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Analitik material Azəәrbaycanın büdcəә qanunvericiliyinəә fiskal qaydanın təәtbiqi iləә bağlı 
daxil ediləәn mexanizmləәrəә vəә 2019-cu ildəәn təәtbiqinəә başlanacaq fiskal qaydanın analizinəә 
həәsr edilib. Səәnəәddəә Azəәrbaycan üçün təәklif olunan büdcəә qaydası beynəәlxalq təәcrübəәdəә 
sınaqdan çıxmış anoloji modelləәrləә müqayisəәdəә təәqdim olunur, həәmin qaydaların ölkəәnin 
maliyyəә sistemi üçün aça biləәcəәyi imkanlardan, həәmçinin yarada biləәcəәyi riskləәrdəәn bəәhs 
edilir. Yekunda fiskal qaydaların effektiv təәtbiqi üçün zəәruri institusional mühitin 
formalaşdırılması məәqsəәdiləә təәklifləәr qeyd olunub.  
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Giriş 

Fiskal qaydalar büdcəәnin ayrı-ayrı parametrləәrinəә kəәmiyyəәt məәhdudiyyəәtləәrinin təәtbiqini nəәzəәrdəә 
tutur. İlk növbəәdəә ölkəәnin uzunmüddəәtli strateji maraqlarının siyasəәt qəәrarları qəәbul edəәn 
məәmurların qısamüddəәtli maraqlarından qorunması vacibdir. Seçki yarışı siyasi qüvvəәləәri təәhrik 
edir ki, bütövlükdəә iqtisadiyyatın əәn çox ehtiyac duyduğu deyil, seçiciləәr üçün əәn çox gözəә 
çarpan, onlar üçün cəәlbedici görünəәn xəәrcləәri prioritet seçsinləәr.  
Öz növbəәsindəә, makroiqtisadi sabitliyi təәmin etməәk üçün kontrtsiklik büdcəә siyasəәtinin 
reallaşdırıması önəәmlidir vəә praktikada bu siyasəәt məәhz məәhdudlaşdırıcı fiskal qaydaların təәtbiqi 
sayəәsindəә mümkün olur. Məәhdudiyyəәtləәr dedikdəә dövləәt borcunun həәcminəә, büdcəә kəәsirinəә, 
xəәrcləәrin həәcminəә (ÜDM-əә %-ləә nisbəәtinəә, yaxud artım tempinin miqyasına uyğun), gəәlirləәrin 
həәcminəә (xüsusiləә müxtəәlif büdcəә səәviyyəәləәrinin bir-birinəә ötürdüyü büdcəә dəәstəәyinin həәcminəә) 
münasibəәtdəә kəәmiyyəәt limitləәşdirməәləәri nəәzəәrdəә tutulur. Kontrtsiklik büdcəә siyasəәtinin mahiyyəәti 
isəә odur ki, hökuməәt əәlverişli iqtisadi konyukturanın mövcud olduğu illəәrdəә qazandığından az 
xəәrcləәyir, bu illəәrdəә formalaşdırdığı ehtiyatlar iqtisadi böhran illəәrindəә hökuməәtin maliyyəә 
resurslarına olan ehtiyaclarını qarşılamaq üçün itirilimiş gəәlirləәri kompensasiya etməәyəә imkan 
verir. Bunun əәksi olan siyasəәt protsiklik büdcəә siyasəәtidir vəә beləә siyasəәtin reallaşdırıldığı 
şəәraitdəә hökuməәt böyük gəәlirləәrin əәldəә edildiyi dövrləәrdəә məәhdudiyyəәt qoymadan xəәrcləәməәləәr 
aparır, böhran şəәraitindəә isəә borclar vəә ehtiyatlar hesabına bu xəәrcləәməәləәri davam etdirir. 
Yaxşı işləәnmiş büdcəә qaydası sayəәsindəә bir sıra riskləәrin qarşısını almaq mümkün olur. Məәsəәləәn, 
makroiqtisadi siyasəәti həәyata keçirəәn institutlar üçün təәhlükəәsizlik yastığı formalaşdırır(ehtiyat 
fondlarının yaradılması iləә), məәzəәnnəә sabitliyini təәmin etməәkləә inflyasiyanın yüksəәk səәviyyəәsini 
neytrallaşdırır, qeyri-resurs büdcəә kəәsirinini yüksəәk həәddəә çatmasına imkan vermir vəә s.  

BVF-nin məәlumatına görəә dünyada hazırda 80-dəәk ölkəәdəә büdcəә qaydası təәtbiq edilir ki, 60-dan 
artıq ölkəәdəә borcun, 60-dan bir qəәdəәr az ölkəәdəә büdcəә defisitinin, 20 ölkəәdəә xəәrcləәrin, 10-dəәk 
ölkəәdəә isəә gəәlirləәrin limitləәşdirilməәsi iləә bağlı qaydalar mövcuddur. Büdcəә gəәlirləәri təәbii 
resurslaradan formalaşan ölkəәləәr üçün bu qaydaların olması daha önəәmlidir. Çünki təәbii resurslar 
satılıdığı dünya birjalarında qiyməәtləәr yüksəәk volatilliyəә malikdir vəә dövri olaraq bu bazarlarda 
qiyməәtləәrin kəәskin qalxıb-enməәsi baş verir. Yüksəәk qiyməәtləәr şəәraitindəә böyük xəәrcləәməәləәr 
resurslardan səәməәrəәsiz istifadəә riskini artırır, aşağı qiyməәtləәr şəәraitindəә isəә büdcəә xəәrcləәrinin 
kəәskin azalması iqtisadiyyatda ciddi sarsıntılar yaradır. Bu baxımdan fiskal qaydalar protsiklik 
xəәrc siyasəәtindəәn qaçmaq üçün mühüm mexanizm hesab edilir.   
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1. Resursla zəәngin ölkəәləәrdəә  büdcəә qaydasının təәtbiqi təәcrübəәsi  

   Resursla zəәngin ölkəәləәr içəәrisindəә fiskal qaydaları təәtbiq edəәn ölkəәləәrin sayı çox olsa da, 
Norveç vəә Çili daha uğurlu ölkəәləәr kimi təәqdim edilir . Norveçdəә büdcəәsinin struktur defisitinin 1

səәviyyəәsi Fond aktivləәrinin dəәyəәrinin 4%-dəәn çoxu ola bilməәz. Bu ölkəәkəәdəәki mövcud qaydalara 
(“struktur büdcəә qaydası” adlanır) görəә, büdcəәnin kəәsrləә proqnozlaşdırılmasına 2 halda yol 
verilir: ÜDM-nin artımı öz tarixi minimumundan aşağı səәviyyəәdəә gözləәnir; misin dünya bazar 
qiyməәti son 10 ilin orta qiyməәtindəәn aşağı səәviyyəәdəә proqnoz edilir. Hökuməәt gəәlirləәrinin cəәmi 
25%-i mis ixracından formalaşır. Qüvvəәdəә olan qaydaya görəә, gəәlirləә struktur vəә tsiklik olaraq 2 
yerəә bölünür. Struktur gəәlirləәrəә məәhsul buraxılışının vəә misin dünya bazar qiyməәtinin 
dinamikasında baş verəәn dəәyişiklik nəәzəәrəә alınmaqla, tsiklik gəәlirləәr isəә həәmin trendləәrin nəәzəәrəә 
alınmadan hesablanan gəәlirləәr daxil edilir. İzafi gəәlirləәrin yalnız pensiya sisteminin, xarici borc 
öhdəәlikləәrinin maliyyəәləәşdirilməәsinəә, Məәrkəәzi Bankın rekapitalizasiyasına, bank sisteminin 
dəәstəәkləәnməәsinəә icazəә verilir.  
Heç şübhəәsiz, Azəәrbaycan üçün region ölkəәləәrinin, ilk növbəәdəә resurslarla zəәngin olan Rusiya vəә 
Qazaxıstanın təәcrübəәsi daha cəәlbedicidir. Bu baxımdan təәqdim olunan analizdəә bu 2 ölkəәnin 
təәcrübəәsinəә daha çox diqqəәt ayrılıb. 

1.1. Qazaxıstan təәcrübəәsi 

Qazaxıstanda mövcud qanunvericilik (Büdcəә Məәcəәlləәsi vəә Neft Fondunun vəәsaitləәrinin 
istifadəәsinəә dair Konsepsiya) büdcəә qaydaları çəәrçivəәsindəә fiskal göstəәriciləәrəә müəәyyəәn 
kəәmiyyəәt məәhdudiyyəәtləәri nəәzəәrdəә tutur. Qazaxıstan Məәrkəәzi Bankının ölkəәdəә təәtbiq olunan 
büdcəә qaydalarının analizindəәn aydın olur ki, neft-qaz sektoru üzrəә bütün birbaşa vergiləәr, ixraca 
vergiləәr, bonuslar üzrəә daxilolmalar, pay bölgüsü üzrəә hökuməәtəә ödəәməәləәr Milli Neft Fondunda 
akkumulyasiya olunur . Dövləәt büdcəәsinəә transfertləәrin həәcmi cari dövrün məәzəәnnəәsi iləә 8 mlrd. 2

ABŞ dolları həәcmindəә ola biləәr vəә transfertləәrin ayrılmasına dair parlament təәrəәfindəәn 
təәsdiqləәməә qanunda həәmin məәbləәğin 15% artırılıb-azaldılmasına icazəә verilir. Transfertləәrin 
həәcminəә müəәyyəәn məәhdudiyyəәtləәr olsa da, Qazaxıstanda protsiklik büdcəә siyasəәtinin təәsirləәri 
özünü daha çox göstəәrib. Beləә ki, 2007-2014-cü illəәrdəә Neft Fondunun transfertləәrinin dövləәt 
büdcəәsindəә payı 9%-dəәn 27%-əә yüksəәlmişdi. Yaxud maliyyəә böhranın başlandığı 2008-ci ildəә 
Neft Fondunun daxilolmalarının cəәmi 6%-i yığıma getdiyi halda, əәlverişli konyukturanın 
mövcud olduğu 2011-2014-cü illəәrdəә həәmin göstəәrici 60%-əә yaxın olmuşdu. Qazaxıstanda 
qüvvəәdəә olan başqa məәhdudiyyəәtləәrəә görəә, dövləәt borcu üzrəә ödəәməәləәrin həәcmi Neft Fondunun 
gəәlirlilik səәviyyəәsindəәn yüksəәk ola bilməәz. Eyni zamanda, cari maliyyəә ilindəә dövləәt 
büdcəәsindəәn borca xidməәt üzrəә məәcmu xəәrcləәrin cəәmi büdcəә xəәrcləәrinəә nisbəәti 15%-dəәn yüksəәk 
ola bilməәz.    

 Fiscal Management in Resource-Rich Countries. A World Bank study. https://openknowledge.worldbank.org/1

bitstream/handle/10986/24577/9781464804953.pdf?sequence=2 

 Некоторые аспекты фискальной политики нефтедобывающих стран:  управление нефтяными доходами и 2

ненефтяной дефицит бюджета http://www.nationalbank.kz/cont/publish751196_28623.pdf 
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1.2. Rusiya təәcrübəәsi 

Rusiyada büdcəә qaydalarının təәtbiqi təәcrübəәsi daha uzunmüddəәtlidir, mexanizmləәr isəә 
Qazaxıstanla müqayisəәdəә daha təәkmildir. Rusiya Hesablama Palatasının rəәhbəәri A. Kudrinin 
ekspert qrupu iləә birgəә ölkəәdəә büdcəә qaydalarının təәtbiqi təәcrübəәsinəә dair hazırladığı analitik 
materialda 2000-2018-ci illəәrdəә ölkəәdəә mövcud olan fiskal qaydaları barəәdəә geniş məәlumat 
təәqdim edilir . Ötəәn dövrdəә aparılan islahatlardan sonra 2018-ci ildəәn etibarəәn Rusiyada büdcəә 3

qaydasının yeni mexanizmləәri qüvvəәyəә minib. Buna qəәdəәr isəә 3 fəәrqli qayda təәtbiq edilib. 
Qaydaların təәtbiqi iləә bağlı dövri dəәyişiklikləәr, neft bazarında qiyməәt böhranı yaşandığı 
dövrləәrdəә isəә qaydaların təәtbiqinin dayandırılması təәcrübəәsi göstəәrdi ki, büdcəә qaydaları yalnız 
yüksəәk keyfiyyəәtli dövləәt institutlarının olduğu şəәraitdəә müsbəәt effekt verir vəә nəәticəәli olur. 
Keyfiyyəәtli institutlar dedikdəә ilk növbəәdəә yüksəәk ixtisaslı kadrlara vəә korrupsiyadan uzaq, 
şəәffaf fəәaliyyəәtəә malik dövləәt aparatı nəәzəәrdəә tutulur.    
Uzunmüddəәtli dövrdəә stimullaşdırıcı büdcəә siyasəәtinin qaçılmaz olması qaydalara yenidəәn 
baxmağa sövq eləәdi. 2018-2020-ci illəәr üzrəә federal büdcəәnin timsalında təәtbiq olunan son 
mexanizm xəәrcləәrin məәcmu həәcminin limitləәşdirilməәsini nəәzəәrdəә tutur. Yeni qaydaların əәsas 
mexanizmləәri: 

1) Neft-qaz gəәlirləәrinin baza həәcmi “Urals” markalı neftin həәr barrel üçün 40 dollar 
qiyməәti əәsasında hesablanır vəә 2018-ci ildəәn başlayaraq həәr il baza qiyməәti 2% 
səәviyyəәsindəә indeksasiya olunur. Eyni qaydada təәbii qaz üçün baza ixrac qiyməәti 
müəәyyəәnləәşdirilir vəә uyğun qaydada indeksasiya olunur.  

2) Ortamüddəәtli sosial-iqtisadi inkişaf proqnozları əәsasında qeyri-neft (qaz) 
gəәlirləәrinin baza həәcmi müəәyyəәn edilir; 

3) Rusiya Neft Fondunun (Rifah fondu adlanır vəә artıq ehtiyat vəә əәvvəәlki Rifah 
fondunun bazasında yaranmış vahid fonddur) vəәsaitləәrinin həәcmi ÜDM-nin 5%-dəәn 
aşağı düşdükdəә, federal büdcəәnin vəә Pensiya Fondunun kəәsrinin örtülməәsinəә 
Fondun aktivləәrinin xəәrcləәnəәn hissəәsi ÜDM-nin 1%-dəәn çox ola bilməәz.  

Dünya təәcrübəәsinin öyrəәnilməәsi mükəәmməәl büdcəә qaydalarının hazırlanması baxımından çox 
önəәmlidir. Lakin həәmin təәcrübəәləәr onu da göstəәrir ki, fiskal qaydanın effektiv işləәməәsi yalnız 
mexanizm vəә normaların düzgün seçilməәsi iləә baş vermir. Bundam əәlavəә büdcəә siyasəәtinəә 
məәsuliyyəәtli yanaşmanın mövcudluğu, xüsusiləә dəә konservativ büdcəә planlaşdırmasının vəә 
dayanlıqlı iqtsadi sabitliyin təәmin edilməәsi, qaydalar üçün ümumi institusional mühitin 
mövcudluğu da son dəәrəәcəә vacibdir.  

 Бюджетные правила как инструмент сбалансированной бюджетной политики. 3

 https://www.csr.ru/news/byudzhetnye-pravila-kak-instrument-sbalansirovannoj-byudzhetnoj-politiki/  
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2. Azəәrbaycanda “büdcəә qaydası”nın təәtbiqini zəәruri edəәn institusional şəәrtləәr  

Son 15 ildəә Azəәrbaycan iqtisadiyyatı bir neçəә dəәfəә xarici şokların təәsirinəә məәruz qalıb vəә bu 
məәrhəәləәdəә iqtisadi sistemin kəәnar təәsirləәrəә əәn həәssas nöqtəәləәrindəәn biri büdcəә sistemi olub. 
Xüsusiləә dəә büdcəә gəәlirləәrinin formalaşmasında xarici amilləәr əәhəәmiyyəәtli rol oynadıqda, büdcəә 
sisteminin həәssaslığı daha da yüksəәlir. Bu nöqteyi-nəәzəәrdəәn neft bazarındakı volatilliyəә adekvat 
olaraq büdcəә xəәrcləәməәləәrinin dinamikasında müşahidəә olunan kəәskin dəәyişiklikləәr fiskal 
qaydaların təәtbiqini zəәruri edəәn əәsas institusional amilləәrdəәn birinəә çevrilmişdir. 2003-2018-ci 
illəәrdəә neftin dünya bazar qiyməәtləәrinin dinamikasından asılı olaraq bəәzəәn büdcəә xəәrcləәrinin illik 
artımı həәtta 75-80%-əә, xəәrcləәrin illik azalması 5-6%-əә çatıb.  

Qrafik 1 
Büdcəә xəәrcləәrinin artım dinamikası (əәvvəәlki iləә nisbəәtəәn %-ləә) vəә xam neftin orta illik 

qiyməәtləәri (dollar/barrel)  4

&  
Qeyd: 2018-ci ilin büdcəә göstəәrici gözləәniləәn büdcəә icrasına, neftin qiyməәti isəә ilin 9 ayının 
nəәticəәləәrinəә əәsasəәn göstəәrilib. 
  
Göründüyü kimi, büdcəә xəәrcləәrinin artımı iləә neftin dünya bazar qiyməәtləәri arasında birbaşa 
əәlaqəә mövcuddur. 2006-2008-ci illəәrdəә neft qiyməәtləәri 50%-dəәk yüksəәldiyi şəәraitdəә 
Azəәrbaycanda büdcəә xəәrcləәrinin illik artım tempi 60-77% intervalında dəәyişib. 2009-cu ildəә 
neftin qiyməәtləәrindəә 50%-dəәn azalma büdcəә xəәrcləәrinin 2.5% ixtisarı iləә nəәticəәləәnib. 2010-2013-
cü illəәrdəә yenidəәn neftin qiyməәtinin 50%-dəәk artımı büdcəә xəәrcləәrinin 10-30% intervalında illik 
artımı iləә müşahidəә edilib. Nəәhayəәt, neft bazarında əәn son böhran illəәrindəә - 2015-2017-ci illəәrdəә 
dünya birjalarında neftin 2 dəәfəәdəәn çox ucuzlaşması büdcəә xəәrcləәrinin 1.2-5% intervalında 
azalamasına gəәtirib çıxardı. 2018-ci ildəә neftin orta qiyməәtinin yenidəәn 50% əәtrafında 
yüksəәlməәsi büdcəә xəәrcləәrinin 30%-dəәn çox artımını şəәrtləәndirdi. Beləәlikləә, məәhdudlaşdırıcı 
fiskal qaydaların, eləәcəә dəә nəәticəәli büdcəә mexanizmləәrinin effektiv xəәrcləәməәləәr üçün hesabatlılıq 
mühitinin yoxluğu şəәraitindəә qiyməәt-xəәrc spiralı protsiklik büdcəә siyasəәtinin həәrəәkəәtverici 
amilinəә çevrilib.    
Bir fakta da diqqəәt yetirməәk çox önəәmlidir: ötəәn əәsrin 90-cı illəәrindəәn 2000-ci illəәrin 
ortalarınadəәk Azəәrbaycan hökuməәti həәddəәn artıq məәhdud büdcəә imkanlarına malik olmaqla 
yanaşı, daimi büdcəә defisiti problemi iləә üzləәşib. 1995-2003-cü illəәrdəә ölkəәdəә adambaşına büdcəә 
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xəәrcləәri 50-150 ABŞ dolları, büdcəә xəәrcləәrinin ÜDM-əә nisbəәti 15-20% intervalında dəәyişib. 
Həәmin zaman kəәsiyindəә bütün illəәr əәrzindəә dövləәt büdcəәsinin xəәrcləәri gəәlirləәrini üstəәləәyib vəә 
hökuməәt büdcəә defisitini qapatmaq üçün həәm daxili, həәm dəә xarici məәnbəәləәrdəәn borclanmaya 
gedib. Xüsusiləә dəә 1995-2000-ci illəәrdəә büdcəә kəәsiri kifayəәt qəәdəәr yüksəәk olub vəә defisitin 
ÜDM-əә nisbəәti 2-5% aralığında dəәyişib.  
Yalnız 2005-ci ildəәn başlayaraq ölkəәyəә böyük neft pullarının axını (həәm hasilatın, həәm dəә 
qiyməәtləәrin paralel olaraq kəәskin artımı sayəәsindəә) büdcəә xəәrcləәrinin kəәskin artımı iləә yanaşı 
“kəәsirsiz büdcəә” formalaşdırmaq üçün əәlverişli imkanlar yaratdı. 2005-2014-cü illəәrdəә ayrı-ayrı 
illəәrdəә dövləәt büdcəәsi çox da böyük olmayan məәbləәğdəә (ÜDM-nin 0.2-0.8% intervalında) 
defisitləә, icmal büdcəә isəә daima profisitləә icra edilmişdi. 2005-ci ildəәn etibarəәn büdcəә xəәrcləәrinin 
kəәskin artımını xəәrcləәməәləәrin mütləәq göstəәriciləәrindəәn aydın görməәk olur.  

Qrafik 2 

Büdcəә xəәrcləәri məәbləәği vəә xam neftin dünya bazarında orta illik qiyməәtləәri   5

B  
2005-2014-cü illəәrdəә büdcəә xəәrcləәrinin məәbləәği 9 dəәfəәdəәn çox artaraq 2 mlrd. manatdan 19.1 
mlrd. manata çatmışdır. Lakin həәm 2008-ci ildəә qlobal iqtisadi böhran vəә onun ardınca neftin 
qiyməәtləәrinin kəәskin azalması, həәm dəә 2015-2016-cı illəәrdəә yenidəәn xam neftin sürəәtləә 
ucuzlaşması hökuməәti büdcəәnin icrasında çağırışlarla üzləәşdirdi.  
İqtisadi artımın xəәrc artımı iləә uzlaşdığı şəәraitdəә maliyyəә sistemi xarici şoklara qarşı daha 
dayanıqlı olur. Xüsusiləә dəә iqtisadi resurslardan asılı olan ölkəәləәrdəә qeyri-resurs sektorunun 
yaratdığı əәlavəә dəәyəәrin artım tempi xəәrcləәməәləәrin artımını üstəәləәdikdəә, büdcəә sisteminin təәbii 
resurslardan kəәnarda gəәlir formalaşdırmaq potensialını gücləәndirir, beləә şəәraitdəә xarici şokların 
təәsirləәrinı qeyri-resurs gəәlirləәri hesabına yumşaltmaq daha asan olur.        
Statistik göstəәriciləәrin təәhlili göstəәrir ki, böyük neft gəәlirləәrinin axını dövründəә iqtisadiyyatın 
artım (böyüməә) tempi büdcəә xəәrcləәrinin artım tempindəәn əәhəәmiyyəәtli dəәrəәcəәdəә geri qalıb.   
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Qrafik 3 
İqtisadiyyatın vəә büdcəә xəәrcləәrinin artım tempi, əәvvəәlki iləә nisbəәtəәn %-ləә  6

B  
Rəәqəәmləәrdəәn göründüyü kimi, 2014-cü iləәdəәk olan dövrdəә 2009-cu il istisna olmaqla bütün 
illəәrdəә büdcəә xəәrcləәrinin artımı iqtisadi artım tempini kəәskin fəәrqləә üstəәləәyib. Beləә ki, 
2005-2013-cü illəәrdəә iqtisadi artım tempi 0.1%-34.5% intervalında dəәyişdiyi halda, büdcəә 
xəәrcləәrinin artımı 9.9-77% aralığında olub.  Xüsusiləә dəә 2005-2008-ci illəәrdəә iqtisadiyyatın 
qeyri-neft sektorunun böyüməә tempi iləә büdcəә xəәrcləәrinin artım səәviyyəәsi arasında fəәrq daha 
böyük olmuşdu. Yalnız 2014-2017-ci illəәrdəә neftin qiyməәtinin aşağı olduğu məәrhəәləәdəә 
hökuməәtin büdcəә xəәrcləәrini əәhəәmiyyəәtli dəәrəәcəәdəә ixtisar etməәsi nəәticəәsindəә maliyyəә vəә real 
sektora aid artımlar arasında kəәskin disbalansın aradan qalxması baş vermişdir.    
Son illəәrdəә Neft Fondunun yığım funksiyasının əәhəәmiyyəәtli dəәrəәcəәdəә zəәifləәməәsi vəә bu 
tendensiyanın getdikcəә daha da dəәrinləәşməәsi fiskal məәhdudiyyəәtləәrin təәtbiqini zəәruri edəәn ikinci 
mühüm amil kimi nəәzəәrdəәn keçiriləә biləәr. ƏӘslindəә büdcəә xəәrcləәməәləәrinin sürəәtli artımının da əәsas 
məәnbəәyi rolunda Neft Fondunun transfertləәri çıxış edib. Büdcəә ehtiyacları hesabına Neft 
Fondundan xəәrcləәməәləәr onun yığımlarını əәhəәmiyyəәtli dəәrəәcəәdəә üstəәləәyib. 2005-2017-ci illəәrdəә 
Dövləәt Neft Fonduna 121.6 mlrd. manat vəәsait daxil olub ki, ondan 90.1 mlrd. manatı vəә ya  
74.1%-i xəәrcləәnib, 30.5 mlrd. manatı yaxud 25.9%-i isəә yığıma yönəәldilib. Neft Fondunun 
xəәrcləәnəәn vəәsaitləәrinin 77.4 mlrd. manatı vəә ya 86%-i dövləәt büdcəәsinəә transfert olaraq 
köçürülüb, yerdəә qalan hissəәsi isəә Fondun öz xəәttiləә müxtəәlif layihəәləәrin icrasına səәrf edilib. 
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Qrafik 4 
Dövləәt Neft Fonduna daxilolmalar vəә Fondun yığımları     7

&  

Rəәqəәmləәrdəәn göründüyü kimi, böyük neft pullarının ölkəә iqtisadiyyatına daxil olmağa başladığı 
ilk illəәrdəә (2006-cı il istisna olmaqla) Neft Fondunun yığım əәmsalı xeyli yüksəәk olub. Məәsəәləәn, 
2005-ci ildəә daxil olan vəәsaitləәrin cəәmi 35.3%-i xəәrcləәnib vəә 64.7%-i yığıma yönəәldilmişdi. 
2006-cı ildəә Fondun cari daxilolmaları faktiki olaraq həәmin maliyyəә ili əәrzindəә tam xəәrcləәnsəә dəә 
(cəәmi 0.5% yığım olmuşdu), 2007-2011-ci illəәrdəә Neft Fondunun yığım əәmsalı 35-64% 
intervalında olmuşdu. 2012-ci ildəәn etibarəәn yığım əәmsalı kəәskin şəәkildəә azalmağa başlamış vəә 
neft bazarında qiyməәt böhranı dövründəә əәn aşağı həәddəәdəәk düşmüşdür. Beləә ki, Neft Fondunun 
yığım əәmsalı 2012-ci ildəә 22.7%, 2013-cü ildəә 9.5%, 2014-cü ildəә 20.5%, 2016-cı ildəә 4.1%, 
2017-ci ildəә isəә 9.2% təәşkil etmişdi. Son 6 ildəә neftin qiyməәtinin əәn aşağı həәddəә düşdüyü 2015-ci 
ildəә isəә nəәinki yığım mümkün olmamış, maliyyəә ili əәrzindəә Neft Fondunun xəәrcləәrinin cari 
daxilolmaları 19% üstəәləәməәsi sayəәsindəә yaranmış defisit Fondun ehtiyatları hesabına 
qapadılmışdır.  Dövləәt Neft Fondunun son 13 ildəә (2005-2017-ci illəәr) yığımlar hesabına 
formalaşan hazırkı mövcud ehtiyatlarının dövrləәr üzrəә bölünməәsinəә baxsaq, məәcmu aktivləәrin 
38.4%-i 2005-2009-cu illəәrdəә, 56%-i 2010-2013-cü illəәrdəә, cəәmi 5.6%-i 2014-2017-ci illəәrdəә 
akkumulyasiya olmuşdur. Göründüyü kimi, artıq 2013-cü ildəәn etibarəәn Neft Fondunun yığım 
imkanları sürəәtləә tükəәnmiş vəә beləә vəәziyyəәtdəә növbəәti xarici şoklara hazırlıq üçün Neft Fondu 
vasitəәsiləә xəәrcləәməәləәrin optimillaşdırılması baxımından büdcəә qaydalarının işləәnməәsi zəәrurəәtəә 
çevrilmişdir.       
Nəәhayəәt, Azəәrbaycanda büdcəә gəәlirləәrinin neft-qaz ixracından kəәskin asılılığının aradan 
qaldırılması zəәrurəәti büdcəә qaydalarının təәtbiqini hökuməәt üçün qaçılmaz  edəәn əәsas səәbəәbləәrdəәn 
biridir. Resurs gəәlirləәrindəәn asılılıq səәviyyəәsi nəә qəәdəәr yüksəәk olursa, ölkəәnin büdcəә sisteminin 
dünya xammal bazarlarındakı dövri qiyməәt şoklarına həәssaslığı daha da artır.  
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Qrafik 5 
Dövləәt büdcəәsinin məәcmu gəәlirləәri vəә neft sektorundan daxilolmaları  8

B  
2005-ci ildəә dövləәt büdcəәsinin neftdəәn asılılıq səәviyyəәsi cəәmi 33.7% idisəә, artıq 2012-2014-cü 
illəәrdəә həәmin göstəәricinin səәviyyəәsi 73-74%-əә qəәdəәr yüksəәlmişdi. 2015-2017-ci illəәrdəә isəә 
əәvvəәlki dövrəә nisbəәtəәn xam neftin 2 dəәfəәyəәdəәk dəәyəәr itirməәsi vəә neft sektoru vasitəәiləә 
daxilolmaların da adekvat miqyasda azalması nəәticəәsindəә neft gəәlirləәrinin büdcəәdəә xüsusi çəәkisi 
aşağı düşdü. Son 3 ildəә neft sektorunun büdcəәdəә payı 50% əәtrafında qəәrarlaşıb. Resurs ölkəәləәri 
iləә bağlı araşdırmaların gəәldiyi ümumiləәşdirilmiş nəәticəә budur ki, büdcəәnin təәbii resurslardan 
asılılıq səәviyyəәsi 25%-i ötürsəә, bu yüksəәk asılılıq hesab edilir. Bu baxımdan Azəәrbaycanda 
hökuməәtin səәrəәncam verdiyi maliyyəә resursları baxımından resurs gəәlirləәrindəәn yüksəәk asılılığı 
mövcuddur.  Öz növbəәsindəә bu asılılığın birbaşa məәnbəәyi Dövləәt Neft Fondunun resurslarıdır. 
Beləә ki, 2009-2017-ci illəәrdəә dövləәt büdcəәsinin məәcmu neft gəәlirləәrinin orta hesabla 75-76%-ni 
Fondun transfertləәri, cəәmi 24-25%-i isəә yerli vəә xarici neft şirkəәtləәrinin vergi öhdəәlikləәri 
hesabına formalaşıb.       
Şübhəәsiz ki, son 15 ildəә Azəәrbaycanın qısa fasiləәləәrləә bir neçəә dəәfəә həәr xarici şoklarla üzləәşməәsi 
vəә həәmin məәrhəәləәləәrin heç birindəә büdcəә qaydalarının olmaması nəәticəәsindəә iqtisadiyyatın səәrt 
sarsıntılardan yayına bilməәməәsi hökuməәti böhranlardan dəәrs çıxarmağa məәcbur etdi vəә 2016-cı 
ildəә qəәbul ediləәn Yol Xəәritəәsindəә anoloji qaydaların hazırlanmasının vaciblyi bəәyan olundu. 
Beynəәlxalq təәcrübəәləәr dəә göstəәrir ki, dayanıqlı maliyyəә sisteminin yoxluğu bütövlükdəә 
iqtisadiyyat üçün riskləәrin əәsas məәnbəәyidir vəә iqtisadiyyat şaxəәləәnməә sayəәsindəә həәmin riskləәrdəәn 
sığortalanmaq imkanı qazanmalıdır.  
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3. Azəәrbaycan üçün təәklif olunan fiskal qayda modeli  

2019-cu ildəәn etibarəәn Azəәrbaycanda büdcəәnin təәrtibi fiskal qaydalara uyğun həәyata keçiriləәcəәk. 
Bu qaydalar ölkəә parlamentinin 29 iyun 2018-ci il tarixindəә “Büdcəә sistemi haqqında” Qanuna 
dəәyişiklikləәrəә əәsasəәn mövcud qanunvericiliyəә daxil edilib . Fiskal qaydaların hazırlanması ölkəә 9

prezidentinin 6 dekabr 2016-cı il tarixli fəәrmanı iləә təәsdiqləәnəәn “Azəәrbaycan Respublikasının 
milli iqtisadiyyat perspektivi üzrəә Strateji Yol Xəәritəәsi” adlı səәnəәddəә nəәzəәrdəә tutulmuşdu . 10

Xəәritəәdəә qeyd edilir ki, qlobal makroiqtisadi meyilləәr, onların təәsiri iləә yaranan vəә 
proqnozlaşdırıla bilməәyəәn kəәnar şoklar nəәticəәsindəә baş verəәn potensial çəәtinlikləәrin qarşısının 
alınması, gəәləәcəәk nəәsilləәrəә ehtiyatın yaradılması üçün fiskal çəәrçivəәləәrin yaradılmasına ehtiyac 
var. Bu çəәrçivəәləәrin 4 mühüm komponentindəәn biri olaraq neft gəәlirləәrinin dövləәt büdcəәsinəә 
köçürülməәsini təәnzimləәyəәcəәk “qızıl qayda”nın qəәbulu göstəәrilib (digəәr elementləәr kimi xəәrc vəә 
investisiya intizamı üçün mexanizmin yaradılması, Ortamüddəәtli Xəәrcləәr Çəәrçivəәsinin müəәyyəәn 
edilməәsi, nəәticəәəәsaslı büdcəә mexanizminin formalaşdırılması nəәzəәrdəә tutulub). Səәnəәddəә “qızıl 
qayda”nın təәtbiqinin zəәrurəәti aşağıdakı arqumentləәrləә əәsaslandırılır: 

• Dövləәt Neft Fondunun Maliyyəә Nazirliyinəә köçürdüyü vəәsaitləәrin məәbləәği neftin 
qiyməәtindəәn asılı olaraq dəәyişir vəә dövləәt büdcəәsinəә ARDNF-nin transfertindəә 
sabitliyi təәmin etməәk üçün “qızıl qayda”nın təәtbiqinəә ehtiyac var. 

• “Qızıl qayda” mexanizmi əәsasında köçürməә məәbləәğləәrinin sabitləәşdirilməәsi dövləәt 
xəәrcləәrini dəә neftin qiyməәtindəәki dəәyişkəәnlikləәrdəәn qoruya biləәr.  

• “Qızıl qayda” ÜDM-in dəәyişkəәnliyini azaldaraq Maliyyəә Nazirliyi üçün əәlçatan 
vəәsaitləәrin həәcminin vəә manatın mübadiləә məәzəәnnəәsinin proqnozlaşdırılmasını 
daha da asanlaşdıracaqdır. 

• Proqnozlaşdırma imkanları da öz növbəәsindəә uzunmüddəәtli artım vəә şaxəәləәndirməә, 
habeləә uzunmüddəәtli planlaşdırma vəә dövləәt xəәrcləәrinin səәməәrəәliliyinin 
yüksəәldilməәsi üçün şəәrait yaradacaqdır.  

• ARDNF-dəәn dövləәt xəәzinəәdarlığına vəәsaitin köçürməәsinin optimal məәbləәği dəәqiq 
müəәyyəәn edilməәdiyi üçün Fond təәrəәfindəәn daha yüksəәkgəәlirli vəә uzunmüddəәtli 
investisiya edilməәsindəә çəәtinlik yaranır. 

• Büdcəәyəә transfertləәrin məәbləәğinin məәhdudlaşdırılması ARDNF-əә toplanan 
vəәsaitləәrin həәcmini artıraraq gəәləәcəәk nəәsilləәr üçün faydalı olacaqdır.  

Səәnəәddəә vurğulanır ki, “qızıl qayda”nın həәyata keçirilməәsi vəә artımın təәmin edilməәsindəә mühüm 
amil xəәrcləәrin müəәyyəәn səәviyyəәdəә saxlanılmasından ibarəәtdir. Eyni zamanda Xəәritəәni hazırlayan 
mütəәxəәssisləәr “qızıl qayda” mexanizminin aşağıdakı 4 variantdan biri əәsasında təәtbiq ediləә 
biləәcəәyini qeyd etmişdiləәr:  

(i) Sabit köçürməә məәbləәği. ARDNF-dəәn dövləәt büdcəәsinəә stabil vəә konservativ neft 
qiyməәti, həәmçinin gözləәniləәn orta ixrac həәcmləәrinəә əәsasəәn sabit köçürməә ediləә biləәr. 

 “Büdcəә sistemi haqqında” Qanuna dəәyişiklikləәr.  http://www.e-qanun.az/framework/39838 9

 Azəәrbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrəә Strateji Yol Xəәritəәsi. http://www.e-qanun.az/framework/34254 10
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Bu yanaşma iqtisadiyyatı neft qiyməәtindəәki dalğalanmaların səәbəәb olduğu 
dəәyişkəәnlikləәrdəәn qoruyaraq, qısamüddəәtli sabitliyi təәmin edir;  

(ii) Sabit neft qiyməәtinəә əәsasəәn hesablanan köçürməәləәr. ARDNF-in köçürməәləәri sabit 
vəә konservativ neft qiyməәti əәsasında həәyata keçiriləә biləәr. Bu yanaşma yalnız satılan 
həәcmləәrdəә dəәyişiklik baş verdikdəә köçürməәləәrdəә dəәyişiklikləәrəә yol açır. Lakin təәklif 
olunan mexanizm təәtbiq olunarsa, neft-qaz ehtiyatları tükəәndikdəәn sonra Fondda qalan 
potensial ehtiyatlardan istifadəә üçün yeni “qızıl qayda”nın təәtbiqi lazım gəәləәcəәk;  

(iii) İnvestisiyalardan əәldəә ediləәcəәk sabit gəәlirləәr. Dövləәt büdcəәsinəә köçürməә ARDNF-in 
vəәsaitləәrinin idarəә edilməәsindəәn əәldəә olunan sabit gəәlir şəәklindəә (Norveç modeli) 
aparıla biləәr. Bu yanaşma neft qiyməәtindəәki dəәyişkəәnlikləәrdəәn asılılığı aşağı salsa da, 
fondun nisbəәtəәn kiçikölçülü olması səәbəәbindəәn köçürməә dövləәt büdcəәsinin 
ehtiyaclarını ödəәməәməәk riski var;  

(iv) İnvestisiyaların maliyyəәləәşdirilməәsi. Azəәrbaycan üçün digəәr alternativ variant 
yuxarıda verilmiş variantlardan birinəә uyğun “qızıl qayda” mexanizminəә məәrhəәləәli 
yanaşmadan ibarəәtdir. Bu yanaşma onu nəәzəәrdəә tutur. 

Lakin bu səәnəәdin qəәbulundan təәxminəәn il yarım sonra “Büdcəә sistemi haqqında” Qanuna ediləәn 
dəәyişiklikləәrdəә isəә büdcəә qaydasının təәtbiqi iləә bağlı konkret mexanizm müəәyyəәn edilir. 
Adıçəәkiləәn Qanuna görəә, “büdcəә qaydası” dedikdəә orta vəә uzunmüddəәtli makroiqtisadi 
dayanıqlığı, maliyyəә vəә borc intizamını təәmin edəәn büdcəә siyasəәtinin həәyata keçirilməәsi üçün 
makroiqtisadi vəә büdcəә göstəәriciləәrindəәn ibarəәt çəәrçivəә nəәzəәrdəә tutulur. Səәnəәddəә büdcəә 
qaydasının təәtbiqi üçün bir sıra açar anlayışlar müəәyyəәnləәşdirilib vəә həәmin anlayışlara daxildir: 

• Xalis maliyyəә aktivləәri. Bu göstəәrici ARDNF-nin aktivləәrinin, vahid xəәzinəә hesabının 
qalığının, vahid xəәzinəә hesabının idarəәetməәyəә verilmiş vəәsaitləәrinin, xarici dövləәtləәrin 
Azəәrbaycan dövləәtinəә olan borclarının vəә dövləәt müəәssisəәləәrinin dövləәt büdcəәsi 
qarşısında öhdəәlikləәrinəә xidməәt üzrəә cari iləә düşəәn məәbləәğin cəәmindəәn daxili vəә xarici 
dövləәt borcunun ümumi məәbləәğini çıxmaqla tapılır.   

• Neft gəәlirləәri. ARDNF-nin gəәlirləәrinin vəә neft-qaz sahəәsindəә fəәaliyyəәtdəәn dövləәt 
büdcəәsinəә daxil olan gəәlirləәrin (fiziki şəәxsləәrin gəәlir vergisi istisna olmaqla) cəәmindəәn 
ibarəәtdir;  

• Xəәrcləәnəә biləәn neft gəәlirləәri. Proqnozlaşdırılan büdcəә ilinin əәvvəәlinəә xalis maliyyəә 
aktivləәrinin 30 faizi iləә neft gəәlirləәri arasında yaranan fəәrqin 20 faizinin həәmin 
göstəәriciləәrin kiçiyinin üzəәrinəә gəәlinməәkləә formalaşan məәbləәğdir;  

• Dövləәt müəәssisəәsi. Paylarının (səәhmləәrinin) 51 vəә daha artıq faizi birbaşa vəә ya dolayısı 
iləә dövləәtəә məәxsus olan səәhmdar cəәmiyyəәt, məәhdud məәsuliyyəәtli cəәmiyyəәt, digəәr təәşkilati 
formada fəәaliyyəәt göstəәrəәn hüquqi şəәxsləәr vəә publik hüquqi şəәxsləәrdir.  

• İcmal büdcəә xəәrcləәrinin proqnozlaşdırılan yuxarı həәddi. Büdcəә ili üçün təәsdiq olunan 
neft gəәlirləәrinin, qeyri-neft gəәlirləәrinin vəә ARDNF-nin xəәrcləәrinin cəәmi;  

• İcmal büdcəәnin baza xəәrcləәri.  Dövləәt borcu üzrəә faiz ödəәnişləәri istisna olmaqla icmal 
büdcəәnin yerdəә qalan bütün xəәrcləәri;  

• İcmal büdcəәnin qeyri-neft baza kəәsiri. Xəәrcləәnəә biləәn neft gəәlirləәri nəәzəәrəә alınmadan 
icmal büdcəәnin digəәr gəәlirləәri iləә baza xəәrcləәrinin fəәrqi; 

• Ortamüddəәtli dövr. 5 iləәdəәk olan dövr nəәzəәrdəә tutulur. 
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“Büdcəә sistemi haqqında” Qanuna ediləәn dəәyişikliyəә əәsasəәn, xəәrcləәnəә biləәn neft gəәlirləәrinin 
həәcmini dəәqiqləәşdirəәn hesablama mexanizmi müəәyyəәn olunub.  Xəәrcləәnəә biləәn neft gəәlirləәrinin 
hesablanması üçün Formul aşağıdakı kimidir:  

1. Proqnozlaşdırılan maliyyəә ilinin əәvvəәlinəә xalis maliyyəә aktivləәrinin 30%-i vəә 
proqnozlaşdırılan maliyyəә ili əәrzindəә əәldəә olunan neft gəәlirləәrininn fəәrqi tapılır;  

2. İki göstəәricinin fəәrqi nəәticəәsindəә əәldəә olunan rəәqəәmin 20% hesablanır vəә həәmin 2 
göstəәricidəәn əәn kiçiyinin üzəәrinəә əәlavəә edilir. 

Lakin bu formulda istifadəә olunan 2 əәsas göstəәrici – xalis maliyyəә aktivləәrinin vəә icmal büdcəәnin 
neft gəәlirləәrinin həәcmi müxtəәlif elementləәrdəәn formalaşır. 2018-ci maliyyəә ilinin timsalında yeni 
fiskal qaydalara əәsasəәn xəәrcləәnəә biləәn neft gəәlirləәrinin hesablanması  üçün istifadəә olunan bütün 
göstəәriciləәr vəә həәr bir göstəәrici üzrəә məәbləәğləәr aşağıdakı cəәdvəәldəә təәqdim edilib.    

Xəәrcləәnəә biləәn neft gəәlirləәrinin hesablanması formulasının formalaşdıran göstəәriciləәrin 
Cəәdvəәli 

Cəәdvəәldəә göründüyü kimi, yeni büdcəә qaydalarında nəәzəәrdəә tutulan göstəәriciləәr əәsasında 
aparılan hesablama göstəәrir ki, mövcud qaydaların təәtbiqinəә cari ildəәn başlanmış olsa idi, 2018-ci 
il üçün xəәrcləәnəә biləәn neft gəәlirləәrinin maksimum məәbləәği 14713 mln. manat təәşkil edəәrdi. 
Məәlumat üçün deyim ki, icmal büdcəә gəәlirləәrinin hesablanması üçün hökuməәt neftin qiyməәtini 
2018-ci ildəә 55 dollar səәviyyəәsindəәn götürüb. Bu qiyməәt səәviyyəәsindəә hökuməәt 2018-ci ildəә 
icmal büdcəә üçün  17.5 mlrd. manat gəәlir proqnozlaşdırır. Deməәli, xam neftin 55 dollar qiyməәt 
səәviyyəәsindəә xəәrcləәnəә biləәn neft gəәlirləәrinin həәcmi maliyyəә ili əәrzindəә əәldəә olunacaq cəәmi neft 

Göstəәriciləәr Məәbləәğ, mln. 
manat

Neft Fondunun aktivləәri 61587.2

Vahid xəәzinəә hesabının qalığı 333.2

Vahid xəәzinəә hesabının idarəәetməәyəә verilmiş vəәsaitləәri 1311.3

Azəәrbaycana olan xarici borclar 524.6

Dövləәt müəәssisəәləәrinin dövləәt büdcəәsi qarşısında öhdəәlikləәrinəә 
xidməәt üzrəә cari iləә düşəәn məәbləәği

0

Azəәrbaycanın xarici vəә daxili borcları 17194.4

Xalis maliyyəә aktivləәri 46562.3

Xalis maliyyəә aktivləәrinin 30%-i 13968.6

Cəәmi neft gəәlirləәri, ondan 
ARDNF-nin gəәlirləәri 
Neft-qaz sektorundan dövləәt büdcəәsinəә vergi daxilolmaları

17690.8 
15310.8 
2380.0

Xəәrcləәnəә biləәn neft gəәlirləәrinin həәcmi (8-ci qrafa-9-cu 
qrafaX20%+8-ci qrafa)

14713
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gəәlirləәrinin təәxminəәn 85%-ni təәşkil edir. Bu o deməәkdir ki, neftin qiyməәtinin 55 dollardan aşağı 
düşdüyü şəәraitdəә hazırkı formula iləә xəәrcləәnəә biləәn neft gəәlirləәrinin həәcmi maliyyəә ili əәrzindəә 
əәldəә olunacaq cəәmi neft gəәlirləәrinin həәcminəә bəәrabəәr ola biləәr.       

Anlayışlarla yanaşı “Büdcəә sistemi haqqında” Qanunda nəәzəәrdəә tutulan dəәyişiklikləәr icmal 
büdcəәnin təәrtibi üçün dəәqiq fiskal çəәrçivəәləәr dəә müəәyyəәnləәşdirib: 

1) Növbəәti maliyyəә ili üzrəә icmal büdcəә xəәrcləәrinin yuxarı həәddi cari ilin təәsdiq 
olunmuş icmal büdcəә xəәrcləәrinin 103 faizindəәn çox olmamalıdır. Xəәrcləәrin ümumi 
məәbləәğini müəәyyəәn etməәk üçün xəәrcləәnəә biləәn neft gəәlirləәri vəә bütün qeyri-neft gəәlirləәri 
cəәmləәnir.  

2) Növbəәti büdcəә ili üzrəә icmal büdcəәnin qeyri-neft baza kəәsirinin qeyri-neft ümumi 
daxili məәhsula nisbəәti göstəәricisinin cari ilin müvafiq göstəәricisindəәn az olması 
həәdəәfləәnir. Həәmin nisbəәt göstəәricisi cari ilin müvafiq göstəәricisindəәn az olmadıqda, icmal 
büdcəә xəәrcləәrinin proqnozlaşdırılan yuxarı həәddi növbəәti il üzrəә icmal büdcəәnin qeyri-
neft baza kəәsirinin qeyri-neft ümumi daxili məәhsula nisbəәtinin həәdəәf göstəәricisinəә uyğun 
azaldılır.  

3) İcmal büdcəәnin qeyri-neft baza kəәsirinin qeyri-neft ümumi daxili məәhsula 
nisbəәtinin ortamüddəәtli dövr üzrəә həәdəәfləәri Maliyyəә Nazirliyi müəәyyəәn edir.   

4) İcmal büdcəә xəәrcləәrinin yuxarı həәddi hesablanarkəәn dövləәt borcu, dövləәt 
müəәssisəәləәrinin borcları (dövləәt zəәmanəәti iləә vəә beləә zəәmanəәt olmadan alınan borclar 
da daxil olmaqla) nəәzəәrəә alınır vəә onun əәsasında dövləәtin vəә dövləәt müəәssisəәləәrinin 
ortamüddəәtli dövrdəә borcalma üzrəә artım vəә məәhdudlaşdırma həәdəәfləәri müəәyyəәn 
edilir.   

5) Büdcəәnin icrası prosesindəә büdcəә qaydasının təәtbiqi dayandırıla biləәr. İcra zamanı 
dövləәt büdcəәsinin gəәlirləәri vəә kəәsirin maliyyəәləәşdirilməәsi üzrəә cari ilin rüblük faktiki 
daxilolmaları təәsdiqləәnmiş rüblük göstəәriciləәrdəәn 10 faiz vəә ya bu daxilolmalar ARDNF-
nin dövləәt büdcəәsinəә transfertləәri istisna olmaqla təәsdiqləәnmiş rüblük göstəәriciləәrdəәn 5 
faiz az olarsa, Maliyyəә Nazirliyinəә verilmiş səәlahiyyəәtləәr çəәrçivəәsindəә bu kəәnarlaşmanı 
aradan qaldırmaq mümkün olmazsa, 2 növ addım atıla biləәr: ya cari ilin dövləәt büdcəәsinəә 
yenidəәn baxılaraq sekvestrin təәtbiqi, ya da dövləәt büdcəәsinin təәsdiq olunmuş xəәrcləәrinin 
çatışmayan hissəәsinin təәmin edilməәsi məәqsəәdiləә büdcəә qaydasının təәtbiqinin 
dayandırılması üçün oktyabr ayının 25-dəәn gec olmayaraq Nazirliyin təәklifi əәsasında ölkəә 
prezidenti qanunvericilik təәşəәbbüsü iləә Milli Məәclisəә müraciəәt edəә biləәr.  

6) ƏӘgəәr büdcəә qaydasının təәtbiqi dayandırılarkəәn icmal büdcəәnin xəәrcləәri yuxarı həәdd 
kimi təәsdiqləәnmiş xəәrcləәrdəәn çox olarsa, Maliyyəә Nazirliyi icmal büdcəә xəәrcləәrinin 
ortamüddəәtli dövrdəә büdcəә qaydası üzrəә hesablanmış yuxarı həәddəә çatdırılması 
üzrəә təәklifləәrini cari il sentyabrın 25-dəәk gec olmayaraq ölkəә prezidentinəә təәqdim 
edir. 

Artıq fiskal qaydalar hüquqi qüvvəәyəә minib vəә qanunvericilikdəә 2019-cu icmal büdcəәsinin məәhz 
bu qaydalar əәsasında təәrtibi təәsbit edilib. İndi əәsas sual budur ki, müəәyyəәnləәşdiriləәn fiskal 
çəәrçivəәləәr hökuməәtin “qızıl qayda”nın təәtbiqi nəәticəәsindəә həәll etməәli olduğu problemləәri aradan 
qaldırmağa nəә dəәrəәcəәdəә imkan yaradacaq. Məәsəәləәn, prostsiklik büdcəә siyasəәtindəәn kontrtsiklik 
siyasəәtəә keçidi təәmin edəәcəәkmi? Makroiqtisadi şəәraitin xarici şoklara həәssaslığını aradan 
qaldıracaqmı? Gəәləәcəәk nəәsilləәrəә ehtiyatın yaradılmasını vəә qorunmasını təәmin edəә biləәcəәkmi? 
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Büdcəәnin neft-qaz gəәlirləәrindəәn asılılığını minimuma endirməәkləә iqtisadi diversifikasiyasını 
stimullaşdırmağa nail olacaqmı?  
Məәhz bu suallardan çıxış edəәrəәk fiskal çəәrçivəәləәrin təәtbiqinin iqtisadiiyata gəәtirəә biləәcəәyi 
faydaları vəә mümkün riskləәri qiyməәtləәndirməәk olduqca vacibdir.    
Fiskal qaydaların təәrkibnəә ölkəә prezidentinin 24 avqust 2018-ci il tarixli səәrəәncamı iləә 
təәsdiqləәnəәn “Azəәrbaycan Respublikasında dövləәt borcunun idarəә edilməәsinəә dair orta vəә uzun 
müddəәt üçün Strategiya”nı  daxil etməәk lazımdır. Bu səәnəәd dövləәt borcunun səәviyyəәsi üçün 11

çəәrçivəәləәri müəәyyəәn edir. Dünya təәcrübəәsindəә hökuməәtin borclanması iləә bağlı çəәrçivəәləәr fiskal 
qaydaların təәrkib hissəәsidir. Eləә səәnəәdin özündəә dəә vurğulanır ki, borc Strategiyası “Büdcəә 
sistemi haqqında” Qanunda nəәzəәrdəә tutulan büdcəә qaydasının təәləәbləәrinəә uyğunlaşdırılmaqla 
hazırlanıb. Stragegiyanın əәsas strateji həәdəәfləәrindəәn biri kimi 2018-2025-ci illəәr üzrəә ümumi 
dövləәt borcunun ÜDM-əә nisbəәtinin yuxarı həәddinin 30 faizdəәn çox olmaması vəә 2025-ci iləәdəәk 
20 faizdəәn aşağı salınması, eyni zamanda ümumi dövləәt borcuna xidməәt xəәrcləәrinin dövləәt 
büdcəәsi xəәrcləәrinəә nisbəәtinin 15 faizdəәn aşağı olması müəәyyəәn edilib.  

3.1 Fiskal qaydaların təәtbiqinin iqtisadiyyat üçün imkanları  

Azəәrbaycanın 2015-2017-ci illəәrdəә üzləәşdiyi iqtisadi reallıqlar göstəәrdi ki, büdcəәdəә vəә ölkəәnin 
ixracatında təәbii resursların payı nəә qəәdəәr yüksəәk olursa, qiyməәt volatilliyi zamanı həәm büdcəә, 
həәm dəә milli valyutanın məәzəәnnəәsi ciddi riskləәrləә üzləәşir, makroiqtisadi qeyri-sabitilik təәhlükəәsi 
artır. 2014-cü ilin sonunda Neft Fondunda 37 mlrd. dollar toplanmışdı, 2016-cı ilin sonunda bu 
rəәqəәm 33 mlrd. dollara enmişdi. 2015-2016-cı illəәr neftin orta illik qiyməәtinin 42-53 dollar 
intervalında olduğu illəәr idi vəә deməәli bu qiyməәt səәviyyəәsindəә həәr il orta hesabla Neft Fondunun 
ehtiyatları 2 mlrd. dollar əәriməәyəә məәruz qaldı. Bu baxımdan “sabit vəә aşağı qiyməәt” metodu 
əәsasında büdcəә planlanması makroiqtisadi sabitliyin təәminatı üçün əәsas vəә etibarlı mexanzimdir.  
Eyni zamanda, büdcəә (həәm gəәlirləәr, həәm dəә xəәrcləәr hissəәsi) maksimim dəәrəәcəәdəә tsiklik 
elementləәrdəәn təәmizləәnməәlidir. Yəәni təәbii resurs sektoruna bağlı həәr hansı məәdaxil məәnbəәyi (vəә 
ya məәnbəәləәri) büdcəәdəә eləә yüksəәk paya malik olmamalıdır ki, büdcəә gəәlirləәrinin formalaşması 
dünya bazarlarında resursların qiyməәt volatilliyinin neqativ təәsirləәrindəәn tam sığortalanmış 
olsun. Yaxud eləә xəәrc istiqaməәtləәri  olmamalıdır ki, neft bahalananda həәmin istiqaməәtləәrəә daha 
çox vəәsait ayrılsın, neft daha ucuz olanda vəәsaitləәrin həәcmi kəәskin azalsın.  
Beləә şəәraitdəә xəәrcləәrin limitləәşdirilməәsi kontrtsiklik siyasəәtəә keçid baxımından gözləәniləәn 
nəәticəәni əәldəә etməәyəә imkan verəә biləәr. Çünki sabit xəәrcləәməәləәr xam neftin birja qiyməәtləәrindəәn 
asılı olmayaraq maliyyəә sistemini qiyməәt-xəәrc spiralından kəәnarda saxlayacaq.    
Lakin “Büdcəә sistemi haqqında” Qanununda xəәrcləәrin limitləәşdirilməәsi iləә bağlı seçiləәn 
məәhdudlaşdırıcı normanı (növbəәti maliyyəә ili üzrəә icmal büdcəә xəәrcləәrinin yuxarı həәddi cari ilin 
təәsdiq olunmuş icmal büdcəә xəәrcləәrinin 103 faizindəәn çox olmamalıdır) müzakirəә etməәyəә dəәyəәr. 
ƏӘvvəәla, qanunda xəәrcləәrin nominal artımı nəәzəәrdəә tutulur, halbuki real artım əәsasında 
limitləәşdirməә iqtisadi baxımdan daha doğru yanaşma olardı. Çünki illik 13-15% inflyasiya 
olduğu şəәraitdəә nominal olaraq xəәrcləәrin 3% artması xəәrcləәrin real olaraq 12% azalması 
deməәkdir ki, bu ölkəәdəә həәm sosial duruma, həәm dəә makroiqtisadi şəәraitəә neqativ təәsir göstəәrəәr. 
Digəәr təәrəәfdəәn, bir sıra resurs ölkəәləәrindəә olduğu kimi xəәrcləәrin artım tempi qeyri-resurs 
sektorunun artım tempi iləә sinxronlaşdırılmalıdır. Azəәrbaycan bir sıra sosial xəәrcləәrin (təәhsil, 
səәhiyyəә, elm, sosial müdafiəә) ÜDM-dəә payına vəә adambaşına həәcminəә görəә inkişaf etmiş vəә bir 
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sıra inkişaf etməәkdəә olan ölkəәləәrdəәn əәhəәmiyyəәtli dəәrəәcəәdəә geri qalır. Bu nöqteyi-nəәzəәrdəәn qeyri-
resurs sektoru hesabına xəәrcləәrin artımının təәmin edilməәsi mümkün olduğu təәdqirdəә, xəәrcləәrin 
indiki səәviyyəәdəә səәrt limitləәşdirilməәsi ölkəәnin sosial-iqtisadi inkişafını əәngəәlləәyəәn ciddi maneəәyəә 
çevriləә biləәr. Xəәrcləәrin neft gəәlirləәri hesabına artımının qarşısını almaq həәdəәfləәnirsəә, bu məәsəәləәdəә 
məәqbul çıxış yolu gəәlirləәrin büdcəәdəә payının limitləәşdirilməәsidir. 
Xəәrcləәrin volatilliyinin makroiqtisadi şəәraitəә neqativ təәsirləәrinin neytrallaşdırılması üçün konkret 
funksional xəәrc istiqaməәtləәri üzrəә dəәyəәrləәndirməәnin aparılması, son 10 ildəә kəәskin ixtisarların vəә 
artımların təәtbiqi edildiyi funksional xəәrc istiqaməәtləәri nəәzəәrdəәn keçirilməәli vəә büdcəә qaydasının 
təәtbiq olunacağı perspektivdəә həәmin xəәrcləәrin volatilliyinin aradan qaldırılması diqqəәt məәrkəәzinəә 
çıxarılmalıdır.    

Qrafik 6 

Hökuməәtin funksiyaları üzrəә konkret xəәrc növləәrin volatillik səәviyyəәsi  
(büdcəәnin prioritet xəәrcləәrinin əәvvəәlki iləә nisbəәtəәn dinamikası)  12

$  

Diaqramdan göründüyü kimi, 2005-2017-ci illəәrdəә dövləәt büdcəәsinin 10 xəәrc istiqaməәtindəәn 
yalnız 3-ü  üzrəә kəәskin artıb–azalmalar müşahidəә edilir. Həәmin xəәrcləәrəә dövləәt borcuna xidməәt 
xəәrcləәri, investisiya xəәrcləәri vəә əәsas bölməәləәrəә aid edilməәyəәn xidməәt xəәrcləәri daxildir. Deməәli, 
yaxın dövrdəә bu xəәrcləәrin həәm büdcəәnin məәcmu xəәrcləәrinəә, həәm dəә ÜDM-əә nisbəәtinin optimal 
vəә daha sabit səәviyyəәsi büdcəә strategiyasının həәlledici məәsəәləәsi olmalıdır.  
Xəәrcləәrin optimillaşdırılması təәdbirləәri çəәrçivəәsindəә dövləәt büdcəәsi vasitəәsiləә ciddi iqtisadi 
əәsaslandırma olmadan dövləәt şirkəәtləәrinəә maliyyəә dəәstəәyinin göstəәrilməәsi siyasəәti tam aradan 
qaldırlmalıdır. Məәsəәləәn, 2016-cı ildəә özünümaliyyəәləәşdirməә prinsipi əәsasında fəәaliyyəәt göstəәrəәn 
bir sıra dövləәt müəәssisəә vəә şirkəәtləәrinin dövləәt büdcəәsinin vəәsaitləәri hesabına böyük həәcmli 
dəәstəәk verilib. Beləә ki, “dövləәt müəәssisəәləәrinin maliyyəә sağlamlaşdırılması vəә kapitalizasiyasının 
genişləәndirilməәsi” adı altında 2016-cı ildəә büdcəәnin ehtiyat fondundan nəәzarəәt səәhm paketinin 
91.5%-i dövləәtəә məәxsus olan Azəәrbaycan Beynəәlxalq Bankına 564. mln. manat vəәsait ayrılıb. 
Bundan əәlavəә, büdcəәnin müxtəәlif bölməәləәri üzrəә qəәnaəәt edilmiş vəәsaitləәr hesabına “Azəәrenerji” 
ASC-yəә 360 mln. manat, “Azəәrişıq” ASC-yəә 416 mln. manat vəәsait ayrılıb vəә nəәticəә etibarı iləә il 
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 Dövləәt büdcəәsinin funksional strukturu iləә bağlı məәlumatlar Dövləәt Statistika Komitəәsinin saytlndan götürülmüşdür https://12
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əәrzindəә ümumilikdəә dövləәt şirkəәtləәrinin kapitalizasiyası iləә bağlı dövləәt büdcəәsinin xəәrcləәri 
1340.0 mln. manat vəә ya büdcəәnin ümumi xəәrcləәrinin 7.5%-i səәviyyəәsindəә olub.          
Dövləәt borcunun həәcminin limitləәşdirilməәsi makroiqtisadi riskləәrin azaldılması 
baxımından vacib addımdır. Xüsusiləә dəә xarici valyuta nominallı borcların ümumi borc 
portfelindəә xüsusi çəәkisinin həәdəәfəә alınması məәzəәnnəә volatilliyinin makriqtisadi şəәraitəә neqativ 
təәsir kanallarının birinin təәsirinin minimuma endirilməәsi baxımından çox mühümdür. 

3.2. Fiskal qaydaların təәtbiqindəә iqtisadiyyat üçün mümkün riskləәr  

Heç şübhəәsiz istəәniləәn islahat vəә mexanizm iqtisadiyyat üçün müəәyyəәn imkan vəә fürsəәtləәr 
təәqdim etməәkləә yanaşı müəәyyəәn riskləәr dəә yaradır. Önəәmli olan həәmin riskləәri öncəәdəәn dürüst 
qiyməәtləәndirməәk vəә mexanizmin təәtbiqi zamanı onlardan qaçmaq üçün preventiv mexanizmləәri 
həәrəәkəәtəә gəәtirməәk, yaxud vaxt itirməәdəәn dövri olaraq mexanizmin hüquqi bazasını 
təәkmilləәşdirməәk lazımdır.  
Azəәrbaycan üçün təәklif olunan fiskal qaydanın əәsas mümkün riskləәr kimi aşağıdakıları qeyd 
etməәk olar:       
Birinci risk: gəәləәcəәk nəәsilləәr üçün yığımların baş verməәsi nisbəәtəәn yüksəәk neft qiyməәtləәri 
şəәraitindəә - neft qiyməәtinin əәn azı 55 dolları ötdüyü şəәraitdəә mümkün ola biləәr 

Bəәzi resurs ölkəәləәrinin (məәsəәləәn, Çili, Rusiya) təәcrübəәsindəә fiskal qayda büdcəә xəәrcləәrinəә təәbii 
resursların dünya bazar qiyməәtləәri əәsasında məәhdudiyyəәt qoyur. Bu nəәticəә etibarı iləә neft-qaz 
gəәlirləәrinəә məәhdudiyyəәt qoymaqla yekunda xəәrcləәrin limitləәşdirilməәsi üsuludur. Azəәrbaycanda 
isəә beləә deyil: xəәrcləәrin hazırda təәklif olunan maksimum 3% limitləәşdirildiyi şəәraitdəә beləә nəәzəәri 
olaraq maliyyəә ili əәrzindəә icmal büdcəәyəә daxil olan neft gəәlirləәrinin hamısı xəәrcləәnəә vəә yığım baş 
verməәyəә biləәr. İndiki formulanın təәtbiqi neftin qiyməәtinin dəә büdcəә məәhdudiyyəәtləәrinəә təәsirini 
əәhəәmiyyəәtli dəәrəәcəәdəә azaldır vəә həәtta neftin nisbəәtəәn yüksəәk qiyməәtləәri (məәsəәləәn, 60-70 dollar) 
olduğu şəәraitdəә beləә bir maliyyəә ili əәrzindəә olunan bütün neft-qaz gəәlirləәrinin dövləәt büdcəәsi vəә 
Fond vasitəәsiləә xəәrcləәnməәsi mümkündür. Məәsəәləәn, 2017-ci ilin rəәsmi göstəәriciləәrinəә əәsasəәn 
aparılan hesablama aparıldıqda, hazırkı formulaya uyğun olaraq xəәrcləәnəә biləәn neft gəәlirləәrinin 
məәbləәği 13968.6 mln. manat təәşkil edir. Xam neftin vəә təәbii qazın hazırkı ixrac vəә hasilat 
həәcmləәri, həәmçinin milli valyutanın mövcud məәzəәnnəәsi iləә hesablandıqda, neftin orta illik 
qiyməәtinin 60 dollar olduğu şəәraitdəә icmal büdcəәnin neft gəәlirləәrinin ümumi məәbləәği 14.5 mlrd. 
manatı ötmür. Bu o deməәkdir ki, hazırkı formula iləә neft gəәlirləәrindəәn gəәləәcəәk nəәsilləәr üçün 
yığım yalnız yüksəәk neft qiyməәtləәri (60 dollardan yüksəәk) şəәraitindəә mümkündür.    

İkinci risk: neft gəәlirləәrindəәn büdcəә vasitəәsiləә istifadəәnin məәhdudlaşdırılması təәşəәbbüsünün 
məәzəәnnəә sabitliyinəә təәsirinəә dair iqtisadi əәsaslandırma təәqdim edilməәsi məәqsəәdəәuyğun 
olardı  
  
Təәdiyəә balansının təәhlili göstəәrir ki, cari hesablar balansı çəәrçivəәsindəә ölkəәyəә valyuta 
daxilolmlarının 70-75%-i neft-qaz sektoru hesabına təәmin edilir. Bu fakt onu göstəәrir ki, milli 
valyutanın məәzəәnnəәsinin sabitliyinin təәmin edilməәsindəә qeyri-neft sektorunun xüsusi çəәkisi 
30%-i ötmür. Bu baxımdan valyuta bazarının ehtiyaclarının qarşılanma səәviyyəәsi vəә büdcəә 
vasitəәsiləә neft gəәlirləәrinin xəәrcləәnməәsinin məәhdudlaşdırma səәviyyəәsi arasında əәlaqəәyəә, qarşılıqlı 
təәsirəә dair rəәsmi hesablamaların təәqdim edilməәsi çox önəәmlidir.    
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Üçüncü risk: Büdcəә qaydasına əәsasəәn gəәlirləәrin məәhdudlaşdırılması üçün təәklif olunan 
formulanı təәşkil edəәn elementləәrin protsiklik xarakter daşıması da diqqəәtdəә saxlanmalıdır  

Fiskal qaydaların təәtbiqi iləә hökuməәt protsiklik büdcəә siyasəәtini tamamiləә kontrtsiklik siyasəәtləә 
əәvəәzləәməәyi həәdəәfləәyir.  
Həәr maliyyəә ili üzrəә xəәrcləәnəә biləәn neft gəәlirləәrinin həәcmi xalis maliyyəә aktivləәrinin həәcminəә 
əәsasəәn müəәyyəәn edilir. Xalis maliyyəә aktivləәrinin formalaşmasında isəә əәsas göstəәriciləәr Neft 
Fondunun aktivləәrinin vəә dövləәt borcunun məәbləәğidir. Mövcud formulaya görəә, Neft Fondunun 
aktivləәrinin həәcmi xəәrcləәnəә biləәn neft gəәlirləәrinəә artırıcı, dövləәt borcunun həәcmi isəә azaldıcı təәsir 
göstəәrir. Nəәzəәrəә alaq ki, neftin qiyməәtinin yüksəәk olduğu illəәrdəә NF-nun da aktivləәrinin artımı, 
dövləәtin borclanma tempinin isəә azalması baş verir. ƏӘksinəә, neftin qiyməәtinin aşağı olduğu 
illəәrdəә aktivləәr kiçilir, öhəәdlikləәr artır vəә xəәrcləәnəә biləәn neft gəәlirləәrinin bazası daralır. Təәcrübəә 
vəә nəәzəәriyyəәdəәn bəәlli olduğu kimi, bu xalis prosiklik büdcəә siyasəәti üçün xarakterik olan əәsas 
əәlaməәtləәrdir. Məәlumdur ki, ilin sonuna aktivləәrin həәcmi nəә qəәdəәr çox böyüyürsəә vəә borcların 
həәcmi nəә qəәdəәr çox azalırsa, icmal büdcəәnin xəәrcləәnəә biləәn neft gəәlirləәrinin məәbləәği dəә adekvat 
miqyasda genişləәnir. Göründüyü kimi xəәrcləәnəә biləәn neft gəәlirləәrinin müəәyyəәn edilməәsindəә 
iştirak edəәn elementləәrin əәksəәriyyəәti Azəәrbaycan iqtisadiyyatının tsikliyinin azaldılmasını deyil, 
əәksinəә artımını stimullaşdırır.  

Dördüncü risk: Təәklif olunan büdcəә qaydaları büdcəәnin neftdəәn yüksəәk asılılığının 
azalmasına gəәtirib çıxarmaya biləәr 

Yol Xəәritəәsindəә nəәzəәrdəә tutulandan fəәrqli olaraq, büdcəә qanunvericiliyindəә təәsbit olunan büdcəә 
qaydaları neft gəәlirləәrinin büdcəәdəә payına birbaşa məәhdudiyyəәt müəәyyəәnləәşdirmir. 
Qanunvericilik xəәrcləәrin limitləәşdirilməәsinin məәxsusi olaraq neft gəәlirləәri hesabına baş verməәsini 
hüquqi təәləәb kimi müəәyyəәnləәşdirmir. Nəәzəәri olaraq qeyri-resurs sektorundan daxilolmaların daha 
kəәskin azalması, bu azalmanın neft gəәlirləәri hesabına kompensasiya edilməәsi baş verdiyi 
ssenaridəә hökuməәt büdcəә qaydası çəәrçivəәsindəә əәsas həәdəәfləәrindəәn birinəә - xəәrcləәrin 
məәhdudlaşdırılmasına nail olur. Amma neft sektorundan daxilolmalar hesabına xəәrcləәməәləәrin 
artımına vəә neft gəәlirləәrinin büdcəәdəә payının yüksəәlməәsinəә mane olan amil dəә qalmır ortada. 
Gəәlirin limitləәşdirilməәsinin əәn populyar üsulu neftin orta qiyməәti əәsasında xəәrcləәnəә biləәn neft 
gəәlirləәrinin həәcminin müəәyyəәn edilməәsidir (Rusiya vəә Çili təәcrübəәsi). Məәsəәləәn, əәn pis ssenaridəә 
dövləәt büdcəәsinin hazırkı xəәrc vəә gəәlir parametləәrini saxlamaq şəәrtiləә büdcəә hesablamaları üçün 
neftin istifadəә olunan baza qiyməәti 45-50 dollardan yüksəәk götürüləә, bu həәddəәn artıq qiyməәt 
şəәraitindəә əәldəә olunan neft gəәlirləәri Neft Fondunun yığım hissəәsinəә yönəәldiləә biləәr.  Başqa bir 
üsul qanunvericikdəә neft gəәlirləәrinin büdcəәdəә xüsusi çəәkisinin müəәyyəәn ediləәməәsi ola biləәrdi 
(məәsəәləәn, 30-35%). Neftin həәr hansı qiyməәt səәviyyəәsi mövcud büdcəә parametrləәri çəәrçivəәsindəә 
neft gəәlirləәrinin büdcəәdəә payının normativdəәn yüksəәk olması iləә nəәticəәləәnirsəә, artıq vəәsait yığım 
fonduna yönəәldiləә biləәr. 
Xəәrcləәrin volatilliyindəәn qaçmaq üçün dəә əәsas addım gəәlirləәrin volatilliyinin qarşısın almaqdan 
keçir. Prostiklik büdcəә siyasəәti dövründəә təәbii resursların qiyməәti iləә bağlı əәlverişli konyuktura 
yaranan kimi hökuməәt dəәrhal resurs gəәlirləәri hesabına büdcəә gəәlirləәrinin artımına gedir. Dövləәt 
büdcəәsinin məәnbəәləәr üzrəә volatillik səәviyyəәsi qiyməәtləәndiriləәndəә bunu aydın görməәk olur. 
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Qrafik 7 

Dövləәt büdcəәsinin gəәlir məәdaxil məәnbəәləәri daxilolmaların volatillik səәviyyəәsi 
(büdcəәnin prioritet xəәrcləәrinin əәvvəәlki iləә nisbəәtəәn dinamikası)  13

$  

Dövləәt büdcəәsinin ümumi məәdaxilinin təәxminəәn 80%-ni təәşkil edəәn 4 gəәlir məәnbəәyi – ƏӘDV, 
məәnfəәəәt vergisi, fiziki şəәxsləәrin gəәlir vergisi vəә ARDNF-nin transfertləәri üzrəә aparılan 
qiyməәtləәndirməә göstəәrir ki, 2005-2017-ci illəәrdəә kəәskin artıb-azalma dinamikasına malik olan 
əәsas 2 məәdaxil növü olub - məәnfəәəәt vergisi vəә ARDNF-nin transfertləәri. Məәlumdur ki, həәr 2 
məәnbəә bilavasitəә neft-qaz sektorunun gəәlirləәri hesabına formalaşır. Neft Fondunun transfertləәri 
tamamiləә neft-qaz ixracına bağlıdır, məәnfəәəәt vergisi üzrəә daxilolamaların son illəәrdəә əәn azı 
60-70%-i bilavasitəә neft sektorundan formalaşıb. Bu fakt onu göstəәrir ki, neft-qaz gəәlirləәrinin 
icmal büdcəә vasitəәsiləә limitləәşdirilməәsi xəәrcləәrəә məәhdudiyyəәtləәrin qoyulmasına da səәbəәb olacaq 
vəә bu daha effektiv mexanizm ola biləәr.  
Büdcəәnin təәbii resurs gəәlirləәrindəәn asılılıq səәviyəәsinin azalması qeyri-neft büdcəә defisitinin dəә 
azalmasına gəәtirib çıxaracaq. Büdcəә qaydalarında növbəәti büdcəә ili üzrəә icmal büdcəәnin qeyri-
neft baza kəәsirinin qeyri-neft ümumi daxili məәhsula nisbəәti göstəәricisinin cari ilin müvafiq 
göstəәricisindəәn az olması həәdəәfləәnsəә dəә, ortamüddəәtli dövr üçün bu göstəәricinin hansı 
səәviyyəәsinəә nail olunacağı qeyri-müəәyyəәn qalır. Məәsəәləәn, Rusiya üçün bu göstəәrici 10% 
həәddindəә həәdəәfləәnir.  
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 Dövləәt büdcəәsinin məәdaxil məәnbəәləәri üzrəә gəәlirləәrinin strukturu iləә bağlı məәlumatlar Dövləәt Statistika Komitəәsinin saytından 13

götürülmüşdür https://www.stat.gov.az/source/finance/ 
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Qrafik 8 
Qeyri-neft büdcəә kəәsirinin həәcmi vəә dinamikası  14

 

2013-cü ildəәn sonra qeyri-neft büdcəә kəәsirinin qeyri-neft ÜDM-dəә xüsusi çəәkisi əәhəәmiyyəәtli 
dəәrəәcəәdəә azalaraq 45%-dəәn 22%-dəәk azalsa da, həәləә dəә kifayəәt qəәdəәr yüksəәk göstəәricidir. Yeni 
qəәbul olunan büdcəә qaydasında isəә Azəәrbaycan üçün bu göstəәricinin səәviyyəәsi bilavasitəә “Büdcəә 
sistemi haqqında” Qanunda müəәyyəәn edilməәdi vəә həәmin göstəәricinin dəәqiqləәşdirilməәsi Maliyyəә 
Nazirliyinəә həәvaləә edilib.  

Beşinci risk: Neft gəәlirləәrinin xəәrcləәnəә biləәn hissəәsinin müəәyyəәnləәşdirilməәsi üçün təәklif 
olunan formula milli valyutanın məәzəәnnəәsindəәn birbaşa asılıdır 

Çünki neft-qaz gəәlirləәri əәsasəәn xarici valyutada əәldəә edilir, həәmçinin dövləәt borclarının 
əәhəәmiyyəәtli hissəәsi xarici valyuta iləә formalaşır, lakin büdcəә göstəәriciləәri milli valyuta iləә təәrtib 
edilir. Nəәticəә etibarı iləә xəәrcləәnəә biləәn neft gəәlirləәrinin həәcmi manatın məәzəәnnəәsindəәki 
dəәyişməәləәrdəәn asılı vəәziyyəәtəә düşəәcəәk, həәm xəәrcləәrin müəәyyəәnləәşdiriləәn limit çəәrçivəәsindəә 
saxlanması, həәm dəә neft-qaz gəәlirləәrinin büdcəәdəә payını optimal vəә proqnozlaşdırılan səәviyyəәdəә 
saxlanması çəәtinlik yaradacaq. İcmal büdcəәnin neft gəәlirləәrinin cəәmi 8-9%-i ARDNŞ-nin vergi 
öhdəәlikləәri əәsasında formalaşır vəә bu məәbləәğəә məәzəәnnəә dəәyişikliyinin təәsiri çox cüzidir. 
Hökuməәtin icmal büdcəәdəә akkumulyasiya olunan neft gəәlirləәrinin 90%-dəәn çoxu ixrac gəәlirləәri 
hesabına formalaşır vəә bilavasitəә məәzəәnnəә dəәyişikliyinin təәsiri altındadır. Anoloji vəәziyyəәt dövləәt 

 Qeyri-neft büdcəә kəәsirinin məәbləәği müəәllif heyəәti təәrəәfindəәn hesablanmışdır. Hesablama üçün zəәruri olan qeyri-neft ÜDM-nin 14

həәcminəә dair məәlumat Dövləәt Statistika Komitəәsinin saytından götürülmüşdür https://www.stat.gov.az/source/
system_nat_accounts/  
Qeyri-neft büdcəә kəәsirinin hesablanması üçün zəәruri olan qeyri-neft gəәlirləәrinin vəә büdcəә xəәrcləәrinin həәcminəә dair məәlumatlar 
Dövləәt büdcəәsinin gəәlirləәrinəә vəә neft sektorundan büdcəәyəә daxilolmalara dair məәlumatlar Hesablama Palatasının dövləәt 
büdcəәsinin icrasına dair rəәyləәrindəәn götürülüb http://sai.gov.az/1/reyler/    
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borcunun da formalaşmasına da aiddir. Hökuməәtin yeni təәsdiqləәdiyi borc Strategiyasında qeyd 
edilir ki, hazırda dövləәt borc öhdəәlikləәri portfelinin cəәmi 5.7%-i milli valyuta iləәdir, yerdəә qalan 
94.3%-i xarici valyuta nominallı borclardır.  

Altıncı risk: Büdcəә qaydasının maliyyəә ili əәzindəә dayandırılması üçün hüquqi təәləәbləәr 
kifayəәt qəәdəәr yumşaqdır vəә bu vəәziyyəәtdəә qaydaların təәtbiqinin mütəәmadi dayandırılması 
(Rusiya təәcrübəәsindəә olduğu kimi) fiskal çəәrçivəәləәrin rolunu əәhəәmiyyəәtli dəәrəәcəәdəә azaldır.  
Qanunvericilikdəә qaydaların təәtbiqinin dayandırılmasına səәbəәb olan siyasi vəә iqtisadi faktorların 
detallı sadalanması vacibdir. Onu da nəәzəәrəә almaq lazımdır ki, Hesablama Palatası 2016-cı ilin 
dövləәt büdcəәsinin icrasına dair rəәyindəә  Maliyyəә Nazirliyinin dövləәt büdcəәsinin parlament 15

təәrəәfindəәn təәsdiqləәnmiş dövləәt büdcəәsinin parametrləәrinin “Büdcəә sistemi haqqında” Qanunun 
18.4, 18.5, 18.6 vəә 19.6-cı maddəәləәrinin təәləәbləәri çəәrçivəәsindəә dəәyişdirilməәsini hüquqi baxımdan 
problemli sayır, Nazirliyin büdcəәyəә dəәyişiklik etməәk səәlahiyyəәtləәrini “Normativ hüquqi aktlar 
haqqında” Konstitusiya Qanununun 64.4-cü maddəәsi iləә ziddiyəәt təәşkil etdiyini vəә bu baxımdan 
büdcəә qanunvericiliyinin təәkmilləәşdirilməәsinin vacibliyini vurğulayıb. Lakin Hesablama 
Palatasının həәmin təәklifi nəәzəәrəә almadan büdcəә qaydasının təәtbiqinin dayandırılması 
prosedurunda yenidəәn həәmin müddəәaların təәtbiqinin zəәruriliyi vurğulanıb. Odur ki, fiskal 
çəәrçivəәləәrin effektiv çalışması üçün Hesablama Palatasının vəә vəәtəәndaş cəәmiyyəәtinin təәklifləәri 
nəәzəәrəә alınaraq maliyyəә ili əәrzindəә büdcəәyəә yenidəәn baxılması vəә dəәyişklik edilməәsi 
prosedurlarının təәkmilləәşdirilməәsi vacib idi.     

Yeddinci risk: Mövcud qanunvericiliyəә əәsasəәn, dövləәt borclarının hazırkı təәsnifatı xəәrcləәnəә 
biləәn neft gəәlirləәrinin real həәcminin müəәyyəәn edilməәsi baxımından etibarlı deyil. Nəәzəәrəә 
almaq lazımdır ki, büdcəә qaydası çəәrçivəәsindəә “xəәrcləәnəә biləәn neft gəәlirləәri” vəә “xalis maliyyəә 
aktivləәri” göstəәriciləәrinin hesablanması üçün təәklif olunan formulanın əәsas elementləәrindəәn biri 
dövləәt borclarının həәcmidir. Problem ondadır ki, hazırda Azəәrbaycanda bir sıra təәsəәrrüfathesablı 
dövləәt müəәssisləәrinin həәtta dövləәt zəәmanəәti iləә aldığı, bir sıra hallarda ödəәməә qabiliyyəәti aşağı 
olduğu üçün bilavasitəә dövləәt büdcəәsi vasitəәsiləә qaytarılan borclar dövləәt borcu kimi uçota 
alınmır. Məәsəәləәn, Beynəәlxalq Bankın qeyri-işləәk aktivləәrinin “Aqrarkredit” Qapalı 
Səәhmdar Cəәmiyyəәtinəә ötürüləәn hissəәsi iləә bağlı hökuməәt zəәmanəәti iləә Məәrkəәzi bankdan 10 mlrd. 
manat borc götürülüb. 2040-cı iləәdəәk həәmin borcun qaytarılması öhdəәliyi hökuməәtin üzəәrindəә 
olsa da, bu borc məәbləәği daxili dövləәt borcu kimi statistikaya daxil edilməәyib. 
2016-2017-cı ildəә dövləәt büdcəәsinin borca xidməәt xəәrcləәri vəә məәqsəәdli büdcəә fondu olan 
Təәminat Fondu vasitəәsiləә 10 mlrd. manat yaxın borc qaytaralıb. Halbuki həәmin borcların 
təәxminəәn 32%-i vəә ya 3.2 mlrd. manatı borc statistikasında “dövləәt borcu” kimi təәsnif edilmiş 
borclar olub.    

4. Büdcəә qaydasının effektiv təәtbiqi üçün təәləәb olunan zəәruri institusional mühit   

Aydın məәsəәləәdir ki, səәrt məәhdudiyyəәtləәr dəә effektiv deyil vəә büdcəәnin qarşısında duran strateji 
vəәzifəәləәrin həәllinəә mane ola biləәr. Büdcəә qaydasının təәtbiqinin effektiv nəәticəәləәr doğurması üçün 
paralel olaraq bir sıra institusional addımların atılması vacibdir. ƏӘvvəәla, hökuməәtin xəәrc 
öhdəәlikləәrinin inventarizasiyası aparılaraq bir çox xəәrcləәməәləәrin büdcəә vasitəәsiləә icracının 
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dayandırılması imkanları nəәzəәrdəәn keçirilməәlidir. Xüsusiləә dəә bir sıra investisiya qoyuluşlarının 
özəәl sektora ötürülməәsi çox önəәmlidir. İctimai xidməәtləәrin (qaz, su vəә enerji paylaşdırma 
şəәbəәkəәləәri) özəәl sektor vasitəәsiləә həәyata keçirilməәsi, büdcəә üçün yükəә çevriləәn kommersiya əәsaslı 
dövləәt müəәssisəәləәri (məәsəәləәn, “Şahdağ” turizm kompleksi) özəәlləәşdirilməәsi, bir sıra iri səәnaye 
layihəәləәrinin icrasının özəәl sektora həәvaləә edilməәsi (xüsusiləә dəә səәnaye məәhəәlləәləәri vəә zonaları, 
parklar çəәrçivəәsindəә dövləәt investisiyalarının minimuma endirilməәsi), yerli əәhəәmiyyəәtli 
investisiyaların yerli özünüidarəә qurumlarına ötürülməәsi vəә bu qurumların yerli büdcəәləәri  
formalaşdırmaq sahəәsindəә səәlahiyyəәtləәrinin genişləәndirilməәsi çox mühümdür.  
İkinicisi, büdcəәni daimi ictimai nəәzarəәt altında saxlayan vəәtəәndaş cəәmiyyəәtləәrinin vəә beyin 
məәrkəәzləәrinin müstəәqil fəәaliyyəәtinəә həәrtəәrəәfli şəәraitin yaradılmasına, hökuməәtin onlarla 
əәməәkdaşlığa tam açıq olmasına ehtiyac var.  
Üçüncüsü, nəәticəә əәsasılı büdcəә mexanizminin təәtbiqinəә dəәrhal başlanmalı, büdcəәdəәn vəәsait alan 
bütün qurumların fəәaliyyəәtinin nəәticəәləәrini ölçməәyəә imkan verəәcəәk kəәmiyyəәt vəә keyfiyyəәt 
göstəәriciləәrinin büdcəә planmasında istifadəәsinəә keçid təәmin edilməәlidir. 
Dördüncüsü, parlamentin büdcəәyəә nəәzarəәt üzəәrindəә səәlahiyyəәtləәrinin artırılması, xüsusiləә 
parlamentin razılığı olmadan büdcəәyəә dəәyişiklikləәrin tamamiləә minimuma endirilməәsi, büdcəә 
prioritetləәrinin vəә orta müddəәtli xəәrc çəәrçivəәləәrinin parlamentləә, vəәtəәndaş cəәmiyyəәti iləә birgəә 
müəәyyəәnləәşdirilməәsi, prioritetləәrdəәn kəәnarlaşmaya qarşı səәrt hüquqi məәhdudiyyəәtləәrin təәtbiqi baş 
verməәlidir. 
Beşincisi, büdcəә hesabına dövləәt şirkəәtləәrinin borclarının qaytarılması üçün səәrt hüquqi 
məәhdudiyyəәtləәr müəәyyəәnləәşdirilməәldir. 
Altıncısı, büdcəә hesabına borclanmanın illik maksimum həәddi (proqnozlaşdırılan büdcəә 
xəәrcləәrinəә, ÜDM-əә nisbəәtəәn), büdcəә kəәsirinin maksimum həәddinəә (ÜDM-əә nisbəәtəәn) qanunla 
məәhdudiyyəәt təәtbiq edilməәlidir. 
Yeddincisi, büdcəә qaydasının dəәyişdirilməәsi vəә il əәrzindəә təәtbiqinin dayandırılması imkanları 
maksimum məәhdudlaşdırılmalıdır. 
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