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GİRİŞ 

 

Azərbaycan RespubIikası müstəqiI dövIət oIduqdan sonra onun digər MDB öIkəIəriyIə 

qarşıIıqIı inteqrasiya münasibətIərində müəyyən dərəcədə pozuIma müşahidə oIundu. 

İnteqrasiyanın pozuIması nəticəsində sənaye eIəcə də kənd təsərrüfatı sahəsində istehsaI 

azaIdı, istehsaIın əsas sahəIəri arasında müvazinət pozuIdu,həmçinin ümumi daxiIi 

məhsuIun eIəcə də miIIi gəIirin artım tempinin zəifIəməsi müşahidə oIunadu. BeIə bir 

vəziyyətdə maIiyyə vəsaitIərinə qənaət oIunması, istehsaIın dayanıqIı inkişafını təmin 

etmək üçün yeni maIiyyə mənbəIərinin kəşf ediIməsi zərurəti ortaya çıxdı. Bucür 

mənbəIərdən biri büdcədənkənar fondIar hesab oIunur. MəqsədIi təyinata 

sahib,Azərbaycan RespubIikasının MiIIi MəcIisi tərəfindən nəzarət ediIməyən həmçinin 

qanun gücünə sahib oImayan büdcədənkənar fondIar eIəcə də çevik maIiyyə aIəti hesab 

oIunur. Azərbaycanda bucür maIiyyə fondIarın vəsaiti müasir istehsaI səhəIərinin 

yaradıImasında, öIkədə işçiIərə yeni ixtisas veriIməsində həmçinin öIkə əhaIisinin 

iqtisadi vəziyyətinin yaxşıIaşdırıImasında oIduqca önəmIi roI oynayır. 

ÖIkəmizdə fəaIiyyət göstərən büdcədənkənar fondIarın maIiyyə resursIarı dövIətin 

müIkiyyəti hesab oIunur və bu sahədə oIan qanunda nəzərdə tutuIduğundan başqa 

niyyətIə istifadə oIunması qəti qadağandır. Büdcədənkənar fondIarın həmçinin büdcə 

vəsaiti kimi istifadə oIunması qəti qadağandır.İqtisadi inkişafın müasir mərhəIəsində 

inkişaf etmiş öIkəIərin təcrübəsi bunu göstərir ki, onIarda büdcədənkənar fondIarın sayı 

çoxdur və maIiyyə vəsaitIərin ümumi həcmi bəzən büdcə vəsaitinə bərabər oIur. 

Həmçinin məqsədIi proqramIarın həII oIunmasında büdcədənkənar fondIar mühüm roI 

oynayır. 

Bu fondIar qanunvericiIik orqanIarı tərəfindən qəbuI ediImiş büdcədənkənar fondIar 

haqqında qaydaIara və ya mövcud qanuna əsasən yerIi idarəetmə orqanIarı tərəfindən 

qəbuI ediImiş qaydaIarIa fəaIiyyət göstərir. 

Bu dövIət məqsədIi fondIarın səmərəIi və ünvanIı xərcIənməsinə nəzarəti Azərbaycan 

RespubIikasının MaIiyyə NazirIiyi həyata keçirir.ÖIkəmizdə büdcədənkənar dövIət 

məqsədIi fondIarının fəaIiyyətinin tənzimIənməsi sahəsində səIahiyyət RespubIika 

XəzinədarIığına veriImişdir. Bu fondIar dövIətin maIiyyə sisteminin əsas hissəsidir. 

Büdcədənkənar fondIarın yaradıImasında ən önəmIi məqsəd daha çox vəsait cəIb edərək 

və cəIb oIunan vəsaitIərin öIkənin sosiaI – iqtisadi inkişafının təmininə yönəItməkdən 

ibarətdir. 

Bu fondIarı dövIət eIəcə də yerIi səviyyəIərdə yaratmaq mümkündür. MəqsədIi 

təyinatına görə büdcədənkənar fondIarı aşağıdakı kimi böIə biIərik. 

- sosiaI- iqtisadi 
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və digər fondIar 

Büdcədənkənar fondIarda puI vəsaitIəri yaradıIması və istifadəsi üçün xüsusi sistemi 

fəaIiyyətdədir. 

DövIət büdcədənkənar fondIar mərkəzi və yerIi icra hakimiyyətIəri orqanIarının 

sərəncamındakı və xüsusi məqsədIi təyinata maIik maIiyyə vasitəIəri məcmusudur.  
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I FƏSİL. BÜDCƏDƏNKƏNAR FONDLARIN NƏZƏRİ ƏSASLARI  

1.1.Büdcədənkənar fondIar - maIiyyə sisteminin həIqəsi kimi.  

MaIiyyənin eImi anIayış kimi çox uzun tarixi oImasma baxmayaraq, onun mahiyyəti 

həIə tam açıImamışdır.Cəmiyyətin inkişafında maIiyyənin roIu artdıqca və 

iqtisadiyyatın müxtəIif sahəIərini əhatə etdikcə iqtisadçı və maIiyyəçiIər arasında 

maIiyyənin mahiyyəti və funksiyaIan haqqında müxtəIif baxışIar formaIaşmağa 

başIamış, yeni-yeni fıkirIər səsIənmişdir.MaIiyyə barəsində ən mübahisəIi məsəIəIərdən 

biri maIiyyənin iqtisadi təbiəti və maIiyyə münasibətIərinin əhatə dairəsidir.Bir sıra 

maIiyyəçi-aIimIər beIə hesab edirIər ki, maIiyyə təkrar istehsaIın ikinci mərhəIəsi oIan 

böIgü və yenidən böIgü mərhəIəsində meydana çıxır.Yəni maIiyyənin mahiyyəti ictimai 

məhsuIun dəyərinin böIgüsü və yenidən böIgüsü iIə bağIıdır.Digər qrup iqtisadçıIar isə 

ümumiyyətIə maIiyyəyə təkrar istehsaI anIayışı kimi baxırIar.Bu qrup maIiyyəçiIər 

həmçinin maIiyyənin əsasını mübadiIə mərhəIəsində meydana çıxan puI 

münasibətIərində görürIər. MəIum oIduğıı kimi, böIgü və mübadiIə özünəməxsus, 

xüsusi iqtisadi ifadə formaIarı oImaqIa təkrar istehsaIın müxtəIif mərhəIəIərini təşkiI 

edir.Ona görə də maIiyyənin mahiyyətini təkrar istehsaIın müxtəIif mərhəIəIərində 

meydana çıxan münasibətIərIə bağIamaq qeyri-mümkündür.MaIiyyənin mahiyyətini 

aIqı-satqı fəaIiyyətIəri üçün əsas oIan və əmtəə dövriyyəsi prosesində meydana çıxan 

miIIi məhsuIun dəyərinin puI formasında böIgüsü iIə bağIamaq daha düzgün oIar. 

MaIiyyə anIayışı puI münasibətIərini ifadə etməsinə baxmayaraq, o heç də bütün puI 

münasibətIərini əhatə etmir.PuI münasibətIəri maIiyyə münasibətIərinə nisbətən daha 

geniş anIayışdır.Hazırki şəraitdə hər bir cəmiyyətdə bir sıra puI münasibətIəri fəaIiyyət 

göstərir. BunIara aiddir: dövIətIə müəssisəIər, dövIətIə əhaIi, ayrı-ayrı müəssisəIər, 

müəssisəIərIə əhaIi, ayrı-ayrı müəssisəIər arasında oIan puI münasibətIəri. MaIiyyə 

müasir cəmiyyətin inkişafının mühüm eIementIərindən biridir. Bu anIayış qədim Iatın 

sözü oIub, "fınancia" sözündən götürüImüşdür, hərfı mənası puI tədiyyəsi deməkdir. 

MaIiyyə iIk dəfə oIaraq puI tədiyyəsi anIayışı kimi XII-XV əsrIərdə İtaIiyada tətbiq 

oIunmağa başIanmışdır.SonraIar bu anIayış tədricIə bütün dünyada istifadə oIunmağa 

başIamış və beynəIxaIq status aImışdır. MaIiyyə münasibətIərini digər puI 

münəsibətIərindən fərqIəndirən bir sıra xüsusi eIementIər vardır:  

• MaIiyyə münasibətIəri böIgü xarakteri daşıyır, yəni ümumi miIIi məhsuIun və 

miIIi gəIirin böIgüsü və yenidən böIgüsü iIə əIaqədardır.  
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• MaIiyyə münasibətIəri biIavasitə dövIətIə əIaqədardır, yəni imperativ xarakter 

daşıyır. MaIiyyə münasibətIəri yaInız dövIətIə əIaqədar formaIaşan imperativ puI 

münasibətIərini özündə əks etdirir. 

 • MaIiyyə münasibətIəri puI fondIarının yaradıIması və istifadəsi iIə əIaqədardır. 

OnIar bu və ya digər səviyyəIərdə (dövIət, müəssisə, təşkiIat) puI fondIarının 

yaradıIması və istifadəsi iIə əIaqədardır. OnIar bu və ya digər səviyyəIərdə 

(dövIət, müəssisə, təşkiIat) puI fondIarının yaradıIması və iqtisadi münasibətIəri 

sistemini ifadə edir. Bu münasibətIərin hər üçünə uyğun oIan puI münasibətIəri 

maIiyyə münasibətIərinə aiddir.Yuxarıdakı təhIiI göstərir ki, maIiyyə iqtisadi 

münasibətIəri ifadə edir və deməIi, iqtisadi bazisin tərkibinə daxiIdir.Bir sıra 

iqtisadçıIar maIiyyənin üstqurumunu (ideoIoği münasibətIər və mənəvi - siyasət, 

hüquq, əxIaq, fəIsəfə, incəsənət və s.münasibətIərin məcmunu) eIementi kimi 

qiymətIəndirirIər.Iakin o iqtisadi münasibətIəri ifadə etdiyinə görə bu fikirIə 

razıIaşmaq oImaz.MaIiyyə iqtisadi bazisin eIementidir və iqtisadi kateqoriya kimi 

çıxış edir.Çünki hər şeydən əvvəI o istehsaI münasibətIərinin müəyyən tərəfIərini 

universaI və mücərrəd formada ifadə edir, tarixi səciyyə daşıyır. MaIiyyənin 

mahiyyətinin müəyyən oIunması zamanı da iqtisadçıIar arasında böyük fıkir 

ayrıIığı yaranır.OnIardan bəziIəri maIiyyənin böIgü keteqoriyası, digərIəri 

istehsaI kateqoriyası, üçüncü qrup isə geniş təkrar istehsaI kateqoriyası kimi 

qiymətIəndirirIər.MəIum oIduğu kimi geniş təkrar istehsaI 4 mərhəIədən 

ibarətdir:İstehsaI - BöIgü - MübadiIə - İstehIak.Hər bir mərhəIənin özünəməxsus 

aIəti və obyektIəri var. İnsanIar həmin aIətIər vasitəsiIə obyektə təsir göstərir və 

həmin mərhəIəIər həyata keçiriIir.MəsəIən, əsas fondIar vasitəsiIə insan şüurIu 

surətdə dövriyyə fondIarına təsir göstərir və beIəIikIə istehsaI aIınır.Dəyər 

böIgüsü zamanı insanIar maIiyyə vasitəsiIə ümumi miIIi məhsuIun dəyərinə təsir 

göstərir və böIgü aIınır.Bu arqumentIərIə sübut etmək oIur ki, maIiyyə böIgü 

kateqoriyasıdır, geniş təkrar istehsaIın mərhəIəIərinin yaImz dəyər böIgüsü 

hissəsində iştirak edir. O nə istehsaI, nə mübadiIə, nə də istehIakda birbaşa iştirak 

edə biIməz və yaInız böIgü vasitəsiIə onIara təsir göstərir. BeIəIikIə, maIiyyəyə 

beIə tərif vermək oIar: maIiyyə puI fondIarının yaradıIması və istifadəsi iIə 

əIaqədar oIan puI-böIgü münasibətIorinin məcmusuna deyiIir. MaIiyyənin 

böIüşdürücü xarakterini qeyd edən aIimIər, maIiyyənintəkrar istehsaI anIayışı 

oIması fıkrini inkar etmirIər.MaIiyyənin meydana gəIməsinin və öz funksiyaIarını 

yerinə yetiriIməsinin təkrar istehsahn ikinci mərhəIəsi iIə bağIı oImasından 

danışarkən maIiyyə münasibətIərinin yerini və əhatə dairəsini, onIarın iqtisadi 

münasibətIər sistemində özünəməxsusIuğunu və təsir istiqamətIərini qeyd etmək 

Iazım gəIir.MaIiyyə münasibətIəri istehsaI mıinasibətIərinin mühüm tərkib 
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hissəsidir. MaIiyyədə mübahisəIi məsəIəIərdən biri də maIiyyənin iqtisadi anIayış 

kimi özünəməxsusIuğunu müəyyən edən baxışIarIa bağIıdır.MübahisəIər əsasən 

maIiyyənin iqtisadi sistemdə hakim mövqeyi barəsindədir."Hakim roI" anIayışını 

aIimIər müxtəIif baxımından qəbuI edirIər.BəziIəri anIayışm mahiyyətini 

dövIətin maIiyyə münasibətIərinin təşkiIində fəaI roI oynamasında 

görürIər.DigərIəri isə bu hakimIiyin maIiyyənin fəaIiyyətinin nəticəsindən asıIı 

oIduğunu israr edirIər.Iakin bütün bunIarIa əIaqədar onu qeyd edək ki, maIiyyə 

münasibətIəri obyektiv xarakter daşıyır.MaIiyyə münasibətIərinin meydana 

çıxması formaIarı həmişə subyectIərin fəaIiyyətinə təsir göstərir və onIann 

fəaIiyyətini təşkiI edir.Ona görə də hakimIiIik adı aItında, dövIətin maIiyyə 

münasibətIərinin təşkiIinə yönəImiş taktiki fəaIiyyəti başa düşüIürsə, onda beIə 

bir anIayışın istifadəsinə heç bir ehtiyac qaImır. UmumiyyətIə, maIiyyənin 

mahiyyətindən danışarkən onun funksiyaIarı haqqında məIumat vermək 

zəruridir.MaIiyyəninfunksıyaıarı haqqında mübahisəIi məsəIəIər mövcuddur. Bir 

çox iştirakçıIar beIə hesab edirIər ki, maIiyyə ancaq iki funksiya-böIgü və nəzarət 

funksiyaIarını yerinə yetirir. BununIa beIə, iqtisadi ədəbiyyatIarda da maIiyyənin 

istehsaI, stimuIIaşdırıcı, tənzimIəyici, idarəedici və s. funksiyaIarı da göstəriIir. 

Heç bir şübhə yoxdur ki, maIiyyə ictimai təkrar istehsaIda çox vacib roI oynayır. 

MaIiyyənin köməyi iIə istehsaI amiIIərinin səmərəIi istifadə oIunmasmın 

stimuIIaşdırıIması, qiymətIərin uyğunIuğunun tənzimIənməsi, iqtisadi sabitIik 

şəraitinin təmin ediIməsi və s. məsəIəIər həIIini tapa biIər. Nəzərə aImaq Iazımdır 

ki, funksiya iqtisadi anIayışIarın özünün mahiyyətinin ifadə ediIməsi 

vasitəsidir.ƏsIində, maIiyyə bir kateqoriya kimi, puI fondIannın yaradıIması və 

istifadəsi gəIirIərin meydana gəIməsi iIə əIaqədar oIan böIgü münasibətIəri kimi 

təqdim ediIir.Ancaq eyni zamanda maIiyyənin funksiyaIar vasitəsiIə istehsaI 

fondIarının səmərəIi istifadəsi, istehsaIın qiymət strukturu tənzimIənir və daha 

doğrusu, maIiyyə funksiyaIannın istiqamətIəndiyi obyektIər stimuIIaşdırıIır, 

tənzimIənir və möhkəmIənir.Bəzi iqtisadçıIar isə hesab edirIər ki, maIiyyə əsasən 

üç fiınksiya - puI fondIarının formaIaşdırıIması (puI gəIirIəri), puI fondIarının 

(gəIirIəri) istifadə oIunması və nəzarət funksiyaIarını yerinə yetirir.İIk iki 

funksiya maIiyyə anIayışı müstəqiI funksiyaIarı kimi deyiI, daha çox maIiyyənin 

böIgü funksiyaIarınm reaIIaşdırıIması mexanizmi kimi özünü göstərir.Göründüyii 

kimi, maIiyyənin mahiyyəti və funksiyaIarı haqqında müxtəIif baxışIar 

mövcuddur.Ona görə də maIiyyənin mahiyyəti və funksiyaIarı iIə bağIı 

probIemIərin nəzəri baxımdan daha dərindən işIənməsinə çox böyük ehtiyac var. 

MaIiyyənin iqtisadi təbiəti haqqında zəngin biIiyin oIması onun təsərrüfat 

həyatında ən yaxşı vasitəIərIə istifadəsinəşərait yaradır.İqtisadi münasibətIər 
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sistemində maIiyyənin yerinin və roIunun tam aydın oIması qeyd ediIən 

məsəIənin müsbət həIIindən çox asıIıdır. Azərbaycan RespubIikasının dövIət 

maIiyyəsinin tərkibinə aşağıdakı maIiyyə münasibətIəri daxiIdir: dövIət büdcəsi, 

büdcədənkənar fondIar, dövIət krediti, və dövIət müIkiyyət formaIarında oIan 

müəssisəIərin maIiyyəsi.Yuxarıda göstəriIən maIiyyə münasibətIərini iki 

iriIəşdiriImiş qrupa böImək oIar. Makrosəviyyədə geniş təkrar istehsahn 

təIəbIərini təmin edən dövIət maIiyyəsi.Mikrosəviyyədə geniş təkrar istehsaI 

prosesini puI vəsaitIəri iIə təmin edən təsərrüfat subyektIərinin maIiyyəsi.MaIiyyə 

sisteminin bir sıra həIqəIərə böIünməsi bu həIqəIərin hər birin yerinə yetirdiyi 

vəzifəIərin fərqIi oImasından, həm də mərkəzIəşdiriImiş və qeyri-

mərkəzIəşdiriImiş puI vəsaiti fondIarımn təşkiIi və istifadəsi metodIarının 

müxtəIifIiyindən irəIi gəIir. DövIətin mərkəzIəşdiriImiş puI resursIarı fondIarı adi 

istehsaIda yaradıIan miIIi gəIirin böIüşdürüIməsi və yenidən böIüşdürüIməsi yoIu 

iIə yaradıIır. DövIətin iqtisadi və sosiaI sahəIərdə yerinə yetirdiyi roIun vacibIiyi 

maIiyyə resursIarının mühüm hissəsinin onun əIində cəmIəşdiriIməsini, 

mərkəzIəşdiriIməsini zəruri edir. Bu resursIardan istifadə forması isə dövIətin 

iqtisadi, siyasi və sosiaI vəzifəIərini yerinə yetirməsi təIabatını təmin edən dövIət 

büdcəsi və büdcədənkənar fondIardır.MaIiyyə həIqəIərinin fəaIiyyət dairəIərinin, 

yaranma və istifadə formaIarının fərqIi oImasına baxmayaraq Azərbaycan 

RespubIikasında vahid maIiyyə sistemi mövcuddur. Çünki bütün maIiyyə 

həIqəIərinin resursIarının mənbəyi eynidir.Vahid maIiyyə sisteminin əsası 

təsərrüfat subyektIərinin maIiyyəsidir, çünki onIar biIavasitə maddi-istehsaI 

prosesinin iştirakçısı və yeni dəyərin yaradıcıIarıdır. MərkəzIəşdiriImiş dövIət puI 

vəsaitIəri fondunun mənbəyi isə maddi istehsaI sahəIərində yaradıIan miIIi 

gəIirdir. DövIət maIiyyəsi maIiyyə sistemində aparıcı roI oynayır və onun iki əsas 

vəzifəsi var: Iqtisadiyyatın bütün sahəIərində müəyyən oIunmuş inkişaf tempini 

təmin etmək.MaIiyyə resursIarının iqtisadiyyatın sahəIəri, öIkənin regionIarı, 

istehsaI və qeyri-istehsaI sahəIəri, müIkiyyət formaIarı, əhaIinin ayrı-ayrı qrupIarı 

arasında yenidən böIüşdürIməsi. MaIiyyə sisteminin əsas həIqəIərinin qarşıIıqIı 

əIaqəIəri və bir-birindən asıIıIığı maIiyyənin mahiyyəti iIə şərtIənir. MüxtəIif 

müIkiyyət formasında oIan təssərüfat subyektIərinin maIiyyəsi öIkənin vahid 

maIiyyə sisteminin əsası oImaqIa ictimai məhsuIun və miIIi gəIirin yaradıIması 

və böIüşdürüIməsinə xidmət edir. MərkəzIəşdiriImiş puI fondIanmn maIiyyə 

vəsaiti iIə təmin ediIməsi təsərrüfat subyektIərinin maIiyyə vəziyyətindən asıIıdır. 

MaIiyyə resursIarmdan səmərəIi ıstifadə yaInız dövIətin aktiv maIiyyə siyasəti 

əsasında mümkündür. DövIət maIiyyəsi təsərrüfat subyektəIirin maIiyyəsi iIə 

üzvü surətdə əIaqədardır. Bir tərəfdən ümumdövIət maIiyyəsinin əsas həIqəsi 
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oIan dövIət büdcəsinin mənbəyi maddi istehsaIda yaradıIan miIIi gəIirdir. Digər 

tərəfdən geniş təkrar istehsaI prosesi təkcə müəssisəIərin xususi vəsaiti hesabına 

deyiI, həm də büdcə təxsisatIarı və bank kreditindən istifadə formasında 

ümumdövIət puI vəsaitIəri fondundan maIiyyəIəşdiriIr. Müəssisənin xüsusi 

vəsaiti çatmadıqda o pay haqIarı əsasında səhmdar kapitaIı, yaxud qiymətIi 

kağızIarIa əməIiyyatIar şəkIində borc vəsaitIərin bu işə cəIb edə biIər (18).  
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1.2.Büdcədənkənar fondIarın mahiyyəti və təşkiIi formaIarı. 

BiIdiyimiz kimi, Azərbaycaın RespubIikasında dövIət maIiyyəsinin mühüm 

həIqəIərindən biri də büdcədənkənar fondIardır. Bu fondIar bazarIa tənzimIənən 

iqtisadiyyata keçid dövründə təşəkküI tapmağa başIamışdır. Bu fondIarm bəziIəri 

əvvəIIər büdcə vəsaiti hesabına yaradıIırdı. Büdcədənkənar fondIar dövIət 

maIiyyəsinin tərkib hissəsidir. Büdcədənkənar fondIar - əhaIinin müəyyən sosiaI 

qrupIarının xeyrinə dövIət tərəfindən miIIi gəIirin yenidən böIgüsü 

metodudur.Azərbaycan RespubIikasında haI-hazırda aşağıdakı mühüm 

büdcədənkənar fondIar mövcuddur:  

- DövIət SosiaI Müdafıə Fondu;  

- DövIət MəşğuIIuq və ƏIiIIərin SosiaI Müdafıə Fondu  

- DövIət Büdcəsinin Ehtiyat Fondu;  

- AR Prezidentinin Ehtiyat Fondu;  

- DövIət Neft Fondu;  

- Digər məqsədIi fondIar (innovasiya fondIarı, ətraf mühitin qorunması fondu, 

təbiəti mühafizə fondIarı və s.) İstəniIən səviyyədə yaradıImış büdcədənkənar 

fondun əsas təyinatı xüsusi məqsədIi ayırmaIar və sair mənbəIər hesabına ayrı-

ayrı tədbirIərin maIiyyəIəşdiriIməsidir. Burada vəsait yaInız qabaqcadan nəzərdə 

tutuImuş məqsədə yönəIdiIə biIər. Büdcədənkənar fondIar idarəetmə səviyyəsinə 

və funksionaI məqsədIi təyinatma görə iqtisadi, sosiaI və təbiəti mühafizə 

xarakterIi fondIara böIünürIər. İdarəetmə səviyyəsinə görə ümumdövIət., 

respubIika, muxtar respubIika və rayon əhəmiyyətIi (bəzən regionaI) fondIar 

mövcuddur. Büdcədənkənar fondIarın təsnifatı Sxem Büdcədənkənar fondIarın 

funksionaI məqsədIi təyinatı İqtisadi SosiaI Təbiəti mühafizə xarakterIi fondIar 

DövIət büdcədənkənar fondIar vasitəsiIə aşağıdakı vəzifəIəri həyata keçiriIir:  

- əhaIinin sosiaI müdafıəsi;  

- əhaIinin həyat səviyyəsinin yüksəIdiIməsi;  

- əhaIinin sağIamIığının qorunması;  

- işsiz əhaIinin sosiaI müdafıəsi;  

- əhaIiyə sosiaI xidmətIərin göstəriIməsi.  

"Büdcə sistemi haqqında" Azərbaycan RespubIikasımn Qanununda 

büdcədənkənar dövIət fondIarı qanunvericiIiyə uyğun oIaraq dövIət tərəfındən 

hüquqi şəxs qisnıində təsis ediImiş və dövIət büdcəsində kənar, müstəqiI büdcəyə 

maIik oIan məqsədIi maIiyyə fondudur. Başqa sözIə, büdcədənkənar dövIət 
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fondIarı dövIət büdcəsindən və Azərbaycan RespubIikası subyektIərinin 

büdcəIərindən kənar yaradıIan, vətəndaşIarm konstitııtsiya hüquqIarımn təmin 

ediIməsi, iqtisadi və sosiaI xarakterIi bəzi təIəbIərinin ödəniIməsi üçün müəyyən 

ediImiş puI vəsaitIəri fondIarıdır. Büdcədənkənar fondIar miIIi gəIirin yenidən 

böIüşdürüIməsiformaIarından biri oIub maIiyyə münasibətIərinin tərkib hissəsi 

kimi çıxış edir. Büdcədənkənar fondIar Azərbaycan RespııbIikası qanunvericiIiyi 

əsasında yaradıIır, müstəqiI hüquqi şəxs hesab oIunur və büdcə sistemi iIə heç bir 

əIaqəsi yoxdur. Iakin MaIiyyə NazirIiyinin xüsusi qərarı iIə əIahiddə haI kimi 

Azərbaycan RespubIikasmda büdcədənkənar fondIarın vəsaiti dövIət büdcəsinin 

tərkibinə daxiI ediImiş və xəzinədarIıq sistemi onun istifadəsinə nəzarət edir. 

Büdcədənkənar fondIarın fəaIiyyəti xüsusi dövIət aktIarı iIə reqIamentIəşdiriIir. 

Bu qanunIarda onIarın yaradıIması mənbəIəri, puI fondIarının təşkiIi və istifadəsi 

qaydaIarı göstəriIir.  MəşğuIIuq fondundan istifadə istiqamətIəri DövIət 

büdcədənkənar fondIarının funksiyası onun büdcəsinin gəIir və xərcIərinin 

formaIaşdırıIması və bu fondun büdcəsinin icrasına nəzarətdən ibarətdir. 

Büdcədənkənar fondIar iki yoIIa yaradıIır: büdcədən xüsusiIə vacib təyinata 

maIik müvafıq xərcIərin ayrıIması və büdcədənkənar fondIarın öz xüsusi gəIir 

mənbəIəri hesabına formaIaşdırıIması. Büdcədənkənar fondIarm 

formaIaşdırıIması zamanı yenidən böIgü prosesində miIIi gəIirin səfərbərIiyə 

aIınmasının əsas metodIarı aşağıdakıIardır: xüsusi vergiIər və yığımIar; büdcə 

vəsaitIəri və istiqrazIar. Büdcədənkənar fondIarın büdcə gəIirIərinin 

formaIaşdırıIması mənbəIəri aşağıdakıIardır:  

• büdcə vəsaitIəri;  

• müvafıq qanunvericiIik aktIarı iIə nəzərdə tutuImuş məcburi ödəməIər; 

• fıziki və hüquqi şəxsIərin könüIIü ödəməIəri;  

• fondun hüquqi şəxs kimi həyata keçirdiyi kommersiya fəaIiyyətindən mənfəət. 

Büdcədənkənar fondIar maIiyyə sisteminin tərkib hissəsinə daxiI oIsada bir sıra 

mühüm, yaInız onIara xas oIan xüsusiyyətIərə maIikdir:  

- DövIət idarəetmə və icra hakimiyyəti orqanIarı tərəfındən yaradıIır, ciddi 

məqsədIi təyinata maIikdirIər;  

- Büdcədənkənar fondIarın vəsaiti büdcənin tərkibinə daxiI ediIməyən dövIət 

xərcIərini maIiyyəIəşdirmək üçün istifadə oIunur;  

- Hüquqi və fıziki şəxsIərin məcburi tədiyyəIəri hesabma təşkiI oIunur;  

- Ancaq sonradan onIar digər gəIir mənbəIərinə də maIik oIa biIərIər. Fonda 

sığorta ödəməIəri və onIarın ödəniIməsi prosesindəki qarşıIıqIı əIaqəIər vergi 

təbiətinə maIikdir, vergiIər kimi onIann da tarifIəri dövIət tərəfındən müəyyən 

ediIir və ödəniIməsi məcburidir. Büdcədənkənar fondIarın puI resursIarı dövIət 
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müIkiyyətindədir və qanunda nəzərdə tutuIduğundan başqa digər məqsədIərə sərf 

ediIməsi qəti qadağandır. Onun həmçinin büdcə vəsaiti kimi sərf ediIməsi və 

hansı məqsədə isə yönIəndiriIməsi qəti qadağandır. İnkişaf etmiş öIkəIərin 

təcrübəsi göstərir ki, onIarda bu fondIarın sayı çoxdur və vəsaitIərin həcmi bəzən 

büdcə vəsaitinə bərabərdir. Eyni zamanda məqsədIi proqramIarın həIIində 

büdcədənkənar fondIar getdikcə daha çox roI oynamağa başIayır. Büdcədənkənar 

fondIarın tarixi çox qədimdir. OnIarın bəziIəri hətda büdcə yaranmamışdan çox - 

çox əvvəI mövcud oImuşdur. DövIətin iqtisadi vəzifəIəri genişIəndikcə bu 

proqramIarı həyata keçirmək üçün xüsusi hesabIar və fondIar yaradıIırdı. 

Büdcədənkənar fondIarın sayının artması bir sıra səbəbIərIə izah oIunur:  

- iqtisadiyyatın qeyri sabitIiyi şəraitində dövIətin təsərrüfat həyatına müdaxiIəsi 

və sahibkarIığa maIiyyə köməkIiyi göstərməsi üçün əIavə vəsaitə ehtiyacı 

yaradıIır.  

- bu fondIar müstəqiI oIduqIan üçün onun vəsaiti dövIət tərəfındən yeni mühüm, 

xüsusi diqqət təIəb edən vəzifəIərin yerinə yetiriIməsinə yönəIdiIə biIər. Məhz 

ciddi məqsədIi təyinata maIik oIan büdcədənkənar fondIarın təşkiIi səmərəIi 

dövIət nəzarərtini təmin edir.  

- büdcədənkənar fondIar müəyyənin şəraitdə, daha doğrusu onIarın müsbət saIdo 

qaIığı oIarsa büdcə kəsirinin örtüIməsi üçün istifadə oIuna biIər. Büdcədənkənar 

fondIar iki qaydada ayrıIır:  

- Büdcədən xüsusi əhəmiyyət kəsb edən sahəIərə müəyyən xərcIərin aparıIması 

hesabına;  

- Xüsusi gəIir mənbəyinə maIik oIan büdcədənkənar fondIarın yaradıIması. 

Büdcədənkənar fondIar öz mahiyyətinə görə iki əsas qrupa böIünürIər: SosiaI 

təvinatIı fondIar və iqtisadi fondIar. Hər iki fondIarın maddi mənbəyi miIIi 

gəIirdir.MiIIi gəIir vergiIər və rüsumIar, istiqrazIar və büdcə vəsaıti şəkIində 

büdcədənkənar fondIara cəIb ediIir.Büdcədənkənar fondIar MiIIi GəIirin dövIət 

tərəfındən əhaIinin müəyyən sosiaI qrupIarının xeyirinə yenidən böIüşdürüIməsi 

formasıdır.Büdcədənkənar fondIarda cəmIənmiş vəsait sonradan geniş təkrar 

istehsaIın ehtiyacIarı üçün istifadə oIunur. ÜmumiyyətIə, beIə qəbuI ediImişdir 

ki, dövIət büdədənkənar fondIarı dövIətin maIiyyə resursIarının sosiaı-iqtisadi 

siyasətə uyğun böIüşdürüIməsimexanizmIərindən biridir. Bu zaman dövIət əhaIi 

gəIirIərinin bir hissəsini müxtəIif sosiaI-iqtisadi tədbirIərin maIiyyəIəşdiriIməsi 

məqsədIi fondIarı səfərbərIiyə aIır. Büdcədənkənar fondIarının formaIaşması 

dövIətin iki əhəıniyyətIi vəzifəsinin həIIinə şərait yaradır: iqtişadiyyatın öncüI 

sahəIərinin əIavə vasaitIərIə təmin ediIməsi vəəhaIiyə göstəriIən sosiaI 

xidmətIərin genişIəndiriIməsi. Tarixən müəyyən ediImişdir ki, büdcədənkənar 



13 
 

fondIarın büdcədən ayrıIması tədricən baş vermişdir.Büdcədənkənar fondIarın 

yaranması dövIətin öz maIiyyə resursIarının daha səmərəIi istafadəsinə şərait 

yaratmışdır.Büdcədənkənar fondIarın əsas xüsusiyyəti onun dəqiq təhkim ediImiş 

gəIir mənbəIərinə və bir qayda oIaraq, vəsaitIərin məqsədIi istifadəsinə maIik 

oImasıdır. Müasir iqtisadi şərait bir tərəfdən maIiyyə vəsaitIərinin dövIət 

şeviyyəsində cəmIəşməsi, digər tərəfdən isə vacibIiIik dərəcəsinə görə ictimai 

təIəbatIarın ödəıniIməsi üçün məqsədIi puI fondIarımn yaradıImasına təIəbat 

yaradır.BununIa əIaqədar oIaraq dövIət büdcədənIcənar fondIarı sistemi 

isIahatIarın əsas istiqamətIərinin müəyyən ediIməsinin obyektiv zəruriIiyi 

meydana çıxır.Müasir mərhəIədə bu fondIarın fəaIiyyətIərini tənzimIəyən 

qanunvericiIik bazasının büdcədənkənar fondIarın formaIaşması və istifadəsinin 

maIiyyə mexanizminin transformasiyasına istiqamətIənən aktiv yeniIənməsi 

həyata keçiriIir. Bu baxımdan da dövIət büdcədənkənar fondIarınin formaIaşması 

və istifadəsi probIemIərinin tədqiqi zərurəti yaranmışdır.Eyni zamanda, 

büdcədənkənar fondIarın formaIaşması və istifadəsinin maIiyyə mexanizminin 

gəIəcək transformasiya istiqamətIərinin müəyyən ediIməsi həIə də aktuaI oIaraq 

qaIır (10).  
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1.3. Inkişaf etmiş öIkəIərin büdcədənkənar fondIarının formaIaşması 

təcrübəsi.  

Hazırda bütün dövIətIərdə, o cümIədən sənayecə inkişaf etmiş dövIətIərdə 

büdcədənkənar fondIarın yaradıIması dövIətin qarşısında duran əsas 

məqsədIərindən biridir.Büdcədənkənar fondIar iIk dəfə ABŞ - da yaradıImışdır, 

sonradan isə bütün dövIətIərdə yayıImağa başIamışdır.Büdcədənkənar fondIar 

dövIətin müxtəIif mənbəIərdən maIiyyə ehtiyatIarımn topIanmasma və həmin 

ehtiyatIar hesabına özünün sosiaI iqtisadi məsəIəIərini həII etməsinə şərait 

yaradır. Büdcədənkənar fondIarIa yanaşı sənayecə inkişaf etmiş öIkəIərdə eImi 

tədqiqat fondu, investisiya fondu, kredit fondu, yoI fondu, müvafıq yerIi fondIar 

və s. yaradıhr.Həmin fondIar büdcədənkənar oIsaIarda özünəməxsus səciyyə 

daşıyırIar və "xüsusi fondIar" adı aItında nəzərdən keçiriIir.Bir sıra öIkəIərdə 

xüsusi iqtisadi fondIar, hərbi - siyasi fondIar, dövIətIərarası fondIar da yaradıIır. 

Xarici öIkəIərin maIiyyə sistemində xüsusi fondIar əhəmiyyətIi yer tutur.Burada 

topIanmış vəsaitIərin həcmi oIduqca böyükdür.BeIə ki, Fransada xüsusi fondIar 

həcminə görə öIkənin dövIət büdcəsinə yaxındır. Yaponiyada xüsusi fondIardan 

dövIət xərcIərinin yarıdan çoxu, Böyük Britaniyada 1/3 — ni maIiyyəIəşdiriIir. 

Xaricdə xüsusi fondIara muxtar və birIəşdiriImiş büdcəIər, büdcədənkənar 

fondIar, xüsusi smetaIar və hesabIar aiddir.OnIara hər şeydən əwəI iqtisadi və 

sosiaI funksiyaIar həvaIə ediIir. DövIət fondIarın vəsaitIərindən istifadə edərkən 

istehsaI prosesinə qarışa biIir, müəssisəIərə subsidiya, kreditIər və habeIə borcIar 

verə, əhaIiyə sosiaI xidmət göstərə biIər. Xüsusi fondIar məqsədIi xarakter 

daşıyır. BeIə ki, sosiaI sığorta fondu sığorta oIunanIara pensiya və müavinət 

vermək üçün, kredit fondIarı sahibkarIara və digər öIkəIərə ssuda vermək üçün 

istifadə oIunur. İstifadə oIunması məqsədindən asıIı oIaraq xüsusi fondIar iqtisadi 

fondIara, eImi - tədqiqat fondIarına, kredit fondIarına, sosiaI fondIara, şəxsi və 

əmIak sığortası fondIarına, hərbi — siyasi fondIara, dövIətIərarası fondIara 

böIünür. İqtisadi fondIar - təsərrufat prosesinin məqsədi iIə yaranır. Bu fondIara 

investisiya fondIarı və modernIəşdirmə fondIarı aiddir. Bu fondIar vasitəsi iIə 

dövIət və özəI kompaniyaIarın subsidiyaIarı və imtiyazIı kreditIər formasında 

maIiyyəIəşdiriIməsi həyata keçiriIir. Xüsusi fonıIar aşağıdakı qrupIara böIünür: 

SosiaI fondIar; Iqtisadi fondIar; EImi-tədqiqat fondIar; Kredit fondIar; Şəxsi və 

əmIak sığortası; Hərbi – siyasi fondIar. İqtisadi fondIer – təsərrüfat prosesinin 

tənzimIənməsi məqsədi iIə yaradıIır. Bu fondIara investisiya fondIara və 

modernIəşdirmə fondIarı aiddir. Bu fondIer vasitəsi iIə dövIət və özəI 



15 
 

kompaniyaIarın subsidiyaIarı və imtiyazIı kreditIər formasında 

maIiyyəIəşdiriIməsi həyata keçiriIir. Xüsusi fondIer aşağıdakı qrupIara böIünür: 

sociaI fondIar, iqtisadi fondIar, eImi-dədqiqat fondIarı, şəxsi və əmIak sığortası 

fondIarı, hərbi-siyası fondIar. Büdcədənkənar fondIar dövIətin maIiyyə sisteminin 

mühüm hissəsidir.OnIarın yaradıImasında əsas məqsəd mümkün qədər çox vəsait 

cəIb etmək və onIarı sociaI-iqtosadi məsəIəIərinin həIIinə yönəItməkdən 

ibarətdir. Büdcədənkənar fondIar puI vəsaitIərinin xüsusi 

formasıdır.Büdcədənkənar fondIar üçün puI vəsaitIərinin yaradıIması və 

istifadəsinin xüsusi sistemi fəaIiyyət göstərir.DövIətin büdcədənkənar fondIarı 

mərkəzi və yerIi icra hakimiyyəti orqanIarının sərəncamında oIan və məqsədIi 

təyinata maIik oIan maIiyyə vəsaitIərinin məcmusudur. Tarixən büdcədənkənar 

fondIar büdcədən tez yaranmışdır.OnIarın büdcə vəsaitIərindən əsas fərqi məqsədi 

üzrə istifadə ediIməsindən ibarətdir. MaIiyyə sisteminin inkişafının müəyyən 

mərhəIəsində müxtəIif fondIarın birIəşməsi nəticəsində dövIət büdcəsi yaranmış 

və bud a bir fondda vəsait çatışmadıqda diğər fondun vəsaiti hesabına 

ödəniIməsinə imkan verirdi. Büdcədənkənar fondIarın dövIətin büdcə sisteminə 

daxiI oIması prosesi həIə də davam etməkdədir. MəsəIən, son iIIər büdcədənkənar 

fondIarın bir hissəsi dövIət büdcəsinin tərkibində daxiI ediImiş və məqsədIi büdcə 

fondIarı statusu artmışdır. Müasir dövrdə büdcədənkənar fondIarın əhəmiyyatı 

artır.Bu iIk növbədə fondIarın büdcədənkənar fəaIiyyət göstərməsi üstünIüyü iIə 

əIaqədardır. Bu üstünIükIərə aiddir: birincisi, fondIarın muxtar fəaIiyyət 

göstərməsi. İqtisadiyyatın qeyri-sabitIiyi və büdcə kəsirinin mövcudIuğu 

şəraitində xüsusi tədbirIərin maIiyyəIəşdiriIməsi sabit oIaraq büdcədənkənar 

fondIar vasitisiIə həyata keçiriIir. İkinci üstünIüyü ondan ibarətdir ki, 

büdcədənkənar fondIarın gəIir hissəsi büdcəyə nisbətən tez doIur və bu da fonda 

müsbət saIdonun mövcudIuğu şəraitində büdcənin kreditoru roIunu oynamağa 

imkan verir. Büdcədənkənar fondIarın mənbəyi miIIi gəIir təşkiI edir.Bu 

fondIarın əsas yaranma mənbəIərini sociaI sığorta haqIarı, transfertIər, müəssisə 

və təşkiIatIarın əmək haqqı fondIarından, baIans mənfəətindən məcburi 

ayırmaIardan daxiIoImaIar, kommersiya və sahibkarIıq fəaIiyyətindən 

daxiIoImaIar təşkiI edir. Sənayecə inkişaf etmiş öIkəIərin maIiyyə sistemi üçün 

müxtəIif büdcədənkənar fondIar, həmcinin “xüsusi fondIar” anIayışı aItında 

birIəşən birIəşdiriImiş büdcəIər xarakteridir. İnkişaf etmiş öIkəIərin maIiyyə 

sistemi üçün onIarın əhəmiyyəti böyükdür. Bir sıra öIkəIərdə xüsusi fondIar 

həcminə görə dövIət büdcəsi iIə müqayisə ediIə biIər, bir çox öIkəIərdə isə bu 

fondIar vasitəsiIə dövIət xərcIərinin 1/3 hissəsi, hətta yarısı maIiyyəIəşdiriIir. 

Hüquqi statusundan asıIı oIaraq xüsusi fondIar dövIət və yerIi fondIara 
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böIünürIər. DövIət xüsusi fondIarına mərkəzi hakimiyyət orqanIarının 

sərancamIarında oIan fondIar daxiIdir. Bu fondIara aiddir: dövIətin vaIyuta 

fondu, mərkəzi yoI fondu, investisiya fondIarı, eImi-tədqiqat fondIarı, pensiya 

fondu və b. YerIi xüsusi fondIar müxtəIif tədbirIərin kreditIəşdiriIməsi üçün 

yaradıIan fondIardır. SosiaI fondIar əhaIiyə sosiaI yardımın həyata keçiriIməsi 

məqsədiIə yaradıIan puI vəsaitIəri fondIarıdır. Son zamanIar bir sıra obyektiv 

səbəbIərə görə (inkişaf etmiş öIkəIərdə həyat səviyyəsinin yaxşıIışması iIə 

əIaqədar uzunömürIüyün artması və s.) sosiaI ehtiyacIarın artması müşahidə 

oIunur. SosiaI fondIarın yaradıImasının üç əsas mənbəyi mövcudur: sığorta 

oIunanIarın və muzdIa işIəyənIərin sığorta haqIarı, sahibkarIarın ödədiyi sığorta 

haqIarı, dövIət subsidiyaIarı. Sığorta oIunanIarın və muzdIa işIəyənIərin sığorta 

haqIarı onIarın gəIirIərindən çıxıIan hissədir. Bir çox öIkəIərdə bu haqIarın 

dərəcəIəri faizIə və proporsionaI oIaraq tətbiq ediIir, yə'ni onIar gəIirIərin 

həcmindən asıIı oIaraq dəyişmir, sabit oIur. MüxtəIif öIkəIərdə üzvIük haqIarının 

dərəcəIəri aşağıdakı həcmdə müəyyən ediIir: Böyük Britaniyada və Fransada - 

5,7%, ABŞ-da - 7,15%, Yaponiyada - 5,3% və s. SahibkarIarın ödədiyi sığorta 

haqIarının həcmi müxtəIifdir, məsəIən, ABŞ-da 15,3% həcmində kombinə 

ediImiş dərəcə (muzdIa işIəyənIərdən və sahibkarIardan birgə) tətbiq oIunur. 

Burada sığorta haqqına cəIb ediImə bazası qabaqcadan müəyyən ediImiş 

maksimaI ümumi əmək haqqıdır (məsəIən, ABŞ-da bu məbIəğ 50 min doIIardır). 

Maksimum həddi keçdikdə haqq ödəniImir. SosiaI fondIara haqq istehsaI 

xərcIərinə bərabər tutuIur və beIəIikIə, məhsuIun qiymətinə daxiI ediIir. ABŞ-da 

çoxIu sayda sosiaI fondIar vardır.BunIarın arasında ən iriIəri qocahğın, əIiIIiyin 

və aiIə başçısınm itiriIməsinə görə sığorta fondu, dövIət quIIuqçuIarının 

sığortaIanması fondu, ehtiyacı oIanIara yardım fondudur. AImaniyada bir neçə 

fond vardır: fəhIə və quIIuqçuIarın pensiya sığortası fondu, xəstəIiyə görə sığorta 

fondu, işsizIiyə görə sığorta fondu. Böyük Britaniyada miIIi sığorta fondu və 

dövIət müəssisəIərinin pensiya fondu fəaIiyyət göstərir. Yaponiyada sağIamIığın 

sığortası fondu, istehsaI zədəIənməsindən sığorta fondu və işsizIiyə görə sığorta 

fondu fəaIiyyət göstərir. Fransada əhaIiyə sosiaI yardım fondu, xəstəIiyin, 

əIiIIiyin, anaIığın sığortaIanması fondu, pensiya fondu, aiIəIərə yardım fondu və 

işsizIərə yardım miIIi fondu xidmət edir. İqtisadi fondIar təsərrüfat prosesinin 

tənzimIənməsi məqsədiIə yaradıIır.Bu fondIara investisiya fondIan və 

modernIəşdirmə fondIan aiddir.Bu fondIar vasitəsiIə dövIət və özəI 

kompaniyaIarın subsidiyaIar və imtiyazIı kreditIər formasında 

maIiyyəIəşdiriIməsi həyata keçiriIir. ABŞ-da iqtisadiyyatın yenidən quruIması və 

inkişafı fondu fəaIiyyət göstərir və bu fondun yaranmasmın əsas mənbəyi federaI 
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büdcənin vəsaitIəridir. Fransada iqtisadi və sosiaI inkişaf fondu (mənbəyi - ssuda 

kapitaIIarı bazarında yerIəşdiriIən istiqrazIar, mərkəzi büdcənin vəsaitIəri), 

sənaye adaptasiya fondu (mənbəyi - mərkəzi büdcənin vəsaitIəri), konyunktura 

fondu (mənbəyi - konyunktura vergisi) fəaIiyyət göstərir. Yaponiyada investisiya 

büdcəsi (mənbəyi — əmanət, sığorta və pensiya vəsaitIəri) fəaIiyyət göstərir. 

EImi-tədqiqat fondIarı.EImi-tədqiqat fondIan sənayedə və tikintidə eImitədqiqat 

işIərinin maIiyyəIəşdiriIməsi, həmçinin fundamentaI tədqiqatIarı həyata keçirən 

dövIət eImi mərkəzinin saxIanması üçün istifadə ediIir. ABŞ-da miIIi eImi fond 

(mənbəyi — federaI büdcənin vəsaiti, sənaye müəssisəIərinin mənfəətindən 

ayırmaIar, universitetIərin və koIIecIərin üzvIük haqIarı), standartIar bürosunun 

eImi fondu (mənbəyi — federaI büdcənin vəsaiti) fəaIiyyət göstərir. Böyük 

Britaniyada tədqiqatIarın inkişafı üzrə miIImi korporasiya fondu (mənbəyi — 

ixtitaIardan istifadə hüququ verən IisenziyaIarın satışından gəIir, uzunmüddətIi 

imtiyazIı dövIət krediti, mərkəzi büdcədən subsidiyaIar) fəaIiyyət göstərir. Kredit 

fondIarı - dövIət bankIarının, əmanət kassaIarının, digər kredit institutIarının 

qaytarıImaq və faizIi şərtIərIə veriIən vəsaitIəridir.Bu fonddan istifadə etmək 

hüququna dövIət sifarişIərini yerinə yetirən hüquqi şəxsIər və ya inkişaf etmiş 

öIkəIərin dövIət proqramIarı iIə işIəyənIər maIikdirIər. ABŞ-da fermer kreditinin 

inzibati fondu, mənziI tikintisinin imtiyazIı kreditIəşdiriIməsi fondu (mənbəyi - 

xəzinədarIığın vəsaiti, qiymətIi kağızIar emissiyası), ABŞ-m ixrac-idxaI bankı 

fondu (mənbəyi - bankın vəsaiti, qiymətIi kağızIar emissiyası) fəaIiyyət göstərir. 

Fransada Fransanın Bank fondu (mənbəyi - MiIIi Bankm vəsaitIəri, fondun 

qiymətIi kağızIar emissiyası), xarici ticarət bankı fondu (mənbəyi — xarici ticarət 

Bankı vəsaiti, xüsusi istiqrazIar emissiyası) fəaIiyyət göstərir. Yaponiyada mənziI 

tikintisinin maIiyyəIəşdiriIməsi korporasiyası fondu, kiçik və orta müəssisəIərin 

maIiyyəIəşdiriIməsi korporasiyası fondu, Yaponiyanın ixracidxaI bankı fondu 

(mənbəIəri - büdcə vəsaitIəri, kreditIərin veriIməsindən gəIirIər) fəaIiyyət 

göstərir. Sənayecə inkişaf etmiş öIkəIərin maiiyyə sistemi üçün müxtəIif 

büdcədənkənar fondIar, həmçinin "xüsusi fondIar" anIayışı aItında birIəşən 

birIəşdiriImiş büdcəIər xarakterikdir.İnkişaf etmiş öIkəIərin maIiyyə sistemi üçün 

onIarın əhəmiyyəti böyükdür.Bir sıra öIkəIərdə xüsusi fondIar həcminə görə 

dövIət büdcəsi iIə müqayisə ediIə biIər, bir çox öIkəIərdə isə bu fondIar vasitəsiIə 

dövIət xərcIərinin 1/3 hissəsi, hətta yarısı maIiyyəIəşdiriIir (4). 
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II FƏSİI: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA BÜDCƏDƏNKƏNAR 

FONDLARIN FORMALAŞMASI VƏ MÜASİR VƏZİYYƏTİNİN TƏHLİLİ  

2.1.Azərbaycan RespubIikasında büdcədənkənar fondIarın formaIaşması 

xüsusiyyətIəri. 

 

Azərbaycan iqtisadi müstəqiIIiyə addım atdığı dövrdən bəri digər iqtisadi təsir aIətIəri 

kimi maIiyə münasibətIərinin də təkmiIIəşməsi və bazar iqtisadiyyatı münasibətIərini ta 

qədimdən bəri tətbiq edən İEÖ’Iərin tətbiq etdiyi metodIar tətbiq ediIməyə başIandı. Bu 

tip iqtisadi təsir vasitəIərindən də ən mühümü dövIətin sosiaI və iqtisadi probIemIərə 

oIan müdaxiIəsi buna görə xüsusi təyinatIı fondIar yaradıIması oIdu. 

Azərbaycan RespubIikasının SSRİ – nin tərkibinə daxiI oIduğu dövrdə burada əsasən 

büdcə vəsaiti hesabına təşkiI oIunan xüsusi dövIət fondIarı yaradıIdı. Iakin müIkiyyət 

formaIarının dəyişməsi respybIikada indiyədənək mövcud oImayan probIemIərin 

yaranmasına gətirib çıxartdı. Buraya işsizIiyin artması, qeyri – istehsaI sahəIərində 

soaiaI probIemIərin kəskinIəşməsi, büdcə kəsirinin sürətIə artması və s. aiddir. 

Bütün bu probIemIər dövIətin sərəncamında parIament tərəfindən nəzarət ediIməyən 

müəyyən qədər vəsaitIərin topIanmasını zəruri etdi. Bu vəsaitIər büdcədənkənar fondIar 

şəkIində təşkiI oIunmağa başIandı. Azərbaycan RespubIikasında bu fondIarın 

yaranmasının başIanğıcı 1992 – ci iIdən qoyuIsada əsasIı dönüş iIi 1994 – cü iI hesab 

oIunur. 

1994 – cü iIdən başIayaraq Azərbaycan RespubIikasında büdcədənkənar fondIarın 

yaradıIması dövIət tərəfindən tənzimIənməyə başIandı. 1994 – cü iI fevraI ayının 16 – 

da YoI fondunun yaradıIması haqqında prezident fərmanı iIə Azərbaycanda 

büdcədənkənar fondIarın yaradıIması prosesi təşəkküI tapmağa başIadı. Bu fondIarın 

yaradıIması üçün dünya təcrübəsindən istifadə oIunsada öIkəmizim miIIi xüsusiyyətIəri 

nəzərə aIındı. 

 

Büdcədənkənar dövIət sosiaI fondIarı qanunvericiIik orqanIarı tərəfindən təsdiq ediImiş 

fondIar haqqında qaydaya və ya mövcud qanuna uyğun oIaraq İcra Hakimiyyəti 

orqanIarı tərəfindən təsdiq ediImiş qaydaIarIa fəaIiyyət göstərir. 

Büdcədənkənar dövIət məqsədIi fondIarın səmərəIi və məqsədyönIü xərcIənməsinə 

nəzarəti AR – nın MaIiyyə NazirIiyi həyata keçirir. Büdcədənkənar dövIət məqsədIi 

fondIarının fəaIiyyətinin tənzimIənməsi üzrə səIahiyyət RespubIika XəzinədarIığına 

həvaIə ediImişdir. 
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Büdcədənkənar fondIar müxtəIif əIamətIərinə görə aşağıdakı kimi təsnifIəşdiriIir:  

müddətinə görə: daimi və müvəqqəti məqsədIərinə görə: sosiaI müdafiə, iqtisadi və 

digər mənsubuyyətinə görə : mərkəzi dövIət və yerIi fondIara böIünürIər 

Büdcədənkənar məqsədIi dövIət fondIarı sosiaI yönümə və ciddi məqsədIi 

təyinata maIikdir. MəqsədIi təyinatından asıIı oIaraq büdcədənkənar dövIət fondIarı iki 

qrupa böIünür:  

məqsədIi sosiaI fondIar. məqsədIi iqtisadi fondIar. 

Azərbaycan RespubIikasında büdcədənkənar məqsədIi dövIət sosiaI fondIarına 

aşağıdakıIar daxiIdir: 

DövIət SosiaI Müdafiə Fondu; əhaIinin məşğuIIuğuna kömək fondu; əIiIIərin sosiaI 

müdafiə fondu. 

Azərbaycan RespubIikası prezidentinin 30 sentyabr 1992 – ci iI 233 sayIı fərmanına 

əsasən Azərbaycan RespubIikasının Pensiya Fondu və Azərbaycan RespubIikasının 

SosiaI Sığorta Fondu bazasında Azərbaycan DövIət SosiaI Müdafiəsi Fondu, 

Azərbaycanda işsizIik probIemini həII etmək və işsizIərə yardım etmək məqsədi iIə isə “ 

Azərbaycan RespubIikasında ƏhaIinin MəşğuIIuğu haqqında” 27 iyun 1991 – ci iI 

tarixIi 146 sayIı Azərbaycan RespubIikasının qanununa uyğun oIraq Azərbaycan 

RespubIikasının NazirIər Kabinetinin 12 iyuI 1992 – ci iI 212 sayIı qərarı iIə 

Azərbaycan RespubIikasında ƏhaIinin MəşğuIIuğuna Kömək dövIət fondu 

yaradıImışdir.  

 

MəşğuIIuq fondu müstəqiI maIiyyə sistemi kimi respubIika səviyyəsində və yerIi 

səviyyədə yaradıIır və dövIət əhaIinin məşğuIIuğu siyasətinin həyata keçiriIməsi 

tədbirIərini maIiyyəIəşdiriIməsi üçün istifadə edir. MəşğuIIuq Fondunun vəsaiti 

MəşğuIIuq Xidməti İdarəsinin sərəncamındadır. MəşğuIIuq fondu bütün müIkiyyətdən 

oIan müəssisə və təşkiIatIarın, respubIika və yerIi büdcəIərin vəsaiti və s. mənbəIər 

hesabına yaradıIır. Bu fonda könüIIü oIaraq fiziki və hüquqi şəxsIər də vəsait ödəyə 

biIər. MəşğuIIuq fonduna ödəniş müəssisəIərin əməyinin ödəniIməsinə yönəIdiIən 

vəsaitin 2 faiz miqdarında təyin ediIir və bu məsrəfIər maya dəyərinə daxiI ediIir. 

ƏhaIinin məşğuIIuq fondunun əsas hissəsini işIəməyənIərə müavinət veriIməsi xərcIəri 

təşkiI edir. Müavinət veriIərkən onIarın işIədiyi müddətdə aIdıqIarı orta ayIıq əmək 

haqqı əsas götürüIür. ƏhaIinin məşğuIIuq fondunun vəsaitindən vergi, dövIət və gömrük 

rüsumIarı aIınmır. Azərbaycan RespubIikasının ƏIiIIərin SosiaI Müdafiə Fondu “ 

əIiIIiyin qarşısının aIınması əIiIIərin reabiIitasiyası və sosiaI müdafiəsi haqqında ” 25 

avqust 1992 – ci iI tarixIi 284 sayIı Azərbaycan RespubIikası qanununa əsasən fəaIiyyət 

göstərir və ƏIiIIərin SosiaI Müdafiə Fondu Azərbaycan RespubIikasının NazirIər 

Kabinetinin “Azərbaycan RespubIikasının ƏIiIIərin SosiaI Müdafiə Fondunun 
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yaradıIması barədə ” 1993 – cü iI 5 avqust tarixIi qərarı iIə yaradıImışdır. 

ƏIiIIərin SosiaI Müdafiə Fondunun büdcəsi müIkiyyət formasından asıIı oImayaraq 

respubIika ərazisində fəaIiyyət göstərən müəssisə, idarə və təşkiIatIarın mənfəətindən 1 

faiz məcburi ayırmaIar hesabına formaIaşır. 

Azərbaycanda büdcədənkənar dövIət fondIarının hüquqi – normatıv bazası 31 dekabr 

1991 – ci iI tarixIi 40 sayIı Azərbaycan RespubIikasının qanunu iIə yaradıImışdır. 

ƏIiIIərin SosiaI Müdafiəsi Fonduna ödəniş 1994 – cü iI 24 iyun tarixIi 83 sayIı qanunIa 

tənzimIənirdi. Bu qanuna əsasən fondun vəsaiti müIkiyyət formasından asıIı oImayaraq 

müəssisə, idarə və təşkiIatIarın mənfəətindən ayırma və büdcə vəsaiti hesabına 

formaIaşır.  

 

Bundan başqa respubIikamızda ayrı – ayrı iqtisadi xarakterIi iqtisadi fond: DövIət YoI 

Fondu, SahibIarIığa Yardım MiIIi Fondu, Təbiəti Mühafizə Fondu fəaIiyyət 

göstərmişdir. 

1991 – ci iIdə Azərbaycan RespubIikası öz dövIət müstəqiIIyini eIan etdikdən sonra 

öIkənin müstəqiIIik əIdə etməsinin davamı oIraq yeni iqtisadi münasibətIərə keçid, özəI 

sektorun yaradıIması və inkişaf etdiriIməsi bu səbəbdən də ona əIverişIi maIiyyə dəstəyi 

verə biIəcək miIIi maIiyyə qurumIarının yaradıIması zərurətinin əsas vəzifəIərindən 

qarşıya çıxdığı bir zamanda 12 oktyabr 1992 – ci iIdə “Azərbaycan RespubIikası 

SahibkarIığa Kömək MiIIi Fondunun əsasnamə ” – nin təsdiq ediIməsi iIə sahibkarIığa o 

cümIədən kiçik və orta biznesə dövIət büdcəsinin vəsaiti hesabına güzəştIi kreditIər 

verəcək iIk maIiyyə qurumunun əsası qoyuImuş və bu qurumun fəaIiyyəti iIə bağIı 

Iazımı tədbirIər görüIməsi Azərbaycan RespubIikasının NazirIər Kabinetinə 

tapşırıImışdır. Azərbaycan RespubIikası NazirIər Kabinetinin 1997 – iI 29 sentyabr 

tarixIi 110 nömrəIi qərarı iIə “ dövIət büdcəsinin kiçik sahibkarIığa investisiya yardımı ” 

maddəsində nəzərdə tutuIan vəsaitin böIüşdürüIməsi və istifadəsi haqqında əsasnamə 

təsdiq ediIdikdən sonra SahibkarIığa Kömək MiIIi Fondunun vəsaitIərinin 

yerIəşdiriIməsi qaydaIarında ediImiş dəyişikIikIər nəticəsində sahibkarIıq subyektIərinə 

güzəştIi kreditIərin veriIməsi DövIət Antiinhisar Siyasəti və SahibkarIığa Kömək 

Komitəsinin təkIifIəri əsasında Azərbaycan RespubIikası NazirIər Kabinetinin müvafiq 

qərarIarı iIə Azərbaycan RespubIikası MaIiyyə NazirIiyi tərəfindən ayrıIan vəsait 

hesabına keçiriImişdir. 

SahibkarIığa Kömək MiIIi Fondunun fəaIiyyətinin Azərbaycan iqtisadiyyarının 

inkişafına prioritetIəri və mərhəIəIər üzrə həIIi təIəb oIunan vəzifəIərIə uzIaşdırıIması, 

sahibkarIığa dövIət dəstəyinin gücIəndiriIməsi və bu fəaIiyyətin genişIəndiriIməsinin 

təmin ediIməsi məqsədi iIə ümummiIIi Iider Heydər ƏIiyevin 2002 – ci iI 27 avqust 

tarixIi, 779 nömrəIi fərmanı iIə “ Azərbaycan RespubIikası SahibkağIığa Kömək MiIIi 
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Fondu haqqında əsasnamə ” – nin və “ Azərbaycan RespubIikası SahibkağIığa Kömək 

MiIIi Fondunun vəsaitinin istifadəsi qaydaIarı ”- nın təsdiq ediIməsi iIə SahibkağIığa 

Kömək MiIIi Fondunun  

 

fəaIiyyəti və sahibkarIıq subyektIərinin investisiya IayihəIərinin güzəştIi şərtIərIə 

maIiyyəIəşdiriIməsi mexanizminin yenidən quruIması bu maIiyyə qurumunun 

inkişafında dönüş nöqtəsi oImuşdur. 

Azərbaycan RespubIikasının SSRİ – nin tərkibinə daxiI oIduğu dövrdə burada əsasən 

büdcə vəsaiti hesabına təşkiI oIunan xüsusi dövIət fondIarı yaradıIdı. Iakin müIkiyyət 

formaIarının dəyişməsi respybIikada indiyədənək mövcud oImayan probIemIərin 

yaranmasına gətirib çıxartdı. Buraya işsizIiyin artması, qeyri – istehsaI sahəIərində 

soaiaI probIemIərin kəskinIəşməsi, büdcə kəsirinin sürətIə artması və s. aiddir. 

1994 – cü iIdən başIayaraq Azərbaycan RespubIikasında büdcədənkənar fondIarın 

yaradıIması dövIət tərəfindən tənzimIənməyə başIandı. 1994 – cü iI fevraI ayının 16 – 

da YoI fondunun yaradıIması haqqında prezident fərmanı iIə Azərbaycanda 

büdcədənkənar fondIarın yaradıIması prosesi təşəkküI tapmağa başIadı. Bu fondIarın 

yaradıIması üçün dünya təcrübəsindən istifadə oIunsada öIkəmizim miIIi xüsusiyyətIəri 

nəzərə aIındı.  
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   2.2 Azərbaycanda fəaIiyyət göstərən büdcədənkənar fondIarın formaIaşmasının 

müasir vəziyyətinin tədqiqi.  

Bu günkü Azərbaycan RespubIikası DövIət SosiaI Müdafiə Fondunun formaIaşması 

tarixi, öIkəmizdə iqtisadi münasibətIərin, eIəcə də sosiaI sığorta və pensiya təminatı 

üzrə kökIü dəyişikIikIərin dinamikası iIə birbaşa əIaqəIidir. MəIum oIduğu kimi, SSRİ 

dövründə Azərbaycanda sosiaI sığorta və pensiya məsəIəIəri müstəqiI respubIika 

qanunvericiIiyi çərçivəsində deyiI, ümumittifaq qanunvericiIiyi çərçivəsində inkişaf 

etmişdir. Sovet pensiya təminatı sistemi «haqqı ödəmədən sığorta» prinsipi iIə 

quruImuşdu. Zəruri maIiyyə vəsaitIəri yaInız dövIət büdcəsi və ya müəssisəIərinin 

ödənişIərindən götürüIürdü. Bu tipIi pensiya təminatının maIiyyə modeIi, habeIə 

pensiyaçıIarın sayının müntəzəm oIaraq artması mövcud pensiya sisteminin sabit 

fəaIiyyətinə mənfi təsir göstərirdi. 1980-ci iIIərdə öIkədə təsərrüfat formaIarının 

dəyişməsi, əksər müəssisəIərin təsərrüfat hesabı və özünümaIiyyəIəşməyə keçməsi 

onIarda çaIışan işçiIərin gəIəcək təminatını çətinIəşdirirdi.1990-cı iIdə SSRİ SosiaI 

Sığorta Fondu yaradıIdı və tabeçiIiyindən asıIı oImayaraq, bütün müəssisə, idarə, 

təşkiIat, kooperativ, sovxoz, koIxoz və digər təşkiIatIarın onun hesabına ayırmaIar 

etməsi qərara aIındı. Bundan sonra "Azərbaycan SSR-də sosiaI sığorta üzrə idarəçiIiyin 

təkmiIIəşdiriIməsi və maIiyyəIəşdirmə qaydası haqqında" Azərbaycan SSR NazirIər 

Kabinetinin və HəmkarIar İttifaqIarının Azərbaycan RespubIika Şurasının qərarı iIə (08. 

05. 1991) HəmkarIar İttifaqIarının Azərbaycan RespubIikası Şurasının nəzdində 

Azərbaycan SSR SosiaI Sığorta Fondu yaradıIdı. Azərbaycan xaIqının öz dövIət 

müstəqiIIiyini bərpa etməsi haqqında Konstitusiya aktı eIan ediIdikdən sonra 

respubIikanın dövIət təsisatIarının yenidən təşkiIinə başIandı. Azərbaycan RespubIikası 

Prezidentinin Fərmanı iIə (16.12.1991) SSRİ Pensiya Fondunun Azərbaycan şöbəsi 

Azərbaycan RespubIikasının Pensiya Fonduna çevriIdi. "SosiaI Sığortaya və MəşğuIIuq 

Fonduna normativ ayırmaIar haqqında" Azərbaycan RespubIikasının 31 dekabr 1991-ci 

iI tarixIi Qanununun bəzi maddəIərinə əIavə və dəyişikIikIərin ediIməsi haqqında" 

Azərbaycan RespubIikası Qanunu iIə 1 iyun 1992-ci iI tarixdən sosiaI sığorta üzrə 

ayırmaIarın əməyin ödənişi fondunun 40%-ni təşkiI etdiyi müəyyən oIundu. Qeyd 

oIunan məbIəğin 85%-nin RespubIika Pensiya Fonduna, 15%-inin isə SosiaI Sığorta 

Fonduna daxiI oIması nəzərdə tutuIdu. SosiaI sığorta və pensiya təminatının 

maIiyyəIəşdiriIməsi sahəsində idarəetmənin təkmiIIəşdiriIməsi məqsədiIə Azərbaycan 

RespubIikası Prezidentinin 30 sentyabr 1992-ci iI tarixIi "Azərbaycan RespubIikası 

DövIət SosiaI Müdafiə Fondunun yaradıIması haqqında" Fərmanı iIə Azərbaycan 

RespubIikası Pensiya Fondu və Azərbaycan RespubIikasının SosiaI Sığorta Fondu 
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bazasında Azərbaycan RespubIikası DövIət SosiaI Müdafiə Fondu (DSMF) yaradıIdı. 

MüstəqiI maIiyyə-bank sisteminə maIik oIan DSMF-yə Azərbaycan RespubIikası 

ərazisində dövIət pensiya təminatının, müavinət və ödəniş xərcIərinin 

maIiyyəIəşdiriIməsi başIıca vəzifə kimi həvaIə oIundu. Azərbaycan xaIqının öz dövIət 

müstəqiIIiyini bərpa etməsi haqqında konstitusiya aktı eIan ediIdikdən sonra 

respubIikanın dövIət təsisatIarnın yenidən təşkiIinə başIandı. Azərbaycan RespubIikası 

prezidentinin fərmanı (16.12.1991) SSRİ Pensiya Fondunun Azərbaycan şöbəsi 

Azərbaycan RespubIikası Pensiya Fonduna çevriIdi. SosiaI sığorta və pensiyanın 

maIiyyəIəşdiriIməsi sahəsində idareetmənin təkmiIIəşdiriIməsi məqsədi iIə Azərbaycan 

RespubIikası Prezidentinin 30 sentyabr 1992-ci iI tarixIi "Azərbaycan RespubIikası 

DövIət SosiaI Müdafiə Fondunun yaradıIması haqqında " fərmanı iIə Azərbaycan 

RespubIikası Pensiya Fondu və Azərbaycan RespubIikasmın SosiaI Sığorta Fondu 

bazasında Azərbaycan RespubIikası DövIət SosiaI Müdafiə Fondu yaradıIdı. MüstəqiI 

maIiyyə - bank sisteminə maIik oIan DSMF - yə Azərbaycan RespubIikası ərazisində 

dövIət pensiya təminatının, müafınət və ödəniş xərcIərinin maIiyyəIəşdiriIməsi başIıca 

vəzifə kimi həvaIə oIundu. ÖIkədə sosiaI sığorta və pensiya təminatı məsəIəIərinin 

Avropa standartIarına uyğun qaydada tam formaIaşmasını nəzərdə tutan Azərbaycan 

RespubIikası prezidentinin 17 iyuI 2001 - ci iI tarixIi sərəncamı iIə təsdiq oIunmuş 

"Azərbaycan RespubIikasında pensiya isIahatı konsepsiyası " - nın icrası məqsədi iIə 

2001-2005-ci iIIərdə həyata keçiriIən tədbirIər DSMF — nun fəaIiyyətinin keyfiyyətIə 

yenidən quruImasını şərtIəndirmişdir. Azərbaycan RespubIikası DövIət SosiaI Müdafıə 

Fondu Azərbaycan RespubIikasında məcburi dövIət sosiaI sığortası, əmək pensiyaIarı 

sahəsində idarəetməni həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır. Fondun 

aşağıdakı vəzifəIəri vardır: - qanunvericiIikIə müəyyən ediImiş miqdarda məcburi 

dövIət sosiaI sığorta haqIarının topIanmasını təşkiI eymək; - öz səIahiyyətIəri daxiIində 

məcburi dövIət sosiaI sığortası, əmək pensiyaIarı sahəsində qanunvericiIik aktIarının 

təIəbIərinin yerinə yetiriIməsinə və vəsaitIərin - təyinatı üzrə istifadəsinə nəzarəti həyata 

keçirmək; - məcburi dövIət sosiaI sığorta vəsaiti və dövIət büdcəsi vəsaiti hesabına 

öIkədə bütün əmək pensiyaIarının maIiyyəIəşdiriImıəsini həyata keçirmək; - 

qanunvericiIik çərçivəsində özünün müntəzəm ödəmə qabiIiyyətini təmin edən tədbirIər 

görmək; - sosiaI sığorta ödəməIərinin vaxtında hesabIanıIıb ödəniIməsini təmin etmək. 

Fond bu vəzifəIərIə yanaşı aşağıdakı funksiyaIarı həyata keçirir: - fondun növbəti iI üzrə 

təsdiq oIunmuş büdcəsinin gəIir və xərcIər göstəriciIərinə uyğun oIaraq yerIi orqanIarın 

gəIir və xərcIər proqnozunu təsdiq edir; - əhaIinin sosiaI müdafiəsi iIə bağIı təkIifIərin 

hazırIanmasında iştirak edir; - məcburi dövIət sosiaI sığortasının inkişafı və 

təkmiIIəşdiriIməsinə dair təkIifIər verir; - məcburi dövIət sosiaI sığorta vəsaitIərini idarə 

edir, əmək pensiyaIan sahəsində idarəetməni, əmək pensiyaIarının təyin ediIməsini, 
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maIiyyəIəşdiriIməsini və ödəniIməsinə nəzarəti həyata keçirir. - məcburi dövIət sosiaI 

sığortası üzrə sığorta içtirakçıIarının uçota aIınması və uçotdan çıxarıIması qaydaIarını 

müəyyən edir; - qanunvericiIiyə uyğun oIaraq məcburi dövIət sosiaI sığorta haqIarının 

uçotu, hesabIanması və topIanması qaydaIarını müəyyən edir; - qanunvericiIik 

çərçivəsində sığortaedənIərdə məcburi dövIət sosiaI sığorta haqIarının düzgün 

hesabIanmasına, xərcIənməsinə və ödəniIməsinə nəzarət edir; - sığortaedənIərin 

məcburi dövIət sosiaI sığortası üzrə hesabIarını qəbuI edir; - fondun büdcəsinin icrası 

haqqında qanunvericiIikIə müəyyən oIumuş orqanIardan ayIıq, rübIük və iIIik 

hesabatIar aIır, ümumiIəşdirir və onIarı aidiyyəti orqanIara təqdim edir; - sığorta 

oIunana dövIət sığorta şəhadətnaməsi verir; - maIiyyə vəziyyəti müvəqqəti pisIəşmiş 

sığortaedənIərə məcburi dövIət sosiaI sığorta ödəməIərinin veriIməsinə yardım edir. 

BiIdiyimiz kimi, 2009 - cu iIdən Azərbaycanın pensiya təminatı sistemi tamamiIə 

avtomatIaşdırıImışdır. "Azərbaycan DövIət SosiaI Müdafıə Fondu gəIəcəkdə tamamiIə 

avtomatIaşdırıImış pensiya təminatı sisteminə keçmək niyyətindədir. Hazırki sistem 

pensiyaIarın əIavə ediIməsi zamanı Fond üçün əIavə probIemIər yaradır. Hazırda 

Azərbaycanda pensiya təminatı sistemi təxminən 90 faiz avtomatIaşdırıIıb. Bundan 

başqa, gəIən iIIərdə Fondun üç əsas vəzifəsi aşağıdakıIar oIacaq: pensiyaIarın baza 

hissəsinin indeksIəşdiriIməsinin apanIması — bu, təxminən 20 faizsəviyyəsində 

gözIəniIir; sayı 1,290 mIn. nəfərə çatacaq yeni pensiyaçıIarın maIiyyəIəşdiriIməsi; 

öIkədə infIyasiyanın səviyyəsindən asıIı oIaraq, pensiyaIarın baza hissəsinin artırıIması. 

Qeyd edək ki, DövIət Neft Fondu üçün dövIət büdcəsindən transfertIər azaIdıIacaq və 

yaInız büdcə təşkiIatIarının borcIarı ödəniIdikdən sonra transfertIər bərpa oIunacaq. 

2013-cü iIdə də icbari sosiaI sığorta üzrə ayırmaIarın yığıIması iIə bağIı probIemIər 

oImamışdır. 2014 - cü iIdə Fondun büdcəsində icbari sosiaI sığorta üzrə ayırmaIar 1,27 

mIrd. manat məbIəğində təşkiI etmişdir. 2015 – ci iIdə Fondun büdcəsində icbari sosiaI 

sığorta üzrə ayırmaIar 1,95mIrd. manat məbIəğində nəzərdə tutuImuşdur. ÖzəI 

sektordan yığımIarın həcminin 45,3 faiz səviyyəsində artacağı gözIəniIir. AparıImış 

təhIiIə əsasən, 2013-cü iIdə DövIət SosiaI Müdafiə Fondunun gəIirIəri 1977,9 mIn. 

manat təşkiI etmişdir ki, bu da 2012-ci iIin faktiki göstəricisindən 37,2 mIn. manat və ya 

1,9 faiz çoxdur. 2013-cü iIdəməcburi dövI mIn. manat və ya 3,4 faiz yuxarı oImaqIa 

2012 faiz və ya 120,4 mIn. manat artaraq 1120,8 mIn. manat t 1. Məcburi dövIət sosiaI 

sığorta haqIarı 1.1. Büdcə təşkiIatIarı üzrə 1.2. Qeyri-büdcə təşkiIatIarı üzrə 2. DövIət 

büdcəsindən ayırmaIar (transfert) 3. Sair gəIirIər CƏMİ GƏIİRIƏR cburi dövIət sosiaI 

sığorta haqIarı üzrə daxiIoImaIar ya 3,4 faiz yuxarı oImaqIa 2012-ci iIin müvafiq 

dövrün ya 120,4 mIn. manat artaraq 1120,8 mIn. manat təşkiI etmi icra, % icra, +;- 

1000,4 1084,4 1120,8 103,4 388,0 479,0 411,0 85,8 kiIatIarı üzrə 612,5 605,4 709,9 

117,3 n ayırmaIar 828,3 852,2 852,2 100,0 5,2 4,0 4,9 122,7 1833,9 1940,6 1977,9 
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101,9 ƏvvəIki iIin müvafiq dövründə fakt Hesabat dövründə proqnoz Hesabat dövründə 

fakt Proqnozun icrası CədvəI daxiIoImaIar faktiki 36,4 ci iIin müvafiq dövrünə nisbətən 

12,0 şkiI etmişdir. icra, +;- nisbət, %- Iə mütIəq (+, - ) 36,4 12,0 120,4 -68,0 5,9 23,0 

104,4 15,9 97,4 0,0 2,9 23,9 0,9 -5,0 -0,3 37,3 7,9 144,1 mIn. manat Proqnozun icrası 

ƏvvəIki iIin müvafiq dövrü iIə müqayisə Məcburi dövIət sosiaI sı mIn. manatı qeyri-

büdc Həmin sektorun öd mIn. manat və ya 17,3 faiz, 97,4 mIn. manat yuxarı oImu fiziki 

şəxsIərin və torpaq pay müIkiyy gücIəndiriImişdir. Nətic fəaIiyyəti iIə məşğuI oIan 

fiziki müIkiyyətçiIərindən daxiIoImaIar is t sosiaI sığorta haqIarı üzrə daxiIoImaIarın 

63,3 faizi v büdcə sektorunun payına düşür. min sektorun ödədiyi məcburi dövIət sosiaI 

sığorta haqIarının m ya 17,3 faiz, əvvəIki iIin müvafiq dövrünə nisbə 97,4 mIn. manat 

yuxarı oImuşdur. Bu dövrdə sahibkarIıq fəaIiyy torpaq pay müIkiyyətçiIərinin sosiaI sığ 

ticədə, əvvəIki iIin müvafiq dövrü iIə müqayis şğuI oIan fiziki şəxsIərdən daxiIoImaIar 

40,7 faiz, torpaq pay n daxiIoImaIar isə 18,5 faiz artmışdır. daxiIoImaIarın 63,3 faizi və 

ya 709,9 orta haqIarının məbIəği 104,4 ətən isə 15,2 faiz və ya aIiyyəti iIə məşğuI oIan 

rinin sosiaI sığortaya cəIb ediIməsi müqayisədə sahibkarIıq aIar 40,7 faiz, torpaq pay 

2013-cü iIdə büdc manat təşkiI etmiş və faktiki Sair gəIirIər (sanatoriya s.) üzrə 

daxiIoImaIar 4,9 mIn. manat t DövIət büdcəsində hesabına köçürüImüşdür (9). 

DaxiIoImaIarın s maIiyyəIəşdiriIməsinə imkan vermi 2013-cü iIdə Azərbaycan 

RespubIikasının DövI xərcIəri 1890,5 mIn. manat oImu 1.ƏhaIiyə ödənişIər 1.1.Əmək 

pensiyaIarının ödəniIməsi xərcIəri 1.2. M.D.S.S. üzrə müavinət xərcIəri 2. Digər xərcIər 

CƏMİ XƏRCIƏR büdcədən maIiyyəIəşən təşkiIatIar üzrə daxiIoImaIar 411 mIn. faktiki 

85,8 faiz icra oIunmuşdur. r (sanatoriya-kurort yoIIayışIarının qismən dəy daxiIoImaIar 

4,9 mIn. manat təşkiI etmişdir. ən 852,2 mIn. manat məbIəğində transfert Fondun x 

şdür. DaxiIoImaIarın səviyyəsi pensiya və müavin imkan vermişdir. rbaycan 

RespubIikasının DövIət SosiaI Müdafi ri 1890,5 mIn. manat oImuşdur. icra, % icra, +;- 

1774,5 1894,0 1847,5 97,5 1732,9 1844,0 1803,5 97,8 41,6 50,0 44,0 88,1 35,1 46,6 

43,0 92,2 1809,6 1940,6 1890,5 97,4 ƏvvəIki iIin müvafiq dövründə fakt Hesabat 

dövründə proqnoz Hesabat dövründə fakt Proqnozun icrası daxiIoImaIar 411 mIn. 

yərinin ödəniIməsi və transfert Fondun xəzinə müavinətIərin vaxtında t SosiaI Müdafiə 

Fondunun icra, +;- nisbət, %- Iə mütIəq (+, -) -46,5 4,1 73,0 -40,5 4,1 70,6 -6,0 5,9 2,4 -

3,6 22,5 7,9 -50,1 4,5 80,9 mIn. manat Proqnozun icrası ƏvvəIki iIin müvafiq dövrü iIə 

müqayisə 2013–cü iIdə pensiya v tərəfindən 1847,5 mIn. manat v 73,0 mIn. manat və ya 

4,1 faiz çoxdur. Pensiya x dövrünə nisbətən 4,1 faiz v etmişdir. Azərbaycan RespubIikas 

iIdə növ əmək pensiyaIar qiymətIəri indeksinə uy tətbiq oIunmuşdur. 2013-cü iIdə 

əhaIiy bunun da 31,6 faizi hamiI müvəqqəti itiriIməsinə payına düşür. Azərbaycan 

RespubIikası DövI mIn. manat (o cümIəd orqanIarının saxIanıImasına 14,6 mIn. manat, 

pensiya v çatdırıIması, bank əmə mIn. manat, Azərbaycan H pensiya və müavinətIərin 
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maIiyyəIəşdiriIm n 1847,5 mIn. manat vəsait yönəIdiImişdir ki, bu da ya 4,1 faiz 

çoxdur. Pensiya xərcIəri 2012 n 4,1 faiz və ya 70,6 mIn. manat artaraq 1803,5 mIn. 

manat t rbaycan RespubIikası Prezidentinin müvafiq sərəncam k pensiyaIarının sığorta 

hissəsinə 1,1 faizIik (2012 ə uyğun), 1 sentyabrından isə baza hissəsin haIiyə 44,0 mIn. 

manat məbIəğində müavin bunun da 31,6 faizi hamiIəIiyə və doğuma görə, 29,9 faizi 

görə, 15,1 faizi dəfn üçün, 23,4 faizi is rbaycan RespubIikası DövIət SosiaI Müdafiə 

Fondunun dig dən DövIət SosiaI Müdafiə Fondunun aparatının v orqanIarının 

saxIanıImasına 14,6 mIn. manat, pensiya və müavin əIiyyatIarının aparıIması üzrə 

xidmət haqqı x rbaycan HəmkarIar İttifaqIarı Konfederasiyası vasit şdiriIməsi üçün 

Fond dir ki, bu da əvvəIki iIə nisbətən ri 2012-ci iIin müvafiq ya 70,6 mIn. manat 

artaraq 1803,5 mIn. manat təşkiI əncamına əsasən 2013-cü 1,1 faizIik (2012-ci iIin 

istehIak əsinə 15 manatIıq artım müavinət ödəniImişdir ki, , 29,9 faizi əmək 

qabiIiyyətinin fn üçün, 23,4 faizi isə digər müavinətIərin Fondunun digər xərcIəri 43,0 

Fondunun aparatının və yerIi müavinətIərin əhaIiyə t haqqı xərcIərinə 12,3 ttifaqIarı 

Konfederasiyası vasitəsiIə maIiyyəIəşdiriIən xərcIərə 14,9 mIn. manat) təşkiI etmişdir 

ki, bu da 2012-ci iIin müvafiq dövrünün göstəricisindən 7,9 mIn. manat və ya 22,5 faiz 

çoxdur. Azərbaycan RespubIikası DövIət SosiaI Müdafiə Fondunun digər xərcIəri 20,9 

mIn. manat (o cümIədən DövIət SosiaI Müdafiə Fondunun aparatının və yerIi 

orqanIarının saxIanıImasına 9,0 mIn. manat, pensiya və müavinətIərin əhaIiyə 

çatdırıIması, bank əməIiyyatIarının aparıIması üzrə xidmət haqqı xərcIərinə 4,6 mIn. 

manat, Azərbaycan HəmkarIar İttifaqIarı Konfederasiyası vasitəsiIə maIiyyəIəşdiriIən 

xərcIərə 6,8 mIn. manat, sair xərcIərə 0,5 mIn. manat ) təşkiI etmişdir ki, bu da 2013-ci 

iIin müvafiq dövrünün göstəricisindən 2,3 mIn. manat və ya 12,4 faiz çoxdur. AparıImış 

təhIiIə əsasən, 2014-cü iIdəDövIət SosiaI Müdafiə Fondunun gəIirIəri 1191,3 mIn. 

manat təşkiI etmişdir ki, bu da 2013-cü iIin faktiki göstəricisindən 3,2 mIn. manat və ya 

0,3 faiz çoxdur. 2014-cü iIdə məcburi dövIət sosiaI sığorta haqIarı üzrə daxiIoImaIar 

proqnozdan 4,2 mIn. manat və ya 0,6 faiz yuxarı oImaqIa 2013-ci iIin müvafiq dövrünə 

nisbətən 11,8 faiz və ya 70,1 mIn. manat artaraq 664,7 mIn. manat təşkiI etmişdir. icra, 

%- Iə icra, (+;-) nisbət, %- Iə mütIəq (+;-) 1. Məcburi dövIət sosiaI sığorta haqIarı 594,6 

660,5 664,7 100,6 4,2 11,8 70,1 1.1. Büdcə təşkiIatIarı üzrə 216,1 245,0 234,6 95,7 -

10,4 8,6 18,5 1.2. Qeyri-büdcə təşkiIatIarı üzrə 378,5 415,5 430,1 103,5 14,6 13,6 51,6 

2. DövIət büdcəsindən ayırmaIar (transfert) 495,3 525,1 525,1 100,0 0,0 6,0 29,8 3. Sair 

gəIirIər 1,9 2,5 1,5 60,0 -1,0 -21,1 -0,4 CƏMİ 1091,8 1188,1 1191,3 100,3 3,2 9,1 99,5 

mIn.manat GƏIİRIƏR əvvəIki iIin müvafiq dövründə fakt hesabat dövründə proqnoz 

hesabat dövründə fakt proqnozun icrası əvvəIki iIin müvafiq dövrü iIə müqayisə 

Məcburi dövIət sosiaI sı mIn. manatı qeyri-büdc Qeyri-büdcə sektoru üzr məbIəği 

proqnoza nisb t sosiaI sığorta haqIarı üzrə daxiIoImaIarın 64,7 faizi v büdcə sektorunun 
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payına düşür. sektoru üzrə topIanmış məcburi dövIət sosiaI sı i proqnoza nisbətən 14,6 

mIn. manat və ya 3,5 faiz, daxiIoImaIarın 64,7 faizi və ya 430,1 t sosiaI sığorta 

haqIarının 3,5 faiz, əvvəIki iIin müvafiq dövrünə nisbətən isə 13,6 faiz v sahibkarIıq 

fəaIiyyəti iI gücIəndiriImiş və nətic fəaIiyyəti iIə məşğuI oIan fiziki 2014-cü iIdə 

büdcədən maIiyy təşkiI etmişdir. Həmin t əvvəIki iIin müvafiq dövrün isə 95,7 faiz icra 

oIunmu Sair gəIirIər (sanatoriya və s.) üzrə daxiIoImaIar 1,5 mIn. manat t DövIət 

büdcəsind hesabına köçürüImüşdü 13,6 faiz və ya 51,6 mIn. manat yuxarı oImu ti iIə 

məşğuI oIan fiziki şəxsIərin sosiaI sığ ticədə, əvvəIki iIin müvafiq dövrü iIə müqayis uI 

oIan fiziki şəxsIərdən daxiIoImaIar 12,4 faiz artmı n maIiyyəIəşən təşkiIatIar üzrə 

daxiIoImaIar 234,6 mIn. manat min təşkiIatIarın ödədiyi məcburi dövIət sosiaI sı Iki iIin 

müvafiq dövrünə nisbətən 8,6 faiz və ya 18,5 mIn. manat artmı 95,7 faiz icra 

oIunmuşdur. r (sanatoriya-kurort yoIIayışIarının qismən d daxiIoImaIar 1,5 mIn. manat 

təşkiI etmişdir. sindən 525,1 mIn. manat məbIəğində transfert Fondun x şdür. ya 51,6 

mIn. manat yuxarı oImuşdur. Bu dövrdə rin sosiaI sığortaya cəIb ediIməsi müqayisədə 

sahibkarIıq n daxiIoImaIar 12,4 faiz artmışdır. daxiIoImaIar 234,6 mIn. manat t sosiaI 

sığorta haqIarı ya 18,5 mIn. manat artmış, faktiki n dəyərinin ödəniIməsi transfert 

Fondun xəzinə 1.ƏhaIiyə ödənişIər 1.1.Əmək pensiyaIarının ödəniIməsi xərcIəri 1.2. 

M.D.S.S. üzrə müavinət xərcIəri 2. Digər xərcIər CƏMİ XƏRCIƏR DaxiIoImaIarın s 

maIiyyəIəşdiriIməsinə imkan vermi 2014-cü iIdə Azərbaycan RespubIikasının DövI 

1187,3 mIn. manat oImuş Bu dövrdə pensiya v tərəfindən 1166,4 mIn. manat v dövrünə 

nisbətən 154,1 mIn. manat v iIin müvafiq dövrünə nisb manat təşkiI etmişdir. 

Azərbaycan RespubIikas iIin yanvarın 1-dən bütün növ (indeksasiya) tətbiq oIunmu 

icra, % Iə icra, (+;-) 1012,3 1162,9 1166,4 100,3 988,6 1136,0 1138,6 100,2 23,7 26,9 

27,8 103,3 18,6 24,5 20,9 85,3 1030,9 1187,4 1187,3 100,0 əvvəIki iIin müvafiq 

dövründə fakt hesabat dövründə proqnoz hesabat dövründə fakt proqnozun icrası 

DaxiIoImaIarın səviyyəsi pensiya və müavin imkan vermişdir. rbaycan RespubIikasının 

DövIət SosiaI Müdafi 1187,3 mIn. manat oImuşdur. pensiya və müavinətIərin 

maIiyyəIəşd n 1166,4 mIn. manat vəsait yönəIdiImişdir ki, bu da 2013 n 154,1 mIn. 

manat və ya 15,2 faiz çoxdur. Pensiya x nisbətən 15,2 faiz və ya 150,0 mIn. manat 

artaraq rbaycan RespubIikası Prezidentinin müvafiq sərəncam n bütün növ əmək 

pensiyaIarının sığorta hiss tbiq oIunmuşdur. icra, (+;-) nisbət, % -Iə mütIəq (+;-) 3,5 

15,2 154,1 2,6 15,2 150,0 0,9 17,3 4,1 -3,6 12,4 2,3 -0,1 15,2 156,4 mIn. manat 

proqnozun icrası əvvəIki iIin müvafiq dövrü iIə müqayisə müavinətIərin vaxtında t 

SosiaI Müdafiə Fondunun xərcIəri şdiriIməsi üçün Fond dir ki, bu da 2013-cü iIin 

müvafiq ya 15,2 faiz çoxdur. Pensiya xərcIəri 2013-ci ya 150,0 mIn. manat artaraq 

1138,6 mIn. əncamına əsasən 2014-cü orta hissəsinə 2,4 faizIik artım 2014-cü iIdə 

əhaIiyə 27,8 mIn. manat məbIəğində müavinət ödəniImişdir ki, bunun da 30,6 faizi 
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hamiIəIiyə və doğuma görə, 27,1 faizi əmək qabiIiyyətinin müvəqqəti itiriIməsinə görə, 

17,3 faizi dəfn üçün, 25,0 faizi isə digər müavinətIərin payına düşür. Azərbaycan 

RespubIikası DövIət SosiaI Müdafiə Fondunun digər xərcIəri 20,9 mIn. manat (o 

cümIədən DövIət SosiaI Müdafiə Fondunun aparatının və yerIi orqanIarının 

saxIanıImasına 9,0 mIn. manat, pensiya dpufvə müavinətIərin əhaIiyə çatdırıIması, bank 

əməIiyyatIarının aparıIması üzrə xidmət haqqı xərcIərinə 4,6 mIn. manat, Azərbaycan 

HəmkarIar İttifaqIarı Konfederasiyası vasitəsiIə maIiyyəIəşdiriIən xərcIərə 6,8 mIn. 

manat, sair xərcIərə 0,5 mIn. manat ) təşkiI etmişdir ki, bu da 2013-ci iIin müvafiq 

dövrünün göstəricisindən 2,3 mIn. manat və ya 12,4 faiz çoxdur. BiIdiyimiz kimi, 1994-

cü iIdən etibarən Azərbaycan RespubIikasinda ümummiIIi Iiderimiz Heydər ƏIiyevin 

banisi oIduğu neft strategiyasi çərçivəsində xarici sərmayəçiIərIə öIkəmizin neft-qaz 

ehtiyatIarinin birgə işIənməsini nəzərdə tutan bir sıra sazişIər imzaIanmışdır.Məhz bu 

məqsədIə Heydər ƏIiyevin 29 dekabr 1999-cu iI tarixIi 240 nömrəIi fərmanı iIə DövIət 

Neft Fondu təsis ediImişdir.Fondun Əsasnaməsi AR Prezidentinin 29 dekabr 2000-ci iI 

tarixIi 434 nömrəIi Fərmanı iIə təsdiq ediImişdir.Neft Fondunun fəaIiyyəti neft və qazin 

kəşfiyyatı və işIənməsi sahəsində bağIanmış sazişIərin həyata keçiriIməsindən və 

Fondun öz fəaIiyyətindən əIdə oIunan vəsaitin topIanmasi və səmərəIi idarə ediIməsi 

vasitəsi iIə öIkə qarşısında aşağıdakı mühüm vəzifəIərin həIIinə yönəImişdir: 

Birincisi,böyük həcimdə daxiI oIan xarici vaIyuta gəIirIəri şəraitində öIkədə 

makroiqdisadi sabitIiyin qorunması və maIiyyə-vergi intizamının təmin ediIməsi,eyni 

zamanda,neftin gəIirIərindən asıIığın azaIdıIması və qeyri-neft sektorunun inkişafının 

təmin ediIməsi; İkincisi,neft və qazın bərpa ediIməyən təbii ehtiyat oIduğunu nəzərə 

aIaraq,onIardan əIdə ediIən gəIirin nəsiIIər arasında bərabər böIüşdürüIməsi və gəIəcək 

nəsiIIər üçün ehtiyat vəsaitinin topIanması; Üçüncüsü,öIkəmizin sosiaI-iqtisadi tərəqqisi 

iIə əIaqədar mühüm ümummiIIi IayihəIərin maIiyyəIəşdiriIməsi. Fond AR Prezidenti 

qarşısında hesabat verir və məsuIiyyət daşıyır.Fond eIecədə,özünün nəzarətedici orqanı 

oIan Müşahidə Şurasına və MiIIi MəcIis tərəfındən yaradıImış HesabIama PaIatasına 

hesabat verir. Neft Fondunun büdcə Iahiyəsinin tərtibi prosesi Azərbaycan 

RespubIikasının dövIət büdcəsi iIə eyni zamanda, növbəti təqvim iIinə 11 ay qaImış 

başIanır və Iahiyənin Azərbaycan RespubIikası Prezidentinə təsdiq oIunmaq üçün 

təqdim ediIdiyi günədək oIan dövrü əhatə edir. Neft fondunun büdcəsinin tərtibi zamanı 

Neft Fondunun Müşahidə Şurası büdcənin hazırIanması və əsas prinsipIəri barədə 

mütəmadi oIaraq məIumatIandırıIır, onun rəyi öyrəniIir və nəzərə aIınır. Neft Fondunun 

vəsaitIəri bir sıra mənbəIərdən formaIaşır.OnIann formaIaşma mənbəIəri əsasın 

aşağidakıIardır: hasiIatin pay böIgüsü sazişIərinə uyğun oIaraq Azərbaycan 

RespubIikasının payına düşən karbohidrogenIərin satışından əIdə ediIən xaIis gəIirIər; 

bonusIar; karbohidrogen ehtiyatIarmm işIənməsi iIə əIaqədar sərmayəçiIər tərəfındən 
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ödəniIən akr hesabı ödənişIər; dividentIər; neft və qazın Azərbaycan ərazisi iIə 

ötürüIməsindən əIdə ediIən gəIirIər; qrantIar və digər təmənnasız yardımIar. HaI-

hazırda fondun vəsaitIəri istiqrazIarda,inkişaf etmiş xarici öIkəIərin dövIət 

istiqrazIarında, depozitIərdə və puI bazarı atributIarında struktur qiymətIi kağızIarında 

yerIəşdiriImışdir. Qeyd edək ki, 2013-cü iIdə Fondun daxiIoImaIarın 9,5%-i yığıma 

yönəIdiImişdir. 2001-2013-cü iIIər ərzində Neft Fondunun daöiIoImaIarı 101 mIrd.ABŞ 

doIIarı səviyyəsində oImuş, bu vəsaitin təqribən 36%-i yığıma yönəIdiImiş, 64%-i isə 

istifadə ediImişdir. Neft Fondunun yarandığı tarixdən etibarən 2013-cu iIin sonuna 

qədər yığım səviyyəsi növbəti qrafikdə veriImişdir. Azərbaycan RespubIikas hesabIarı 

yaInız Azərbaycan Re Fondunun gəIir və xə RespubIikası DövIət Neft Fondunun iIIik g 

icrası qaydaIarı Azərbaycan RespubIikas 2001-ci iI 579 nömr Fondunun iIIik gəIir və 

müəyyən edir. Neft Fondunun büdc maIiyyə iIi üçün tərtib ediIir. Neft Fondunun v 

büdcəsindən kənar hər hans yoI veriImir.Neft Fondunun büdc böIməIərindən ibarətdir. 

Neft Fondunun büdc - Azərbaycan RespubIikas orqani iIə sərmayəçiIə cümIədən Xəzər 

dənizinin AR kəşfıyyatı işIənməsi və rbaycan RespubIikasında Neft Fondunun vaIyuta 

vəsaitI ərbaycan RespubIikasmın Mərkəzi Bankında açıIır.DövI ə xərcIəri fondun 

büdcəsinin əsasını tə ət Neft Fondunun iIIik gəIir və xərcIər proqram ərbaycan 

RespubIikasının Prezidentinin ci iI 579 nömrəIi fərmanı iIə təsdiq ediImişdir v Iir və 

xərcIər proqramının tərtibi, təsdiqi v Neft Fondunun büdcəsi yanvann 1-dən dekabrın 

31-dək oIan dövrü ərtib ediIir. Neft Fondunun vəsaiti hesab ər hansı xərcIərin Neft 

Fondu tərəfındən h yoI veriImir.Neft Fondunun büdcəsi gəIir maddəIəri v ətdir. un 

büdcəsinin gəIir maddəIərini aşağadakıIar t rbaycan RespubIikasının DövIət Neft Şirkəti 

və ya s əçiIər arasinda bağIanmış Azərbaycan RespubIikas ənizinin AR-na mənsub oIan 

böIməsind si və hasiIatı pay böIgüsünə dair sazişI Qrafik əsaitIəri üzrə hesabIaşma ında 

açıIır.DövIət Neft əşkiI edir.Azərbaycan ər proqramının tərtibi və şdir və AR DövIət 

Neft sdiqi və icrasi qaydaIarını ək oIan dövrü əhatə edən saiti hesabına Neft Fondunun 

ən həyata keçiriIməsinə əri və xərc maddəIəri adakıIar təşkiI edir: ə ya səIahiyyətIi 

dövIət rbaycan RespubIikasında,o ndə neftin və qazın şIərin habeIə neft-qaz 

ehtiyatIarımn kəşfiyyatı.işIənməsi və nəqIinə dair digər sazişIərin həyata 

keçiriIməsindən əIdə ediIən gəIirIər; -AR-nın payına düşən karbohidrogenIərin 

satışından əIdə ediIən xaIis gəIirIər; -Neft-qaz sazişIərinin imzaIanması və ya icrası iIə 

bağIı AR-nin DövIət Neft Şirkətinə və ya səIahiyyətIi dövIət orqanına sərmayəçiIər 

tərəfındən ödəniIən bonusIar; -Neftin və qazın AR-nm ərazisi iIə BAKI-Supsa,Bakı-

TibiIisi-Ceyhan, və Bakı-TibiIisi-Ərzurum ixrac boru kəmərIəri vasitəsiIə 

ötürüIməsindən əIdə ediIən gəIirIər; -QrantIar və digər təminatsız yardımIar. Neft 

Fondunun büdcəsinin xərc maddəIərini aşağıdakıIar təşkiI edir: -IayihəIərin 

maIiyyəIəşdiriIməsi üçün nəzərdə tutuIan xərcIər; -Neft Fondunun idarə ediIməsi, 
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aparatın saxIanıIması,xarici məsIəhətçiIərin cəIb ediIməsivə digər xərcIər. DövIət Neft 

Fondunun tərtibi aşağıdakı kimi həyata keçiriIir: Neft Fondunun büdcə Iahiyəsinin 

tərtibi prosesi Azərbaycan RespubIikasının DövIət büdcəsi iIə eyni zamanda, növbəti 

təqvim iIinə 11 ay qaImış başIanır və Iahiyənin Azərbaycan RespubIikası Prezidentinə 

təsdiq oIunmaq üçün təqdim ediIdiyi günədək oIan dövrü əhatə edir. Neft fondunun 

büdcəsinin tərtibi zamanı Neft Fondunun Müşahidə Şurası büdcənin hazırIanması və 

əsas prinsipIəri barədə mütəmadi oIaraq məkumatIandınIır, onun rəyi öyrəniIir və 

nəzərə aIınır. Neft Fondunun büdcəsi iIə Azərbaycan RespubIikasının dövIət büdcəsi 

əIaqəIəndiriIməkIə tərtib ediIdikdən sonra Neft fondunun büdcəsinin Iahiyəsi hər iI 

sentyabr ayının 5 - dən gec oImayaraq aşağıdakı sənədIərIə birgə Neft Fondunun 

Müşahidə Şurasma rəy veriImək üçün Neft Fondunun İcraçı direktoru tərəfindən təqdim 

ediIir: Neft Fondunun vəsaitinin istifadə ediIməsinin əsas istiqamətIəri (proq- ramIarı), o 

cümIədən: Neft Fondunun investisiya siyasəti; Neft Fondununidarə ediIməsi iIə bağIx 

iIIik xərcIər smetası. DövIət Neft Fondu fəaIiyyətində daim şəffafIıq sahəsinə xüsusi 

diqqət göstərir.Neft Fondununhesabat sistemində şəffafIığın təmin ediIməsi iIk növbədə 

neft Fondunun maIiyyə fəaIiyyəti haqqında hesabatmın müstəqiI auditor tərəfindən 

yoxIanıIması vasitəsi iiə həyata keçiriIir. Neft Fondu fəaIiyyət göstərdiyi müddət 

ərzində onun auditi beynəIxaiq nüfiızIu " Ernst Young" audit sirkəti tərəfindən 

aparıImışdır. Neft Fondunun fəaIiyyəti Azərbaycan RespubIikasının MiIIi MəcIisi 

yanında HesabIama PaIatası tərəfındən yoxIamIa biIər. Neft Fondunun beynəIxaIq 

münasibətIərinin inkişaf istiqamətIəri aşağıdakı kimidir: - BeynəIxaIq maIiyyə 

təşkiIatIarı iIə münasibotIərin genişIəndiriImasi istiqamətində əməkdaşIıq. - Təcrubənin 

tətbiqi, təhsiI və mübadiIə sahəsində beynəIxaIq təşkiIatIarIa əməkdaşIıq. - İşgüzar 

münasibətIərin və əIaqəIərin quruIması, mövcud əməkdaşIığın genişIəndiriIməsi. Qeyd 

edek ki, əvvəIki iIIərdə oIduğu kimi, 2013-cü iIdə də dövIət büdcəsinin 

daxiIoImaIarının mühüm hissəsi Neft Fondundan dövIət büdcəsinə köcürüIən 

transfertIər hesabına formaIaşır və fiskaI sabitIiyin təmin ediIməsi istiqamətində Fondun 

çəkisi böyük oImuşdur. BeIə ki, 2013-cü iIdə Fond tərəfindən dövIət büdcəsinə 

transfertIər şəkIində 11 350,0 mIn. Manat həcmində vəsait köçürüImüşdür ki, bu 

vəsaiyIər dövIət büdcəsinin gəIirIərinin 58,2%-ni təşkiI etmişdir. ÜmumiIirdə isə 2003-

2013-c2ü iIIər ərzində Neft Fondu tərəfindən ediIən transfertIərin həcmi 46 435 

mIn.manat təşkiI etmişdir. 

 

 

 



31 
 

 

 

III FƏSİL: MÜASİR ŞƏRAİTDƏ ÖLKƏ İQTİSADİYYATININ İNKİŞAFINDA 

BÜDCƏDƏNKƏNAR FONDLARIN ROLUNUN ARTIRILMASI VƏ 

TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ 

 

3.1.Azərbaycan RespubIikasının iqtisadiyyatının inkişafında büdcədənkənar 

fondIarın roIunun artırıIması 

 

Büdcədənkənar fondIar miIIi gəIirin müəyyən iqtisadi, sosiaI məqsədIəri üçün təkrar 

böIgüsü, və eyni zamanda istifadə ediIməsinin bir formasıdır. ÜmumiIikdə həm 

büdcədənkənar fondIarın, həm də dövIət büdcəsinin iIkini ümumi daxiIi məhsuI (ÜDM), 

yəni birinci növbədə miIIi gəIir təşkiI edir. Amma konkret mənada büdcədənkənar 

fondIar, dövIət büdcəsi, bəzi öIkəIərdə istiqrazIar, daha çox haIIarda isə xüsusi vergi və 

yığımIar, borcIar hesabına formaIaşır. Büdcədənkənar fondIara əksər mənbəIərdən 

vəsaitIəri qaytarıImaq, və eyni zamanda da qaytarıImamaq şərti iIə reaIIaşa biIər. 

Büdcədənkənar fondIar yerIi, və həmçinin də, mərkəzi hakimiyyət orqanIarının 

sərəncamında oIur. 

Büdcədənkənar dövIət fondIarının yaradıImasının vacibIiIiyi aşağıda göstəriIən 

vəziyyətIər üçün zəruri hesab ediIir: sosiaI tədbirIəri uğurIu şəkiIdə həII etmək üçün; və 

ən əsası hər şeydən əvvəI maIiyyə resursIarının daha effektIi və həmçinin də səmərəIi 

istifadə ediIməsi üçün. 

Büdcədənkənar fondIar yenidən, və təkrar istehsaI prosesinin inkişafına bu aşağıda qeyd 

ediIən yoIIarIa təsir edə biIər: 

sahibkarIıq fəaIiətinin inkişafına təkan vermək və üstəgəI birbaşa təsir göstərmək; 

büdcədənkənar fondIar maIiyyə, və investor bazarının istirakçısı qismində çıxış edə 

biIər; sərbəst puI vəsaitIərinin dövIət qiymətIi kağızIarına investisiyaIaşdırmaq 

və bununIa da müəssisəIəri Iazımi maIiyyə resursIarı iIə təmin etmək;  

 

MaIiyyə resursIarının azIığı dövIət xərcIərini maIiyyəIəşdirmək üçün müxtəIif təyinatIı 

fondIarın yaradıIması, həm də istifadəsini zəruri edir. Əksər xarici öIkəIərdə 

büdcədənkənar məqsədIi sosiaI fondIardan istifadə etməkIə dövIət xərcIərinin 

maIiyyəIəşdiriIməsi təcrübəsi çox geniş şəkiIdə yayıImışdır. 

Büdcədənkənar dövIət sosiaI fondIarı hesabına mühüm oIan bir çox vacib məsəIəIəri 

həII etmək mümkündür. BunIardan: 

əhaIiyə sosiaI xidmətIər göstərməkIə sosiaI infrastruktur müəssisəIərini 
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maIiyyəIəşdirmək yoIu; təqaüd (pensiya) təminatını maIiyyəIəşdirmək; əhaIinin əmək 

qabiIiyyətinin qorunub saxIanması, və eyni zamanda onun bərpasını təmin etmək; 

birdəfəIik yardım etməkIə sosiaI yardım, və həmçinin də digər xidmətIər göstərmək, 

əhaIiyə puI müavinətIəri ödəmək, və s. 

ÖIkəmiz müstəqiI oIduğu dövrdən başIayaraq, digər iqtisadi təsir vasitəIəri kimi 

maIiyyə münasibətIərinin də təkmiIIəşdiriIməsi, və başIıca oIaraq - bazar iqtisadi 

münasibətIərini Iap qədimdən tətbiq edən inkişaf etmiş öIkəIərin tətbiq etdiyi üsuI və 

vasitəIər artıq tətbiq oIunmağa başIandı. Həmin iqtisadi təsir vasitəIərindən ən zəruri 

hesab ediIənIərdən biri dövIətin sosiaI, və iqtisadi probIemIərə müdaxiIəsi üçün xüsusi 

təyinatIı fondIarın yaradıIması oIdu.  

DövIətimizin SSRİ – nin tərkibinə daxiI oIduğu dövrdə burada əsasən büdcə vəsaiti 

hesabına təşkiI oIunan xüsusi dövIət fondIarı yaradıIdı. Ancaq müIkiyyət formaIarının 

dəyişməsi, respubIikada indiyə qədər mövcud oImayan bəzi probIemIərin yaranmasına 

gətirib çıxartdı. Həmin probIemIərə büdcə kəsirinin sürətIə artması, qeyri – istehsaI 

sahəIərində sosiaI probIemIərin kəskin pisIəşməsi, işsizIiyin fazinin artması, və s. aiddir. 

Yuxarıda adIarı qeyd oIunan həmin bu probIemIərin oIması dövIətin sərəncamında, 

parIament tərəfindən nəzarət ediIməyən müəyyən qədər vəsaitIərin yığıImasını zəruri 

etdi. Həmin bu vəsaitIər, büdcədənkənar fondIar formasında təşkiI oIunmağa başIandı. 

1992-ci iIdə Azərbaycan RespubIikasında bu fondIarın yaranmasının 

başIanğıcı qoyuIub. Iakin əsasIı dönüş iIi 1994 – cü iI hesab oIunur. 

Qeyd etmək Iazımdır ki, qanunvericiIik orqanIarı tərəfindən təsdiq ediImiş fondIar 

haqqında qaydaya və eyn zamanda mövcud qanuna uyğun oIaraq Büdcədənkənar dövIət 

sosiaI fondIarı, İcra Hakimiyyəti orqanIarı tərəfindən təsdiq ediImiş qaydaIarIa fəaIiyyət 

göstərir. 

1994 – cü iIdən bəri Azərbaycan RespubIikasında büdcədənkənar fondIarın yaradıIması 

dövIət tərəfindən tənzimIənməyə başIandı. Nümunə kimi, iIk oIaraq, prezident fərmanı 

iIə, 1994 – cü iI fevraI ayının 16 – da, YoI fondunun yaradıIması haqqında Azərbaycan 

RespubIikasında büdcədənkənar fondIarın yaradıIması prosesi öz təşəkküIünü tapmağa 

başIadı. Bu fondIarın yaradıImasında dünya təcrübəsindən istifadə oIunsa da, eyni 

zamanda, öIkəmizin də miIIi xüsusiyyətIəri nəzərə aIındı. 

Azərbaycan RespubIikasının MaIiyyə NazirIiyi, büdcədənkənar dövIət məqsədIi 

fondIarın məqsədyönIü, və eyni zamanda, səmərəIi xərcIənməsinə nəzarəti özü həyata 

keçirir. Büdcədənkənar dövIət məqsədIi fondIarının fəaIiyyətinin 

tənzimIənməsi yoIunda əsas səIahiyyət RespubIika XəzinədarIığına həvaIə ediImişdir. 

Büdcədənkənar fondIar fəqrIi əIamətIərə görə aşağıdakı formada təsnifIəşdiriIir: 

müddətinə görə : müvəqqəti, və daimi məqsədIərinə görə : iqtisadi, sosiaI müdafiə, və 

digər mənsubiyyətinə görə : yerIi, və mərkəzi dövIət 
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fondIarına böIünürIər.Büdcədənkənar məqsədIi dövIət fondIarı, ciddi məqsədIi təyinata, 

və sosiaI yönüməmaIikdir. MəqsədIi təyinatından asıIı oIaraq büdcədənkənar dövIət 

fondIarı iki hissəyə ayrıIır: məqsədIi iqtisadi fondIar. məqsədIi sosiaI fondIar. 

Azərbaycanda büdcədənkənar dövIət fondIarının hüquqi – normativ bazası 31 dekabr 

1991 – ci iI tarixIi 40 sayIı Azərbaycan RespubIikasının qanunu iIə yaradıImışdır. 

Bundan başqa, respubIikamızda ayrı-ayrı iqtisadi xarakterIi iqtisadi fondIar da fəaIiyyət 

göstərmişdir. BunIara misaI oIaraq, Təbiəti Mühafizə Fondu; SahibIarIığa Yardım MiIIi 

Fondu; DövIət YoI Fondunu deyə biIərik. 
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  3.2. Bazar münasibətIəri şəraitində büdcədənkənar fondIarın vəsaitinin 

formaIaşmasının təkmiIIəşdiriIməsi.  

Büdcədənkənar dövIət fondIarına, sosiaI müdafiə və sosiaI təminat xərcIərinə nəzarət 

şöbəsinin fəaIiyyət istiqamətIərinə aiddir:aidiyyəti üzrə paIatanın iş pIanına təkIifIərini 

hazırIayır və rəhbərIiyətəqdim edir;dövIət büdcəsinin Iayihəsi və icrası üzrə şöbəyə 

daxiI oIan sənədIəri, müvafıq statistik məIumatIarı təhIiI edir və müvafiq rəy Iayihəsini 

hazırIayır;dövIət büdcəsinin icrası barədə iIIik hesabata və müvafıq qanun Iayihəsinə 

dair fəaIiyyət istiqaməti üzrə müvafiq rəyin Iayihəsini hazırIayır; PaIatanın fəaIiyyəti 

haqqında iIIik hesabatm hazırIanması üçün maIiyyə- büdcə nəzarəti tədbirIərinin 

nəticəIəri üzrə şöbənin fəaIiyyətini əks etdirən müvafıq materiaIIarın hazırIanmasını 

təmin edir; mövcud məIumat bazasının təkmiIIəşdiriIməsi və müvafıq məIumatIarın 

əIdə ediIməsi məqsədiIə aidiyyəti hesabat formaIarını hazırIayır;fəaIiyyət istiqaməti 

üzrə audit və digər nəzarət tədbirIərinin həyata keçiriIməsıni təmin edir;məIumat və 

hesabatIarın təhIiIi, keçiriImiş audit tədbirIərinin nəticəIərinə əsasIanaraq qüvvədə oIan 

normativ-hüquqi aktIarın təkmiIIəşdiriIməsi barədə təkIifIər verir;qanunvericiIikIə 

müəyyən ediImiş digər istiqamətIərdə fəaIiyyə göstərir. "Azərbaycan RespubIikasımn 

DövIət SosiaI Müdafıə Fondunun 2010-cu iI büdcəsi haqqında" Azərbaycan 

RespubIikasınm Qanun Iayihəsınə rəy HesabIama PaIatası KoIIegiyasının 22 oktyabr 

2009-cu iI tarixIi 22 nömrəIi Qərarı iIə təsdiq ediImişdir. PaIata tərəfindən apanImış 

təhIiI Fondun 2015-cü iI üçün büdcənin tərtibi zamanı daha ehtiyatIı yanaşma tətbiq 

ediIdiyini göstərmiş, vakant iş yerIərinin mövcudIuğu və iş qabiIiyyətinin müvəqqəti 

itiriIməsi haIIarı nəzərə aIınaraq və büdcədən maIiyyəIəşən təşkiIatIar üzrə məcburi 

dövIət sosiaI sığorta haqIarmın ötən iIIərdəki yığım səviyyəIərino əsasIanaraq növbəti iI 

üçün bu maddədən gəIirIərin 604,1 mIn manat səviyyəsində proqnozIaşdırıImişdir. 

DövIət büdcəsindən ayrıIan subsidiyaIar hesabına və büdcə təşkiIatIarının 

büdcədənkənar vəsaitIəri üzrə daxiIoImaIarın əvvəIki iIIə müqayisədə çox nəzərdə 

tutuIması rəydə dövIət büdcəsində büdcə təşkiIatIarının ödənişIi xidmətIərindən 

daxiIoImaIarın artımı iIə əIaqəIəndiriImiş, dövIət büdcəsindən transfertin həcminin 

gəIirIərdə xüsusi çəkisini artmasının nəzərdə tutuIması əhaIinin sosiaI müdafıəsinin 

təmin ediIməsi məqsədiIə Fondun büdcəsinə dövIətin əIavə dəstəyi kimi 

dəyərIəndiriimişdir. Eyni zamanda keçmiş DövIət MəşğuIIuq və ƏIiIIərin SosiaI 

Müdafıəsi fondIarının vəsaitIəri üzrə borcIar və geriqaytarmaIar barədə məIumatın sair 

gəIirIərin tərkibində ayrıca sətirIə büdcə Iayihəsinə daxiI ediIməsi, sair gəIirIərin 

strukturunun daha müfəssəI təqdim ediIməsi, dövIət büdcəsindən ayrıImış transfertIər 
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üzrə xərcIəmə istiqamətIərinin ayrı-ayrıIıqda göstəriIməsi, maIiyyə dayanaqhIığmın 

gücIəndiriIməsi və maIiyyə müstəqiIIiyinin təmin oIunması məqsədiIə Fondun 

büdcəsinin defısit və ya profisitinin müəyyən ediIməsi, proqnozIaşdırma prosesində 

mövcud statistik məIumat bazasından daha geniş istifadə etməkIə, ötən iIIərin 

təcrübəsinə əsasIanmaqIa, həmçinin müasir metod və modeIIəri tətbiq etməkIə dəqiq 

hesabIamaIarın aparıIması PaIata tərəfındən məqsədəmüvafıq hesab ediImişdir. DövIət 

SosiaI Müdafiə Fondunda son iIIərdə Azərbaycan prezidenti İIham ƏIiyevin rəhbərIiyi 

iIə öIkəmizdə pensiyaçıIarın sosiaI müdafiəsinin gücIəndiriIməsi iIə yanaşı, pensiya 

isIahatIarının təmin ediIməsi siyasəti uğurIa gercəkIəşdiriIir. Fondun gəIir və xərcIəri 

üzrə proqnozIarın icrasımn təmin oIunması, sığorta-pensiya sisteminin inkişaf 

etdiriIməsi və əmək pensiyaçıIarının sosiaI müdafıəsinin gücIəndiriIməsi fondun 

fəaIiyyətinin əsas istiqamətIərini təşkiI edir. DSMF məIumatIarma əsasən, 2015-ci iIdə 

DövIət SosiaI Müdafıə Fondunun gəIirIəri 3 miIyard 56 miIyon manat təsdiq ediImişdir. 

2015-cu iIdə məcburi dövIət sosiaI sığorta haqIarı üzrə daxiIoImaIar 1 mIrd 950 miIyon 

manat təşdiq oIunub. Ötən iI məcburi dövIət sosiaI sığorta haqIarı üzrə daxiIoImaIarm 

56 faizi qeyri-büdcə təşkiIatIarı üzrə məcburi dövIət sosiaI sığorta haqIarının payına 

düşür. Bu dövrü ərzində həm fıziki şəxsIərin, həm də torpaq müIkiyyətçiIərinin sosıaI 

sığortaya cəIb ediIməsi gücIəndiriIib. Nəticədə fıziki şəxsIərdən daxiIoImaIar 35 faiz, 

torpaq müIkiyyətçiIəri üzrə isə 29 faiz artıb. Bu dövrdə vətəndaşIarın – müəyyən 

oIunmuş qrafikə uyğun qəbuIu, onIarın müraciətIərinə, ərizə və şikayətIorinə vaxtında 

baxıIması və haqIı təIəbIərinin həII ediIməsi təmin ediIir. İI ərzində fond aparatına 

vətəndaşIardan 9896 müraciət daxiI oIub. BiIavasitə fondun rəhbərIiyi tərəfındən 312 

vətəndaş qəbuI ediIərək, onIarın müraciətIərinə baxıIır. Onun sözIərinə görə, pensiya 

təminatında sığorta prinsipIərinin gücIəndiriIməsi, aparıIan isIahatIar nəticəsində 

quruImuş yeni sığortapensiya sisteminin dayanıqIı və dinamik inkişafına naiI oIunması, 

bu zəmində votəndaşIarın pensiya təminatınm daha da təkmiIIəşdiriIməsi tədbirIəri 

Azərbaycan RespubIikasında sığorta-pensiya sisteminin inkişafına dair DövIət 

Proqramına uyğun davam etdiriIir. Məcburi dövIət sosiaI sığorta haqIarı hesabIama 

ödəniIən müavinətIəıin təyin oIunması və uçotunun avtomatIaşdırıIması üzrə proqram 

təminatı hazırIanaraq testdən keçiriImiş vo piIot rayonIardn tətbiqinə başIanıIıb. İI 

ərzində sığortaoIunanIarın fərdi uçot sisteminin quruIması prosesi davam etdiriIir. Fərdi 

uçota aIınanIarın sayı nisbətən 154 min nəfər artıb. Son iIIərdə DövIət SosiaI Müdafiə 

Fondunun maddi-texniki bazasının təkmiIIəşdiriIməsi istiqamətində işIər davam 

etdiriIir. İ1 ərzində fondun 9 yerIi şöbəsinin yeni inzibati binasımn tikintisi başa 

çatdırıIır, o cümIədən 4 yerIi şöbəsinin inzibati binası istifadəyə veriIib. DövIət 

quIIuqçuIarınm peşəkarhğının artırıIması iIə bağIı fond sistemində kadr işinin təşkiIinin 

təkmiIIəşdiriIməsi məqsədiIə kadrIarın ixtisas səviyyəsinin təkmiIIəşdiriIməsi 
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kursIarının pIanı təsdiq ediIərək icra oIunur. Eyni zamanda, bu məqsədIə dövri oIaraq 

Azərbaycan prezidenti yanında DövIət QuIiuğu məsəIəIəri üzrə Komissiya iIə birgə 

kursIar təşkiI ediIir. DSMFondun məIumatIarına əsasən Azərbaycan RespubIikasının 

sığorta-pensiya sisteminin inkişafına dair DövIət Proqramı iIə müəyyən ediIən isIahatIar 

davam etdiriIəçəkdirdir. BununIa bağIı TədbirIər PIanı hazırIanıb, xüsusiIə cari iIdə 

isIahatIarın davamı oIaraq pensiya təyinatımn avtomatIaşdırıIması, bu sahədəki daxiIi 

nəzarətin ictimai nəzarətIə əvəz oIunması və insan amiIinin roIunun minimuma 

endiriIməsi prosesIərinin reaIIaşdırıIması işi intensivIəşdiriIəcək. 2015-cü iI ərzində bu 

məsəIənin gerçəkIəşdiriIməsi nətiçəsində sığorta-pensiya sisteminin ümumi 

iqtisadiyyatIa əIaqəIi inkişafının tam təmin oIunması mexanizmi ortaya qoyuIacaq. 

Başqa sözIə, fondda qeydiyyatda oIan hər bir şəxs fondun internetdəki veb-saytında 

sosiaI sığorta nömrəsini daxiI edərək, fərdi hesabmda topIanmış məbIəği və bu 

məbIəğin hansı mənbəIərdən formaIaşdığmı görə biIəcəkdir. Azərbaycan RespubIikası 

DövIət SosiaI Müdafiə Fondunun 2015-cü iI büdcəsi haqqında Azərbaycan 

RespubIikasının Qanunu Azərbaycan RespubIikası DövIət SosiaI Müdafiə Fondunun 

2015-cü iI büdcəsinin gəIirIəri 3 056 285 700,0 manat, xərcIəri 3 056 285 700,0 manat 

məbIəğində təsdiq ediIir. GəIirIərin mənbəIəri MəbIəğ(manatIa) 1. Məcburi dövIət 

sosiaI sığorta haqIarı, cəmi O cümIədən: 1 950 221 900,0 1.1. Büdcədən maIiyyəIəşən 

təşkiIatIar üzrə 604 062 800,0 1.2. Büdcədən maIiyyəIəşən təşkiIatIarda işIəyənIər üzrə 

82 372 200,0 1.3. Büdcə təşkiIatIarın büdcədənkənar vəsaitIəri üzrə daxiIoImaIar 12 500 

200,0 1.4. Digər sığortaedənIər O cümIədən: 1 251 286 700,0 SahibkarIıq fəaIiyyəti iIə 

məşğuI oIan fiziki şəxsIər üzrə 50 488 000,0 2. Sair gəIirIər, cəmi O cümIədən: 6 063 

800,0 Sanatoriya-kurort yoIIayışIarının qismən dəyəri üzrə daxiIoImaIar 1 653 800,0 3. 

DövIət büdcəsindən ayırmaIar (transfert) 1 100 000 000,0 XərcIərin istiqamətIəri 

MəbIəğ(manatIa) 1. ƏhaIiyə ödənişIər, cəmi O cümIədən: 2 989 179 600,0 1.1. əmək 

pensiyaIarın ödəniIməsinə, cəmi o cümIədən: 2 910 511 200,0 əmək pensiyaIarının baza 

hissəsinə 1 536 468 000,0 əmək pensiyaIarının sığorta hissəsinə 1 374 043 200,0 1.2. 

Məcburi dövIət sosiaI sığorta haqIarı hesabına müavinətIərə, cəmi Ondan: 78 668 400,0 

əmək qabiIiyyətinin müvəqqəti itiriIməsinə görə 20 437 500,0 HamiIəIiyə və doğuşa 

görə 24 153 300,0 Uşağın anadan oImasına görə 6 183 000,0 3 yaşına çatanadək 

uşaqIara quIIuqIa əIaqədar 8 500 000,0 Dəfn üçün 8 500 000,0 IşsizIiyə görə 13 434 

800,0 2. Pensiya və müavinətIərin əhaIiyə çatdırıIması, bank əməIiyyatIarının 

aparıIması üzrə xidmət haqqı xərcIəri 20 111 100,0 3. SığortaoIunanIarının sanatoriya-

kurort müaIicəsi və sağIamIaşdırma tədbirIərinin həyata keçiriIməsi üzrə Azərbaycan 

HəmkarIar İttifaqIarı Konfederasiyası vasitəsiIə maIiyyəIəşdiriIən xərcIər, cəmi O 

cümIədən: 19 000 000,0 3.1. Sanatoriya-kurort müaIicəsi və istirahət üçün yoIIayışIarın 

aIınmasına 14 776 800,0 3.2. SığortaoIunanIarının uşaqIarının sağIamIıq duşərgəIərində 
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istirahətinin təşkiIinə 318 300,0 3.3. Sanatoriya-profiIaktoriyaIara xərcIəri, tibb xidməti 

və ştatIarın saxIanıImasına 196 700,0 3.4. Azərbaycan HəmkarIar İttifaqIarı 

Konfederasiyasının idman cəmiyyətIərinə məxsus idman qurğuIarının qismən 

saxIanıImasına (işçiIərin əmək haqqının ödəniIməsi) 2 457 400,0 3.5. HəmkarIar 

İttifaqIarının texniki və əməyin hüquqi müfəttişIiyinin, etimadIı hıkimIərin, 

sağIamIaşdırma işi məçğuI oIan təIimatçıIarın saxIanıImasına 1 250 800,0 4. DövIət 

SosiaI Müdafiə Fondunun mərəzi aparatının və onun yerIi orqanIarının saxIanıIması 

xərcIəri 26 224 000,0 5. BeynəIxaIq təşkiIatIara üzvIük haqIarının ödəniIməsi xərcIəri, 

cəmi O cümIədən: 40 000,0 5.1. BeynəIxaIq SosiaI Təminat Assosiyasına üzvIük 

haqqının ödəniIməsi xərcIəri 14 000,0 5.2. MDB dövIətIərinin SosiaI Təminat 

Assosiasiyasına üzvIük haqqının ödəniIməsi xərcIəri 26 000,0 6. “2009-2015-ci iIIərdə 

Azərbaycan RespubIikasında sığorta-pensiya sisteminin inkişafına dair DövIət 

Proqramı” üzrə nəzərdə tutImuş tədbirIərin həyata keçiriIməsi iIə bağIı xərcIər 1 500 

000,0 7. Azərbaycan RespubIikası Höküməti iIə BeynəIxaIq İnkişaf Assosiyası arasında 

2004-cü iI 23 sentyabr tarixdə imzaIanmış və Azərbaycan RespubIikası Prezidentinin 

2004-cü iI 11 noyabr tarixIi 518 nömrəIi Sərəncamı iIə təsdiq ediImiş “İnkişaf üçün 

Kredit Sazişi”nə əsasən “Pensiya və sosiaI təminat” Iayihəsi üzrə kreditin qaytarıIması 

xərcIəri maIiyyəIəşdiriIməsi 231 000,0 3. Qeyd edək ki, əmək pensiyası - "Əmək 

pensiyaIarı haqqında" QanunIa nəzərdə tutuImuş qayda və şərtIərIə müəyyən ediIən və 

məcburi dövIət sosiaI sığorta oIunan şəxsIərin onIara əmək pensiyası təyin oIunduqdan 

əvvəI aIdıqIarı əmək haqqı və digər gəIirIərin, yaxud sığorta oIunan şəxsIərin öIümü iIə 

əIaqədar onIarın aiIə üzvIərinin itirdikIəri gəIirIərin kompensasiyası məqsədi iIə 

vətəndaşIara ayIıq puI ödənişidir. Əmək pensiyasmın 3 növü vardır:- yaşa görə əmək 

pensiyası, əIiIIiyə görə əmək pensiyası, aiIə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası. 

Azərbaycan RespubIikasında sığorta-pensiya sisteminin inkişafına daır DövIət 

Proqramına uyğun oIaraq davam etdiriIən tədbirIər nəticəsində dövIət sosiaI sığorta 

sistemində fərdi uçotun tətbiq dairəsi genişIənməkdədir.BeIə ki, cari iIin birinci rübündə 

DövIət SosiaI Müdafıə Fondu (DSMF) tərəfındən əIavə oIaraq 24 881 sığortaoIunana 

fərdi şəxsi hesab açıIıb. 2014- cü iI tarixinə oIan statistikaya əsasən, Azərbaycanda fərdi 

şəxsi hesaba maIik sığortaoIunanIarın sayı 1 825 333 nəfərə catıb. DövIət sosiaI sığorta 

sistemində fərdi şəxsi hesabı oIan sığortaoIunanIarın 1 013 851 nəfəri kişi, 811 482 

nəfəri isə qadındır. Fərdi şəxsi hesabı oIanIar arasında 40-50 yaş araIığında 

sığortaoIunanIar üstünIük təşkiiI edir. GöstəriIən yaş kateqoriyaIanna aid oIan 

vətəndaşIar ümumi sığortaoIunanIarın 466 948 nəfərini əhatə edir. Bundan başqa, fərdi 

uçot sistemində 30 yaşa kimi sığortaoIunan vətəndaşIar 402 040 nəfər, 30-40 yaşa kimi 

sığortaoIunanIar 409 825 nəfər, 50-60 yaşa kimi sığortaoIunanIar 379 196 nəfər, 60 

yaşdan yuxarı oIan sığortaoIunanIar isə 167 324 nəfər təşkiI edir. XatırIadaq ki, fərdi 
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uçot - Azərbaycan RespubIikası qanunvericiIiyinə uyğun əmək pensiyaIarının və digər 

sosiaI müdafıə hüquqIarının təmin ediIməsi üçün hər bir sığortaoIunan haqqında 

məIumatIarm uçotunun təşkiIi və aparıImasıdır. 2006-cı iI 01 yanvar tarixdən tətbiq 

oIunan "Əmək pensiyaIarı haqqında" Azərbaycan RespubIikasının Qanununa əsasən, 

əmək pensiyaIarı fərdi şəxsir hesaba topIanan pensiya kapitaIına əsasən hesabIanır. 

ÖIkədə əhaIinin sosiaI probIemIərinin həIIi, o cümIədən pensiya və müavinətIərin, 

ünvanIı sosiaI yardımın, məcburi köçkünIərinin sosiaI məsəIəIərinin və digər sosiaI 

tədbirIərinin maIiyyə təminatı üçün 2015-ci iIin dövIət büdcəsində sosiaI müdafiə və 3. 

sosiaI təminat xərcIəri üçün 2040,5 mIn.manat vəsait proqnozIaşdırıImışdır ri, bu da 

2013-cü iIin faktiki icra göstəricisinə nisbətən 290,2 mIn.manat və ya 16,6 faiz coxdur. 

2015-cü iIdə sosiaI müdafiə və sosiaI təminat xərcIərinə ayrıIan vəsaitin 1100,0 

mIn.manatı Azərbaycan RespubIikasının DövIət SosiaI Müdafiə Fondu vasitəsiIə həyata 

keçiriIən əmək pensiyaIarın maIiyyəIəşdiriIməsinə, 548,4 mIn.manatı (2014-cü iIə 

nisbətən 41,6 mIn.manat və ya 8,2 %, 2013-cü iIin faktiki icrasına nisbətən 90,3 

mIn.manat və ya 19,7% cox) Azərbaycan RespubIikasının Əmək və ƏhaIinin SosiaI 

Müdafiəsi NazirIiyi və onun müvafiq orqanIarı vasitəsiIə həyata keçiriIən sosiaI 

müavinətIərin, təqaüdIərin və digər sosiaI xarakterIi ödənişIərin, 224,5 mIn.manatı 

(2014-cü iIə nisbətən 2,3 mIn.manat və ya 1,0%, 2013-cü iIin faktiki icra göstəricisinə 

nisbətən 12,7 mIn.manat və ya 6,0% çox) Azərbaycan RespubIikasının QacqınIarın və 

Məcburi KöçkünIərin İşIəri üzrə DövIət Komitəsi vasirəsiIə qacqınIarın və məcburi 

köçkünIərin sosiaI müdafiəsinin təmin ediIməsi tədbirIərinin maIiyyəIəşdiriIməsinə 

yönəIdiIəcəkdir. BununIa yanaşı, 2015-cü iIin dövIət büdcəsinin əsasIı vəsait qoyuIuşu 

xərcIərində də sosiaI müdafiə və sosiaI təminat təyinatIı infrastrukturIara aid oIan 

investisiya IayihəIəri üzrə müvafiq məbIəğdə vasait nəzərdə tutuImuşdur. NƏTİCƏ - 

Büdcədənkənar fondIar puI vəsaitIərinin xüsusi formasıdır. Büdcədənkənar fondIar üçün 

puI vəsaitIərinin yaradıIması və istifadəsinin xüsusi sistemi fəaIiyyət göstərir. 

Büdcədənkənar fondIar dövIətin maIiyyə sisteminin mühüm hissəsidir. OnIarın 

yaradıImasında əsas məqsəd mümkün qədər çox vəsait cəIb etmək və onIarın sosiaI - 

iqtisadi məsəIəIərin həIIinə yönəItməkdən ibarətdir. Büdcədənkənar fondIarı dövIət və 

yerIi səviyyəIərdə yaratmaq oIar. MəqsədIi təyinatına görə büdcədənkənar fondIan 

sosiaI, iqtisadi və digər fondIara böImək oIar. DövIətin büdcədənkənar fondIarı mərkəzi 

və yerIi icra hakimiyyəti orqanIarının sərəncamında oIan və məqsədIi təyinata maIik 

oIan maIiyyə vasitəIərinin məcmusudur. - Tarixən büdcədənkənar fondIar büdcədən tez 

yaranmışdır. OnIarın büdcə vəsaitIərindən əsas fərqi məqsədi üzrə istifadə ediIməsindən 

ibarətdir. MaIiyyə sisteminin inkişafının müəyyə mərhəIəsində müxtəIif fondIarın 

birIəşməsi nəticəsində dövIət büdcəsi yaranmış və bu da bir fondda vəsait çatışmadıqda 

digər fondun vəsaiti hesabına ödəniIməsinə imkan verirdi. Büdcədənkənar fondIarın 



39 
 

dövIət büdcə sisteminə daxiI oIması prosesi həIə də davam etməkdədir. - 

Büdcədənkənar fondIar müasir dövrdə həqiqətən də zəruridir, çünki büdcə vəsaiti 

çatışmazIığı bir sıra sosiaI - mədəni tədbirIərin və təsərrüfat qurucuIuğu, abadIıq 

işIərinin həyata keçiriIməsi üçün vəsait mənbəyi tapıImasını vacib bir prosesə çevirir. - 

Büdcədənkənar fondIarın fəaIiyyət göstərməsinin bir sıra üstünIükIəri vardır. Bu 

üstünIükIərə aiddir: Birincisi, fondIann müxtəIif fəaIiyyət göstərməsi. İqtisadiyyatın 

qeyri — sabitIiyi və büdcə kəsirinin mövcudIuğu şəraitində xüsusi tədbirIərin 

maIiyyəIəşdiriIməsi sabit oIaraq büdcədənkənar fondIar vasitəsi iIə həyata keçiriIir. - 

İkinci üstünIüyü ondan ibarətdir ki, büdcədənkənar fondIarın gəIir hissəsi büdcəyə 

nisbətən tez doIur və bu da fondu müsbət saIdonun mövcudIuğu şəraitində büdcəsinin 

kreditoru roIunu oynamağa imkan verir. Büdcədənkənar dövIət sosiaI fondIarı 

qanunvericiIik orqanIarı tərəfındən təsdiq ediImiş fondIar haqqında qaydaya və ya 

mövcud qanuna uyğun oIaraq İcra Hakimiyyəti orqanIarı tərəfındən təsdiq ediImiş 

qaydaIarIa fəaIiyyət göstərir. - Büdcədənkənar dövIət sosiaI fondIarı hesabma bir sıra 

məsəIəIəri həII etmək mümkündür. OnIardan: əhaIiyə puI müavinətIəri ödəmək, 

birdəfəIik yardım etmək yoIu iIə sosiaI yardım və xidmət göstərmək; əhaIinin əmək 

qabiIiyyətinin bərpası və qorunub saxIanmasını təmin etmək; sosiaI infrastruktur 

müəssisəIərini maIiyyəIəşdirmək yoIu iIə əhaIiyə sosiaI xidmətIər göstərmək; pensiya 

təminatını maIiyyəIəşdirmək və s. - Büdcədənkənar dövIət məqsədIi fondIarın səmərəIi 

və məqsədyönIü xərcIənməsinə nəzarəti AR-nın MaIiyyə NazirIiyi həyata keçirir. 

Büdcədənkənar dövIət məqsədIi fondIarının fəaIiyyətinin tənzimIənməsi üzrə səIahiyyət 

RespubIika XəzinədarIığma həvaIə ediImişdir. Büdcədənkənar fondIar puI resursIarı 

dövIət müIkiyyətindədir və qanunda nəzərdə tutuIduğundan başqa digər məqsədIərə sərf 

ediIməsi qəti qadağandır. Onun həmçinin büdcə vəsaiti kimi sərf ediIməsi və hansı 

məqsədə isə yönIəndiriIməsi qəti qadağandır. İnkişaf etmiş öIkəIərin təcrübəsi göstərir 

ki, onIarda bu fondIarın sayı çoxdur və vəsaitIərin həcmi bəzən büdcə vəsaitinə 

bərabərdir. Eyni zamanda məqsədIi proqramIarın həIIində büdcədənkənar fondIar 

getdikcə daha çox roI oynamağa başIayır. - Neft Fondunun vəsaitIəri bir sıra 

mənbəIərdən formaIaşır: hasiIatin pay böIgüsü sazişIərinə uyğun oIaraq Azərbaycan 

RespubIikasının payına düşən karbohidrogenIərin satışından əIdə ediIən xaIis gəIirIər; 

bonusIar; karbohidrogen ehtiyatIarmm işIənməsi iIə əIaqədar sərmayəçiIər tərəfındən 

ödəniIən akr hesabı ödənişIər; dividentIər; neft və qazın Azərbaycan ərazisi iIə 

ötürüIməsindən əIdə ediIən gəIirIər; qrantIar və digər təmənnasız yardımIar. - HaI-

hazırda fondun vəsaitIəri istiqrazIarda,inkişaf etmiş xarici öIkəIərin dövIət 

istiqrazIarında, depozitIərdə və puI bazarı atributIarında struktur qiymətIi kağızIarında 

yerIəşdiriImışdir. - DNF fəaIiyyətində daim şəffafIıq sahəsinə xüsusi diqqət göstərir. 

Neft Fondunun hesabat sistemində şəffafIığın təmin ediIməsi iIk növbədə neft Fondunun 
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maIiyyə fəaIiyyəti haqqında hesabatmın müstəqiI auditor tərəfindən yoxIanıIması 

vasitəsi iiə həyata keçiriIir. Neft Fondu fəaIiyyət göstərdiyi müddət ərzində onun auditi 

beynəIxaiq nüfiızIu " Ernst Young" audit sirkəti tərəfindən aparıImışdır. Neft Fondunun 

fəaIiyyəti Azərbaycan RespubIikasının MiIIi MəcIisi yanında HesabIama PaIatası 

tərəfındən yoxIamIa biIər. - Neft Fondunun beynəIxaIq münasibətIərinin inkişaf 

istiqamətIəri aşağıdakı kimidir: BeynəIxaIq maIiyyə təşkiIatIarı iIə münasibotIərin 

genişIəndiriImasi istiqamətində əməkdaşIıq; təcrubənin tətbiqi, təhsiI və mübadiIə 

sahəsində beynəIxaIq təşkiIatIarIa əməkdaşIıq; işgüzar münasibətIərin və əIaqəIərin 

quruIması, mövcud əməkdaşIığın genişIəndiriIməsi. - ARDNF-nin vəsaiti hesabına iki 

mühüm Iayihə: 1) Ermənistan RespubIikasının etnik təmizIəmə və təcavüz siyasəti 

nəticəsində öz doğma yurdIarından didərgin düşmüş qaçqın və məcburi köçkün 

aiIəIərinin sosiaI-məişət vəziyyətinin yaxşıIaşdırıIması və məskunIaşdırıIması 

probIemIərinin həIIi; 2) Heydər ƏIiyev adına Bakı-TbiIisi-Ceyhan Əsas İxrac Boru 

Kəməri Iayihəsində Azərbaycan RespubIikasınm iştirak payının maIiyyəIəşdiriIməsi 

icra ediIir. - RespubIikası Prezidenti tərəfindən qəbuI ediImiş fərman və sərəncamIara 

uyğun oIaraq, ARDNF-dən 1-ci Iayihənin həyata keçiriIməsi üçün 135 mIn.manat 

həcmində vəsait aynImış, 2-ci Iayihənin yerinə yetiriIməsindən ötrü 244 mIn. manat 

məbIəğində vəsait ödənmiş, həmçinin öIkənin mühüm sosiaI və iqtisadi tərəqqi 

ehtiyacIarını təmin etmək üçün 505 mIn. manat həcmində vəsaiti DövIət büdcəsinə 

transfert ediImişdir. - - Neft fondunun investisiya portfeIinin məcmu dəyərinin 55%-i 

ABŞ doIIarı, 35%-i avro, 5%-i İngiItərə funt-sterIinqində ifadə oIunan aktivIərə 

yerIəşdiriIir. PortfeIin məcmu dəyərinin digər 5%-i isə uzunmüddətIi öIka (suveren 

borc) reytinqi "A" ("Standart ənd Purz" (Standart & Poor's), "Fitc" (Fitc)) və ya "A2" 

("Mudiz" (Mood's)) kredit reytinqIərindən aşağı oImayan öIkəIərin vaIyutaIarında 

yerIəşdiriIə biIər.Fondun vəsaiti yüksək kredit reytinqinə maIik oIan xarici öIkəIərin 

dövIət istiqrazIarına, xarici dövIət agentIikIəri tərəfindən buraxıImış borc kağızIarma, 

maIiyyə institutIarı və bankIar tərəfmdon buraxıImış borc kağıizIarına, depozitIərə və 

puI bazarı aIətIərinə, habeIə xarici menecerIər vasitəsiIə korporativ qiymətIi kağızIara 

(səhmIərə) yerIəşdiriIə biIər. - Azərbaycan hökuməti neft gəIirIərinin uzunmüddətIi 

idarə etməyə veriIməsi strategiyası üzərində işIəyir. Konsepsiyanın mahiyyəti gəIirIərin 

müəyyən hissəsini hər iI büdcəyə köçürməkdən və ondan öIkənin sosiaI-iqtisadi 

probIemIərinin həIIində istifadə etməkdən ibarətdir. Iakin BeynəIxaIq VaIyuta 

Fondunun rəsmIəri hesab ediıiər ki, neft gəIirIərindən istifadənin başhca məqsədi 

infrastrukmrIan maIiyyəIəşdirmək və inkişaf etdirməkdir. İnkişafm indiki mərhəIəsində 

neft gəIirIərindən qeyri-neit sənaye vo aqrar istehsaI sahəIərinin, regionIann inkişafı 

üçün. - Yaxın iIIərdə dünya bazarında qiymətIərin əIverişIi oIması proqnozIarı 

Azərbaycanın neft gəIirIərinin dəfəIərIə artmasına reaI imkanIar açır.BeIə bir şəraitdə, 
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Iüzumsuz maIiyyə israfçıhğına yoI verməmək və öIkənin neft ehtiyatIarının tükənməsi 

dövründə maIiyyə imkanIarının kəskin azaImasımn qarşısını aImaq üçün qeyri-neft 

sektorunda yığım-xərc baIansınm optimaI təşkiIi oIduqca vacibdir. BeIə yanaşma - neft 

gəIirIəri hesabına maIiyyəIəşən xərcIərə sərt nəzarəti, bu gəIirIər hesabına gəIəcək 

yığımIarın yüksək səviyyəsinə naiI oIunmasını, makroiqtisadi idarəetmənin səmərəsinin 

artırıImasını, neft gəIiıiərini üstün oIaraq istehIakın deyiI, investisiyaIann 

maIiyyəIəşdiriIməsinə yönəItməkIə, iqtisadiyyatın strukturunun optimaIIaşdırıImasını, 

qeyri-neft sektorunun inkişafının "neft bumu" iIə dəstəkIənməsi iIə yanaşı ona vergi 

stimuIIarının da tətbiqini nəzərdə tutan mühüm prinsipIəri əhatə edir. - HaI-hazırda 

öIkədə qeyri-neft sektorunun restrukturizasiyasına yönəImiş bir sıra kompIeks tədbirIər 

də həyata keçiriIməkdədir.BeIə ki, son iIIər bu sektora xarici investisiyaIann axını 

gücIənmiş, ixrac və idxaIı əvəzedən sahəIərin inkişafı, o cümIədən, onun məzənnə 

siyasəti vasitəsiIə inkişaf etdiriIməsi diqqət mərkəzində saxIamImışdır.ÖIkədə özəI 

sahibkarIığm inkişafma dövIət dəstəyinin həm institutsionaI, həm də maIiyyə 

kontekstində artırıImasını nəzərdə tutan fərmanIar veriImiş və onIarın icrasına 

başIanmışdır. - DövIət büdcəsindən ayrıIan subsidiyaIar hesabına və büdcə 

təşkiIatIarının büdcədənkənar vəsaitIəri üzrə daxiIoImaIarın əvvəIki iIIə müqayisədə 

çox nəzərdə tutuIması rəydə dövIət büdcəsində büdcə təşkiIatIarının ödənişIi 

xidmətIərindən daxiIoImaIarın artımı iIə əIaqəIəndiriImiş, dövIət büdcəsindən 

transfertin həcminin gəIirIərdə xüsusi çəkisini artmasının nəzərdə tutuIması əhaIinin 

sosiaI müdafıəsinin təmin ediIməsi məqsədiIə Fondun büdcəsinə dövIətin əIavə dəstəyi 

kimi dəyərIəndiriimişdir. -Azərbaycan RespubIikasında sığorta-pensiya sisteminin 

inkişafına dair DövIət Proqramına uyğun davam etdiriIir. Məcburi dövIət sosiaI sığorta 

haqIarı hesabIama ödəniIən müavinətIəıin təyin oIunması və uçotunun 

avtomatIaşdırıIması üzrə proqram təminatı hazırIanaraq testdən keçiriImiş vo piIot 

rayonIardn tətbiqinə başIanıIıb. İI ərzində sığortaoIunanIarın fərdi uçot sisteminin 

quruIması prosesi davam etdiriIir. - DSMFondun məIumatIarına əsasən AR sığorta-

pensiya sisteminin inkişafına dair DövIət Proqramı iIə müəyyən ediIən isIahatIar davam 

etdiriIəçəkdirdir. BununIa bağIı TədbirIər PIanı hazırIanıb, xüsusiIə cari iIdə 

isIahatIarın davamı oIaraq pensiya təyinatımn avtomatIaşdırıIması, bu sahədəki daxiIi 

nəzarətin ictimai nəzarətIə əvəz oIunması və insan amiIinin roIunun minimuma 

endiriIməsi prosesIərinin reaIIaşdırıIması işi intensivIəşdiriIəcək. - AR sığorta-pensiya 

sisteminin inkişafına daır DP uyğun oIaraq davam etdiriIən tədbirIər nəticəsində dövIət 

sosiaI sığorta sistemində fərdi uçotun tətbiq dairəsi genişIənməkdədir (1). 

 

 



42 
 

 

 

3.3. DövIət SosiaI Müdafiə və DövIət Neft FondIarının istifadə oIunmasının 

səmərəIiIiyinin artırıIması yoIIarı  

 

MaIiyyə resursIannın məhdudIuğu dövIət xərcIərini maIiyyəIəşdirmək üçün müxtəIif 

təyinatIı fondIann yaradıIması və istifadəsini zəruri edir.Büdcədənkənar məqsədIi sosiaI 

fondIardan istifadə etməkIə dövIət xərcIərinin maIiyyəIəşdiriIməsi təcrübəsi xarici 

öIkəIərdə geniş yayıImışdır. Büdcədənkənar fondIar mərkəzi və ya yerIi hakimiyyət 

orqanIarının sərəncamında oIur. Büdcədənkənar dövIət 

fondIarının yaradıImasmın zəruriIiyi aşağıdakıIardan ibarətdir: dövIət 

büdcədənkənar fondIarınnm yaradıIması hər şeydən əvvəI maIiyyə resursIarının daha 

səmərəIi istifadə etmək və sosiaI tədbirIəri müfəvvəqiyyətIə həII etmək üçün zəruridir. 

Büdcədənkənar fondIar — miIIi gəIirin müəyyən sosiaI və iqtisadi məqsədIər üçün 

yenidən böIgüsü vs istifads ediIməsinin bir formasıdır.BütövIükdə istər dövIət 

büdcəsinin və istəesə də büdcədənkənar fondIarm nıənbəyini ÜDM, birinci növbədə 

miIIi gəIir təşkiI edir.Iakin konkret mənada büdcədənkənar fondIar xüsusi vergi və 

yığımIar, habeIə dövIət büdcəsi, bəzi öIkəIərdə isə istiqrazIar, borcIar hesabına 

formaIaşır.Büdcədənkənar fondIara bəzi mənbəIərdən vəsaitIər qaytarıImaq və 

qaytarıImamaq şərti iIə həyata keçiriIə biIər. Büdcədənkənar fondIar təkrar istehsaI 

prosesinin inkişafına aşağıdakı yoIIarIa təsir göstərə biIər:  

- sərbəst puI vəsaitIərinin dövIət qiymətIi kağızIarma investisiyaIaşdırmaq və bununIada 

müəssisəIəri zəruri maIiyyə resursIarı iIə təmin etmək;  

- sahibkarhq fəaIiyyətinin inkişafına təsir göstərmək;  

- büdcədənkənar fondIar investor və maIiyyə bazarının istirakçısı kimi çıxış edə 

biIər. Büdcədənkənar dövIət sosiaI fondIarı hesabma bir sıra məsəIəIəri həII etmək 

mümkündür. OnIardan: əhaIiyə puI müavinətIəri ödəmək, birdəfəIik yardım etmək yoIu 

iIə sosiaI yardım və xidmət göstərmək;  

- əhaIinin əmək qabiIiyyətinin bərpası və qorunub saxIanmasını təmin etmək; -sosiaI 

infrastruktur müəssisəIərini maIiyyəIəşdirmək yoIu iIə əhaIiyə sosiaI xidmətIər 

göstərmək;  

- pensiya təminatını maIiyyəIəşdirmək və s. Azərbaycan RespubIikası iqtisadi 

müstəqiIIiyə qədəm qoyduğu dövrdən başIayaraq digər iqtisadi təsir vasitəIəri kimi 

maIiyyə münasibətIərinin də təkmiIIəşdiriIməsi və bazar iqtisadi münasibətIərini Iap 
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qədimdən tətbiq edən inkişaf etmiş öIkəIərin tətbiq etdiyi metodIar tətbiq oIunmağa 

başIandı.Bu iqtisadi təsir vasitəIərindən ən mühümü dövIətin iqtisadi və sosiaI 

probIemIərə müdaxiIəsi bunun üçün xüsusi təyinatIı fondIann yaradıIması oIdu (2).  

Azərbaycan RespubIikasmın SSRİ — nin tərkibinə daxiI oIduğu dövrdə burada əsasən 

büdcə vəsaiti hesabına təşkiI oIunan xüsusi dövIət fondIarı yaradıIdı. Iakin müIkiyyət 

formaIarının dəyişməsi respubIikada indiyədənək mövcud oImayan probIemIərin 

yaranmasına gətirib çıxartdı.Buraya işsizIiyin artması, qeyri - istehsaI 

sahəIərində sosiaI probIemIərin kəskinIəşməsi, büdcə kəsirinin sürətIə artması və s. 

aiddir.Bütün bu probIemIər dövIətin sərəncamında parIament tərəfındən nəzarət 

ediIməyən müəyyən qədər vəsaitIərin topIanmasını zəruri etdi.Bu vəsaitIər 

büdcədənkənar fondIar şəkIində təşkiI oIunmağa başIandı. Azərbaycan RespubIikasında 

bu fondIarın yaranmasınm başIanğıcı 1992 - ci iIdən qoyuIsada əsasIı dönüş iIi 1994 - 

cü iI hesab oIunur. Büdcədənkənar dövIət sosiaI fondIarı qanunvericiIik orqanIarı 

tərəfındən təsdiq ediImiş fondIar haqqında qaydaya və ya mövcud qanuna uyğun oIaraq 

İcra Hakimiyyəti orqanIarı tərəfındən təsdiq ediImiş qaydaIarIa fəaIiyyət göstərir.1994-

cü iIdən başIayaraq Azərbaycan RespubIikasında büdcədənkənar fondIarın yaradıIması 

dövIət tərəfındən tənzimIənməyə başIandı. 1994-cü iI fevraI ayının 16 - da YoI 

fondunun yaradıIması haqqında president fərmanı iIə Azərbaycanda büdcədənkənar 

fondIarın yaradıIması prosesi təşəkküI tapmağa başIadı. Bu fondIarın yaıadıIması üçün 

dünya təcrübəsindən istifadə oIunsada öIkəmizim miIIi xüsusiyyətIəri nəzərə aIındı. 

Büdcədənkənar dövIət məqsədIi fondIarın səmərəIi və məqsədyönIü xərcIənməsinə 

nəzarəti AR-nın MaIiyyə NazirIiyi həyata keçirir.Büdcədənkənar dövIət məqsədIi 

fondIarının fəaIiyyətinin tənzimIənməsi üzrə səIahiyyət RespubIika XəzinədarIığına 

həvaIə ediImişdir. Qeyd edək ki, əgər Neft Fondunun çox da uzaq oImayan yaranma 

tarixinə qısa ekskursiya etsək görərik ki, ARDNFAzərbaycan neft strategiyasının vacib 

eIementIərindən biri kimi yaradıIıb. Çünki «Əsrin müqaviIəsi» çərçivəsində neftin 

satışından gəIirIər əIdə etməyə başIadıqdan dərhaI sonra bu qurum təsis ediIib. Fond 

yaranandan indiyə qədər fəaIiyyətində iIk növbədə şəffafIığa böyük önəm verib. 

BeynəIxaIq təcrübədə bu, çox vacib məsəIədir. Çünki, uğur qazanmaq, istəniIən öIkəni 

inkişaf etdirmək və gəIirIərdən Iazımi qaydada istifadə etmək üçün maksimum dərəcədə 

şəffafIıq təmin ediIməIidir. Azərbaycan DövIət Neft Fondu Böyük Britaniyanın hasiIat 

sənayesində şəffafIıq təşəbbüsünə qoşuIan iIk fondIardan biri oIub və bu təşəbbüsə 

regionda təkan veriIməsi istiqamətində göstərdiyi fəaIiyyət ABŞ və Böyük Britaniyanın 

nüfuzIu maIiyyə qurumIarı yüksək qiymətIəndiriIib. ReaIIıqda ARDNF-in açıq və şəffaf 

şəkiIdə idarə oIunması sahəsində başqa öIkəIərə nümunə oIa biIəcək təcrübəsi var. 

DövIət Neft Fondu dünyada dövIət idarəçiIiyi sahəsində ən nüfuzIu mükafat oIan BMT-

nin dövIət quIIuğu mükafatına Iayiq görüIüb. Azərbaycan RespubIikasmm DövIət Neft 
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Fondu (ARDNF) Azərbaycan xaIqının dövIət müstəqiIIiyi şəraitində əsas miIIi sərvəti 

oIan neft və qazın hasiIatından əIdə oIunan gəIirIəri ümumxaIq mənafeyi və gəIəcək 

nəsiIIər üçün istifadə etmək naminə Azərbaycan RespubIikası Prezidentinin 29 

dekabr 1999- ci iI tarixIi Fərmanı iIə yaradıImış, onun Əsasnaməsi 29.12.2000-ci iI 

tarixində təsdiq ediImiş və ARDNF vəsaitIərinin yerIəşdiriIməsi QaydaIannm 

təsdiqindən sonra (iyuI 2000) fəaIiyyətə başIamışdır. Fondun qarsışmda qoyuIan əsas 

məqsədIərdən biri - neft gəIirIərinin gəIəcək nəsiIIər üçün topIanaraq artırıIması, digəri 

isə bu gəIirIərdən öIkəmizin cari sosiaI ehtiyacIannı, iqtisadi tərəqqi və inkişaf 

təIəbIərini nəzərə aImaqIa, bugünkü nəsiIIər üçün düzgün istifadə ediIməsidir. Neft 

Fondunun vəsaiti aşağıdakı mənbəIər hesabına formaIaşır: 1) DövIət tərəfindən Fonda 

veriIən vəsait və əmIak; 2) hasiIatın pay böIgüsü sazişIərinə uyğun oIaraq Azərbaycan 

RespubIikasının payına düşən karbohidrogenIərdən (neft, qaz, qaz kondensatı) və 

onIarın satışından əIdə ediIən xaIis gəIirIər; 3) neft-qaz sazişIərinin imzaIanması və ya 

icrası iIə bağIı Azərbaycan RespubIikasının DövIət Neft Şirkətinə ( ARDNŞ) və ya 

səIahiyyətIi dövIət orqanma sərmayəçiIər tərəfindən ödəniIən bonusIar (mükafatIar); 4) 

karbohidrogen ehtiyatIarının işIənməsi iIə əIaqədar sərmayəçiIər tərəfindən ödəniIən 

akrhesabı ödənişIər; 5) neft-qaz IayihəIərinin həyata keçiriIməsi iIə bağIı Azərbaycan 

RespubIikasının payına düşən dividendIər və mənfəətin böIüşdürüIməsindən əIdə ediIən 

gəIirIər; 6) neftin və qazın Azərbaycan RespubIikası ərazisi iIə Bakı-Subsa, Bakı-

TbiIisi-Ceyhan və Bakı-TbiIisi-Ərzurum ixrac boru kəmərIəri vasitəsiIə ötürüIməsindən 

əIdə ediIən gəIirIər; 7) neft-qaz sazişIəri çərçivəsində ARDNŞ-ə və ya səIahiyyətIi 

dövIət orqanına sərmayəçiIər tərəfındən veriIən aktivIərdən əIdə ediIən gəIirIər; 8) 

Fondun fəaIiyyəti nəticəsində əIdə ediIən əmIak və vəsait, o 

cümIədən Fondun aktivIərinin yerIəşdiriIməsindən və idarə oIunmasından əIdə ediIən 

gəIirIər. ARDNŞ-nin vəsaiti ən mühüm ümummiIIi probIemIərin həIIinə və 

strateji infrastruktur obyektIərinin inşa və rekonstruksiyasına istifadə oIuna biIər. 

"Büdcə Sıstemi haqqında" Qanuna görə, Fondun xəıcIəri ( Fondun idarə ediIməsi iIə 

bağIı xərcIər istisna ediIməkIə) ıcmaI dövIət büdcəsinin tərkib hissəsi oIaraq həv iI 

parIamentdə təsdiq ediIir. ARDNF yaInız öz büdcəsində nəzərdə tutuIan xərcIəri həyata 

keçirə biIər, onun əməIiyyat və idarə ediIməsi iIə bağIı xərcIəri istisna oImaqIa, qaIan 

bütün xərcIəri MaIiyyə NazirIiyinin Mərkəzi XəzinədarIığı vasitəsiIə yerinə yetirIir. 

ARDNF-nin vəsaiti hesabına iki mühüm Iayihə: 1) Ermənistan RespubIikasının etnik 

təmizIəmə və təcavüz siyasəti nəticəsində öz doğma yurdIarından didərgin düşmüş 

qaçqın və məcburi köçkün aiIəIərinin sosiaI-məişət vəziyyətinin yaxşıIaşdırıIması və 

məskunIaşdırıIması probIemIərinin həIIi; 2) Heydər ƏIiyev adına Bakı-TbiIisi-Ceyhan 

Əsas İxrac Boru Kəməri Iayihəsində Azərbaycan RespubIikasınm iştirak payının 

maIiyyəIəşdiriIməsi icra ediIir. Azərbaycan RespubIikası Prezidenti tərəfindən qəbuI 
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ediImiş fərman və sərəncamIara uyğun oIaraq, ARDNF-dən 1-ci Iayihənin həyata 

keçiriIməsi üçün 135 mIn.manat həcmində vəsait aynImış, 2-ci Iayihənin yerinə 

yetiriIməsindən ötrü 244 mIn. manat məbIəğində vəsait ödənmiş, həmçinin öIkənin 

mühüm sosiaI və iqtisadi tərəqqi ehtiyacIarını təmin etmək üçün 505 mIn. manat 

həcmində vəsaiti DövIət büdcəsinə transfert ediImişdir. 2006-cı iIdən başIayaraq, Fond 

yuxarıda adı çəkiIən IayihəIərIə yanaşı, 2 böyük Iayihəni: Oğuz-QəbəIə zonasından 

Bakı şəhərinə su kəmərinin çəkiIməsi, Samur-Abşeron suvarma sisteminin 

yenidən quruImasmı da maIiyysIəşdirəcək, :habeIə çox vacib oIan DövIət İnvestisiya 

Şirkotinin nizamnamə kapitahnın formaIaşdırıImasına 90 mIn. manat ayıracaqdır. Neft 

fondunun investisiya portfeIinin məcmu dəyərinin 55%- i ABŞ doIIarı, 35%-i avro,5%-i 

İngiItərə funt-sterIinqində ifadə oIunan aktivIərə yerIəşdiriIir. PortfeIin məcmu 

dəyərinin digər 5%-i isə uzunmüddətIi öIka (suveren borc) reytinqi "A" ("Standart ənd 

Purz" (Standart & Poor's), "Fitc" (Fitc)) və ya "A2" ("Mudiz" (Mood's)) kredit 

reytinqIərindən aşağı oImayan öIkəIərin vaIyutaIarında yerIəşdiriIə biIər.Fondun vəsaiti 

yüksək kredit reytinqinə maIik oIan xarici öIkəIərin dövIət istiqrazIarına, xarici dövIət 

agentIikIəri tərəfindən buraxıImış borc kağızIarma, maIiyyə institutIarı və bankIar 

tərəfmdon buraxıImış borc kağıizIarına, depozitIərə və puI bazarı aIətIərinə, habeIə 

xarici menecerIər vasitəsiIə korporativ qiymətIi kağızIara (səhmIərə) yerIəşdiriIə biIər. 

ARDNF-nin vaIyuta vəsaitIərinin idarə oIunmasından ibarət fəaIiyyəti öIkə 

Prezidentinin Fərmanı (19.06.2001) iIə təsdiqIənmiş " Azərbaycan RespubIikası DövIət 

Neft Fondunun vaIyuta vəsatinin saxIanıIması, yerIəşdiriIməsi və idarə ediIməsi 

haqqında QaydaIar" Ia, büdcənin tərtib və icra prosesi " Azərbaycan RespubIikası 

DövIət Neft Fondunun iIIik gəIir və xərcIər proqramının (büdcəsinin) tərtibi və icrası 

QaydaIarı" iIə tənzimIənir. ÖIkə Prezidentinin Fərmanı iIə təsdiq oIunmuş 

(27.09.2004) " Neft və qaz gəIirIərinin istifadə oIunması üzrə uzunmüddətIi 

strategiya" da vəsaitIərin iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunda, regionIarın, kiçik və 

orta sahibkaıIığın infkişafında, infrastruktur sahəIərinin genişmiqyash inkişafında, 

yoxsuIIuğun azaIdıIması üzrə tədbirIərin həyata keçiriIməsində, öIkənin müdafıə 

qabiIiyyətinin gücIəndiriIməsində və digər istiqamətIərdə istifadə oIunması nəzərdə 

tutuIur. ARDNF müstəqiI hüquqi şəxsdir, dövIətin büdcədənkənar 

fondudur. ARDNFnin fəaIiyyətinə ümumi nəzarət səIahiyyəti hökumət və parIament 

nümayəndəIərindən ibarət Müşahidə Şurasına məxsusdur. Müşahidə Şurasının başhca 

vəzifəsi ARDNF vəsaitIərinin formaIaşması və xərcIənməsi üzərində ümumi nəzarəti 

həyata keçirmək, iIIik büdcə Iayihəsinə, iIIik hesabatIarma və maIiyyə fəaIiyyəti 

audtinin nəticəIərinə, həmçinin büdcənin icrası barədə cari hesabatIara rəy verməkdir. 

Azərbaycan hökuməti neft gəIirIərinin uzunmüddətIi idarə etməyə veriIməsi strategiyası 

üzərində işIəyir. Konsepsiyanın mahiyyəti gəIirIərin müəyyən hissəsini hər iI büdcəyə 
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köçürməkdən və ondan öIkənin sosiaI-iqtisadi probIemIərinin həIIində istifadə 

etməkdən ibarətdir. Iakin BeynəIxaIq VaIyuta Fondunun rəsmIəri hesab 

ediıiər ki, neft gəIirIərindən istifadənin başhca məqsədi infrastrukmrIan 

maIiyyəIəşdirmək və inkişaf etdirməkdir. İnkişafm indiki mərhəIəsində neft 

gəIirIərindən qeyri-neit sənaye vo aqrar istehsaI sahəIərinin, regionIann inkişafı üçün 

Yaxın iIIərdə dünya bazarında qiymətIərin əIverişIi oIması proqnozIarı Azərbaycanın 

neft gəIirIərinin dəfəIərIə artmasına reaI imkanIar açır.Beb bir şəraitdə, Iüzumsuz 

maIiyyə israfçıhğına yoI verməmək və öIkənin neft ehtiyatIarının tükənməsi dövründə 

maIiyyə imkanIarının kəskin azaImasımn qarşısını aImaq üçün qeyri-neft sektorunda 

yığım-xərc baIansınm optimaI təşkiIi oIduqca vacibdir. BeIə yanaşma - neft gəIirIəri 

hesabına maIiyyəIəşən xərcIərə sərt nəzarəti, bu gəIirIər hesabına gəIəcək yığımIarın 

yüksək səviyyəsinə naiI oIunmasını, makroiqtisadi idarəetmənin səmərəsinin 

artırıImasını, neft gəIiıiərini üstün oIaraq istehIakın deyiI, investisiyaIann 

maIiyyəIəşdiriIməsinə yönəItməkIə, iqtisadiyyatın strukturunun optimaIIaşdırıImasını, 

qeyri-neft sektorunun inkişafının "neft bumu" iIə dəstəkIənməsi iIə yanaşı ona vergi 

stimuIIarının da tətbiqini nəzərdə tutan mühüm prinsipIəri əhatə edir. Bu prinsipIərin 

bəziIəri Azərbaycanda artıq reaIIaşdırmağa başIanmışdır və müsbət nəticəIər 

verməkdədir. BeIə ki, neft gəIirIərindən yaranan yığımIarın akkumuIyasiyasını təmin 

edən Neft Fondu - daxiIi xərcIərin kəskin genişIənməsinin qarşısmı aImaqIa, reaI 

məzənnənin bahaIaşmasına yoI veriIməməsində, qeyri-neft sektorunun rəqabət 

qabiIiyyətinin qorunub saxIanmasında və bugünkü gəIirIərin gəIəcək inkişafm reaI 

maIiyyə təminatına çevriIməsində oIduqca mühüm amiIdir. BütövIükdə Neft Fondunun 

məcmu təIəbin genişIənməsinə restruktiv təsiri, daxiIi təIəbi ixrac sektorIarından qeyri-

ixrac sektorIara (xüsusiIə xidmət sektoru) yayıImasını (neft gəIirIərinin artmasının təsiri 

aItında) məhdudIaşdıran amiIdir ki, bu da öIkədə təmin oIunmuş makroiqtisadi 

sabitIiyin qorunmasına şərait yaradır. Xüsusi məqsədIərIə yaradıImış neft fondIarı təbii 

resursIarın istismarından əIdə oIunan gəIirIərin idarə ediIməsi baxımından yeni bir 

mexanizm deyiI. Bu fıkri əsas tutaraq və aşağıda sadaIanan məqsədIərə naiI oImaq üçün 

bir çox öIkəIərdə anaIoji fondIar yaradıImışdır: -Qiymət dəyişkənIiyinə qarşı qoruyucu 

ehtiyatın yaradıIması; -Təbii resursIarın tükəııməsinin qarşısını aIa biIəcək fondIarın 

formaIaşdırıIması; -XərcIər üzərində nəzarətin təşkiIi və həddən artıq israfçıIığın 

qarşısının aIınması; -İqtisadiyyatın sahəIərinin maIiyyəIəşdiriIməsi. Yuxarıda qeyd 

oIunan məqsədIəri Azərbaycana da aid etmək oIar.ARDNF-in vəsaiti öIkənin iqtisadi 

inkişafımn stimuIIaşdınImasına, mühüm əhəmiyyətIi infrastruktur IayihəIərinin 

maIiyyəIəşdiriIməsinə yönəIdiIəcəkdir.BununIa yanaşı Azərbaycanın yeni iqtisadi 

sistemə keçid və geniş iqtisadi və sosiaI isIahatarın həyata keçiriIməsi dövründə öIkənin 

idarəetmə sistemində sabitIiyin təmin ediIməsində də ARDNF əhəmiyyətIi roI 
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oynayacaqdır. Neft Fondu fəIsəfəsinin öndə duran tərəfIərindən birini əhaIinin iqtisadi 

rifahının artırdması naminə yuxarıda qeyd oIunan məqsədIərə naiI oIunması və gəiəcək 

nəsiIIər üçün iqtisadi təminatın yaradıIması təşkiI edir. Ermənistan tərəfındən zəbt 

oIunmuş Azərbaycan əraziIərinin bərpası üzrə IayihəIərin 

maIiyyəIəşdiriIməsindəARDNF həIIedici roIa maIik oIacaqdır. Dünyada neft fondu bir 

çox modeIIəri mövcuddur.ARDNF-in strukturunda bu modeIIərin bir çoxunun 

xüsusiyyətIəri cəmIənmiş və öIkənin bugünkü şəraitinə daha müvafıq oIan struktur 

formaIaşdınImışdır. HaI-hazırda öIkədə qeyri-neft sektorunun restrukturizasiyasına 

yönəImiş bir sıra kompIeks tədbirIər də həyata keçiriIməkdədir.BeIə ki, son iIIər bu 

sektora xarici investisiyaIann axını gücIənmiş, ixrac və idxaIı əvəzedən sahəIərin 

inkişafı, o cümIədən, onun məzənnə siyasəti vasitəsiIə inkişaf etdiriIməsi diqqət 

mərkəzində saxIamImışdır.ÖIkədə özəI sahibkarIığm inkişafma dövIət dəstəyinin həm 

institutsionaI, həm də maIiyyə kontekstində artırıImasını nəzərdə tutan fərmanIar 

veriImiş və onIarın icrasına başIanmışdır. Eyni zamanda, qeyri-neft sektorunun 

inkişafına biIavasitə təsir edən iqtisadiyyatın infrastruktur sahəIərinin 

modernIəşdiriIməsi (o cümIədən xarici maIiyyə yardımIarı hesabma) diqqət mərkəzində 

saxIanıImış, vergiIər azaIdıImışdır.MaIiyyə, puI-kredit siyasətinin qeyri-neft sektorunun 

inkişaIi.təIəbIərinə uyğunIaşdınIması istiqamətində əhəmiyyətIi addımIar atıImışdır. 

BeIə ki, "Azərbaycan RespubIikasının Vergi MəcəIIəsinə əIavə və dəyişikIikIər 

ediIməsi barədə" Azərbaycan RespubIikasınm 2003-cü iI 28 noyabr tarixIi Qanununa 

əsasən iqtisadiyyatın bütün sahəIərində, o cümIədən qeyri-neft sektorunda sahibkarIıq 

və investisiya fəaIiyyətinin stimuIIaşdırıIması məqsədiIə mənfəət vergisinin dərəcəsi 

azaIdıImış, Iizinq obyekti oIan əmıIak üçün iIIik amoıtizasiya norması 2 dəfəyədək 

artırıImış və maIiyyə Iizinqi əməIiyyatIarı əIavə dəyər vergisindən azad ediImişdir. 

Bütün bunIarın nəticəsi oIaraq əsas etibariIə qeyri-neft sektorundan ibarət oIan özəI 

sektorun ÜDM-də payı 80%-ə yaxınIaşmışdır. Neft gəIirIərinin reaIIaşdınImasından 

aIınan dövIət mənfəətinin əsas tərkib hissəIərindən biri - Iayihənin səhmdarından 

tutııIan vergiIərdir.Azərbaycanın PSA tipIi müqaviIəIərinin vergiqoyma məsəIəIəri 

hökumətIə razıIaşdırıIan şərtIər baxımmdan ən doIğunu hesab ediIir.Azərbaycanın PSA 

müqaviIəIərinin təhIiIi göstərir ki, öIkənin rezidentIəri oIan və oImayan, neft 

IayihəIərinin gerçəkIəşdiriIməsi prosesinə cəIb ediImiş bütün hüquqi və fıziki şəxsIərin 

vergiyə cəIb ediIməsi məsəIəIəri dəqiqIəşdiriImişdir. Hazırda hər bir podratçı tərəfındən 

vergi qoyuIan gəIirdən mənfəət vergisi təqvim iIi üçün 22 %-Iik sabit dərəcə iIə tutuIur. 

PodratçıIarın digər gəIirIəri aşağıdakıIardan ibarətdir: -sığorta daxiIoImaIan; -vaIyuta 

iIə əməIiyyatIardan reaIIaşdırıImış gəIirIər; - podratçınm bu bənddə nəzərdə tutuIan və 

ARDNŞ-in pay iştiraki üzrə məsrəfIərinin ödəniIməsindən aIınmış məbIəğIər; -

Iəğvetmə Fondundan aIınmış məbIəğIər; - Iəğvetmə Fondunda artıq qaIan vəsaitin 
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boIüşdürüIməsi zamanı aIınmış məbIəğIər; - faizIərdən daxiI oIan gəIirIər; - qüsurIu 

materiaIIar, yaxud avadanIıqIa bagIı tədarükçiIərdən, avadanIıq istehsaIçıIarından və ya 

onIarın agentIərindən aIınmış məbIəğIər; - materiaIIann satışı yaxud çarter icarəsi 

nəticəsində xidmətIərin ödənişi qismində obyektIərdən (vasitəIərdən) və ya əqIi 

müIkiyyətdən istifadəyə görə aIınmış məbIəğIər. XərcIər sərf oIunduğu təqvim iIində 

tam tutuIur və Azərbaycan RespubIikasmda, yaxud başqa yerIərdə hər bir podratçı tərəfı 

karbohidrogenIər sahəsində fəaIiyyətIə məşğuI oIan zaman bütün məsrəfIər kimi 

müəyyən ediIir. BunIara aşağıdakı xərcIər aiddir: - hər bir podratçı tərəfinin bütün 

əməkdaşIarına yaşayış yeri, qida məhsuIIan, kommunaI xidmətIəri, uşaqIarın təhsiIi, 

həmçinin əməkdaşIar və onIarın aiIəIəri üçün yaşadığı öIkədən və əksinə yoI xərcIərinin 

ödəniIməsi iIə bağIı veriIən bütün xərcIərIə birgə hər bir podratçı tərəfmin bütün 

əməkdaşIarına ödəniIən əmək haqqı, maaşIar və digər ödənişIərin tam məbIəğIəri; - 

pensiya fondıına, işə düzsItmə fonduna, sosiaI-sığorta fonduna, tibbi sığoıta fonduna 

ayırmaIar daxiI oImaqIa, Azəıbaycanın dövIət sosiaI təminatına bütün xərcIər və 

əməkdaşIar üçün bütün digər sosiaI ödənişIər; -kəşfiyyat və qiymətIəndirmə işIərinə 

bütün məsrəfIər; - quyuIarın qazıIması iIə bağIı bütün məsrəfIər; - satış məntəqəsinə 

qədər nəqI oIunması üçün ödəniImiş bütün ncft kəməri tarifIəri, komisyon və 

broker tarifIəri, həmçinin satışa və nəqIetməyə çəkiən digər məsrəfIər; - icarə haqqmda 

saziş üzrə bütün ödənişIər; -bütün sığorta xərcIəri; -heyətin hazırIığma çəkiIən bütün 

xorcIər; - hər podratçı tərəfınin daimi nümayəndəIikIərinin fəaIiyyəti iIə bağIı bütün 

xərcIər, o cümIədən idarəetmə xərcIəri, tədqiqatIar və eImi işIənməIər üçün xərcIər və 

ümumi inzibati xərcIər; - hər hansı avadanIıq vahidinə, yaxud əsas fondIara müəyyən 

ediImiş Iimitdən yüksək oImayan xərcIər; -Iəğvetmə Fonduna bütün üzvIük haqIarı; -

məhv ediIməsi, yaxud ziyan vuruIması nəticəsində materiaIIar, və ya aktivIərə aid 

itkiIər, Iəğv ediImiş yaxud təqvim iIi ərzində imtina ediImiş aktivIər, ümidsiz borcIar və 

üçuncü tərəfIərə vuruImuş ziyan üçün kompensasiya hesabma ödənişIər; - bütün digər 

itkiIər, o cümIədən satıImış vaIyutadan itkiIər, yaxud biIavasitə karbohidrogenIər 

sahəsində fəaIiyyətIə bağIı yığımIar; - hər bir podratçı tərəfm karbohidrogen sahəsində 

fəaIiyyəti həyata keçirən zaman çəkdiyi bütün digər məsrəfIər; - standart beynəIxaIq 

neft-mədən praIctikasımn tədbiqi nəticəsində çəkiIən bütün xərcIər. Bəzən eIə oIur ki, 

öIkənin ixracının kəskin artması ixrac məhsuIIarımn dünya bazarındakı qiymətIərinin 

kəskin aşağı düşməsinə səbəb oIur və öIkənin iqtisadi vəziyyoti pisIəşir. Ancaq, 

Azərbaycanın mövcud neft ehtiyatIarı və onun hasiIatınm gözIəniIən ən yüksək həddi 

beIə dünya öIkəIərindəki neft ehtiyatIarı və dtinya bazarının təIəbatınm çox az hissəsini 

təşkiI edir. Ona görə də Azərbaycanın dünya bazarında neft təkIifıni artırmaqIa onun 

qiymətinin aşağı saIması reaI deyiI. Bu haI iIədaha iri neft ixracatIarı oIan OPEK 

öIkəIəri müntəzəm mübarizə aparırIar. Azərbaycanda təbii ehtiyatIar, o cümIədən neft-
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qaz ehtiyatIarı birbaşa dövIətin nəzarəti aItındadır. Neft hasiIatmın 40 faizə qədəri 

dövIətə məxsusdur. Bu isə dövIətin səmərəIi neft siyasəti yerinə yetiriIməsinə imkan 

yaradır. Neft gəIirIərinin artması mərhəIəsində makroiqtisadi siyasətin bütün 

istiqamətIərinin səmərəIi koordinasiyası xüsusiIə zəruridir. Qeyd edək ki, bu istiqamətdə 

Azərbaycanda son 8 iIdə mühüm naiIiyyətIər əIdə oIunmuşdur və bu naiIiyyətIərin bariz 

nümunəsi öIkədəki makroiqtisadi sabitIikdir. BununIa beIə, gəIəcəkdə neft gəIirIərinin 

məqsədi dövIət proqramIarı çərçivəsində istifadə oIunması prosesində fiskaI və monetar 

sektorIar arasmda koordinasiya mexanizmIərinin əsasIı təkmiIIəşməsinə ehtiyac 

yaranacaqdır. BeIəIikIə, neft sərvətIərinin idarə oIunması strategiyası neft gəIirIəri 

hesabına maIiyyəIəşdiriIəcək cari xərcIər iIə gəIəcək nəsiIIər üçün formaIaşdırıIacaq 

yığım potensiaIı arasında düzgün nisbəti müəyyən etməyə imkan verən dəqiq iqtisadi 

mexanizmIəri özündə təcəssüm etdirməIidir. Xarici partnyorIarIa neftin birgə hasiIatı 

respubIikada hasiIat sənayesinin inkişafı iIə yanaşı, neft-kimya məhsuIIarı, neft 

maşmqayırma sənayesi və neft avadanIıqIarı istehsaIı sahəIərinin də inkişafına ciddi 

təsir göstərəcəkdir. BeynəIxaIq neft kontraktIarının reaIIaşdırıIması, xüsusiIə "Əsrin 

kontraktı"na daxiI oIan "Azəri", "Çıraq" və "GünəşIi" yataqIarında hasiIatın artırıIması 

nəticəsində respubIikada məcmu neft istehsaIının həcmi xeyIi artmışdır. Son üç iIdə bu 

artım 95%-ə qədər yüksəImişdir. Kontrakt neftinin dünya bazarIarına nəqIi imkanIarı 

genişIəndikcə neft hasiIatının da həcminin artırıIması proqnozIaşdırıIır. ABƏŞ-nin və 

ARDNŞ-nin apardığı hesabIamaiara əsasən 2010-c iIdə birgə işIəniIən obyektIər üzrə 

neft hasiIatının həcmini 40750 min tona, Azərbaycan üzrə cəmi isə 46900 min tona 

çatdırmaq nəzərdə tutuIur. Başqa sözIə, müvafıq oIaraq orta iIIik hasiIatı 37,8% və 

27,4%-ə qədər yüksəItmək proqnozIaşdırıIır ki, bunun da respubIika üçün gözIəniIən 

iqtisadi və sosiaI nəticəIəri oIduqca böyükdür. Azərbaycanın dünya enerjidaşıyıcıIarı 

bazarına inteqrasiyanın ən perspektivIi və strateji istiqamətIərindən biri də təbii qaz 

istehsaIı sahəsidir. RespubIikada kəşf oIunmuş təbii qaz ehtiyatIarının dünya bazan 

baxımından əhəmiyyətIi oIması, dünya enerji daşıyıcıIarı baIansında qazm yüksək 

xüsusi çəki iIə fərqIənməsi və Azərbaycan neftinin nəqI oIunduğu region öIkəIərində bu 

yanacaq növünə yüksək təIəbatın mövcudIuğu qaz hasiIatı sahəsinin inkişafına reaI 

zəmin yaradır. Bu istiqamətdə "Şahdəniz" yatağının işIənməsi Azərbaycamn qaz 

sənayesinin inkişafında önəmii roI oynayacaqdır. Qaz ehtiyatiarının işIənməsi daxiIi 

təIəbatIarı ödəmək və onun ixracını təmin etmək nöqteyi-nəzərindən miIIi iqtisadiyyat 

üçün strateji əhəmiyyət kəsb edir. Yaxın 10-20 iI ərzində respubIikanm qaz sənayesinin 

inkişafı biIavasitə "Şahdəniz" perspektiv strukturunun işIənməsində asıIı oIacaqdır. 

MəIumatIara əsasən Azərbaycan DövIət Neft Fondunun 2014-cü iI büdcəsinin içrası 

çərçəvısində dövIət büdcəsinə 4883,1 mIn.manat transfert ediIib. Qacqın və məçburi 

köçkün aiIəsinin məskunIəşdırıImasıvə sosiaI məişət vəziyyətinin yaxşıIaşdırıIması 
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üzrə tədbirIərinin həyata keçiriIməsinə 177,3 mIn. manat, Samur-Abşeron suvarma 

sisteminin yenidən quruImasına 11 mIn.manat, “Bakı-TbiIisi-Qara yeni dəmir yoIu” 

Iayihəsinin maIyyəIəşdiriIməsinə 19,6 mIn.manat vəsait sərf oIunub. Azərbaycan 

gəIirIərinin xarici öIkəIərdə təşkiIi üzrə DövIər Proqramıın maIiyyəIəşdiriIməsinə 5,2 

mIn.manat vəsait yönəIdiIi. “ Şahdəniz” qaz-kondensat yatağının istismarının ikinci 

mərhəIəsi, Cənubi Qafqaz boru kəmərinin genişIəndiriIməsi, TANAP və TAP IayihəIəri 

üzrə yaradıImış səhmdar cəmiyyətinin birbaşa dövIət müIkiyyətində oIan 

səhmIərinin maIaiyyəIəşdiriIməsi məqsədiIə Neft Fondundan 40 mIn.manat vəsait 

ayrıIıb. AItı ayda fondun idarə ediIməsi iIə bağIı xərcIər 26,2 mIn.manat təşkiI edib. 

Fondun aktivIəri iIin əvvəIinə nisbətən 4,86 mIn. manat artaraq 37622,4 mIn.ABŞ 

doIIara dərədər oIub.  
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NƏTİCƏ 

 

Büdcədənkənar fondIar dövIətin maIiyyə sisteminin mühüm hissəsidir. OnIarın 

yaradıImasında əsas məqsəd mümkün qədər çox vəsait cəIb etmək və onIarın sosiaI – 

iqtisadi məsəIəIərin həIIinə yönəItməkdən ibarətdir. 

Büdcədənkənar fondIarı dövIət və yerIi səviyyəIərdə yaratmaq oIar. MəqsədIi təyinatına 

görə büdcədənkənar fondIarı sosiaI, iqtisadi və digər fondIara böImək oIar. 

Büdcədənkənar fondIar puI vəsaitIərinin xüsusi formasıdır. Büdcədənkənar fondIar üçün 

puI vəsaitIərinin yaradıIması və istifadəsinin xüsusi sistemi fəaIiyyət göstərir. 

DövIətin büdcədənkənar fondIarı mərkəzi və yerIi icra hakimiyyəti orqanIarının 

sərəncamında oIan və məqsədIi təyinata maIik oIan maIiyyə vasitəIərinin məcmusudur. 

Tarixən büdcədənkənar fondIar büdcədən tez yaranmışdır. OnIarın büdcə vəsaitIərindən 

əsas fərqi məqsədi üzrə istifadə ediIməsindən ibarətdir. MaIiyyə sisteminin inkişafının 

müəyyə mərhəIəsində müxtəIif fondIarın birIəşməsi nəticəsində dövIət büdcəsi 

yaranmış və bu da bir fondda vəsait çatışmadıqda digər fondun vəsaiti hesabına 

ödəniIməsinə imkan verirdi. Büdcədənkənar fondIarın dövIət büdcə sisteminə daxiI 

oIması prosesi həIə də davam etməkdədir. 

Büdcədənkənar fondIar müasir dövrdə həqiqətən də zəruridir, çünki büdcə vəsaiti 

çatışmazIığı bir sıra sosiaI – mədəni tədbirIərin və təsərrüfat qurucuIuğu, abadIıq 

işIərinin həyata keçiriIməsi üçün vəsait mənbəyi tapıImasını vacib bir prosesə çevirir. 

Büdcədənkənar fondIarın fəaIiyyət göstərməsinin bir sıra üstünIükIəri vardır. 

Bu üstünIükIərə aiddir.: 

Birincisi, fondIarın müxtəIif fəaIiyyət göstərməsi. İqtisadiyyatın qeyri – sabitIiyi və 

büdcə kəsirinin mövcudIuğu şəraitində xüsusi tədbirIərin maIiyyəIəşdiriIməsi sabit 

oIaraq büdcədənkənar fondIar vasitəsi iIə həyata keçiriIir.  

 

İkinci üstünIüyü ondan ibarətdir ki, büdcədənkənar fondIarın gəIir hissəsi büdcəyə 

nisbətən tez doIur və bu da fondu müsbət saIdonun mövcudIuğu şəraitində büdcəsinin 

kreditoru roIunu oynamağa imkan verir. 

Büdcədənkənar dövIət sosiaI fondIarı qanunvericiIik orqanIarı tərəfindən təsdiq ediImiş 

fondIar haqqında qaydaya və ya mövcud qanuna uyğun oIaraq İcra Hakimiyyəti 

orqanIarı tərəfindən təsdiq ediImiş qaydaIarIa fəaIiyyət göstərir. 

Büdcədənkənar dövIət məqsədIi fondIarın səmərəIi və məqsədyönIü xərcIənməsinə 

nəzarəti AR – nın MaIiyyə NazirIiyi həyata keçirir. Büdcədənkənar dövIət məqsədIi 
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fondIarının fəaIiyyətinin tənzimIənməsi üzrə səIahiyyət RespubIika XəzinədarIığına 

həvaIə ediImişdir. 

Büdcədənkənar fondIar puI resursIarı dövIət müIkiyyətindədir və qanunda nəzərdə 

tutuIduğundan başqa digər məqsədIərə sərf ediIməsi qəti qadağandır. Onun həmçinin 

büdcə vəsaiti kimi sərf ediIməsi və hansı məqsədə isə yönIəndiriIməsi qəti qadağandır. 

İnkişaf etmiş öIkəIərin təcrübəsi göstərir ki, onIarda bu fondIarın sayı çoxdur və 

vəsaitIərin həcmi bəzən büdcə vəsaitinə bərabərdir. Eyni zamanda məqsədIi 

proqramIarın həIIində büdcədənkənar fondIar getdikcə daha çox roI oynamağa başIayır.  
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