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                                                 GİRİŞ 

Mövzunun aktuallığı. Azə rbaycan müstə qil dövlə tə  çevrildikdə n sonra ilk 

on il ə rzində  güclü maliyyə  potensialı na malikdir. Eyni zamanda, 

Azə rbaycan son 20 il ə rzində  qlobal iqtisadiyyata və  maliyyə  sisteminə  

fə al ş ə kildə  inteqrasiya olunmuş dur. Belə  bir və ziyyə tdə , dünyada 

baş  verə n maliyyə  böhranı  qı sa müddə tdə  ölkə mə  ə ks olunur. 

Belə liklə , 2008-ci ildə n etibarə n qlobal maliyyə  sistemində ki böhran və  

tə dricə n iqtisadi azalma Azə rbaycanda hə yata keçirilə n fiskal siyasə tin, 

xüsusilə  də  maliyyə  siyasə tinin tə biə tində  ə ksini tapı r. Bu baxı mdan 

Azə rbaycanda dünyanı  qucaqlayan qlobal maliyyə  böhranı  ş ə raitində , 

maliyyə  siyasə tin mahiyyə tini, onu tə yin edə n faktorları n uyğ un 

makroiqtisadi göstə ricilə rin dinamikası  ilə  qarş ı lı qlı  və  ası lı lı q 

analizi və  qiymə tlə ndirilmə si indiki vaxtda maliyyə  siyasə tin 

tə kmillə ş dirilmə sinin ə sas istiqamə tlə rini müə yyə n edilmə sinə  

imkan verir. Bu da Azə rbaycanda büdcə  gə lirlə rinin formalaş ması  

qanun və  meyarları nı n tə yin olunması nı  baş qa deyiş lə , 

mütə rə qqi, proporsional, reqressiv vergi sistemi tə tbiq və  mümkün qə də r 

vergi obyektlə rinin geniş lə ndirilmə si, vergidə nyayı nmaları n 

azaldı lması  gizli iqtisadiyyatı n rplunun aza endirilmə sini nə zə rdə  

tutur. Maliyyə  siyasə tinin ikinci mühüm komponenti büdcə  xə rclə ridı r. 

Ölkə nin üzlə ş diyi mə qsə d və  və zifə lə r iqtisadi inkiş af üçün ş ə rait 

yaratmaq üçün optimallaş dı rı lmalı dı r. Vaxtilə  iqtisadi ə də biyyata 

və  tə crübə yə  Keyns tarafinden gə tirilə n maliyyə  siyasə t və  onun 

sə mə rə li yaradı lması  və  reallaş dı rı lması  qlobal maliyyə  böhranı  

ş ə raitində  fövqə ladə  ə hə miyyə t qazanmaqdadı r. 2008-ci ildə  ABŞ -

ı n BVF ilə  baş layan qlobal maliyyə  böhranı  da Azə rbaycana tə sirini 

göstə rdi. Azə rbaycan dövlə ti neft strategiyası nı n hə yata 
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keçirilmə sində  ə ldə  edilə n gə lirlə rdə n bir Neft Fondu yaradaraq 

ölkə nin maliyyə  davamlı lı ğ ı  və  sabitliyi üçün möhkə m bir tə mə l 

meydana gə tirdi. Azerbaycan devleti, ülkenin finansal potansiyelini etkin bir 

ş ekilde kullanarak ve etkili bir düzenleyici politika uygulayarak, etkin bir 

maliye politikası nı  Azerbaycan'da etkin hale getirmiş tir. Analiz, finansal 

endekslerin makroekonomik göstergelerinin dinamiklerini, banka 

fonları nı n likiditesinin, cari gelirler ve genel olarak harcamalar için 

öncelikleri belirlediğ ini göstermektedir. Bu durum, ülkemizde son yı llarda 

gözlenen makroekonomik istikrar ve dinamik geliş menin temeli olarak 

değ erlendirilmelidir. Bütün bunlar, üstatları n tez çalı ş ması nı n 

amacı nı  tanı mlaması na izin verdi. 

Diplom işinin məqsədi. 21-ci ə srin ə vvə lində  dünya ilə  bağ lı  qlobal 

maliyyə  böhranı , 

İ qtisadi inkiş afı n maliyyə  qaynaqları  rə hbə rliyi form, üsul, vasitə  və  

mexanizmlə ri də yiş ə n ş ə rtlə ri və  ş agird kimi, mövcud iqtisadi 

ə dalə tli olaraq ölkə mizdə  yaradı lan və  hə yata keçirilə n maliyyə  

siyasə tin xarakterinin tə hlil edilə rə k yenidə n qiymə tlə ndirilmə sini 

obyektiv zə rurə tə  çevirdi. Bu, dünya maliyyə  böhranı  mühitində  

ölkə mizdə  maliyyə  siyasə tinin inkiş afı nı n hazı rlanması nı n elmi-

metodoloji və  konseptual ə sasları nı n qiymə tlə ndirilmə sini və  

qiymə tlə ndirilmə sini tə lə b etdi. Bu mə qsə din reallaş dı rı lması  üçün 

yüksə k lisenziya tez iş ində  bu mə qsə də  uyğ un olaraq ölkə nin maliyyə  

potensialı , xüsusilə  gə lirlə rin formalaş ma mə nbə lə ri və  

istiqamə tlə ri, onları n vergiyə cə lb edilmə  effektlidir tə hlil olunmalı  

mövcud ola bilə cə k potensial müə yyə n edilmə si, bu mövzuda dövlə tin 

qurulması  mexanizminin tə kmillə ş dirilmə sinin və sfi müə yyə n 

edilmə li və  sosial-iqtisadi Büdcə  fondları nı n inkiş af arası nda ə n 

uyğ un fiskal siyasə tin hüquqi və  hüquqi mövqeyinin lazı mi ş ə kildə  

ayrı lması nı  tə min etmə k mə qsə di ilə  tə klif və  tə kliflə rin 
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hazı rlanması . Bu mə qsə də  nail olmaq üçün magistr dissertasiyası nda 

aş ağ ı dakı  mə qsə dlə r yerinə  yetirilmə lidir. 

- Ölkə mizdə ki müasir qlobal maliyyə  böhranı  kontekstində  fiskal 

siyasə t 

Teorik və  metodoloji və  konseptual formalaş ma və  hə yata keçirmə  

fondları  araş dı rmaq; 

- Maliyyə  siyasə tinin formalaş ması na nə zə ri və  metodoloji 

yanaş malar 

Tə kamül və  ümumi nümunə  və  xüsusiyyə tlə r 

Ölkə mizdə  büdcə  mexanizminin formalaş dı rı lması  və  hə yata 

keçirilmə sinin araş dı rı lması ; 

- Qlobal maliyyə  böhranı  kontekstində  büdcə  siyasə tinin hə yata 

keçirilmə si 

Orqanları n fə aliyyə tini tə hlil və  qiymə tlə ndirir; 

- dövlə t tə rə fində n hə yata keçirilə n maliyyə  siyasə ti ilə  

özünüidarə etmə  

Bə də nin büdcə si ilə  ə laqə lə ri və  ası lı lı ğ ı  araş dı rmaq; 

- Fə rqli büdcə  sə viyyə lə ri arası nda gə lirlə rin paylanması  

tə kmillə ş dirilmə si prosesini tə hlil və  qiymə tlə ndirir; 

- dövlə t büdcə sinin xə rclə rinin mövcud və ziyyə ti 

tə kliflə ri tə hlil, qiymə tlə ndirmə k və  tə kmillə ş dirmə k 

Tə kliflə r tə klif edilmiş dir; 

- Maliyyə  siyasə tinin və  büdcə  sisteminin normativ norması  

inkiş af etdirmə k və  prioritetlə ş dirmə k 

tə yin etmə k; 

- Azə rbaycanda maliyyə  siyasə ti və  maliyyə  sisteminin effektiv 

fə aliyyə ti 

Birlə ş miş  Millə tlə r Tə ş kilatı  tə rə fində n hazı rlanan inkiş af 

konsepsiyası  

Ə sas bə ndlə ri müə yyə nlə ş dirin. 
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Diplom işinin elmi-metodoloji əsasları. Diplom iş inin nə zə ri ə sasları nı n 

öyrə nilə n problemlə rlə  ə laqə dar xarici ölkə lə rin iqtisadçı  

alimlə rinin ə sə rlə ri Keyns tə limi Azə rbaycan iqtisadçı  alimlə rinin 

maliyyə  tə nzimlə mə  ilə  ə laqə dar iqtisadçı  alimlə rin ə sə rlə ri, 

Maliyyə  Nazirliyi və  İ qtisadi İ nkiş af Nazirliyinin diplom iş ində  büdcə  

sistemi, onun tə ş kili prinsiplə ri maliyyə  siyasə tlə rin hə yata 

keçirilmə sinin ə sas amili kimi tə dqiq edilmiş , bu prosesin irə lilə mə sini 

tə sdiqlə mə yə  və  dövlə tin büdcə  siyasə tinin elmi və  praktik 

mə zmunda düzenlenmesindeki ə hə miyyə tli rolunu sübut etmə yə  

çalı ş ı r; 

Ölkə də ki Azə rbaycanı n maddi malları na ə saslanan maliyyə  

Siyasə t, ölkə nin makroiqtisadi göstə ricilə ri ilə  qarş ı lı qlı  tə sirə  

girilə rə k araş dı rı lmı ş dı r və  bunları n korelasyanı  tə yin edilmiş  

və  bu prosesi optimize etmə k üçün xüsusi tə kliflə r və  tə kliflə r irə li 

sürülmüş dür. 

Diplom iş ində  maliyyə  siyasə tinin ə sası nı  tə ş kil büdcə  

dövlə tin və  yerli özünüidarə etmə  sə viyyə sinin tə nzimlə nmə si 

yerli özünüidarə etmə  orqanları  və  maliyyə  siyasə ti 

bunu yaxş ı laş dı rmağ a çalı ş ı r. 

Maliyyə  siyasə tini yaxş ı laş dı rmaq üçün diplomatiya büdcə si 

Nə ticə də  gə lir sisteminin mövcud və ziyyə ti sistematikdir. 

Bu proseslə r tə hlil edilmiş , qiymə tlə ndirilmiş  və  tə nzim edilmiş dir 

Tə kmillə ş dirmə  üçün tə kliflə r irə li sürülmüş dür; 

Büdcə  sisteminin ikinci mühüm cə hə ti, xə rclə rin, 

Ümumi büdcə  strukturunda yerlə r çə tinlə ş ir, 

Ölkə mizin mövcud və  potensial maraq və  imkanları nı  nə zə rə  alaraq 

gə lə cə kdə  bu proseslə rin tə nzimlə nmə si 

tə kliflə r verildi; 

Qlobal maliyyə  böhranı  kontekstində  maliyyə  siyasə tinin və ziyyə ti 

Borc: Daxili və  xarici borc hə cmlə rinin mövcud və ziyyə tini tə hlil etmə k 
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dövlə t büdcə sinin kə sirinin optimal və  effektiv idarə  edilmə si 

prinsiri müə yyə n etmə yə  çalı ş ı r; 

Araş dı rmadan ə ldə  edilə n tapı ntı lar, Azə rbaycanda yaxı n 

gə lə cə k üçün yekunlaş dı rar və  büdcə  sistemi tə nzimlə mə si inkiş af 

etdirilmiş dir. 

Tə mizlə mə  prosesində  istifadə  edilə  bilə r.  

 

 

 

 

 

 

FƏSİL 1.DÖVLƏTİN FİSKAL SİYASƏTİNİN MAHİYYƏTİ VƏ NƏZƏRİ 

ƏSASLARI 

1.1. Fiskal siyasətin mahiyyəti vənəzəri əsasları 

 

    Əgər maliyyə münasibətləri bazisə uyğun edilərsə fiskal siyasət üst qurum 

hesab edilir. Amma bir üstqurum forması olmaqla bu bazisə təsir edə bilmək 

imkanına malikdir. Maliyyə münasibətləri fiskal siyasətində əsasrol oynayır, 

onun önəmini və istiqamətlərini tə yin edir. Fisskal siyasəti həyata keçirərkən 

digər siyasi iqtisadi təsirlərin kompleks şəkildə öyrənilməsi məqsədəuyğundur. 

Qiymət,əmək haqqı, kredit siyasəti ən mühüm problemdir. Bu problemlər 

içində əmək haqqı problemi əsas yer tutur. Əmək haqqı, kredit, qiymət və 

sığorta bölünmə kateqoriyaları olmaqla qarşılıqlı əlaqədə olsa da, onlar nisbi 

müstəqilliyə malikdirlər. Məsələn, kredit resurslarinda mənbə ssuda fondudur. 

Ssuda fondunun təşkil edilməsi isə maliyyə münasibətlərilə aparılan bölgü 

münasibətləri tərəfindən həyata keçirilir. Hər bir ölkədə dövlət öz məqsəd və 

vəzifələrini yerinə yetirmək, müəyyən uğurlar qazanmaq üçün fiscal siyasətdən 

istifadə eliyir. Bu məqsədlərə çatmaq fiskal siyasət əsasyer tutur. Fiskal siyasət 
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hə mçinin mənafelərə təsir vasitəsidir. Fiskal siyasət çoxsahəlidir və aşağıdakı 

sı ralardan ibarətdir: 

1. Maliyyənin sisteminin elmi cəhətdən inkişaf konsepsiyasınınə rsə yə  

gə tirilmə si;  

2. Maliyyənin həmin dövrdə və perspektivdə istifadə edilməsinin mühüm 

istiqamətlərinin təyin edilməsi. Belə olduqda fiskal siyasətdən irəli gələn 

məqsədə çatmaq üçün yollar əsasdır, beynəlxalq amillər və maliyyə 

imkanlarının mümkün artımı nəzərdə tutulur. 

3. Lazım olan məqsədə çatmaq üçün praktiki fəaliyyətinyerinə yetirilməsi. 

Bu üç həlqənin bir yerdə istifadəsi fiskal siyasətin mahiyyətidir. Yalnız cari 

tələbatlarırın ödənilməsinə istiqamətləndirilən və maliyyə münasibətlərinin 

inkişaf konsepsiyasına uyğun olmayan fiskal siyasət perspektivsizdir. 

Həmçinin praktiki fəaliyyətlə təmin olunmayan, ancaq əsas konsepsiyalar 

düzəldilməsi və maliyyədən istifadə istiqamətlərinin göstərilməsinə 

yönləndirilən fiskal siyasət də real siyasət deyil. Qarşıya qoyulan məqsədlərin 

tipindən və həll olunması üsullarından asılı olaraq fiskal siyasət iki cür  olur 

1. Maliyyə sisteminin strategiyası. 

2. Maliyyə sisteminin taktikası. 

Maliyyə  sisteminin strategiyası  geniş miqyaslı  müə ssisə lə r üçün hə llə r 

tə min edə n siyasi, iqtisadi və  sosial strategiyanı n hazı rladı ğ ı  

uzunmüddə tli maliyyə  siyasə tidir. Maliyyə  siyasə tinin formalaş arkə n 

uzun müddə tli mə qsə dlə rin (istiqamə tlə rin) tə yin edilmə si və  

proqramları n tə rtibisosial iqtisadi inkiş af etmə nin ə sas yerlə rində  

maliyyə  qaynaqları nı n güclə nmə si üçün önə mlidir.Maliyyə  sisteminin 

planı  cə miyyə tin inkiş afı nı n müə yyə n mə rhə lə sində  yaranan 

iş lə rin maliyyə  ə laqə lə rinin tə ş kil edilmə si edilmə si qaydaları nı n 

də yiş dirilmə si, maliyyə resursları nı n yenidə n qruplaş dı rı lması  

vasitə silə ilə  hə ll edilmə si rolunu oynayı r. 
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Maliyyə  sisteminin strategiyası nı n nisbi sabitliyində  maliyyə  sisteminin 

taktikası  çevik olmalı dı r. Çünki sosial amillə r və  iqtisadi mühit 

hə miş ə  də yiş ir. Maliyyə  siyasə tinin strategiyası  və  taktikası  bir-

birinə  bağ lı dı r. Maliyyə  siyasə ti supergüclə r üçün insan fə aliyyə tinin 

xüsusi bir sahə si kimi tə tbiq olunur, cə miyyə tin iqtisadi ə sasları  

arası nda güclü bir ə laqə  mövcuddur. Bir tə rə fdə n, maliyyə  siyasə ti 

iqtisadi münasibə tlə rdə n gə lir. 

Cə miyyə t siyasə tin hazı rlanması nda və  hə yata keçirilmə sində  

müstə qil deyil və  nə hayə t, maliyyə  siyasə ti iqtisadiyyat tə rə fində n 

müə yyə n edilir. Digə r tə rə fdə n, çevik bir tə mə l ə sası nda ortaya 

çı xan maliyyə  siyasə ti bə zi müstə qilliklə rə  malikdir. Öz qanunları na 

və  inkiş afı na görə  intiqam almı ş dı r. Buna görə  də , maliyyə  

və ziyyə ti və  iqtisadiyyata qarş ı  çı xmaq qabiliyyə ti var. Bu tə sir fə rqli 

ola bilə r: bə zi hallarda, siyasi tə dbirlə rin hə yata keçirilmə si ilə  

iqtisadiyyatı n inkiş afı  üçün ş ə rait yaradı lı r və  bə zə n gecikir. 

l Biznes və  tə ş kilatları n maliyyə  mexanizmi. 

2. Sı ğ orta mexanizmi. 

3. Maliyyə  effektivliyini tə min edə n maliyyə  mexanizmi: Bu sahə lə rin 

hə r biri öz strukturuna malikdir, dövlə t maliyyə  mexanizmi büdcə  və  orta 

fondları n sə mə rə liliyi mexanizminə  hə sr olunur. Regionları n 

bölüş dürülmə si üçün maliyyə  mexanizmi dövlə tin və  yeni hakimiyyə tin 

maliyyə  mexanizminə  bölünür. Federal dövlə tlə rdə  bu bölmə  bir 

qə də r geniş lə nir: federasiyanı n maliyyə  mexanizmi, federasiya üzvlə ri 

və  yerli hakimiyyə t orqanları . Maliyyə  mexanizmi normal istehsalı n 

tə siri ilə  yaxı nlaş dı qda, onun fə aliyyə ti seçilir: 

1. Resurs sə fə rbə rliyi. 

2. Maliyyə lə ş dirmə . 

3. maddi mə lumatlar və  s. Yaradı n. 
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Maliyyə  sisteminin mexanizminin hə cmi və  hə cmi fə rdi elementlə rin 

mürə kkə bliyi və  müxtə lifliyində n fə rqlə nir. Mə sə lə n, büdcə  

mexanizminin bir çox vergi alə tinə , pul və saitlə rinin mövcudluğ una və  

maliyyə  imkanları na sahib olması  tipikdir. Tə ş kilatlarda və  

tə ş kilatlarda pul toplama nisbə ti müə yyə nlə ş dirilir, mə nfə ə t 

paylanı r, ayrı  fondlar yaradı lı r və  istifadə  olunur. Sı ğ orta 

ş irkə tlə rində  ehtiyat fondları  geniş  yayı lmı ş dı r. Dövlə tin 

maliyyə  sahə sində ki fə aliyyə ti müə yyə n qaydalarla qə bul edilmiş  

normaları n gözlə mə si yolu ilə  hə yata keçirilir. Hüquqi normaları n 

tə tbiqi maliyyə  münasibə tlə rinin tə ş kili üçün vahid qaydaları n 

tə tbiqinə  imkan verir, cə miyyə tin iqtisadi maraqları nı  qoruyur və  

fə rdi və tə ndaş ları n və  biznes ictimaiyyə tinin maraqları nı  

ə laqə lə ndirir. Hüquqi normalara riayə t olunmaqla sı x bir maliyyə  

disiplini tə min edir və  maliyyə  sektorunda vahid siyasə t tə min edir. Bu 

sə bə bdə n qanun iqtisadi siyasə tə  birbaş a tə sir göstə rsə  də , maliyyə  

siyasə tinin sə nə dlə ş dirilmə si və  hə yata keçirilmə si üçün bir vasitə dir 

(fiskal siyasə t və  maliyyə  mexanizmlə ri vasitə silə ). Müasir dövrlə rdə  

qanunvericilik problemlə rinin icma hə yatı nı n bütün aspektlə ri 

ə hə miyyə tli də rə cə də  də yiş diyi ş ə raitlə rdə  vaxtı nda hə llini 

tə min etmə k vacibdir. 

       Qanunvericilik çatı ş mazlı ğ ı  sahibkarlı ğ ı n qarş ı sı nı  almı r 

və  ictimai artı mı  gecikdirir. Qanunvericilikdə  müxtə lifliyin olması  

iqtisadiyyatda xə rclə rin artması na, sosial sferada və  mə nə viyyatda 

mə nfi meyllə rə  yol çı xarı r.Qeyd lazı mdı r ki, maliyyə  siyasə tin 

mahiyyə tinin tam olaraq də rk edilmə sində  büdcə nin formalaş ması  

prinsiplə rinin, quruluş unun və  bütün olaraq büdcə  siyasə tinin 

xarakterinin tarixi sə pgidə  baş a düş ülmə simühüm ə hə miyyə t kə sb 

edir. Bu prinsiplə r və  siyasə tlə r aş ağ ı dakı  kimi ümumilə ş dirilə  

bilə r. Büdcə nin yaradı lması  ə sas prinsiplə rin gözlə ntilə rində n 

ası lı dı r, ə n vacib olanları  isə : 
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1) Birlik prinsipi (bütün xə rclə r və  büdcə  dövlə tinin bütün gə lirlə ri) 

cə mlə nı nə si; dövlə t büdcə si sistemi, pul maliyyə  sə nə dlə ri və  

büdcə  tə snifatı  dövlə tdə  tə tbiq edilmə lidir); 2) bütünlük prinsipi (bütün 

xə rclə r və  büdcə nin bütün qə lə mlə rini ə hatə  edə n hə r ş ey daxil 

deyil, gə lir və  xə rclə rin tam hə cmi büdcə də  konsentratları ); 3) reallı q 

prinsipi dövlə tin gə lir və  xə rclə rinin ə sl ə ksini nə zə rdə  tutur); 4) 

Prinsip (ə hali ə sas gə lir və  xə rclə r mə nbə lə ri barə də  mütlə q 

mə lumatlandı rı lı r). 

Büdcə  layihə si hə r il parlament, parlament və  ya bə lə diyyə  mə clisi 

tə rə fində n müzakirə  olunur və  qə bul edilir. Il sonunda, İ cra 

hakimiyyə tinin sə lahiyyə tli nümayə ndə lə ri büdcə yə  uyğ un olaraq 

gə lir və  xə rclə mə lə rinə  bağ lı  hesabat hazı rlayı r. Dövlə t büdcə si, 

ölkə də ki baş lı ca sosial qrupları n nisbi gücünü ə ks etdirə n bir 

kromozomdur. Büdcə  tarazlı ğ ı  gə lir və  xə rc sə rmayə si demə kdir. 

Büdcə  xə rclə ri onları n gə lirlə rini aş sa, büdcə  kə siri yaradı lı r. 

Federal büdcə  kə sirinin ə sas mə nbə lə ri aş ağ ı dakı lardı r: 

- Daxili mə nbə lə rdə n kreditlə r - kredit tə ş kilatları , dövlə t 

istiqrazları nı n emissiyası  ilə  buraxı lmı ş  dövlə t istiqrazları  və  s .; 

- Xarici mə nbə lə r - xarici hökumə tlə r, banklar, beynə lxalq poçt 

tə ş kilatları  və  s. kreditlə ri. 

Tarixi olaraq, dövlə t xə rclə rinin strukturu müə yyə n bir mühitin 

ehtiyacları  ilə  müə yyə n edilir. Belə liklə , Dünya müharibə si I və  II. 

Dünya müharibə si hə rbi xə rclə ri artı rmağ ı  tə lə b etdi. Daha sonra 

iqtisadi və  sosial amillə r dövlə t xə rclə rinin artması na tə sir 

göstə rmiş dir. İ nkiş af etmiş  ölkə lə rdə  dövlə t xə rclə rinin ə sas 

sə bə bi idi. Poçt xidmə tinin funksiyası  iqtisadiyyatı n sə mə rə li 

istifadə si hesab olunur. Baş qa sözlə , büdcə  xalis poçt problemlə rini hə ll 

edir (pul yı ğ maq və  paylamaq). Büdcə  gə lirlə rini və  xə rclə rini ciddi 
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müqayisə  etmə k siyasə ti öz fikir ayrı lı qları na malikdir. Bu tə mə ldə  

və ziyyə tdir: istehsal proseslə rinin mə hsuldarlı ğ ı nı  azaldı r, bu 

sə bə bdə n müə ssisə lə r üçün vergi güzə ş tlə ri iqtisadi baxı mdan deyil, 

tə sirli poçt ə mə liyyatları  ilə  tarazlanı r; iqtisadi və ziyyə tə  tez reaksiya 

vermə  ehtimalı  mə hrumdur; bundan baş qa dövlə t xə rclə rinin eninə  

dövründə  azaldı lması  depressiya ehtimalmı  artı rı rdı , artma fazı nda 

onları n azaldı lması  isə  iqtisadiyyatı n böhrandan çı xma müddə tini 

lə ngidirdi və  s. Dövlə t büdcə sində n Keynes resepti iqtisadiyyatı n və  

iqtisadiyyatı n sabitliyini ilk də fə  tə min etmə k üçün yeganə  büdcə  

vasitə  deyil. Onun üzə rinə  "Funksional mailiyyə " konsepsiası  dururki 

buna görə də  büdcə  siyasə tinin forı nalası nası  özündə  fə aliyyə tin 

hə m mailiyyə  hə m də  iqtisadi istiqamə tini tə msil edir, bu zaman 

üstünlük 2-ciye verilir, belə ki ə sas olaraq iqtisadiyyatı n tarazlanması  

görür. Bu və ziyyə tdə  makro iqtisadi sabitliyi tə min etmə k olunduğ u 

büdcə nin müsbə t saldosu Büdcə  kə siri isə  mə nfi bir fakt olaraq 

qiymə tlə ndirilə rkə n, büdcə  açı ğ ı nı n uzun və d edə  iqtisadi sabitlik 

probleminə  isti bir hə ll gə tirilmə si mümkün deyil. İ ş də  dövlə tin 

büdcə  siyasə tinə  iqtisadi yanaş ma budur: Büdcə  tarazlı ğ ı  üçün 

defı sitsizlik ə hə miyyə tlidir, bu zaman gə lirlə r xə rclə rə  ya bə rabə r 

olur və  ya onları  üstündür və  ə ksinə  bir prossesi olan büdcə  defı sititi 

gə lirlə rin xə rclə ri ödə mə mə sini ə ks etdirir.Büdcə  defı sititi müxtə lif 

və saitlə rlə  üstə lə nir: ə lavə  gə lirlə rin çə kmə k yı ğ ı lması  

hesabı na, və saitlə rə  Banklar və  müə ssisə lə r arası nda 

lokallaş dı rı lmaq üçün dövlə t istiqrazları nı n sə rbə st buraxı lması  

ilə  dövlə t büdcə sinin mövcud limiti onun gə lirinin 5% -də n artı q 

olmamalı dı r. Tə yin olunmuş  normativi dövlə t büdcə sini defı sitinin 

sə viyyə si üstə lə diyi halda ya da pul daxil olmaları nı n ə hə miyyə tli bir 

azalma meydana gə lirsə  azaldı lması  mexanizmi tə tbiq olunur ki, bu da 

ayrı -ayrı  xə rc maddə lə rinin mailiyyə lə sı nə sinin dayandı rı lması  

və  ya mə hdudlaş dı rı lması dı r (azaldı lması nı n). 
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    Büdcə nin sı ralanması  mə cburi bir tə dbirdir və  xə rc 

maddə lə rinin ə hə miyyə tli bir ş ə kildə  yenidə n qurulması nı  tə lə b 

edir. Hökumə tin borcları  adə tə n kütlə vi dövlə t borcudur. Dövlə t 

borcu daxili və  xarici olaraq bölünür. Xarici borc diqqə t mə rkə zində dir. 

Ölkə nin xarici iqtisadi fə aliyyə tinin ödə niş lə ri 20-30% tə ş kil edə rsə , 

mə sə lə n, xaricdə n yeni pul çə kmə k çə tindir. İ stə ksizliyə  və  yüksə k 

faiz də rə cə lə rinə  qarş ı  girov və  ya xüsusi zə manə t verir. Büdcə  

ə laqə lə rinin ə sas elementlə ri ölkə nin büdcə  sisteminin istə nilə n 

sə viyyə sində  büdcə nin gə lir və  xə rclə ri olduğ unu tə krar etmə k 

lazı mdı r. Vergi gə lirlə ri bütün büdcə  gə lirlə rinin böyük bir hissə sini 

hesablayı r. Azə rbaycanı n vergi xidmə tinə  görə , son illə rdə  

konsorsiumun büdcə sində  ölkə nin payı  90% -dir. 

 

 

1.2 Fiskal siyasətin məqsəd və vəzifələri 

Maliyyə  siyasə tinin mə qsə d və  və zifə lə ri Makroiqtisadi 

tə nzimlə mə nin ə sas vasitə lə rində n biri maliyyə  siyasə tidir. Maliyyə  

siyasə ti hökumə tin ölkə də  mə ş ğ ulluq və  inflyasiyanı n 

tə nzimlə nmə si üçün dövlə t xə rclə rinin və  vergilə rinin 

tə nzimlə nmə si üçün tə tbiq etdiyi tə dbirlə r sistemidir. Maliyyə  siyasə ti 

də yiş ikliklə rin hə yata keçirilmə sini dövlə t büdcə sinin gə lir 

bölmə sinin hə yata keçirilmə si üçün mövcud vergi də rə cə lə ri 

tə lə blə rinə  uyğ un hə yata keçirir. Bu, dövlə tin maliyyə  siyasə ti ilə  

davamlı  iqtisadi proseslə rə  müdaxilə  etmə si demə kdir. Bu müdaxilə  

ilə  hökumə t dövlə t büdcə sinin gə lir hissə sini tə ş kil edə cə k. Maliyyə  

siyasə ti ümumiyyə tlə  dövlə t gə lirlə ri və  xə rclə ri ilə  bağ lı  bir sı ra 

tə dbirlə r kimi müə yyə n edilir.     
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Maliye siyaset taleplerin, istihdamı n ve gelirin seviyesine etkilemek amacı  

ile devletin masraflardan, vergi koymadan ve borçlanmaya kullanarak 

gerçekleş tirdiğ i siyasə tdir.Fiskal siyaset sistemi kamu harcamaları  ve vergi 

oranları na etki etmekle ülkenin ekonomik faaliyetini düzenleyen bir 

sistemdir. Maliye politikası  çizgisi, devletin ekonomik politikası nı n 

mantı klı  bir sonucu olarak ve uygulanan önlemler sistemi ile devletin 

ekonomik ve politik yaş amı nı n ayrı lmaz bir parçası  olarak 

ş ekillenmiş tir. Bu nedenle mali politika çizgisi, ülke ekonomisinde ekonomik 

büyüme, göreceli genel istikrar, iş  faaliyeti yaratmada faydalı  olabilir ve 

tamamen farklı  sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, devletin finansal sistemin 

istikrarlı  bir ekonomik büyümesinin yaratı lması nda önemli bir rol 

oynaması , maliye politikası nı n düzgün iş leyiş ini ve sistematik bir 

ş ekilde uygulanması nı  gerektirmektedir. Geliş miş  ve geliş miş  ülkelerin 

yanı  sı ra yeni bağ ı msı z ülkelerin geçiş  yaş adı ğ ı  çeş itli ülkelerin 

iş  deneyimlerini doğ rular. 

    Dövlə t bütün dövlə tlə r üçün fiskal siyasə t tə rə fində n yaradı lan pul 

və saitlə ri və  maliyyə  fondları  vasitə silə  müvafiq orqanları n daxili və  

xarici və zifə lə rini hə yata keçirir. Hökumə t maliyyə  siyasə tinin iqtisadi 

artı m tempini artı rmaq, iqtisadiyyatda dövriyyə li tə rə ddüdlə r 

yaratmaq, ə halinin tam mə ş ğ ulluq sə viyyə sinə  çatmaq və  

inflyasiyanı n orta də rə cə si kimi sosial mə qsə dlə rə  ə saslanı r. 

Hökumə tin fiskal siyasə tini hə yata keçirə rkə n, bu hə də flə r müxtə lif 

vergi və  vergi də rə cə lə ri, köçürmə  ödə niş lə ri və  digə r dövlə t 

xə rclə ri vasitə si ilə  ə ldə  edilir.   

Fiskal siyasə tə  fə rqli növ vergi və  vergi də rə cə lə riylə  tə sir edilmə si 

hazı rki xə rclə rə  mə nfi tə sir edir. Yə ni ki, istə nilə n vergi forması  

hazı rki gə lirin mə blə ğ ini azaldı r. Bu isə  öz növbə sində  hə mçinin 

istehlak xə rclə rinin azalması na, hə m də  yı ğ ı mları  sə viyyə sinin 

aş ağ ı  düş mə sinə  gə tirib çı xarı r. 
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    Dövlə t xə rclə rinin baş qa bir komponenti isə  transfert ödə niş lə rin. 

Transfert ödə niş lə rin dövlə t xə rclə rinin tə krar bölüş dürülmə sinin bir 

forması  olaraq ə haliyə  pensiya, müavinat və  b. formada verilə n ə və zsiz 

dövlə t ödə niş lə ridir. Transfert ödə niş lə rin ə halinin gə lirlə rini 

artı rmaqla istehlak tə lə batı na görə  göndə r tə sir göstə rmə kdə dir. 

Transfert ödə niş lə rin ş ə xsi ə llə rdə  yı ğ ı lan gə lirlə rlə  nə zə rə  

alı ndı ğ ı  üçün ümumi milli mə hsulun tə rkibinə  daxil edilmirlə r. Buna 

görə  də  transfert ödə niş lə rin zamanı  ş ə xsi istehlak sə viyyə si milli 

gə lirin sə viyyə sində n deyil, ə ldə  olan gə lirlə rin sə viyyə sində n 

ası lı  olur. 

    Fiskal siyasə tin alə tlə ri iqtisadiyyata müxtə lif formalarda tə sir 

göstə rmə kdə dirlə r. Dövlə t satı nalmaları  dövlə tin mə cmu 

xə rclə rinin ə sas elementlə rində n biri kimi xə rclə r sə viyyə sinin 

artı mı na sə bə b olur.Fiskal siyasə tin diskret və  avtomatik kimi iki növü 

fə rqlə ndirilir: 

    Fiskal siyasə tin çevik və  də yiş kə n bir xarakter daş ı yan diskret növü 

ölkə də  ÜDM hə cminin də yiş mə si, mə ş ğ ulluq sə viyyə sinin 

optimallaş dı rı lması , qiymə tlə rin sə viyyə sinin də yiş mə si və  

inflyasiyanı n tə nzimlə nmə si mə qsə dilə  Vergilə r və  dövlə t xə rclə ri 

arası nda manevr etmə k, mövcud situasiyadan sə mə rə li çı xı ş  yolları  

tapmaq demə kdir. 

    Fiskal siyasə tin diskret növü: ictimai iş lə r, transfert ödə niş lə rdə ki 

də yiş ikliklə r və  vergi də rə cə lə rinin də yiş dirilmə si alə tlə ri ilə  

hə yata keçirilir. 

Diskret fiskal siyasə tin tə tbiqi bir sı ra problemlə rlə  bağ lı dı r. Bu 

problemlə rdə n ə n baş lı cası  vergi də rə cə lə rinin də yiş dirilmə sinin 

cə miyyə tin müxtə lif tə bə qə lə ri arası nda birtə rə fli qə bul 

edilmə mə si ilə  bağ lı dı r. 
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Tə crübə də  dövlə t tə rə fində n hazı rlanmı ş  xüsusi dövlə t 

proqramları nı n tə tbiq olunması  fiziki və  hüquqi ş ə xslə ri 

stimullaş dı rmaq mə qsə dilə  onlara bir sı ra güzə ş tlə r tə tbiqi fiskal 

siyasə tin diskret tipində n istifadə  olunaraq hə yata keçirilmiş dir. 

Ş übhə siz ki, bu tə dbirlə rin sə mə rə lilik də rə cə si vaxt amili və  

mövcud və ziyyə tin özünə xas cə hə tlə rində n ası lı  olmuş dur. 

Aydı ndı r ki, bu cür proqram və  tə dbirlə rin iqtisadiyyatı n böhran 

dövrlə rində  tə tbiq edilmə si ə lavə  bir sı ra çə tinliklə rə  gə tirib 

çı xardı r. Ölkə də  iş  fə aliyyə ti yüksə k olmadı ğ ı  zaman, istə yə  

bağ lı  maliyyə  siyasə tində  vergi də rə cə lə rinin aş ağ ı  salı nması  

tə sirli ola bilə r. Bu və ziyyə tdə , dövlə t normal olaraq vergi 

də rə cə lə rini artı rmadan xə rclə ri artı rmaqla öhdə liklə rini yerinə  

yetirə  bilə r. Vergi də rə cə lə ri sabit və  ya aş ağ ı  qalı rsa, dövlə t 

xə rclə rinin artması  büdcə  kə sirinə  gə tirib çı xarı r. Halbuki 

və ziyyə tdə n ası lı  olaraq, dövlə tin seçimi ölkə nin dinamik iqtisadi 

hə yatı  ilə  izah olunur. Bu, dövlə t və  sə lahiyyə tlilə rin ilk baxı ş da, bu 

metoddan ümumi milli çı xar baxı mı ndan istifadə  etmə nin faydalı  

olduğ unu düş ündüyü mə nası na gə lir. 

Dövlə tin tə tbiq etdiyi ayrı  maliyyə  siyasə ti, ölkə nin iqtisadi 

və ziyyə tini yaxş ı laş dı rmaq üçün ölkə nin vergi və  büdcə  xə rclə rini 

tə ş kil edir. İ qtisadi dövrünün müxtə lif dövrlə ri bu tə nzimlə mə də  

fə rqlidir. Belə liklə , iqtisadi böhran zamanı  dövlə t xə rclə ri artı rı r və  

vergi yükünü azaldı r. Bu, satı nalma tə lə blə rinin artması na gə tirib 

çı xarı r. İ nflyasiya istehsal artı mı  ilə  müş ayiə t edildikdə , dövlə t 

xə rclə ri azaltmaq və  vergi yükünü artı rmaqla biznes fə aliyyə tinə  mane 

olur. İ qtisadi gerilə mə nin, dövlə t, ümumi tə lə bin canlandı rı lması  

mə qsə di ilə , xə rclə rin hə cmini, fə rqli maliyyə  siyasə ti vasitə silə  

artı raraq və  ya vergi yükünü azaldaraq, bir büdcə  kə siri planlaş dı rı r. 
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Dövlə t xə rclə rinin tə ş viq tə sir göstə rmə si üçün onlar büdcə yə  vergi 

daxil olmaları  hesabı na maliyyə lə ş mə lidir.Vergi fazilə rinin 

yüksə ldilmə si iş  fə allı ğ a olan stimulu azalması na sə bə b olur, buda öz 

növbə sində  istehsalı n hə cminin azalması na sə bə b olur. Buna görə , 

dövlə t xə rclə rinin artması  büdcə də  müə yyə n bir azalma deyil. 

Belə liklə , diskret maliyyə  siyasə t zamanı  dövlə t, isehsalı n mə hv 

uğ radı ğ ı  dövrdə  dövlə t xə rclə rini artı raraq, inflyasiya 

yoldaş lı ğ ı nda iqtisadi yüksə liş  dövründə  isə  dövlə t xə rclə rini 

azaldaraq iqtisadi boranları  yüngüllə ş dirə r, belə cə  milli istehsalı n 

hə cminin artması na nail olmuş  olur. Maliyyə  siyasə ti avtomatik vergi 

də rə cə sinin passiv xarakterinin sabit olduğ u dövrdə  iqtisadiyyatdakı  

tə bii də yiş ikliklə rdə n ası lı dı r. Belə liklə , avtomatik fiskal siyasə t 

öncə də n tə yin edilmiş  və  eyni zamanda proses özünü tə nzimlə mə  

prosesi kimi müə yyə nlə ş dirilir. 

Fiskal siyasə tin avtomatik növü vergi ödə mə lə rində  də yiş ikliklə r 

edə rə k, fermerlə rə  iş sizlik yardı mı  və  bə zi sosial müavinə tlə r 

verə rə k subsidiyalaş dı rmaqla hə yata keçirilir. 

Maliyyə  siyasə ti cari gə lirlə rin mövsümi tə rə ddüdüyünə  görə  dövlə t 

xə rclə rinin, vergi də rə cə lə rinin və  dövlə t büdcə sinin balansı nda 

avtomatik də yiş mə yə  gə tirib çı xarı r. Bu cür maliyyə  siyasə ti 

iqtisadiyyatı n inkiş afı nda və  dövlə t büdcə sinə  vergi yükünün artması  

ilə  müqayisə də  iqtisadi itkilə rin ə və zinə  büdcə yə  vergi yükünün 

azaldı lması nı  nə zə rdə  tutur. Bütün bunlar müə yyə n edilmiş  öz-

tə nzimlə yicilə r vasitə si ilə  baş  verir. Daxili öz tə nzimlə yicilə r 

ölkə nin iqtisadi siyasə tində  heç bir də yiş iklik etmə də n istehsal və  

istihdamda sapmaları  azaldacaq mexanizmlə rdir. Bu daxili 

tə nzimlə yicilə r aş ağ ı dakı lardı r: 

a) Əhalinin gə lir sə viyyə sinin iqtisadi artı m dövründə  artması  

halı nda, bu gə lirlə r daha yüksə k vergi də rə cə lə rində  vergiyə  cə lb 
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edilir. Bundan sonra tə lə b olunan mütə rə qqi bir vergi sistemi var. 

İ qtisadi böhran dövründə  gə lir sə viyyə sinin azaldı lması  zamanı  vergi 

də rə cə lə rinin azaldı lması  ə hali gə lirlə rinin artması na sə bə b ola 

bilə r. Bu halda, ümumi tə lə batı n stimullaş dı rı lması  prosesi baş  

verir. 

b) iqtisadi tə nə zzül zamanı  iş siz sayı nı n artması  sə bə bində n 

iş sizlik yardı mı ; sosial ödə niş  sə viyyə si artı r. İ qtisadi artı m 

dövründə  iş sizlik sə viyyə si azalı r, bu da avtomatik olaraq sosial ödə niş  

sə viyyə sinin azalması na gə tirib çı xarı r. 

Maliyyə  siyasə tinin müsbə t xüsusiyyə ti iqtisadi və ziyyə tin ə hə miyyə tli 

də rə cə də  də yiş diyini və  özünü tə nzimlə yici tə dbirlə rlə  ə laqə li 

olması dı r. Mə nfi, dövri tə rə ddüdlə rin tamamilə  aradan 

qaldı rı lmaması  ilə  bağ lı dı r. 

İ nflyasiyanı  azaltmaq üçün fiskal siyasə t mə hdudlaş dı rı lı r. Bu cür 

maliyyə  siyasə tinə  dövlə t xə rclə rinin azaldı lması  və  vergi 

də rə cə lə rinin yaxş ı laş dı rı lması  vasitə silə  nail olunur. 

FƏSİL2. FİSKAL SİYASƏTİN TƏHLİLİ VƏ SƏMƏRƏLİLİYİNİN 

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ. 

2.1 Ölkə daxilində həyata keçirilən vergi siyasətin iqtisadi inkişafa təsiri  

Vergi siyasətinin əsas məqsədi bir çox ictimai malların vergilərin 

xüsusiyyətlərindən və funksiyalarından ayırmaq və büdcə vasitəsi ilə büdcəyə 

ayırmaqdır. Yəni, vergi ödəyiciləri öz vəzifələrini və vəzifələrini bir büdcə 

prosesində həyata keçirirlər. Hər bir maliyyə ili üçün büdcə qəbul edildikdə, 

vergi siyasəti tətbiq edilir. Vergi siyasətinin həyata keçirilməsi müvafiq 

qanunvericiliyin və normativ qaydaların qəbul edilməsi yolu ilə həyata 

keçirilir. İqtisadi cəhətdən təsdiqlənmiş vergi siyasəti vergitutma sistemi 

vasitəsilə vəsaitin toplanmasını optimallaşdırmağa yönəlib. Dövlət siyasətinin 

elmi cəhətdən əsaslandırılmış qanuni fəaliyyət göstərməsi kimi, vergi siyasəti 
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kompensasiya tələb olunmalıdır. Əsas məqsəd vergi ödəyicilərinə vergilərin 

yığılması üçün hüquqi çərçivə təqdim etmək və vergitutmanın təsirində olan 

iqtisadi əlaqələrin hərtərəfli qiymətləndirilməsini təmin etməkdir. 

Vergi yükü dövlətin həyata keçirdiyi vergi siyasətinin vacib nəticəsi kimi 

ictimai həyatda vergilərin rolunu xarakterizə edən və ümumi vergi 

daxilolmalarının ÜDM-ə nisbəti formasında ifadə olunur. 

Şərti olaraq dünyada vergi siyasətinin üç tipi qəbul edilmişdir: 

- Yüksək, yəni maksimum vergi yükü siyasəti - dövlət bu siyasəti tətbiq yüksək 

vergi dərəcələri tətbiq, vergi sayını artırır və vergi indirimlerini ortadan 

qaldırar. Beləliklə, vətəndaşlar mümkün qədər çox maliyyə resurslarını 

toplamaq istəyirlər. Belə bir vəziyyətdə, nə vergi ödəyiciləri nə də cəmiyyətin 

iqtisadi inkişafından ayrı olaraq bahsedilemeyeceği bilinməkdədir. Bu səbəblə, 

söz mövzusu vergitutma siyasəti yalnız iqtisadi böhranlar, müharibələr kimi 

fövqəladə hallarda dövlətin tam dəstəyi üçün tətbiq olunur. Lakin, fövqəladə 

hallarda yüksək vergi yükü siyasətinin uzunmüddətli həyata keçirilməsi də bəzi 

mənfi nəticələrə gətirib çıxara bilər. Vergi yükü siyasəti vergi gəlirlərinin 

səviyyəsini qəti şəkildə azaltmaqdır. Bu səbəblə, dövlət bu vergi siyasətindən 

daim istifadə etməməlidir. Ölkəmizdəki maksimum vergi siyasəti, iqtisadi 

islahatların ilk illərində və müstəqil bir vergi sisteminin tətbiq qoyulmasıyla 

reallaşmışdır. Bu siyasət, o zamanki vergi siyasətinin həyata keçirilməsi üçün 

kafi ictimai, iqtisadi və hüquqi şərtlərin olmamasına baxmayaraq tətbiq 

olunmuşdur. Nəticədə aşağıdakı ciddi yanlış nəticələr ortaya çıxdı: 

1) Vergi ödəmişdən sonra vergi ödəyiciləri tükənmiş və sərbəst 

dondurulmuşdur. Milli iqtisadiyyat iflas etdi. Bütün sektorlarda istehsal artım 

sürəti sabit olaraq azalır. 

2) Vergi qaçırma məhkəmə prosesi artdı. Nəticədə, dövlət büdcəyə çatmaq 

üçün lazım olan vəsaitin yarısını tamamlaya bildi. Eyni zamanda, vergi 

orqanında qeydiyyatdan keçən vergi ödəyicilərinin üçdə biri vergilər ödəməyib 
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və hər bir ikinci vergi ödəyicisi qanunla nəzərdə tutulan az miqdarda vergi 

ödəmişdir. Hər altı vergi ödəyicisindən biri vergi borclarını tam və vaxtında 

ödəyib. 

- Aşağı vergi yükü (yəni optimal vergitutma) - bu vergi siyasətinin tətbiqi 

dövlətin maliyyə maraqlarını nəzərə alaraq vergi ödəyicilərinin maraqlarına 

əsaslanır. Optimal vergi yükü siyasəti daha əlverişli vergi mühiti və investisiya 

mühitini təmin edir, xüsusilə real sektora sürətlə iqtisadi artımla nəticələnir. 

Vergilərin səviyyəsi digər ölkələrə nisbətən aşağı olduğundan, xarici 

investisiyaların hərəkəti artmaqdadır, belə ki, ölkə iqtisadiyyatının rəqabət 

qabiliyyəti artır. Ən əlverişli vergi yükü siyasətində, ölkədə sahibkarlıq 

məsələlərinə vergi yükünün azaldılması aradan qaldırılır. Ancaq dövlət 

tərəfindən həyata keçirilən sosial proqramlar məhduddur; Bu, büdcə 

gəlirlərinin azalmasıdır. 

- Yüksək səviyyəli sosial siyasət vergi siyasəti - dövlət bu vergi siyasətini həyata 

keçirərkən çox yüksək vergi tətbiq edərək sosial müdafiə sistemlərini 

əhəmiyyətli dərəcədə artırır. O vaxt büdcə gəlirlərinin böyük bir hissəsi 

müxtəlif sosial fondların genişləndirilməsi və maliyyələşdirilməsi üçün nəzərdə 

tutulub. 

Qeyd etdiyimiz vergi yükü tipləri hər bir ölkənin mövcud iqtisadi şəraitinə 

uyğun olaraq ölkənin vergi siyasətinə tətbiq edilir. 

Təcrübə göstərir ki, dövlətə xüsusi vergi yükü yüksək olduqda ölkədə istehsal 

ümumiyyətlə azalır. Lakin bu vəziyyətdə, vergi yükünün sosial-iqtisadi inkişafa 

təsiri büdcə vəsaitlərinin necə istifadə olunmasından asılıdır. Bir çox hallarda, 

dövlət tərəfindən həyata keçirilən və vergi hesabına qaldırılan vəsaitlərlə 

həyata keçirilən tədbirlərin effektivliyi və səmərəliliyi xüsusi sektorda istifadə 

olunanlardan yüksəkdir. Buna baxmayaraq qeyd etmək lazımdır ki, milli 

iqtisadiyyatda optimal vergi yükünün müəyyən edilməsi dövlətin və vergi 

ödəyicilərinin maraqlarının qorunması üçün hər cür şəraitdə olmalıdır. Əksər 
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hallarda vergi yükünün səviyyəsi qruplaşdırarkən, vergi yükü 35%-dək normal, 

36-45% orta, 46-55% yüksək və 55%-dən yüksək olduqda isə yüksək hədd kimi 

qəbul edilir. 

Ayrımcı olmayan bir vergi siyasətini tətbiq edərək, iqtisadiyyatın vergi yükü 

yaradılır. Vergi yükü vergi mexanizmlərinin tətbiqi nəticəsində yaranan ümumi 

daxili məhsulda vergi ödəyicisinin payını təşkil edir. Vergitutma 

mexanizmlərinin tətbiqi hüquqi və ya fiziki şəxslərin gəlir hissəsinin vergilər 

formasında büdcəyə köçürülməsini müəyyən edir. Vergi qanunvericiliyi ilə 

müəyyən edilmiş vergi dərəcələri vergi mexanizmlərinin yaradılmasında əsas 

rol oynayır. Hər bir ölkənin vergi yükü iqtisadi inkişaf və makroiqtisadi 

dinamika səbəbindən digər ölkələrdən fərqlənir. Yüksək sosial təminatlı 

iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə vergi yükünün səviyyəsi olduqca 

yüksəkdir. Bu vergi yükünün əksəriyyəti ümumi daxili məhsula düşür. 

Makroiqtisadi səviyyədə vergi yükü 2 göstərici ilə qiymətləndirilir. Namizəd 

vergi yükü, mövcud qanunvericiliyində müəyyən edilmiş vergi potensialının 

tam səfərbər olduğu halda, mövcud ümumi daxili məhsula vergi 

daxilolmalarının dərəcəsidir. Nominal vergi ilə faktiki vergi yükləri  arasındakı 

fərq vergi qaçırma dərəcəsidir. Yəni nominal vergi yükü nə qədər yüksəksə, 

onu qaçmaq ehtimalı çoxdur. 

İqtisadi inkişaf səviyyəsindən asılı olaraq, dövlətin vergi siyasətini tətbiq 

edərkən əhalinin gəlirlərini bölüşdürmək, iqtisadi bərabərsizliyin azaldılması, 

daxili və xarici investisiyalar vasitəsilə iqtisadiyyatı yaxşılaşdırmaq və digər 

məqsədlər üçün əhəmiyyətli ola bilər. Vergi siyasətində dəyişikliklər 

makroiqtisadi ümumi tələbat və ümumi təklifə açıq şəkildə təsir göstərir. Buna 

görə də vergi siyasəti iqtisadi fəaliyyətin stimullaşdırılması üçün çox vacib rol 

oynamalıdır. Vergi yükü dövlət xərcləri və istehlakı ilə birbaşa mütənasibdir. 

Beləliklə, dövlət xərclərinin artması və ya azalması vergi yükünün artmasına və 

azalmasına səbəb olur. Bu yanaşma vergi yükü və dövlət sərmayəsi ilə eynidır. 
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İqtisadi böyümənin artan tempi, şübhəsiz ki, iqtisadiyyatın vergi yükünün 

artmasını və əksinə, tələb edir. İstehlak səviyyəsinin artırılması vəziyyətində isə 

əks fərqlidir. Beləliklə, istehlak norması artdıqda orta vergi yükü azalmağa 

başlayır. Buna görə İqtisadi Siyasətin əsas məqsədlərindən biri kimi, ÜDM-in 

optimal istehlakı və məhsul komponentləri saxlanılmalıdır. Bildiyiniz kimi, 

vergi ödəyicilərinə vergi yükü artdıqca vergi sisteminin birinci mərhələsində 

səmərəlilik maksimum səviyyəyə çatır və kəskin şəkildə azalır. Hazırda büdcə 

sisteminin itkilərinin bərpası zamanı bir çox problemlər yaranır. Çünki bəzi 

vergi ödəyiciləri ya iflas edib ya da fəaliyyətlərini sona çatdırırlar. Digər şöbə 

ödəmək üçün vergi yükünü minimuma endirmək üçün qanuni və ya qanunsuz 

yolları tapacaqlar. Vergi yükü azaldıqda, səpələnmiş istehsalın istehsalı 

çətinləşir və hətta bu proses bir çox illərə lazımdır. Bundan əlavə, vergi 

ödəməkdən yayınma hallarının faktiki üsullarını tapdıqdan sonra, vergi yükü 

əvvəlki səviyyəyə bərpa edildikdə, vergi ödəyicisi bu vergiləri ödəməkdən 

imtina edəcəkdir. 

Bu səbəbdən, vergi yükünün optimal səviyyəsinin tapılması və tətbiqi problemi 

inkişaf səviyyəsindən asılı olmayaraq, hər bir ölkənin vergi sisteminin 

formalaşdırılması və təkmilləşdirilməsində mühüm rol oynayır. 

Vergi yükünün artırılması ilə vergi daxilolmaları arasındakı asılılığı 20-ci əsrin 

80-ci illərində Amerikan iqtisadçı A.Laffer özünün “Laffer əyrisi”ni 

hazı rlayaraq vergilərin azaldılmasının investisiya aktivliyinə  müsbət təsir 

göstərdiyi inanmı ş dı r.Laffer deyirdi ki, əyrini təşkil edən fundamental fikir 

budur ki vergi dərəcəsinin ə n son həddi müə yyə n qədər yüksək olduğu 

və ziyyə tdə  vergi ödəyə nlə rin vergi ödəməkdən boyun qaçı rması  da bir 

o qədər böyük olacaqdır. Beləliklə, vergi ödəyə nlə rin bir hissəsinin 

iqtisadiyyatın qanuni sektorundan gizli hissə sinə  keçməsi baş verəcəkdir. 

Beynəlxalq vergi təcrübəsi göstərir ki, vergi ödəyicilərinin gəlirləri ümumi 

gəlirin 30-40 faizini keçdikdə iqtisadi fəaliyyət səviyyəsi azalır, ölkə 
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iqtisadiyyatına qoyulan investisiyaların həcmi azalır və ölkənin biznes 

mühitinin şəffaflığı azalır. 

Hə mçinin qeyd etmək olar ki, bəzi ölkələrdə vergi yükü də yüksəkdir. İsveçdə, 

məsələn, vergi sistemi fərqlidir, buna görə vergi ödəyiciləri gəlirlərinin yüzdə 50 

və ya daha çoxunu dövlət xəzinə verirlər. Belə bir vəziyyət istehsalata olan 

marağın azaldılmasına gətirib çıxara bilməz. Digər ölkələrdə vergi ödəyiciləri 

sosial problemləri öz gəlirləri ilə həll edərkən, bu ölkələrdə dövlət sosial 

problemləri öz hesabına həll olunur. Bu halda, maraq balansının gözlənildiyi 

gözlənilir. İqtisadiyyat adətən belə bir fikir ortaya qoyur: Vergi yükünün 

səviyyəsi aşağı, iqtisadiyyatın daha sürətli və daha dinamik inkişaf edir. Ancaq 

burada bir nöqtəyə diqqət yetirməliyik. Bu, verginin dövlət funksiyasını yerinə 

yetirə biləcəyi vergi yükü ilə büdcəyə daxil edilməsini təmin etməkdir. 

Vergi yükünün hesablanması üçün müxtəlif yanaşmalar mövcuddur: vergi 

hesablanması, əhaliyə vergi yükü, makroiqtisadi vergi yükü və dinamikası, 

ölkə iqtisadiyyatının əsas makroiqtisadi göstəricilərinə əsasən vergi məbləğinin 

hesablanması. Praktikada ən ümumi vergi yükü ümumi ümumi daxili 

məhsulun bir faizi kimi vergi ayırmalarıdır. Vergi yükünü müəyyənləşdirməkdə 

bəzi səhvlər var. Birincisi, fərdi vergi ödəyicisinin fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə 

almayaraq vergi yükünün orta səviyyəli vergi ödəyicisi səviyyəsini 

müəyyənləşdirir. Həqiqətən, hər bir ölkədə yalnız minlərlə növ yox, on 

minlərlə digər xüsusiyyət var. Bu fərqlər bu təşkilatların vergi bazasının 

formalaşmasına və dolayısı ilə ödəniləcək vergi məbləğinə təsir göstərir. 

Bunlara biznesdə istehsal xərclərinin strukturu, istehsal imkanlarının çeşidi, 

kapital dövriyyəsi, gəlirlilik səviyyəsi və s. Daxildir. fərqlərdir. Vergi sisteminin 

formalaşmasında bu məsələləri nəzərə almaq çox çətindir. Ancaq vergi yükü 

çox vacibdir. Çünki dövlət vergi dərəcələrini dəyişdirərkən, vergi güzəştlərini 

ləğv edərkən, bu göstərici olmadan doğru qərarlar qəbul etmək və heç bir 

məhdudiyyət qoymadan vergi qanunvericiliyində dəyişiklik etmək mümkün 

deyil. 
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Vergi yükü həm vergi ödəyiciləri, həm də dövlət xəzinədarlığının ümumi daxili 

məhsula ən yaxşı yerləşdirildiyi ənənəvi nöqtəsidir. Bu şərti nöqtənin bir və ya 

daha çox istiqamətdə hərəkəti vergi ödəyicilərinin vergi qanunvericiliyinə, 

ölkədən səmərəli hərəkəti axınına və vergi ödəməkdən kütləvi səfərbərliyə 

uyğun gəlməməsinə səbəb olur. Bu çatışmamazlığın qarşısını almaq üçün yeni 

əlavə dəyər və əlavə dəyər göstəriciləri istifadə olunur. 

Vergi yükünün azaldılmasının ən vacib yollarından biri ölkədə tətbiq olunan 

vergi dərəcələrinin optimal səviyyəsinə çatmaqdır. Belə ki, vergi yükünün 

optimal miqdarı nı n  müəyyən edilməsi inkişaf səviyyəsindən birbaş a asılı 

olmayaraq hər ölkənin vergi sisteminin qurulması və inkiş af etdirilmə sində  

mühüm yer tutur. Vergi yükünü qiymətləndirdikdən sonra biznes bir sıra 

üsullardan istifadə etməklə ən uyğun vergi dərəcəsinə nail ola bilər. Bu üsullar 

aşağıdakılardır: 

- vergi subyektinin dəyişdirilməsi üsulu; 

- vergi subyektinin fəaliyyət sferasının dəyişdirilməsiüsulu; 

- vergi qanunvericiliyində dəyişikliklər edilməsiüsulu; 

- qanunvericilik çərçivəsində tə ş kilatı n uçot siyasətinin qəbul edilməsi 

üsulu; 

- müqavilə münasibətləri vasitəsilə optimallaşdırma üsulu; 

- müxtəlif güzəşt və vergi imtiyazlarından  istifadə. 

Bundan əlavə aşağıdakı xüsusi optimallaşma üsulundan da istifadə oluna bilər: 

- münasibətlərin dəyişdirilməsi üsulu; 

- münasibətlərin bölüşdürülməsi üsulu; 

- vergi ödənilmə sinin vaxtı nı n dəyişdirilməsi üsulu; 

- vergitutma obyektinin azaldılması üsulu. 
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Vergilərin optimallaşdırılması zamanı biznes optimallaşdırma və vergi 

ödəməkdən qaçınmaq arasında balansı saxlamalıdır. Vergilərin 

optimallaşdırılması vergi ödəyicilərinin vergi öhdəliyinin azaldılması yolu ilə 

hüquqi vasitələrdir. Buraya daxildir: 

- qanunvericilik daxilində təqdim olunan imtiyaz və güzəştlərdən tam istifadə 

etməklə; 

- vergidən azadolmalar formasında; 

- və digər leqal vasitələrlə. 

Vergi ödəyicisi vergi ödəyicisinin vergi və digər ödənişləri və qanunvericiliyə 

zidd olan vergi öhdəliklərini azaltma qabiliyyətidir. Burada vergi 

optimallaşdırma üsulunun həm qanuni, həm də qeyri-qanuni olduğu 

qənaətindəyik. 

Bir iş vergiyə cəlb etməyə çalışırsa, təbiilik, fərdilik, məhsuldarlıq və itkinlik 

prinsiplərinə, düzgünlüklərə, qanunçuluqa, gizlilikə, açıqlığa, nəzarətə, forma 

və məzmunun harmoniyasına, qərəzsizliyə, diversifikasiyaya və mürəkkəb 

yanaşmaya cavab verən qanuni üsullardan istifadə etməlidir. Vergilərin 

optimallaşdırılmasının əsas metodu vergi planlaşdırma prosesi ilə təşkil 

olunur. 

Vergi dərəcəsinin səviyyəsi vergi ödəyicisinin qabiliyyətini və qazandıqları gəlir 

səviyyəsini nəzərə alaraq müəyyən edilməlidir. Bu prinsipin pozulması bazar 

münasibətlərinə zərər verir, vergi ödəyicilərinin və malların sayını azaldır. 

Həddindən artıq vergi yükü tələbatın azaldılması və bazarın gücünü 

azaltmaqla istehsalın stimullaşdırılmasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. 

Yəni, vergi ödəyiciləri vergi yükünün aşılmasına imkan verməyən prinsiplərə 

riayət etməlidirlər. Ümumiyyətlə, inkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatlarında 

mənfəət vergisi çox məşhur deyil. Beləliklə, bir sahibkar, adətən, xərclərin 

artmasını kompensasiya etmək üçün məhsulun qiymətinə mənfəət vergisini 
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daxil etməyə çalışır. Nəticədə vergi yükü satıcıdan alıcıya köçürülür. Alıcılar 

vergilərin ödənilməsi zamanı sahibkarlar vasitəçilik edirlər. 

Ə slində  vergi yükünün optimallaşdırılmasının inkiş af etdirilmə si 

istiqamətləri aşağıdakılardan tə ş kil olunmalıdır: 

1. Sadələşdirilmiş vergi sisteminin təkmilləşdirilməsi, fəaliyyət sahələrində 

dövriyyə meyarlarını fərqləndirən; Əvvəlki illər indeksini nəzərə alaraq 

gəlirlərin indeksləşdirilməsi; beynəlxalq təcrübəyə uyğun vergifaizlə rinin 

azaldılması; fərdi sahibkarlar sahəsində vergi dərəcəsini əhalinin həcminə 

uyğun olaraq azaltmaq. 

2. Differensial vergi sistemini tətbiq etmək. 

3. Təşkilatda vergi siyasətinin həyata keçirilməsi məqsədilə vergi yükünün 

iş lə mə si ilə məşğul olan struktur-bölmənin yaradılması. 

4. Konkret müəssisə üzrə vergi rejiminin doğ ru seçilməsi. 

5. Vergitutmanın də qiqlə ş dirilmə si məqsədilə ofşor mexanizmlərindən 

istifadə olunması. 

6. Vergi qanunvericiliyinin asanlaş dı rı lması  və vergi normalarının 

birbaş a şərhinə nail olunması. 

    Bazar iqtisadiyyatı şəraitində sahibkarlıq fəaliyyətinin və investisiya 

qoyuluşlarının stimullaşdırılması dövlətin sosial-iqtisadi proseslərinin 

tənzimlənməsi və iqtisadi inkişafın təmin edilməsində əsas vəzifələrdən birinə 

çevrilmişdir. Bu vəzifələrin həyata keçirilməsində dövlətin vergi siyasətinin 

rolu böyükdür. Belə ki, vergi siyasəti ölkənin sosial-iqtisadi həyatına birbaşa 

təsir göstərir. 

    Vergi siyasəti dedikdə, dövlətin və cəmiyyətin müxtəlif sosial qruplarının 

tələbatlarının və ölkə iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi ilə bağlı dövlətin 

həyata keçirdiyi tədbirlər sistemi başa düşülür.Müqayisə kimi, 1995-2000- ci 

illərdə iqtisadiyyata investisiya qoyuluşlarının ümumi həcminin 11 milyard 
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dollar olduğu halda, Vergi Məcəlləsi qəbul edildikdən sonra 2000- 2014-cü illər 

ərzində həmin göstəricinin 12 dəfə artaraq 132 milyard dollar olduğunu misal 

göstərə bilərik. Çünki, Vergi Məcəlləsinə kimi olan dövrdə vergitutmada qəbul 

edilmiş normativ aktların heçbiri ölkəmizin vergi sistemini tam əhatə edə 

bilmirdi. Bu boşluqlar həm vergi ödəyicilərinin, həm də vergi xidməti göstərən 

orqanların fəaliyyətini çətinləşdirirdi. Vergi sisteminin yeganə normativ-

hüquqi bazası olan Vergi Məcəlləsinin tətbiqilə hamin boşluqlar, ziddiyyətlər 

və pərakəndəlik aradan qaldırılmış, vergilərin sayı, dərəcələri, tətbiq edilən 

maliyyə sanskiyalarının məbləği aşağı salınmış, vergi ödəyicilərinin hüquqları 

genişləndirilmişdir. 

    Əhalinin maddi təminatının yaxşılaşdırılma və sosial müdafiəsinin 

gücləndirilməsi məqsədilə əhalinin 14 faiz dərəcə ilə vergi tutulan aylıq 

gəlirlərinin ən yüksək  həddi 2006-cı ildə altıyüz manatdan min manata, 2008-

ci ilin əvvəlindən 2000 manata, 2013-cü ilin yanvar ayının 1-dən isə 2500 

manatadək artırılmışdır. Fiziki şəxslərin gəlir vergisinin maksimum həddi 

2010-cu ilin yanvar ayının 1-indən otuz beş faizdən otuz faizə, 2013-cü il 

yanvar ayının birindən 25 faizə endirilmişdir. 

    Fərdi sahibkarların gəlir vergisi ilə hüquqi şəxslərin mənfəət vergisinin 

dərəcələrinin eyniləşdirilməsi məqsədilə və vergi yükünün aşağı salınması fikri 

əsas götürülərək sahibkarlıqla  məşğul olan şəxslərin gəlir vergisinin dərəcəsi 

iyirmi faizə endirilməklə hüquqi şəxslərin mənfəət vergisinin dərəcəsilə 

bərabərləşdirilmişdir. 

     Respublikada kiçik və orta sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafına dəstək 

olmaq, onların vergitutma mexanizmini yüngülləşdirmək məqsədilə 2001-ci 

ildən sadələşdirilmiş verginin faizi Bakı şəhərində dörd faiz, regionlarda və 

Naxçıvan Muxtra Respublikasının ərazisində iki faiz həddində 

müəyyənləşdirilmişdir. Vergi Məcəlləsində edilmiş son dəyişikliklərə görə vergi 

ödəyicilərinin risklərinin minimuma endirilməsi, vergi münasibətlərinin 
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yoldaşlıq prinsipləri üzərindən yürüdülməsi məqsədilə vergi orqanları ilə 

partnyorluq sazişinin bağlanması haqda vergi ödəyicilərinə hüquq verilmişdir. 

Vergi Məcəlləsində edilmiş daha bir dəyişiklik isə innovativ sahibkarlığın 

stimullaşdırılmasına yönəldilmişdir. Bu kriteriya əsas götürülərək sənaye və 

texnologiyalar parklarının fəaliyyəti ilə əlaqədar gəlir, mənfəət, torpaq, əmlak 

gəlirləri və ƏDV üzrə bir sıra güzəşt və azadolmalar müəyyən edilmişdir. 

    Kənd təsərrüfatı məhsullarını istehsal edən (o cümlədən, sənaye üsulu ilə) 

hüquqi və fiziki şəxslər bu fəaliyyəti 1 yanvar 2014-cü ilədək müxtəlif 

qanunlarla, həmin tarixdən isə Vergi Məcəlləsində edilmiş dəyişikliklərə uyğun 

olaraq (torpaq vergisi istisna olmaqla) vergilərdən 5 il müddətinə azad 

edilmişdir. ƏDV üzrə qeydiyyata alınmalı olan vergi ödəyənlərin təyin 

edilməsində hüquqi və fiziki şəxslər arasındakı fərqli yanaşma aradan 

qaldırılmışdır. ƏDV-nin hesablanması və əvəzləşdirilməsinin bir prinsip 

əsasında tətbiq edilməsi ilə Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər aparılmışdır. 

        2.2 Dövlətin fiskal siyasətinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi 

    Dövlət həyata keçirdiyi fiskal siyasətin səmərəliliyindən, onun düzgün olub- 

olmadığından əmin olmaq məqsədilə bu fəaliyyətinin nəticələrinin 

qiymətləndirilməsini labüd sayır. Dövlət büdcəsi fiskal siyasətin tətbiqində 

səmərəlilik göstəricisi rolunu oynamaqdadır. Məhz buna görə də fiskal 

siyasətin müxtəlif alətləri vasitəsilə dövlət büdcəsinə necə təsir etdiyini 

aydınlaşdırmaq ehtiyacı duyulur. 

    Fiskal siyasətin aparılma üsullarına baxışlar müxtəlifdir. Bu üsullar arasında 

daha çox Keyns nəzəriyyəsi və «təklif iqtisadiyyatı» nəzəriyyəsinin 

tərəfdarlarının baxışları diqqəti cəlb edir. İlk öncə Keyns yanaşması ilə fiskal 

siyasətin makroiqtisadi nəticələrini dəyərləndirək. 

    Bildiyimiz kimi, vergi siyasəti və dövlət xərcləri dövlət iqtisadiyyatının 

tənzimlənməsinin və onun stabilləşdirilməsinin əsas alətidir. Eyni zamanda, 
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məcmu xərclərin səviyyəsinə, əhalinin məşğulluq səviyyəsinə və tələbin 

tənzimlənməsinə birbaşa təsir etməkdədir.  

    Dövlət xərclərinin ümumi milli məhsulun həcminə təsiri.Dövlət xərclərinin 

ÜMM-un həcminə təsirinə baxdığımız üçün vergilərin sıfra bərabər olduğunu 

fərz edəcəyik. Absis oxu boyunca ÜMM-un həcmi, ordinat oxu boyunca isə 

əhalinin, müəssisələrin və dövlətin məcmu xərcləri əks edilmişdir. Belə ki; 

ÜMM-un tamamilə əhalinin, müəssisələrin və dövlətin istehlak etdiyini, yəni 

ümumi milli məhsulun xərclərinin məbləğinə bərabər olduğu halını absis 

oxuna 45º bucaq altında yerləşən düz xətlə ifadə etmək mümkündür. Bu zaman 

həmin xəttin üzərində yerləşən istənilən nöqtədə xərclərin həcmi ilə ÜMM-un 

həcmi bir-birinə bərabər olacaqdır. İndi bu sistemə C istehlak xəttini daxil 

etsək, A nöqtəsi xərclərin istehlaka bərabər olduğu vəziyyəti göstərəcək. 

Müəssisələrin satınalmaları nəticəsində bazarda tələb, investisiyaların məbləği 

qədər artır (C+İ). Nəticədə məcmu xərclər əhalinin istehlakının və 

müəssisələrin investisiyalarının cəminə bərabər olacaqdır. B nöqtəsi OB 

həcmdə istehsal olunan ÜMM-un hamısına əhali və müəssisələr tərəfindən 

tələb irəli sürülən vəziyyətə uyğun gələcəkdir. 

    İndi bu sistemə sahibkarlıq xərclərini, eyni zamanda investisiyalar rolunu 

oynayan dövlət xərclərini daxil edək. Bu zaman 45º-lik bucaq altındakı xətt 

üzrə 

makroiqtisadi tarazlıq nöqtəsinin öz yerini dəyişdiyinin şahidi olacağıq. Bunu 

aşağıdakı kimi izah edə bilərik: 

   Dövlət xərcləri bazarda məcmu xərclərin həcmini artırır, məcmu tələbin və 

ümumi milli məhsul istehsalında artımını stimullaşdırır. Bu zaman 

satınalmalar, tələbin dövlətin satınalmalara çəkdiyi xərclərin məbləği qədər 

artımına səbəb olur. Belə olan halda, məcmu xərclər əhalinin istehlakının, 

müəssisələrin investisiyalarının və dövlət xərclərinin cəminə bərabər olacaqdır 

(C+İ+G). Burada C+İ+G və C+İ xətləri arasındakı məsafə isə dövlət 
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tərəfindən əmtəə və xidmətlərin istehsalına çəkilən xərclərin məbləğini ifadə 

edir. Beləliklə, dövlət xərcləri də məcmu tələbə istehlak xərcləri və 

investisiyalar kimi təsir göstərir. Burada C+İ+G qrafiki xətti ÜMM-un bu və 

ya başqa səviyyəsinə uyğun gələn məcmu xərclərin məbləğini əks etdirir. E 

nöqtəsi ÜMM-un tarazlıq nöqtəsini göstərir. Bu nöqtədə məcmu xərclər ilə 

ümumi daxili məhsulun istehsal həcmi bir-birinə bərabər olur. 

    Dövlət xərclərinin azaldılması isə makroiqtisadi tarazlıq nöqtəsinin 45º-lik 

bucaq altında çəkilmiş xətt üzrə aşağıya doğru hərəkətinə səbəb olacaqdır. Bu 

da məcmu xərclər və ÜMM-un tarazlı artım prosesinin azalması mənasını 

verir. Qeyd olunanlar, dövlət xərclərinin multiplikativ effektə malik olduğunu 

göstərir. Çünki, dövlət xərcləri milli istehsalın həcminə, eyni zamanda əhalinin 

məşğulluq səviyyəsinə birbaşa təsir göstərir. Multiplikativ effekt dövlət 

investisiya və ya xərclərinin artmasının, milli gəlirin investisiya və xərclərinin 

ilkin artım səviyyəsindən daha geniş həcmdə artmasına səbəb olması 

mahiyyətini daşıyır. Dövlət xərcləri mutiplikatoru ÜMM-un artımının, əmtəə 

və xidmətlərin alınmasına sərf olunmuş dövlət xərclərinin artımına nisbəti kimi 

təyin edilir: 

   Burada: 

- dövlət xərclərinin multiplikatoru; 

- ümumi milli məhsul həcminin artımını; 

- dövlət xərclərinin artımını göstərir. 

    Dövlət xərcləri multiplikatorunun həm də, kəmiyyətcə yığıma meylliyin son 

həddi – MPS və istehlaka meylliyin son həddi – MPC kimi iqtisadi 

kateqoriyaların köməyi ilə də ifadə olunduğunu qeyd etmək mümkündür. 

    Bu onu ifadə edir ki, dövlət büdcəsi özünün gəlir maddələrini artırmadan 

xərclərinin həcmini müəyyən qədər artırarsa, gəlirin bu cür artımı baş verər. 
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Bu da o deməkdir ki, dövlət xərclərinin həcminin dəyişməsi, gəlirin 

səviyyəsinin ona mütənasib formada dəyişməsinə səbəb olacaqdır. 

    Başqa bir hala, vergilərin ÜMM-un həcminə təsirinə baxaq və fərz edək 

ki,dövlət, həcmi ÜMM-un həcmindən asılı olmayan birdəfəlik vergi daxil 

etmişdir. Belə bir verginin daxil edilməsi halı vergi ödəyənin sərəncamında 

qalan gəlirin azalmasına səbəb olacaqdır, və nəticədə vergi ödəyicisinin 

xərclərində də azalma müşahidə olunacaqdır. 

    Qeyd etmək lazımdır ki, vergilər də investisiyalar və dövlət xərcləri kimi 

multiplikativ effektin yaranmasına səbəb olurlar. Eyni zamanda, vergilərin 

investisiyalar və dövlət xərclərinin təsiri ilə müqayisədə, ümumi milli məhsulun 

həcminə təsirinin özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır. Bu o deməkdir ki, vergi 

ödəyicisinin sərəncamında qalan gəlir həm istehlaka, həm də yığıma sərf edilir. 

Nəticədə, vergi ödəyicisinin sərəncamında qalan gəlirin azalması ilə həm 

istehlakın azalması, həm də yığımın azalması baş verir. Qeyd olunanlar isə öz 

növbəsində, istehlakın azalmasının istehlaka meylliyin son həddindən 

asılılığını (MPS) müəyyən edir. Beləliklə, vergi daxil edilməsilə istehlakın 

azalmasını müəyyən etmək üçün vergilərin artımını istehlaka meylliyin son 

həddinə vurmaq kifayətdir: 

    Burada, - vergilərin artımını, b - isə istehlaka meylliyin son həddini (MPC) 

göstərir. Buna uyğun olaraq, vergilərin artımının yığıma meylliyinin son 

həddinə (MPS) hasili əlavə vergi daxil edilməsi nəticəsində yığımların azalma 

səviyyəsini göstərir. 

    Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, əgər vergilərin həcmi qədər 

azalırsa vergi ödəyicisinin sərəncamında qalan gəlir də qədər artmış olacaqdır. 

Buna uyğun olaraq istehlak xərcləri qədər artmış olacaqdır. Bu isə öz 

növbəsində istehsalın tarazlı həcminin – dən - yə qədər artımına səbəb 

olacaqdır.  

    ÜMM-un artımının vergilərin artımına nisbəti vergi multiplikatorudur: 
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Ümumi milli məhsulun artımını, isə vergilərin artımını əks etdirir. 

    Yuxarıda qeyd edilənlərdən aşağıdakı nəticəyə gəlmək mümkündür; 

- dövlət xərclərinin artması ümumi milli məhsul həcminin artımına, dövlət 

xərclərinin azalması ümumi milli məhsul həcminin azalmasına; 

- vergilərin artımı isə ümumi milli məhsul həcminin azalmasına, vergilərin 

azaldılması isə ümumi milli məhsul həcminin də artımına səbəb olur. Eyni 

zamanda bunu da qeyd etmək lazımdır ki, vergilərin azaldılmasından əldə 

edilən multiplikativ effekt dövlət xərclərinin artırılmasından əldə edilən 

multiplikativ effektdən zəifdir. Çünki, vergilərin həcmi azaldıldıqda istehlak 

qismən artır, lakin dövlət xərclərinin artımının hər vahidi ümumi milli 

məhsulun həcminə birbaşa təsir göstərir. Buna görə də bu amil fiskal siyasət 

alətlərinin seçilməsi zamanı və 

səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi nöqteyi nəzərindən həlledici rola malikdir. 

İndi isə fiskal siyasətin həyata keçirilməsi üsullarına «təklif iqtisadiyyatı» 

nəzəriyyəsinin tərəfdarlarının baxışları ilə nəzər salaq. 

    «Təklif iqtisadiyyatı» nəzəriyyəsinin tərəfdarları vergi dərəcələrinin 

azaldılmasını məcmu təklifin artmasının bir amili kimi qiymətləndirilər. 

Onların fikrincə, vergi yükünün azaldılması əhalinin gəlirlərinin, son nəticədə 

yığımlarının, eyni zamanda investisiyaların gəlirlilik səviyyəsinin artmasına 

səbəb olur. Bununla da, vergilərin azaldılması milli istehsalın və gəlirin artımı 

ilə nəticələnir ki, bu da həmçinin büdcəyə vergi daxilolmalarını həm azaltmır, 

həm də büdcə kəsirinə səbəb olmur. Lakin vergi dərəcələri aşağı olduqda 

büdcə vergi daxilolmalarının artım səviyyəsi vergitutm bazasının 

genişləndirilməsi hesabına baş verir. 

    İlk öncə milli iqtisadiyyatda tarazlıq səviyyəsinə istehsalın həcminin , 

qiymətlərin səviyyəsinin isə olduğu halda nail olmaq mümkündür. Əhalinin 

gəlirlərindən tutulan vergilərin dərəcəsinin aşağı salınması məcmu təklifin -dən 

-yə artmasına səbəb olur. Məcmu təklifin elə həmin həcmində bu ÜMM-un 
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tarazlı həcminin artmasına  və qiymətlərin səviyyəsinin yüksəlməsinə () gətirib 

çıxarır. Bu halda, sahibkarların gəlirlərindən tutulan vergilərin dərəcələrinin 

aşağı salınması və məcmu tələbin artırılması məcmu təklifin -dən -yə qədər 

artımına səbəb olacaqdır. Bu zaman isə milli iqtisadiyyat çərçivəsində 

istehsalın həcminin , qiymətlərin səviyyəsinin olduğu yeni tarazlıq nöqtəsi 

yaranır.  Hə mçinin qeyd etmək olar ki, vergilərin tələbə təsiri daha sürətlə baş 

verir. Uzunmüddətli dövr üçün əldə edilmiş iqtisadi artım vergi 

daxilolmalarının həcmini artırır. Qısamüddətli dövrdə isə vergilərin 

azaldılması birmənalı olaraq məcmu tələbin artmasına və büdcəyə vergi 

daxilolmalarının azalmasına səbəb olur. Belə  ki, fiskal siyasətlə məcmu təklif 

arasındakı səbəb-nəticə əlaqəsi yalnız uzunmüddətli dövrdə səmərə verir. 

 

 

FƏSİL 3. DÖVLƏTİN DAXİLİ FİSKAL SİYASƏTİNİNİNKİŞAF 

İSTİQAMƏTLƏRİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ. 

3.1 Dövlət büdcəsində vergiligəlirlərin artırılması mexanizmi 

    Digə r ödə niş lə rin vergilə rini ayı rmaq üçün vergilə rdə n daha 

vacibdir. Bunun sə bə bi: 

1. Vergi mə zmununun mə zmununu  qanunvericiliyin düzgün və  düzgün 

tə tbiqi ş ə rtlə ri yaradı r. 

2. Vergilə r, vergilə r və  satı nalma tə nzimlə nmə si konsepsiyası  

qanunları n hazı rlanması  üçün baş lanğ ı c nöqtə si olmalı dı r. 

3. Vergi kateqoriyası nı , vergi orqanları nı n sə lahiyyə tlə rini açı q 

ş ə kildə  b müə yyə n edir. 

Ən vacibi odur ki, maliyyə  öhdə liyini və  öhdə liklə rin digə r növlə rini 

lazı mi ş ə kildə  qiymə tlə ndirmə k mümkün deyildir. 
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Respublikamı zda vergitutma xarakterini müə yyə n etmə k sahə sində  

qanunvericilikdə  boş luqlar mövcuddur. Yə ni ölkə mizdə  "vergi sistemi" 

haqqı nda qanun var. Vergi imtiyazı  Rusiya vergi sistemi qanunu ilə  ə ks 

olunur. Bu qanuna görə  vergilə r və  ödə niş lə r müvafiq büdcə  və  

büdcə də nkə nar fondlarda qanunvericiliyin müddə aları  və  

müddə aları na uyğ un olaraq benefisiarlar üçün icbari ödə niş lə r kimi 

baş a düş ülür. Baş qa sözlə , vergi qanunu və  fiziki ş ə xslə rdə n 

mə cburi ödə niş lə r. Bu vergi tə rifi düzgün hesab edilə  bilmə z. Buna 

görə , bu tə rifdə  doğ ru ə lamə tlə r açı qlanmı r və  ayrı  vergi və  

qeyri-vergi ödə mə lə ri üçün heç bir tə dbir vermir. Mə sə lə n, bu qanunun 

gə lir vergisi ilə  pensiya fondları  arası ndakı  fə rqi müə yyə n etmə k 

mümkün deyil. 

Cinayə tin özü də  fövqə ladə dir. Cə zalar da geniş  yayı lı r. Vergi və  

cə rimə lə r arası ndakı  fə rq ilk növbə də  onları n alı nması  

sə bə bində n axtarı lmalı dı r. Vergilə r milli gə lirin yenidə n 

bölüş dürülmə sində n çə kilir və  gə lə cə k cinayə tlə rin qarş ı sı nı  

almaq üçün cə rimə lə r tə tbiq olunur. Vergi kateqoriyası na ə lavə  olaraq, 

iqtisadi ə də biyyat da iş  tə svirində  istifadə  olunur. Vergi və  ödə niş lə r 

arası nda fə rqlə r var. Vergi ödə yicilə ri ödə mə li olan sistemli bir 

ödə niş . Əmə k haqqı  baxı mı ndan, hə r hansı  bir qanunda 

göstə rilə n xidmə tlə rin göstə rilmə si üçün və  ya müə yyə n hüquqları n 

verilmə si üçün dövlə t və  yeni orqanları n verdiyi yeganə  vasitə lə rdir. 

Və zifə lə r bu və  ya dövlə tin yerinə  yetirilmə si ilə  ə laqə dar xə rclə rin 

köçürülmə sinə  yönə ldilmiş dir. Xidmə tlə rin ödə nilmə sində n ası lı  

olmayaraq, xidmə tin də yə ri və  ya elementi nə zə rə  alı nmı r. Bə zi 

alimlə rin fikrincə , haqlar ictimai hüquqi xidmə tlə rə  aiddir. 

Və zifə  tez-tez dövlə t orqanları nı n iş tirak, istifadə si və  ya müə yyə n 

və  ya oxş ar fə aliyyə tdə  olmaq hüququ üçün alı ndı ğ ı  və sait kimi 
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baş a düş ülür. Qı samüddə tli ə mə k haqqı  də yə rlə ri onları  

vergitutmadan fə rqlə ndirə n mühüm amildir. 

Vergilə r və  vergilə r arası ndakı  ikinci ə hə miyyə tli fə rq, dövlə t 

orqanları nı n xidmə tlə rində n (bu xidmə tlə r üçün) alı nması dı r. 

Ödə niş  öhdə liyi, tə ş viqatçı nı n sə rbə st seçilmə si nə ticə sində  

yaranı r. Vergi ödə mə k öhdə liyi istə nilə n vaxt vergitutma kontekstində  

yaranacaq. Qeyd etmə k lazı mdı r ki, bə zi ölkə lə rin vergi sistemlə rinin 

vergitutma vergi ödə mə lə ri hesab edilmir. Belə cə , Belarus 

Respublikası nda bütün və zifə lə r büdcə  formalaş ması  sisteminə  daxil 

edilir. 

Digə r ödə niş lə r (tə bii ehtiyatlar, su hüquqları  və  meş ə çilik) dövlə tə  

aid olan tə bii ehtiyatları n tə biə ti və  pozulmuş  tə bii tarazlı ğ ı  bə rpa 

etmə k mə qsə di daş ı yı r. Bu bə yanatlar ödə niş lə rimizin 

ümumiyyə tlə  vergi kateqoriyası na aid olmadı ğ ı nı  nə zə rdə  tutmur. 

İ nkiş af etmiş  ölkə lə rdə  vergi ödə yicilə rinin digə r adları  geniş  

istifadə  olunur. (parafiscalites, restrubs). Paraffolkitlə ri vergitutma üsulları  

və  mə cburi tə biə t metodları  ilə  müqayisə  oluna bilə r. Vergi 

ödə yicilə ri arası ndakı  fə rq, büdcə  qanunları na uyğ un olaraq hə r il 

tə sdiq olunması na baxmayaraq, büdcə  daxilolmaları na yönə ldilmə lidir. 

Fransada burada 100-də n çox parafizik növ vardı r. Rusiyada parabiscal 

institutu nadir hallarda yalnı z yerli sə viyyə də  istifadə  olunur. 

Hollandiya, sağ  ə l restrubia feribot, körpü və  gə milə rin istifadə  üçün 

istifadə  olunur. 

Vergi və  və zifə lə ri ayı rmaq üçün yuxarı da göstə rdiyimiz ş ey 

ə nə nə dir. Bu anlayı ş ları  ayı rmaq çox çə tindir. Ancaq bu 

anlayı ş ları n tə rifinin qarı ş ı q olduğ unu unutmamalı yı q. Bu görə  

də  görüş ümüzə  görə  vergilə rin və  rüsumları n kimi tə k istifadə lik, 

nizamsı z xarakter daş ı ya bilə r ödə niş lə rin (mə s. Varislik və  qrant 

vergisi) qanunvericiliklə  də qiq fə rqlə ndirilmə sinin zə ruri olduğ unu 
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bildirə n iqtisadsı  alimlə rin fikri ilə  razı laş maq lazı mdı r. Digə r 

ödə niş lə rdə n vergilə ri fə rqlə ndirmə k xarakterikdir. 

xüsusiyyə tlə ri və  xüsusiyyə tlə ri böyük ə hə miyyə t daş ı yı r. Bunun 

üçün mövcudluğ un ş ə rtlə ri və  qaydaları nı  müə yyə n edə n 

müə yyə n hüquqi ə lamə tlə ri açı qlamalı dı r. Vergilə r vergitutma 

mə sə lə lə rində  normativ tə nzimlə mə lə rdə  ə ks olunan aş ağ ı dakı  

xüsusiyyə tlə rə  xarakterikdir: 

1) Əhə miyyə tli vergi də lillə ri, verginin, mübtə danı n mülkiyyə tinin bir 

hissə sinin dövlə t lehinə  yadlaş ma eyham etmə sidir. Baş qa sözlə , vergi 

ödə nildikdə , gə lirin bir hissə si sahibdə n dövlə t ə mlakı na keçirilir. 

Bununla ə laqə dar bir problem var: dövlə t qurumları  vergilə r 

ödə mə lidirlə rmi? Bir tə rə fdə n dövlə tə  aid müə ssisə lə r üçün 

vergilə rin azad yoxdur və  digə r tə rə fdə n dövlə t mülkiyetindeki 

müə ssisə lə r, mülkiyyə tini də yiş dirmə də n vergi ödə yirlə r. Sovet 

maliyyə  elmində , ictimai qurum və  tə ş kilatları  vergi olaraq qə bul 

edilmə diyi, çünki bu cür ödə niş lə r zamanı  mülkiyyə t forması  

də yiş mə z və  gə lir iqtisadiyyatı nı n dövlə t sahə si içində  bölünmə si 

reallaş ar. Bu perspektiv bazar iqtisadiyyatı  kontekstində  

müə yyə nlə ş dirilmə li, dövlə t müə ssisə lə ri sahibkarlı qla bə rabə r 

sahibkarlı q fə aliyyə t göstə rir. Gördüyünüz kimi, mülkiyyə t də yiş ikliyi 

bu və  ya digə r ödə niş  üçün vahid vergi standartı  ola bilmə z. Dövlə t 

müə ssisə lə rinə  vergi qoyarkə n mülkiyyə tin də yiş dirilmə mə si faktı  

dövlə t müə ssisə sinin xüsusiyyə tlə rində n ası lı dı r. Bu sə bə bdə n bu 

bir istisna. 

(2) Vergidə n baş qa bir vacib element - tə rif və  tə tbiqin qanuni olması , 

yə ni verginin verilmə si və  bölüş dürülmə si. 

3) Vergi mə cburi ödə niş , müə yyə n hallarda vergi ödə yicilə ri vergilə r 

ödə mə lidirlə r. Konstitusiya vergi ödə yicilə ri üçün vacibdir. Vergi 

ödə yicilə ri dövlə t tə rə fində n vergi ödə yicilə ri, hüquq-mühafizə  
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orqanları  və  mə hkə mə  orqanları  kimi tə min edilir. Vergi 

qanunvericiliyinə  riayə t olunması nı  tə min etmə k üçün maliyyə  

sanksiyaları  və  cə za sistemlə ri mövcuddur. Onun sözlə rinə  görə , "vergi 

öhdə liyi vergi sistemində  qeyri-icbari ödə niş lə rin daxil edilmə sinə  

gə tirib çı xaracaq qə də r güclüdür" 

4) Vergilə r büdcə yə  pul ş ə klində  gə lir. Mövcud qanunvericilik eyni 

verginin ödə nilmə sini öngörmüyor. Rusiya hökumə tinin 481 saylı  

«Müə ssisə  və  tə ş kilatları n vergi borcları nı n ödə nilmə sinin 

tə nzimlə nmə si" deyilə n qə rarı nda federal büdcə nin gedə r qisminin 

tə tbiq olunması  üçün lazı mlı  ş ə rtlə ri yaratmaq mə qsə diylə  1996-ci 

ilin May birində n vergilə rin və  digə r ödə niş lə rin ödə nilmə sinin bütün 

və tə ndaş  pul formaları  qə bul edilir. Vergi borcları nı n müə ssisə  və  

tə ş kilatları n ə mlakları na yönə ldilmə si də  istisna tə ş kil etmir, elə  ki 

bu və ziyyə tdə  də  (ə mlakı n satı ş ı ndan sonra) vergilə r büdcə yə  pul 

forması nda girə r. Bə zi ölkə lə rdə  hə lə  də  tə bii vergilə r var. 

Mə sə lə n, Laos və  Vyetnamda kə nd tə sə rrüfatı  vergisi eyni ş ə kildə  

ödə nilə  bilə r. 

5) Vergilə rin ə sas göstə ricilə rində n biri bölünmə zlikdir. Onlar bir 

tə rə fli, ekvivalent olmayan xarakterlə rdir. Ümumi olaraq ə xlaqsı zlı q, 

vergi olaraq ödə nilə n pulun qarş ı lı qlı  tazminatsı z dövlə t büdcə sinə  

girdiyi mə nası nı  verə r. Vergilə rin ödə nilmə si öhdə lə rinə  tə rə fli 

xarekter daş ı yı r, vergi münasibə tlə rində  bağ lı lı q aparan yalnı z bir 

tə rə f tə diyyə çi mövcuddur. Vergini alarkə n dövlə t vergi ödə yicisinin 

qarş ı sı nda hə r hansı  bir qarş ı lı qlı  öhdə liyi yoxdur. Eyni 

zamanda, vergi ödə yicisi vergi ödə mə k üçün hə r hansı  bir haqq almaz. 

Ancaq biz narahatçı q. Bu, vergi ödə yicisinin birbaş a dövlə t 

büdcə sində n fon almadı ğ ı  mə nası nı  vermə z, dövlə t büdcə sində n 

bir ş ey götürmə z. Yə ni pulsuz tə hsil, sə hiyyə  xidmə tlə ri, hüquq-

mühafizə  xidmə tlə ri və  s. Onu istifadə  etmə k hüququ vardı r. Ancaq 
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vergilə r bə rabə r deyil. Hə diyyə çilə rin, ödə diklə ri vergi miqdarı yla 

mütə nasib olaraq ictimai hüquqlardan faydalana. Vergi cezası zlı ğ ı  eyni 

zamanda pul qaytarı lması  də  edə r: Vergi ancaq qanunvericiliyin 

imtiyazlar tə min etmə si ya da büdcə yə  köçürülmə si halı nda qaytarı la 

bilə r. 

Sovetliyin maliyyə lə ş dirilmə si vergilə rə  kompensasiya kimi baxdı . 

Marksa görə  bu mövqe, sosialist cə miyyə tlə rin, istehsalçı ları n və  

fə rdi vergi ödə yicilə rinin cə miyyə t faydası na birbaş a ya da bilvasitə  

olaraq istifadə  edildiyi gerçə yinə  söykə nirdi. Sovet və kili Chippi'ye görə , 

vergi forması nda toplanan fondlar, milli iqtisadiyyatı n və  sosial-mə də ni 

sahə nin inkiş afı na dair xə rclə r forması nda cə miyyə tə  geri döndü. 

6) Vergilə r büdcə  və  ya büdcə də nkə nar fondlara daxil edilir. Bə zi 

hallarda vergilə r, büdcə  və  ya büdcə  xarici fondlar deyil, büdcə  

fondları nı n sahibi və  paylayı cı sı  olan müə yyə n bir ictimai 

mövqeyinin hesabları na köçürülür. Bunun bir nümunə si, və saitlə rin yol 

ş ə rtlə rində n mə sul olanlara pul transferi edə rə k fondlara 

köçürülmə sidir. 

7) Vergilə r mücə rrə ddir, heç bir mə qsə d nə zə rdə  tutulmur. Yə ni 

müə yyə n dövlə t xə rclə rini maliyyə lə ş dirmə k üçün vergilə r vergiyə  

cə lb edilmir. Baş qa bir deyiş lə , dövlə t xə rclə rinin icrası  ayrı  vergi 

ödə niş lə rinin daxil edilmə siylə  ş ə rt koş ulmamalı dı r. Bu prinsip, 

verginin ikinci elementi - vergi münasibə tlə rinin iş tirakçı ları  - donorlar. 

Verqilə r obyektlə ri maddi dünyanı n tə zahürlə rini özündə  ə ks etdirir 

(mə nzil, ə razi, iqtisadi faydalar, ə mtə ə  pulu) və  vergitutma obyektlə rini 

tə yin edə r və  ş ə rt qaçar. Öz içində , vergitutma mövzusu qanuni 

nə ticə lə r doğ urmaz, ancaq qurumun müə yyə n bir qanuni ş ə rtiylə  

ə laqə dar olan vergi öhdə liklə rinin yaradı lması nı n tə mə lidir. 

Vergiyə  cə lb edilə  bir obyekt, vergi ödə yicilə rinin vergi borcunun 

doğ ulduğ u bir dizi hüquqi hadisə dir. Büdcə yə  ödə nilmə li vergi 
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mə blə ğ i vergidə n düş ülebilir. Hüquqi vergi dövrü də  

müə yyə nlə ş dirilir. Ə slində  vergi büdcə sinə  daxil edilmə si lazı m olan 

bir müddə t oldu. 

Verqilə r, bu anlayı ş ı  tə ş kilati-iqtisadi kateqoriyalar və  yenidə n 

dağ ı lamı n yol göstə rici bir prinsipi olaraq ş ə rh vergi nə zə riyyə si 

sahə sidir. Bu prosesin ə hatə  etdiyi bütün ə laqə lə rin sistemi üç alt 

sistemə  ayrı la bilə r. 

1) vergi planlaması , 

2) vergi tə nzimlə nmə si 

3) vergi nə zarə ti 

 

3.2 Fiskal siyasətin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri 

19-cu əsrin sonu və 20-ci əsrin əvvəllərində büdcə sisteminin Azərbaycan 

büdcəsi sistemləri arasında gəlir paylaması yatay şəkildə həyata keçirilmişdir. 

Bu, hər bir dövlətin və ya yerli büdcənin gəlirləri və əmək haqqı ilə eyni 

deməkdir. Bu səbəbdən yerli büdcələrə maddi dəstək vermək çətin idi, çünki 

bu büdcələrin hər biri ayrıca işləmişdir və yardım üçün qanuni əsas yoxdur. Bu 

baxımdan, yerli büdcələrin modeli belədir: 

G = G,  

G gəlirlərin miqdarı ; 

Gx xüsusi gəlirlərin miqdarı . 

Dövlə t büdcə si, həcm gəlirlərinin məbləğini müəyyənləşdirdi. Bundan 

əlavə, yerli büdcələrin gəlirləri ilə birgə təşkil edilən gəlirlər vardır. Yerli 

büdcələrin artması ilə əhalinin həyati ehtiyacları təhsil, səhiyyə, yaşayış, ev və 

qida sənayesi və s. Daxildir. Sahələr maliyyələşdirildi. Bu, yerli büdcələrin 

yaradılması prinsipini dəyişdirdi. 
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Yerli büdcələrin həcmi iqtisadiyyata ayrılacaq xərclərin miqdarına görə 

müəyyən edilmişdir. Bu xərcləri ödəmək üçün üst büdcədən tələb olunan 

tənzimləyici büdcə ayrılmışdır. Beləliklə, yerli büdcələr aşağıdakı modeldə 

yaradılmağa başlamışdır. 

X = Gx + Gt 

burada, 

X-xə rc hə cmi; 

Gx - xüsusi gə lir hə cmi; 

Gt - tə nzimlə yici gə lirlə rin hə cmi. 

Bu modelin üstünlüyü, 

Bütün büdcə lə rin resursları  birlə ş ir; 

Bölgə lə r Bölgə sində  maddi yardı m mexanizmi yaradı lmı ş dı r; 

- Hökumə tin iqtisadi və  sosial inkiş afı nı  tə nzimlə mə k üçün real 

vasitə lə r ə ldə  edilmiş dir. 

Bununla belə , büdcə lə r arası ndakı  büdcə lə r bir sı ra 

çatı ş mazlı qlara malik idi: 

 

Yerli Yerli büdcə lə rin xüsusi gə lir sə viyyə sinin aş ağ ı  düş mə si; 

ə  bir sistem ayrı -ayrı  bölgə lə rə  dövlə t büdcə sində n daha çox 

maliyyə  və saitini cə lb etmə yə  tə ş viq edir; 

Maliyyə siyasətinin rolu nəticədə maliyyə münasibətlərinin hüquqi 

tənzimlənməsidır. Başqa sözlə, maliyyə sisteminin effektivliyini və hüquqi 

iqtisadi məzmuna aid olmağ ı nı  nəzarət etmək mümkündür. Ölkənin 

maliyyə-iqtisadi əlaqələri vasitəsilə maliyyə siyasətinin rolu və ölkənin iqtisadi 

inkişaf gücünə  və dərəcəsinə təsir etmək mümkündür. Bu təsiretmə  maliyyə 
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kredit mexanizmi yolu ilə  iki yolla təmin olunur: maliyyə dəstəyi (dövlət 

büdcəsi) və fiskal tənzimləmə (vergi sistemi). Buradan, ölkədəki heç bir 

sistemin bir maliyyə sistemi kimi əhəmiyyətli olmadığını bilərik. İqtisadiyyatda 

heç kim dəyişməzsə və heç bir şey dəyişməzsə, bu, dövlətin maliyyə sisteminə 

çox ağrılıdır. Yəni, iqtisadiyyatın bütün yenidən qurulmasının uğur və ya 

uğursuzluğunu təmin edir və müstəqil dövlətin siyasi imicinin qaldırılması və 

ya inqilabını nəzərdə tutur. Hər hansı hökumətin maliyyə sistemi bir neçə 

əlaqəli dairələri (qurumları) və orqanları birləşdirir. Maliyyə sistemindəki 

müxtəlif qurumların mövcudluğu bir maliyyə cəmiyyətinin müxtəlif 

ehtiyaclarına xidmət edir və onun təsiri altında bütün ölkə iqtisadiyyatını və 

bütövlükdə sosial sahəni əhatə edir. 

Maliyyə siyasəti iqtisadi siyasətə uyğun olmalıdır və strateji 

tendensiyalara əsaslanmalıdır. Buna görə maliyyə əlaqələrinin istifadəsi üçün 

taktik və strateji vəzifələr müəyyənləşdirilir. Strateji meyllər maliyyə 

resurslarından istifadə üzrə orta və uzunmüddətli gözləntiləri göstərir.  

Maliyyə siyasətinin məqsədi ölkənin davamlı sosial-iqtisadi inkişafına 

əsaslanan maliyyə resurslarının balanslaşdırılmış şəkildə inkişaf etməsini təmin 

etməkdir. Eyni zamanda, ikinci məqsədi ölkənin hakimiyyət orqanlarının 

funksiyalarını və funksiyalarını idarəetmə səviyyəsində yerinə yetirmək üçün 

maliyyə əsaslarını müəyyən etməkdir. Maliyyə siyasətçilərinin fikrinə görə, 

aşağıdakılar daxil edilməlidir: 

Bütün maliyyə sistemlərində maliyyə resurslarının balansını təmin 

etmək; maliyyə resurslarının səmərəli bölüşdürülməsi və istifadəsi; 

Təşkilat və iqtisadi və sosial prosesləri maliyyə metodları ilə təmin 

etmək, əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasını təmin etmək; Effektiv 

resursların idarə edilməsi sistemi yaradın. 

Fiskal siyasətin həyata keçirilməsi üç mərhələdən ibarətdir: əsas 

məqsədləri müəyyənləşdirmək və müəyyən etmək, perspektivləri təşviq etmək 
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və vəzifələri bağlamaq. Bu vəzifələr cəmiyyətin müəyyən bir dövrü üçün 

müəyyən məqsədlərə çatmaq üçün həll olunmalıdır; Maliyyə resurslarının 

istifadəsinin əsas sahələrini müəyyənləşdirin və bu məqsədlərə mümkün qədər 

tez bir zamanda nail olmağa kömək edəcək əlaqələrin təşkili vasitəsilə xüsusi 

formaları inkişaf etdirin. Ən yaxın və perspektivli vəzifələr yaxşı həll olunur; 

Yaradılan vəzifələrlə məşğul ola bilən kadrların seçilməsi və 

yerləşdirilməsi, onların fəaliyyətinin tənzimlənməsi və nəzərdə tutulan 

məqsədlərə nail olmaq üçün xüsusi praktik fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi. 

Fiskal siyasətin əsas aspektləri kimi, dövlətin iqtisadi siyasətinin vacib 

tərkib hissələri hesab olunur: ölkənin faktiki iqtisadi və maliyyə imkanlarını, 

konkret tarixi şəraitləri və beynəlxalq təcrübəni nəzərə alaraq; Tamamilə 

müstəqil və əla maliyyə rəhbərliyi; Qiymət, kredit və pul siyasətinin qarşılıqlı 

təsirinin qiymətləndirilməsi; dövlətin maraqları və müxtəlif sosial qrupların və 

cəmiyyətin istehsalçılarının maraqları arasında üzvi əlaqəni təmin etmək; 

Maliyyə siyasətinin iqtisadiyyatın innovasiya yönümlü inkişaf tendensiyaları 

ilə əlaqələndirilməsi; maliyyə, kredit və pul bazarları, habelə birja fəaliyyətinin 

tənzimlənməsi və s. 

Fiskal siyasətinin effektivliyinin xüsusi göstəriciləri kimi aşağıdakılardan 

istifadə oluna bilər: 

ölkə əhalisinin hər nəfərinə görə əsas kapitala investisiya həcminin 

artımı(investisiya siyasətinin effektivliyini qiymətləndirmək üçün); 

ölkə əhalisinin hər nəfərinə görə vergi daxilolmaları həcminin artımı(vergi 

siyasətinin effektivliyini qiymətləndirmək üçün); 

ölkə əhalisinin hər nəfərinə görə büdcə təminatlılığının artımı(büdcə 

siyasətinin effektivliyini qiymətləndirmək üçün). 
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Hesab edirik ki, maliyyə siyasətinin formalaşması üçün yuxarıda 

göstərilən elmi və nəzəri müddəalar və metodik prinsiplər maliyyə resurslarının 

idarəedilməsinin effektivliyini artırmağa kömək edəcəkdir. İqtisadiyyatın 

iqtisadiyyatla eyni vaxtda tənzimlənməsi eyni zamanda iqtisadiyyatın idarə 

olunması və bazar münasibətləri ilə uyğun gəlir. Vergi mexanizminin rolu və 

əhəmiyyəti, iqtisadiyyatın inkişafı və inkişafında doğru vergi siyasəti vacibdir. 

Vergi siyasəti vergi ödəyicilərini tullantıların əkinçiliyindən çəkinməyə və 

yüksək iqtisadi nəticələrə və məhsuldarlığa nail olmağa təşviq edir, çünki 

zəruri resursların dövlət büdcəsinə səfərbər olunmasını təmin edir. Bizim 

fikrimizcə, vergi siyasətinin səmərəliliyinin artırılması üçün maliyyə 

resurslarının bölüşdürülməsi praktikasında dəyişikliklərin edilməsi daha 

məqsədəuyğun olardı. 

Ölkə ərazisində, xüsusilə də ərazilərdə maliyyə xidmətlərinin inkişafı üçün 

vahid dövlət siyasətinin əsas prioritetləri ölkənin valyuta ehtiyatlarının artırılması, 

pul siyasətinin təkmilləşdirilməsi, pul siyasətinin mexanizmləri və mexanizmləri, 

bankların regional filial şəbəkəsinin genişləndirilməsinə, nağdsız ödəniş alətlərinin 

(POS-terminallar, bankomatlar, məlumat-köşklər) strukturlaşdırılmasının 

sürətləndirilməsi üçün stimullaşdırıcı tədbirlərin tətbiq edilməsi, sığorta və icarə 

xidmətlərinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, tətbiq olunması. Konkret olaraq 

dünyada yaşanan qlobal maliyyə böhranın Azərbaycanın maliyyə sisteminə təsirini 

zəiflətmək üçün aşağıdakı tədbirlərin alınması uyğun tapırıq: büdcə vəsaitlərindən 

səmərəli istifadə və dövlət maliyyə intizamının gücləndirilməsi, dövlət investisiya 

proqramınının prioritetlərinə dəyişdirilməsi, dövlət büdcəsindən infrastruktur 

layihələrinə ayrılan xərclərin azaldılması, böhrana qarşı nəzərdə tutulan tədbirlərin 

maliyyələşdirilməsi üçün dövlət büdcəsindən fon ayrılması, kiçik və orta 

müəssisələrin inkişafı üçün reallaşdırılan proqramlarda kredit faizlərinin aşağı 

salınması və kredit müddətinin uzadılması, yurd xaricində tutulan valyuta 

ehtiyatlarının bir qisminin AzərbaycanınKommersiya banklarında yerləşdirilməsi, 

banklararası və xalqa xitab olaraq edilən güzəştli kreditlərin təşviq, Mərkəz Bankı 
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profilini zənnə siyasətinə yenidən baxılması, əhalinin banklara olan inamını 

artırmaq məqsədiylə lazımlı tədbirlərin tətbiq olunması, əmanətlərin Sigo rtalı 

hissəsinin daha da artırılması, dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ipoteka 

kreditləşməsi şərtlərinin sadələşdirilməsi, dövlət büdcəsi gəlirlərinin optimal 

qaynaqlarını müəyyənləşdirmək üçün vergi potensialının artırılması 

istiqamətlərinin tapılması. 

Beynə lxalq maliyyə tə nə zzülünün Azərbaycanda maliyyə sisteminə 

təsirini azaltmaq üçün iş lə rin görülmə si ölkədə davamlı iqtisadi inkişafa 

gə tirib çı xara bilə r. Qeyri-neft sektorunun inkişafına diqqət ayırmaq, bu 

sahələrdə bütün sahələrin maliyyələşdirilməsinin təkmilləşdirilməsi, büdcə 

gəlirlərinin büdcə gəlirlərinin real gəlirlər vasitəsilə tədricən azaldılması, 

ölkənin müdafiə imkanlarının sabitliyini və təhlükəsizliyini artırmaq üçün 

maliyyə vəsaitinin yaxşılaşdırılması, maliyyə prinsiplərinin tətbiqi və inkişafı 

dövlətin əsas aktivləri arasındadır. 

Dövlət idarəetmə sistemində struktur islahatlarının davam etdirilməsi, 

idarəetmənin daha da yaxşılaşdırılması, dövlət qulluqçularının sosial 

müdafiəsinin gücləndirilməsi, inzibati xərclərin azaldılması üçün tədbirlərin 

həyata keçirilməsi və dövlət satınalmaları nəzarətinin təmin edilməsi üçün 

tənzimləyici çərçivənin inkişafı, strukturunun davamlı inkişafı, daxili 

maliyyələşmənin daha da cəlb edilməsi, infrastruktur obyektlərinin qurulması 

və reabilitasiyası və vəsaitlərin səmərəli istifadəsi üçün effektiv tədbirlər 

görmək. 

Maliyyə sisteminin təkmilləşdirilməsi üçün ən vacib sahələrdən biri 

dövlət borc idarəçiliyi mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi, dövlət zəmanətini 

alan müəssisələrin maliyyə fəaliyyətinə mühüm nəzarətin yaradılması və bu 

müəssisələrin hesabına kredit xidmətinin xərclərinin həyata keçirilməsidir. 

Eyni zamanda, dövlət resurslarından səmərəli istifadəni təmin edəcək, büdcə 

xərclərinin strukturunu yaxşılaşdırmaq və şəffaflığın artırılmasına imkan 

verəcək hüquqi bazanın yaradılmasına və inkişafına davam etməlidir. 
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NƏTİCƏ VƏ TƏKLİF 

Qlobal maliyyə  böhran, milli iqtisadi maliyyə  siyasə tinin 

formalaş dı rı lması  prinsiplə ri, meyarları , mexanizmlə rini və  

imkanları nı  ə hə miyyə tli də rə cə də  də yiş dirmiş dir. Bu, müxtə lif 

iqtisadi mə ktə blə rin ə sas prinsiplə ri baxı mı ndan fiskal siyasə t 

prinsiplə rinin xüsusiyyə tlə rinin aş karlanması  və  qiymə tlə ndirilmə sini 

tə min etmiş dir. Analiz, Azə rbaycanda neft strategiyası nı n hə yata 

keçirilmə sinin ölkə nin maliyyə  imkanları nı  ə hə miyyə tli ölçüdə  

artı rdı ğ ı nı  və  bu və ziyyə tin qı sa müddə tdə  zaman içində  

artı ma yol açaraq xə rclə rə  artı ma gə tirib çı xardı ğ ı nı  göstə rdi. 

Bu kimi hallarda, büdcə  gə lirlə rinin və  xə rclə rinin 

optimallaş dı rı lması , mövcud və  gə lə cə k nə sillə rin maraqları  və  

mə nafelə ri, ölkə nin gə lə cə k inkiş afı  üçün zə ruri infrastrukturun 

yaradı lması  və  sosial inkiş afı n böyümə si ilə  nə ticə lə nmiş dir. Bu 

xüsusiyyə tlə r ə sas prosesin bütün mə rhə lə lə rində  bu və  digə r 

proseslə ri qiymə tlə ndirə rkə n nə zə rə  alı nmalı dı r. 

Maliyyə  siyasə ti, maddə , tə tbiq zə rurə ti ilk olaraq yaxş ı  tə ş kil 

edilmiş  bir bazar iqtisadiyyatı nı n yaradı cı sı  olan John Meynard 

Keynes tə rə fində n tə klif edildi. Yan Timbergen yazı rdı  ki, dövlə t 

tə nzimlə mə  xə rclə rinin imkanları na cavab vermə lidir. Yə ni, maliyyə  

siyasə tinin gə lir və  gedir komponentlə rinin nisbə tinin iyimserliğ ini 

gözlə mə nin lazı mlı lı ğ ı  haqlı dı r. Araş dı rma, maliyyə  

siyasə tinin fə aliyyə tinin tə min edilmə sinin, sosial-iqtisadi inkiş afı n 

uyğ unlaş ması nı n, ölkə nin mövcud və  gə lə cə k nə sillə rin 

gözlə mə lə rinin və  maraqları nı n dinamik və  davamlı  inkiş afı  ilə  
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uyğ un hala gə tirilmə si üçün ə hə miyyə tli bir ş ə rt olduğ unu 

göstə rmiş dir. 

Maliyyə  siyasə t, xüsusilə  vergi siyasə ti vasitə silə  sosial-iqtisadi 

proseslə r üzə rində  tə nzimlə yici bir tə sirə  sahib ola bilə r. Ə lbə ttə , 

maliyyə  siyasə tinin tamamilə  ölkə nin iqtisadiyyat siyasə tinin və  

mə qsə dinin tə biə tinə  bağ lı  olduğ unu göstə rə  bilə r. Tə hlil onu da 

göstə rdi ki, dövlə tin maliyyə  siyasə tinin formalaş ması  və  hə yata 

keçirilmə sinin xarakterinə  ölkə də  tə tbiq olunan tə nzimlə mə  modeli 

və  sistemi, eyni zamanda ölkə nin dünya iqtisadiyyatı na inteqrasiya 

də rə cə si də  ə hə miyyə tli tə siri vardı r. Çünki, dünya tə crübə si 

göstə rir ki, liberal, sosial-demokrat və  ictimai yönümlü 

bazariqtisadiyyatı na söykə nə n ölkə lə rdə  dövlə tin maliyyə  siyasə tinin 

formalaş ması  və  reallaş ması  fə rali xüsusiyyə tlə rə  sahib ola bilə r 

billir. 

Ölkə də ki ictimai və  xüsusi sektorları n xüsusi çə kisi və  bazar 

münasibə tlə rinin rə qabə t gücü sə viyyə si, dövlə tin maliyyə  siyasə tinin 

tə biə ti gə rə yi göz ardı  edilmə mə lidir. Tə hlil onu da göstə rdi ki, 

Azə rbaycanda maliyyə  siyasə tin formalaş ması xarakterinə  Ermə ni 

hücumu nə ticə sində  torpaqları mı zı n iş ğ alı , bir milyondan 

çoxə halimizin qaçqı n və  köçkün və ziyyə tinə  düş mə si, ölkə mizin 

müharibə  və ziyyə tində  olması  Azə rbaycanda maliyyə  siyasə tinin 

formalaş ması  və  hə yata keçirilmə sinin xarakterin çox güclü bir tə siri 

vardı r. Bütün bunları  nə zə rə  alaraq ölkə mizdə  maliyyə  qaynaqları n 

tə sirli istifadə sini tə min edə  bilə rsiniz. Ölkə nin qarş ı -qarş ı ya 

olduğ u strateji hə də flə r və  hə də flə r, gə lə cə kdə  maliyyə  

siyasə tinin ola bilə cə k tə biə ti üzə rində  tə yin edici bir tə sirə  malikdir. 

Bu baxı mdan "Azə rbaycan -2020: gə lə cə yə  baxı ş " inkiş af 

konsepsiyası  irə li sürülə n müddə alar, çə tinliklə r və  və zifə lə rin 
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effektiv hə lli maliyyə  siyasə tin bu mə qsə dlə rin yerinə  yetirilmə sinə  

istiqamə tlə nmə si zə rurə ti ə saslandı rı lı r. 

Çağ daş  ə də biyyat və  praktikaya ə saslanaraq, ustalar, ümumi 

olaraq dövlə tin maliyyə  siyasə tinin hə yata üç ana mə rhə lə yə  ayrı la 

dair tezisin sə bə bini verir: 

1. Hə r ölkə nin iqtisadi və  ictimai inkiş afı na istiqamə tli strateji 

hə də flə r 

qiymə tlə ndirilmə li və  reallaş dı rı lmağ a gerekçelendirilmelidir. 

2. Bilindiyi kimi, sosial-iqtisadi inkiş af sahə sində  qarş ı ya qoyulan 

mə qsə dlə rin hə yata keçirilmə sinin çox ə hə miyyə tli ş ə rti uyğ un 

personal və  bir bütün olaraq lazı mlı  insan potensialı nı n olması nı  

tə lə b edir. Bu baxı mdan, maliyyə  siyasə tində  hə r hansı  bir 

istiqamə tin reallı ğ ı nı  tə yin edə rkə n, ə laqə dar adamı n potensialı  

nə zə rə  alı nmalı dı r. 

3. Maliyyə  siyasə tinin tə sirli bir ş ə kildə  tə tbiq olunması  üçün 

ə n ə hə miyyə tli ş ə rt, tə tbiqin forması , mexanizmi və  quruluş udur 

Belə cə , tə dqiqatdan belə  nə ticə yə  gə linir ki, hə r bir 

mə rhə lə də  maliyyə  siyasə tin xarakterinə  ölkə nin maliyyə  imkanları , 

seçdiyi tə nzimlə mə  modeli, konkret tarixi, siyasi-iqtisadi ş ə rtlə r, bazar 

münasibə tlə rinin yetkinlik də rə cə si, maliyyə , pul-kredit mexanizminin 

effektlidir ə hə miyyə tli tə siri vardı r. Tə crübə də , hə r hansı  bir 

ölkə də  maliyyə  siyasə tinin meydana gə lmə sinin və  tə tbiq 

olunması nı n sə mə rə liliyini qiymə tlə ndirmə k üçün müxtə lif 

göstə ricilə r istifadə  edilmə kdə dir. 

Ümumi olaraq, bu göstə ricilə r aş ağ ı dakı  kimi ümumilə ş dirmə k olar: 

- Birincisi, hə r ölkə nin və tə ndaş ları  ümumi daxili mə hsul 

hə cmi; 
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Əhalinin adambaş ı na düş ə n gə lirlə ri; 

- ölkə də  adambaş ı na düş ə n büdcə  mə blə ğ i; 

- adambaş ı na vergi; 

- adambaş ı na düş ə n ümumi investisiya; 

- sosial xə rclə r üçün investisiyaları n hə cmi; 

- real sektorda investisiyaları n hə cmi; 

Hə rbi xə rclə ri və  s. 

Ə lbə ttə , maliyyə  siyasə tinin tə sirli bir ş ə kildə  tə tbiq olunması  bütün 

bu proseslə rin fə al bir ş ə kildə  tə tbiq olunması  üçün tə sirli hüquqi və  

tə nzimlə yici çə rçivə  tə lə b etmə kdə dir. Analiz göstə rir ki, 

Azə rbaycanda maliyyə  siyasə tin formalaş ması  və  reallaş ması  

xarakterinə  müstə qillik illə rində  sosial-iqtisadi inkiş afı n 

sürə tlə ndirilmə si anlayı ş ı  bölgə lə rin inkiş afı  ilə  ə laqə dar üç 

proqramı n yanı nda yoxsulluğ un azaldı lması  və  artan inkiş afı n 

tə min edilmə si ilə  ə laqə dar proqramları n qə bulunun güclü tə siri 

gözdə n qaçı rı lmamalı dı r. Analiz, büdcə  xə rclə rinin strukturunda 

bölgə lə rə  tə sis edilə n fonlardaki kə skin artı ma baxmayaraq, 

bölgə lə rdə n gə lə n müvə qqə ti vergilə rin Azə rbaycan dövlə t 

büdcə sində % 5-7 nisbə tində  olduğ unu göstə rmə kdə dir. Dövlə t neft 

fondu, sübvansiyonları  və  güzə ş tli kreditlə r, Milli Kiçik və  Orta Ölçülü 

Müə ssisə lə r Fondu vasitə silə  aktarı lmalı , Azə rbaycanda maliyyə  

siyasə tinin belirleyicilerinden biri olaraq görülmə lidir. 

Bu baxı mdan dövlə t büdcə si, ölkə nin sosial-iqtisadi və  infrastruktur 

hə də flə ri üzə rində  prezidentin fondu adı  altı nda kifayə t qə də r pul 

xə rclə yir. Azə rbaycanda maliyyə  siyasə tinin ə sas xüsusiyyə tlə rində n 

biri, qeyri-neft sektorunun dövlə t büdcə sində n qalxması  və  Neft 

Fondundan tə min edilə n fondlara olan marağ a diqqə t etmə lidir. Iş lə r, 
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hə r ölkə nin qlobal maliyyə  böhranı nı n sürdürülebilirliğ inin böyük 

ölçüdə  bu mə rhə lə də  hə yata keçirilə n maliyyə  siyasə tinin tə biə tinə  

bağ lı  olduğ unu göstə rir. Bu baxı mdan baxı ldı ğ ı nda Azə rbaycanda 

müstə qillik illə rində  tə tbiq olunan Unüyütmə  proqramları , müqavilə li 

müqavilə lə r, dövlə t ə mrlə ri və  Azə rbaycanda tə tbiq olunan maliyyə  

siyasə tinin müsbə t xüsusiyyə tlə ri. 

Mə nim fikrimcə , bu islahatları n uğ urlu bir ş ə kildə  sona çatması  

Azə rbaycanda tə sirli bir maliyyə  siyasə tinin ortaya çı xması na və  

inkiş afı na yol açacaq və  gə lə cə kdə  Azə rbaycanı n böyümə si və  

dinamik inkiş afı na gə tirib çı xaracaq. 
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