тямин олунмасы да сосиал эюстярижиляря аиддир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, юзцнцн сосиал сийасятиндя бу эюстярижиляри
нязяря алан дювлят, бу сащядя даща бюйцк уьурлар газаныр. Бунлар ися юз
яксини игтисади системя хас олан милли тясяррцфатын тяшкили моделляриндя
тапыр. Бу моделлярин характери ися юлкялярин тарихи кечмишляриня, игтисади
инкишаф сявиййяляриня, миллятин адят-яняняляриня, менталитетиня вя с.
яламятляриня эюря фярглянмяси иля ялагядардыр.
Дцнйа юлкяляриндя мювжуд олан вя диггяти даща чох жялб едян мцхтялиф базар игтисадиййаты моделляри вардыр. Дцнйада даща чох «танынан»
милли моделляр Америка, Исвеч, Алманийа, Йапонийа, Жянуби Корейа
моделляри вя башгаларыдыр. Игтисадчыларын фикринжя, бунларын ичярисиндя
Алманийанын «сосиал йюнцмлц базар игтисадиййаты» вя Исвечин «сосиалдемократ» моделляри сосиал тямайцллц моделлярдир.
Алманийанын сосиал базар игтисадиййаты модели Икинжи Дцнйа мцщарибясиндян (1939-1945-жи илляр) сонра эениш йайылмышдыр. Сосиал базар игтисадиййаты модели мцщарибядян сонракы дюврдя классик шякилдя юз яксини
алман малиййячиси вя сийаси хадими Л.Ерщардын игтисади ислащатларында
тапмышдыр. Кечян ясрин 50-60-жи илляриндя щямин моделдян Авропанын
диэяр юлкяляриндя, хцсусиля дя Австрийа вя Белчикада истифадя олунмушдур.
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Алманийанын сосиал йюнцмлц базар игтисадиййаты модели юзцндя
ашаьыдакы жящятляри бирляшдирир:
- гарышыг игтисадиййат аз вя йа чох дяряжядя дювлят бюлмясинин мювжудлуьу иля сяжиййялянир;
- тясяррцфатчылыг едян субйектлярин фяалиййяти дювлят тяряфиндян тянзимлянир;
- игтисадиййатын сосиал йюнцмлцлцйц, дювлятин гайьысы жямиййятин
бцтцн цзвляри цчцн ейни дяряжядя щяйата кечирилир, бу йолла ящалинин сящиййя, тящсил, мядяниййят вя мянзиля олан тялябатынын юдянилмясиня тяминат
верилир;
- азад рягабятин горунуб сахланмасы, тянзимлянмя йолу иля кАпиталын аз мигдарда яллярдя топланмасынын гаршысынын алынмасы, йени тясяррцфат
ващидляринин йарадылмасына хцсуси диггят йетирилир;
- ишсизлийин азалдылмасы вя ящалинин мяшьуллуьунун тянзимлянмяси
диггят мяркязиндя сахланылыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Исвечин «сосиал демократик модели» Алмани-йа модели иля бир сыра охшар жящятляря малик олса да, онун спесифик
хцсусиййтяляри дя вардыр.
«Исвеч модели» термини кечян ясрин 60-жы илляриндя Исвечдя апарылан
ислащатларын сцрятли игтисади артымла ялагяляндирилмяси зямининдя уьурлу
сосиал сийасят йеридилимяси иля ялагядар олараг мейдана эялмишдир. Бу
модели «цмуми рифащ дювляти» нин инкишаф етмиш формасы иля ейниляшдирирляр.
Исвеч игтисадиййатынын гарышыг характердя олмасы вя базар мцнасибятляри иля дювлят тяряфиндян тянзимлянмянин ялагяляндирилмяси истещсал даирясиндя
хцсуси мцлкиййятин вя истещлакын цстцнлцйя малик олмасы иля тамамланыр.
Исвеч модели бу юлкянин игтисади сийасятиндя ики ясас мягсядин цстцнлцйя малик олмасы иля сяжиййялянир. Бу ися там мяшьуллуьун тямин едилмяси
вя эялирлярин бярабярляшдирилмясидир. Бу сийасят ямяк базарында фяал сийасят
йеридилмясиндя, дювлят тяряфиндян малиййя ресурсларынын чох бюйцк щиссясинин сосиал вя игтисади мягсядляр цчцн сяфярбярлийя алынмасы вя йенидян
бюлцшдцрцлмясиндя юзцнц эюстярир.
Исвеч моделини чевик игтисади сийасят йеритмякля ящалинин там мяшьуллуьу иля гиймятлярин сабитлийинин бир-бириля ялагяляндирилмясини юзцндя якс
етдирян модел кими мцяййян етмяк олар. Исвечя хас олан спесифик амил
харижи сийасятдя онун щяйата кечирдийи битяряф сийасятдир.
Исвеч модели юзцндя ашаьыдакы спесифик жящятляри бирляшдирир:
- ишсизлик сявиййясинин ашаьы олмасы;
- ямякщаггы сащясиндя щямкарлыр иттифагларынын щямряйлик сийасяти;
- ямякщаггынын мяркязляшмиш гайдада тянзимлянмяси;
- дювлят бюлмясинин йцксяк, хцсуси чякийя малик олмасы;
- аьыр верэи йцкцнцн мювжуд олмасы.
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Гейд етмяк лазымдыр ки, кечян ясрин 90-жы илляриндя Исвеч моделинин
нязяря чарпан бу вя йа диэяр мянфи жящятляри арадан галыдырылмышдыр.
ХХ ясрин 90-жы илляринин яввялляриндя мцстягиллийимизи бярпа етдикдян
сонра гурмаьа башладыьымыз базар игтисадиййаты системи дахилиндя тясяррцфат тяшкилинин Азярбайжан модели тарихи тяжрцбямиз, жоьрафи-игтисади
мювгейимиз вя диэяр амилляр нязяря алынмагла йарадылыр.
Азярбайжанын йени игтисади системя кечмяси ися тякжя игтисади
проблемлярин щялл едилмясиндян асылы дейилдир. Чцнки игтисади проблемляр
сосиал проблемлярля бирликдя щялл едилдикдя даща йахшы сямяря верир. Башга
сюзля, игтисадиййатда ялдя едилян наилиййятлярдян щям дя, сосиал проблемлярин щялли цчцн истифадя олундугда инсанларда жямиййятя, щакимиййятя,
дювлятя даща чох инам йараныр.
Азярбайжан дювлятинин базар игтисадиййаты шяраитиндя сосиал сийасятинин ясас истигамятляри бунлардыр:
- ямяйин юдянилмясинин минимум мябляьиня дювлят тяряфиндян тяминат верилир, онун галан мясяляляри – ямякщаггынын форма вя системляри,
мцкафат, щагг, ялавя щагг вя с. мцяссисялярин юзляри тяряфиндян мцстягил
сурятдя, дювлят органларынын мцдахиляси олмадан щялл едилир, фярди
ямякщаггы мящдудлашдырылмыр вя йалныз эялир верэиси васитясиля, бцджядян
малиййяляшдирилян сащялярдя ися дювлят тяряфиндян тянзимлянир;
- ямяк габилиййяти олмайан ящалийя вя тялябяляря сосиал йардым эцжляндирилир, минимум истещлак бцджясиня, ушагларын доьулмасы вя тярбийя
едилмяси иля ялагядар, щабеля ялилляря верилян мцавинятляр вя тялябялярин тягацдц вахташыры эюрцлян тядбирляр нятижясиндя базар игтисадиййатына
уйьунлашдырылыр;
- минимум истещлак бцджясинин мцяййян едилмяси вя ящалинин
инфлйасийадан мцдафия олунмасы механизми щазырланыр вя щяйата кечирилир;
- юлкя игтисадиййатынын инкишафы иля ящалинин сосиал вязиййяти ялагяляндирилир;
- сосиал, еколоъи, демографик вязиййяти йахшылашдырмаг цчцн игтисадиййатын таразлы инкишафыны тямин едир.
Азярбайжан дювляти бейнялхалг тяжрцбяни нязяря алараг ящалинин
сосиал мцдафиясиня даим хцсуси диггят йетирир, бунун юзц башлыжа функsийалардан бири щесаб едилир. Бунлар юз яксини Азярбайжан Республикасы
Конститусийасында тапмышдыр. Конститусийанын 38-жи маддясиндя дейилир:
«щяр кясин сосиал тяминат щцгугу вардыр… щяр кяс ганунла мцяййян
едилмиш йаш щяддиня чатдыгда, хястялийиня, ялиллийиня, аиля башчысыны, ямяк
габилиййятини итирдийиня, ишсизлийя эюря вя ганунла нязярдя тутулмуш диэяр
щалларда сосиал тяминат щцгугуна маликдир».
Республикамызда сон дюврдя апарылан уьурлу сийасят игтисадиййатда
кюклц дяйишикликляря сябяб олуб ки, бу да ящалинин щяйат сявиййясинин
йцксялмясини тямин едиб.
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Республикамызда ящалинин сосиал мцдафиясиня тяминат верян бир сыра
ганунлар гябул олунмуш вя сонралар онлара мцяййян дяйишикликляр вя
ялавяляр едилмишдир. Бунлара «Мяшьуллуг щаггында», «Минимум истещлак
бцджяси щаггында», «Вятяндашларын пул эялирляринин вя яманятляринин индексляшдирилмяси щаггында», «Вятяндашларын пенсийа тяминаты щаггында»,
«Мязуниййятляр щаггында», «Ялиллярин сосиал мцдафияси щаггында» вя с.
ганунлары мисал эюстярмяк олар.
Юлкянин игтисади тящлцкясизлийинин тямин едилмясиндя сосиал сферанын
щяртяряфли инкишафы мцщцм рол ойнайыр. Игтисади тящлцкясизлийин тямин едилмясинин сосиал амиллярля ялагяли тящлили ашаьыдакыларын гиймятляндирилмясини
тяляб едир:
- юлкянин мцдафия габилиййятинин тямин едилмяси вя игтисади инкишаф
габилиййяти, эениш тякрар истещсал реъиминин фяалиййяти нюгтейи-нязяриндян
инсан капиталы, ямяк вя мцтяхяссис потенсалынын гиймятляндирилмяси; бу
потенсалын перспектив инкишаф мейилляри вя инкишаф етмиш юлкялярин уйьун
эюстярижиляринин сявиййяси иля мцгайисядя онлардан истифадя сямярялилийинин
гиймятляндирилмяси;
- сосиал сабитлик вя ящалинин сосиал фяаллыьы (тябии щярякатынын жанланмасы, гызышмасы нюгтейи-нязяриндян);
- щяйат сявиййяси вя онун кейфиййяти (ящалинин тякрар истещсалы вя демографик потенсиалын бярпасы, мяшьуллуг сявиййяси, реал вя перспектив ишсизлик,
криминоэен вязиййят бахымындан).
Гейд етмяк лазымдыр ки, эюстярижилярин сечилмясиндя бир сыра тялябляр
нязяря алынмалыдыр. Беля ки, илк нювбядя бу, эюстярижилярин сосиал сферадакы
реал вя потенсиал тящлцкяни там якс етдирмяси вя юлкянин щесаблама, статистика вя прогнозлашдырма системиня уйьунлуьу тялябидир.
Сосиал сферада мювжуд вязиййятин динамикасыны гиймятляндирмяк цчцн
мцяййян едилмиш эюстярижиляр вя мейарлар системинин тякмилляшдирилмяси
сосиал сийасятин приоритетлярини дягигляшдирмяйя ящямиййятли дяряжядя мцсбят
тясир эюстярир.
Дцнйа юлкяляринин тяжрцбяси эюстярир ки, ящалинин кцтляви шякилдя йохсуллашмасы, щяйат кейфиййятинин ашаьы дцшмяси, ящалинин саьламлыг сявиййясинин писляшмяси, репродуктив потенсиалын ашаьы дцшмяси вя эенофондун
зяифлямяси, юлкядя истещсалын даьылмасы фонунда тящсил вя интеллектуал потенсиалын тядрижян тяняззцля уьрамасы, кадрларын щазырланмасы вя тящсил системинин кейфиййятинин ашаьы дцшмяси, ихтисаслы мцтяхяссислярин харижя ахыны,
ящалинин милли хцсусиййятляриня йад олан щяйат тярзинин йайылмасы, ганунсузлуьун, гяддарлыьын щюкм сцрмяси – дювлят идаряетмя органларынын фяалиййят принсипляринин юлкя вятяндашларынын марагларына жаваб вермямяси, дювлятин сосиал сийасятинин дцзэцн истигамятлянмямясинин нятижясидир. Сосиал
програмларын декларатив, рясми характер дашымасы, онларын дювлятин малиййя
имканларына уйьунсузлуьу, сосиал сферада щяйата кечирилян ислащатларын
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сцрятинин ящалинин реал эялирляри иля ялагяляндирилмямяси бу програмларын
сямярялилийини щечя ендирир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, дювлятин игтисади вя сосиал сийасятинин мягсяд
вя приоритетляринин дягигляшдирилмяси, базар игтисадиййатынын формалашмасы вя
инкишафы просесляриндя дювлятин игтисади-тянзимляйижи функсийасынын трансформасийасы спесификасыны нязяря алмагла сосиал-ямяк мцнасибятляринин дювлят
тянзимлямяси механизмлярини тякмилляшдирмяк тяляби дурмадан артыр.
Ону да гейд едяк ки, сосиал сийасятин щяйата кечирилмяси заманы юлкянин реэионларынын спесификасы, ящалинин тарихян формалашмыш тясяррцфат фяалиййятинин тяшкили методлары вя формалары, мяшьуллуьу нязяря алынмагла, ящалинин сосиал тящлцкясизлийи вя физики мювжудлуьу, саьламлыьынын тямин едилмясиня диггятин йюнялдилмяси, эяляжякдя ящалинин щяйат сявиййясинин вя кейфиййятинин ашаьы дцшмясинин гаршысынын алынмасы, ящалинин тяняззцлцня йол
вермямяк, игтисади артымын стратеъи ящямиййятли амилляри олан тящсил вя пешя
системинин даьылмасынын гаршысыны алмаг, она имкан вермямяк кими мясяляляр дя диггят мяркязиндя олмалыдыр. Бу сащядя фяалиййят тяхирясалынмаз вязифялярин щяллиндян орта вя узунмцддятли перспективдя даща йцксяк мягсядляря наил олмаьа доьру йюнялмялидир.
Бу мясялялярин щяллиндя дювлятин мцщцм функсийасы игтисади дяйишикликлярин тактикасы вя приоритетляринин сосиал йюнцмлц ислащатларын темпи вя
приоритетляри арасында дягиг вя жидди уйьунлуьун тямин едилмясидир. Щямчинин, щяйата кечирилян щяр щансы истянилян игтисади характерли тядбирлярин сосиал
нятижялярини яввялжядян эюрмяк, эялирлярин юлкянин игтисади йцксялишиня йюнялмиш йенидян бюлцшдцрцлмяси просесинин тянзимлянмяси васитясиля сосиал вя
игтисади механизмлярин бирляшдирилмяси дя бу истигамятдя ясас дювлят функсийаларына аиддир.
Беля бир важиб мясяляйя диггят йюнялдилмялидир ки, дювлят мцдахилясинин
щцдудларыны вя тясир даирясини дягиг мцяййянляшдирмяк вя сонракы дюврлярдя
онун нятижялярини дцзэцн прогнозлашдырмаг мцмкцн олсун.
Базар мцнасибятляри шяраитиндя ясас сосиал проблемлярдян бири ящалинин
тябягяляшмясинин кяскин характер алмасы вя сосиал-ямлак фяргляринин дяринляшмясидир. Бу мянада ямяйя мцнасибятин, еляжя дя игтисади фяалиййятин
стимуллашдырылмасынын йени формаларынын тятбиги, игтисади бахымдан юзцнцмцдафия системинин йарадылмасы иля йанашы, эялирлярин бюлцшдцрцлмяси сийасяти
илкин имканларын бярабярляшдирилмяси вя ящалинин азтяминатлы тябягясинин,
групларынын мцдафияси иля баьлы тядбирляр системини дя ящатя етмялидир.
Бурада, хцсусян ашаьыдакылар нязярдя тутулур: йашайыш минимуму щяддиндя
эялирлярин верэилярдян азад едилмяси, тящсил дюврцндя эцзяштлярин верилмяси,
евдя, йахуд да сосиал мцдафия мцяссисяляриндя олан гейри-ямяк габилиййятли
шяхсляря (рущи хястяляря) эцзяштлярин верилмяси, хейриййячилийин мигйасынын
эенишляндирилмяси вя с.
Эялирлярин бярабяр бюлцшдцрцлмяси сийасятиндя ашаьы эялир сявиййясиня
малик олан ящали групларынын сосиал мцдафиясиня, йахуд да йцксяк эялир
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сявиййясиня малик олан ящали групларынын эялирляринин мящдудлашдырылмасы
истигамятляриня цстцнлцк вериля биляр. Щяйата кечирилян сийасятин щяр ики
истигамяти юзцндя бирляшдирмяси вя верэигойма системинин сосиал эцзяштлярин
сямяряли тяшкилиня истигамятлянмяси даща йахшы щал щесаб олуна биляр.
Тянзимлянмя цст сявиййядя башламалы вя юлкянин игтисади инкишафына йюнялян
тяляблярля сосиал програмларын иряли сцрдцйц тялябляр арасында сямяряли
таразлыьын, балансын ялдя едилмясиня эятириб чыхармалыдыр. Беля сосиал
програмларын щяйата кечирилмясиня йалныз дювлят дейил, щям дя мцхтялиф
институсионал структурлар вя ижтимаи тяшкилатлар да жялб едилмялидир.
Инсанларын щяйат сявиййяси цмуми, хцсуси, конкрет йанашма иля
юйрянилир, тядгиг олунур, прогнозлашдырылыр. Беля ки, айры-айры реэионларда,
айры-айры сосиал-игтисади групларда онларын истещлакына, эялирляри вя хяржляриня, сярбяст вахтларына баланс шяклиндя бахылыр, тящлил олунур. Она эюря дя
щяйат сявиййясинин юйрянилмя методикасы цмуми интеграл конкрет йанашма
эюстярижиляринин вящдяти формасында щяйата кечирилир. Сонрадан диференсиал
йанашма формалашыр. Дифференсиал йанашма дедикдя, онун йаратдыьы амилляри
гиймятляндирмяк баша дцшцлцр. Мясялян, тящсилин, пешянин характеринин
щяйат сявиййясиня тясири, щяйат сявиййясинин диференсиасийасы даща чох цмуми
эюстярижи олан эялирлярин дифференсиасийасы вя диференсиал ямсалы иля юлчцлцр.
Щяйат сявиййясинин йцксялмяси истигамятиндя сосиал инфраструктурлар,
онларын истещсал эцжляри, ил ярзиндя хидмят эюстярмяк габилиййяти, щяр 1000
няфяря, йа да адамбашына дцшян сявиййяси мцщцм рол ойнайыр. Сосиал
инфраструктур сащяляриня эюря, кянд вя шящяр йерляриндя ящалинин сайы, онларын
мяшьуллуг сявиййяси, ящалинин эялирляри вя рифащы иля юлчцлцр. Беля ки, эялирлярин
структуру йашайыш йерляри иля ялагяли шякилдя тядгиг олунур.
Сосиал сийасятин йалныз дювлят вя онун структурларынын вязифяляри вя
щцгуглары олмасыны дцшцнмяк дцзэцн олмазды. Б.В.Ракитскинин вердийи
тярифя эюря, сосиал сийасят – мцхтялиф, бязян охшар мараглары олан сосиал
групларын, синифлярин гаршылыглы мцнасибятляридир. Бязян дя бу мцнасибятляр
чярчивясиндя бцтювлцкдя ящалинин вя онун тябягяляринин, сосиал бирликлярин
(йяни аиля, халг, шящяр ящалиси, гясябя, реэион ящалиси вя с.) сосиал
вязиййятинин дяйишилмяси вя сахланылмасы мараглары уйьунлуг тяшкил етмирляр.
Сосиал сийасятин истигамятляри мцхтялиф сосиал групларын вя синифлярин,
реэионларын, йерли юзцнцидаряетмя органларынын мараглары нязяря алынмагла
дягигляшдирилмялидир. Бу амил дювлятин мцстягил сосиал сийасят щяйата
кечирмяк имканларынын мящдудлашмасы вя онун ролунун зяифлямясиня дялалят
етмир. Яксиня, мцхтялиф субйектлярин функсийаларынын дягигляшдирилмяси вя
онлар арасында гаршылыглы тясирин тямин едилмяси ящямиййятини артырыр. Сосиал
сийасят сферасында дювлятин вя онун субйектляринин ясас гаршылыглы тясир
принсипляри ашаьыдакылардыр:
- бцтцн реэионлар цчцн цмуми нормаларын ишляниб щазырланмасы;
- бярабяр сийаси-щцгуг вя сосиал-игтисади имканларын тямин едилмяси;
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Сосиал сийасятин активлийи принсипинин щяйата кечирилмяси цчцн гаршыда
дуран ясас проблем реэионларын вя йерли идаряетмя органларынын юзлярини
онларын цзяриня дцшян сосиал функсийалары щяйата кечирмяляри цчцн лазыми
щяжмдя малиййя вясаитляри иля тямин етмяк, шяраити формалашдырмаг, бу
субйектляря онлар гаршысында дуран сосиал вязифялярин ижрасына тяминат верян
щяжмдя конкрет эялир нювлярини тящким етмякдян ибарятдир. Мяркязи дювлят
идаряетмя апаратынын фяалиййят приоритетляри ашаьыдакылардыр:
- дювлятин сосиал сийасятинин мягсяд вя вязифялярини ишляйиб щазырламаг;
- бцтцн юлкя яразиси цчцн сосиал сферада ващид давраныш гайдаларыны
мцяййянляшдирмяк;
- цмуми сосиал тяминат системи вя сявиййяляринин (ямякщаггы, пенсийа,
мцавинят, тягацд, тящсил, тибби хидмят) формалашдырылмасы;
- дювлятин сосиал сийасятини щяйата кечирмяси цчцн ганунверижилик
базасынын ишляниб-щазырланмасы;
- бющран вязиййятляриндя реэионлара йардым етмяк.
Беля бир гянаятя эялмяк олар ки, дювлятин сосиал сийасяти дедикдя,
юлкянин конкрет тарихи инкишаф мярщяляляри вя мцяййян мягсядлярля ялагядар
олан вя мцяййян йекун нятижяляр нязяря алынмагла тяшкилати вя малиййя
жящятдян ясасландырылмыш дювлят фяалиййяти баша дцшцлцр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, бир чох игтисадчылар эюстярирляр ки, игтисади
ислащатларын апарылдыьы дюврдя сосиал гейри-бярабярлик ящямиййятли дяряжядя
кяскинляшмишдир. Тябягяляшмянин йцксяк сявиййяси сосиал сабитлик вя тяряггинин тяминатчысы олан, еляжя дя вятяндашлыг жямиййяти институтларыны гярарлашдыран орта синиф тябягясинин ящямиййятли дяряжядя чатышмамасы иля мцшайият
олунур. Трансформасийа дюврцнцн яввялиндя орта эялирляря (йерли стандартлара эюря) малик олан вя жямиййятдя сабитляшдирижи рол ойнайан бир чох профессионал групларын нцмайяндяляри (щякимляр, тящсил ишчиляри, алимляр, мцщяндисляр) бу эцн яксяр щалларда «йени йохсуллар» арасында йер алмышдылар.
Йохсуллуг вя сосиал бярабярсизлик проблемлярини мцяййян сявиййядя дювлятин
сосиал тяминат органлары щялл етмяйя чалышырлар. Мящз бу органларын Васитясиля йохсуллара йардым програмлары щяйата кечирилир.
Юлкядя сосиал эярэинлийи азалтмаг цчцн ашаьыдакы приоритет истигамятляр
цзря тякмилляшдирилмяляр апарылмалыдыр: фяал мяшьуллуг сийасятинин апарылмАсы; ящалинин щяйат сявиййясинин ашаьы дцшмясинин гаршысыны алмаг, азтяминатлы
аилялярин етибарлы сосиал мцдафия системини тяшкил етмяк мягсядиля орта синфин
формалашмасы истигамятиндя эялир вя верэи сийасятинин апарылмасы; жямиййятин
мяняви-яхлаги дяйярляриня гайыдыш, онун ясасларынын бярпасы, йцксялишиня наил
олмаг, аилянин ясасларынын мющкямляндирилмяси вя бу истигамятдя дювлятин
бцтцн тясир, тящсил васитяляриндян, о жцмлядян мятбуатдан эениш истифадя
едилмяси.
Дювлятин игтисади тящлцкясизлик стратеэийасында ясас тящлцкя амилляри
сырасында биринжиси, ящалинин ямлак сявиййясиня эюря тябягяляшмясинин сцрятлянмяси вя йохсуллуг сявиййясинин йцксялмясидир. Бу мейил, сосиал сабитлийин,
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ижтимаи щямряйлийин вя сосиал мараглардакы балансын позулмасы тящлцкясини
йарадыр. Сосиал сферада гейри-сабитлийя сябяб олан ясас амилляр сырасына
ашаьыдакылар аиддир:
- жямиййятин варлылар вя йохсуллар олмагла ики тябягяйя айрылмасы;
Биринжиляря ящалинин аз бир щиссяси, икинжиляря ися эяляжяйя щеч бир инамы
олмайан вя ящалинин бюйцк яксяриййяти дахилдир;
- кяндля мцгайисядя шящярлярдя йохсул ящалинин сайынын чох олмасы.
Бу нисбят олкядя сосиал вя криминал эярэинлик йарадараг, наркоманийа,
алкоголизм, жинайяткарлыг, фащишялик вя с. кими негатив щалларын мигйасынын
эенишлянмясиня сябяб олур.
- сосиал мцнагишяляря сябяб олан ишсизлийин сявиййясинин артмасы;
- ямяк щагларынын юдянилмясинин лянэидилмяси, мцяссисялярин фяалиййятинин дайанмасы;
- жямиййятдя, тясяррцфат фяалиййяти сфераларында вя диэяр сащялярдя
жинайяткарлыг елементляринин чохалмасы.
Сосиал сферада игтисади тящлцкясизлийя гаршы йюнялян тящдидляр сырасында
игтисади характерли йахын сябябляр чохдур. Бунлар мцяссисялярин гейри-сабит
малиййя вязиййяти, гейри-ялверишли инвестисийа мцщити вя с.- дир.
Ишсизлик, гейри-юдямяляр, ящалинин тябягяляшмяси, жинайяткарлыьын артмасы амилляри милли игтисадиййатын инкишафы, инсан капиталынын, ямяк потенсиалынын тякрар истещсалы цчцн биринжи дяряжяли тящлцкя мянбяляри, тящдидлярдир. Лакин жямиййятин тяняззцлц просесинин эетдикжя дяринляшмяси вя
ящалинин сурятля тябягяляшмяси дя юлкя игтисадиййаты вя милли тящлцкясизлийи
цчцн жидди тящдидлярдир. Чохжящятли олмалары иля йанашы, бу просеслярин
эетдикжя дяринляшмяси вя сцрятлянмяси юлкя цчцн милли фялакятя чевриля билир.
Йохсуллуг проблеминдян фяргли олараг ящалинин вя жямиййятин тяняззцлц просесинин гаршысыны алмаг олдугжа чятин бир мясяля олуб, бцтцн олкя
щяйаты цчцн даьыдыжы тясиря малик амил кими онун арадан галдырылмасы,
дювлятин тяхирясалынмаз мцдахилясиня бюйцк зярурят йарадыр. Ону да гейд
едяк ки, бу проблемин щялли тякжя игтисади амиллярля дейил, еляжя дя щяр бир
халгын мяняви-яхлаги кейфиййятляри, гядим адят-яняняси, дини, милли менталитети иля бирбаша баьлыдыр. Ислащатлар вя истещсал сферасындакы бющранлар
жямиййятин парчаланма просесинин илкин сябяби йох, бу просесин катализаторуна чеврилир.
Жямиййятдя тяняззцл просесинин дяринляшмясини гиймятляндирмяк цчцн
хцсуси эюстярижиляр системинин мцяййян едилмяси, онларын щядд гиймятляринин
ишляниб-щазырланмасы тяляб олунур. Бунунла йанашы, жямиййятин тяняззцлц
просесини жямиййятин сосиал структуруну формалашдыран мцхтялиф сосиал
групларда вя синифлярдя баш верян мцмкцн фяргли дяйишикликляри нязяря алмагла гиймятляндирмяк важибдир.
Жямиййятин тяняззцля уьрамасы яламяти кими ящалинин йашайыш шяраити
кейфиййятинин писляшмяси, ящали арасында хроники хястяликлярин вя юлцмцн
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сявиййясинин артмасы, орта юмцр мцддятинин азалмасы, ящали арасында ялиллийин сявиййясинин йцксялмяси, кимсясиз, сащибсиз вя евсиз-ешиксиз ушагларын чохалмасыны эюстярмяк олар ки, бу да демографик бющранлара сябяб ола биляр.
Мцтяхяссислярин фикринжя, демографик бющранларын ясас тящлцкяли яламяти – доьум сявиййясинин ашаьы дцшмяси вя ящали юлцмцнцн катострафик
щяддя чатмасыдыр, о жцмлядян кишиляр арасында йцксяк юлцм сявиййяси вя
ушаглар арасында юлцм щалларынын чохалмасыдыр. Демографик просеслярдя
баш верян негатив мейилли дяйишикликляр юлкянин бющран вязиййятиндян
чыхмасына мянфи тясир эюстярмякля йанашы, дювлятин эеосийаси мараглары
цчцн реал тящлцкя мянбяйиня чевриляряк, бирбаша милли тящлцксизлийиня зярбя
вурур.
Мцасир дцнйада жямиййятин вя ящалинин тяняззцлц просесляри щяйат
сявиййясинин вя кейфиййятинин ашаьы дцшмяси, ейни заманда ящалинин алыжылыг габилиййяти вя истещлакынын сявиййясиндя тяняззцлля баьлы юз араларында
сых мцнасибятлярдядир. Ящалинин ямякщаггы сявиййясинин ашаьы олмасы
ящалинин вя ишчи гцввясинин эениш тякрар истещсал просесляриня янэял тюрядир.
Бу, ишчини бир нечя йердя ишлямяйя мяжбур ется дя, онун аилясинин тялябаты
сявиййяси йеня дя тямин едиля билмир, онун ямякщаггы сявиййяси йашайыш
минимумундан да ашаьы сявиййядя олур. Статистик мялуматлара эюря, бу
эцн Азярбайжанда ящалинин 13%-и йохсуллуг сявиййясиндян ашаьы шяраитдя
йашайыр. Бу о демякдир ки, ящалинин бу тябягясинин эялирляри онларын минимал тялябатларынын сявиййясини тямин едя билмир вя онлара дювлят тяряфиндян
сосиал йардымлар формасында кюмяк эюстярилмялидир.
Ящалинин беля мцтляг йохсуллуг сявиййясиндя йашамасы эяляжяк няслин
инкишафына мянфи тясир эюстяряряк, миллятин эенофондуну зяифлядир. Йохсуллуг ящалинин базар игтисадиййатынын тялябляриня уйьунлашмасыны лянэидир,
вятяндашларын йени пешяляря йийялянмяляриня, ихтисасларыны артырмаларына
мане олур, йохсуллуьун сон щядди олан дилянчилик вязиййяти, мяняви дцшкцнлцк йарадыр, жинайяткарларын, дилянчилярин сайы артыр.
Коммунал хяржлярля баьлы гиймятлярин вя тарифлярин артмасы азэялирли
аилялярин гидаланма хяржляринин азалмасыны гачылмаз едир.
Ящалинин кцтляви шякилдя йохсуллушмасы, йохсуллуьун нисби мязмундан мцтляг щяддя кечмяси, эениш вцсят алмасы юлкянин милли вя игтисади
тящлцкясизлийи цчцн икинжи мцщцм реал сосиал тящдид щесаб олуна биляр. Бу,
ислащатларын уьурсузлугла нятижялянмяси вя сосиал партлайыш тящлцкясини
доьурур. Дювлятин игтисади тящлцкясизлик стратеэийасына дахил олан сосиал
мязмунлу тящдидляр бу ики тящлцкянин сцрятляндирижи амили кими гиймятlяндирилмялидир. Бу да игтисади тящлцкясизлийин мейарлары цзря сосиал сийасятин
приоритетляриндя дцзялишляр едилмясини тяляб едир.
Ящалинин эялир сявиййясиндя фярглярин артмасы, щяйат сявиййясинин, сосиал вязиййятинин писляшмяси беля демяк мцмкцнся, «йени йохсуллуг ордусу»нун ямяля эялмяси, яввялляр орта тябягядя гярарлашмыш интеллектуал пешя
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сащибляринин вя бир чох сащялярин нцмайяндяляринин бу ящали групуна дахил
олмасы иля нятижялянир.
Йохсул ящали групу ишсизлик, гачгынлыг вя мяжбури кючкцнляр щесабына
эенишлянся дя, аьырлыг мяркязи тядрижян «ишляйян» ящали групуна доьру йерини
дяйишир. Лакин «ишляйян» ящалинин алдыглары ямяк щаггы, онларын эялирляри юзляринин вя аиля цзвляринин ярзаг тяминатыны беля юдяйя билмир. Дювлят секторунда вя бцджя сферасында беля эялир сявиййяси олан ящали групу вардыр. Беля
вязиййят ящалинин йохсул тябягясинин юз потенсиал имканларыны реаллашдырмагда игтисади бярабярсизлийи даща да дяринляшдирян узунмцддятли характер
алыр вя эетдикжя юлкядя йохсуллуьун мигйасы эенишлянир.
Эялирляр сявиййясиндя фярг кечид дюврцндя, ислащатларын апарылдыьы
иллярдя даща сцрятля артыр. Эялирлярдяки фярглярля йанашы, вятяндашлар арасында
бярабярсизлик дяринляшир. Мювгейиндян асылы олараг, даща имканлы тябягя пул
вясаитляриня, вясаит мянбяляриня даща асанлыгла йол тапыр, щямчинин капитал
топламаг, вясаит йатырмаг (капитал гоймаг) вя эялирлярини верэидян эизлятмяк цчцн эениш имканлара малик олурлар.
Структур амилинин тясири нятижясиндя реэионлар цзря эялирлярин гейрибярабяр бюлцшдцрцлмяси игтисади бярабярсизлийи даща да дяринляшдирир. Йяни
реэионлар арасында зянэин вя йохсул реэионлар фярглянирляр. Ящалинин пул
эялирляри ичярисиндя ямякщаггынын пайынын азалмасы нятижясиндя даща гейриялверишли вязиййят инсанларын йашайыш сявиййясиндя, мящз ямякщаггы эялирляринин тясиринин бюйцк олдуьу реэионларда, яразилярдя, щямчинин ашаьы рягабятгабилиййятли сащялярин, доминантлыг тяшкил етдийи реэионларда мцшащидя
олунур. Енеръи хаммалынын гиймятляринин дяйишмясиндян файда эютцрян
реэионларда ися якс вязиййят йараныр.
Ямяйин юдянилмяси принсипляринин позулмасы вя ямякщаггынын диференсиасийасындакы зиддиййятляр жидди сосиал тящлцкя йарадыр. Нятижядя, истещлак
гиймятляринин артмасы фонунда тядрижян ямяйин гиймяти, дяйяри ашаьы дцшцр.
Бу да юдямягабилиййятли тялябин сявиййясиндя, истещсалын щяжминин эенишлянмяси, онун сямярялилийинин йцксялмяси, игтисади артым вя техники тяряггинин
сявиййясиня мянфи тясир эюстярир, щямин истигамятлярдя тяняззцля сябяб олур.
Бцтцн бунлар игтисади артымын гаршысыны алан ясас амиллярдян бириня чеврилян
ясассыз эялир сийасятинин нятижясидир.
Йаранмыш вязиййяти арадан галдырмаг, ящалинин йохсуллашмасынын гаршысыны алмаг цчцн юлкядя дайаныглы игтисади артыма наил олмаг лазымдыр. Беля
бир артым ящалинин адамбашына дцшян ЦДМ-ун реал щяжминин сосиал базар тясяррцфаты моделиндяки истещлак параметрляриня йахынлашмасына кюмяк едя билир.
Дцнйа тяжрцбяси эюстярир ки, илдя тяхминян 2% щяддиндя игтисади
артым мяьуллуг сявиййясини эенишляндирмяйя шяраит йарадыр вя бунун ясасында да ящали эялирляринин цмуми артымы вя вятяндашларын мцвафиг категорийаларынын сосиал мцдафиясини тямин етмяк цчцн зярури малиййя ресурсларынын щяжминин артмасы баш верир.
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Юлкядя нисбятян сосиал сабитлийя наил олмаг, йцксякэялирлилик сявиййясини тямин етмяк цчцн мцщцм мясялялярдян бири ящалинин йыьымлары
проблемидир.
Жямиййятдя йохсуллашма малиййя вясаитляринин чатышмазлыьына шяраит
йарадан амиллярдян биридир ки, бу да игтисади артымы лянэидир. Щиперинфлйасийа нятижясиндя ящалинин йыьымларынын гиймятдян дцшмяси адамбашына дцшян эялирлярин вя реал ямякщаггынын кяскин шякилдя азалмасы дювриййя вясаитляринин йыьым имканларыны минимума едирир вя вятяндашларын йыьым
формаларыны дяйишир. Йыьымлар цзря ашаьы фаиз дяряжяляри вя инфлйасийа нятижясиндя вясаитлярин гиймятдян дцшмяси риски вятяндашларын топладыглары
вясаитляри, капиталы харижя чыхармаьа сювг едир. Ону да гейд едяк ки,
инкишаф етмиш юлкялярдя ев тяссярцфатларынын банкларда вя гейри-банк
структурларында йерляшдирдикляри пул ЦДМ-ун иллик щяжмини ящямиййятли
дяряжядя артырыр ки, бу да игтисади артыма ялверишли ясас йарадыр.
Мящз буна эюря дювлят йохсуллуьа гаршы мцбаризя апармалыдыр.
Йохсуллуг жямиййяти тянняззцля уьрадан тящлцкялярдян биридир вя онунла
мцбаризя олдугжа ящямиййятли сосиал вязифялярдяндир.
Дювлятин йохсуллуьун гаршысынын алынмасы мягсядиля щяйата кечирдийи
сийасятин ясас истигамятляриня ашаьыдакылар аиддир:
- макроигтисади сащяляр цзря сабитляшмя вя дайаныглы игтисади артым
сийасятинин щяйата кечирилмяси, бу мяшьуллуьун эенишляндирилмяси вя минимал ямякщаггынын орта йашайыш минимумунун сявиййясинин йахынлашдырылмасы, ямяйин гиймятинин, дяйяринин артырылмасы, ямякщаггы вя ящалинин диэяр юдямяляр цзря боржларынын ляьви истигамятиндя гятиййятли ясас йарадыр;
- дювлятин сосиал принсипляриня уйьун минимал сосиал тяминатлар
системинин формалашдырылмасы, тяшкил едилмяси;
- йохсул ящалийя сосиал йардым системинин йарадылмасы, базар игтисади
системиня кечидля ялагядар йохсуллуг щяддиндя йашайан ящалийя цнванлы
сосиал йардымларын мцхтялиф формаларыны тятбиг етмяк, сосиал тяминатлар
сащясиндя сабитлийин тямин олунмасы, верэи эцзяштляри, ужуз кредитляр, дотасийалар айрылмасы йолу, мцнасиб гиймятляря истещлак малларынын истещсалыны
стимуллашдырмаг йолу иля ящалинин азэялирли тябягясинин онларын эялирляриня уйьун сявиййядя юз тялябатларыны тямин едя билмяляри цчцн шяраити йаратмаг.
Гейд етмяк лазымдыр ки, бирбаша сосиал йардымлар вя горуйужу тядбирляр васитясиля реал эялирлярин азалмасынын гаршысыны алмаг онларын сабитляшмясини тямин етмяк, сонра бу эялирлярин артым темпини сцрятляндирмяк,
онларын гиймятляри артымыны ютцб кечян, цстяляйян йцксялишини тямин етмякдян ибарятдир. Бу, инвестисийа фяаллыьыны артырмаьа, истещлак тялябини жанландырмаьа, йохсуллуг проблеминин кяскинлийини азалтмаьа имкан верир.
Ящалинин эялирляринин тянзимлянмяси вя жямиййятин сосиал структуруну
оптималлашдырылмасы йюнцндя щяйата кечирилян сийасятдя ясас диггят ящалинин бющран вязиййятиндян, йохсуллуг вязиййятиндян чыхармаг мягсяди иля
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бюлэц тяйинатлы тядбирляр щяйата кечиртмяк йолу иля эялирлярин таразлашдырылмасына, бярабярляшдирилмясиня йюнялмялидир. Бу, физики шяхслярдян
верэи тутулмасы реъими вя верэи системиня уйьун игтисади механизмин йарадылмасыны, варлы адамларын пул эялирляринин щяжминин вя хцсуси секторда вя
кюлэя игтисадиййаты васитясиля дювлятдян эизлядилян эялирлярин дягиг щесаба
алынмасы цсулунун тапылмасыны, вижданлы верэи юдяйижиляриня гаршы верэи
тязйигинин артмасына йол вермямяйи тяляб едир.
Бу мянада йцксяк эялир сявиййясиня малик ящали тябягясиня мцтярягги верэи тутумуна ясасланараг шяхси эялирдян верэи тутулмасы принсиплярини дягигляшдирмяк, эялирлярин эизлядилмясиня эюря йцксяк жяримя санксийаларынын тятбиги, аиля амилинин нязяря алынмасы (аилядя кимися ющдядя
сахламаг), эялирлярин щесабланмасына компйутерлярин тятбиги важибдир.
Ямяк щаглары вя сащибкарлар эялириндян тутулан верэилярин дягиг бюлэцсцнц апармаг, муздлу ишчиляр, фермерляр, аиля вя фярди тяссяррцфатлардан
верэи тутумлары заманы даща ашаьы башланьыж хяттини мцяййян етмякля
жямиййятдя эялирлярин таразлашдырылмасына, орта синфин формалашмасына
кюмяк етмяк олар.
Йохсуллуьун мигйасынын мящдудлашдырылмасы иля баьлы тядбирляр сырасында реал ямяк щагларынын артырылмасы, ямяк щаглары, тягацдляр, пенсиийалар, мцавинятляр цзря боржларын ляьви хцсуси йер тутур.
Реал эялирлярин азалмасы вя вятяндашларын йохсуллашмасына якс тясирли
тядбирляр сырасында гиймятлярин артымына уйьун олараг индексасийа йолу иля
ящалинин реал пул эялирляринин дяйярини горуйуб сахламаг, иткилярин ейни
вахтда артым методу васитясиля компенсасийа олунмасы, йашайыш минимумунун дяйишмясиня уйьун олараг пул эялирляринин минимал сявиййясинин
тякрар нязярдян кечирилмяси дя дахил едилмялидир.
Ян чятин мясялялярдян бири дя йохсуллуг щяддиндя йашайан имкансыз
ящали групуна сосиал йардым вя онларын сосиал мцдафияси иля баьлы механизмлярин ишляниб щазырланмасына, еляжя дя дювлят тяряфиндян сосиал йардымлар мягсяди иля айрылан малиййя вясаитляринин хяржлянмясиндя (мянфи
мянада) бярабярчилийя йол вермямякля баьлыдыр. Проблемин щяллиня принсипиал йанашма ещтийаж сявиййясинин нязяря алынмасы иля бирбаша цнванлы сосиал йардым эюстярилмяси ещтийажы оланларын сечиминин ясасландырылмасыдыр.
Ейни заманда бу мягсядляр цчцн айрылмыш малиййя вясаитляриндян исрафсыз
истифадяйя йол вермямяк, юлкянин бцтцн реэионларында беля йардымларын
алынмасынын сабитлийини тямин етмяк мясяляси дя принсипиал ящямиййят кясб
едир. Ишсизлийин сявиййясинин артмасы йохсуллуьун вя сосиал гейри-сабитлийин
дяринляшмясиня сябяб олан амил кими игтисади тящлцкясизлик цчцн даща
жидди тящдидлар сырасына дахил едилмялидир.
Ишсизлик проблеминин кяскинляшмяси нятижясиндя аилялярин эялир мянбяйинин мящдудлашмасы, эялир сявиййясинин азалмасы истещсалда тяняззцл просесиня сябяб олур, ямтяя вя хидмятляря олан тялябин мящдудлашмасы
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амилиня чеврилир вя верэи дахилолмаларынын щяжми ашаьы дцшцр. Диэяр тяряфдян, ишсизлийин сявиййясинин артмасы жинайяткарлыг вя юзцнягясд щалларынын
чохалмасы иля нятижялянир. АБШ-ын Ъон Щопкунж Университетиндя апарылан
тядгигатларын нятижяляриня эюря ишсизлийин сявиййясинин 1% артмасынын
юзцнягясд щалларынын 4,1%, жинайяткарлыг щалларынын ися 5,7% артмасына
сябяб олур, ЦДМ-ин щяжми ися 4,5% азалыр. Беля фажияли щалларын гаршысынын
алынмасы мягсяди иля сосиал-игтисади ислащатлар стратеэийасында азтяминатлы
аиляляря сосиал йардымлар цчцн малиййя вясаитляри мянбяляринин ахтарыб
тапылмасы йох, ящалинин мяшьуллуьунун тямин едилмяси вя йени иш йерляринин
ачылмасы, мювжуд иш йерляринин сахланылмасы исдигамятиндя сийаси курс
давам етдирилмялидир.
Мяшьуллуг сийасяти ямяк потенсиалында там истифадяйя вя ямяк
габилиййятли ящалинин ишэцзар фяаллыьына шяраитин тямин едилмяси истигамятиня
йюнялмялидир. Бу, ящалинин йохсуллашмасынын вя кцтляви ишсизлийин баш алыб
эетмясинин гаршысыны алыр, рягабят мцщитиндя вятяндашын мящсулдар давранышыны стимуллашдырыр. Орта мцддят цчцн нязярдя тутулан Сосиал Игтисади
Инкишаф Програмында мцяссисялярдя артыг ещтийат щалында ишчи гцввяси сахланылмасы вя эизли ишсизлик сявиййясинин артмасына гаршы мящсулдар мяшьуллуьун тямин едилмяси цзря тядбирляр системи нязярдя тутулмалыдыр.
Игтисади тящлцкясизлик мяшьуллуьун сямярялилийи, мяшьул ящалинин юз
ямяйи, онун нятижяляри иля бцтцн юлкя ящалиси, о жцмлядян ушаглар, йашлылар,
ямяк габилиййятини итирянляр, мцвяггяти ишлямяйянлярин вя башгаларынын
нормал щяйат сявиййясини тямин едябилмя габилиййятиндян асылыдыр. Бу жящят, мящз мяшьул ящалинин щимайячилик йцкцнцн щяжмини сявиййяляндирир,
йяни фактики ишляйян ящалинин щимайясиндя олан ящалинин сайыны эюстярир.
Иш йерляринин сахланмасы вя кцтляви ишсизлийин гаршысынын алынмасында
ямяк протексионизми сийасятинин щяйата кечирилмяси, милли ямяк базарынын
горунмасы цзря тядбирляр системи ишляниб щазырланмалыдыр. Бу, малиййя,
технолоъи, структур, сянайе, ихраж-идхал сийасятинин формалашмасы заманы
дювлят органлары гаршысында йени истещсалчыларын марагларынын нязяря
алынмасы, мящсулдар мяшьуллуьун стимуллашдырылмасы вя тямин едилмяси
цчцн инвестисийалар жялб едилмяси кими мцщцм вязифяляр иряли сцрцр.
Мяшьуллуг сферасында нисби сабитлийин горунмасы вя сахланылмасы,
мяшьуллуьун артырылмасы сащясиндя реэионал сявиййядя тядбирлярин ишлянибщазырланмасы вя щяйата кечирилмясиндя реэион субйектляринин жавабдещлийинин вя мясулиййятинин артырылмасы йени иш йерляринин йарадылмасы иля баьлы
реэионал програмларын ишляниб щазырланмасы вя щяйата кечирилмясинин
ящямиййятини дя артырарды. Бу Програмда иш гцввясиня олан тялябатын
фяаллашдырылмасынын бцтцн базар васитяляри дахил едилмялидир. Ону да гейд
едяк ки, беля реэионал програмлар юлкя цзря Инкишаф Програмынын тяркиб
щиссясидир. Мяшьуллуьун тямин едилмяси цзря реэионал програмларын тясир
эцжцнцн артырылмасы цчцн ганунверижилик вя норматив актлара уйьун
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олараг ислащатлар стратеэийасы вя макроигтисади сийасятин приоритетляриндя
мцсбят дцзялишлярин щяйата кечирилмяси принсипиал ящямиййят кясб едир. Бу
дцзялишляр сырасына ашаьыдакылар дахилдир;
- сащибкарларын йени иш йерляринин ачылмасы иля баьлы инвестисийа фяаллыьынын артырылмасыны стимуллашдырмаг;
- истещсал сащяляринин йенидян гурулмасы, техники жящятдян силащланмасы, истещсал сфераларына мяхсус кичик сащибкарлыг фяалиййятинин эенишляндирилмяси истигамятиндя кредитлярин жялб едилмяси цчцн ялверишли шяраит
йаратмаг;
- йерли истещсалчылары харижи вя инщисарчы рягабятдян горумаг вя Юлкядя нормал фяалиййяти тямин едяжяк саьлам рягабят мцщитини тямин етмяк;
- реэионал мяшьуллуг проблемляринин щяллиндя мили дювлятчилик марагларынын приоритетляринин реаллашмасында ижтимаи характерли ишлярин тяшкили
сявиййясини вя статусуну, ролуну йцксялтмяк;
- илкин саьламлашма мярщяляси кечян мцяссисяляря мяшьуллуьун тямин едилмяси вя кадр щазырлыьынын тякмилляшдирилмяси истигамятиндя кюмяк
етмяк;
Гейд етмяк лазымдыр ки, йохсуллуг тякжя эялир вя истещлак сявиййясинин
дейил, щямчинин тящсилин, тибби тяминатын, мядяни щяйатын ашаьы олмасы,
кифайят гядяр гидаланмамаг кими баша дцшцлцр. Беля адамларын онлары
ящатя едян мцщит, щадисяляр гаршысында ажиз вя эцжсцз галмалары, сясвермя
щцгугларынын олмамасы, даими горху ичиндя олмалары, юзлярини мцдафиясиз
щисс етмяляри бу проблемин юлкянин щяр бир вятяндашы вя бцтювлцкдя юлкя цчцн
йахшы эяляжяк, саьлам нясил, глобаллашан дцнйа иля айаглаша билмяк вяд етмир. Она эюря дя йохсуллуг чохжящятли проблем олдуьу цчцн, онунла мцбаризя айры-айры истигамятляр цзря, лакин комплекс характердя апарылмалыдыр.
Реал мягсядляр формалашдырылмалы вя онлар елми жящятдян ясасландырылмалы,
йохсуллуг вязиййятинин диагностик тяйини цчцн эюстярижиляр системи мцяййянлядирилмяли вя Програмын реаллашма мониторинги тяйин едилмяли вя нятижяляр
гиймятляндирилмялидир. Йохсуллуг проблеминин комплекс щялли цчцн ващид
консептуал ясас йаратмагла, щяр бир юлкянин, реэионун спесифик хцсусиййятлярини нязяря алараг йохсуллуьун азалдылмасынын хцсуси стратеэийасы ишляниб щазырланмалыдыр. Йохсуллуг бцтцн игтисади системлярля ялагядар вя бцтцн дюврляр цчцн характерик щадисядир.
Жямиййятдя кцтляви йохсуллуг о щалда баш верир ки, эялирляр гейри-бярабяр бюлцшдцрцлцр. Кцтляви йохсуллашманын, пауперизмин сябябляри мцхтялиф
заманларда фяргли олмушдур. Гядимлярдя вя орта ясрлярдя пауперизмин ясас
сябябляри гытлыг, епидемийалар, дашгынлар, йаньынлар, мцщарибяляр иди. Щятта
орта ясрлярдя, демяк олар ки, бцтцн тящкимчи кяндлиляр хроники йохсул-луг
щяддиндя йашайырдылар, йяни баш верян хырда бир сябябдян кяндлиляр арасында
ажлыг, гытлыг вцсят алырды. Лакин бу эцн йохсуллуг глобал характер дашыйыр.
СПИД, наркоманийа, жинайяткарлыг, ятраф мцщитдя баш верян бядбяхт щадисяляр, техноэен фажияляр, тябии фялакятляр, терроризм щеч бир сярщяд танымыр.
474

Тякжя 2000-жи илдя бейнялхалг мигйасда 26 мцщарибя баш вермиш вя бунун
нятижясиндя 26 млн. инсан гачгын олмушдур.
Йохсул ящалинин сайы щяр ил дурмадан артыр. Эцнц 2 доллара йашайан
инсанларын сайы щяр ил 80 млн. няфяр артыр. Дцнйа Банкынын «1999-2000-жи
илляр Дцнйанын Игтисади Инкишафы Щаггында щесабаты»нда гейд олунур ки, 3жц миниллийин башланьыжында тяхминян 1,5 млрд. адам эцнц 1 доллара бярабяр
сявиййядя йашамаг мяжбуриййятиндя галажаглар. 2015-жи илдя йохсуллуг
щяддиндян ашаьы сявиййядя йашайанларын сайы 1,9 милйарда чатажаг ки, бу да
Йер Кцряси ящалисинин цчдя бирини тяшкил едяжяк. Буна ясасланараг беля бир
нятижя чыхармаг олар ки, инкишаф етмиш вя инкишаф етмякдя олан юлкялярин
ящалисинин эялирляри арасында фярг эетдикжя артыр. Щесабатда о да гейд олунур
ки, артан йохсул ящалинин яксяр щиссяси шящярлярдя топланажагдыр.
Демяли, беля гянаятя эялмяк олар ки, йохсуллуг проблеми эяляжякдя
бейнялхалг малиййя институтларынын фяалиййятиндя приоритет истигамятлярдян
олажагдыр.
Йцксяк эялир сявиййяси олан юлкялярдя 100 ушагдан бири 5 йашадяк йашайыр, йохсул юлкялярдя ися бу 100 ушагдан 5 няфярдир. Инкишаф етмиш юлкялярдя доьулан ушагларын 5%-дян азы 5 йашадяк йарыаж-йарытох йашамаг мяжбуриййятиндя олдуьу щалда, зяиф юлкялярдя беля вязиййят ушагларын 50%-я гядярини ящатя едир.
Глобал проблем олан йохсуллуг дцнйа юлкяляринин игтисади инкишаф
сявиййяси иля бирбаша ялагядардыр. 20 ян зянэин юлкядя орта эялир сявиййяси 20
йохсул юлкядяки орта эялир сявиййясиндян 37 дяфя йцксякдир. Сон 40 илдя бу
фярг 2 дяфя артмышдыр.
Йохсуллуг проблеми мцхтялиф дцнйа юлкяляриндя фяргли хцсусиййятляря
маликдир. Шярги Асийа юлкяляриндя эцнц 1 доллара йашайан ящалинин сайы
1987-жи илдя 420 млн.-дан 1998-жи илдя 280 млн.-а дяк азалмышдыр. Лакин
Жянуби Асийада, Латын Америкасы юлкяляриндя, Африка юлкяляриндя йохсулларын сайы дурмадан артыр. Шярги Авропа, Орта Асийа юлкяляриндя дя йохсул
ящалинин сайы артыр.
Юлкяляр дахилиндя дя йохсуллуьун йайылмасы фяргли жящятляря маликдир.
Африканын бязи юлкяляриндя ушаг юлцмц цзря ян ашаьы эюстярижи сийаси
жящятдян эцжлц етник групларда мцшащидя едилир. Латын Америкасында йерли
ящали эялмяляря нисбятян даща ашаьы тящсил сявиййяси алырлар. Жянуби Асийада
гадынлар кишиляря нисбятян 2 ил аз тящсил алырлар, орта тящсил мцяссисяляриня
дахил олан гадынларын сайы кишилярин цчдя ики щиссясини тяшкил едир.
Щал-щазырда 800 млн.-а йахын инсан, йахуд дцнйа ящалисинин 14%-и
минимум сявиййядя беля ярзагла тямин едилмир вя 0,5 млрд. инсан хроники
олараг йарыаж-йарытох вязиййятиндядир, онлардан цчдя бирини ушаглар тяшкил
едир. 1,3 млрд. адам, йяни дцнйа ящалисинин 22%-и тямиз ичмяли суйа бюйцк
ещтийаж дуйур, 2 млрд. (34%) антисанитарийа шяраитиндя йашамаьа мяжбурдур вя 2млрд. ящали електрик енеръисиндян мящрумдур. Бейнялхалг Кянд
Тясяррцфаты Мяслящят Групунун тядгигатларына эюря, якин йерляри 40%
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тцкянмишдир вя рекултивасийайа ещтийаж дуйулур. Йахын 25 илдя дцнйа
ящалисинин дюрддя бири су чатышмамазлыьындан язиййят чякяжякдир, дцнйа
мигйасында истещлакын тяхминян 80%-и якинчилийин пайына дцшцр. Дцнйада
кянд тясяррцфаты яввялки кими еколоэийанын писляшмяси вя йохсуллуг арасында
ялагяляндирижи щалга кими галыр.
Ящалинин ярзаг тящлцкясизлийи проблеми ХХ ясрин 70-жи илляриндя инкишаф
етмякдя олан юлкялярдя баш верян сосиал-игтисади просеслярля ялагядар олараг
дцнйа ижтимаиййяти тяряфиндян эцжлц мцзакиря предметиня чеврилди. О
заманлар глобал зиддиййят мейдана эялмишди. Инкишаф етмиш юлкялярдя ярзаг
мящсулларынын ифрат истещсалы бир сыра 3-жц Дцнйа юлкяляриндя ящалинин кцтляви
ажлыьы вя йемямязлийи иля мцшайият олунурду.
Дцнйа Банкынын прогнозларына эюря, планетин ящалиси 2025-жи илдя 3
млрд. няфяр артажаг. Бу, ясасян Асийа реэионлары щесабына баш веряжяк. 3
млрд. инсан глобал су ещтийатлары бющраны иля цзляшяжяк вя су чатышмазлыьындан язиййят чякяжяк, урбанизасийа бющраны олажагдыр ки, нятижядя дя йахын
30 илдя шящяр ящалиси 3 дяфя артажаг. 2020-жи илдя Африка ящалисинин цчдя икиси
бу эцн щеч дя игтисади артым мцшащидя едилмяйян шящярлярдя йашайажагдыр.
Йахын 15 илдя дцнйа ящалисини ярзагла тямин етмяк цчцн йа мящсулдарлыьы 3
дяфя артырмаг, йахуд да якин сащялярини 3 дяфя артырмаг лазым эяляжяк, лакин
реаллыг будур ки, яксяр кянд тясяррцфаты биткиляринин мящсулдарлыьы орта
щесабла 50%-и тяшкил едяжякдир. Йахын 30 илдя ярзаг мящсулларынын истещсалы
йалныз 2 дяфя артажаг. Демяли, демографик бющран, глобал су ещтийатлары
бющраны, урбанизасийа проблеминя ярзаг бющраны да ялавя олунажаг.
Гейд етмяк лазымдыр ки, йохсуллуг сявиййясинин гиймятляндирилмяси, илк
нювбядя йохсуллуг щяддинин мцяййян едилмясини тяляб едир. Мцхтялиф
ямтяялярин истещлак сявиййяси аз вя йа чох дяряжядя узунмцддятли перспективдя инсанын саь галмасына бирбаша дялалят едир. Бундан башга, йохсул
юлкяляр дя дахил олмагла, яксяр жямиййятлярдя «йохсуллуг» анлайышы йашайыш
цчцн лазыми минимум чярчивядян кянара чыхыр. «Йохсуллуьун щядди» анлайышы илк дяфя 1970-жи илдя гябул едилмишдир. Йохсуллуьун мцяййянляшдирилмиш
щяддиндян бир гядяр ашаьы тярздя йашайан инсанын, бу щяддян бир гядяр
йухары тярздя йашайан инсана нисбятян пис щяйат сявиййясиня малик олмасы
фикриня ясасланараг бязи консепсийалар «йохсуллуг щядди» анлайышыны гябул
етмирляр.
МДБ юлкяляриндя ися йохсуллуьун мцтляг щядди гябул едилмишдир.
Мцтляг йохсуллуг инсанын йемяк, су, эейим вя сыьынажаьа олан минимал
физиолоъи тялябат сявиййясини гиймятляндирмяк имканыны нязярдя тутур. Бурада
сосиал-мядяни тялябатлар дейил, мящз физиолоъи тялябат ясас эютцрцлцр. Мцтляг
йохсуллуг о заман ашкар олунур ки, инсан эейим, ярзаг, йемяк, сыьынажаг
ялдя етмяк имканындан мящрум олур, йахуд ону итирир вя онун щяйат тярзи
бу сявиййядян ашаьы олур. Мцтляг йохсуллуг щяддини тяйин етмяк цчцн ярзаг
сябятинин тяркиби вя онун дяйяри мцяййян едилмялидир. Нисби йохсуллуг
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конкрет жямиййятдя, конкрет дюврдя цмуми гябул едилмиш щяйат тярзиля,
сявиййясиля мцяййян едилир. Бу, минимал физиолоъи тялябатла тяйин едилмир.
Йохсуллуг проблеми щеч дя бцтцн юлкялярдя кейфиййятжя охшар дейилдир.
Йохсуллуг анлайышынын бирмяналы, цмуми гябул едилмиш, елми жящятдян
ясасландырылмыш дцрцст тярифи йохдур вя ола да билмяз. Проблемин сосиал,
игтисади вя психолоъи тяряфляри иля йанашы, о, сийаси ящямиййят, мязмун да кясб
едир. Бу, сийаси мцбаризя эедишиндя конкретляшир вя модификасийайа уьрайыр.
Йохсуллуг анлайышы садяжя олараг жямиййятдяки вязиййяти якс етдирмир, о,
ейни заманда йаранмыш вязиййятин гябуледилмязлийини, йол верилмязлийини,
щадисянин юзцнцн арадан галдырылма зярурилийини эюстярир. Дювлятин сосиал
сийасяти йохсуллуг анлайышынын мязмунунун шяклини дяйишир.
Инкишаф етмиш юлкялярдя йохсуллуг проблеми инкишаф етмякдя олан
юлкялярдя олдуьундан ящямиййятли дяряжядя фярглянир. Бу, биринжиляря
нисбятян икинжилярдя беля програмларын йа щяля ибтидаи сявиййядя олмасы,
йахуд да тамамиля олмамасы сябябиндян иряли эялир.
Йохсуллуьун мцтляг щядди – дягиг тяйин едилмиш йашайыш минимумудур.
Беля йанашма, проблемин мащиййятини, мигйасыны мящдудлашдырыр вя ялавя
тядгигатларын апарылмасына имкан вермир. Мцтляг йохсуллуг щяддиня орта
эцзяран сявиййясинин дяйишмясиндян асылы олмайараг бир гядяр цмуми щяйат
сявиййяси кими бахмаг мягсядяуйьун оларды, нисби йохсуллуг щядди ися
яксиня олараг дяйишилир вя орта щяйат сявиййясини ютцб кечмир. Беляликля, ики
ейни щяйат сявиййясиня малик инсан тящлил йериндян вя заманындан, сийаси
вязиййятин дяйишмясиндян асылы олмайараг йохсул, йахуд варлы щесаб
олунажаг. Инсанларын рифащынын ейни шякилдя, тярздя тящлили мянасында
йохсуллуг ейни жцр гиймятляндирилир.
Йохсуллуг щяддинин мцяййян едилмясиндя ян эениш йайылмыш йанашма
ясас тялябатларын тящлилидир. Ярзаг малларына олан тялябат ясас тялябат щесаб
олунур ки, бу да тювсийя едилмиш гида енеръисинин истещлак щяжмидир. Беля
йанашмада организмин гида енеръисиня олан тялябатыны мцяййян етмяк ясас
мясялядир.
Йохсуллуг щяддинин ярзаг тяркиби, компонентляри иля ялагяси щеч дя
гидайа олан тялябатла битмир. Мцхтялиф ярзаг мящсулларынын бирэя истифадяси
васитясиля организмин минимал хяржлярля гида енеръисиня олан тялябатыны тямин
етмяк олар. Лакин бу, бязян инсанын чохясрлик тарихи яняняляр фонунда
формалашмыш гида вярдишляриня, гида расионуна зидд ола биляр. Йохсуллуьун
йцксяк гиймятляр фонунда организмин гида тялябатынын минимал хяржлярля
тямин едилмяси кими тяйин едилян ярзаг щяжми иля мцяййянляшян щядди, йохсул
ящали тябягяси цчцн ялчатмаз олан гида расионунун ишляниб щазырланмасы иля
нятижяляня биляр. Организмин минимал енеръи тялябатынын тямин едилмяси цчцн
лазым олан минимал хяржляр йохсул ящалинин реал хяржляриндян олдугжа аз ола
биляр. Эюрцнцр, лазыми щяжмдя енеръи гябул етмяк гидаланмайа цстцнлцк
верилмясиндя тяк мотив дейилдир.
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Икинжи проблем, гейри-ярзаг тяйинатлы тялябатын нязяря алынмасы иля
ялагядардыр. Гейри-ярзаг тяйинатлы тялябат фонунда йохсуллуг щяддинин тяйини
заманы гиданын тяркибиня, компонентляриня уйьун олараг гидаланма
енеръисиня олан тялябат гядяр ящямиййятли рол ойнамыр.
Ярзаг тящлцкясизлийи аграр-сянайе комплексинин инкишафы бахымындан
милли тящлцкясизлийин мцщцм жящятляриндян биридир. Юлкядя сийаси, сосиал вя
игтисади шяраитин дяйишмяси, щямчинин глобаллашманын тясири йени тящдидляр,
тящлцкя мянбяляри йарадараг, ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси проблемини мцряккябляшдиряряк, яняняви йанашма чярчивясиндя онун щяллини бир гядяр дя чятинляшдирир. Бу мянада, ярзаг тящлцкясизлийи проблеминя инсанын инкишаф консепсийасы контекстиндян йанашманын да нязяря алынмасы проблемин
методолоъи дяйярини вя актуаллыьыны артырараг, онун комплекс щяллиня вя
инсанын приоритет марагларынын тямин едилмясиня шяраит йарадыр. БМТ-нин
Инкишаф Програмы чярчивясиндя формалашан консепсийанын фяргли хцсусиййяти
бурада сосиал-игтисади проблемлярин щялли, о жцмлядян тящлцкясизлийя инсанын
инкишафы бахымындан йанашманын олмасыдыр. Бу заман ярзаг тящлцкясизлийи
инсанын тящлцкясизлийинин мцщцм бир жящяти, тяркиб елементи кими нязярдян
кечирилир вя билаваситя инсанын саьламлыьы иля ялагяляндирилир. Инсанын тящлцкясизлийи милли тящлцкясизлийя нисбятян эениш мяна кясб едир. Милли тящлцкясизлик
ижтимаи тящлцкясизлийин тямин едилмяси формаларындан бири кими, инсанын
тящлцкясизлийинин йедди ясас жящятляриндян биридир.
Ящалинин ярзаг тящлцкясизлийи (дцнйа ядябиййаты терминолоэийасында),
илк нювбядя макроигтисади вязиййятля, ижтимаи истещсалын сямярялилийи вя ящали
эялирляри иля мцяййян олунур. Ящалинин ярзаг тящлцкясизлийинин вязиййяти эениш
эюстярижиляр системи иля мцяййян олунур.
Ярзаг тящлцкясизлийиня гаршы йюнялян беля мцхтялиф тящдидляри ашаьыдакы
ясас истигамятляр цзря конкретляшдирмяк олар:
- ящалинин эялир сявиййясинин ашаьы вя гейри-сабит олмасы нятижясиндя
ярзаг мящсулларынын ялдя едилмясинин игтисади жящятдян гейри-мцмкцнлцйц,
чох бащалы олмасы;
- ярзаг мящсуллары истещсалынын аз олмасы, йахуд базара аз щяжмдя
мящсулларын дахил олмасы иля ялагядар бу мящсуллары ялдя етмяйин физики
жящятдян имкансызлыьы; еляжя дя еколоъи жящятдян тямиз, саьламлыг цчцн
тящлцкясиз ярзаг мящсулларыны ялдяетмя имканынын гейри-мцмкцнлцйц.
Яняняви йанашма вя кянд тясяррцфаты истещсалынын щяжми, еляжя дя
базарын тяжщизаты сявиййяси иля ялагядар олараг ярзаг тящлцкясизлийиня гаршы
тящдидлярин спектри, ящатя даиряси инсанын инкишафы, онун щяйат сявиййясинин
кейфиййятинин йцксялдилмяси нюгтейи-нязяриндян ящямиййятли дяряжядя эенишлянир. Бурада эизли вя долайысы иля тясир эюстярян, сцни башвермя характерли,
глобал сявиййядя йайылан тящдидляр мцщцм ящямиййят кясб едир. Нятижядя
онларын ашкара чыхарылмасы вя гаршысынын алынмасы да чятинляшир.
Бу эцн Азярбайжан дцнйанын геосийаси хяритясиндя чох мцщцм йер
тутур. Мцасир вязиййятин бу вя йа диэяр реаллыглары ярзаг тящлцкясизлийи
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проблемлярини юня кечирир. Бу консепсийа дахили истещсал вя сямяряли щяжмдя
идхал щесабына юлкянин ярзаг вя кянд тясяррцфаты мящсуллары иля тямин
олунмасыны нязярдя тутур. Бу мясяляляри ися йалныз дягиг тяшкил олунмуш
агроигтисади мцщит чярчивясиндя щялл етмяк олар.
Инсанын тящлцкясизлийинин жящятляри, тяркиб елементляри гаршылыглы ялагялидир. Тящдидлярин мейдана эялмяси вя рисклярин бир-бирлярини гаршылыглы шяртляндирирляр. Тящлцкясизлийин ишсизлик, эялир сявиййясинин азалмасы, йохсуллуг
кими игтисади вя сосиал характерли тящдидляри ярзаг мящсуллары ялдя етмяк
имканларыны щечя ендирир. Еколоъи тящдидляр, илк юнжя ятраф мцщитин радиасийа
вя чирклянмясинин артмасы, писляшмяси, йени биотехнолоэийаларла баьлы рискляр
ярзаг тящлцкясизлийи цчцн негатив тясирляр йарадыр.
Ярзаг мящсулларынын кимйяви вя радиасийа чирклянмяси ярзаг тящлцкясизлийи проблемини даща да кяскинляшдирир. Мцтяхяссислярин ряйиня эюря, кянд
тясяррцфатында тятбиг едилян эцбряляр, биткилярин щяшяратлардан, зийанверижилярдян горунмасы мягсядиля истифадя едилян мцхтялиф васитяляр вя дярман
препаратлары ярзаг мящсулларында кимйяви галыглар шяклиндя топланараг,
ящалинин саьламлыьы цчцн жидди тящлцкяйя чеврилир. Хцсусиля, мцхтялиф кимйяви
маддялярин нязарятсиз тятбиги даща жидди тящлцкяляр, тящдидляр йарадараг
онколоъи хястяликлярин, иммунолоъи вя эенетик дяйишикликлярин баш вермяси,
доьум заманы ушагларда анаданэялмя гцсурларын олмасына сябяб олур.
Гейд етмяк лазымдыр ки, инсанын ярзаг тящлцкясизлийиня гаршы олан тящдидлярин гиймятляндирилмяси заманы, илк нювбядя минимал истещлак сявиййясиня уйьун суткалыг калори нормасыны характеризя едян эюстярижинин, ящалинин
адамбашына дцшян ярзаг мящсулларынын истещсалы индексинин эюстярижиси вя
ихраждан асылылыг ямсалынын мцяййян едилмяси мцщцм ящямиййят дашыйыр. Беля ки, мцвафиг эюстярижиляр топлусунун вя илкин хябярдарлыг системинин тяшкили,
илк нювбядя гаршыйа гойулмуш мягсядляря вя зярури информасийа ялдя етмяк
имканларына ясасланмалыдыр. Бу сащядя статистик информасийанын мящдудлуьу
вя йарымчыг олмасы реэионал сявиййядя инсанын тящлцкясизлийи мониторинги
вязифялярини мцряккябляшдирир. Реэионал сявиййядя тянзимлянмя ярзаг тящлцкясизлийи цчцн мцщцм ящямиййят кясб едир. Йерли, милли, реэионал вя глобал
сявиййялярдя эюстярижиляр (индикаторлар) системинин цмуми чатышмазлыьы онун
мящдудлуьу, дарлыьы вя системдя ярзаг мящсулларынын еколоъи параметрлярини
характеризя едян эюстярижилярин олмамасыдыр. Бу ися проблемин щяллинин бир
гядяр мцряккябляшмяси, там гиймятляндирилмясиня сябяб олур.
Инсанын тящлцкясизлийи проблеми чохжящятли олдуьу цчцн шярти характер
дашыйыр, лакин критик сявиййянин кямиййятжя ифадя едилмяси щямишя мцмкцн
олмур. Бундан башга, нязяря алмаг лазымдыр ки, «щядд гиймяти» анлайышы вя
онун рийази методларла тяйин едилмяси щеч дя щямишя сосиал бахымдан
мягбул вя инсанын, жямиййятин инкишафы нюгтейи-нязяриндян дцзэцн щесаб
олуна билмяз. Бу бахымдан, бир сыра эюстярижилярля баьлы мцгайися методунун тятбиги эениш йайылмышдыр. Бурада кечмиш дюврля, инсанын инкишафы иля
баьлы йцксяк нятижяляр ялдя етмиш реэионларын малик олдуглары сявиййя иля
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мцгайисяляр апарылыр. Ярзаг мящсулларынын еколоъи параметрляринин тянзимлянмяси цчцн эюстярижилярин (индикаторларын) щядд гиймятляринин мцяййян
едилмяси хцсусиля чятиндир.
Ярзаг тящлцкясизлийи проблеми фярди сявиййядя сямяряли щялл олуна билмяз. Мцасир дюврдя ярзаг мящсулларынын кейфиййятлиня, еколоъи тящлцкясизлийиня наил олмаг хцсуси ящямиййят кясб едир. Мцасир игтисади инкишаф мейилляри еколоъи тящлцкясизлийин тямин едилмяси, щямчинин яняняви ярзаг мящсуллары истещсалы имканларыны мящдудлашдырыр. Мцасир технолоэийанын эенишмигйаслы тятбиги, кцтляви информасийа васитяляринин инщисарлашмасы, йцксяк эялир ялдяетмя жящди, илк нювбядя инсанларын тящлцкясизлийини, саьламлыьыны дейил,
мящз капиталын марагларыны якс етдирир, бу мараглардан доьан тялябляря
жаваб верир.
11.2. Сосиал ислащатлар вя ящалинин щяйат сявиййясинин
йцксялдилмясиня онун тясири
Щяйат сявиййяси - чох мцряккяб сосиал-игтисади категорийа олмагла,
игтисади инкишафын мювъуд сявиййясиндя инсанларын щяйат фяалиййятляринин
(ямяк,мяишят,истиращят вя и.а.) сабит тямин олунан шяраитинин топлусудур.
Щяйат сявиййяси истещлакын щяъми вя гурулушуну, инсанларын щяйат тярзини,
хидмят сащяляринин инкишаф дяряъясини вя асудя вахтын структуруну,
мядяни, тябии вя диэяр гиймятлярдян истифадя цчцн мювъуд шяраити юзцндя
бирляшдирир. Бундан ялавя, еколожи тящлцкясизлийин сявиййясини якс етдирир,
ящалинин гида мящсуллары, палтар, айаггабы, мянзил вя с. иля тяминолунма
дяряъясини эюстярир. Бу, щяйат сявиййяси категорийасынын эениш мянада
мязмунуну ифадя едир.Мящдуд мянада щяйат сявиййяси дедикдя ися
эялирлярин щяъми, щабеля игтисади немят вя хидмятлярин фактики истещсалы
нязярдя тутулур. Щяйат сявиййяси кямиййятъя айры-айры мящсул нювляри цзря
натурал (мясялян, щяр няфяря дцшян полад, прокат, електрик енержиси,
автомобил, кимйяви лиф, ясас гида мящсуллары - тахыл, ят, сцд, шякяр, картоф
вя с.), цмуми шякилдя ися дяйяр формасында( мясялян, щяр няфяря дцшян
цмуммилли мящсул, милли эялир, милли сярвят вя и.а.) ифадя олунур. Ъямиййят
цзря орта щяйат сявиййяси эюстяриъиляри иля йанашы, айры-айры сосиал груплар
цзря дя беля щесабламалар апарылыр ки, бу да онлара мцгайисяли характеристика вермяйя имкан йарадыр, щяйат сявиййясинин йцксялмяси вя йа Ашаьы дцшмяси щаггында ися онун динамикасы вя тялябата уйьун эялиб-эялмямясиня даир мялуматлар ясасында фикир йцрцтмяк олур. Щяйат сявиййясинин
динамикасы ящалинин реал эялирляри, ярзаг вя гейри-ярзаг мящсулларынын
истещлакы, асудя вахт, цмуми ямяк мясряфляриндя механикляшдирилмиш САщялярдя сярф олунан ямяйин хцсуси чякиси вя башга эюстяриъилярин кюмяйи иля
мцяййян едилир.
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Гейд етмяк лазымдыр ки, ящалинин щяйат сявиййясини тящлил едяркян
истещлак сябяти вя йашайыш минимуму эюстяриъиляриндян дя истифадя олунур.
Бунларын мащиййятини даща йахшы дярк етмяк цчцн минимум истещлак
бцдъясини нязярдян кечирмяк лазымдыр. Беля ки, истещлак бцдъясинин башлыъа
тяркиб щиссяси истещлак сябятидир. Истещлак сябяти вя йашайыш минимуму
инсанын конкрет функсионал ещтийаъларыны юдяйян, елми ъящятдян ясасландырылмыш, таразлашдырылмыш истещлак маллары вя хидмятляр топлусундан ибарятдир. Истещлак сябятиня тяхминян 400 аддан чох мящсул вя хидмят нювц
дахил едилир.
Щяйат сявиййясини гиймятляндирмяк цчцн ашаьыдакы эюстяриъилярдян
истифадя едилир: ямяк ещтийатларынын вязиййяти (орта юмцр мцддяти); ящалинин
тящсил сявиййяси вя щяр 1000 няфяря дцшян тялябя вя шаэирдлярин сайы; калори
иля щяр няфяря дцшян ясас гида мящсулларынын истещлакы; ЦММ-дя тящсиля
айрылан хярълярин хцсуси чякиси фаизля; хидмят сащяляринин инкишафы (ящалинин
щяр 10000 няфяриня дцшян щякимлярин, щяр 1000 няфяриня дцшян хястяханалардакы чарпайыларын сайы, ящалинин мянзилля, мяишят ъищазлары иля тямин
олунмасы вя с)
Гейд етмяк лазымдыр ки, сон иллярдя дцнйа юлкяляриндя ящалинин щяйат
сявиййясини мцяййян едяркян юлкянин игтисади инкишаф эюстяриъиляри вя йа
индексляри щесабланыр. Бунлар, юзцндя бир сыра игтисади вя сосиал эюстяриъиляри, мясялян, ящалинин тящсил сявиййясини, орта юмцр мцддятини, иш щяфтясинин
узунлуьуну вя с. якс етдирир. БМТ-нин Инсан Ещтийатларынын Инкишафына
даир Мярузясиндя эюстярилдийи кими, кечян ясрин 90-ъы илляриндя иътимаи инкишаф индексиня эюря Йапонийа биринъи( 0,983), Канада икинъи (0,982)),
Норвеч цчцнъц (0,978), Исвечря вя Исвеч дюрдцнъц вя бешинъи (щяр икиси
0,977) йери тутмушлар. Сонракы йерлярдя АБШ (0,976), Австралийа (0,972),
Франса ( 0,971), Щолландийа (0,970)), Инэилтяря (0,964), Исландийа(0,960) вя
Алманийа( 0,957) олмушлар.
Ону да эюстярмяк лазымдыр ки, ящалинин щяйат сявиййясини мцяййян
едян ясас амил, онун эялирляридир. Ящали эялирляриня ися муздлу ишчилярин
ямякщаггы; сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан шяхслярин эялирляри;
пенсийалар; йардымлар; тягацдляр вя диэяр сосиал трансфертляр; яманятя эюря
ялдя едилян фаиз мябляьи, гиймятли каьызлара эюря дивидендляр; хариъи
валйуталарын сатышындан эялян эялирляр вя с. дахилдир.
Ящалинин бцтцн эялирляри ики група бюлцнцр :
- ямяк сярфи вя сащибкарлыг фяалиййятиндян ялдя едилян эялирляр
(ямякщаггы, мянфяят, мцкафат вя и.а.);
- гейри-ямяк эялирляри( гануни йолла ялдя едилян дивиденд, айры-айры
малиййя тяшкилатларына гойулан мцхтялиф нюв яманятляр цчцн верилян фаиз
мябляьи, мцлкиййятдян, о ъцмлядян мянзилин кирайя верилмясиндян эютцрцлян эялирляр, дювлят тяряфиндян верилян мцавинят, йардым, юдянъляр вя и.а.).
Дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя бу эялирляр ейни дейилдир вя онлар тясяррцфат конйуктурасындан, сащибкарлыг фяалиййятиндян вя диэяр амилляр481

дян асылыдыр. Бундан башга, эялирлярин цмуми мябляьиндя «гейри ямяк
эялирляри»нин пайы олдугъа йцксякдир вя аиляляр кяскин сурятдя фярглянирляр.
П.Самуелсонун вя В.Нордщаусун йаздыглары кими эялирлярин гейри-бярабяр
бюлцшдцрцлмясинин сябябляриндян бири сярвят цзяриндя мцлкиййят мцнасибятляринин бярабяр олмамасыдыр. Мясялян, АБШ-да юлкянин бцтцн сярвятинин 20%-я гядяри ящалинин 1%-нин мцлкиййятиндядир.
Ящалинин щяйат сявиййяси минимум дювлят сосиал стандартлары,
ямякщаггы, сосиал инкишаф вя с. кюмяйи иля тянзимлянир.
Минимум дювлят сосиал стандартлары Азярбайъан Республикасынын
Конститусийасында тясбит олунмуш сосиал тяминатларын щяйата кечирилмясиня
йюнялдилмишдир.
Минимум дювлят сосиал стандартлары дедикдя, юлкямизин Ганунвериъилийи иля мцяййян олунмуш сосиал нормаларла ифадя олунан минимум зярури сосиал тяминатын щяйата кечирилмяси нязярдя тутулур. Бязи щалларда
реэионлар цзря дя беля тяминетмя мцяййян едилир.
Азярбайъан дювлятинин минимум дювлят стандартларынын щяйата
кечирилмясинин ясас мягсяди ашаьыдакылардан ибарятдир:
- инсанларын ясас игтисади немятляря вя сосиал хидмятляря олан ян
мцщцм тялябатларынын юдянилмясинин тямин олунмасы;
- юлкядя ващид сосиал мяканын мющкямляндирилмяси;
- сосиал ещтийаълар цчцн бцдъя вя бцдъядянкянар вясаитин формалашмасы вя истифадяси нормативляринин тямин едилмяси;
- бцдъялярарасы мцнасибятлярин тякмилляшдирилмяси вя йерли бцдъялярин
сосиал инкишафла ялагядар олан щиссясинин дювлят тяряфиндян мцдафияси;
- дювлят сийасятинин приоритет истигамятляринин щяйата кечирилмяси цчцн
ресурсларын сяфярбярлийя алынмасы.
Бцтцн бу эюстярилянляри дювлят йеритмиш олдуьу уьурлу сосиал сийасят
васитясиля тянзимляйир. Беля ки, минимум дювлят стандартларынын кюмяйиля
юлкянин мцхтялиф реэионларында ящали групларынын рифащы сащясиндя вязиййяти
даим излямяк, щабеля мцвафиг идаря, мцяссися вя тяшкилатларын вятяндашлар
гаршысында эютцрдцкляри сосиал ющдяликлярин йериня йетирилмясиня дювлят
нязарятини эцъляндирмяк олар. Чцнки верилмиш зяманятлярин тямин олунмамасы сосиал эярэинлийин артмасына сябяб ола биляр.Республикамызда щяйата
кечирилян чевик игтисади сийасятин Дювлят бцдъясиня, онун эялир вя хяръляринин динамикасына тясир эюстярмяси фонунда сосиал мягсядляр цчцн айрылан вясаитлярин щяъми сон иллярдя давамлы шякилдя артмыш, бунун нятиъяляри
вятяндашларын пул вя диэяр формада мадди эялирляриндян тутмуш щяйат
шяраитинин йахшылашмасына гядяр эениш спектрдя юзцнц габарыг шякилдя
бцрузя вермишдир.
Юлкя Президенти Илщам Ялийев бу барядя демишдир: «Йедди ил ярзиндя
2004-2010-ъу илляр) Азярбайъанда йохсуллуг 4-5 дяфя ашаьы дцшмцшдцр.Бу
бир даща эюстярир Ки, бизим апардыьымыз ислащатлар вя игтисади артым рифащ
щалынын йахшылашдырылмасына йюнялдилмишдир. Ону да эюстярир ки, Азярбай482

ъанда енержи секторунда эюрцлян ишляр нятиъясиндя юлкя хязинясиня дахил
олан вясаит ядалятли бюлцнцр вя беляликля, Азярбайъанда сосиал ядалят Принсипи щямишя йцксяк сявиййядя тятбиг олунур».
Сон илляр республикамызын сцрятли игтисади инкишаф вя тярягги йолунда
инамла ирялилямяси, илк нювбядя юлкя вятяндашларынын сосиал щалынын йцксялдилмяси иля мцшайият олунур. Бу фикир Президент Илщам Ялийевин сядрлийи иля
йанварын 14-дя кечирилян Назирляр Кабинетинин 2010-жу илин сосиал-игтисади
инкишафынын йекунларына вя 20100-жи илдя гаршыда дуран вязифяляря щяср
олунмуш ижласында сяслянян конкрет рягямлярля юз тясдигини тапмышдыр.
Жянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи иля юлкямиздя апарылан эенишмигйаслы ислащатлар сайясиндя ящалинин мяшьуллуг сявиййяси вя эялирляри артмыш,
вятяндашларын мадди рифащ щалы даща да йахшылашдырылмышдыр. Йохсуллуьун
сявиййяси ашаьы дцшяряк, 9,1 фаиз тяшкил етмишдир. Бунунла баьлы Дювлят башчысы мцшавирядяки нитгиндя демишдир: «Бу, бизим бюйцк наилиййятимиздир.
Йедди ил ярзиндя Азярбайжанда йохсуллуг 4-5 дяфя ашаьы дцшмцшдцр. Бу,
бир даща эюстярир ки, бизим апардыьымыз ислащатлар вя игтисдаи артым, илк
нювбядя Азярбайжан вятяндашларынын рифащ щалынын йахшылашдырылмасына
йюнялдилибдир».
Ютян ил бцтцн сосиал програмлар уьурла ижра едилиб. Минимум ямякщаггы вя пенсийаларын база щиссяси 75 манатдан 85 маната галдырылыб.
Цнванлы Сосиал Йардым Програмы реэионларда, ян ужгар кяндлярдя беля
дягиг щяйата кечирилир. Бу Програм чярчивясиндя юлкядя 550 мин няфярдян
чох адам дювлятдян йардым алыр. Мцшавирядя билдирилиб ки, бу сийасят
бцндан сонра да давам етдириляжякдир. Чцнки щеч кимя сирр дейил ки, щяля
дя ещтийаж ичиндя йашайанлар вар. Бахмайараг ки, йохсуллуьун сявиййяси
ашаьы дцшцр, амма Дювлят, Юлкя башчысы бу сащяйя гайьыны щяр ан нязярдя
сахлайыр, чятинлик чякянляря кюмяйи ясирэямир. Президент Илщам Ялийев
мцшавирядя демишдир: «Сосиал инфраструктурун йарадылмасында бюйцк ишляр
эюрцлмцшдцр. 40-дан чох тибб мцяссисяси, 70-дян чох мяктяб тикилмиш, тямир едилмишдир. Беш олимпийа идман мяркязи тикилмишдир, мядяниййят ожагларынын тикилмяси вя тямириня ясаслы вясаит айрылыр. Бир сюзля, юлкя игтисадиййаты вя цмумиййятля, юлкянин инкишафы цчцн важиб олан сосиал сащя щямишя
олдуьу кими, диггят мяркязиндядир. Бу, 2011-жи илдя дя беля олмалыдыр вя
шцбщясиз, Инвестисийа Програмында сосиалйюнцмлц лайищяляр нязярдя
тутулажагдыр».
2010-жу илдя юлкямиздя ямяк пенсийаларынын сосиал мцдафияси даща
да эцжляндирилмишдир. «Ямяк пенсийаларынын сыьорта щиссясинин индексляшдирилмяси щаггында» Дювлят башчысынын Сярянжамына ясасян, ямяк пенсийаларынын сыьорта щиссясиня ютян ил йанварын 1-дян истещлак гиймятляри индеексинин 2009-жу ил цзря сявиййясиня уйьун артым тятбиг едилмишдир. Йеня дя
щямин вахтдан Бюйцк Вятян мцщарибяси иштиракчыларынын йаша эюря ямяк
пенсийасынын база щиссяси 30 манат артырылмышдыр. Президентин 2010-жу ил 22
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апрел тарихли Сярянжамы иля Бюйцк Вятян мцщарибяси иштиракчыларына 500
манат мябляьиндя, Бюйцк Вятян мцщарибясиндя щялак олмуш вя йа сонрадан вяфат етмиш дюйцшчцлярин дул арвадларына, 1941-1945-жи иллярдя арха
жябщядя фядакар ямяйиня эюря орден вя медалларла тялтиф едилмиш шяхсляря,
Икинжи Дцнйа мцщарибяси илляриндя дюйцшян жябщялярин арха щцдудлары,
йахуд дюйцшян донанмаларын ямялиййат зоналары дахилиндя ордунун вя
донанманын мянафейи цчцн тапшырыглары йериня йетирмиш хцсуси бирляшмялярин ишчиляриня, Икинжи Дцнйа мцщарибяси дюврцндя Ленинград шящяринин
мцдафиясиня эюря мцвафиг медал вя дюш нишаны иля тялтиф едилмиш шяхсляря,
щабеля Ленинград мцщарибясинин иштиракчыларына 200 манат мябляьиндя
бирдяфялик мадди йардым едилмишдир. Бир нечя эцн яввял – 20 йанвар
Цмумхалг Щцзн Эцнц яряфясиндя Азярбайжан Президентинин Фярманы иля
1990-жы илин 20 Йанвар щадисяляри иля ялагядар ялил олмуш шяхслярин сосиал
мцдафиясини эцжляндирмяк вя онлара дювлят гайьысыны артырмаг мягсядиля
Азярбайжан Республикасы Президентинин Тягацдц тясис едилмишдир. 2011-жи
ил йанварын 1-дян гцввяйя минян бу Фярмана ясасян 1 груп ялилляря 150
манат, ЫЫ груп ялилляря 130 манат, ЫЫЫ груп ялилляря ися 100 манат тягацд
верилмяси мцяййян едилмишдир.
Ящалинин рифащ щалынын йахшылашдырылмасында йени иш йерляринин йарадылмасы, ямяк базарларынын тянзимлянмяси вя гейри-мяшьул ящалинин сосиал
мцдафиясинин эцжляндирилмяси дювлятимизин сосиал-игтисади сийасятинин ясас
тяркиб щиссясини тяшкил едир. Иш ахтаран вя ишсиз вятяндашларын, хцсусиля эянжлярин сосиал мцдафиясинин, онларын мцнасиб ишля тяминатынын эцжляндирилмяси истигамятиндя щяйата кечирилян мцщцм тядбирлярдян бири дя ямяк
йармаркаларыдыр. Бу йармаркалар реэионларда яняняви олараг щяр ил кечирилир. Нахчыван Мухтар Республикасы да дахил олмагла, ютян ил республикамызын шящяр вя районларында кечирилян 55 ямяк йармаркасында 2181
мцяссися 17626 бош (вакант) иш йери иля иштирак етмиш вя ишсиз вятяндашлар
мцнасиб ишлярля тямин олунмушдур. 545 няфяр пешя щазырлыьы курсларына,
419 няфяр ися щаггы юдянилян ижтимаи ишляря жялб олунмушдур. Кечян ил Реэионларын Инкишафы Дювлят Програмы чярчивясиндя 70 миндян чох иш йери
ачылмышдыр, онун 53 мини даимидир. Реэионал инкишаф програмларынын ижрасынын башланмасындан, йяни 2004-жц илин февралындан бу эцня гядяр юлкямиздя 900 миндян артыг иш йери ачылмышдыр. Бу просес давам едир, йени
истещсал сащяляри, йени сех, сащя вя мцяссисяляр фяалиййятя башлайыр, ишсизлийин
сайы азалыр.
Бцтцн бунлар, демяйя ясас верир ки, сосиал ислащатлар нювбяти иллярдя
ящалинин мадди дурумуна вя рифащ щалынын йахшылашмасына юз мцсбят
тясирини даща чох эюстяряжякдир.
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ХЫЫ ФЯСИЛ
ЯТРАФ МЦЩИТИН МЦЩАФИЗЯСИ ВЯ ЕКОЛОЖИ
ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИЙИН ТЯМИН ЕДИЛМЯСИ
«Азярбайъан Республикасында йцрцдцлян
еколожи сийасятин ясас мягсяди индики вя эяляъяк нясиллярин ещтийаъларынын тямин едилмяси наминя мювъуд еколожи системлярин, игтисади потенсиалын горунмасы вя тябии ещтийатлардан сямяряли истифадя едилмяси иля давамлы инкишафын
тямин едилмясиндян ибарятдир».
Илщам Ялийев
12.1 Дavamlы ekolojи tarazlыьыn tяmиn edиlmяsиnиn иqtиsadи zяrurиlиyи vя
игтисади методлардан истифадянин истигамятляри
Дцнйа юлкяляриндя мцхтялиф тяйинатлы mцяssиsяlяrиn tиkиntиsиnиn genишlяnmяsи, яksяr юlkяlяrdя nяqlиyyat vasиtяlяrиnиn sayыnыn xeylи artmasы
beynяlxalq sяvиyyяdя ekosиstemlяrиn tarazlыьыnыn pozulmasыna, bиtkи vя
heyvanat alяmиnиn cиddи tяhlцkяyя mяruz qalmasыna gяtиrиb чыxarmыш,
atmosfer havasы vя torpaqlar чиrklяnmиш, ичmяlи su azalmыш, ayrы-ayrы tяbии
sяrvяt nюvlяrи, demяk olar kи, tцkяnmишdиr. Nяtиcяdя, иnsan saьlamlыьыnыn
юzц bюyцk tяhlцkя altыnda qalmaqla, bяшяrиyyяtиn genetиk fonduna cиddи
xяlяl gяtиrmяyя baшlamышdыr. Odur kи, mяhz bu sяbяblяrdяn яtraf mцhиtиn
mцhafиzяsи, иnsan saьlamlыьыnыn qorunmasы dцnya alиmlяrиnи vя bцtюvlцkdя bяшяrиyyяtи dцшцndцrяn cиddи problemя чevrиlmишdиr.
Гейд етмяк лазымдыр ки, щazыrda иsя dцnyada daha чox qяbul vя
tяtbиq edиlяn иnkишaf konsepsиyalarыndan bиrи “Davamlы иnkишaf” Кonsepsиyasыdыr. Яslиndя bу Кonsepsиyanыn meydana чыxmasы vя qяbul edиlmяsи
BMT-nиn tяbияtи mцhafиzя fяalиyyяtи иlя baьlы olmuшdur.
“Davamlы иnkишaf” Кonsepsиyasыnыn mahиyyяtи gяlяcяk nяsиllяrиn
hяyatыnы tяhlцkя altыna qoymadan, иndиkи nяsиllяrиn tяlяbatыnыn sosиal,
иqtиsadи vя ekolojи cяhяtdяn normal юdяnиlmяsиndяn иbarяtdиr .
1992-cи иldя Rиo-de Janeyroda яtraf mцhиt vя иnkишaf цzrя keчиrиlmиш
BMT konfransыnda mцasиr cяmиyyяtиn davamlы иnkишafa keчиd strategиyasы
qяbul edиldи. Иngиlиs dиlиnиn “sustaиn”-mюhkяmlяndиrmяk, kюmяk etmяk vя
“to be abble”-qabиlиyyяtlи olmaq sюzlяrиndяn яmяlя gяlяn “Дavamlы
иnkишaf” termиnи иnkишafыn юzцnц tяmиn etmяsи, baшqa sюzlя, юzц-юzцndяn
tяkan, gяlяcяk иrяlиlяyишя stиmul verяn иnkишaf kиmи baшa dцшцlцr.
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Keчяn яsrиn sonlarыnda яsasы qoyulmuш Davamlы Иnkишaf Beynяlxalq
Иnstиtutu (ИNSD) davamlы иnkишafa aшaьыdakы tяrиfи verиr: “Davamlы иnkишaf
- vahиd яtraf mцhиt, иqtиsadи sяmяrяlиlик vя xalqlarыn rиfahыnыn cяmlяшmяsи
demяkdиr”.
Mцtяxяssиslяrиn fиkrиncя, bu termиnиn mяzmununda ekolojи davamlыlыq иmperatиvи vя sosиal-иqtиsadи davamlыlыq иmperatиvи ayrыlыr. Ekolojи
davamlыlыq иmperatиvи ekolojи иmkanlar чяrчиvяsиndя yaшamaq demяkdиr,
yяnи bяшяrиyyяtиn tяlяblяrи tяbияtиn иmkanlarы xarиcиndя olduьuna gюrя,
иnsanlar юz tяlяblяrиnи vя tullantыlar иstehsalыnы azaltmaqla tяbии ehtиyatlarыn vяhшиcяsиnя sяrfиnя son qoymalыdыrlar.
Гейд етмяк лазымдыр ки, «Дavamlы иnkишaf» Кonsepsиyasыna bиr-bиrиlя
qarшыlыqlы asыlыlыqda olan vя paralel olaraq mюvcudluьu шцbhя doьurmayan цч aspektиn цzvи sиntezи kиmи baxыlmalыdыr: 1) иqtиsadи иnkишafыn
artыmы; 2) яtraf mцhиtиn vя ekosиstemlяrиn mцhafиzя vя bяrpasы; 3) sosиal
яdalяtиn bяrqяrar olmasы.
Ekolojи problemlяrиn hяllи цчцn BMT tяrяfиndяn “Дavamlы иnkишaf”
Кonsepsиyasы beynяlxalq vя mиllи qurumlar vasиtяsиlя hяyata keчиrиlmяklя
“gяlяcяksиz иnkишafыn” qarшыsыnы almaьa, яtraf mцhиtи, bиomцxtяlиflиyи,
иnsanlarыn saьlamlыьыnы vя uzunюmцrlцlцyцnц qorumaьa yюnяldиlmишdиr.
Шцbhяsиz kи, hяr hansы иstehsal layиhяsиnи hяyata keчиrяrkяn, baшqa sahяlяrdя fяalиyyяt gюstяrяrkяn иnsanlar иstяr-иstяmяz bu vя ya dиgяr dяrяcяdя
xarиcи mцhиtя tяsиr edиrlяr. Lakиn “Дavamlы иnkишaf” Кonsepsиyasы bu
layиhяlяrиn hяyata keчиrиlmяsиndя elя texnologиyalarыn, avadanlыq vя cиhazlarыn иstиfadяsиnи nяzяrdя tutur kи, onlarыn яtraf mцhиtя tяsиrи mиnиmuma
endиrиlsиn vя tяbии ehtиyatlarыn иstиfadяsиnи optиmal шяkиldя tяшkиl etmяklя
gяlяcяk nяsиllяrиn xammaldan иstиfadя иmkanlarыnы mяhdudlaшdыrmasыn.
Artыq uzun mцddяtdиr kи, юlkяmиzdя bюyцk иqtиsadи, sosиal vя sиyasи
яhяmиyyяtи olan ardыcыl neft startegиyasы hяyata keчиrиlиr. “Яsrиn Мцqavиlяsи”nиn иmzalanmasыndan baшlayaraq uьurla hяyata keчиrиlяn bu stratejи
xяttя uyьun olaraq dцnyanыn, o cцmlяdяn ABШ-ыn, Bюyцk Brиtanиyanыn,
Norveчиn, Rusиyanыn, Иtalиyanыn, Tцrkиyяnиn, Yaponиyanыn, Fransanыn vя
bиr sыra baшqa юlkяlяrиn aparыcы neft шиrkяtlяrи Azяrbaycan иqtиsadиyyatыna
sяrmayя qoymuшlar vя burada mцasиr texnologиyalar tяtbиq etmяklя, юz
ишlяrиnи yцksяk ekolojи standartlar sяvиyyяsиndя qurmaьa чalышыrlar. “Яsrиn
Мцqavиlяsи” vя ondan sonra иmzalanmыш mцqavиlяlяr regиonda bиr sыra
юlkяlяrиn stratejи maraqlarыnы tяmиn etmиш, bu da Azяrbaycan Respublиkasыnыn sяrhяdlяrиnиn bяrpa olunmasы vя regиonda sцlhцn bяrqяrar edиlmяsи
цчцn vacиb bиr amиlя чevrиlmишdиr. Beynяlxalq fяalиyyяt иstиqamяtи kиmи
«Дavamlы иnkишaf» Кonsepsиyasы” keчяn яsrиn 70-cи иllяrиndя bиr sыra юlkяlяrdя иqtиsadи иnkишafыn sabиtlяшdиrиlmяsи vя sosиal vяzиyyяtиn bяrabяrlяшdиrиlmяsи mяqsяdиlя formalaшmышdыr. “Davamlы иnkишafыn” яsasыna tяbии resurslardan (xцsusиlя dя bяrpa oluna bиlmяyяn) иstиfadяnиn optиmallaшdыrыl486

masы, uzunmцddяtlи perspektиvdя яtraf mцhиtиn keyfиyyяtиnиn qorunub
saxlanыlmasы vя yaxшыlaшdыrыlmasы prиnsиpи qoyulmuшdur.
Keчиd dюvrцnцn son dяrяcя aьыr чяtиnlиklяrиnя mяruz qalan иnsanlar
bяzи hallarda ekologиyanыn, tяbии resurslarыn qorunmasыnы arxa plana keчиrmяk mяcburиyyяtиndя qalыrlar. Keчmиш strukturlarыn daьыlmasы, юlkяdя
yaranmыш qanun boшluьu vя юzbaшыnalыq nяtиcяsиndя иstehsalыn sяvиyyяsиnиn getdиkcя aшaьы dцшmяsи nяиnkи yцksяk texnologиyaya malиk sяnaye
sahяlяrиnиn yaranmasыna, elяcя dя kюhnя sяnaye mцяssиsяlяrиnиn belя normal ишlяmяsиnя иmkan vermиr. Qыsa zaman чяrчиvяsиndя gяlиr gяtиrяn sahяlяrиn sцrяtlи иnkишafыna цstцnlцk verиldиyиnя gюrя tяbии ehtиyatlarыn, havanыn, suyun vя meшяlяrиn qorunmasы arxa plana keчиr. Odur kи, bu mяsяlяyя юlkяnиn иqtиsadи sиyasяt strategиyasы чяrчиvяsиndя kompleks шяkиldя yanaшmaq vacиbdиr. Sяnaye cяhяtdяn zяиf иnkишaf etmиш юlkя yoxsul vяzиyyяtdя vя dцnya sиvиlиzasиyasыndan kяnarda qaldыьы kиmи, onun son dяrяcя bяrbad ekologиyasы da цmumbяшяrи dяyяrlяr sиstemиndя mиskиn gюrцnяcяkdиr.
Mяшhur amerиkaлы alиm Fred Lи Smиtя gюrя, hяlя иndиyя qяdяr ekologиyanы
bцtюvlцkdя иqtиsadи sиstemя иnteqrasиya edяn mяqsяdlи model qurulmamышdыr.
Гейд етмяк лазымдыр ки, tяbии resurslarыn юlkяnиn mиllи sяrvяtи olduьunu nяzяrя alsaq, onda onlarыn юzяllяшdиrиlmяsи zamanы иqtиsadи tяhlцkяsиzlиk kontekstиndя ekologиya problemиnиn hяllи mяsяlяsи dя daиm dиqqяt
mяrkяzиndя saxlanыlmalыdыr. Dцnya tяcrцbяsиndя qlobal problem kиmи
яtraf mцhиtиn qorunmasыnыn aшaьыdakы prиnsиplяrи юn plana чяkиlmяlиdиr:
- яgяr tяbии resurslarыn qorunmasыnы юzяl sektor юz цzяrиnя gюtцrmяyя qadиrdиsя, onda dюvlяtиn bu sahяyя xяrc чяkmяsи иstиsnalыq tяшkиl
etmяlиdиr;
- ekolojи problemlяrиn hяllи zamanы hяr bиr rayon ekolojи vя иqtиsadи
mяsяlяlяrиn seчиlmяsиndя tam sяrbяst olmalыdыr;
- mцшtяrяk tяsяrrцfat fяalиyyяtи иlя dиgяr yerdяkи ekolojи zиyan
arasыndakы qarшыlыqlы яlaqяnиn aшkara чыxarыlmasыna naиl olunmalыdыr;
- saьlam ekolojи mцhиtиn yaradыlmasы цчцn mцlkиyyяt obyektlяrиnиn sяrhяdlяrи mцяyyяnlяшdиrиlmяlи vя onlarыn toxunulmazlыьыnыn tяmиn
edиlmяsи mяqsяdиlя texnиkи avadanlыьыn ишlяnиb hazыrlanaraq иstиfadяyя
verиlmяsи tяmиn edиlmяlиdиr.
Daha чox mяhsul иstehsalыna olan meyиl bюyцk яrazиlяrdя faydalы
qazыntы yataqlarыnыn sцrяtlя иstиsmarыna gяtиrиb чыxarmышdыr kи, bu da bюyцk яrazиlяrdя tяbии mцhиtиn pozulmasыnы sцrяtlяndиrmишdиr. Torpaqlarыn
rekultиvasиyasы, bиtkи юrtцyцnцn bяrpasы vя hasиlat prosesи baшa чatmыш, bиr
sыra sahяlяrиn tяbияtи mцhafиzя vя ekolojи tarazlыьыn bяrqяrar edиlmяsи цzrя
ишlяr иsя, яslиndя aparыlmamыш, bu tяdbиrlяrиn tяшkиlи vя hяyata keчиrиlmяsи
цчцn zяrurи olan malиyyя vяsaиtlяrи, avadanlыqlar vя texnиkи vяsaиtlяr daha
“mяhsuldar” mяqsяdlяrя, daha doьrusu, tяbии sяrvяtlяrиn yenи yataqlarыnыn mяnиmsяnиlmяsиnя yюnяldиlmишdиr. Nяtиcяdя, kцllи mиqdarda da-ьыdыl487

mыш torpaq sahяlяrи, bяrbad vяzиyyяtя dцшmцш tяbии bиtkи юrtцyц, чиrklяndиrиlmиш чoxlu su hюvzяlяrи, sяmяrяsиz иstиfadя nяtиcяsиndя yararsыzlaшmыш,
bиr sыra bюyцk яhяmиyyяtя malиk faydalы qazыntы yataqlarы, respublиkanыn
ekolojи cяhяtdяn zяrяrlи zonasыna чevrиlmяsиnиn baшlыca sяbяblяrиndяn bиrи
olmuшdur.
Щазырды bюyцk torpaq sahяlяrи daьыdыlmaqla yanaшы, su hюvzяlяrиnиn
hasиlat vя saflaшdыrma tullantыlarы иlя иntensиv чиrklяndиrиlmяsи, bиtkи vя
heyvanat alяmиnиn qиsmяn vя ya tamamиlя mяhv olmasы kиmи acы reallыq
цzя чыxmышdыr. Abшeron, Gяncя, Daшkяsяn, Qazax, Qaradaь rayonlarыnыn
яrazиlяrиndя vя Naxчыvan MR-dя bu vяzиyyяt юzцnц daha aчыq шяkиldя
bцruzя vermишdиr. Иlkиn hesablamalara gюrя, bu rayonlarda яtraf mцhиtиn
чиrklяndиrиlmяsи nяtиcяsиndя юlkяnиn игтисадиййатына dяyяn иqtиsadи zяrяrиn
цmumи mиqdarы 150-200 mиlyon dollar tяшkиl edиr.
Dяymиш zяrяrиn aradan qaldыrыlmasы цzrя tяdbиrlяrиn hяyata
keчиrиlmяsи иsя daha bюyцk hяcmdя иnvestиsиya qoyuluшlarыnыn hяyata
keчиrиlmяsиnи tяlяb edиr. Bununla yanaшы, tяbияtи mцhafиzя tяdbиrlяrи цчцn
ayrыlan kapиtal qoyuluшunun vaxtыnda, lazыmи mяqsяdlяr цчцn vя yцksяk
sяvиyyяdя mяnиmsяnиlmяsиnи tяmиn etmяk mяqsяdиlя bиr sыra иqtиsadи vя
tяшkиlatи tяdbиrlяrиn hяyata keчиrиlmяsи mяqsяdяuyьun sayыlыr.
Гейд етмяк лазымдыр ки, щазырды ян мараглы щал Жянуб sяrhяdlяrи
boyu axan Araz чayы bяdnam qonшu Ермянистан respublиkaсыnыn
яrazиsиndян чиrkab materиallarla чиrklяndиrиlиr. Чay sularыnыn tяrkиbиndя,
xцsusиlя aьыr metallarыn mиqdarы цstцnlцk tяшkиl edиr. Tяяssцflяr olsun kи,
bu sular kяnd tяsяrrцfatыnda vя Bakыnыn su tяchиzatыnda иstиfadя edиlиr.
Respublиkanыn 45 шяhяrиndяn 35-иndя tяmиzlяyиcи qurьular fяalиyyяt
gюstяrиr kи, bunlar da yalnыz mexanиkи tяmиzlяmя xarakterlи ишlяrи yerиnя
yetиrиrlяr. Hяmиn qurьularыn texnolojи cяhяtdяn yararsыzlыьы иsя mюvcud
problemlяrи daha da dяrиnlяшdиrиr. Hazыrda Bakы шяhяrиndя mяишяt
sularыnыn yalnыz yarыya qяdяrи tяmиzlяnиr vя Xяzяr dяnиzиnя axыdыlыr.
Яslиndя Bakы Тяmиzlяyиcи Сtansиyasыnыn иstиsmar mцddяtи 14 иl olduьundan
artыq onun mяnяvи kюhnяlmяsи baш verиr.
Mяsяlя burasыndadыr kи, Abшeron yarыmadasыnda sяnayeнин чиrkab
sularы иlя яtraf mцhиtиn чиrklяnmяsи чox tяhlцkяlи vяzиyyяt yaratmышdыr.
Bakы vя Sumqayыt шяhяrlяrиndя ичmяlи suyun aшaьы keyfиyyяtи sяth sularыnыn
чиrklяnmяsи иlя baьlы olsa da, texnиka kюhnя olduьuna gюrя, mцvafиq
problem юz zяrurи hяllиnи tapmыr.
Onu da qeyd edяk kи, яtraf mцhиtиn vя sularыn чиrklяnmяsиndя kяnd
tяsяrrцfatыnыn da rolu az deyиldиr. Иqtиsadи иslahatlarыn юtяn dюvrцndя
юlkяmиzиn kяnd tяsяrrцfatыnda hяr иl 300 mиn ton kиmyяvи gцbrяlяr vя 4050 mиn tondan artыq pestиsиdlяr ишlяnmишdиr. Kollektиv tяsяrrцfatlarda
onlaрdan sяmяrяsиz иstиfadя edиlmяsи regиonlarda яhalиnиn saьlamlыьыna
mяnfи tяsиrlя nяtиcяlяnmишdиr.
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Гейд етмяк лазымдыр ки, son иllяr respublиkada davamlы ekolojи
tarazlыьыn pozulmasыna яn чox sяbяb olan sahя щасилат вя емал sяnayesиdиr. Sяnayenиn sahяlяrи ичяrиsиndя, xцsusиlя yanacaq-energetиka, metallurgиya vя kиmya sahяlяrи яtraf mцhиtя kиfayяt qяdяr tяhlцkя tюrяdиr.
Бундан башга, республикада mиneral-xammal sяrvяtlяrиnя olan tяlяbatыn artmasы vя onlarыn tяbии ehtиyatlarыnыn tцkяnmяsи иlя yanaшы, hasиlat
sяnayesиndя fиlиz vя qeyrи-fиlиz sяrvяtlяrиnиn kцllи mиqdarda иtkиsиnя yol
verиlиr.
Mюvcud sяnaye иstehsalы artыmыnы nяzяrя alaraq bu zиddиyyяtиn yaxыn
dюvr цчцn daha da kяskиnlяшяcяyиnи gюzlяmяk olar vя яgяr son dяrяcя qыsa
bиr mцddяt яrzиndя яsaslы tяdbиrlяr hяyata keчиrиlmяzsя, bu zиddиyyяt
respublиkanыn sяnaye sahяlяrиndя bиr sыra gюzlяnиlmяz пис nяtиcяlяrя sяbяb
ola bиlяr.
Гейд етмяк лазымдыр ки, яvvяllяr иrиhяcmlи иstиsmar ишlяrи aparыlmыш
Daшkяsяn rayonunda hяm иstиsmar sahяlяrиndя, hяm dя Фиlиz Сaflaшdыrma
Кombиnatы yerlяшяn яrazиdя, Zяylиk Аlunиt Йataьыnыn Иstиsmarы Сahяsи vя
Gяncя Эиl-Тorpaq Кombиnatы яrazиsиndя 100 mln. манат зийанла юlчцlяn
иstehsalat tullantыlarыnыn яtraf mцhиtя neqatиv tяsиrи sяrbяst davam etmяkdяdиr. Abшeronda яhяngdaшы yataqlarыnыn, Xяzяr sahиlиndя qum yataqlarыnыn, чay vadиlяrиndя qum-чыnqыl yataqlarыnыn kortяbии иstиsmarы nяtиcяsиndя yaranan ekolojи problemlяr artmaqdadыr.
Цmumиyyяtlя, mцtяxяssиslяr daь-mяdяn sяnayesиnиn яtraf mцhиtdя
problem yaradan иstehsalat proseslяrи vя amиllяrиnи aшaьыdakы kиmи qruplaшdыrыrlar:
1. Faydalы qazыntыlarыn aчыq vя yeraltы цsullarla чыxarlmasы;
2. Яtraf sahяdя иstehsalat strukturlarыnыn yerlяшdиrиlmяsи vя
fяalиyyяt gюstяrmяsи.
3. Zяngиnlяшdиrmя vя ya saflaшdыrma qurьularыnыn yerlяшdиrиlmяsи
vя onlarыn fяalиyyяt gюstяrmяsи;
4. Иstehsalat tullantыlarыnыn yaranmasы, toplanmasы, tяkrar иstehsalat tullantыlarы;
5. Aьыr yцklяrиn nяqlи;
6.Yaыmfabrиkat mяhsullarыn hazыrlanmasы цzrя qurьularыn yerlяшdиrиlmяsи vя onlarыn fяalиyyяt gюstяrmяsи.
Bazar mцnasиbяtlяrиnя keчиd шяraиtиndя qarшыya чыxan mцhцm problemlяrdяn bиrини mцяssиsяlяrdя tullantыlarыn zяrяrsиzlяшdиrиlmяsи vя tяbияtи
mцhafиzя tяdbиrlяrиnиn lazыmи sяvиyyяdя malиyyяlяшdиrиlmяsи mяnbяlяrиnиn
dяqиqlяшdиrиlmяsи tяшkиl едир.
Мцщцм мясялялярдян бири яtraf mцhиtиn mцhafиzяsи цzrя mцhцm tяbии
ehtиyatlarыn tam vя kompleks иstиfadя edиlmяsи, tяkrar xammal ehtиyatlarы
vя иstehsal tullantыlarыnыn tяsяrrцfat dюvrиyyяsиnя cяlb edиlmяsи мясялясидир.
Hazыrda zиbиlxanalarda kцllи mиqdarda tяkrar xammal ehtиyatlarы toplan489

mышdыr. Onlarыn sяmяrяlи иstиfadя edиlmяsи sяnaye mцяssиsяlяrиndя bиr sыra
texnиkи vя иqtиsadи tяdbиrlяrиn hяyata keчиrиlmяsиnи tяlяb edиr. Balakяn
rayonunun шиmal hиssяsиndя, Bюyцk Qafqazыn cяnub yamaclarы boyunca
uzunluьu 50-60 km, enи 25-30 km olan genиш яrazи Zaqatala-Balakяn fиlиz
zonasы елан edиlmишdиr. Buradan aydыn olur kи, Zaqatala-Balakяn
rayonlarы XXЫ яsrdя respublиkamыzыn иntensиv иnkишaf edяn daь-mяdяn vя
metallurgиya sяnayesи bazasыna чevrиlяcяkdиr.
Иnkишaf etmиш bazar иqtиsadиyyatlы юlkяlяrиn tяcrцbяsи sцbut edиr kи,
ekolojи tarazlыьыn pozulmasыna qarшы mцbarиzяnиn иnzиbatи vя ya bиrbaшa
metodlarы vaxtиlя иqtиsadиyyatda texnogen иnkишafыn nяtиcяsи kиmи яtraf
mцhиtиn deqradasиyasыna yюnяldиlяn иlk sяrt vя яnяnяvи addыmlar olmuшdur. Maddи иstehsal sahяlяrиnиn, xцsusиlя dя sяnaye vя kяnd tяsяrrцfatыnыn
яtraf mцhиtя gцclц tяsиrи tяmиzlяyиcи fиltrlяrиn vя qurьularыn, texnogenezdяn xцsusи qorunan яrazиlяrиn yaranmasыna, tullantыlarыn yыьыlыb
saxlanmasы sиstemиnиn tяkmиllяшmяsиnя, elяcя dя чиrklяnmиш torpaqlarыn
rekultиvasиyasыna sяbяb oldu. Mяsяlя burasыndadыr kи, elя bu gцnцn
юzцndя dя bцtцn dцnyada яtraf mцhиtиn mцhafиzяsи цzrя bцtцn plan vя
proqramlarda yuxarыda qeyd etdиyиmиz tяdbиrlяrя xцsusи dиqqяt verиlиr.
Lakиn bu metodlarla, яslиndя texnogen иnkишafыn nяtиcяlяrи иlя mцbarиzя
aparыlыr, onu doьuran sяbяblяr иsя mяhdudlaшdыrыlmыr vя ya lяьv olunmur.
Ekolojи tarazlыьыn qorunmasыnda bиrbaшa tяnzиmlянmя metodlarыnыn
rolu gяlяcяkdя dя bюyцk olacaьыna baxmayaraq, texnologиyanыn mцasиr
sяvиyyяsи иstehsalыn иnkишafыnыn mяnfи ekolojи nяtиcяlяrиnиn ancaq alternatиv
varиantlar vя aztullantыlы texnologиyalar яsasыnda lяьv olunmasыna иmkan
vermиr. Юlkяdя bazar иqtиsadиyyatыnыn mцkяmmяl rяqabяt sиstemи formalaшmadыьыna gюrя иqtиsadи-hцquqи mexanиzmlяr яtraf mцhиtи mцhafиzя
etmяyя иmkan vermиr.
Иqtиsadи иnkишafыn mцasиr mяrhяlяsиndя ekolojи tarazlыьыn pozulmasы
иlя baьlы vя ekologиya-иqtиsadиyyat mцnasиbяtlяrиnиn daha da gяrgиnlяшmяsиnиn qarшыsыnы almaq mяqsяdиlя tяbияt vя cяmиyyяtиn ahяngdar qarшыlыqlы яlaqя vя tяsиrи иstиqamяtиndя lazыmи tяdbиrlяrиn gюrцlmяsи zяrurяtи
meydana чыxыr. Bunun цчцn xцsusи olaraq ekolojи tяnzиmlяmя sиstemиnиn
yaradыlmasы vacиb sayыlыr. Ekolojи tяnzиmlяmя davamlы ekolojи иnkишafыn
tяmиn edиlmяsиndя dюvlяtиn hяyata keчиrdиyи sиyasяtя иqtиsadи baxыmdan
tяsиr gюstяrиr. O, чox mцhцm tяsиr obyektи kиmи tяbияt vя cяmиyyяtиn
иstehsalla baьlы olmayan цnsцrlяrиnя mяnfи tяsиr gюstяrиr, иstehsalla baьlы
olmayan цnsцrlяr иqtиsadиyyat цчцn kяnar amиllяr hesab edиlsя dя, onlar
da юz nюvbяsиndя keчиd dюvrцndя qarшыlыqlы ekolojи tarazlыьa sяbяb ola
bиlяrlяr. Kяnar amиl dedиkdя, яtraf mцhиtя atыlan qaz vя bяrk formalы
tullantыlar vя чиrkab sularы nяzяrdя tutulur.
Mюvcud problemlяrиn aradan qaldыrыlmasы mяqsяdиlя bиr sыra иqtиsadи
metodlardan иstиfadя edиlиr. Konkret halda, burada sюhbяt vergи vя
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malиyyя alяtlяrиnиn tяtbиq olunmasыndan gedиr. Яgяr kяnar amиllяr иqtиsadи
proseslяrя mяnfи tяsиr gюstяrиrsя, onda vergи mexanиzmиnиn tяsиr vasиtяlяrиndяn, яgяr mцsbяt tяsиr gюstяrиrsя, subsиdиyalardan иstиfadя olunur.
Hazыrda ekolojи tarazlыьы qoruyub saxlamaq vя ekolojи tяhlцkяsиzlиyи tяmиn etmяk mяqsяdиlя dцnya юlkяlяrиnиn чoxunda xцsusи dюvlяt orqanlarы
fяalиyyяt gюstяrиr. Bu orqanlar ekolojи tarazlыьыn qorunmasыna cavabdeh
olmaqla yanaшы, яtraf mцhиtи чиrklяnmяkdяn qorumaq цzrя mяqsяdlи
proqramlar vя tяdbиrlяr hazыrlayыb hяyata keчиrиrlяr. Tяcrцbя gюstяrиr kи,
иlk vaxtlar ekolojи tarazlыьыn qorunmasы tяdbиrlяrиnиn иqtиsadи mцxanиzmlяrи hяmиn orqanlar tяrяfиndяn чox az tяtbиq olunmuш, яvяzиndя иsя
daha чox иnzиbatи-amиrlиk mexanиzmlяrиnя цstцnlцk verиlmишdиr.
Иnkишaf etmиш bazar иqtиsadиyyatlы юlkяlяrdя ekolojи tяnzиmlяmяnиn
чoxиllиk tяcrцbяsиnиn юyrяnиlяrяk цmumиlяшdиrиlmяsи respublиkamыzыn иqtиsadиyyatыnda da davamlы ekolojи иnkишafыn tяmиn edиlmяsиndя иqtиsadи mexanиzmlяrиn yaradыlmasы цчцn mцhцm яhяmиyyяt kяsb edиr. Beynяlxalq
tяcrцbя sцbut edиr kи, иqtиsadи иnkишafыn mцasиr mяrhяlяsиndя ekolojи
tяnzиmlяmя qarшыlыqlы яlaqяdя olan hяr иkи metodla aparыlmalыdыr. Onlardan hansыnыn harada tяtbиq edиlmяsи иsя konkret regиon vя yaxud mцяssиsяdяn asыlы olaraq mцяyyяn edиlиr. Иqtиsadи яdяbиyyatda tяtbиq olunan
mexanиzmlяrиn vя ya tяdbиrlяrиn mцяssиsяnиn tяsяrrцfat fяalиyyяtиnя yaxшы
vя ya pиs tяsиr gюstяrmяsиndяn asыlы olaraq mцvafиq шяkиldя mцsbяt vя ya
mяnfи stиmullarыn yaranmasы fиkrи qeyd olunur.
Tяcrцbяdя ekolojи tяnzиmlяmяnиn иqtиsadи metodlarыndan иstиfadя, иlk
nюvbяdя tяbии ehtиyatlara qиymяt qoyulmasы иlя baьlыdыr. Eynи zamanda bu
metodlardan иstиfadя zamanы makroиqtиsadи sяvиyyяdя dюvlяtиn hяyata
keчиrdиyи иqtиsadи sиyasяtиn konseptual яsaslarы da mцhцm яhяmиyyяt kяsb
edиr. Bazar иqtиsadиyyatыna keчиdиn иndиkи mяrhяlяsиndя gцzяшtlи kredиtlяrиn
vя gцzяшtlи vergи sиstemиnиn, чиrklяnmяyя gюrя cяrиmяlяrиn sиstemlи шяklя
salыnaraq tяtbиq edиlmяsи, шцbhяsиz kи, иlk nюvbяdя tяbияtи mцhafиzя orqanlarыnыn borcudur.
Respublиkamыzыn bazar иqtиsadиyyatыna qяdяm qoymasы ekolojи tarazlыьыn qorunmasы sahяsиndя dя бир сыра тядбирлярин щяйата кечирилмясиня
имкан verиr. Beynяlxalq tяcrцbя gюstяrиr kи, sюzцgedяn sahяdя иqtиsadи
maraqlandыrma tяdbиrlяrиnиn hяyata keчиrиlmяsи mцsbяt nяtиcяlяrя gяtиrиb
чыxarыr. Bazar иqtиsadиyyatlы юlkяlяrиn яksяrиyyяtиndя bu sahя daиm dиqqяt
mяrkяzиndя saxlanыlыr. Bura яsasяn чиrklяnmяdяn dяyяn sosиal-иqtиsadи
zяrяrиn qиymtяlяndиrиlmяsи vя иstehsalыn tяшkиlиndя ekolojи mяsяlяlяrя fиkиr
verиlmяsи daxиldиr.
Ekolojи tarazlыьыn pozulduьu яksяr юlkяlяrdя яtraf mцhиtиn mцhafиzяsиnя xиdmяt edяn Дюvlяt sиstemи fяalиyyяt gюstяrиr. Hяmиn sиstemя
aшaьыdakыlar aиddиr:
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- яtraf mцhиtиn mцhafиzяsиnя daиr dюvlяt tяdbиrlяrиnиn hяyata keчиrиlmяsи;
- яtraf mцhиtиn mцhafиzяsи sahяsиndя юzяl sektorun fяalиyyяtиnиn
dюvlяt tяrяfиndяn stиmullaшdыrыlmasы(bиrbaшa vя ya dolayы malиyyя yardыmlarы, gцzяшtlи vergи, kredиt vя s.);
- normatиv tяnzиmlяmя vя cяrиmя sanksиyalarыnыn tяtbиqи(ekolojи ekspertиza, ekolojи normatиv vя mяhdudиyyяtlяr, чиrklяnmяyя gюrя юdяnишlяr
vя s.);
- ekolojи layиhя vя иdeyalarыn malиyyяlяшdиrиlmяsи.
Иnkишaf etmиш bazar иqtиsadиyyatlы юlkяlяrdя ekolojи tarazlыьыn qorunmasыnыn aшaьыdakы prиnsиplяrи яsas gюtцrцlцr: ekolojи tяhlцkяsиzlиyиn цstцnlцyц prиnsиpи; ekolojи tяhlцkяsиzlиyиn tяmиn olunmasыnda яhalиnиn kцtlяvи ишtиrakыnыn vacиblиyи; иstehsal texnologиyalarыnыn vя avadanlыqlarыnыn
ekolojи cяhяtdяn яlverишlи sяvиyyяdя olmasы; ekolojи baxыmdan яlverишsиz
vяzиyyяtиn yarana bиlmяsи ehtиmalыnыn qabaqcadan dяrk edиlmяsи; ekolojи
tяhsиlиn formalaшmasы vя иnkишafы; иstehsal vя ekolojи tяhlцkяsиzlиyиn vяhdяtи prиnsиpи.
Иqtиsadи яdяbиyyatda davamlы ekolojи tarazlыьыn tяmиn edиlmяsиndя
иstиfadя edиlяn иqtиsadи metodlarы mцxtяlиf cцr tяsnиflяшdиrиrlяr. Bяzяn bu
иqtиsadи metodlarы цmumи vя xцsusи metodlara ayыrmaqla aшaьыdakы kиmи
qruplaшdыrыrlar:
- makroиqtиsadи sяvиyyяlи metodlar, yяnи bцtцn tяsяrrцfat sahяlяrиnи
яhatя edяn иqtиsadи metodlar;
- xцsusи metodlar, bиlavasиtя яtraf mцhиtиn mцhafиzяsи иlя baьlы olan
иqtиsadи metodlar.
Dцnya юлкяляринин tяcrцbяsи gюstяrиr kи, tяbии ehtиyatlardan юdяnишlи
иstиfadя ekolojи tarazlыьыn qorunmasы цzrя fяalиyyяtиn иqtиsadи stиmullaшdыrma sиstemиnи mцяyyяn edиr. Bu sиstem tarиxяn bazar иqtиsadиyyatlы юlkяlяrdя иstehsal vя иstehlakчыlarыn balanslaшdыrыlmыш hяrяkяtиnиn formalaшmasыna иmkan vermишdиr. Ayrы-ayrы юlkяlяrdя tяtbиq olunan иqtиsadи stиmullaшdыrma tяdbиrlяrи onlarыn davamlы ekolojи иnkишafыnda чox mцhцm roиl
oynamышdыr.
Mцasиr davamlы ekolojи иnkишafыn tяmиn olunmasыnda иstиfadя edиlяn
яn mцhцm иqtиsadи metodlardan bиrи dя vergиlяrdиr. Dцnya tяcrцbяsи
sцbut edиr kи, ekolojи vergиlяr aшaьыdakы problemlяrи hяll edиr:
- mяhsulun qиymяtиnиn ona sяrf olunan xяrclяrя, o cцmlяdяn dя tяbии
ehtиyatlara, яtraf mцhиtя dяyяn zяrяrя uyьun olmasы;
- чиrklяndиrяnlяr tяrяfиndяn ekolojи zяrяrиn kompensasиyasыna шяraиt
yaratmaq.
Ekolojи vergиlяr, bиr tяrяfdяn, ekolojи cяhяtdяn balanslaшdыrыlmыш fяalиyyяtи stиmullaшdыrыr, dиgяr tяrяfdяn иsя, resurstutumlu иstehsalы sыxышdыrыr.
Bu vergиlяrиn tяtbиqи zamanы яvvяlcя, яtraf mцhиtиn mцhafиzяsи orqanlarы
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tяrяfиndяn иlkиn addыm atыlыr, sonra иsя qalan proseslяr bazar mexanиzmlяrиnиn юhdяsиnя buraxыlыr.
Beynяlxalq tяcrцbяyя gюrя, bцtюvlцkdя иstehsalчыlar цчцn vergи gцzяшtlяrи ekolojи fяalиyyяt nюvцndяn asыlы olaraq mцяyyяn edиlиr. Ekolojи tarazlыьыn pozulmasыna qarшы aparыlan mцbarиzяnиn sяmяrяlиlиyиnи yцksяltmяk mяqsяdиlя gцzяшtlи vergиlяr sиstemиnиn tяtbиqи tяcrцbяsи genиш yayыlmышdыr. Bяzяn иsя belя hallarda иstehsalчыlar vergиyя cяlb olunmur. Иnkишaf etmиш bazar иqtиsadиyyatlы юlkяlяrdя fяalиyyяt gюstяrяn ekolojи fondlarыn, elяcя dя tullantыlardan иstиfadя edяn vя onlarыn emalы иlя mяшьul olan mцяssиsяlяриn vergиdяn azad olmasы buna яyanи mиsaldыr.
Beynяlxalq Еkolojи Вergиlяr Сиstemиndя dюrd яsas tяtbиq sahяsи fяrqlяndиrиlиr: sahяvи, texnolojи, regиonal vя mяhsula aиd olan. Davamlы ekolojи
иnkишaf tиpиnя keчиdlя яlaqяdar olaraq tяbияttutumlu sahяlяrdя yцksяk vergиlяrиn tяtbиqи bu sahяlяrиn иnkишafыna mane olur. Odur kи, texnolojи proseslяrиn sonunda vergиlяr yumшaldыlmalыdыr kи, bu sahяlяr daha yaxшы
иnkишaf etsиn vя яtraf mцhиtя tullantыlar azalsыn. Ekolojи vergиlяrиn regиonal
tяtbиq sahяsиnя rяьmяn иsя bяzи иqtиsadчыlar ekolojи cяhяtdяn gяrgиn rayonlarda vergиlяrиn nиsbяtяn yumшaq olmasыnы vя bu yolla hяmиn яrazиlяrя
иnvestиsиyalarыn cяlb edиlmяsиnиn mцmkцnlцyцnц яsaslandыrmaьa чalышыr,
dиgяr qrup иqtиsadчыlar иsя яksиnя, bu яrazиlяrdя vergиlяrиn daha sяrt olmasыnы, bununla da яtraf mцhиtя zяrяrlи tяsиr gюstяrяn mцяssиsяlяrиn иxtиsarыnы
vя яrazиnиn tezlиklя reabиlиtasиyasыnы tяklиf edиrlяr.
Davamlы ekolojи иnkишafa naиl olmaq mяqsяdиlя ABШ-da ekolojи vergиlяr daиm dиqqяt mяrkяzиndя saxlanыlыr. Bцtюvlцkdя dцnyada ozon qatыnыn seyrяlmяsиnя sяbяb olan freonun иstehsalыnы иxtиsar etmяk mяqsяdиlя
1989-cu иldя Фederal hюkumяt tяrяfиndяn onun satышыna vergи qoyuldu.
Freonu яvяz edяn maddяlяrlя иstehsala keчmяk цчцn vaxt lazыm olduьuna
gюrя bu vergи mцtяrяqqи яhяmиyyяt kяsb edиr.
Hazыrda qlobal иstиlяшmя иlя яlaqяdar olaraq bяzи юlkяlяrdя karbona
gюrя vergи tяtbиq etmяk haqqыnda dцшцnцrlяr. Onlarыn fиkrиncя, kюmцr
yanarkяn tяbии qaza nиsbяtяn daha чox karbon ayrыldыьыna gюrя o, daha
yцksяk vergиyя cяlb olunmalыdыr. Беля ки,gяlяcяkdя karbon vergиsиnиn tяtbиqи dцnyada enerjи ehtиyatlarыnыn иstиsmarыnы azaltmaьa vя alternatиv
enerjи mяnbяlяrиnиn иstиfadяsиnя, meшяlяr salыnmasыna vя s. stиmul yaradacaqdыr.
Davamlы ekolojи иnkишafыn tяmиn edиlmяsи sиstemиndя яtraf mцhиtиn
чиrklяnmяsиnя gюrя юdяnишlяr mцhцm яhяmиyyяtя malиkdиr. Bu юdяnишlяr
mцяssиsя vя fиrmalar tяrяfиndяn яtraf mцhиtя dяyяn ekolojи-иqtиsadи zяrяrиn
kompensasиyasы цчцn vacиbdиr. Яtraf mцhиtиn чиrklяnmяsиnя gюrя юdяnишlяr, dяymиш zяrяrиn yalnыz kичиk bиr hиssяsи olmaqla, чиrklяndиrяn mцяssиsяlяrиn cяzalandыrыlmasы vasиtяsи kиmи чыxыш edиr.
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Bazar иqtиsadиyyatыnыn tяlяblяrиnя uyьun olaraq qиymяt mexanиzmиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи problemи davamlы ekolojи иnkишafыn tяmиn edиlmяsи
цчцn mцhцm яhяmиyyяt kяsb edиr. Tяbии ehtиyatlarыn qиymяtlяrиnиn aшaьы
olduьu hallarda ETT-nиn naиlиyyяtlяrиndяn иstиfadяnиn daиm artan problemlяrи, elяcя dя aztullantыlы texnologиyalarыn tяtbиqи mяsяlяlяrи чox vaxt
resurslarыn иsrafчыlыqla иstиfadяsиnя gяtиrиb чыxarыr. Eynи zamanda, mяhsulun qиymяtи ekolojи tяhlцkяsиzlиk sяvиyyяsиndяn asыlы olmalы, ekolojи cяhяtdяn daha tяmиz mяhsul иsя daha ucuz olmalыdыr. Bu zaman beynяlxalq
tяcrцbяyя gюrя ekolojи vergиdяn, subsиdиya vя gцzяшtlяrdяn иstиfadя edиlmяsи mяqsяdяuyьun hesab olunur.
Azяrbaycanыn mцstяqиllиk ялдя етмясиндя, онун qorunub saxlanыlmasыnda vя mюhkяmlяnmяsиndя, юlkя иqtиsadиyyatыnыn sцrяtlи иnkишafыnda,
xalqыn rиfahыnыn йахшылашдырылмасында явязсиз xиdmяtlяrи olan ulu юndяrиmиz Heydяr Яlиyevиn fяalиyyяtиndя ekolojи vяzиyyяtиn yaxшыlaшdыrыlmasы вя
яtraf mцhиtиn mцhafиzяsи даима xцsusи dиqqяt мяркязиндя олмушдур.
1969-1982 vя 1993-2003-cц иllяrdя рespublиkamыza rяhbяrlиk etdиyи dюvrdя
ekologиya vя яtraf mцhиtиn mцhafиzяsи sahяsиndя mцhцm qanunlar, qяrarlar, sяrяncamlar qяbul edиlmиш, иnstиtutsиonal dяyишиklиklяr baш vermишdиr.
Respublиkada hяyata keчиrиlяn struktur иslahatlarы чяrчиvяsиndя, яtraf
mцhиtиn mцhafиzяsи vя tяbии ehtиyatlardan sяmяrяlи иstиfadяnиn ayrы-ayrы
aspektlяrиlя mяшьul olan vя fяalиyyяtlяrиndя qиsmяn bиr-bиrиnи tяkrarlayan
bиr neчя dюvlяt qurumu lяьv edиlmиш, ulu юndяrиmиz Heydяr Яlиyevиn 23
may 2001-cи иl 485 saylы Fяrmanы иlя юlkяdя ekologиya, яtraf mцhиtиn
mцhafиzяsи, hиdrometeorologиya, geologиya, meшячиlиk vя balыqчыlыq sahяляриndя vahиd dюvlяt sиyasяtиnи hяyata keчиrяn Ekologиya vя Tяbии Sяrvяtlяr
Nazиrlиyи yaradыlmышdыr.
Юtяn mцddяt яrzиndя назирлик тяряфиндян “Ekolojи cяhяtdяn dayanыqlы
sosиal-иqtиsadи иnkишafa daиr”, “Meшяlяrиn bяrpa edиlmяsи vя artыrыlmasыna
daиr” Mиllи Proqramlar, “Azяrbaycan Respublиkasыnda yay-qыш otlaqlarыnыn, bичяnяklяrиn sяmяrяlи иstиfadя olunmasы vя sяhralaшmanыn qarшыsыnыn
alыnmasыna daиr” Dюvlяt proqramы vя “Azяrbaycan Respublиkasыnda Hиdrometeоrologиyanыn Иnkишaf Пroqramы” hazыrlaнmыш vя Azяrbaycan Respublиkasы Prezиdentиnиn Sяrяncamlarы иlя tяsdиq edиlmишdиr.
Юlkяdя яtraf mцhиt qanunverиcиlиyиnиn Avropa Иttиfaqы Гanunverиcиlиyиnя uyьunlaшdыrыlmasы иstиqamяtиndя mцhцm tяdbиrlяr hяyata keчиrиlmиш,
иctиmaиyyяtиn ekolojи bиlиklяrиnиn vя яtraf mцhиt haqqыnda mяlumatlыlыьыnыn artыrыlmasыna, habelя dюvlяt vя юzяl яmlak mяnafelяrиnиn qorunmasыna tяmиnat verяn qanunlar qяbul edиlmиш, dиgяr normatиv hцquqи sяnяdlяr hazыrlanmыш vя hюkumяt qяrarlarы иlя tяsdиq edиlmишdиr.
Mцasиr Azяrbaycanda Heydяr Яlиyevиn rяhbяrlиyи иlя baшlanmыш чoxшaxяlи иslahatlarыn bu gцn юlkя Prezиdentи cяnab Иlham Яlиyev tяrяfиndяn
uьurla davam etdиrиlmяsи nяtиcяsиndя юlkяnиn sosиal-иqtиsadи иnkишafы daha
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da sцrяtlяndиrиlmиш, иnkишaf sцrяtиnя gюrя Azяrbaycan nяиnkи regиonda,
hяtta dцnya юlkяlяrи arasыnda юn sыralara чыxmышdыr.
Ekolojи шяraиtиn yaxшыlaшdыrыlmasы, яtraf mцhиtиn mцhafиzяsи, meшячиlиk, hиdrometeorologиya, geologиya, balыqartыrma sahяsиndя son bиr neчя
иldя юlkя rяhbяrlиyиnиn prиnsиpиal mюvqeyи nяtиcяsиndя bюyцk ишlяr gюrцlmцш, uzun иllяr яrzиndя yaranmыш vя mцstяqиl Azяrbaycana mиras qalmыш
ekolojи problemlяr tяhlиl edиlяrяk, onlarыn kompleks hяllиnя yюnяldиlяn 5
Mиllи vя Dюvlяt Proqramlarы tяsdиq edиlmиш, ekologиya vя яtraf mцhиtиn
mцhafиzяsи sahяsиndя qanunverиcиlиk aktlarы vя hюkumяt qяrarlarы qяbul
edиlmиш vя ya tяkmиllяшdиrиlmиш, юlkяmиz beynяlxalг яlaqяlяrи genишlяndиrяrяk 20-dяk beynяlxalq konvensиyalara qoшulmuшdur. Яtraf mцhиtиn
mцhafиzяsи sahяsиndя иnzиbatи metodlara sюykяnmиш иdarяetmя sиstemи
tяkmиllяшdиrиlmиш, ekolojи tяblиьat vя monиtorиnq fяalиyyяtи gцclяndиrиlmиш,
“Чиrklяndиrяn юdяyиr” prиnsиpиndяn genиш иstиfadя edиlmишdиr. Яtraf
mцhitиn mцhafиzяsи tяdbиrlяrиnя иctиmaиyyяtиn cяlb olunmasы иstиqamяtиndя
tяdbиrlяr hяyata keчиrиlmиш, яtraf mцhиtя яlaqяlи nяzarяt шяbяkяsи yaradыlmышdыr. Яtraf mцhиtя vurulmuш zяrяrя gюrя иqtиsadи sanksиyalar тятбиг
едилмиш, яtraf mцhиtиn mцhafиzяsи цzrя dюvlяt fonduna daxиlolmalar son
bиr neчя иldя dяfяlяrlя artmышdыr.
Ekologиya vя Tяbии Sяrvяtlяr Nazиrlиyиnиn яtraf mцhиtиn mцhafиzяsиnя
nяzarяtи hяyata keчиrяn qurumlar tяrяfиndяn 2006-cы иl яrzиndя hцquqи vя
fиzиkи шяxslяr vя vяtяndaшlar tяrяfиndяn yol verиlmиш qanun pozuntularыna
gюrя 4375 akt vя protokol tяrtиb olunmuш, mцяyyяn edиlmиш nюqsanlarla
яlaqяdar иdarя, mцяssиsя vя tяшkиlatlara Яtraf Мцhиtиn Мцhafиzяsи Щaqqыnda Qanuna яsasяn 917 иcrasы mяcburи tяlяbnamяlяr verиlmишdиr. 108 иш
цzrя sяnяdlяr tяdbиr gюrцlmяsи цчцn hцquq mцhafиzя orqanlarыna, яtraf
mцhиtя vurulmuш zяrяrи юdяmяkdяn иmtиna etdиyиnя gюrя, 376 иш
mяhkяmяlяrя gюndяrиlmишdиr. Qanun pozuntusuna yol verdиklяrиnя gюrя,
hцquqи vя fиzиkи шяxslяrя qarшы, цmumиlиkdя 1935 иш цzrя 71427,83 man.
mяblяьиndя cяrиmя tяtbиq edиlmиш, яvvяlkи иlиn cяrиmяlяrи daxиl olmaqla
74546,06 man. юdяnиlmишdиr. Яtraf mцhиtя dяymиш zиyanla baьlы 982 иш
цzrя 1194009,7 man. mяblяьиndя иddиa qaldыrыlmяш, ondan 128907,56
manatыnыn юdяnиlmяsи tяmиn edиlmишdиr. 2982 иш цzrя 405875,47 manat
mяblяьиndя юdяmя verиlmиш, ondan 143359,79 manat юdяnиlmяsи tяmиn
olunmuшdur.
Azяrbaycan Respublиkasы Prezиdentиnиn 18 fevral 2003-cц иl tarиxlи
1152 saylы Sяrяncamы иlя tяsdиq edиlmиш “Azяrbaycan Respublиkasыnda
Мeшяlяrиn Бяrpa Еdиlmяsиnя vя Аrtыrыlmasыna daиr Mиllи Proqram”ыn
tяlяblяrиnя uyьun olaraq 2006-cы иldя 10140 hektar sahяdя meшяbяrpa vя
salma tяdbиrlяrи hяyata keчиrиlmишdиr. Bunun 3848 hektarыnы yenи
meшяlяrиn salыnmasы, 6292 hektarыnы иsя meшяbяrpa ишlяrи tяшkиl etmишdиr. Bu
da keчяn иldяkиnя nиsbяtяn 403 hektar чoxdur. Proqramыn иcrasы иlя
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яlaqяdar 2003-2006-cы иllяr яrzиndя 37724 ha-da meшяbяrpa tяdbиrlяrи
aparыlmышdыr kи, bunun 15104 ha-ы yenи meшяlяrиn salыnmasыdыr. Иlk nюvbяdя, meшяlяrиn bяrpasы vя artыrыlmasыnыn яsasы olan toxum tяdarцkцnцn
vя яkиn materиalы иstehsalыnыn чoxaldыlmasы sahяsиndя яsaslы naиlиyyяtlяr
яldя edиlmишdиr. Belя kи, tиnglиk sahяsиnиn sяpиn, bюyцtmя vя kюklяndиrmя
шюbяlяrиndя 2006-cы иldя 37,5 mln. яdяd, 2001-2006-cы иllяr яrzиndя иsя cяmи
165,5 mln. яdяd mцxtяlиf чeшиddя яkиn materиalы yetишdиrиlmишdиr.
Yarыmsяhra яrazиlяrdя meшя sahяlяrиnиn genишlяndиrиlmяsи mяqsяdи иlя
yenи Meшяsalma Mцяssиsяlяrи (Cяngи, Qaradaь, Gиlяzи, Zяrdab vя
Naxчыvan) yaradыlmыш, юtяn mцddяt яrzиndя hяmиn mцяssиsяlяr tяrяfиndяn
88 hektardan чox яrazиdя yenи meшяlиklяr salыnmышdыr.
Tцkяnmяyяn enerjи mяnbяlяrиndяn иstиfadя sahяsиndя beynяlxalq
tяcrцbяnиn юlkяdя nцmayиш etdиrиlmяsи mяqsяdи иlя respublиkanыn mцxtяlиf
regиonlarынda gцnяш enerjиsиndяn иstиfadя edиlmяklя bиoqraz qurьularы vя
Pиrallahы adasыnda meteorolojи stansиyada kцlяk vя gцnяш enerjиsи иlя
ишlяyяn qurьular quraшdыrыlmышdыr. Respublиka яrazиsиndя aparыlan geolojиkяшfиyyat ишlяrи nяtиcяsиndя юlkяnиn иqtиsadи potensиalыnы mюhkяmlяndиrяn
etиbarlы mиneral-xammal bazasы yaradыlmышdыr. Tяsadцfи deyиldиr kи,
Azяrbaycan Respublиkasы MDB юlkяlяrи arasыnda tиkиntи materиallarыna
olan tяlяbatы daxиlи иmkanlar hesabыna юdяyяn qabaqcыl юlkяlяrdяn bиrиdиr.
Geolojи-Кяшfиyyat Хиdmяtиnиn maddи-texnиkи bazasы gцclяndиrиlmиш,
mцasиr cиhaz vя avadanlыqla tяmиn edиlяrяk modernlяшdиrиlmишdиr.
Tяkcя Daшkяsяn rayonunda aшkarlanmыш qыzыl yataьыnыn ehtиyatlarы
bazasыnda иstиsmar dюvrцndя 2,0-2,5 mlrd. ABШ dollarы hяcmиndя яmtяя
иstehsal edяn daь-mяdяn mцяssиsяsи yaratmaq mцmkцndцr.
Son bиr neчя иl яrzиndя aparыlmыш geolojи-kяшfиyyat ишlяrи nяtиcяsиndя
30-dan artыq qeyrи-fиlиz vя tиkиntи materиallarы, 4 yenи qыzыl yataqlarы aшkar
edиlmиш, юlkяnиn qыzыlчыxarma sяnayesиnиn baza ehtиyatlarы 2 dяfяdяn чox
artыrыlmышdыr. Azяrbaycan geologиyasы tarиxиndя иlk dяfя tяcrцbи yolla 573,3
qram tяbии qыzыl яldя edиlmишdиr.
“Azяrbaycan Respublиkasыnda Hиdrometeorologиyanыn иnkишaf proqramы” nыn иcrasы uьurla davam etdиrиlmиш, Дюvlяt Щиdrometeorolojи Мцшahиdя Шяbяkяsиnиn modernlяшdиrиlmяsи, onun mцasиr cиhaz vя avadanlыqlarla tяchиz edиlmяsи, иnformasиya mцbadиlяsи sиstemиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи, proqnoz vя xяbяrdarlыqlarыn dяqиqlиyиnиn artыrыlmasы иlя рespublиkada яhalийя, dюvlяt strukturlarыna vя иqtиsadиyyatыn ayrы-ayrы sahяlяrиnя
gюstяrиlяn hиdrometeorolojии xиdmяtиn keyfиyyяtиnиn yaxшыlaшdыrыlmasы иstиqamяtиndя mцhцm tяdbиrlяr hяyata keчиrиlmишdиr. Яvvяllяr hava proqnozlarыnыn hazыrlanmasыnda beynяlxalq шяbяkяdяn alыnmыш 2 sиnoptиk xяrиtяdяn иstиfadя edиlиrdиsя, gюrцlmцш tяdbиrlяr nяtиcяsиndя 3 шяbяkяdяn
(Avropa, Tцrkиyя vя Rusиya) alыnmыш 52 xяrиtя vasиtяsиlя verиlяn proqnozlarыn dяqиqlиyи xeylи artыrыlmышdыr.
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Яtraf mцhиtиn komponentlяrи olan hava, torpaq, suyun keyfиyyяtиnиn
daиm nяzarяtdя saxlanыlmasы mяqsяdи иlя яtraf mцhиt цzrя monиtorиnq
sиstemи tяkmиllяшdиrиlmиш, яtraf mцhиtиn чиrklяnmя vяzиyyяtиnя daиr dяqиq
mяlumatlar alыnmasы mяqsяdи иlя 6 Аnalиtиk tяdqиqat laboratorиyasыnыn
fяalиyyяtи yendяn tяшkиl edиlmиш, mцasиr tяlяblяrя cavab verяn cиhaz vя
avadanlыqlarla tяchиz edиlmиш, nяtиcяdя яvvяllяr prиmиtиv цsulla – яl иlя
gюrцlяn analиtиk tяdqиqat ишlяrи avtomatlaшdыrыlaraq mцasиr tяlяblяr sяvиyyяsиnя чatdыrыlmышdыr.Bundan яlavя, яvvяllяr laboratorиyalarda mюvcud
olan analиtиk cиhazlar havada, suda vя torpaqda mюvcud olan yalnыz 30
чиrklяndиrиcиnиn tяyиn edиlmяsиnя иmkan verиrdиsя, ABШ иstehsalы olan vя
avtomatиk sиstemdя ишlяyяn «Xromotomasspektrometr» cиhazыnыn
laboratorиyalarda quraшdыrыlmasы havada, suda, torpaqda 3 mиndяn artыq
цzvи чиrklяndиrиcиnи tяyиn etmяk иmkanы yaratmышdыr.
Яtraf mцhиtиn иdarя olunmasыnda beynяlxalq tяcrцbяnиn юyrяnиlmяsи
vя tяtbиqи sahяsиndя beynяlxalq яmяkdaшlыq uьurla davam etdиrиlиr.
Azяrbaycan Respublиkasы hazыrda 20-yя yaxыn Beynяlxalг Ekolojи
Konvensиyanыn vя bиr чox Beynяlxalq Ekolojи Tяшkиlatlarыn tamhцquqlu
цzvцdцr. BMT-nиn Яtraf Mцhиt, Иnkишaf vя Яrzaq proqramlarы, Sяnaye
Иnkишaf Tяшkиlatы, Qlobal Ekologиya Fondu, Dцnya Bankы, Avropa
Иttиfaqыnыn TASИS Proqramы vя YUNESKO kиmи dцnyanыn aparыcы
beynяlxalq tяшkиlarlarы иlя sыx яlaqяlяr qurulmuш, bиr sыra regиon юlkяlяrи vя
иnkишaf etmиш dюvlяtlяrlя (Gцrcцstan, Иran, Tцrkиyя, Kanada, Almanиya,
Danиmarka, Moldova vя s.) иkиtяrяflи яmяkdaшlыq sazишlяrи иmzalanmыш vя
bu яlaqяlяrиn daha da mюhkяmlяndиrиlmяsи иstиqamяtиndя fяalиyyяt uьurla
davam etdиrиlиr.
Son иllяr рespublиkamыzda ekolojи preoblemlяrиn hяllи sahяsиndя чoxlu
ишlяr gюrцlsя dя, uzun иllяrdяn bяrи yыьыlыb qalmыш mяsяlяlяrиn hяllи kцllи
mиqdarda malиyyя vяsaиtи, texnиkи иmkanlar vя vaxt tяlяb edиr. Юlkя
иqtиsadиyyatыnыn sцrяtlи иnkишafы, Дюvlяt bцdcяsиnиn иmkanlarыnыn artmasы
vя юlkя Rяhbяrиnиn qayьыsы bu problemlяrиn hяllиnя иmkan yaradыr. 3 иyul
2006-cы иl tarиxиndя Azяrbaycan Respublиkasы Пrezиdentи cяnab Иlham
Яlиyevиn yanыnda keчиrиlmиш mцшavиrяnиn yekunlarы яsasыnda hazыrlanaraq
Dюvlяt Baшчыsыnыn 28 sentyabr 2006-cы иl tarиxlи Sяrяncamы иlя tяsdиq
olunmuш “Azяrbaycan Рespublиkasыnda Еkolojи Вяzиyyяtиn Йaxшыlaшdыrыlmasыna Даиr 2006-2010-cu иllяr цчцn Kompleks Tяdbиrlяr Planы”
problemlяrиn hяllи иstиqamяtиndя mцhцm addыmdыr.
Kompleks Tяdbиrlяr Planыnыn яsas иstиqamяtlяrи Bakы, BиbиHeybяt
zonasыnda, Heydяr Яlиyev adыna Beynяlxalq Hava Lиmanы яtrafыnda,
Abшeron yarыmadasыnda, Azяrbaycan Respublиkasыnыn dиgяr яrazиlяrиndя,
o cцmlяdяn Sumqayыt, Naxчыvan, Gяncя, Яlи-Bayramlы, Mиngячevиr vя
dиgяr шяhяrlяrdя ekolojи vяzиyyяtиn yaxшыlaшdыrыlmasы цzrя konkret ишlяrиn
gюrцlmяsиndяn, habelя цmumи ekolojи problemlяrиn hяllиnя yюnяlmиш
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tяdbиrlяrиn yerиnя yetиrиlmяsиndяn vя qanunverиcиlиyиn tяkmиllяшdиrиlmяsиndяn иbarяtdиr.
Davamlы ekolojи иnkишafыn tяmиn edиlmяsиnиn яsas иqtиsadи metodlarыndan bиrи dя ekolojи audиtdиr. “Яtraf Мцhиtиn Мцhafиzяsи Щaqqыnda
Azяrbaycan Respublиkasыnыn Qanunu»na uyьun olaraq яtraf mцhиtиn
mцhafиzяsиnи sяmяrяlи tяшkиl etmяk, tяbии ehtиyatlardan sяmяrяlи иstиfadя
etmяk, bu sahяdя sяmяrяlи иqtиsadи-malиyyя nяzarяtи yaratmaq, яtraf
mцhиtя vurulan zяrяrиn qиymяtlяndиrиlmяsиnи mцяyyяn etmяk mяqsяdиlя
ekolojи audиtиn vurulmasы zяrurи sayыlmышdыr. Юlkя Гanunverиcиlиyиnя gюrя,
ekolojи audиt dedиkdя, “... tяbии resurslarыn иstиfadяsи vя bяrpasы цzrя hesabatlarыn dцzgцn tяrtиb edиlmяsи dя daxиl olmaqla, tяbияtdяn иstиfadячи
tяrяfиndяn ekolojи tяlяblяrиn, яtraf mцhиtиn mцhafиzяsи normalarыnыn vя
qaydalarыnыn gюzlяnиlmяsи mяqsяdиlя onlarыn tяsяrrцfat vя dиgяr fяalиyyяtlяrиnиn mцstяqиl yoxlanыlmasыdыr”. Ekolojи audиt tяbияtdяn иstиfadячи иlя
ekolojи audиtor arasыnda baьlanmыш mцqavиlяyя яsasяn aparыlыr.
Ekolojи audиt - tяbияtdяn иstиfadяnиn tяnzиmlяnmяsи sahяsиndя tяtbиq
olunan яsas иqtиsadи modellяrdяn bиrиdиr. Ekolojи audиt tяbияtdяn иstиfadяnиn иqtиsadиyyatыnыn dиgяr elementlяrи olan ekolojи menecment, ekolojи
lиzиnq, ekolojи sыьorta иlя sыx яlaqяdardыr. O, иlk dяfя olaraq keчяn яsrиn 70cи иllяrиndяn etиbarяn ABШ-da tяtbиq olunmaьa baшlanmышdыr.
Ekolojи audиt hazыrda Bюyцk Brиtanиya, Hollandиya, Иsveч, Almanиya
vя dиgяr юlkяlяrdя genиш иnkишaf tapmышdыr. Bu юlkяlяrdя ekolojи audиtиn
aшaьыdakы nюvlяrи xцsusиlя иnkишaf etmишdиr:
- operatиv audиt;
- dюvlяt иdarяlяrиnиn gюstяrиши иlя normatиv aktlarыn audиtи;
- mцhasиbat uчotunun audиtи.
Ekolojи audиt aшaьыdakы sahяlяr sяvиyyяsиndя hяyata keчиrиlя bиlяr:
- dюvlяt иdarяlяrи;
- transmиllи korporasиyalar;
- regиonlar;
- bяlяdиyyя иdarяlяrи;
- mцяssиsяlяr.
Ekolojи audиt prosesиndя tяbияtdяn иstиfadячиnиn fяalиyyяtи ekolojи qanunverиcиlиk цzrя qяbul olunmuш normatиv-hцquqи sяnяdlяrя vя standartlara uyьun olaraq aparыlыr. Ekolojи audиtиn sas mahиyyяtи tяbияtdяn
иstиfadячиlяrиn fяalиyyяtиnиn dцzgцn vя sяmяrяlи qurulmasыna zяrurи kюmяk
gюstяrmяklя yanaшы, dюvlяtиn ekolojи sиyasяt sahяsиndя qяbul etdиyи
tяlяblяrиn tam hяyata keчиrиlmяsи цчцn шяraиt yaratmaq, юlkяnиn tяbии
resurslarыnыn, яtraf mцhиtиn, ekolojи tarazlыьыn qorunmasыnыn sяmяrяlи иstиqamяtиnи mцяyyяn etmяkdяn иbarяtdиr. Beynяlxalq Тиcarяt Пalatasыnыn tяrиfиnя gюrя иsя, еkolojи audиt, tяbияtdяn иstиfadяnиn иdarя olunmasыnыn dюvrи
vя obyektиv qиymяtlяndиrиlmяsиnи sиstematиk vя sяnяdlяrlя tяsdиq olunan vя
498

qиymяtlяndиrmяnи tяrkиbиnя daxиl edяn иdarяetmя vasиtяsиdиr. Beynяlxalq
Сtandatlaшdыrma Тяшkиlatыnыn tяbиrиncя, ekolojи audиt vaxtdan-vaxta
keчиrиlяn yoxlama prosesи olub, onun яsas mяqsяdи obyektиv mяlumatlarыn alыnmasы, elяcя dя ekolojи tяdbиrlяrиn ekolojи tяlяblяrя cavab verиb-vermяmяsиnи tяyиn edиr.
Ekolojи audиtиn mяqsяdи яtraf mцhиtиn, ekolojи tяhlцkяsиzlиyиn tяmиn
olunmasы цчцn tяbияtdяn иstиfadячиlяrиn fяalиyyяtиnиn mюvcud qanunverиcиlиyя, ekolojи norma vя standatlara uyьunluьunu mцstяqиl yoxlamaq, onlarыn fяalиyyяtиnиn sяmяrяlи tяшkиlи vя ekolojи sиyasяtиn dцzgцn mцяyyяnlяшdиrиlmяsи иlя baьlы zяrurи mяslяhяtlяr vermяk, kюmяk gюstяrmяklя dюvlяtиn
ekolojи sиyasяtиnиn hяyata keчиrиlmяsиnя иmkan yaratmaqdыr.
12.2.Азярбайъанда еколожи дурум вя игтисади
инкишафын таразлыг проблеми
Репсубликамызда ятраф мцщитин мцщафизяси мясяляляри кечян ясрин
50-60-жы илляриндян сонра даща да кяскинляшмишдир. Кечмиш ССРИ тяркибиндя республикамызын тябии сярвятляриндян кортябии истифадя, еколоъи тутум
нязяря алынмадан чиркли сянайе сащяляринин йерляшдирилмяси вя онларын
тямизляйижи гурьуларла тяжщиз едилмямяси нятижясиндя ятраф мцщитя антропоэен тясир эцжлянмиш, бязи яразилярдя техноэен ландшафтлар ямяля эялмишдир. Аграр бюлмядя истифадя едилян зящярли кимйяви маддялярин нормадан
артыг тятбиг едилмяси нятижясиндя торпаглар чирклянмяйя мяруз галмышдыр.
Бцтцн бу тясирляр нятижясиндя торпагларын, су щювзяляринин, атмосферин,
битки вя щейванат аляминин вя бцтювлцкдя ландшафт комплексляринин мцщафизяси республикамызын ясас еколоъи проблемляриня чеврилмишдир.
Азярбайжанда еколоъи проблемляр даща чох сянайе вя кянд тясяррцфатынын инкишаф етдийи районлар цчцн сяжиййявидир. Бу бахымдан еколоъи
проблемлярин кяскинляшдийи яразиляря нефтчыхарма сянайесинин инкишаф етдийи
Хязяр дянизи, Абшерон йарымадасы, Жянуб-Шярги Ширван вя Муьан дцзлярини; даь-мядян сянайесинин инкишаф етдийи Дашкясян, Балакян вя Нахчыван МР яразилярини; ири сянайе шящярляри олан Бакы, Сумгайыт, Эянжя, ЯлиБайрамлы вя Минэячевирин техноэени позулмуш торпаг сащялярини; республиканын атмосфер вя су щювзялярини; Кцр-Араз овалыьынын шоранлашмыш вя
даьларымызын ерозийайа уьрамыш торпагларыны; илбяил гырылараг сейрялдилян вя
мящволма тящлцкяси алтында олан дцзян вя даь мешялярини вя с. аид етмяк
олар. Бцтцн бунлар юз щяллини эюзляйян чох мцряккяб проблемлярдир.
Лакин мясяля бурасындадыр ки, сосиал-игтисадир проблемлярин чохлуьу
еколоъи мясялялярин щяллини чятинляшдирир, дювлятин еколоъи проблемлярин щяллиня йюнялтдийи вясаитляр онларын арадан галдырылмасы цчцн кифайят етмир.
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Жядвял 1
2004-2008-жи иллярдя Азярбайжан Республикасы цзря
ятраф мцщитин мцщафизясиня вя тябии ресурслардан сямяряли истифадяйя
йюнялдилмиш ясас инвестисийа гойулушу
Жями,
мин манат
О жцмлядян
Су ещтийатларынын
мцщафизясиня
Атмосфер щавасынын
мцщафизясиня
Торпагларын
мцщафизясиня
Диэяр тядбирляря

2004
1911,3

2005
2912,3

2006
8879,4

2007
55504,6

2008
97885,3

1706,5

1309,8

6838,1

18762,8

78830,2

204,8

1503,9

1601,9

1091,8

929,6

-

98,6

439,4

35650

18125,7

-

-

-

-

-

Жядвял мялуматларындан эюрцндцйц кими, республикамыз цзря ятраф
мцщитин мцщафизясиня вя тябии ресурслардан сямяряли истифадяйя йюнялдилмиш
ясас инвестисийа гойулушунун щяжми 2008-жи илдя, 2004-жц иля нисбятян ися
5,6 дяфя артараг 9,7 милйон маната чатмышдыр. Тящлили эюстярир ки, 2008-жи
илдя бу мягсяд цчцн сярф олунан ясас инвестисийа гойулушунун щяжми
2003-2005-жи иллярдяки мцвафиг инвестсийа гойулушунун щяжминдян 14,1%
вя йа 1,1 млн.манат чох олмушдур. Бу, ясасян 2008-жи илдя су ещтийатларынын мцщафизясиня йюнялдилян ясас инвестисийа гойулушунун 2006-жы вя
2007-жи иллярля мцгайисядя мцвафиг олараг 11,5 дяфя вя 4,2 дяфя артмасы
нятижясиндя мцмкцн олмушдур. 2008-жи илин мялуматына эюря, су ещтийатларынын мцщафизясиня йюнялдилмиш ясас инвестисийа гойулушунун (78183
милйон манат) бцтювлцкдя ятраф мцщитин мцщафизясиня вя тябии ресурсЛардан сямяряли истифадяйя йюнялдилмиш ясас инвестисийа гойулушу щяжминдя
хцсуси чякиси 80,5%-я бярабяр олмушдур. Атмосфер щавасынын мцща-физясиня йюнялдилмиш инвестисийа гойулушларынын щяжми 2008-жи илдя 2006-жы иля
нисбятян 1,7 дяфя, 2007-жи иля нисбятян 1,1 дяфя азалараг 929,6 мин манат
тяшкил етмишдир ки, бунун да бцтювлцкдя республика цзря ятраф мцщитин
мцщафизясиня вя тябии ресусрлардан сямяряли истифадяйя йюнялдилмиш ясас
инвестисийа гойулушунун щяжминдя хцсуси чякиси 1%-я бярабярдир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, сон дюврдя торпагларын мцщафизясиня йюнялдилян инвестисийа гойулушунун щяжми ися яввялки иллярля мцгайисядя
хейли азалса да, 2007-жи иллярля мцгайисядя 2 дяфя азалараг, 2008-жи илдя
18,1 млн. манат тяшкил етмишдир.
Юлкямиздя еколоъи вязиййятин саьламлашдырылмасы, еколоъи тящлцкясизлийин тямин едилмяси цчцн илк нювбядя атмосферин мцщафизясиня диггят
йетирмяк лазымдыр. Апарылан тядгигатлар эюстярир ки, республикамызын
атмосфер щавасынын вязиййяти эярэин олараг галмагдадыр.
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Жядвял 2
Азярбайжан Республикасы цзря 2004-2008-жи иллрдя чиркляндирижи
маддялярин атмосферя атылмасы мянбяляри
Чиркляндирижи маддялярин атмосферя
атылмасы жями,
мин тон
О жцмлядян
Стасионар
мянбялярдян
Автомобил
няглиййатындан

2004

2005

2006

2007

2008

975,3

1054,3

875,1

970

923

539,8

557,9

344,2

386

281

435,5

496,4

530,9

584

642

Жядвял мялуматларындан эюрцндцйц кими, 2006-жы илдя атмосферя
атылмыш чиркляндирижи маддялярин щяжми 2006-жы илдя 1995, 2000 вя 2005-жи
иллярля мцгайисядя мцвафиг олараг 34,0%, 3,6% вя 17,0% азалмасына
бахмайараг, автомобил няглиййатындан атмосферя дахил олан чиркляндирижи
маддяляряин щяжми мцгайися едилян илляря нисбятян 18,8%, 35,2%, 7,0%
артараг 2006-жы илдя 530,9 мин тон тяшкил етмишдир. 2008-жи илдя ися 923 мин
тона чатмышдыр.
Республика Дювлят Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийинин
мялуматына эюря, сянайе мцяссисяляринин там эцжциля ишлядийи дюврлярдя
юлкянин щава щювзясиня 112 мин тон тоз щиссяжикляри, 93 мин тон кцкцрд
2-оксид, 638 мин тон карбон оксиди, 82 мин тон азот оксиди, 1 млн. 665
мин тон карбощидроэенляр 37 мин тон мцхтялиф тяркибли кимйяви маддяляр
атылмышдыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, ян жидди еколоъи проблемлярдян бири торпагларын чирклянмяси иля баьлыдыр. Тякжя Абшерон йарымадасында 3200 щектардан чох ярази нефтля чирклянмишдир. Абшеронун нефт вя нефт мящсуллары иля
ян чох чирклянмиш торпаг сащяляри Бинягяди, Гарадаь, Сураханы, Сябаил,
Сабунчу вя Хязяр районларынын яразиляридир. Чирклянмиш яразилярин артыг
15-дян чохунда тямизлямя ишляри апарылыб. Атмосфер щавасына атылан
туллантыларын щяжминя вя хцсуси чякисиня эюря Бакы, Сумгайыт, Яли-Байрамлы, Эянжя вя Минэячевир шящярляри юндя эедирляр. Бу шящярлярин щава
щювзясини чиркляндирян ясас сянайе мцяссисяляри, нефтайырма, нефт-кимйа,
кимйа, енерэетика, металлурэийа, тикинти материаллары сянайеси сащяляри вя
автомобил няглиййаты щесаб олунурлар. Щямин сянайе мцяссисяляри, няинки
атмосфер щавасыны, ейни заманда, бцтювлцкдя шящярлярин ятраф мцщитинин
чиркляндирилмясинин башлыжа мянбяйи щесаб олунурлар. Республиканын
атмосфер щавасына 2006-жы илдя атылан туллантыларын 79,0% -и (271,9 мин
тону) Бакы шящяринин, 4,7%-и (16,3 мин тону) Минэячевирин, 4,6% -и (15,9
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мин тону) Яли-Байрамлынын, 3,5%-и (12,0 мин тону) Сумгайытын, 1,5%-и
(5,3 мин тону) Эянжянин пайына дцшцр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, республикамызын ири сянайе шящярляринин щава щювзясинин чиркляндирилмясинин ясас сябяби сон 40-50 ил ярзиндя аваданлыг вя мювжцд технолоэийаларын дяйишдирилмямяси, тямизляйижи гурьуларла там тямин олунмамасы, нятижядя аваданлыьын кющняляряк йарарсыз
вязиййятя дцшмяси олмушдур. Бцтцн бунлар ися ятраф мцщитя вя инсанларын
саьламлыьына мянфи тясир эюстярир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, мювжуд вязиййяти нязяря алараг Азярбайжан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 6 август 2008-жи илдя
«Бакы шящяриндя мяишят туллантылары иля баьлы идаряетмянин тякмилляшдирилмяси щаггында» Сярянжамы иля «Тямиз шящяр» Сящмдар Жямиййяти йарадылды. Балаханы полигонунда бярк мяишят туллантылары заводунун иншасына
башланылды вя тикинтиси 2012-жи илдя баша чатажаг.
Юлкянин щава щювзясини мцщафизя етмяк цчцн, илк нювбядя мювжуд
чиркляндирижи сянайе сащялярини йенидян гурмаг, мцасир технолоъи гурьулар, тямизляйижиляр тятбиг етмякля, атмосферя атылан чиркляндирижи маддялярин цмуми мигдарынын азалдылмасына вя зярярсизляшдирилмясиня наил олмаг,
азтуллантылы вя туллантысыз истещсал сащяляри йаратмаг лазымдыр. Чиркляндирижи
мцяссисялярдя даща щцндцр борулар тикмяк, мцяссисялярин ятрафында газ
вя тозларын тясриня давам эятирян, щавадакы тоз, щис вя мцхтялиф газлары
тутуб сахлайа билян аьаж вя кол биткиляриндян ибарят йашыллыг-мцщафизя
золаглары йаратмаг да атмосфери мцщафизя тядбирляри сырасына дахилдир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, «Еколоэийа» или олан 2010-жу илдя бюйцк
ишляр эюрцлмцшдцр. Беля ки, 3 милйондан чох аьаж якилмиш, еколоъи таразлыьын тямин едилмяси вя мцщафизясиня 176,1 милйон манат вясаит йюнялдилмишдир. Вясаитин 126,3 милйон манаты ися су мянбяляринин мцщафизяси вя
истифадясиня йюнялдилиб.
Мялумдур ки, республикамыз мящдуд су ещтийатларына маликдир.
Республикамызын су тяминатынын беля зяиф олмасына сябяб, илк нювбядя
ялверишсиз тябии шяраитдир. Лакин бунунла беля, тядгигатлар эюстярир ки, республиканын потенсиал су ещтийатлары сянайенин, кянд тясяррцфатынын вя
мяишятин суйа олан тялябатыны юдяйя биляр. Су ещтийатлары бир илдя 27-31 куб
км. тяшкил едир. Бир чох реэионларда, хцсусиля дя Абшерон йарымадасында
су чатышмазлыьы ясасян судан истифадянин дцзэцн олмамасы иля баьлыдыр.
Тящлил эюстярир ки, щяр ил республикамызын су щювзяляриндян 12 куб
км, йералты лайлардан 1,1-1,2 куб км ширин су эютцрцлцр. Республиканын
суйа олан тялябаты ися 11,0 -13,0 куб км-дир. Эютцрцлян суйун 20-25%-и
сянайе вя мяишят мягсядляри цчцн истифадя олунур. Су обйектляриня атылан
тулланты суларынын щяжми 160-170 млн.куб метр арасында тяряддцд едир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, республикамызда ашкар олунан вя эяляжякдя
кяшф едиляжяк файдалы газынты йатагларынын ещтийатынын мцяййян едилмяси,
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мцасир, эяляжяк вя щятта узаг эяляжякдя халг тясяррцфатынын хаммал иля
тяминатынын оптимал гиймятляндирмяйя имкан верир.
Минерал хаммаллар тябии сярвятлярин айрылмаз бир щиссясидир. Тябии
сярвятлярин диэяр нювляриндян фяргли олараг (мясялян, торпаьын мцнбитлийи,
мящсулдарлыьы, су ещтийаты, эцняш вя кцляк енеръиляри, битки вя щейванат
алями вя с.) минерал сярвятляр бярпа олуна билмирляр. Буна эюря дя файдалы
газынты олан, йералты минерал сярвятлярдян гянаятля, ещтийатла вя мягсядйюнлц истифадя олунмалыдыр.
Мцасир техники-игтисади эюстярижилярин мцгайисяси эюстярир ки, истисмар
заманы файдалы газынтыларын бир гисми йерин тякибиндян чыхарыларкян диэяр
бир гисми ися зянэиляшмя просесиндя итирилир.
Мцстягил республикамызын вя щямчинин Нахчыван Мухтар Репсубликасынын даь-мядян сянайесинин ХХЫ ясрдя ятраф мцщитя зярярли тясирини
азалтмаг, бу сащядя чалышан мцтяхяссислярин цмдя вязифяляриндян биридир.
Даь-мядян сянайесинин ятраф мцщитя тясири, илк юнжя, файдалы газынтыларын
кяшф едилмясиндян башлайыр. Икинжи, онларын истисмары заманы филизин чыхарылмасы мягамында вя онун няглиндя зярярли тясирляр баш верир. Нящайят,
цчцнжц нюв тясир, чыхарылан филизин мядянлярдя зянэинляшдирилмяси заманы
баш верир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, торпагларын инвентарлашдырылмасынын апарылмасы эюстярир ки, республика яразисиндя торпагларын корланмасы ясас ики
сянайе сащяси тяряфиндян олур. Бу сянайе сащяляриндян бири нефт, диэяри ися
файдалы газынтыларын ачыг цсулла (йяни карйер цсулу иля) истисмары заманы
баш верир. Файдалы газынты йатагларынын истисмары, ятраф мцщитин бцтцн
елементляриня тясир едир. Бу щал ясасян ачыг цсулла истисмар заманы баш
верир. Бу тясир бир сыра щалларда узун илляр галараг, сон анда конкрет
сявиййялярдя вя просеслярдя цзя чыхыр, йахуд да еколоъи мцщитин там комплексиндя мцвазинятин позулмасы иля нятижялянир. Кянд тясяррцфаты цчцн
йарарлы торпаг сащяляринин дювриййядян чыхарылмасы мешялярин сейрякляшмяси вя тамамиля мящв олмасы, даь-мядян ишляри апарылан яразинин щидроэеолоъи реъиминин тамамиля позулмасы вя релйефин дяйишмяси бу гябилдяндир. Республика яразисиндя буна аид йцзляржя мисаллар эюстярмяк олар.
Щасилат сянайесинин интенсиф инкишафы эетдикжя даща чох файдалы газынты
йатагларынын истифадяйя верилмяси, даь-мядян мцяссисяляринин истещсал
эцжцнцн артырылмасы вя газынтыларын дяринляшдирилмяси иля мцшайият олунур.
Беля бир шяраитдя тякжя даь-мядян ишляринин апарылдыьы йерлярдя дейил, ятраф
сащялярдя дя торпаг фондларыны горумаг вя мин илляр бойу тяшяккцл тапмыш тябии комплексин позулмасыны алмаг мцасир дюврцн мцщцм вязифяляриндян биридир.
Азярбайжан яразисиндя фяалиййят эюстярян даь-мядян сянайеси мцяссисяляринин ятраф мцщитя эюстярдикляри мянфи тясирляр, щяр шейдян яввял, торпаг фондларынын позулмасында, битки вя щейванат аляминя дяйян
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зийанларда, су ещтийатларынын чирклянмясиндя вя бунун васитясиля балыг
ещтийатларынын мящвиндя, суварылан торпагларын ашаьы дцшмясиндя, су
ещтийатларындан истифадя вя кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещлакчысы олан
ящалинин сящщятинин корланмасында юзцнц эюстярир. Бунунла бирэя, гейд
етмяк лазымдыр ки, онларын щеч дя щамысы цмумиляшдирилмиш шякилдя йалныз
даь-мядян сянайесиня аид едиля билмяз. Бурада щяр шейдян яввял, торпаг
ещтийатларына дяйян зийанлар хцсуси иля бюйцк мигйас алыр. Мясяля
бундадыр ки, торпагларын цмуми истещсал васитяси кими чыхыш етдийи диэяр
сянайе сащяляриндян фяргли олараг, даь-мядян сянайеси ондан щям дя
ямяк васитяси кими истифадя едир. Бу заман йаранан туллантылар йерин
тякиндян вя цст гатындан чыхарылмыш маддяляр олурлар вя мяншя етибары иля
ямяля эялдикляри торпагларын юзлярини корлайырлар. Паралел олараг щасилат
просесинин, билаваситя щяйата кечирилдийи сащялярин даьылмасы просеси баш
верир ки, бу да мювжуд зиддиййятляри даща да дяринляшдирир.
Республиканын даь-мядян сянайесинин бир сыра мцяссисяляриндя
щямин просес олдугжа тящлцкяли шякил алмышдыр. Мясялян, Азярбайжан Даьмядян Филиз Сафлашдырма Комбинатынын туллантылары 250-300 щектар, ЗяйинАлунит Мядяни Идарясинин 10-110 щектар, Эянжя Алиминиум Оксиди
Комбинатынын туллантылары 300-350 щектар торпаг сащялярини истифадядян
чыхармышдыр. Бундан ялавя, бу районларын битки юртцйцня бюйцк зийан
дяймиш, щейванат алями, демяк олар ки, мящв олмушдур. Йаз вя пайыз
айларында интенсив йаьышларын башланмасы иля Дашкясян Даь-мядян
Комбинатынын ятрафында топланмыш туллантылар йуйулараг Гошгар чайыны
мцхтялиф тяркибли кимйяви маддялярля чиркляндирир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, файдалы газынты йатагларынын истисмары,
еколоъи мцщитя дяйян зяряр, индийя гядяр юзцнцн обйектив яксини цмуми
бир эюстярижидя тапмышдыр. Фактларын йалныз садя шякилдя верилмяси, бу
сащядя уйьун мцяссисялярин еколоэийайа дяйишдирижи тясири дцзэцн гиймятляндирмяйя там шяраит йаратмыр. Щасилат просесиндя торпаг сярвятляриня дяйян зийанла даь-мядян мцяссисясинин истещсал эцжц арасында асылылыьын тящлили бу гябилдяндир.
Даь-мядян сянайесинин ятрафынын мцщитинин мцщафизясинин башлыжа
проблемляриндян бири йерин тякинин вя торпаг ещтийатларынын мцщафизясинин
идаря олунмасы методларынын тякмилляшдирилмяси тяшкил едир.
12.3. Азярбайжанда еколоъи инкишафын тямин едилмяси
сащясиндя бейнялхалг ямякдашлыг
Азярбайжан Республикасы дювлят мцстягиллийини ялдя етдикдян сонра
бир чох сащялярдя олдуьу кими, ятраф мцщитин мцщафизяси сащясиндя дя
бейнялхалг ямякдашлыг фяалиййятини хейли эенишляндирмишдир. Бу шащядя
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Азярбайжан Республикасы Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийинин иши
тягдиря лайигдир.
Азярбайжан Репсубликасында ятраф мцщитин мцщафизяси сащясиндя
бейнялхалг ямякдашлыьын ясас принсипляри еколоъи давамлылыьы тямин етмяк
вя инкишаф цчцн глобал тяжрцбянин юйрянилмяси, бейнялхалг ганунверижилик
вя ятраф мцщит сийасятинин щазырланмасы просеисндя иштирак вя бейнялхалг
тяшкилатларла ямякдашлыг, мцасир бейнялхалг сийасят, стандарт, норма вя
технолоэийанын тятбиг едилмяси, Авропа Иттифагынын директивляриня мцвафиг
Ганунверижилийин уйьунлашдырылмасы, «Авропа цчцн Ятраф Мцщит» просесиндя иштирак, ятраф мцщитин горнумасы вя тябии ещтийатлардан сямяряли истифадя сащясиндя реэион вя бейнялхалг лайищялярин щяйата кечирилмяси, реэион
юлкяляри вя диэяр важиб тяряфдашларла икитяряфли вя чохтяряфли ямякдашлыьын
инкишаф етдирилмяси, бейнялхалг конвенсийа вя протоколлара гошулмасындан ибарятдир.
Щазырда дцнйанын щеч бир юлкяси ятраф мцщитин мцщафизяси проблемлярини тякликдя щялл етмяк игтидарында дейил. Бу мягсядля юлкямиз цчцн
ятраф мцщитин мцщафизяси сащясиндя диэяр юлкяляр вя тяшкилатларла разылашма
вя сазишлярин имзаланмасы, бейнялхвлг конвенсийалара гошулмасы олдугжа
важибдир. Бунунла ялагядар сон илляр ярзиндя «Ятраф мцщитин мцщафизяси
сащясиндя Азярбайжан Репсубликасы Щюкумяти вя Тцркийя Репсубликасы
Щюкумяти арасында Разылашма», «Азярбайжан Республикасы Еколоэийа вя
Тябии Сярвятляр Назирлийи вя Иран Ислам Республикасынын Ятраф Мцщит
Департаменти арасында Анлашма Меморандуму», «Ятраф Мцщитин Мцщафизяси Сащясиндя Азярбайжан Республикасы вя Эцржцстан Республикасы
арасында Гаршылыглы Ямякдашлыг», «БМТ-нин Иглим Дяйишмяляри цзря
Чярчивя Конвенсийасынын Киото Протоколунун щяйата кечирилмяси сащясиндя ямякдашлыг щаггында Азярбайжан Республикасы Щюкумяти вя Данимарка Краллыьы Щюкумяти арасында Анлашма Меморандуму» имзаланмышдыр. Бундан башга «Азярбайжан Республикасынын Еколоэийа вя Тябии
Сярвятляр Назирлийи вя Цмумдцнйа Тябияти Мцщафизя Фонду (WWF) арасында Азярбайжан Республикасы Яразисиндя Тябияти Мцщафизя Сащясиндя
Ямякдашлыг щаггында Анлашма Меморандуму», «Азярбайжан Республикасынын Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи вя Канаданын Дювлят
Идарячилик Институту арасында Хязяр щювзясиндя истиликхана газы туллан-тыларынын азалдылмасы цзря 2002-2005-жи илляр Тядрис Програмынын щяйата
кечирилмясинин шяртляри щаггында Анлашма Меморандуму», «Авропада
Тящлцкясизлик вя Ямякдашлыг Тяшкилатынын Бакы Нцмайяндялийи иля Азярбайжан Республикасы Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи арасында Бакы
шящяриндя Ятраф Мцщитя даир Ижтимаи Мялумат Мяркязинин Йарадылмасы
щаггында Ямякдашлыг Сазиши» имзаланмыш вя ейни заманда Азярбайжан
Республикасы иля Алманийа Федератив Республикасы, Йапонийа, Украйна,
Мисир, Чехийа Щюкумятляри арасында ятраф мцщитин мцщафизяси сащяисндя
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ямякдашлыьа даир Сазиш лайищяляри щазырланараг имзаланмасы цчцн дювлятдахили проседурлар щяйата кечирилир.
Ейни заманда Азярбайжан ятраф мцщитин горунмасы сащясиндя бир
нечя глобал вя реэионал конвенсийа вя протоколлара гошулмушдур (ялавя
олунур). Бундан башга, юлкямизин «Кючяри Щейван Нювляринин Горунмасы цзря» Бонн Конвенсийасы, «Авропада йарасаларын горунмасы» Протоколу, «Африка-Аврасийа Кючяри Су Гушларынын Горунмасы» Сазишиня гошулмасы вя Цмумдунйа Тябияти Мцщафизя Тяшкилатына (ИУЖН) цзв олмасы цчцн Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийиндя мцвафиг ишляр апарылыр.
Щямчинин БМТ-нин Инкишаф Програмы (УНДП), Ятраф Мцщит
Програмы (УНЕП), Сянайе Инкишафы Тяшкилаты (УНИДО), ТАСИС, Дцнйа
Банкы, Глобал Еколоэийа Фонду, Авропа Йенидянгурма вя Инкишаф
Банкы, Асийа Инкишаф Банкы иля ямякдашлыьа даир данышыглар апарылыр вя
артыг бу истигамятдя бир сыра наилиййятляр ялдя едилмишдир.
Ейни заманда Азярбайжан бир сыра бейнялхалг лайищялярин щяйата
кеичрилмясиндя иштирак едир вя бунунла баьлы артыг бир нечя сазиш вя
разылашмалар имзаланыб:
1. Азярбайжан Республикасы Президентинин Сярянжамларына уйьун
олараг Азярбайжан Республикасы иля Бейнялхалг Инкишаф Ассосиасийасы
арасында «Инкишаф Кредити щаггында Сазиши» (Кянд Ятраф Мцщит Лайищяси),
Кянд Ятрафы Мцщит Лайищясинин бирэя малиййяляшдирилмяси цчцн Йапонийа
Гранты цзря Мяктуб-Сазиши вя Азярбайжан Репсубликасы иля Глобал
Еколоэийа Фондунун ижрачы тяшкилаты кими чыхыш едян Бейнялхалг Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы арасында «Глобал Еколоъи Фондун Траст Фондунун Гранты цзря Сазиш» (Кянд Ятраф Мцщит Лайищяси);
2. Азярбайжан Республикасы вя Кредитаншталт фцр Видерауфбау,
Франкфурт ам Маин («КфW») арасында Жянуби Гафгаз цчцн Екореэионал
Тябияти Мцщафизя Програмы чярчивясиндя «Самур-Йалама Милли Паркынын
йарадылмасы» лайищяси цзря малиййяляшдирмя Мцгавилясини вя ящмин Мцгавиляйя даир Хцсуси Разылашма;
3. «Азярбайжан Республикасынын Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи вя Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Сянайе Инкишафы Тяшкилаты
(УНИДО) арасында «Давамлы Цзви Чиркляндирижиляр (ДЦЧ)» щаггында
Стокщолм Коневенсийасынын йериня йетирилмяси цзря илкин фяалиййяти асанлашдырмаг цчцн сцрятляндирилмиш мцмкцнляшдирижи тядбирлярля ялагядар
олан хидмятлярин эюстярилмяси цзря Мцгавиля.
Бундан ялавя, Канада Бейнялхалг Инкишаф Аэентлийинин дястяйи иля
Пираллащы Метеоролоъи Стансийасында 2 кцляк вя 1 эцняш гурьусу гурашдырылмыш, Тцркийянин юзял ширкятляри тяряфинжян республикамызда биогазын
истещсалы иля ялагядар пилот лайищяляр щяйата кечирилмиш вя артыг 3 реэионда 4
ядяд биогаз гурьулары гурашдырылмышдыр.
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Азярбайжан Республикасы щидрометеоролоэийа сащясиндя Цмумдцнйа Метеоролоэийа Тяшкилаты иля ямякдашлыг ялагяляри гурур. Реэионда
Тцркийя, Юзбякистан, Газахыстан Республикалары иля щидрометеоролоэийа
сащясиндя икитяряфли гаршылыглы ямякдашлыг програмлары мювжуддур. Мцстягил Дювлятляр Бирлийинин (МДБ) Дювлятлярарасы Щидрометеоролоэийа
Шурасынын (ДЩМШ) ишиндя Азярбайжан фяал иштирак едир.
Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийинин Милли Щидрометеоролоэийа
Департаменти Жянуби Гафгазда су ещтийатларынын идаря олунмасы иля баьлы
бир сыра реэионал лайищялярдя иштирак едир.
Асийа Инкишаф Банкынын кредити иля йериня йетирилян «Азярбайжан
Республикасында Дашгын зярярляринин арадан галдырылмасы Лайищяси»ндя
нязярдя тутулмуш щидрометеоролоэийа компоненти дя габагжадан хябярдарлыг системинин инкишафына кюмяк едяжякдир.
БМТ-нин Иглим Дяйишмяляри цзря Чярчивя Конвенсийасыны Азярбайжан Республикасы 1995-жи илдя ратификасийа етмишдир. 1997-жи илдя Азярбайжан Республикасы Президентинин мцвафиг Сярянжамы иля Конвенсийадан иряли эялян ющдяликлярин йериня йетирилмясини тямин етмяк мягсяди
иля Иглим Дяйишмяляри цзря Дювлят Комиссийасы йарадылмышдыр. Конвенсийанын милли ялагяляндирижиси тяйин едилмиш вя ялагядар тяшкилатларын
експертляриндян ибарят ишчи групу йарадылмышдыр.
Конвенсийадан иряли эялян ющдялик вя вязифялярин йериня йетирилмяси иля
ялагядар Глобал Еколоэийа Фонду (ГЕФ) вя БМТ-нин Инкишаф Програмынын
малиййя йардымы иля «Азярбайжан Республикасынын Биринжи Милли Мялуматлары» щазырланмыш вя Конвенсийанын Катиблийиня тягдим едилмишдир.
«Биринжи Милли Мялуматлар» Лайищясинин биринжи фазасында иглим
дяйишмяляринин тясиринин минимума ендирилмяси цчцн мцвафиг тядбирляр
планы щазырланмыш, икинжи фазада ися игтисадиййатын приоритет сащяляриндя
истилик еффекти йарадан газ туллантыларынын азалдылмасы цчцн еколоъи
жящятдян тямиз технолоэийалара даир тялябатлар гиймятляндирилмиш вя щямин
технолоэийаларын тятбигиня даир тяклифляр щазырланмышдыр.
Щазырда «Азярбайжан Республикасынын Икинжи Милли Мялуматлары»
щазырланыр. Бу мярщялядя ясас диггят инсан саьламлыьы, екосистемляря тясир,
тямиз инкишаф механизми цзря лайищялярин сечилмясиня йюнялдиляжякдир.
Конвенсийанын Киото Протоколуну Азярбайжан Республикасы 2000жи илдя ратификасийа етмишдир. Азярбайжан Республикасы Киото Протоколу
цзря конкрет олараг кямиййят ющдяликляри эютцрмямишдир вя йалныз щямин
Протоколун Тямиз Инкишаф Механизминдя иштирак едир. Бу мягсядля
конкрет пилот лайищяляринин щяйата кечирилмяси цчцн Канада, Данимарка,
Франса, Йапонийа кими инкишаф етмиш юлкялярля мцвафиг данышыглар
апарылыр. 2004-жц илдя «Киото Протоколунун щяйата кечирилмяси сащясиндя
ямякдашлыг щаггында Азярбайжан Республикасы Щюкумяти вя Данимарка
Краллыьы Щюкумяти арасында Анлашма Меморандуму» имзаланмышдыр.
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Франса Щюкумяти иля карбонун удулмасына даир мешя сащяляринин
эенишляндирилмяси лайищяляринин щяйата кечирилмяси мягсяди иля илкин техникиигтисади гиймятляндирмя щесабаты щазырланмышдыр.
Щазырда Авропа Иттифагынын ТАЖИС Програмы чярчивясиндя Жянуби
Гафгаз юлкяляриня вя Молдовайа Техники Дястяк Лайищяси вя Истилик
еффекти йарадан газларын кадастрына даир Глобал Еколоъи Фондун йардымы
иля Азярбайжанда реэионал лащийя щяйата кечирилир.
Азярбайжанда Глобал Еколоэийа Фондунун малиййя йардымы иля
ЦДМ-дян истифадя едян мцяссисялярдя (Бакы «Чинар Сойудужулары» вя
Сумгайыт Компрессор заводларында) реконструксийа ишляри апарылмыш вя
щямин мцяссисялярдя озондаьыдыжы сайылмайан алтернатив маддялярдян
истифадя етмяк нязярдя тутулмушдур.
* «Бюйцк мясафялярдя щаванын транссярщяд чиркляндирилмяси щаггында» Конвенсийаны Азярбайжан Республикасы 2002-жи илдя ратификасийа
етмишдир. Конвенсийанын Милли Ялагяляндирижиси тяйин олунмуш вя бу
сащядя ишлярин апарылмасы цчцн ишчи групу йарадылмышдыр. Азярбайжан
Республикасы цзря атмосфер щавасына атылан туллантылар барядя 2002-жи ил
цзря мялуматларын Конвенсийанын Катиблийиня верилмяси тямин олунмуш
вя сонракы илляр цзря беля мялуматларын щазырланмасы давам етдирилир.
Конвенсийанын «Аьыр металлар», «Давамлы цзви чиркляндирижиляр» вя «Туршулуьун азалдылмасы, евтрофикасийа вя йерин озон гатынын бярпасы» Протоколларыны ратификасийайа щазырламаг цзря ишчи групу тяряфиндян мцвафиг
тядбирляр эюрцлцр.
* «Сянайе гязаларынын транссярщяд тясири щаггында» Конвенсийа
Азярбайжан Республикасы тяряфиндян 2004-жц илдя ратификасийа едилмишдир.
Азярбайжан Республикасынын Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи
Конвенсийа цзря сялащиййятли орган тяйин едилмишдир.
Конвенсийадан иряли эялян ющдяликлярин йериня йетирилмясиня кюмяк
мягсяди иля Алманийанын Тябиятин вя Ятраф Мцщитин Мцщафизяси, Нцвя
Реакторларынын Тящлцкясизлийи цзря Федерал Назирлийинин малиййя дястяйи
иля «Кцр чайы щювзясиндя гяза вязиййятляринин хябярдарлыг едилмяси цчцн
тядбирлярин щазырланмасы вя тятбиг едилмяси» Лайищяси щяйата кечирилир.
Лайищяйя ясасян Жянуби Гафгаз дювлятляриндя Кцр чайы щювзясиндя гяза
вязиййятляринин хябярдарлыг едилмяси мянтягяляринин йарадылмасы вя
мцвафиг аваданлыгларла тяжщиз едилмяси нязярдя тутулмушдур.
*БМТ-нин «Тящлцкяли туллантыларын сярщядлярарасы дашынмасына вя
кянарлашдырылмасына нязарят щаггында» Базел Конвенсийасына Азярбайжан Республикасы 2001-жи илдя гошулмушдур. Азярбайжан Республикасынын
Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи Базел Конвенсийасы цзря сялащиййятли орган тяйин едилмишдир. «Тящлцкяли туллантыларын паспортлашдырылмасы»
Гайдасы вя «Азярбайжан Республикасында тящлцкяли туллантыларын идаря
олунмасынын Дювлят Стратеэийасы» тясдиг едилмишдир. Щямчинин тящлцкяли
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туллантыларын басдырылмасы цчцн бейнялхалг стандартлара уйьун полигон
инша едилмиш вя 2004-жц илдян тящлцкяли туллантыларын сахланылмасы цзря Милли
Мяркяз фяалиййятя башламышдыр.
* БМТ-нин жидди гураглыг вя йахуд сящралашма баш верян юлкяляриндя, хцсусиля Африкада сящралашма иля мцбаризя цзря Конвенсийасыны Азярбайжан Республикасы 1998-жи илдя ратификасийа етмишдир. Ютян мцддятдя
Конвенсийанын Азярбайжанда щяйата кечирилмяси щаггында Милли Мярузя
щазырланмыш, Милли Фяалиййят Планынын щазырланмасы цчцн мялуматлар тящлил
едилмиш, юлкянин мцхтялиф бюлэяляриндя Конвенсийанын мягсядляри мювзусунда семинарлар кечирилмиш вя диэяр ишляр эюрцлмцшдцр. Щазырда сящралашма проблемляри иля ялагядар Мешялярин Бярпасы Програмынын ямяли
щяйата кечирилмясиня башланмыш, Програм цзря илдя 3,9 мин ща. мешя якини
вя 5,9 мин ща. тябии бярпайа кюмяк тядбирляри нязярдя тутулмушдур. 2004жц илдя «Азярбайжан Республикасында йай-гыш отлагларынын, бичяняклярин
сямяряли истифадя олунмасы вя сящралашманын гаршысынын алынмасына даир
Дювлят Програмы» тясдиг едилмишдир. Техноэен тясирляр нятижясиндя чирклянмиш торпагларын реабилитасийасы вя рекултивасийасы цзря дя бир сыра лайищяляр щяйата кечирилир.
Конвенсийанын йериня йетирилмяси цзря аидиййяти назирликлярин вя
идарялярин, еляжя дя гейри-щюкумят тяшкилатларынын нцмайяндяляриндян
ибарят Коодинасийа Шурасы йарадылмышдыр.
* «Давамлы цзви чиркляндирижиляр щаггында» Столкщолм Конвенсийасы
Азярбайжан Республикасы тяряфиндян 2003-жц илдя ратификасийа олунмушдур. Конвенсийа цзря сялащиййятли орган кими Азярбайжан РеспубликАсынын Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи мцяййян едилмишдир. Назирликдя
Конвенсийа иля баьлы эениш мялуматлар топланмыш, аидиййяти тяшкилатларын
мцтяхяссисляриндян ибарят ишчи груп йарадылмыш вя мцвафиг тяклифляр планы
щазырланмышдыр. Конвенсийанын гцввяйя минмяси иля ялагядар 2004-жц илдя
Азярбайжан Республикасынын Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийиндя
мцхтялиф назирликлярин, идарялярин, гейри-щюкумят тяшкилатларынын вя кцтляви
информасийа васитяляринин нцмайяндяляринин иштиракы иля «Пестисидляр, ятраф
мцщит вя ящалинин саьламлыьы» мювзусунда эениш топланты кечирилмишдир,
ишчи групун цзвляри тяряфиндян юлкянин реэионларында кечирилян эюрцшлярдя
давамлы цзви чиркляндирижиляр барядя мялуматлар верилмиш вя бу маддялярин ятраф мцщит вя сосиал сащя цчцн тящлцкяси барядя маарифляндирмя
ишляри апарылмышдыр.
2005-жи илин ийул айындан етибарян Глобал Еколоъи Фондун вя БМТ –
нин Сянайе Инкишафы Тяшкилатынын дястяйи иля Азярбайжан Республикасынын
Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийиндя Милли Фяалиййят Планынын
щазырланмасы просесиня башланылмышдыр.
* БМТ-нин «Сярщяддян кечян су ахынларынын вя бейнялхалг эюллярин
мцщафизяси вя истифадяси цзря» Конвенсийасыны Азярбайжан Республикасы
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2000-жи илдя ратификасийа етмишдир. Ейни заманда, 22 октйабр 2002-жи илдя
Азярбайжан Республикасы Конвенсийанын «Су вя Саьламлыг» Протоколуна
гошулмушдур. Протокол 2005-жи илдян щцгуги гцввяйя минмишдир.
Конвенсийа чярчивясиндя 2002-2003-жц иллярдя ТАСИС Програмынын
хятти иля малиййяляшдирилян «Чайларын бирэя идаря олунмасы» лайищяси йериня
йетирилмишдир. Лайищянин ясас мягсяди транссярщяд чирклянмяляр сащясиндя
мцшащидяляр апармаг, онлары гиймятляндирмяк вя даим нязарятдя сахламаг, чирклянмянин арадан галдырылмасы цчцн мцвафиг тядбирлярин щяйата
кечирилмясини тямин етмякдир. Лайищянин йериня йетирилмяси заманы 4
транссярщяд чайын, о жцмлядян Кцр чайынын мониторинги апарылмышдыр.
* «Дянизин эямилярдян чиркляндирилмясинин гаршысынын алынмасы щаггында» Бейнялхалг Конвенсийайа (МАРПОЛ) Азярбайжан Республикасы
2004-жц илдя гошулмушдур. Азярбайжан Республикасы Еколоэийа вя Тябии
Сярвятляр Назирлийинин мцвафиг структур бюлмяляри тяряфиндян щяйата
кечирилян Хязяр дянизинин мцщафизяси, о жцмлядян дянизин эямиляр Васитясиля чирклянмясинин гаршысынын алынмасы истигамятиндя фяалиййяти сюзцэедян
Конвенсийанын тялябляриня уйьун апарылыр.
Сон дюврдя республикамызда Конвенсийа цзря милли ганунверижилик
базасынын бейнялхалг стандартлара уйьунлашдырылмасы ишляринин давам
етдирилмяси истигамятиндя хейли ишляр эюрцлмцшдцр.
Щяйата кечирилян лайищяляр сырасына ися ашаьыдакылары аид етмяк олар:
1. Азярбайжан Республикасы Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи
иля Канаданын Дювлят Идарячилик Институту арасында Хязяр Щювзясиндя
Истилик Еффекти Йарадан газларын туллантыларынын азалдылмасы цзря 20022005-жи илляр Тядрис Програмы.
2. «Истилик еффекти йарадан газларын инвентарлашдырылмасынын кейфиййятинин тякмилляшдирилмяси цчцн потенсиалын йарадылмасы» реэионал
лайищясинин щяйата кечирилмяси сащясиндя эюрцлян ишляр щаггында.
3. «Гафгаз Юлкяляри вя Молдовада Глобал Иглим Дяйишмяляри цзря
Ющдяликлярин Йериня Йетирилмясиндя техники Дястяк» лайищяси.
4. «Глобал еколоъи проблемлярин щялли мягсядиля имканларын артырылмасы цчцн милли тялябатларын гиймятляндирилмяси» Лайищяси.
5. БМТ-нин Ятраф Мцщит Програмы тяряифндян малиййяляшдирилян
«Милли Биотящлцкясизлик» Лайищяси.
6. «Кцр чайы щювзясиндя гяза вязиййятинин хябярдарлыг едилмяси цчцн
тядбирлярин щазырланмасы вя тятбиг едилмяси» Лайищяси.
7. «Кцр-Араз чайы щювзясинин суйунун сярщядлярарасы писляшмясинин
азалдылмасы» Лайищяси.
8. «Азярбайжан Республикасында Ятраф мцщитин мцщафизяси цзря милли фяалиййят планы вя еколоъи сийасятин щяйата кечирилмясиня йардым» Лайищяси (ТАСИС). УНЕП-ля бирэя (Хязяр Еколоъи Програмы чярчивясиндя).
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9. «Хязяр реэионунда транссярщяд контекстдя ятраф мцщитя тясирин
гиймятляндирилмяси цзря Методики вясаит лайищясинин тякмилляшдирилмяси»
Лайищяси.
10. Милли «Няря» Балыгартырма Заводунун тикинти лайищяси «сащянин
живя чирклянмясиндян тямизлянмяси вя тящлцкяли туллантыларын басдырылмасы
цчцн Полигонун тикинтиси» Лайищяси.
11. «Екололоъи идаряетмя системинин тякмиллишдирилмяси» Лайищяси.
12. «Эюзлянилмяз Нейт Йайылмалары цзря Азярбайжан Милли Планын
Инкишафына йардым» Лайищяси.
13. «Азярбайжан Республикасынын Давамлы Цзвц Чиркляндирижиляр
цзря тядбирлярин щяйата кечирилмяси» Лайищяси.
14. НАТО –нун дястяйи иля щяйата кечириляжяк «Хязяр дянизи
екосистеминин чохсащяли анализи» Лайищяси.
Еколоъи вязиййятин йахшылашдырылмасы мягсядиля бейнялхалг конвенсийалара гошулмагла, онлардан иряли эялян ющдяликляря ямял олунмасы ян
важиб мясялялярдян биридир. Азярбайжан Республикасы артыг бу сащядя 18
Конвенсийайа, о жцмлядян «Биомцхтялифлик щаггында» Конвенсийайа,
«Сярщяддян кечян су ахынларынын вя Бейнялхалг Эюллярин Мцщафизяси вя
истифадяси щаггында» Конвенсийайа, «Авропанын жанлы тябиятинин вя тябии
мцщитинин горунмасы щаггында» Конвенсийайа, «Тящцкяли туллантыларын
сярщядлярарасы дашынмасына вя зярярсизляшдирилмясиня нязарят щаггында»
Базел Конвенсийасына гошулмушдур.
Республикамызда Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийинин йахындын иштиракы иля юлкядя еколожи мцщити йахшылышдырмаг истигамятиндя бейнялхалг лайищялярин реаллашмасы истигамятиндя бюйцк ишляр щяйата кечирилмишдир. Бцтцн бунлар ися республикамызда ятраф мцщитин мцщафизяси вя еколожи
тящлцкясизлийин тямин едилмяси сащясиндя мцяййян уьурларын ялдя едилмясиня сябяб олмушдур. Бу ися сон нятиъядя йени иш йерляринин ачылмасына,
юлкя игтисадиййатынын мцхтялиф сащяляринин инкишаф етдирилмясиня вя йохсуллуьун арадан галдырылмасына тякан вермишдир.
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ХЫЫЫ ФЯСИЛ
ДЮВЛЯТИН ИГТИСАДИ СИЙАСЯТИНИН ДАВАМЛЫ
ВЯ ДАЙАНЫГЛЫ ИНКИШАФА ТЯСИРИ ВЯ ОНУН
ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ
«Биз юлкя игтисадиййатынын узунмцддятли вя дайаныглы инкишафыны эцжлц сосиал сийасят апармадан
тямин едя билмяздик. Бу эюзял мейилляр нювбяти
иллярдя Азярбайжанда даща да эцжляняжяк, Азярбайжан халгы ися илдян-иля даща да йахшы йашайажагдыр»
Илщам Ялийев
13.1. «Давамлы Инкишаф»ын йаранма тарихи вя ясас истигамятляри
ХХ ясрдя дцнйа алимляринин диггятини ъялб едян ясас мясялялярдян
бири давамлы инкишаф проблемини арашдырмаг вя бу сащядя тядгигатлары
эенишляндирмяк мясяляси олмушдур.
Давамлы инкишаф ХХІ ясрин мцщцм сосиал-ekoloji-фялсяфи Консепсийасы олмагла, ХХ ясрин икинъи йарысындан башлайараг тябият-ъямиййят
мцнасибятляриндя йаранмыш олдугъа эениш ящатяли эярэинлийин вя гейритаразлыьын сосиал-еколожи нятиъяляринин арашдырылмасы вя мцвафиг бейнялхалг
сявиййяли мяъбури тядбирляр комплексинин щяйата кечирилмяси зяруряти
нятиъясиндя мейдана эялмишдир. Бу Консепсийа бяшяриййятин тарихиндя ən
mütərəqqi, humaнist və qlobal sivilizasiyaya inteqrasiya sahəsində йени
inkişaf konsepsiyalarından biri щесаб едилир. Беля ки, елми-техники тяряггинин вя ингилабын тябият-ъямиййят мцнасибятляриндя йаратдыьы мянфи
нятиъялярин гаршысынын алынмасы, глобал еколожи проблемлярин щялли йоллары вя
бяшяриййятин инкишафынын эяляъяк перспективляри илк дяфя олараг ясаслы
сурятдя вя ъидди шякилдя Италийа бизнесмени вя алими А.Печчеи тяряфиндян
1968-ъи илдя йарадылан «Рома клубу»нун мярузяляриндя арашдырылмаьа
башланмышдыр. «Рома клубу» мцасир дюврцн глобал проблемлярини юйрянян вя тядгиг едян чох нцфузлу вя бейнялхалг мигйаслы гейри-щюкумят
тяшкилатыдыр. Щямин клубун ян фяал цзвц, АБШ-ын Массачусет Технолоэийа
Институтунун профессору Ъ.Форесфер “Дцнйа динамикасы” китабында
(1971) планетимиз мигйасында ящали артымы, ярзаг проблеми, тябии вя ятраф
мцщитин чирклянмяси, бярпа олунмайан тябии сярвятлярдян истифадянин
щяддини кечмяси, капитал гойулушу вя с. мясялялярин рийази моделляшдирилмясини шярщ етмишдир. Клубун цзвц Р.Медоузун рящбярлик етдийи
диэяр групун щазырладыьы “Артым щядди” адлы китабда ися Давамлы инкишаф
Консепсийасынын бязи еколожи истигамятляри, М. Мешарович вя Е.Пестелин
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щазырладыглары “Бяшяриййят йол айрыъында” адлы 2-ъи мярузядя (1974) тябият
– ъямиййят вя йохсулларла варлылар арасында эет-эедя учурума чеврилян,
дяринляшян вя даща да зиддиййятли характер алан münasibətlərin проблемя
чеврилмяси бейнялхалг аренада алимлярин диггятиня чатдырылмыш вя ятрафлы
шярщ олунмушдур. Клубун цзвляри тяряфиндян щазырланан 3-ъц (Й. Tинберэен, “Бейнялхалг гайдаларын йенидян гурулмасы”) вя 4-ъц (Е. Ласло,
“Глобал ъямиййятляр цчцн мягсядляр”) мярузялярдя локал вя глобал мягсядлярин ялагяляндирилмяси, ъямиййятин тяшкили вя идаря едилмяси, ящалинин
мадди рифащынын йахшылашдырылмасы, енержидян истифадя, мяишят вя истещсалат
туллантыларынын зярярсизляшдирилмяси, тякрар емалы вя с. məsələlər ятрафлы
шярщ олунмушдур. Бцтцн гейд олунан мясялялярин мящз инсан инкишафына
щяср едилмясиня бахмайараг, Давамлы инкишаф анлайышы юз ятрафлы вя эениш
шярщини 1987-ъи илдя ханым Г.Х.Брутландин рящбярлик етдийи БМТ-нин
“Ятраф Мцщит вя Инкишаф” Комиссийасынын hazırladığı “Бизим цмуми эяляъяйимиз” адлы мярузядя тапмышдыр. Щямин мярузядя “тябият-ъямиййят”
мцнасибятляринин даща да кяскинляшмяси, дцнйада ящали артымы вя йохсуллуг, ичмяли су вя ярзаг проблеми, демографик партлайыш, инсанларын
мадди рифащынын вя йашайыш шяраитинин писляшмяси, тябии фялакятлярин эетдикъя
эениш вцсят алмасы, бярпа олунмайан тябии сярвятлярин, енержи ещтийатларынын
тцкянмяси, юлкяляр арасында сосиал бярабярсизлийин артмасы вя с. мясяляляр
ясаслы сурятдя тясвир едилмишдир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Dавамлы инкишаф ъямиййятин давамлы,
дайаныглы, фасилясиз, сабит, узунмцддятли инкишафынын тямин олунмасы кими
баша дцшцлцр. Давамлы İнкишаф бяшяриййятин ян мцасир, мцтярягги, эяляъяк
нясиллярин тяляблярини юдяйян, онларын имканларыны мящдудлашдырмайан,
инсан потенсиалы вя kapitalını, йени биликлярин сяфярбяр олунмасыны ясас шярт
кими гябул едян, ятраф мцщитин мцщафизясини və йахшылашдырылмасыны
нязярдя тутан инкишаф йолудур. Щямин мярузядя тяклиф олунан стратеэийа
дцнйа игтисадиййатынын узунмцддятли инкишафы вя онун васитясиля глобал
сосиал-игтисади проблемлярин щялли йолларыna şəpait yaradan bir консепсийадыр. Бу факт юз яксини БМТ-нин Инкишаф Програмында (БМТИП),
мцхтялиф бейнялхалг тяшкилатларын аналитик сянядляриндя тапмагла, 1990-ъы
илдян етибарян Инсан Инкишафы щаггында Ихтисаслашмыш Цмумдцнйа
Мярузясиндя мцтямади олараг няшр олунур.
Davamlı иnkişafın elmi ядябиййатларда мцхтялиф сяпкилярдя шярщ
олунмасына бахмайараг, онун ясас мащиййятини инсанларын тяляблярини
юдямяйя гадир олан вя онларын юз эяляъяк тялябатларыны юдямясиня мане
олмайан игтисади инкишаф вя инсан фяалиййятинин идаря едилмясинин йени
формасы тяшкил едир. Bу тялябляр ися йалныз ятраф мцщитин горунмасы, тябии
сярвятлярдян вя enerji ещтийатларындан сямяряли истифадя едилмяси,бунун
цчцн ися йени технолоэийаларын йарадылмасы вя онларын истещсалатда эениш
тятбиг олунмасы зямининдя щяйата кечириля биляр. Бунун цчцн ися инсан
потенсиалынын инкишафы, мцвафиг билик вя баъарыглара истинад олунмасы, щяр
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бир шяхс цчцн ялверишли сосиал-игтисади мцщитин йарадылмасы ясас шяртляр
щесаб олунур. Davamlı инкишафда щяр шей йалныз Инсан Инкишафына тяминат
вермяли вя зямин йаратмалыдыр. Davamlı İnkişaf Konsepsiyasının (DİK)
илк сяляфи ХХ ясрин 30-ъу илляриндя Ъ.Кейнс тяряфиндян тяклиф олунан «Игтисади артым» нязяриййяси олмушдур. Бу нязяриййяйя ясасян игтисади артымын
башлыъа кейфиййят шяртляри, мящз инсанын габилиййятинин, баъарыьынын инкишафы, реаллашдырылмасы, онун шяхси имканлары вя сечиминин эенишляндирилмя-сидир.
«Инсан капиталы» нязяриййяси мяшщур Америка игтисадчысы Т.Шулс
тяряфиндян ХХ ясрин 50-ъи илляриндя иряли сцрцлмцш вя сонралар диэяр танынмыш алимляр тяряфиндян инкишаф етдриляряк она эениш истинад олунмушдур.
Онун «Капиталын тящсил васитяси иля топланмасы», «Инсан капиталына инвестисийа гойулмасы» адлы мяшщур ясярляриндя инсан капиталынын бцтцн
аспектляри ятрафлы шярщ олунмагла, она олдугъа юнямли йер верилмишдир.
Ф.Шулсун тялими ясасында онун сонракы давамчылары тяряфиндян инсан
капиталы консепсийасы йарадылды. Инсан капиталы амилинин тятбиги, сечилмяси
вя тяшяккцл тапмасы тяhсилин, елмин, сящиййянин игтисади ролунун даща
дцзэцн гиймятляндирилмясиня чох бюйцк зямин йаратмагла, онларын
яввялляр тялябат вя гейри- истещсал васитяляри щесаб едилмяси тенденсийасына
сон гойду. Танынмыш Америка игтисадчысы Е.Денисонун мялуматына эюря,
АБШ-да вя Авропа юлкяляриндя милли эялир артымынын 12-29%-я гядяри,
мящз тящсилин пайына дцшцр. «Инсан капиталы» нязяриййясинин ясас истигамятляринин щазырланмасында1992-ъи илдя игтисадиййат цзря Нобел мцкафаты
алмыш Америка игтисадчысы Г.Беккерin çox böyük rolu olmuşdur. О, инсан
капиталына гойулан инвестисийалара тякъя цмуми вя пешя тящсилиня айрылан
хярълярин дейил, щям дя сящиййяйя, информасийаларын ахтарышына, сянятин вя
ишин дяйишилмясиня, ушагларын тярбийя едилмясиня вя инсанын ямяк потенсиалынын вя истещсал эцъцнцн йцксялмясиня тяминат йарадан диэяр сащяляри
дя дахил етмишдир.
Инсан ресурсларына мащиййятъя демографик проблемляр, мяшьуллуг
мясяляляри, сящиййя, гидаланма, урбанизасийа, мянзил, тящсил, кадрларын
щазырланмасы вя с. дахил олмагла, сосиал-игтисади инкишаф мягсядиля инсан
капиталына вя ондан сямяряли истифадя олунмасына тякан верилмяси вя
йарадылмасы аиддир. Бу мясяля 1976-ъы илдя Бейнялхалг Ямяк Тяшкилатынын
(БЯТ) «Мяшьуллуг, артым вя база тялябатлары» адлы мярузясиня дахил
едилmişdir.
Гейд етмяк лазымдыр ки, щал-щазырда дцнйада еколожи дурумун
позулмасынын эетдикъя эениш мигйас алмасы щям нцфузлу бейнялхалг тяшкилатларын, щям дя БМТ-нин чох ъидди наращатлыьына сябяб олмуш вя «Давамлы Инкишаф» консепсийасынын мейдана эялмясиня зямин йаратмышдыр.
1984-ъц илдя БМТ Баш Катибинин тяшяббцсц иля «Ятраф Мцщит вя Инкишаф»
адлы Бейнялхалг Комиссийа йарадылмагла, Норвечин сабиг Баш Назири,
ханым Гро Харлем Брутланд онун сядри тяйин олунду. 1987-ъи илдя ханым
Г.Х.Брутланд 23 юлкянин експерт-алимляринин иштиракы иля «Бизим цмуми
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эяляъяйимиз» адлы эениш вя санбаллы мярузя щазырлайараг ону БМТ-нин
Баш Ассамблейасына тягдим етди. Щямин бяшяри ящямиййятли мярузянин
гайясини Давамлы инкишаф Консепсийасы тяшкил етмякля, онун ясас мащиййяти эяляъяк нясиллярин щяйатыны тящлцкя алтында гоймадан, онларын щяйати
мянафейиня тохунмадан, индики нясиллярин йашайыш тялябатынын сосиал,
игтисади вя еколожи ъящятдян нормал юдянилмясиндян ибарятдир. БМТ-нин
1992-ъи ил 13-14 ийунда Бразилийанын Рио-де Жанейро шящяриндя «Ятраф
мцщит вя Давамлы инкишаф» цзря кечирилян Бейнялхалг конфрансында «ХХІ
ясрин эцндялийи» вя «Рио Бяйаннамяси» гябул едилмякля, Давамлы Инкишафын ясас мцддяалары вя стратежи истигамятляри бу сянядлярдя даща эениш вя
ятрафлы ишыгландырылды.
БМТ-нин тяшяббцсц иля 2000-ъи илдя кечирилян «Миниллийин Форуму»
нда дцнйанын 147 юлкясинин дювлят вя щюкумят рящбярляри «Миниллийин
Бяйаннамяси»ни гябул етмишляр. Бу Бяйаннамядя 2015-ъи иля гядяр дцнйа
юлкяляри цчцн Миниллийин Инкишаф Мягсядляри (МИМ) мцяййян едилмишдир:
- Ифрат йохсуллуьу вя аълыьы арадан галдырмаг;
- Цмуми ибтидаи тящсиля наил олмаг;
- Эендер бярабярлийини тямин етмяк вя гадынлара сялащиййят вермяк;
- Ушаг юлцмц щалларыны азалтмаг;
- Аналарын саьламлыьыны йахшылашдырмаг;
- ГИЧС, малйарийа вя диэяр хястяликляря гаршы мцбаризя апармаг;
- Ятраф мцщитин давамлылыьыны тямин етмяк;
- Давамлы Инкишаф цчцн глобал тяряфдашлыьы эенишляндирмяк.
Дцнйа дювлятляри глобал проблемляри щялл етмяк цчцн ямякдашлыг
мясяляляриня хцсуси диггят йетирир. Беля ки, дювлятляр бцтцн юлкялярдя игтисади вя давамлы инкишафы тямин едян ятраф мцщитин чирклянмяси иля ялагядар
йаранан проблемляри уьурла щялл едян сямяряли вя ачыг бейнялхалг игтисади
системин инкишаф етдирилмяси мягсядиля ямякдашлыг едирляр. Ятраф мцщитин
мцщафизяси ишиня наил олмаг мягсядиля тиъарят сийасяти тядбирляри гятиййян
юзбашына, йахуд да ясасландырылмамыш дискриминасийайа апарыб чыхармамалыдыр. Бу, бейнялхалг тиъарятин мящдудлашдырылмасына да аиддир. Идхал
едян (хариъдян мал эятирян) юлкялярин нязарятиндян кянарда еколожи проблемлярин биртяряфли щялл едилмясинядяк аддымлар атмагдан да чякинмяк
лазымдыр. Реэионал вя йахуд глобал еколожи проблемлярин щяллиня йюнялдилмиш, ятраф мцщитин мцщафизясиня даир тядбирляр мцмкцн олан гядяр
бейнялхалг разылыг ясасында гябул едилмялидир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, БМТ-нин тяшяббцсц иля 2000-ъи илин
сентйабрында «Миниллийин Форуму» кечирилмишдир. Форумда дцнйанын 147
юлкясинин (Азярбайъан да щямин юлкяляр сырасындадыр) дювлят вя щюкумят
рящбярляри «Миниллийин Бяйаннамяси» адлы сянядя имза атараг, бир даща
ХХІ ясрин Эцндялийинин мцддяаларыны вя давамлы инкишафын принсиплярини
дястяклядиклярини тясдиг етдиляр. 8 бюлмя вя 32 маддядян ибарят олан
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”Миниллийин Бяйаннамяси” БМТ Баш Ассамблейасынын 08 сентйабр 2000ъи ил тарихли 55/2 сайлы гятнамяси иля тясдиг едилмишдир.
БМТ-нин тяшяббцсц иля 2000-ъи илин сентйабр айында Американын
Нйу-Йорк шящяриндя кечирилян «Миниллийин Форуму»нда иштирак едян
Азярбайъан Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийев форумдакы чыхышында давамлы инкишафын тямин олунмасында глобаллашманын ролундан бящс
едяряк демишдир: «Дцнйанын инкишафынын индики мярщялясинин башлыъа мейли
глобаллашмадыр. Бу мцряккяб вя щеч дя бирмяналы олмайан просесин перспективляри бизим щамымызы дцшцндцрцр. Глобаллашма дювлятлярин давамлы
инкишафынын, бцтювлцйцнцн вя идаряетмя системляринин стабиллийинин тямин
олунмасына, игтисади мцнасибятлярдя айры-сечкилийин арадан галдырылмасына, халгларын рифащ щалынын йцксялмясиня кюмяк етмялидир».
Дцнйяви дювлят гуруъулуьуну щяйата кечирян Азярбайъанын
бейнялхалг нцфузу эетдикъя артыр вя эеостратежи ящямиййяти йцксялир. Щазырда дцнйада эедян глобаллашма просесиндя фяал иштирак едян республикамызын Шярг вя Гярб арасындакы мцнасибятлярин инкишафында да ролу
йцксялир. Сон иллярдя республика рящбярлийинин уьурла щяйата кечирдийи Нефт
стратеэийасы вя юлкямизин бейнялхалг енержи лaйищяляринин реаллашмасындакы
иштиракы буна сцбутдур. Бу бахымдан Ümummilli liderimiz H.Əliyev hələ
2000-ci ildə Миниллийин Зирвя Эюрцшцндяки юз чыхышында глобаллашма
просесиндя Азярбайъанын regionda эеостратежи ящямиййятиндян бящс
едяряк демишдир: «Азярбайъан глобаллашманын инкишафына мцсбят мянада
юз тющфясини верир. Мяним юлкям дцнйа мигйасында эеостратежи ящямиййятя
малик юз ъоьрафи мювгейиндян, ещтийатларындан вя потенсиалындан истифадя
едяряк Шярг иля Гярб арасында зянэин тарихи кечмишдян башланан вя
эяляъяйя истигамятлянян кöрпц ролуну сямяряли сурятдя щəйата кечирир. Биз
Бюйцк Ипяк йолунун бярпасы, Авропа-Гафгаз-Асийа няглиййат дящлизинин
йарадылмасы вя Хязяр щювзясинин карбощидроgeн ещтийатларынын щасилаты вя
дцнйа базарларына нягли цчцн чох бюйцк сяйляр эюстяририк».
Азярбайъан Davamlı иnkişafı diqqət mərkəzində saxlayan Ümummilli Lider H.Əliyev «2003-2005-ъи илляр цчцн Азярбайъан Республикасында Йохсуллуьун Азалдылмасы вя Игтисади Инкишаф цзря Дювлят Програмы»нын тясдиг едилмяси щаггында 20 феврал 2003-ъц ил тарихиндя Фярман
имзаламышдыр. Бу Фярманда дейилир: «Сон илляр Азярбайъан Республикасында ардыъыл олараг щяйата кечирилян ислащатлар игтисадиййатын инкишафыны,
макроигтисади эюстяриъилярин давамлы артымыны, ящалинин рифащыны йахшылашдырылмасыны тямин етмишдир.
Азярбайъан Республикасы мцстягиллик ялдя етдикдян сонра бейнялхалг ъямиййятин цзвлцйцня дахил олараг бир чох конвенсийалара, о ъцмлядян еколожи конвенсийалара гошулмушдур. Еколожи конвенсийалара
биомцхтялифлийин горунмасы, глобал иглим дяйишмяляри, озон гатынын даьылмасы, мешясизляшмя вя торпагларын позулмасы вя с. аиддир.
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Мешялярин гырылмасы вя торпаьын позулмасы щазырда «Инсан инкишафы»на мянфи тясир эюстярян ясас еколожи амиллярдян бири кими БМТ-нин
диггят мяркязиндя дурур. Чцнки мешясизляшмя вя торпаьын позулмасы
(ерозийайа уьрамасы, шоранлашмасы, сящралашмасы) вя онларын сябябляри
бцтцн дцнйа юлкяляри цчцн олдугъа ваъиб проблем сайылыр. Юлкямизин
торпагларынын 40%-и позулмуш, ерозийаланмыш, 14%-и шоранлыьа чеврилмиш
вя 60000 щектары ися сянайе туллантылары, о ъцмлядян нефт вя нефт мящсуллары
иля чиркляняряк йарарсыз щала дцшмцшдцр. Щазырда республикамызда
мешяликлярин цмуми яразиси 11,5% тяшкил етмякля, дцнйа эюстяриъиляриндян
эеридядир. Бу бахымдан юлкямиздя йени мешяликлярин йарадылмасы, гырылмыш
золагларын бярпа едилмяси, торпаьын позулмасынын гаршысынын алынмасы
цчцн тядбирляр комплексинин щазырланыб щяйата кечирилмяси Инсан Инкишафынын приоритет вя давамлы принсипляринин щяйата кечилилмясиня зямин
йарадарды. Бу, артыг ХХІ яср цчцн эцнцн тялябиндян иряли эялян мцщцм
глобал проблемлярдян биридир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, «Инсан инкишафы»на дцнйада мянфи тясир
едян ясас амиллярдян бири истещлак мядяниййяти вя истещлакын гейри-бярабяр
инкишафы, тябии ещтийатлардан сямяряли истифадя олунмамасы, ятраф мцщитин
чирклянмяси, фауна вя флораныны горунуб сахланылмасыдыр.
БМТ дцнйада истещлакдакы гейри-бярабярлийи тянзимлямяк мягсядиля хцсуси тядбирляр планы щазырламышдыр. Щямин тяклифляря ясасян, бцтцн
инсанларын ясас тялябатлары там шякилдя тямин олунмалыдыр. Истещлак инсан
саьламлыьыны вя тящсил сявиййясини тямин етмялидир, бир груп инсанларын
истещлакы башгасына мянфи тясир эюстярмямялидир вя нящайят, истещлак
эяляъяк нясиллярин имканларыны мящдудлашдырмамалыдыр.
«Инсан инкишафы»нда саьламлыг эюстяриъиляринин ясасыны узунюмцрлцлцк
(юлкямиздя эюстярилян юмцр мцддяти кифайят дяряъядя йцксяк олмагла,
71,3 илдир), мцяййян йаша (40-60) чатмаг ещтималы олмайан ящалинин сайы,
тибби хидмятдян истифадя етмяк имканы олмайан ящалинин фаизи, тямиз
ичмяли судан мящрум олан ящалинин фаизи вя 5 йашына гядяр олан ушагларын
нормал чяки вя бой артымындан галмасы тяшкил едир.
«Инсан инкишафы»нда нязяря алынан ясас тящсил эюсятириъиси БМТ-нин
тяснифатына ясасян цмуми (фярдин практики олараг йазыб охуйа билмямяси)
вя функсионал (йазыб охуйа бился дя, мясялянин мащиййятини анламамасы)
савадсызлыгдыр. ИИЯ щесабланаркян тящсиля ъялб олунанларын сайы (6-23
йашында оланлар арасында тящсил аланларын фаизи) нязяря алыныр.
БМТ Инсан Инкишафы Ямсалыны (ИИЯ) щесабламаг цчцн хцсуси
дцстурлар тяклиф етмякля, бу эюстяриъи щяр ил щесабланыр (БМТ-нин цзвц
олан юлкяляр цчцн). Бу ямсал гиймятляндирилдикдя ясас эюстяриъи кими
саьлаmлыг (эюзлянилян юмцр мцддяти), тящсил (тящсил аланларын фаизи, орта
тящсил мцддяти вя савадсызлыг) вя игтисади эюстяриъиляр (адамбашына дцшян
эялир вя йохсуллуг щяддиндян ашаьы йашайан ящалинин фаизи) нязяря алыныр.
Азярбайъанда 1993-ъц илдян етибарян сийаси сабитлийин йаранмасы,
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демократийанын инкишафы, игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя уьурлу ислащатларын апарылмасы нятиъясиндя ИИЯ динамик инкишаф етмякдядир. Беля ки, бу
эюстяриъи 1993-ъц илдя 0,707 олдуьу щалда, 2002-ъи илдя 0,758 олмагла орта
дцнйа эюстяриъисини кечмишдир (дцнйа цчцн орта ИИЯ 0,722-дир).
БМТ-нин «Инсан инкишафына даир илк щесабат»ында эюстярилир ки,
«Миллятин щягиги вар-дювляти, онун инсанларыдыр. Иникшафын мягсяди ондан
ибарятдир ки, инсанларын узунмцддятли, саьлам вя йарадыъы щяйат тярзи цчцн
ялверишли мцщит йарадылсын. Бу садя, лакин олдугжа ваъиб щягигят мадди вя
малиййя рифащынын наилиййятляри просесиндя щяр заман унудулур.
Давамлы Инсан Инкишафы Консепсийасы ъямиййятин сосиал-игтисади тяряггисини, щяр шейдян яввял, ятраф мцщитин вя онун бцтцн амилляринин мцщафизяси, йералты вя йерцстц сярвятлярин расионал вя мягсядйюнлц истифадяси
иля баланслашдырылмыш формада идаря едилмясини ясас фяалиййят Програмы
кими гябул етмишдир. Бу мягсядля БМТ вя ЙУНЕСКО «2005-2014-ъц
илляри Давамлы Инсан Инкишафынын тядриси ониллийи» елан етмишдир. 2005-ъи ил
мартын 1-дя Нйу-Йоркда БМТ-нин Баш Гярарэащында Баш Катиб Кофи
Аннан вя ЙУНЕСКО-нун Баш Директору Коиширо Матсууранын имзаладыглары щямин сяняд Давамлы Инсан Инкишафы Консепсийасынын принсип-ляринин щяйата кечирилмясиндя хцсуси ящямиййят кясб едир. Азярбайъанда
ЙУНЕСКО-нун Баш Директору Коиширо Матсууранын, ЙУНЕСКО вя
ИСЕСКО-нун Хош Мярамлы Сяфири, Щейдяр Ялийев Фондунун Президенти
Мещрибан Ялийеванын сядрлийи иля кечирилян (Бакы, август 2005) конфрансда
”ЙУНЕСКО-Азярбайъан: эяляъяйя кюрпц” бейнялхалг програмын щяйата
кечирилмясинин ясас истигамятляри ятрафлы тящлил олунмуш вя фяалиййятин иъра
планы щазырланмышдыр.
Инсан потенсиалы, инсан кейфиййяти, инсан капиталы, инсан амили вя
инсан инкишафынын мцхтялиф аспектляри ХХ ясрин орталарындан башлайараг
бязи юлкялярдя фялсяфи-сосиоожи ъящятдян тядгиг едился дя, Инсан Инкишафы
Консепсийасы БМТ тяряфиндян илк дяфя 1990-ъы илдя иряли сцрцлмцшдцр. Бундан сонра инсан инкишафынын приоритетляри бир чох юлкялярдя дювлят сийасятинин тяркиб щиссясиня чеврилмишдир.
«Инсан Инкишафы» Консепсийасы сосиал тярягги тенденсийаларыны тящлил
етмякля ъямиййятдя щяр бир фярдин вязиййятинин мцхтялиф индикаторлар васитясиля чохъящятли дяйярляндирилмясиня ясасланыр. Диэяр инкишаф консепсийаларындан фяргли олараг илк инсан щяйатынын тякъя игтисади тяряфлярини йох,
ейни заманда онун сосиал аспектлярини дя (тящсил, сящиййя, еколоэийа,
демографийа, мядяниййят, аиля вя мяишят вя с.) ящатя едир. Инсан инкишафы
иътимаи щяйатын бцтцн сащяляриндя фярдин инкишаф имканларынын эенишлянмяси просесинин ясас истигамятляринин эюстяриъисидир. Даща дягиг десяк,
ДИИК-нын мащиййяти щяр бир инсанын фярди габилиййятиnin щяйата кечирилмяси
цчцн ялверишли сосиал, игтисади вя еколожи шяраитин йарадылмасындан ибарятдир.
Давамлы инкишафа хидмят едян факторлардан бири дя мяняви-психоложи
амиллярин формалашмасыдыр. Нязяри тящлилляр вя практики тяърцбя эюстярир ки,
518

ъямиййятин сосиал инкишафынын сосиал тяряггинин критерийаларынын йени координат системи «щяйат сявиййяси», «инсан потенсиалы», «щяйат кейфиййяти»,
«инсан капиталы», «инсан ресурслары» кими анлайышларын йаранмасына тякан
вермишдир. Дювлят идарячилийи практикасына йюнялмиш «Инсан инкишафы» кечян
ясрин 90-ъы илляриндя бир чох юлкялярин вя БМТ-нин диггят обйектиня
чеврилмишдир. Бу мягсядля, БМТ-нин тяшяббцсц вя дястяйи иля 1990-ъы илдян
башлайараг яксяр юлкялярдя (Азярбайъанда 1995-ъи илдян) щяр ил «Инсан
инкишафы щаггында щесабат» адлы топлу няшр едилир. Яввялляр бу щесабатда
щяр щансы бир юлкянин игтисади вязиййятини характеризя едян – адамбашына
дцшян орта иллик эялирин мигдары инсан потенсиалынын инкишаф индекси кими
яняняви кямиййят эюстяриъиляриндян истифадя олунурду.
Гейд етмяк лазымдыр ки, ХХ ясрин сонунда инсан инкишафы методолоэийасы дяйишиклийя уьрайараг «инсанлар игтисадиййатын инкишафына йох,
игтисадиййат инсанларын инкишафына хидмят етмялидир» принсипиня ясасланмаьа башлады. Бу принсип онунла изащ олунур ки, мцасир игтисадиййаты
инкишаф етдирмяк цчцн азад, саьлам дцшцнъяли мцяййян интеллектуал сявиййяйя малик инсанлар лазымдыр. Бу бахымдан мцяййян юлкялярин инсан
инкишафы щесабатлары щазырланаркян сосиал- демографик статистиканын ващид
системи йарадылмышдыр. Мясялян, рус алимляриндян С.Д.Валентей вя
Л.И.Нестеровун мялуматына эюря, бу систем инсан инкишафынын мцхтялиф
аспектлярини ящатя едян 12 мялумат блокундан ибарятдир:
1. Демографик характеристика;
2. Ятраф мцщит, урбанизасийа вя мянзил–мяишят шяраити;
3. Саьламлыг вя гидаланма (ичмяли су тяминаты);
4. Тящсил;
5. Игтисади фяаллыг;
6. Сосиал груплар вя ящалинин тяшкилолунма сявиййяси;
7. Сосиал тяминат;
8. Мядяниййят вя досуг;
9. Вахтындан сямяряли истифадя;
10. Иътимаи гайдалар вя тящлцкясизлик;
11. Сосиал мцнасибятляр;
12. Сийаси фяалиййят;
Инсан инкишафынын мцхтялиф аспектлярини ящатя едян йухарыда эюстярилян блоклар инсанын щяйат вя фяалиййятинин, демяк олар ки, бцтцн сащялярини
ящатя едир.
Инсанын щяйат фяалиййяти просесинин идаря едилмяси проблеми инсан
потенсиалынын горунмасы вя инкишафы сащясиндя глобал сийасятин гаршысында
дуран ясас вязифялярдян биридир.
Давамлы Инсан Инкишафы Стратеэийасы методоложи ъящятдян Давамлы
Инкишаф Консепсийасына ясасланыр. Даща дягиг десяк, ДИК бцтцн инкишаф
тялимляринин, о ъцмлядян ДИИ-нын методоложи ясасыны тяшкил едир. Мясялян,
Рио-де Жанейрода гябул едилмиш ДИ консепсийасыны ящатя едян Рио
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бяйаннамясиндяки принсиплярин ясас мягсяди ДИИ цчцн саьлам тябии вя
сосиал мцщитин йарадылмасынын тямин едилмясидир. Бу бахымдан Бяйаннамянин 1-ъи принсипиндя дейилир: «Давамлы инкишафын диггят мяркязиндя ясас
йери инсанлар тутур. Инсанлар тябиятля щармонийада саьлам вя мящсулдар
щяйат щцгугуна маликдирляр».
Давамлы Инсан Инкишафы Консепсийасы ъямиййятля тябиятин таразлыьы
ясасында сосиал-игтисади тяряггинин давамлылыьынын тямин едилмясини нязярдя тутур. Давамлы Инсан Инкишафы Консепсийасы ися инсан щяйатынын сосиалщцгуги вя мяняви-психоложи тяряфляринин давамлы инкишафына ясасланыр.
Лакин, гейд етмяк лазымдыр ки, инсан инкишафынын давамлылыьы, щяр шейдян
яввял, игтисади, сосиал вя еколожи инкишафын давамлылыьы иля шяртлянир. Йяни,
щяр щансы бир ъямиййятдя «Давамлы инкишаф» моделиня кечилмяси давамлы
инсан инкишафынын тяминатында щялледиъи рол ойнайыр. Давамлы Инкишаф
ъямиййятдя сийаси, щцгуги вя сосиал- игтисади стабиллийя ясасланыр. Давамлы
Инкишафа кечилмяси узунмцддятли бир просесдир. Давамлы инсан инкишафынын
тямин едилмяси дя тякамцл характери дашыйыр. Давамлы Инкишафа кечилмяси
давамлы инсан инкишафы цчцн сосиал, игтисади, еколожи база ролуну ойнайыр.
Инсан тябиятин ян али сярвятидир, бир щиссясидир. Бцтцн дцнйа ящалиси
бирликдя ъямиййяти тяшкил едир. Инсан вя ъямиййят тябиятсиз йашайа билмяз.
Кечмишдя инсанлар тябиятдян асылы идиляр. Лакин заман кечдикъя инсанларын
шцуру инкишаф едир вя тябии сярвятлярин истифадяси асанлашыр, инсанын щяйат
тярзи дяйишир, тядриъян мцасир сивилизасийа сявиййясиня чатыр, инсан ъямиййяти
даща да инкишаф едир вя формалашыр. Елми-техники тярягги инсанларын
инкишафына сябяб олур.
Давамлы Инкишаф анлайышы йарандыьы илк иллярдя онун гиймятляндирилмяси заманы ясас амил йалныз игтисади вя сосиал эюстяриъиляр щесаб едилирди.
Ялбяття, бу эюстяриъиляр щяр бир юлкядя ящалинин цмуми вязиййятини тамамиля якс етдиря билмяз. Чцнки юлкядя эялир ящали арасында гейри-бярабяр
формада бюлцндцйц цчцн вятяндашларын бир групунун эялири йцксяк, диэяр
групунунку олдугъа аз олур, орта эюстяриъи ися буну якс етдиря билмир.
Лакин 1990-ъы илдян башлайараг «Инсан инкишафы»нын йени эюстяриъиляриндян
истифадя олунмаьа башланды. БМТ тяряфиндян «Инсан инкишафы»ны гиймятляндирмяк мягсядиля мцвафиг ямсаллар гябул едилмишдир. Инсан Инкишафында инсан амили вя потенсиалы ян апарыъы вя щялледиъи рол ойнайыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, сон дюврдя Давамлы Инсан Инкишафы проблеми Азярбайъанын алимляринин диггятини ъялб етмишдир. Бу сащядя тядгигатлар апармыш эюркямли алимлярдян Яляддин Ясэяров, Елдар Щцсейнов
вя Сакит Щцсейнов тяряфиндян йазылмыш «Давамлы Инсан Инкишафы» фундаментал ясярини хцсуси олараг эюстярмяк лазымдыр. Бу ясярдя давамлы инсан
инкишафынын бцтцн аспектляри эениш вя ящатяли шякилдя елми ъящятдян тядгиг
едилир.
Азярбайъанын эюркямли алими, академик Урхан Ялякбяров ися инсан
потенсиалына ясасланан дДавамлы инкишафын ясас амилляриня, сямяряли
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йарадыъы юмцр, игтисадиййат, саьлам тябии вя ялверишли сосиал мцщит, билик вя
баъарыг, саьлам вя узун юмцрлцк эюстяриъилярини аид едир (2007-ъи ил).
Гейд етмяк лазымдыр ки, юлкядя цмуми инкишафа тясир едян амиллярдян бири дя юлкянин «йашы» вя тябии сярвятляри сайылыр. Чцнки гядим тарихя
малик олан зянэин вя бяшяриййятя явязсиз тющфяляр верян юлкярля йени
йаранмыш юлкялярин цмуми инкишафынын мцгайисяси эюстярир ки, инкишафын
сявиййясиня, ящалинин рифащына вя щяйат-мяишят тярзиня эюря йени – 250-300,
щятта 100-150 ил «йашы» олан «эянъ» юлкяляр классик юлкяляря нисбятян даща
йцксяк пиллядя дурурлар. Лакин тарихи амил инкишафда нязяря алынса да о,
щялледиъи эюстяриъи щесаб едилмир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, БМТ тяряфиндян Инсан Инкишафынын сявиййясини мцяййян етмяк вя гиймятляндирмяк цчцн мцвафиг ямсаллар гябул
едилмишдир. Беля ямсаллардан ян ясасы, ян ваъиби цмумиляшдирилмиш Инсан
Инкишафы Ямсалыдыр (ИИЯ). Бу Ямсал юлкя, онун айры-айры бюлэяляри, йахуд
бир груп юлкяляр, гачгын вя мяъбури кючкцнляр, етник, дини вя ирги груплар
цчцн инсанларын саьламлыг, тящсил вя игтисади эюстяриъиляри ясасында щесабланыр. Инсан Инкишафы Ямсалы мцхтялиф юлкяляр цчцн фярглидир. Инсанларын
щяйатын бцтцн сфераларындакы сечими вя тялябатларыны тямин едян бир просес
кими «Давамлы Инсан Инкишафы»ны сяъиййяляндирян вя онун динамикасынын
сявиййясини тяйин вя анализ етмяк цчцн эениш вя щяртяряфли статистик
эюстяриъиляря истинад олунур. Алимлярдян Й.Шокаманов вя башгалары 2003ъц илдя Консепсийанын нятиъяляринин тящлилиня истинад едяряк статистик
эюстяриъилярин 3 ясас група тясниф олунмасыны мягбул щесаб етмишляр. Буну
ися ашаьыдакы схем васитяси иля тяклиф етмишляр:
Инсан İнкишафынын эюстяриъиляри
Груплар
Инсан инкишафынын интеграл
гиймятляндирилмяси цчцн
эюстяриъиляр

Инсан Инкишафынын ясас интеграл
гиймятлянмясини характеризя
едян эюстяриъиляр

Инсан Инкишафы эюстяриъиляри
- Инсан Инкишафы Ямсалы Идндекси- ИИЯ;
- Эендер амили нязяря алынмагла Инкишаф Ямсалы Индекси–
ЭИЯ;
- Гадынларын Имканларынын Эенишляндирилмяси ЭюстяриъисиГИЭЭ;
- Ящалинин Йохсуллуг Ямсалы индекси- ЯЙЯ-1, ЯЙЯ-2
- Доьум заманы эюзлянилян юмцр мцддяти, ящалинин юлцмц;
- Ящалинин саьламлыьыны вя сящиййя системинини характеризя
едян эюстяриъи;
-Ящалинин тящсил сявиййясини вя тящсил систеимни характеризя
едян эюстяриъи;
- Мящз бир няфяр цчцн эялирлярин истещсалы, пайланмасы вя
истифадяси, эялирлярин гейри- бярабярлийи, эялирляря эюря
йохсуллуг.
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Инсан Инкишафынын диэячр аспектлярини характеризя едян
эюстяриъиляр

- Демографик инкишаф;
- Ямяк ресурслары, мяшьулуг, ишсизлик, сосиал йардым, сосиал
инфраструктурлар;
- Мянзил вя коммуникасийа эюстяриъиляри;
-Иътимаи азадлыг: сюз, тясирляр, сийаси просеслярдя
иштиракетмя;
- Урбанизасийа просеси,тябии ресурслардан истифадя, енержи
мясряфи;
-Ятраф мцщитдян истифадя, она тясирин вязиййяти вя
горунмасы;
- Сосиал сферайа гойулан инвестисийалар, кюмякахыны,
ресурсларын кянара чыхарылмасы, диспропорсийа (гейримцтянасиблик);
- Инсан инкишафы бахымындан милли щесаблар

БМТ Дцнйанын бцтцн юлкяляри цчцн «Давамлы Инсан Инкишафы»нын
айры-айры эюстяриъиляринин мцгайисяли тярздя юйрянилмяси цчцн щяр ил онлары
тящлил едяркян щямин гиймятляндирмяйя ясасян мцвафиг щесабатлар дяръ
едир. Бу, щяр шейдян яввял, юлкядя инкишафын уьур дяряъясини, онун инсанларын сосиал-игтисади вязиййяти вя рифащынын йахшылашдырылмасы истигамятиня
йюнялдилмясини эюстярир. Гиймятляндирмя Инсан Инкишафынын ясас эюстяриъиляринин хцсуси дцстурларла щесабланмыш мцвафиг ямсалларына ясасян
апарылыр. Щямин ямсаллар щесабландыгда ясасян юлкя ящалисинин саьламлыг,
тящсил вя игтисади эюстяриъиляри нязяря алыныр. ДИИ-нын саьламлыг эюстяриъиси
кими узунюмцрлцлцк, бир йашына гядяр олан кюрпя ушаглар арасында юлцм
вя 5 йашына гядяр олан ушагларын чяки, бой вя инкишафдан галма фаизи
юйрянилир. Йохсуллуг сявиййясини юйрянмяк цчцн – тямиз ичмяли судан
истифадя етмякдян мящрум олан, тибби хидмятлярдян истифадя етмяк имканы
олмайан адамларын сайы, орта юмцр мцддяти щесабланыр. Тящсил эюстяриъиси
кими ящалинин орта щесабла нечя иллик тящсиля малик олмасы вя 6-23 йашлы
эянълярин нечя фаизинин тящсил алмасы вя савадсызлыг дяряъяси мцяййян
олунур. Бу заман савадсызлыьын мцасир тяснифата эюря гябул едилмиш щяр
ики нювц – цмуми савадсызлыг (щяр щансы фярдин йазыб-охума габилиййятиня
малик олмасы) вя функсионал савадсызлыг (функсионал савады олмайан фярдлярин бязи йазылы мятнляри охуйа билмясиня бахмайараг онун мащиййятини
дярк едя билмямяси вя йазылы мятнлярдян истифадя заманы чятинлик чякмяси)
щесабланыр.
Давамлы Инсан Инкишафы гиймятляндириляркян юлкянин игтисади эюстяриъиляриндян ясасян адамбашына дцшян Цмумдахили Мящсул (ЦДМ) щесабланır. Bu zaman юлкя цчцн ящалинин алыъылыг габилиййятини характеризя
едян хцсуси ямсал Алыъылыг Габилиййяти Паритети (АГП) nəzərə alınır və
ЦДМ щесабланаркян щямин эюстяриъийя эюря юлкялярин мцгайися едилмясиня фикир верилир. Мясялян, Инсан Инкишафы эюстяриъиляриня эюря дцнйада ян тярягги етмиш юлкя олан Исландийада ящалинин ЦДМ эялиринин Лцксем-бургдан
ики дяфя аз олмасына бахмайараг, о, даща йцксяк йердя дурур. Юлкя
ящалисинин щяр бир няфяриня дцшян ЦДМ-я эюря Исландийанын вя Австрийанын
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ейни эюстяриъийя малик олмасына бахмайараг, дцнйа рейтингиндя Исландийа 2-ъи, Австрийа ися 17-ъи йери тутур. Чцнки щяр ики юлкянин ейни игтисади
эюстяриъийя малик олмасына бахмайараг, милли эялир Исландийада ящали арасында Австрийайа нисбятян даща ядалятли вя бярабяр бюлцнцр, ъямиййятин
бцтцн тябягясиня ейни дяряъядя хидмят едир. ЦДМ эялирин ящали арасында
бярабяр, ядалятли бюлцнмясиня вя цмумиликдя ися Давамлы Инсан Инкишафы
эюстяриъиляриня эюря Норвеч дцнйа юлкяляри арасында даща йцксяк рейтингя
малик олмагла, биринъи йердя дурур. Бязи ЦДМ эялири мцхтялиф олан юлкяляр
арасында да уйьунсузлуг мцшащидя едилир. Беля ки, Екваториалл Гвинейада
ящалинин щяр бир няфяриня дцшян орта ЦДМ эялирин 20 мин АБШ долларыны
тяшкил етмясиня бахмайараг, бу эялирин ящали арасында гейри-бярабяр, ядалятсиз пайланмасы вя сосиал гайьылара лазымынъа диггят йетирилмядийиня эюря
щямин юлкя дцнйанын 177 юлкяси арасында 121-ъи йери тутур. Игтисади имканлары ейни олан Катар вя Словенийа щямин сийащыда мцвафиг олараг 26
вя 40-ъы йерлярдя дурур.
Азярбайъан Республикасында сон илляр юлкя игтисадиййатынын бцтцн
сфераларында апарылан сямяряли, мягсядйюнлц ислащатлар вя реэионларын
сосиал-игтисади инкишафына эюстярилян эениш диапозонлу дювлят гайьылары юлкямизин «Давамлы Инсан Инкишаф»ы эюстяриъиляриня эюря сцрятля тярягги етмяси вя йцксяк пиллядя дайанмасы цчцн бюйцк зямин йаратмышдыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, щал-щазырда инсанын истещсал фяалиййятинин
эцълянмяси вя дцнйа ящалисинин сцрятля чохалмасы нятиъясиндя планетимизин
тябии мцщитиндя нязярячарпаъаг дяйишикликляр баш верир. Инсанын тясяррцфат
фяалиййяти сайясиндя йаранан бир чох глобал проблемляр планетар ящямиййят кясб едир. Атмосферин газ тяркибинин дяйишмяси, торпагларын вя
дцнйа океанынын чирклянмяси, енерэетика проблеми, ящалинин ярзаг мящсулларына, минерал маддяляря, ичмяли суйа олан тялябатынын юдянилмяси вя с.
беля глобал проблемлярдяндир.
Инсанын истещсалат фяалиййятинин инкишафы тябият ганунларынын вя просесляринин инкишафы иля таразлы шякилдя щяйата кечирилмишдир. Тябият-ъямиййят
мцнасибятляринин мцвазинятини позмамаг шярти иля тябии сярвятлярдян истифадя етмяк цчцн онларын тябиятдя гаршылыглы ялагяляринин спесифик ганунауйьунлугла-рына риайят олунмалыдыр.
13.2.Давамлы вя Дайаныглы Инкишафын башлыъа шяртляри
Мцасир дюврдя давамлы инкишаф, милли игтисадиййатын еля бир артымыны
нязярдя тутур ки, онун сайясиндя жямиййятин мцасир тялябатларыны юдяйяркян эяляжяк нясиллярин артан тялябатларынын даща йахшы юдямяк габилиййятини мящдудлашдырмасын.
Беля ки, юлкямизин малик олдуьу ресурс потенсиалы, онлардан истифадя
дяряжяси, елми-техники тяряггинин мювжуд имканлары дахилиндя йахын эяля523

жякдя щярякятя эятиря биляжяк потенсиалы вя мювжуд реаллыглары нязяря
алынмагла милли игтисадиййатын динамик, таразлы вя сямяряли инкишафынын тямин едилмясинин обйектив зяруряти давамлы вя дайаныглы инкишаф моделиня
кечидин проблемляринин арашдырылмасыны тякидля тяляб едир.
Азярбайжан дювлятинин базар игтисадиййатына кечиди гаршысына мягсяд гоймасы, щабеля постсовет дюврцндя тарихян юлкямизин ясасян екстенсив инкишафы, тябии-минерал хаммал ещтийатларындан цмумян сямярясиз
истифадя олунмасы, милли игтисадиййатын милли мараг вя мянафеляря дейил, даща чох Цмумиттифаг Ямяк Бюлэцсцнцн тялябляриня уйьун формалашдырылмасы, щазырки дюврдя тябият-жямиййят мцнасибятляринин гаршылыглы ялагяляринин гейри-гянаятбяхш сявиййядя олмасы юлкямиздя давамлы вя дайаныглы
инкишафын тямин едилмяси проблемляринин йенидян щяртяряфли щялл едилмясини
обйектив зярурятя чевирмишдир.
Базар игтисадиййаты шяраитиндя милли игтисадиййатын Давамлы вя Дайаныглы Инкишаф проблеминя бейнялхалг тяжрцбя вя мювжуд реаллыглар ясасында онун сямяряли реаллашдырылмасыны тямин едян игтисади стратеэийанын
башлыжа йоллары, васитяляри, механизмляри вя приоритетляри елми-практики ясасландырмаьын бюйцк ящямиййяти вардыр. Беля ки, мцасир дюврдя юлкямизин
Давамлы инкишафа кечидинин ганунауйьунлугларыны, хцсусиййятлярини арашдырараг онун принсипляр, мейарлар, механизмляр вя эюстярижиляр системини
мцяййянляшдиряряк дяйярляндирмяк олдугжа важибдир.
Азярбайжанда сосиал-игтисади инкишафын мювжуд вязиййяти тящлил етмяк,давамлы вя дайаныглы инкишаф бахымындан юйрянмяк вя она кечиди
тямин едян ясас амилляри вя потенсиалы ашкара чыхармаг бир зярурятдир.
Бундан башга, милли игтисадиййатын давамлы вя дайаныглы инкишафынын тямин
едилмясиндя инвестисийа – инновасийа амилляринин ролу бюйцкдцр вя бу
амилляр, онлардан истифадянин сямярялилийинин йцксялдилмясинин башлыжа
йолларынын вя механизмляринин тякмилляшдирилмясинин нязяри вя практики
жящятдян юйрянилмясидир.
Дцнйа юлкяляриндя глобаллашма шяраитиндя бяшяриййятин ресурслара олан
тялябатларынын дурмадан артмасы иля йанашы, онларын истещсалынын эетдикжя
баща баша эялмяси, дцнйада баш верян глобаллашма просесляринин мянтиги
нятижяси олараг юлкялярин гаршылыглы асылылыьынын эцжлянмяси игтисади, сосиал, демографик вя еколоъи проблемлярин цмумбяшяри характер дашымасына сябяб
олмушдур. Беля бир шяраитдя Азярбайжанда сямяряли фяалиййят эюстярян милли
игтисадиййатын формалашдырылмасы вя инкишафы щялледижи дяряжядя онун давамлы
вя дайаныглы инкишафындан асылыдыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Давамлы вя дайаныглы инкишаф Консепсийасы бир
проблем кими ХХ ясрин икинжи йарысында иряли сцрцлмцшдцр. Бу проблемин
бяшяриййятин Давамлы инкишафа кечидин тямин едилмясини ХХЫ ясрин приоритети
кими мцяййянляшдирмиш, 2005-2014-жц илляри ися Давамлы вя Дайаныглы
Инкишафын тядгиги вя тяшвиги ониллийи кими бяйан етмишдир.
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Дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляринин тяжрцбяси эюстярир ки, милли игтисадиййатын «Давамлы вя Дайаныглы Инкишаф»а кечидини тямин етмяк цчцн, щяр
шейдян яввял, юлкянин ресурс потенсиалы индики вя эяляжяк нясиллярин мараг
вя мянафеляри нязяря алынмагла сямяряли реаллашдырылмалы, инвестисийалара
ясасланан инкишаф моделиндян инновасийалы инкишаф моделиня кечид цчцн
тяляб олунан зярури игтисади, сосиал, еколоъи, техники-технолоъи потенсиал
формалашдырылмалыдыр. Бцтцн бунлар юз нювбясиндя «Давамлы вя Дайаныглы Инкишаф» анлайышынын мащиййятинин, милли реаллыглар вя дцнйа тяжрцбяси
призмасындан давамлы инкишаф моделиня кечидин имкан, принсип вя мейарларынын башлыжа йолларынын, онун сявиййясини характеризя едян макроигтисади эюстярижилярин нязяри вя практики бахымдан дяйярляндирилмяси ганунауйьунлуглары вя хцсусиййятляринин системли юйрянилмясини тяляб едир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Давамлы вя Дайаныглы Инкишаф консепсийасынын ясасыны беля бир сивил йанашма тяшкил едир ки, сосиал-игтисади системлярин
вя инкишаф моделляринин характериндян асылы олмайараг милли игтисадиййатын
еля бир инкишафыны тямин етмяк лазымдыр ки, елми – техники тяряггинин тятбиги
вя инкишафы эцжляндикжя бцтцн сявиййялярдя инсанларын давамлы йашайыш
принсипляри эюзлянилсин вя ятраф мцщитин таразлыьы позулмасын.
Гейд етмяк лазымдыр ки, «Рома клубу»на дахил олан тядгигатчыларын
мярузяляри бу эцн давамлы инкишаф анлайышынын баша дцшцлмясиндя вя онун
тямин едилмяси иля баьлы милли консепсийаларын формалашдырылмасында мцстясна рол ойнайыр. Беля ки, щямин мярузялярин башлыжа гцсуру ондан ибарятдир ки, онлар игтисади инкишафы тямин едян амилляри мцяййянляшдиряркян
елми-техники тяряггинин инкишаф имканларыны (йени алтернатив енеръи нювляринин мейдана эялмясини) вя дювлят тянзимлянмясинин ролуну кифайят гядяр нязяря алмырлар.
Сон дюврдя Давамлы вя Дайаныглы Инкишафла баьлы апарылан нязяри вя
ямяли характерли тядгигатларын мянтиги нятижяси олараг дцнйада тядрижян
даща оптимист инкишаф моделляри вя мярузяляри мейдана эялмяйя башлады.
Рио-де-Ъанейрода (1992) вя Йощанесбургда (2002) Ятраф Мцщит вя Инкишафа даир БМТ-нин Бейнялхалг Саммитинин кечирилмяси мцщцм щадися Кими тарихя дцшдц. Беля ки, Давамлы вя Дайаныглы Инкишаф Консепсийасында
мянтиги олараг планетин ещтийатларындан сямяряли вя гянаятля истифадя, тябии
мцщитин горунуб сахланылмасы, индики вя эяляжяк нясиллярин щяйат шяраитинин
йахшылашдырылмасы шяртиля инсанларын тялябатынын оптимал шякилдя юдянилмяси
вя бцтцн дцнйада сцлщцн горунмасына йюнялмиш сосиал-игтисади вя еколоъи
инкишафы нязярдя тутулур.
Гейд етмяк лазымдыр ки, игтисади ядябиййатда «Давамлы Инкишаф»
анлайышындан эениш истифадя олунса да, бязян онун мащиййятини там якс
етдирмяйян «дайаныглы», «баланслы», «стабил», «тяминатлы», «кейфиййятли» инкишаф анлайышларындан да истифадя едилир. Беля нязяри йанашмалар «Давамлы
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Инкишаф» проблеминин ямяли жящятдян щялл едилмяси стратеэийасынын ишляниб
щазырланмасында гейри-мцяййянлийя эятириб чыхара биляр.
Бу бахымдан – «Давамлы Инкишаф» нязяриййяси сон иллярдя ян чох
тядгиг олунан актуал нязяри, щям дя бяшяриййятин эяляжякдя мювжудлуьунун практики мясяляляринин щяллинин консептуал ясасларыны юзцндя
бирляшдирян бир проблемя чеврилмишдир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, сон онилликдя дцнйа игтисадиййатынын инкишафы нятижясиндя еколоъи бющран, башга сюзля тябиятля жямиййятин
гаршыдурмасы еля бир щяддя эялиб чатмышдыр ки, бу проблемя биэаня
мцнасибят бяшяриййятин юзцнцн мювжудлуьуну шцбщя алтына ала биляр.
Дцнйа мигйасында давамлы инкишафын тямин едилмясинин диэяр проблеми
бир чох юлкялярдя йаранан эярэин демографик просеслярля шяртлянир.
Бундан башга, айры-айры юлкяляр цзря бу амиллярин системли тящлили эюстярир
ки, щямин проблемлярин щялли имканлары игтисади инкишафын сявиййяси вя
характериндян асылы олур.
Гейд етмяк лазымдыр ки, милли игтисадиййатын игтисади потенсиалынын
«Давамлы Инкишаф» бахымындан гиймятляндирилмяси мащиййят вя структур
етибариля мцряккяб, ейни заманда чохаспектли бир проблемдир. Тяжрцбядя
игтисадиййатын «Давамлы инкишаф»ынын мювжуд вязиййятини гиймятляндирмяк цчцн мцхтялиф сявиййяляри ящатя едян эюстярижиляр системиндян вя
мейарлардан истифадя олунур.
Ону да эюстярмяк лазымдыр ки, «Давамлы вя Дайаныглы Инкишаф»ын
игтисади потенсиалынын мейарлары вя методолоъи принсипляри щаггында ващид
бир бейнялхалг стандартлар бу эцня кими мювжуд дейилдир. «Давамлы
Инкишаф»ын мейарлары, щяр шейдян яввял юзцндя игтисади, сосиал вя еколоъи
проблемлярин вящдят щалында щяллиня вя инкишафына ясасланмалыдыр. Щям дя
бу заман еля бир инкишаф типинин формалашдырылмасы баша дцшцлмялидир ки, о,
дяйишян шяраитя вя тялябата даща еффектив уйьунлашмаг габилиййятиня малик
олсун.
«Давамлы Инкишаф»ын сявиййясини характеризя етмяк вя дяйярляндирмяк цчцн БМТ тяряфиндян 4 групда бирляшдирилмиш (игтисади, сосиал,
ятраф мцщит вя институтсионал), ейни заманда щяр бири цчцн айрыжа мцяййян
едилмиш эюстярижиляр системиндян истифадя мягсядяуйьун щесаб едилмишдир.
Беля ки, «Давамлы инкишаф»ын мейарларынын вя эюстярижиляринин дцзэцн
мцяййянляшдирилмяси милли игтисадиййатын сямяряли фяалиййятиня дювлят
мцдахилясинин щядд, форма вя мигйасларынын мцяййянляшдирилмясинин чох
мцщцм шяртидир.
Дцнйа юлкяляринин тяжрцбяси эюстярир ки, «Давамлы Инкишаф»ын тямин
едилмяси цчцн юлкянин ялдя олунмуш инкишаф сявиййяси, потенсиалы, институтсионал базасы иля йанашы, милли игтисадиййатын мювжуд реаллыгларына
уйьун, дцзэцн игтисади стратеэийанын сечилмяси чох зяруридир. Беля ки, сон
йцзилликдя бейнялхалг сявиййядя рягабят цстцнлцкляри ялдя етмиш юлкялярин
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тяжрцбясинин системли тящлили эюстярир ки, онларын уьуруну тямин едян ясас
амил, щяр шейдян яввял, дцзэцн игтисади инкишаф моделинин мцяййянляшдирилмяси вя реаллашдырылмасы механизмляринин сечилмяси олмушдур. Щалщазырда глобаллашан дцнйайа фяал интеграсийа олунан Азярбайжан кими
юлкяляр милли игтисадиййатын рягабят мцбаризясиня давам эятирмяк цчцн,
биринжиси, игтисади инкишафын приоритетлярини дцзэцн мцяййянляшдирмяли,
икинжиси, онларын реаллашдырылмасынын мювжуд реаллыьа вя имканлара уйьун
сямяряли цсул, васитя вя механизмлярини сечмялидир. Чцнки инзибати амирлик
системиндян базар системиня кечян юлкямиздя йени игтисади системин
тялябляриня уйьун олараг бу системин сямяряли фяалиййяти, мадди амиллярля
йанашы - щялледижи дяряжядя бу просеся инсанларын шцур, тяфяккцр, дцшцнжя
тярзи, милли менталитети вя нящайят, юлкядя формалашдырылан вя реаллашдырылан
игтисади сийасятин характеринин мювжуд реаллыглара ня дяряжядя жаваб вермяси
мцстясна ящямиййят кясб едир.
Беляки, сон иллярдя Азярбайжанда милли игтисадиййатын давамлы вя
динамик инкишафа кечидини тямин етмяк цчцн комплекс игтисади, тяшкилати,
сийаси илкин шяртляри формалашдырмагла баьлы эюрцлян ишляр сайясиндя юлкямиздя
кифайят гядяр игтисади, сосиал, елми–техники, кадр потенсиалы, институтсионал,
щцгуги база, старт капиталы йарадылмышдыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки,мцасир дюврдя юлкямиз игтисади инкишафын еля бир
мярщялясиня дахил олмушдур ки, онун эяляжяк инкишафы ящямиййятли дяряжядя
щяйата кечирилян структур сийасятинин характери, мигйасы вя сямярялилийи иля
бирбаша баьлыдыр.
Милли игтисадиййатда баш верян гурулуш дяйишикликляри елми-техники
тяряггинин инкишаф сявиййяси вя характери иля гаршылыглы ялагядя вя асылылыгда
олан бир просесдир вя о ейни заманда елми-техники тяряггинин сцрятляндирилмясинин мцщцм шярти кими чыхыш едир. Бу бахымдан республикамызда еля
елми-техники вя структур сийасятин формалашдырылмасына чалышмаг лазымдыр ки,
о бир тяряфдян Азярбайжанын малик олдуьу бцтцн ресурслардан сямяряли
истифадя етмяйя вя республикамызын гаршысында дуран сосиал-игтисади
проблемлярин мцмкцн гядяр оптимал мцддятдя щялл етмяйя шяраит йаратсын
вя ян башлыжасы ися, перспективдя игтисади артымын имканларыны мящдудлашдырмасын.
Гейд етмяк лазымдыр ки, республикамызда узун бир дюврц ящатя едян
структур сийасяти, бир тяряфдян, милли игтисадиййатын жари проблемляринин щяллини,
диэяр тяряфдян перспективдя Азярбайжанын дцнйа игтисадиййатына даща
интенсив говушмасыны, милли игтисадиййатын рягабят габилиййятинин тямин
едилмясини, ян башлыжасы ися давамлы инкишаф проблемляринин щяллини нязяря
алмалыдыр. Бу ися юз нювбясиндя юлкямиздя бцтцнлцкдя нефт сянайесинин
республикада диэяр сащялярин инкишафында апарыжы гцввяйя чеврилмясини, гейринефт секторунун, хцсусян реэионал, цстцн инкишафынын приоритет бир вязифя кими
реаллашдырылмасыны зярурятя чевирир.
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Гейд етмяк лазымдыр ки, сон иллярдя хцсуси нефт фондунун
йарадылмасы, ондан истифадянин шяффафлыьынын тямин олунмасы, юлкямиздя
ящали эялирляринин, бцджя имканларынын, щабеля мцяссисялярин, банкларын
малиййя ресурсларынын ящямиййятли дяряжядя артмасы сайясиндя мяжму
тялябин йцксялмяси, бу эцн милли игтисадиййатын давамлы инкишафына зямин
йарадан чох мцщцм старт капиталыны йаратмышдыр. Бу бахымдан йахын
эяляжякдя Азярбайжанда старт капиталынын формалашмасы вя инкишафында
милли мянафеляр, юлкянин игтисали тящлцкясизлийи нязяря алынмагла,
инвестисийаларын малиййяляшдирилмясиндя дахили вя харижи мянбялярин оптимал
формада ялагяляндириляряк реаллашдырылмасы чох ящямиййятлидир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, сон иллярдя ЦДМ-дя мяжму инвестисийаларын,
хцсусян харижи инвестисийаларын хцсуси чякиси кяскин ашаьы дцшмцш, лакин
дахили инвестисийаларын хцсуси чякиси 13,4-дян 26,3%-я йцксялмишдир. «Давамлы Инкшаф»ын мадди зямининин йарадылмасы бахымындан игтисадиййата
йюнялдилмиш инвестисийаларын структурунда ясас капитала йюнялдилмиш
инвестисийаларын динамикасы, щабеля онун истещсал вя гейри-истещсал тяйинатлы нисбятинин дяйишмяси милли игтисадиййатын истещсал эцжляринин дяйярляндирилмяси бахымындан ящямиййят кясб едир. Беля ки, 2000-2010-жу
иллярдя Азярбайжанда ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийалар 11,3 дяфя
артмышдыр. Бу иллярдя нефт секторуна нисбятян гейри-нефт секторуна инвестисийа гойулушунун цстцн артмасы нятижясиндя ясас капитала йюнялдилмиш
инвестисийаларын структурунда гейри-нефт секторунун хцсуси чякиси 48,1%дян 73,2%-я йцксялмишдир.
Нефт секторунун хцсуси чякиси ися 51,9%-дян 28,2%-я дцшмцшдцр.
Бцтцн бу мейилляр юлкямиздя кечидин илкин мярщялясиндя нефт секторуна
гойулмуш кцлли мигдарда инвестисийаларын ямяли сямяря вермясинин
мцщцм нятижяси кими гиймятляндириля биляр.
Щазыркы дюврдя республикамызда дахили мянбяляр щесабына инвестисийа фяаллыьынын артырылмасынын ян башлыжа малиййя мянбяляриндян бири,
мцвафиг дювлят сийасяти васитясиля ящалинин малик олдуьу йыьымын ясаслы
вясаит гойулушу просесиня мцмкцн гядяр максимум жялб олунмасы
просеси иля баьлыдыр. Дцнйа тяжрцбяси эюстярир ки, (хцсусян Йапонийа,
Алманийа) ящалинин яманятлярини банклара жялб етмякля, ону инвестисийанын чох бюйцк малиййя мянбяляриня чевирмяк олар.
Азярбайжанын дцнйа игтисадиййатына фяал интеграсийа олдуьу мцасир
бир шяраитдя милли игтисадиййатын Давамлы вя Дайаныглы Инкишафынын тямин
едилмяси мягсядиля инвестисийа сийасяти вя милли инновасийа системинин
йарадылмасы ясасында республикада инновасийа вя игтисадиййатын инкишаф
етдирилмяси мцщцм ящямиййятя маликдир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, мцасир дюврдя давамлы вя дайаныглы сосиал
инкишафын проблемлярини щялл етмядян, ня игтисади инкишафы, ня дя онун
тящлцкясизлийини узун мцддятя тямин етмяк мцмкцндцр. Беля ки, милли
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игтисадиййатын игтисади тящлцкясизлийи гиймятляндириляркян хцсуси сосиал эюстярижилярдян дя эениш истифадя олунмасы олдугжа важибдир.
Дцнйа юлкяляринин тяжрцбяси эюстярир ки, милли игтисадиййатын узун
мцддятя игтисади тящлцкясизлийинин тямин едилмяси щялледижи дяряжядя
юлкядя сянайе, елми-техники вя инновасийа сийасятинин характериндян
бирбаша асылы олур. Бу принсипиал мцддяанын дювлятин игтисади сийасятиндя
нязяря алынмамасы перспективдя юлкямизин мцстягил вя давамлы инкишафыны,
хцсусян онун игтисади тящлцкясизлийини шцбщя алтына ала биляр. Она эюря дя
Азярбайжанда милли марагларын реаллашдырылмасы вя давамлы инкишафынын
тямин едилмяси инновасийа ясасында игтисадиййатын йенидян гурулмасыны
тяляб едир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, юлкямиздя дайаныглы вя давамлы инкишафын
тямин едилмясиндя игтисадиййатын рягабятгабилиййятлилийи сявиййясинин
йцксялдилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир.
Дцнйа юлкяляринин тяжрцбяси эюстярир ки, бейнялхалг мигйасда милли
игтисадиййатын рягабят габилиййятлилийинин гиймятляндирилмяси заманы 300дян чох эюстярижи цзря 100-дян чох гиймятляндирмя васитяляриндян истифадя
олунур. Республикамызда милли игтисадиййатын рягабятгабилиййятлилийини
мцяййянляшдиряр- кян мювжуд потенсиал, игтисади артым темпи, сянайе
истещсалынын сямярялилийи вя сявиййяси, елми-техники наилиййятлярин истещсала
тятбиги, юлкянин Бейнялхалг Ямяк Бюлэцсцндя иштиракы дяряжяси, дахили
базарын щяжми вя динамиклийи; малиййя системинин еластиклийи вя дювлят тянзимлянмясинин игтисадиййата мцдахилясинин сямярялилийи дяряжяси нязяря
алынмалыдыр.
Щал-щазырда Азярбайжанда рягабят реал олараг даща чох айры-айры
фирма вя ширкятляр арасында мцшащидя олунур. Лакин щяр бир фирма вя ширкят
милли игтисадиййатын субйекти олдьуна эюря, игтисадиййатын микро сявиййясиндя рягабят габилиййятинин артырылмасы макроигтисадиййатын инкишафына
билаваситя мцсбят тясир эюстярир вя она эюря дя дювлят бцтцн сявиййялярдя
игтисадиййатын рягабят габилиййятинин артырылмасында билаваситя мараглы
олмалыдыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, юлкямиздя апарылан уьурлу ислащат ону
эюстярир ки, биз йахын эяляжякдя «Орта эялирли юлкяляр» сырасына дахил ола
билярик. Бу юлкялярдя адамбашына дцшян милли мящсулун дяйяри 17-18 мин
АБШ долларына бярабярдир. Бу ися юлкя игтисадиййатынын йахын 10 илдя
йенидян икигат артмасы демякдир. Бунун цчцн ися республикамызын
игтисадиййатынын щяр ил 7-8 фаиз артмасы тямин едилмялидир. Бундан яввялки
иллярдя ялдя етдийимиз уьурлар ону эюстярир ки, бу ишляри йериня йетиря
биляжяйимиз артыг реаллыгдыр.
БМТ йанында Инкишаф вя Артым Комиссийасынын сон мярузясиндя
гейд олунур ки, 1950-жи илдян сонра беля бир инкишафа 13 юлкя наил олмушдур. Азярбайжанын там имканы вардыр ки, 14-жц дювлят олсун вя игтисадий529

йатын шахяляндирилмясиня наил олсун, бу курсу давам етдирсин. Бунун цчцн
ися республикамызда щяр бир шяраит вар: илк нювбядя, сон 10 илдя эюрцлмцш
ишляр, йаранмыш потенсиал вя тяжрцбя, ян башлыжасы юлкямиздя узунмцддятли
сийаси сабитлик, сийаси вя игтисади инкишафдыр. Бцтцн бунлар ися гаршыда
дуран стратеъи вязифяляри мцвяффягиййятля щялл етмяйя имкан веряжякдир.
13.3.Азярбайъан дювлятинин игтисади сийасятинин Давамлы вя Дайаныглы
Инкишафа тясири вя онун тякмилляшдирилмяси
Мцасир Азярбайъаны характеризя едян ясас хцсусиййятлярдян бири
формалашдырылмыш мющкям игтисади ясаслара сюйкянмякля ящалинин мадди
рифащ щалынын давамлы олараг йцксялмяси, юлкя вятяндашларынын етибарлы
сосиал мцдафиясинин тямин едилмясинин тяшкили дурур. Беля ки, сцрятли
тяряггийя ъан атан Азярбайъан дювлятинин гаршысында дуран ян ясас
мясялялярдян бири сосиалйюнцмлц милли игтисадиййатын йарадылмасы, ядалят
принсипляриня ясасланан гурулуша наил олунмасы, игтисади эялирляр вя мадди
нремятлярин пропорсионал бюлэцсцнц тямин етмякдир. Беля ки, яввялки
иллярдя олдуьу кими , 2010-ъу илдя юлкямизин щяртяряфли тярягги сцряти уьурла
давам етдирилмишдир, сосиал програмларын иърасы ишляри даща да интенсив
характер алмышдыр. Бу ися халгын мадди рифащынын даща да йахшылашмасына
сябяб олмушдур.
Мющтярям Президент Илщам Ялийевин сядрлийи иля Назирляр Кабинетинин 2010-ъу илин сосиал-игтисади инкишафынын йекунлары вя 2011-ъи илдя
гаршыда дуран вязифяляря щяср олунмуш иъласда юлкямизин сон иллярдя
уьурлу инкишафы, давамлы игтисади артым, макроигтисади сабитлийин ящалинин
сосиал мцдафиясиня йюнялян конкрет програмлар, йохсуллуьун сявиййясинин
даща да ашаьы дцшмяси, интеграсийа ялагяляринин эенишлянмяси яминликля
гейд едилмишдир. Бцтцн бунлар ону эюстярир ки, дювлят башчымыз дцзэцн вя
дцшцнцлмцш игтисади сийасят йеридир.
Сон иллярдя республика игтисадиййатынын сцрятля инкишаф иля йанашы,
ящалинин рифащ щалынын даща йахшылашдырылмасы, дювлят тяряфиндян сосиал
ющдяликлярин там йериня йетирилмяси, сащибкарлыг субйектляринин сайынын
артмасы, инфраструктурун тякмилляшдирилмяси, йени иш йерляринин йарадылмасы
сайясиндя ишсизлийин минимума ендирилмяси вя диэяр амилляр ону демяйя
ясас верир ки, дцнйада баш верян малиййя-игтисади бющрана бахмайараг
юлкямиз сцрятли инкишафыны 2010-ъу илдя дя давам етдирмишдир.Бу ися юлкядя
давамлы вя дайаныглы инкишафа сябяб олмушдур.
Дцнйада баш верян глобал бющран шяраитиндя Азярбайъанын ялдя
етдийи наилиййятляр нцфузлу бейнялхалг тяшкилатлар тяряфиндян тясдиглянмиш
вя БМТ-нин Инсан Инкишафына даир нювбяти щесабатында 169 юлкя арасында
Азярбайъанын 67-ъи йер тутмасы вя «орта инсан инкишафы юлкяляри» групуну
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тярк едяряк «йцксяк инсан инкишафы юлкяляри» групуна дахил олмасы буна
яйани сцбутдур.
Азярбайъанда щяйата кечирилян сийасятин уьурлу нятихъяляри нцфузлу
бейнялхалг тяшкилатларын щесабатларында юз яксини тапмышдыр. Дцнйа
Игтисади Форуму тяряфиндян 2010-2011-ъи илляр цчцн щазырланмыш «Глобал
рягабятлилик щесабаты»нда Азярбайъан МДБ юлкяляри арасында йеня дя
биринъи, макроигтисади сабитлик алт индекси цзря ися 14 пилля ирялиляйяряк 139
юлкя арасында 13-ъц йердя гярарлашмышдыр. 2010-ъу илдя бейнялхалг мцстявидя уьурлу сийасят апарылмасыны вурьулайан ъянаб Илщам Ялийев билдириб
ки, Азярбайъан бюлэядя эедян просесляря тясири артмагда олан юлкядир: «
Еля елямялийик ки, бу просес даим давам етсин, юлкямиз эцълянсин вя
инкишаф етсин».
Апарылмыш уьурлу ислащатлар нятиъясиндя ялдя едилмиш макроигтисади
эюстяриъиляр, юлкямизин инкишаф сцрятиня эюря габагъыл юлкяляр сырасында
олдуьуну эюстярир.
2010-ъу ил ярзиндя юлкядя истещсал олунмуш цмумидахили мящсулун
щяъми яввялки иля нисбятян мцгайисяли гиймятлярля 1,8 милйард манат вя йа
5,0 фаиз артараг 41,6 милйард маната чатмышдыр. ЦДМ-ин щяр няфяря дцшян
щяъми 4653,3 манат, йахуд 5797,8 АБШ доллары тяшкил етмиш вя 2009-ъу иля
нисбятян 3,7 фаиз артмышдыр.
Бцтцн бунлар ону эюстярир ки, апарылан уьурлу сийасятин нятиъяси
олараг республикамызда Давамлы вя дайаныглы инкишафын тямин едилмясиндя мцщцм нятиъяляр ялдя едилмишдир. Бу ися сон нятиъядя инсанларын
мадди рифащынын йцксялмясиндя ясас рол ойнамышдыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, игтисадиййатын гейри-нефт секторунда ялавя
дяйярин 7,9 фаизлик артымы мцшащидя олунмуш, онун ЦДМ-дя хцсуси чякиси
ися 44,4 фаиз тяшкил етмишдир.
Сон дюврдя щяйата кечирилян игтисади сийасятин нятиъяси олараг юлкя
сянайесиндя тясяррцфат субйектляри тяряфиндян истещсал олунмуш мал вя
хидмятлярин щяъми 2009-ъу илля мцгайисядя, 2,6 фаиз артараг 27,4 милйард
манат тяшкил етмишдир. Беля ки, сянайенин мядянчыхарма вя емал сащяляриндя, о ъцмлядян онларын ясас бюлмяляриндя, гида, нефт вя кимйа сянайеси
мящсулларынын, металлурэийа, полиграфийа, автомобил, електрик, машын вя аваданлыгларын вя с. мящсулларын истещсалында артым мцшащидя олунмуш-дур.
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев тяряфиндян сон
дюврдя гейри-нефт секторунун инкишафына хейли диггят йетирилир. Артыг
дювлятимиз тяряфиндян гейри-нефт секторунда игтисади инкишафын приоритетляри
мцяййян едилмишдир. Бунун нятиъяси олараг нефт-кимйа, кимйа, металлурэийа, тохуъулуг, туризм сащяляринин инкишафында мцяййян уьурлар ялдя
едилмишдир.
Беля ки, 2010-ъу илдя нефт мящсулларынын истещсалында 8,8 фаиз артым
мцшащидя олунмушдур. Автомобил бензининин истещсалы 1,2 фаиз артараг
1,3 милйон тон, автомобилляр цчцн дизел йанаъаьынын истещсалы 9,1 фаиз
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артараг 2,4 милйон тон, сцрткц йаьларынын истещсалы 1,9 дяфя артараг 86,7
мин тон олмушдур. Ил ярзиндя 601,1 мин тон аь нефт, 241,4 мин тон нефт
битуму истещсал едилмишдир.
Мющтярям Президент Илщам Ялийев Назирляр Кабинетинин «2010-ъу
илин сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына вя 2011-ъи илдя гаршыда дуран
вязифяляря щяср олунмуш» иъласда эюстярмишдир ки, «Игтисадиййатымызын
чохшахяли игтисадиййат кими формалашмасында гейри-нефт секторунун инкишафы щялледиъи рол ойнайыр. Яэяр вахтиля биз бу сийасятя башламасайдыг, инди
юлкя игтисадиййаты биртяряфли ола билярди. Мян йахшы хатырлайырам, бир нечя ил
бундан яввял бязи бейнялхалг гурумларда Азярбайъанда «Щолланд синдрому» щаггындакы о фикирляр артыг сясялянмир. Биз бу мцсбят динамиканы
давам етдирмялийик вя 2011-ъи илдя сащибкарлыьын, юзял секторун инкишафы
цчцн, гейри-нефт секторунун инкишафы цчцн ялавя тядбирляр эюрцлмялидир».
Гейд етмяк лазымдыр ки, сон дюврдя республикамызда кимйа вя
яъзачылыг мящсуллары истещсал едян сащяляря дювлятин гайьысы артмышдыр.
Кимйа сянайеси, яъзачылыг мящсулларынын, резин вя пластмасс мямулатларынын истещсалы мцяссисяля-ри тяряфиндян 240,9 милйон манатлыг мящсул
истещсал едилмишдир. 2009-ъу илля мцгайисядя, кимйа сянайесиндя хейли
ъанланма мцшащидя олунмуш вя нятиъядя, мящсул истещсалы 16,2 фаиз
артмышдыр. Резин вя пластмас мямулатлары истещсалында 15,3 фаиз, яъзачылыг
мящсулларынын истещсалында ися 5,1 фаиз азалма олмушдур. Ясас кимйа
мящсулларындан полиетиленин истещсалында 26,5 фаиз, азотун истещсалында 6,0
фаиз, лак-бойа мямулатларынын истещсалында 44,7 фаиз артым мцшащидя
олунмушдур.
Гейд етмяк лазымдыр ки, металлурэийа юлкямизин игтисадиййатында
мцщцм рол ойнайыр. Беля ки, сон дюврдя республикамызын металлурэийа
сащясиндяки яввялки шющряти артыг юзцня гайтарылыр. Беля ки, металлурэийа
сянайеси вя щазыр метал мямулатларынын истещсалы мцяссисяляриндя 2010-ъу
илдя 171,4 милйон манатлыг мящсул истещсал олунмуш вя хидмятляр
эюстярилмиш, истещсалын щяъми металлурэийа сянайесиндя 44,6 фаиз артмыш,
щазыр метал мямулатларынын истещсалы сащясиндя ися 5,0 фаиз азалмышдыр. Ил
ярзиндя сащядя 128,6 мин тон вя йа 1,6 дяфя чох поладтюкмя мящсуллары,
36,5 мин тон вя йа 5,3 дяфя чох полад борулар, 1,1 мин тон вя йа 3,4 дяфя
чох мяфтил вя канатлар истещсал едилмишдир. Бу ишдя Эянъя вя Сумгайыт
шящярляриндя йерляшян мцяссисялярин ишини хцсуси олараг гейд етмяк
лазымдыр.
Беля бир факты эюстярмяк лазымдыр ки, Азярбайъан ялверишли инвестисийа
мцщитиня эюря нцмуняви юлкядир. Сон 15 ил ярзиндя юлкямизя 95 милйард
АБШ доллары мябляьиндя сярмайя йатырылыб. Бу сярмайялярин, демяк олар
ки, йарысы хариъи сярмайялярдир. Апарылмыш щесабламалар эюстярир ки, ютян ил
юлкя игтисадиййатына 15,5 милйард доллар вясаит гойулуб вя инвестисийаларын
структуру рянэарянэ олуб. Сон иллярдя олдуьу кими, йеня дахили
инвестисийалар хариъи сярмайяляри цстяляйиб.
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2010-ъу илдя юлкянин игтисади вя сосиал сащяляринин инкишафы цчцн бцтцн
малиййя мянбяляриндян ясас капитала 9,7 милйард манат вясаит
йюнялдилмиш, онун цчдя ики щиссяси вя йа 6,4 милйард манаты тикинтигурашдырма ишляриня сярф едилмишдир. Яввялки илля мцгайисядя, ясас капитала
йюнялдилмиш вясаитин щяъми 21,2 фаиз, тикинти-гурашдырма ишляриня йюнялдилян
вясаит ися 19,8 фаиз чох олмушдур. Дювлят мцлкиййятли мцяссися вя
тяшкилатлар иншаат ишляриня 5,8 милйард манат, гейри-дювлят мцяссисяляри 3,9
милйард манат вясаит сярф етмишляр. Мящсул истещсалы обйектляринин
иншасында 4,7 милйард манат, хидмят сащяляри цзря обйектлярин тикинтисиндя
5,0 милйард манатлыг вясаитдян истифадя едилмишдир.
Ясас капитала йюнялдилмиш вясаитин дюрддя цч щиссясиндян чохуну
дахили, 24,8 фаизини ися хариъи мянбялярдян йюнялдилмиш вясаитляр тяшкил
етмиш, дахили мянбялярдян йюнялдилян вясаитлярин 73,9 фаизи дювлят
мцлкиййятиня мяхсус мцяссися вя тяшкилатларын, 26,1 фаизи гейри-дювлят
мцяссисяляринин пайына дцшмцшдцр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, щазырда Азярбайъанын малик олдуьу
игтисади потенсиал, бу сащядя имканлары тякъя юлкя дахилиндя дейил, щям дя
хариъдя уьурла реаллашдырылмасы истигамятиндя мцвафиг ишляр эюрцлмясиня
шяраит йарадыр. Бцтцн бунларын нятиъясидир ки, Азярбайъан дювляти вя иш
адамлары хариъи юлкялярдя йатырдыьы инвестисийаларын щяъмини илбяил артырыр.
Бу эцн Азярбайъан сярмайясини эюзляйян мцхтялиф хариъи дювлятлярин
сайы дурмадан артыр, юлкямизя инвестисийа иля баьлы цнванланан ямякдашлыг тяклифляри чохалыр. Бюйцк малиййя имканларына малик олан Азярбайъан сон бир нечя илдя айры-айры хариъи юлкяляря артыг дяйяри милйардларла
доллар щяъминдя инвестисийалар йатырыб. Бцтцн бунлар ися Азярбайъанын
игтисади сащядя щяр кечян эцн, даща да гцдрятли бир юлкяйя чеврилдийини
эюстярир.
2010-ъу илдя Азярбайъан халгынын щяйатында мцщцм бир щадися баш
верди. Бу ися республика ящалисинин саф вя еколожи ъящятдян тямиз суйа олан
тялябатыны юдямяйя сябяб олду. Республика ящалисинин илляръя эюзлядийи
проблем щялл едилди. Бундан башга, 2010-ъу илдя йюнялдилмиш цмуми
вясаитин 6,8 милйард манаты гейри-нефт бюлмясинин инкишафы цчцн истифадя
едилмишдир.
2010-ъу илдя Бакы шящяриндя Гранит-Мярмяр Заводу, Сянэячалда
100 мин тонлуг Тахыл Елеватору, Нахчыван шящяриндя илдя 5 мин ядяд
миник автомобили истещсал етмяк эцъцня малик Автомобил вя Ордубад
районунда Бетон заводлары, Ордубад Биляв Су Електрик Стансийасы,
Нахчыван «Эямигайа Даш Мящсуллары Сянайе Комплекси», Лянкяран
районунда Консерв Заводу, Чай вя Дондурма фабрикляри, Загатала
районунда Сцд вя Тцтцн Емалы заводлары, Абшерон районунда Дуз
Заводу, Ъялилабад районунда Шяраб Истещсалы сехи вя Эюйтяпя Су Анбары,
Билясувар районунда Консерв Заводу, Аьстафа районунда минерал су
истещсалы Сехи, Салйан районунда Сойудуъу Анбар Комплекси, Гябяля
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районунда мейвя-тярявяз сахламаг цчцн 5 мин тонлуг Сойудуъу Анбар,
юлкянин мцхтялиф бюлэяляриндя 262,2 мин нюмрялик Автомат Телефон
Стансийалары, 252,5 километр узунлуьунда Фибер-Оптик Маэистрал кабел
хятти, бцтцн малиййя мянбяляри щесабына цмуми сащяси 1803,2 мин
квадрат метр олан йени йашайыш евляри, 886 чарпайылыг хястяхана, 17273
шаэирд йерлик цмумтящсил мяктябляри, нювбядя 685 няфяри гябул едян
амбулаторийа-поликлиника мцяссисяси, 1270 йерлик мяктябягядяр ушаг
мцяссисяляри, Аьдаш, Балакян вя Эюйчай районларында Олимпийа Идман
Комплекси, Минэячевир шящяриндя «Кцр» Олимпийа Тядрис-Идман
Мяркязи вя Шащмат мяктяби, Ъялилабад районунда Мцалиъя-Диагностика
Мяркязи вя Шащмат Мяктяби, Бакы шящяриндя Мцшфигабад Идман
Мяркязи, «Дальа Плаза» Иш, «Парк Булвар» Тиъарят вя Истиращят, щабеля
Сярги Мяркязи, Эянъя шящяриндя «Рамада Плаза» вя Балакян районунда
«Гафгаз Ресорт» вя «Гафгаз Риверсиде» мещманханалары, «Фитнес»
Саьламлыг Мяркязи истифадяйя верилмишдир.Бцтцн бунлар ися дювлятимизин
ящалийя эюстярдийи гайьынын нятиъясидир.
Назирляр Кабинетинин «2010-ъу илин сосиал-игтисади инкишафынын
йекунларын-да вя 2011-ъи илдя гаршыда дуран вязифяляря» щяср олунмуш
Иъласында Президент Илщам Ялийевин гейд етдийи кими, апарылан ислащатлар
вя игтисади артым, илк нювбядя Азярбайъан вятяндашларынын мадди
рифащынын йцксялдилмясиня йюнялдилмишдир.
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин рящбярлийи иля
сцрятли сосиал-игтисади инкишаф эюстяриъиляриня эюря, Азярбайъан газандыьы
наилиййятлярин мигйасыны мцтямади олараг эенишляндирмякдя вя йени
уьурлар газанмагда давам етдирир. Артыг динамик сосиал-игтисади тярягги
сащясиндя юз моделини йарадан Азярбайъан цчцн ясас фяргляндириъи
хцсусиййятлярдян бири бу инкишафын давамлы характер дашымасы, мющкям
бцнювря цзяриндя гурулмасыдыр. Щяйата кечирилян вя сосиал йюнцмлц
проблемлярин комплекс щяллиня эениш имканлар ачан мягсядйюнлц сийасят,
сямяряли ислащатлар республикамызда мцшащидя олунан игтисади инкишафын
сцрятляндирилмясиня хидмят етмякля йанашы, дцнйада Азярбайъанын мювгеляринин даща да мющкямлянмясиндя мцщцм рол ойнайыр. Беля ки, 2010ъу илдя хариъи мянбялярдян ясас капитала йюнялдилмиш вясаитин щяъми 2,4
милйард манат тяшкил едяряк, яввялки иля нисбятян 40,9 фаиз чох олмуш,
йюнялдилмиш хариъи вясаитин 94,8 фаизи Бюйцк Британийа, АБШ, Чехийа,
Йапонийа, Норвеч, Тцркийя, Корейа вя Франса инвесторлары тяряфиндян
щяйата кечирилмишдир.Бцтцн бунлар ися юлкядя игтисади артымын тямин
едилмяси вя инсанларын мадди рифащынын йахшылашмасына йюнялмишдир.
Реэионларын сосиал-игтисади инкишафына вя ящалинин ярзаг маллары иля
етибарлы тяминатына даир дювлят програмларында нязярдя тутулмуш тядбирлярин уьурла щяйата кечирилмяси, «Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларына дювлят дястяйи щаггында Азярбайъан Республикасы Президентинин
2007-ъи ил 23 йанвар тарихли 1907 нюмряли Сярянъамына уйьун олараг кянд
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тясяррцфаты мящсулларынын истещсалчыларына щяр щектар якин сащясинин
беъярилмясиндя истифадя етдикляри йанаъаьа вя мотор йаьларына эюря дювлят
тяряифндян бцдъя вясаити щесабына 40 манат йардым верилмяси, щабеля
истещсалчылара сатылан минерал эцбрялярин дяйяринин орта щесабла 50 фаизинин
дювлят тяряфиндян юдянилмяси, еляъя дя буьда истещсалчыларынын мадди
мараьынын артырылмасы вя буьда истещсалынын стимуллашдырылмасы мягсяди иля
Дювлят бцдъясинин вясаити щесабына якилян щяр щектар цчцн 40 манат
йардымын верилмяси, мящсулдарлыьа тясир эюстярян репродуксийалы тохум
материалынын сатышына эюря, ялавя малиййя вясаитинин айрылмасы, щабеля
щяфтянин алтынъы вя базар эцнляри кянд тясярцрфаты мящсулларынын сатышы цзря
йармаркаларын тяшкил едилмяси йетишдирилян мящсулун иткисиз йыьылмасына
мцсбят тясир етмиш вя щесабат илиндя тахыл, картоф вя йумурта истисна
олмагла, ясас кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалында артыма наил
олунмушдур.
Ölkə iqtisadiyyatı üçün prioritet sahələrdən birinə çevrilmiş nəqliyyat sektoru əsas infrastrukturlardan biri olaraq dayanıqlı inkişaf edir.
Беля ки, ютян illərdə olduğu kimi, бу ил də nəqliyyat sektoruna
investisiyaların yönəldilməsi, nəqliyyatın hərəkət heyətinin yeniləşməsi,
körpülərin tikilməsi, yeni avtomobil yollarının çəkilişi, yenidən qurulması və s. işləri davam etdirilmiş, transmilli layihələrin səmərəli fəaliyyəti
бу sahənin inkişafına öz müsbət təsirini göstərmişdir.
2010-cu ildə nəqliyyat sektorunda fəaliyyət göstərən təsərrüfat
subyektləri tərəfindən müəssisələrə və əhaliyə 3,7 milyard manatlıq və
ya ötən illə müqayisədə 4,5 faiz çox nəqliyyat xidmətləri göstərilmişdir.
Xidmətlərin 70,1 faizi dəmir yolu, avtomobil və boru kəməri, 8,2 faizi
dəniz, 11,2 faizi hava nəqliyyatı, qalan hissəsi isə köməkçi və əlavə nəqliyyat fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisələr tərəfindən göstərilmişdir.
Müstəqillik illərində ən yüksək həddə çatmaqla, ötən il ərzində
196,3 milyon ton və ya 3,1 faiz çox yük daşınmışdır. Nəqliyyat vasitələri
ilə daşınmış yüklərin 50,9 faizi avtomobil, 31,8 faizi boru kəməri, 11,3
faizi dəmiryolu, 6,0 faizi dəniz nəqliyyatı vasitəsilə həyata keçirilmişdir.
Юлкянин няглиййат системиндя бору няглиййаты мцщцм рол ойнайыр. Беля
ки, мagistral neft kəmərləri ilə 50,0 milyon ton neft nəql edilmişdir.
Nəqletmənin 76,6 faizi ölkənin əsas nəqliyyat infrastrukturlarından olan
Heydər Əliyev adına BTC neft ixrac kəməri ilə həyata keçirilmiş və ötən
il ərzində bu kəmər vasitəsilə 38,3 milyon ton neft ötürülmüşdür. 2010cu ilin iyul ayından başlayaraq gəmilər vasitəsilə ölkəyə gətirilərək
Səngəçal terminalından BTC kəməri ilə altı ay ərzində 1,3 milyon ton
Türkmənistan nefti nəql edilmişdir.
Magistral qaz kəmərləri ilə 17,3 milyard kubmetr və ya 7,1 faiz çox
qaz nəql edilmişdir. Nəql edilmiş qazın 28,2 faizi Bakı-Tbilisi-Ərzurum
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Cənubi Qafqaz boru kəməri vasitəsilə həyata keçirilmiş və 4,9 milyard
kubmetr qaz ötürülmüşdür.
Билдийимиз кими, щал-щазырда Азярбайъанын Авропанын енержи
тящлцкясизлийиндя ролу эетдикъя артыр. Беля ки, ресупбликамызын зянэин енержи ресурслары щям юлкямизин игтисади потенсиалыны эцъляндирир, щям реэионал
ямякдашлыгда чох мцщцм рол ойнайыр. Республикамыз дцнйа мигйасында
артыг газ ихраъ едян юлкяйя чеврилиб. Енержи стратеэийамызын уьурла щяйата
кечирилмяси даща йени лайищялярин цзяриндя ишлянилмясини ваъиб едир. Хязяр
дянизи-Гара дяниз-Балтик дянизи арасында реэионал ямякдашлыг лайищясинин
дя эерчякляшмяси лайищядя иштирак едян юлкялярин игтисади имканларынын
даща да артмасына эятириб чыхараъагдыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, иnformasiya və rabitə bölməsi республикамызда iqtisadiyyatın ən sürətlə inkişaf edən sahəsi olaraq qalmaqdadır.
Ötən ildə informasiya və rabitə müəssisələri tərəfindən təsərrüfat subyektlərinə və əhaliyə 1,2 milyard manatlıq və ya əvvəlki ilə nisbətən müqayisəli qiymətlərlə 29,7 faiz çox xidmət göstərilmişdir. Əhaliyə göstərilmiş
informasiya və rabitə xidmətlərinin payı 74,3 faiz təşkil etmişdir.
İnformasiya və rabitə xidmətlərindən əldə olunmuş gəlirlərin 67,4
faizi mobil telefon rabitəsindən yaranmış və 2009-cu illə müqayisədə, bu
xidmətlərin həcmi 30,2 faiz artaraq 782,6 milyon manat təşkil etmişdir.
Mobil telefon abunəçilərinin sayı son bir il ərzində 1,2 milyon artmış,
2011-ci il yanvarın 1-nə abunəçilərdə 8,9 milyon nömrə mövcud olmuş
və onların 7,4 milyonu aktiv olmaqla istifadə olunmuşdur.
Сон дюврдя Азярбайъан Республикасында Рабитя вя Информасийа
Технолоэийалары Назирлийинин щяйата кечирмиш олдуьу ишляр диггяти ъялб
едир. Беля ки, республикада глобал информасийа мцщитинин йарадылмасы
ъямиййятин вя давамлы инкишафын ян башлыъа амилидир. Беля ки, Азярбайъан
Республикасында Информасийа Коммуникасийа Технолоэийаларынын тятбиги сащясиндя мцщцм дювлят тядбирляри уьурла щяйата кечирилир. БМТ-нин
Инкишаф Програмы иля бирликдя «Азярбайъан Республикасынын Инкишафы наминя Информасийа вя Коммуникасийа Технолоэийалары (ИКТ) цзря Милли
Стратеэийа (2003-2012-ъи илляр)» щазырланмагла, 17 феврал 2003-ъц илдя
тясдиг едилмишдир. Бу Стратеэийада ИКТ сащясиндя елмин даща да эениш истифадя олунмасы, рягабятядавамлы мящсуллар вя хидмятляр эюстярян мцяссисялярин тяшкили, тящсил системи цзря информасийа инфраструктурунун эенишляндирилмяси, Интернет вя информасийа хидмятляринин эенишлянмяси, йерли вя
реэионал информасийа мяркязляринин йарадылмасы нязярдя тутулур. Бундан
башга, електрон имза, електрон-бизнес-коммерсийа вя електрон сяняд щазырланмасы, иъра олунмасы ян ясас приоритет щесаб едилир. Артыг бу истигамятлярдя республикамызда уьурлу ишляр щяйата кечирилир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, ящалинин щяйат сявиййясини йцксялтмяк цчцн
2010-cu ildə istehlak bazarında əhaliyə 18,4 milyard manatlıq və ya
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2009-cu ilə nisbətən 9,4 faiz çox istehlak malları satılmış və pullu xidmətlər göstərilmişdir. Беля ки, istehlak bazarında özəl sektorun dinamik
inkişafı davam etmiş, özəl müəssisələrdə əhaliyə 17,0 milyard manatlıq
istehlak malları satılmış və pullu xidmətlər göstərilmiş, ticarət və xidmət
fəaliyyəti üzrə ümumi artımın 95,6 faizi bu müəssisələrdə yaranmışdır.
Щər bir ölkə sakini ися hər ay orta hesabla 171,7 manatlıq müxtəlif istehlak malları almış və pullu xidmətlərdən istifadə etmişdir. Adambaşına
düşən əmtəə və xidmətlərin 158,8 manatı (92,5 faizi) özəl müəssisələrin
hesabına yaranmışdır.Бцтцн бунлар ися юлкямиздя тиъарят дювриййясинин
артмасы щесабына баш вермишдир. Беля ки, сон иллярдя Азярбайъанда
дцнйанын 147 юлкяси иля уьурлу тиъарят апарылмышдыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, иdxal-ixrac əməliyyatlarının 25,8 faizi
İtaliya, 7,1 faizi Fransa, 6,9 faizi Rusiya, 6,5 faizi İsrail, 6,2 faizi Amerika
Birləşmiş Ştatları, 4,8 faizi Ukrayna, 3,4 faizi Türkiyə, 3,3 faizi Çin, hər
birində 2,8 faiz olmaqla Xorvatiya, İndoneziya, Malayziya, 2,5 faizi
Sinqapur, 2,2 faizi Almaniya, 1,7 faizi Gürcüstan, 1,3 faizi Koreya Respublikası, 19,9 faizi isə digər ölkələrlə aparılmışdır.
İdxal əməliyyatlarının 17,3 faizi Rusiya, 11,7 faizi Türkiyə, 9,2 faizi
Almaniya, 8,9 faizi Çin, 7,1 faizi Ukrayna, 4,6 faizi Böyük Britaniya, 4,4
faizi Qazaxıstan, 3,1 faizi Amerika Birləşmiş Ştatları, 2,6 faizi Sinqapur,
2,4 faizi Braziliya, 2,4 faizi Koreya Respublikası, 2,2 faizi Yaponiya, 2,1
faizi Fransa, 1,8 faizi İtaliya, 1,8 faizi İran İslam Respublikası, 1,7 faizi
Belarus, 16,7 faizi isə digər ölkələrlə aparılmışdır.
İxrac əməliyyatlarının 33,3 faizi İtaliya, 8,7 faizi Fransa, 8,2 faizi
İsrail, 7,2 faizi Amerika Birləşmiş Ştatları, 4,2 faizi Ukrayna, 3,7 faizi
Xorvatiya, 3,7 faizi İndoneziya, 3,6 faizi Rusiya, 3,5 faizi Malayziya, 2,4
faizi Sinqapur, 1,9 faizi Gürcüstan, 1,6 faizi Çin, 1,5 faizi Kanada, 16,5
faizi isə digər ölkələrlə həyata keçirilmişdir. Сон дюврдя МДБ дювлятляри иля тиъарят дювриййясиня хцсуси диггят йетирилмишдир.
Чох фяргли щалдыр ки, МДБ юлкяляри иля тиъарят ялагяляримиз эенишлянмишдир. Беля ки, Мцстягил Дювлятляр Бирлийиня цзв олан юлкялярля тиъарят дювриййясинин цмуми щяъми 4034,8 милйон доллар, о ъцмлядян ихраъ 1983,9
милйон, идхал 2050,9 милйон доллар олмушдур. 2009-ъу иля нисбятян Бирлик
юлкяляри иля тиъарят дювриййясинин щяъми 36,1 фаиз, о ъцмлядян ихраъ 1,7
дяфя, идхал олунан малларын щяъми 12,2 фаиз артмышдыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, республикада дцшцнцлмцш мяшьуллуг стратеэийасынын, уьурлу сосиал сийасятин, щабеля йени иш йерляринин ачылмасы истигамятляриндя сийасятин щяйата кечирилмяси, ящалинин пул эялирляринин артмасына, гаршыдакы дюврдя йохсуллуг сявиййясинин азалмасына эятириб чыхараъаг.
Беля ки, 2008-ъи ил сентйабрын 15-дя президент Илщам Ялийев тяряфиндян «
2008-2015-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында Йохсуллуьун Азалдыл537

масы вя Давамлы Инкишаф вя Дювлят Програмы» тясдиг олунмушдур.Бу
Програмда ишсизлийин вя йохсуллуьун азалдылмасы мясялясиня хцсуси йер
верилмишдир.
Республикамызда ишсизлик проблеминин щялли истигамятиндя газанылмыш
наилиййятлярин мигйасы сон иллярдя нязярячарпаъаг дяряъядя эенишлянмиш,
цмуми игтисади инкишаф бу мясялянин щяллиня тощфяляр вермишдир.Тякъя бир
факты эюстярмяк лазымдыр ки, 2004-ъц илин февралындан 2010-ъу илин сонуна
гядяр 900 миндян чох иш йерляри ачылмышдыр. Бу иш йерляринин чоху юлкянин
реэионларынын пайына дцшцр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, «2009-2013-cц illəri əhatə edən Рegionların
Сosial-Иqtisadi ИnkiĢafının Иkinci «Dövlət Proqramı»nın icrası ilə əlaqədar 2009-2010-cu illər ərzində ölkədə 146,6 min yeni, o cümlədən 107,2
min daimi iĢ yeri açılmıĢdır. Təkcə 2010-cu ildə 73,0 min, o cümlədən
54,7 min daimi iш yerləri yaradılmıĢ, bu da iĢsizliyin səviyyəsinin aĢağı
salınmasının, demək olar ki, əsas amillərindən biridir.Бу давамлы тярягги
нятиъя етибариля дя юлкядя йохсуллуг сявиййясинин азалараг 2,1%-я енмясиня сябяб олмушдур.7 ил яввял 49%-лик йохсуллуьун эюстярилян щяддя гядяр азалдылмасы, игтисадиййатын уьурлу диверсификасийасына, енержи эялирляринин сямяряли истифадя олунмасына, сащибкарлыьын инкишафына йарадылан
шяраит, гейри-нефт секторунун дирчялмясиня, реэионларын инкишафына хидмят
едян дювлят програмларынын уьурла реаллашдырылмасы вя бу гябилдян олан
диэяр аддымлар сайясиндя мцмкцн олмушдур.
Гейд етмяк лазымдыр ки, 2010-cu ildə Дövlət büdcəsinin gəlirləri
əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə, 10,4 faiz artaraq 11,4 milyard
manata, xərcləri isə 12,0 faiz artaraq 11,8 milyard manata çatmış,
büdcənin icrasında yaranmış 363,5 milyon manatlıq kəsir ümumdaxili
məhsulun 0,9 faizini təşkil etmişdir.Бу да дцнйа практикасында ян
оптимал бцджя щесаб едилир.
Беля бир ваъиб мясяляни гейд етмяк лазымдыр ки, 2010-cu ildə ölkə
əhalisinin gəlirləri əvvəlki illə müqayisədə, 13,3 faiz artaraq 25,6
milyard manata çatmış, onun adambaşına həcmi isə 2866,0 manat və ya
ayda orta hesabla 238,8 manat təşkil etmişdir.
Гейд етмяк лазымдыр ки, базар игтисадиййатына кечидин баша чатмасы,
Азярбайъанын сийаси курсунда, сосиал-игтисади инкишафында йени, кейфиййятъя даща йцксяк мярщялянин тямяли гойулуб. Кечид дюврцня хас олан
проблемлярин тамамиля арадан галыдрылмасы игтисадиййатымызын щяртяряфли
вя чохшахяли тяряггисиня, халгымызын рифащ щалынын йцксялдилмясиня, сосиал
тялябатларынын даща дольун юдянилмясиня мцнбит шяраит йаратмагла, Азярбайъанын сийаси вя игтисади гцдрятини даща да йцксялдиб. Президент Илщам
Ялийев юлкямизин давамлы тяряггиси йолунда сосиал програмларын щяллинин
бюйцк ящямиййятини юня чякяряк бющранлы илдя бу истигамятдя эюрцлян
ишляри йцксяк гиймятляндирир. Беля ки, эюрцлян ишляр инсанларын йашайыш
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сявиййясинин даим йцксялмясиня, ишсизлик проблеминин арадан галдырылмасына, инфлйасийанын минимум сявиййяйя ендирилмясиня имкан вериб.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun ilkin məlumatlarına əsasən,
2011-ci ilin əvvəlinə pensiyaçıların sayı 1291 min nəfər olmuş və onlara
təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği 112 manata çatmışdır.
Cari ilin əvvəlinə 295 min nəfər sosial müavinət, 34 min nəfər Azərbaycan Respublikası qarşısında xüsusi xidmətlərə görə təqaüd və 123
min ailənin 553 min nəfər üzvü ünvanlı dövlət sosial yardımı almışdır.
Ящалинин мадди рифащыны йахшылашдырмаг мягсядиля Азярбайъан Республикасынын Президенти Ищам Ялийев 15 феврал 2011-ъи илдя «Ямяк пенсийаларынын сыьорта щиссясинин индексляшдирилмяси» щаггында Сярянъам имзаламышдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, 2010-ъу илдя Азярбайъан Дювлятинин
щяйата кечирдийи дцшцнцлмцш игтисдаи сийасят вя уьурлу антибющран тядбирляри сайясиндя инфлйасийанын ашаьы сявиййядя сахланмасы тямин олунмуш,
бунунла беля, истещлак гиймятляринин 5,7 %-лик индекси гейдя алынмышдыр.
Шцбщясиз ки, щямин эюстяриъи ямяк пенсийаларына тясир етмялидир. Бу мягсядля Президентин Сярянъамына ясасян Дювлдят Сосиал Мцдафия Фонду
тяряфиндян 2010-ъу ил цзря истещлоак гиймятляри индексиня уйьун олараг,
2011-ъи ил йанварын 1-дян бцтцн нюв ямяк пенсийаларынын сыьорта щиссяси
индексляшдириляъякдир.
Дювлятимизин Башчысы Илщам Ялийев бцтцн эюрцлмцш ишляри ятрафлы тящлил
едяряк, уьурларымызын сябябини беля ачыглайыр: «Бизим сечдийимиз йол,
дцзэцн йолдур. Биз юз ресурсларымыза архаланырыг вя бцтцн ишляри Азярбайъанын милли марагларынын горунмасы истигамятиндя апарырыг. Бу бизим
цчцн башлыъа амилдир. Юлкяни даща да эцъляндирмяк, мцасирляшдирмяк, юлкя гаршысында дуран бцтцн проблемляри щялл етмяк цчцн бизим бцтцн имканларымыз вардыр. Бир даща демяк истяйирям ки, щям дцшцнцлмцш сийасят,
щям дя мющкям ирадя вардыр».
Гейд етмяк лазымдыр ки, яhalinin sağlamlığı Азярбайъан dövlətinин
daim diqqət mərkəzindədir. 2010-cu ildə səhiyyə sahəsinin maddi-texniki bazasının yeniləşdirilməsi və müasirləşdirilməsi istiqamətində böyük işlər həyata keçirilmişdir. Ölkənin regionlarında yüksək standartlara cavab verən müasir tibbi diaqnostika və müalicə mərkəzləri, rayon
xəstəxanaları və poliklinikalar tikilmiş вя тямир едилмишдир. 2011-ci ilin
əvvəlinə ölkədə 760 xəstəxana və 1694 ambulatoriya-poliklinika müəssisəsi fəaliyyət göstərmiş və əhalinin hər 10 min nəfərinə 37 həkim və
71 orta tibb işçisi düşmüşdür.
Гейд етмяк лазымдыр ки, «Еколоэийа или» олан 2010-ъу илдя бюйцк
ишляр эюрцлцб. Республикамызда еколожи таразлыьын тямин едилмяси вя təbiətin mühafizə obyektlərinin inşasına 176,1 milyon manat məbləğində
vəsait yönəldilmiş, vəsaitin 126,3 milyon manatı su mənbələrinin mühafizəsinə və istifadəsinə, 49,8 milyon manatı torpaqların mühafizəsinə və
səmərəli istifadəsinə sərf edilmişdir.
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Щал-щазырда Azərbaycan Respublikasında təhsil sistemi milli, mənəvi və ümumbəşəri dəyərlərə əsaslanır və Bolonya prosesində yaxından iştirak etməklə, Цmumdünya Тəhsil Сisteminə inteqrasiya yolu ilə
inkişaf etməkdədir. Təhsil sistemində aparılan uğurlu islahatlar nəticəsində əhalinin təhsil səviyyəsi ilbəil artır və bu gün 15 və yuxarı yaşda olan əhalinin hər 1000 nəfərindən 792-si ali və tam orta təhsilə
malikdir.
Гейд етмяк лазымдыр ки, сон дюврдя республикамызда тящсил аланлар
арасында гызларын хцсуси чякисинин сцрятля артмасы инсан инкишафынын эендер
бярабярлийинин тямин едилмясиндян хябяр верир. Беля ки, сон дюврдя дювлят
идаряетмя, щцгуг-мцщафизя органларында, тящсил вя сящиййядя, мядяниййят
вя инъясянят сащясиндя гадынларын рящбяр вязифялярдя, еляъя дя парламентдя
тямсил олунмасына эюря дцнйанын ян толерант дювлятляриндян бири олмасыны
сцбут едир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, али мяктябляря гябул Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə təsdiq olunmuş yeni - geniş
profilli ixtisas siyahısına uyğun olaraq həyata keçirilir. Bolonya Deklarasiyasının tələblərinə tam cavab verən bu yeni siyahının tətbiq olunması
Azərbaycan ali təhsil sisteminin Avropa təhsil sisteminə inteqrasiyası
yolunda atılan mühüm addımlardan biridir.
Ölkənin ali təhsil müəssisələrində Azərbaycan vətəndaşları ilə
birgə 50 xarici ölkənin 4723 nəfər vətəndaşı da təhsil alır. Хариъи tələbələrin sırasında Türkiyə, İran, Rusiya, Çin Xalq Respublikası, Türkmənistan, Gürcüstan və İraq vətəndaşları üstünlük təşkil edirляр.
Азярбайъандан ися щазырда xarici ölkələrdə dövlət xətti ilə 2055
nəfər təhsil alыr. Xaricdə təhsil alan gənclərin 63 faizi Bakı, 37 faizi isə
Azərbaycanın müxtəlif regionlarında yerləşən məktəblərin məzunlarıdır. Tələbələrin əksəriyyəti Türkiyə və Rusiyada təhsil alırлар. Хариъдя
тящсил алан тялябяляр йеткин мцтяхяссис кими формалашдыгдан сонра юлкямизя эялир вя игтисадиййатын мцхтялиф сащяляриндя чалышырлар.
Юлкя Президенти Мющтярям Илщам Ялийев тящсилин инкишафы иля йанашы,
елмин инкишафына да даим диггят йетирир. Беля ки, юlkədə elmin inkişafına
dövlət tərəfindən xüsusi diqqət və dəstək göstərilir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən тясдиг едилмиш "Azərbaycanda 20092015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə Milli Strategiya" uğurla həyata keçirilir.
2011-ci ilin əvvəlinə ölkədə müxtəlif elmi-texniki xidmətləri
həyata keçirən 148 elmi təşkilat və müəssisə fəaliyyət göstərmişdir. Bu
elm ocaqlarında elmi tədqiqat və işləmələrlə 18 minə yaxın mütəxəssis
məşğul olur və onların 63 faizi tədqiqatçılardır. Mütəxəssislərin hər
dörd nəfərindən birinin elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru alimlik
dərəcəsi vardır.
Бу да республикамызда елмя эюстярилян дювлят гайьысынын яйани сцбутудур. Беля ки, щяля вахты иля XIX ясрин яввялляриндя ящалисинин ясас щиссяси
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савадсыз ящали тяшкил едян бир юлкя, инди дцнйанын тящсил вя елми сявиййясиня
эюря ирялидя эедян юлкялярдян бириня чеврилмишдир.
Республикамызда тящсилин, сящиййянин, мядяниййят вя инъясянятин
инкишафында Щейдяр Ялийев Фондунун Президенти, ЙУНЕСКО вя
ИСЕСКО-нун Хош Мярамлы Сяфири, Милли Мяълисин депутаты Мещрибан ханым Ялийеванын бюйцк ямяйи вардыр. Беля ки, милли-мяняви дяйярляримизин,
мядяниййят вя инъясянятимизин щамиси бу сащядя бюйцк лайищяляр щяйата
кечирир. Гейд етмяк лазымдыр ки, дövlət siyasətinin əsas prioritetlərindən
biri də mədəniyyət ocaqlarının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, tarixi-mədəni, ədəbi-bədii və elmi-fəlsəfi irsin qorunub saxlanmasından ibarətdir. Тясадцфи дейил ки, Щейдяр Ялийев Фондунун фяалиййят
эюстярдийи илляр ярзиндя кечирилян бцтцн иримигйаслы бейнялхалг вя республика ящямиййятли тядбирлярин ясас тяшяббцскары вя тяшкилатчысы Мещрибан ханым Ялийева олмушдур.
Bu gün Azərbaycanda тящсилин вя елмин инкишафында мцщцм рол
ойнайан kitabxana fondu 36 milyon ədəd kitabdan ibarət olan 3993
kütləvi kitabxana, 2750 klub müəssisəsi, 223 muzey, 29 peşəkar teatr, 4
filarmoniya, 6 musiqi kollektivi, 2 konsert zalı və 360 mədəniyyət və
istirahət parkı халгымыза xidmət göstərir.
Юлкя Президенти Илщам Ялийев юлкямиздя эянъляр сийасятиня даима
гайьы вя диггят иля йанашыр. Беля ки, Дювлят Эянъляр сийасятинин нятиъясиндя
2010-ъу илдя Эянъляр вя Идман Назирлийи тяряфиндян мцхтялиф истигамятляр
цзря 100-я гядяр тядбир кечирилмишдир ки, онлардан 19-у бейнялхалг
сявиййяли олмушдур. Авропа Эянъляр Фондунун рясми мялуматына эюря,
сон 4 илдя Азярбайъанын Эянъляр Тяшкилатларынын 114 лайищясиня фонд
тяряфиндян 1,4 милйон авро дяйяриндя малиййя вясаити айрылмышдыр ки, бу да
Авропа мяканында йцксяк эюстяриъидир.
2010-cu ildə idmanın maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi üçün ölkənin müxtəlif bölgələrində olimpiya idman kompleksləri istifadəyə verilmiş, Mingəçevirdə Beynəlxalq Avarçəkmə Mərkəzi yenidən qurulmuşdur.
2010-ъу ил ярзиндя даща 5 Олимпийа-Идман комплекси истисмара
верилмиш, Олимпийа комплексляринин сайы 28-я чатмышдыр. 2011-ъи илдя ися 6
комплексин истисмара верилмяси нязярдя тутулур. Бцтцн бунлар ону эюстярир ки, Азярбайъан дювлятинин дцзэцн дахили вя хариъи сийасяти юзцнцн
бящрясини верир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, дцнйа малиййя-игтисади бющраны Азярбайъанын юз игтисадиййатыны садяъя нефт амили цзяриндя гурмадыьыны, ялдя олунмуш уьурлу нятиъялярдя гейри-нефт секторунун да мцщцм пайа малик олдуьуну тясдиглямишдир вя бу бахымдан 2010-ъу илин йекунлары мцсбят олараг халг тяряфиндян йекдилликля гябул едилир.
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