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AZALDILMASI 

 
Xülasə 

Tədqiqatınməqqsədi–ölkəmizdəregionlarınsosial-
iqtisadiinkişafınıntəminedilməsiüzrəmaliyyəmexanizminintəkmilləşdirilməsiistiqamətlərinimüəyyən 
etməkdən ibarətdir. 

Tədqiqatınmetodologiyası – müqayisəlivəanalitiktəhlil, sistemliyanaşma. 

Tədqiqatın 
nəticəsi:dövlətbüdcəsininxərclərininplanlaşdırılmasıprosesindəmühümməsələlərdənbirikimi 
geridəqalmışregionlarmüəyyənedilmişvəxərclərinregionlararasıbölüşdürülməsimeyarlarıaşkarlanmışdır. 

Açar sözlər:regional sosial-iqtisadi inkişaf,  dövlət büdcəsi, maliyyə mexanizmi, regional maliyyə 
siyasəti, dövlət proqramları, bələdiyyə.  

 

GİRİŞ 
Azərbaycanın malik olduğu iqtisadi poten-

sialın tam reallaşdırılması regionların inkişa-

fından əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Belə ki, 
inkişaf bütün hallarda müəyyən ərazi ilə bağ-
lıdır. Belə halda,  ölkənin məhdud iqtisadi re-
surslarının (investisiya, ixtisaslı işçi və s.) in-

kişaf etmiş regionların xeyrinə bölüşdürülməsi 
baş verir. Nəticədə, ölkədə inkişaf səviy-yəsi-
nə görə regionlararası fərqlər artır. Bu fərq in-

frastruktur inkişaf səviyyəsində, regionlar üzrə 
istehsal olunmuş məhsulların qiymətində və s. 
özünü göstərir. Sıxlığı yüksək olan bazarlarda 

satış xərcləri də az olur və nəticədə qiymətlər 
aşağı olur. Bütün bunlar isə, ölkədə ədalət 
prinsipinin pozulmasına gətirib çıxarır. Belə 
ki, şəxsi gəlir səviyyələri eyni olan, lakin müx-

təlif regionlarda yaşayan vətəndaşların əldə 
etdikləri faydaların həcmi fərqlənir. Həmçinin, 
inkişaf etmiş regionlarda adambaşına düşən 

ictimai xidmətlərin də həcmi geridə qalmış re-
gionlara nisbətən yüksək olur. Nəticədə, ölkə-
də mövcud firma və ev təsərrüfatlarının coğ-

rafi yerləşmələrindən asılı olaraq ictimai ne-
mətlərə bərabər çıxış imkanları ilə bağlı üfüqi 
(ərazi) ədalət prinsipi pozulur. Bütün bunlar 
isə, regionların sosial-iqtisadi inkişafının ma-

liyyələşdirilməsi meyarlarının müəyyən edil-
məsini zəruri edir. 

Təcrübə göstərir ki, ölkədə iqtisadi artım 

tempi baxımından inkişaf etmiş regionlarda iq-
tisadi resurslardan istifadə səmərəliliyi yüksək 
olur. Belə şəraitdə, inkişaf etmiş regionlardan 

iqtisadi resursların geridə qalmış regionlar he-

sabına bölüşdürülməsi ölkədə iqtisadi artım 
tempinə mənfi təsir göstərə bilər. İqtisadi artım 
tempi isə ölkədə yaranan gəlirlərin həcminin 

artımı üçün əsas şərt olduğundan, iqtisadi 
artım tempinin azalması ölkədə həm istehlak, 
həm də investisiya xərclərinin artırılmasını 
məhdudlaşdırır. Hazırda Azərbaycanda gəlir-

lərin əsasən Bakı şəhərində yaranması və bu 
gəlirlərin neft və qaz hasilatı sahəsində forma-
laşması belə mənfi təsiri aradan qaldırır. Belə 

ki, bütün hallarda yaranmış gəlirlərin hamısı 
ölkədə mənimsənilmir. Məsələn, 2012-ci ildə 
ölkədə edilmiş qənaətin 57,7 faizi ölkə daxi-

lində istifadə edilməmişdir. Bundan başqa, 
ayrı-ayrı regionlar üzrə insanları ictimai ne-
mətlərə bərabər çıxış imkanları ölkə üzrə fay-
daların maksimumlaşmasına səbəb olur.   

 

Müasir iqtisadi şəraitdə regionlararası 

fərqin müəyyənləşdirilməsi məsələləri 

Sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsinə görə re-
gionlararası fərqlərdən yaranan çatışmamaz-
lıqların aradan qaldırılması həm şaquli, həm də 

üfiqi idarəetmə iyerarxiyalarında maliyyə im-
kanlarının artırılması istiqamətində zəruri təd-
birlərin həyata keçirilməsini tələb edir. Şaquli 
idarəetmə iyerarxiyasında maliyyə imkan-

larının artırılması ictimai gəlirlərin mərkəzi və 
yerli orqanlar arasında bölüşdürülməsini 
nəzərdə tutur. Hazırda Azərbaycanda dövlət 

büdcəsinin ictimai gəlirlərdə payı yüksəkdir. 
Belə ki, 2014-cü ildə icmal büdcənin gəlir-
lərinin 83,6 faizini dövlət büdcəsinin gəlirləri 

təşkil etmişdir. Həmçinin, dövlət büdcəsinin 
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yerli gəlirləri (Bakı şəhəri istisna olmaqla), bələ-
diyyə büdcəsinin gəlirləri və Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının gəlirlərinin cəmi ictimai 

xərclərdə (icmal büdcənin və yerli büdcənin 
gəlirlərinin cəmi) payı 5,3 faizə bərabər ol-
muşdur. Göründüyü kimi, ölkədə dövlət 
büdcəsinin yerli gəlirləri və yerli büdcə gəlir-

lərinin formalaşmasında regionların payı aşa-
ğıdır. Bu göstərici həm də mərkəzləşdirilmiş 
şəkildə inkişafın maliyyələşdirilməsi ilə mü-

qaysiədə regionların malik olduğu maliyyə po-
tensialını əks etdirir. Belə şəraitdə, regionların 
inkişafının maliyyələşdirilməsinin əsas mənbəyi 

dövlət büdcəsinin gəlirləri olur. Bu da dövlət 
büdcəsinin gəlirlərinin əsasən neft gəlirləri 
hesabına formalaşması ilə əlaqədardır.  

Şaquli iyerarxiya baxımından yerli qurum-

ların regionlarda öz səlahiyyətlərini reallaşdır-
maları və regionda zəruri həcmdə ictimai xid-
mətlər təklif etmək imkanları məhduddur. Belə 

halda  bütün regionlarda ev təsərrüfatları və 
firmaların  ictimai nemətlərin standart paketi-
nin təqdim edilməsinə yönəlmiş büdcə siyasə-

tinin həyata keçirilməsi zəruridir. Bu həm 
mərkəzləşdirilmiş, həm də yerli səviyyələrdə 
ictimai xərclərin bölüşdürülməsini nəzərdə 
tutur. Bununla yanaşı, ayrı-ayrı regionda yerli 

qurumların səlahiyyət və funksiyalarının bəra-
bər olduğunu nəzərə alsaq, onların büdcə gəlir-
lərinin bərabərləşdirilməsi üzrə tədbirlərin 

həyata keçirilməsi zəruridir. Belə halda, ən 
əsas amillərdən biri ictimai nemətlərə eyni 
çıxış imkanlarının təmin edilməsi üçün re-
gionların gəlir potensialları bərabərləşdiril-

məlidir. Qeyd etmək lazımdır ki, sonuncu 
məqsəd uzunmüddətli dövrü əhatə edir. Belə 
ki, Azərbaycanda Bakı şəhəri istisna olmaqla 

digər inzibati rayon və şəhərlər üzrə dövlət 
büdcəsinin yerli xərclərinin bir hissəsi 2012-ci 
ilə qədər mərkəzləşdirilmiş gəlirlər hesabına 

maliyyələşdirilirdisə, 2012-ci ildə Sumqayıt 
şəhəri və Abşeron rayonu, 2013-cü ildə bu iki 
subyektlə yanaşı Şirvan şəhəri, 2014-cü ildə 
qeyd edilən üç subyektlə yanaşı Mingəçevir 

şəhəri və İmişli rayonu da dölət büdcəsinin 
yerli xərclərini yerli gəlirlər hesabına ödə-
mişdir. 2016-cı ildən etibarən isə bu sıraya Naf-

talan şəhəri də qoşulmuşdur. Fikrimizcə, dövlət 
büdcəsinin yerli xərclərinin yerli gəlirlər hesa-
bına maliyyələşdiriliməsi imkanlarının yaran-

ması regionun da inkişaf səviyyəsini göstərir. 
Belə ki, 2013-cü ildə inzibati rayon və şəhərlər 
üzrə dövlət büdcəsinin adambaşına düşən yerli 

gəlirləri 15,6 manatla 243,7 manat arasında 
dəyişmişdir. Həmçinin qeyd edilən ildə bu 
göstərici 60 şəhər və rayondan cəmi 20-sində 
orta qiymətdən yüksək olmuşdur. Göründüyü 

kimi, əksər regionların sosial-iqtisadi inkişaf 
səviyyəsi bu regionların sosial-iqtisadi inkişa-
fını maliyyələşdirmək üçün maliyyə poten-

sialını formalaşdırmağa imkan vermir. 
Hazırda regionların sosial-iqtisadi inkişaf  

baxımından tənzimlənmənin şaquli iyerarxiya-

sında bələdiyyələrin maliyyə imkanlarının artı-
rılmasının mühüm əhəmiyyəti vardır. Belə ki, 
bələdiyyələrin büdcə gəlirlərinin qanunveri-
ciliklə müəyyən edilmiş mənbələri  onların 

gəlirlərinin fərqlənməsi üçün obyektiv əsaslar 
yaradır. Belə ki, bəzi bələdiyyələrdə torpağın 
bonitet əmsalının yüksək olması, yerli tikinti 

materiallarının mövcud olması, reklam şitlə-
rindən istifadəyə tələbatın olması və digər bu 
kimi amillər hesabına onların gəlirləri yüksək, 

digərlərinin isə aşağı ola bilər. Məsələn, Vergi 
Məcəlləsinə görə fiziki şəxslərin torpaq vergisi 
bələdiyyə vergilərinə aiddir. Həmçinin, torpaq 
vergisinin dərəcəsi kənd təsərrüfatı torpaqları 

üzrə 1 şərti bal üçün 0,06 manat müəyyən edilir. 

“Kadastr qiymət rayonları və ora daxil olan in-

zibati rayonlar üzrə kənd təsərrüfatı torpaq-
larının təyinatı, coğrafi yerləşməsi və keyfiyyəti 
nəzərə alınmaqla şərti balların müəyyən-

ləşdirilməsi haqqında” Nazirlər Kabinetinin 29 
dekabr 2000-ci il  230 nömərli qərarına əsasən 
isə ayrı-ayrı regionlarda torpaq vergisinin 

hesablanması üçün əkin, dinc və çoxillik əkmə-
lərin altındakı torpaqların 1 hektarının şərti 
balları 5-lə 180 arasında dəyişir. 

Bütövlükdə, bələdiyyələrin büdcə gəlirləri-

nin bələdiyyə ərazisinin yerləşməsindən əhə-
miyyətli dərəcədə asılıdır. Belə şəraitdə yeni 
sayda əhaliyə malik bələdiyyələr,  öz büdcələ-

rinin gəlirlərini formalaşdırmaq üçün müxtəlif 
imkanlara malik olurlar. 

Nəzərə alsaq ki, yerli özünüidarəetmə quru-

mu kimi bələdiyyələr yerlərdə ictimai nemət-
ləri təqdim edən əsas qurumlardandır və bütün 
bələdiyyələrin səlahiyyətləri qanunla eyni 
müəyyən edilmişdir, onda onların öz xərclərini 

maliyyələşdirmək üçün eyni gəlir imkanlarına 
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malik olması zəruridir. Belə halda, ictimai gə-

lirlərin əsasən mərkəzləşdirilmiş formada top-
landığı hazırki vəziyyətdə bələdiyyələrin 
dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilməsinin 
təkmil mexanizminin formalaşdırılmasına ehti-

yac vardır. 
Fikrimizcə, bələdiyyələrin funksiyalarının 

bütün ölkə üzrə eyniliyini nəzərə alaraq yerli  

büdcələrin gəlir potensialının bərabərləşdiril-
məsi istiqamətində tədbirlərin həyata keçiril-
məsi zəruridir. Belə ki, 2012-ci ildə ölkə üzrə 

bələdiyyələrin büdcə gəlirləri 35,9 mln. ma-
nata, xərcləri isə 35,8 mln. manata bərabər ol-
muşdur ki, bu orta hesabla adambaşına 3,9 ma-
nat təşkil edir. Göründüyü kimi, belə kiçik və-

saitlə hər hansı keyfiyyətli xidmət göstərmək 
imkanları məhduddur. Həmçinin, adambaşına 
düşən bələdiyyə xərclərinə görə şəhər və 

regionlar əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Mə-
sələn, 2012-ci ildə adambaşına düşən bələdiy-
yə xərclərinin həcmi Yardımlı rayonunda 1,5 

manata, Gədəbəy rayonunda 2,4 manata, 
Goranboy rayonunda 3,8 manata, Balakən 
rayonunda 5,4 manata, Abşeron rayonunda isə 
21,7 manata bərabər olmuşdur. Buna görə də, 

bələdiyyələr tərəfindən göstərilən ictimai 
xidmətlərin ölkə üzrə adambaşına bərabərləş-
dirilməsi üçün yerli büdcələrə dotasiyaların 

verilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi tə-
ləb olunur. Bu halda nəzərə alınması mühüm 
məsələlərdən biri büdcə xidmətlərinin göstəril-

məsi səviyyələrinin bərabərləşdirilməsi məq-
sədilə xidmətlərin dəyərində və xidmətlərə 
tələbat həcmində fərqlərin kompensasiya 
edilməsi ilə bağlıdır. Məsələn, “Azərbaycan 

Respublikasında dəniz səviyyəsindən 1200 
metrdən yüksəklikdə yerləşən müəssisə, idarə 
və təşkilatlarda çalışan işçilərin əməyinin 

stimullaşdırılması tədbirləri haqqında” ölkə 
prezidentinin 26 sentyabr 2006-cı il tarixli 
fərmanı ilə Azərbaycanda dəniz səviyyəsindən 
1200 metrdən yüksəklikdə yerləşən müəssisə, 

idarə və təşkilatlarda çalışan işçilərin əmək-
haqlarına aşağıdakı artımlar (əmsallar) tətbiq 
edilir: 

 dəniz səviyyəsindən 1200  metrdən 1500 
metrədək yüksəklikdə yerləşdiyinə görə – 1,1; 
 dəniz səviyyəsindən 1500 metrdən 2000 

metrədək yüksəklikdə yerləşdiyinə görə – 1,2; 

 dəniz səviyyəsindən 2000 metr və daha 

çox yüksəklikdə yerləşdiyinə görə – 1,3. 
Bu baxımdan, bələdiyyələrə xərclərinin ma-

liyyələşdirilməsi üçün gəlir mənbələrinin forma-
laşdırılmasında, o cümlədən dotasiyaların veril-

məsində onlar tərərəfindən göstərilən xidmətlə-
rin dəyərində və xidmətlərin həcmində region-
lararası fərqlərin nəzərə alınması zəruridir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bələdiyyə büdcələ-
rinin gəlirlərinin formalaşması üçün onlara əlavə 
vergi növlərinin təhkim edilməsi məqsəduyğun 

deyildir. Çünki, ölkədə vergilərin toplanmasının 
qeyri-mərkəzləşdirilməsinin artırılması həm 
vergi yığımının həcminə, həm də bununla bağlı 
xərcərin artmasına səbəb ola bilər. Həmçinin be-

lə halda ayrı-ayrı ərazilərdəki qurumların 
fəaliyyətindən asılı olaraq vergilərin toplanması 
təmin edilir. Yəni bu halda müxtəlif regionlarda 

bələdiyyələrin vergilərin toplanması sahəsindəki 
səyləri yerli büdcə gəlirlərinin həcmini müəyyən 
edəcəkdir.  Belə risklərin azaldılması üçün ver-

gilərin toplanmasının mərkəzləşdirilmiş şəkildə 
aparılması məqsəduyğundur. Bununla yanaşı, 
bələdiyyələrin xərclərinin maliyyələşdirilməsi 
üçün dövlət büdcəsindən transferlərdən istifadə 

edilə bilər. Transferlər bələdiyyələrin fəaliyyəti 
ilə hökumətin fəaliyyətlərini əlaqələndirməyə 
imkan verən mexanizımdir. Bununla belə, yerli 

büdcə xərclərinin maliyyələşdirilməsində trans-
ferlərin payının artırılması bələdiyyələrin özləri-
nin gəlir mənbələrini genişləndirməyə olan 

stimullarını azalda bilər. Bu baxımdan, trans-
ferlərin verilməsi mexanizminin işlənib hazır-
lanması zamanı belə stimulların azalmaması 
üçün tədbirlər nəzərdə tutulmalıdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıda qeyd edi-
lən vergi sisteminin də müəyyən çatışma-
mazlıqları vardır. Belə ki, mərkəzləşdirilmiş 

şəkildə vergilərin toplanması qənaət effekti ya-
ratsa da və regionlararası vergi potensialındakı 
fərqləri baxımından səmərəli olsa da, bu vəsa-
itlərin bölüşdürülməsinin səmərəliliyi azala 

bilər. Belə ki, bu halda qərarlar ayrı-ayrı regi-
onların xüsusiyyətləri nəzərə alınmadan verilə 
bilər. Həmçinin, mərkəzləşdirilmiş şəkildə 

vergilərin toplandığı şəraitdə toplanmış vəsait-
lərin xərclənməsinə səmərəli nəzarət sis-
teminin formalaşdırılması tələb olunur ki, bu 

da əlavə xərclərlə əlaqədardır.  
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Hazırda «Büdcə sistemi» haqqında qanuna 

əsasən dövlət büdcəsindən bələdiyyələrə büdcə 

ssudaları, dotasiya, qrant, subvensi-

ya, subsidiyalar verilə bilər. Qeyd etmək la-

zımdır ki,  büdcə ssudaları, dövlət büdcəsinin 

mərkəzləşdirilmiş xərclərindən yerli büdcələrə 

qaytarılmaq şərti ilə il ərzində müəyyən müd-

dətə verilən maliyyə vəsaitidir. Dotasiya isə 

maliyyə vəsaitlərinin dövlət büdcəsindən yerli 

büdcələrə onların gəlir və xərclərini tənzimlə-

mək məqsədi  ilə əvəzsiz verilməsini nəzərdə 

tutur. Qrant, daxili və xarici mənbələr hesabına 

əvəzsiz verilən məqsədli maliyyə yardımıdır. 

Subvensiya - məqsədli maliyyələşdirmənin 

həyata keçirilməsi üçün dövlət büdcəsindən 

yerli büdcələrə verilən, lakin həmin məqsəd 

üçün və ya müəyyən edilmiş müddətdə istifadə 

edilmədikdə geri qaytarılan maliyyə vəsait-

ləridir. Subsidiya isə dövlət büdcəsindən yerli 

büdcələrə əvəzsiz verilən maliyyə vəsaitləridir. 

Göründüyü kimi, dövlət büdcə-sindən yerli 

büdcələrə transferlər məqsədli və məqsədsiz 

transferlərə bölünür. Dövlət büdcəsindən 

bələdiyyələrin büdcəsinə məqsədli transferlə-

rin edilməsi onların dövlət siyasətinin 

reallaşdırılmasında iştirak etməsinə imkan 

yaradır. Bununla belə, maliyyə vəsaitlərinin 

dövlət büdcəsindən yerli büdcələrə onların 

gəlir və xərclərini tənzimləmək məqsədi  ilə 

əvəzsiz verilməsi bələdiyyələrin çevikliyini 

məhdudlaşdırmır və onların ərazinin sosial-

iqtisadi inkişaf tələbatlarından çıxış edərək 

qərar qəbul etmək imkanlarını yüksəldir. Bu 

da belə xərclərin ərazinin rifah səviyyəsinə 

təsirini artırır. Bununla belə, bələdiyyələrin 

xərclərin səmərəli planlaşdırılması imkanları-

nın məhdudluğu bu vəsaitlərdən istfiadə səmə-

rəliliyini azalda bilər. 

Bələdiyyələr tərəfində ictimai xidmətlərin 

göstərilməsində bu maliyyələşmə formalarından 

istifadəni nəzərdə tutan qaydaların hazırlanması 

məqsədəuyğundur. Qeyd etmək lazımdır ki, 

hazırda «Büdcə sistemi haqqında» qanuna 

əsasən bələdiyyələr dövlət büdcəsində maliyyə 

vəsaitləri cəlb edə bilərlər. Bu məqsədlə bələ-

diyyələr Maliyyə Nazirliyinə aşağıdakı sənədləri 

və məlumatları təqdim etməlidirlər: 

cari ilin gözlənilən və ötən ilin büdcə-

sinin faktiki nəticələri barədə arayış; 

növbəti büdcə ili üzrə yerli büdcələrin 

nəzərdə tutulan gəlirləri və xərcləri, dövlət 

büdcəsindən ayrılacaq dotasiyanın və digər 

maliyyə yardımlarının həcminin əsaslan-

dırılması; 

ötən ildə yerli büdcənin icra vəziyyəti 

barədə auditor rəyi; 

Maliyyə Nazirliyinin sorğusuna görə 

digər materiallar. 

Bu materiallar əsasında bələdiyyələrin büd-

cə xərclərinin maliyyələşdirilməsi üçün 

vəsaitlər Dövlət Büdcəsində nəzərə alına bilər. 

Fikrimizcə, bələdiyyələrin büdcələrinin bu 

formada maliyyələşdirilməsi mexanizmi ma-

liyyə vəsaitlərinin verilməsində qeyri-müəy-

yənliyi və subyektivliyi artırır. Bu baxımdan, 

bələdiyyələrin maliyyələşdirilməsi meyarla-

rının dəqiqləşdirilməsi və büdcə ilində bə-

lədiyyələr vasitəsilə göstəriləcək ictimai xid-

mətlərin maliyyələşdirilməsi üçün zəruri olan 

vəsaitlərin həcminin müəyyən edilməsi zəru-

ridir. Belə halda, bələdiyyələrin maliyyələş-

dirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitlərin 

limitləri müəyyənləşdirilir.  

Fikrimizcə, dövlət büdcəsində bələdiyyələrin 

maliyyələşdirilməsi fondunun yaradılması məq-

sədəuyğun olardı. Bu fondun yaradılması yerli 

büdcələrin xərclərinin dövlət büdcəsinin vəsa-

itləri hesabına maliyyələşdirilməsi mexaniz-

minin sadələşdirilməsinə səbəb olur. Fikri-

mizcə, bu halda yerli büdcə xərclərinin dövlət 

büdcəsinin vəsaitləri hesabına maliyyələşdiril-

məsi qaydalarının hazırlanması və bu qaydalar-

da məqsədli və məqsədsiz transferlərin verilmə 

mexanizminin əks olunması tələb olunur.  

Qeyd edilənlər yerli icra hakimiyyəti orqan-

larının xərclərinin maliyyələşdirilməsində də 

nəzərə alınmalıdır. Dövlət büdcəsinin yerli 

xərcləri həm bələdiyyələr, həm də yerli icra 

hakimiyyəti qurumları tərəfindən göstərilən 

ictimai xidmətlər paketinin dəyərinə müvafiq 

müəyyən edilməlidir.  

Son illərdə dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 

artması regionların inkişafının maliyyələş-

dirilməsi həcminin artmasına səbəb olmuşdur. 

Bununla belə, regionların maliyyələşdirilməsi-

nin üfiqi tarazlaşdırılması zamanı əsaslandırıl-
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mış meyarların müəyyən edilməsi vacibdir. 

Belə ki, yerli gəlirlərə ilə yerli xərclərinin ta-

razlaşdırılması xərclərin azaldılması hesabına 

baş verməməlidir. Məsələn, 2013-cü ildə  Ab-

şeron rayonunda dövlət büdcəsinin adambaşı-

na düşən yerli gəlirləri və xərcləri 139,2 

manata, Şirvan şəhərində 196,2 manata, Sum-

qayıt şəhərində 216,5 manata bərabər olduğu 

halda, Daşkəsən rayonunda dövlət büdcəsinin 

adambaşına yerli gəlirləri  69,6 manata, xərc-

ləri isə 344,2 manata, Xızı rayonunda bu 

göstəricilər müvafiq olaraq 98,5 manata və 

348,1 manata, Zərdab rayonunda müvfaiq 

olaraq 51,9 manata və 244,1 manata bərabər 

olmuşdur. Göründüyü kimi, dövlət büdcəsində 

regionların inkişafının maliyyələşdirilməsi 

üçün əsaslandırılmış meyarların qəbul edilməsi 

zəruridir. 

Regionlararasıfərqinazaldıl-

masıməqsədiləmaliyyəmexanizminintək-

milləşdirilməsi 
Qeyd etmək lazımdır ki, regionların maliy-

yələşdirilməsinin səmərəliliyinin artırılması və 

bu sahədə ədalət prinsipinin təmin edilməsi 
regionların ictimai nemətlərə olan tələbatının 
düzgün müəyyən edilməsi və buna müvafiq 

olaraq maliyyələşmə həcminin hesablanmasını 
tələb edir. Bu baxımdan, regionlarda ictimai 
xərclərə olan tələbatın həcminin müəyyən 
edilməsi metodikasının müəyyən edilməsi zə-

ruridir. Bu halda ayrı-ayrı regionlarda adamba-
şına göstərilməli olan müəyyən ictimai xid-
mətlər (məsələn, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət 

və s. üzrə) dəstinin müəyyən edilməsi zəruri-
dir. Bu xidmətlər dəstinin dəyərinin müəyyən 
edilməsi regionların xüsusiyyətlərini nəzərə al-

malıdır. Artıq qeyd edildiyi kimi, bəzi region-
larda bu xidmətlər dəstinin yerli şəraitdən asılı 
olaraq dəyəri fərqlənə bilər. Həmçinin,  regi-
onlarda qiymətlərin dəyişməsindən asılı olaraq 

bu xidmətlər dəstinin dəyəri ilbəil indeksləşdi-
rilməlidir. Bu göstəricinin regionda əhalinin 
sayına vurmaqla regionun ictimai xərclərə olan 

tələbatı müəyyən edilir. Bu metodun bir sıra 
üstünlükləri vardır. Bu ilk növbədə, bu meto-
dun tətbiqinin şəffaflığı ilə əlaqədardır. Belə 

ki, ayrı-ayrı regionlarda ictimai xərclərin həc-
mi adambaşına standart tələbatın həcmi və 
əhalinin sayı ilə müəyyən edilir. Bununla belə, 

bu metodun tətbiqində bir sıra problemlərin 

yaranması mümkündür. Birincisi, adambaşına 
standart tələbatların müəyyən edilməsi və 
onların regionlar üzrə fərqləndirilməsi subyek-
tiv qiymətləndirmələrə əsaslanır. Bu 

subyektivliyi aradan qaldırmaq üçün ictimai 
xərclərin planlaşdırılması prosesində əsaslan-
dırılmış və təsdiq edilmiş norma və norma-

tivlərdən (sosial standartlar, tikinti normaları, 
reqlamentləri və s.) istifadə edilməsi tələb 
olunur. Norma və normativlərin tətbiqi ictimai 

xərclərin planlaşdırılmasının əsaslılığını artırır. 
Bununla belə, qeyd edilən norma və 
normativlər bir çox hallarda büdcənin imkan-
larından böyük ola bilər. Hazırda Azərbay-

canda da belə hal müşahidə olunur. Belə ki, bir 
çox normativlərin (məsələn kənd rayonlarında 
uşaq bağçalarına olan tələbat) təyin olunması 

həm investisiya, həm də cari xərclərin əhə-
miyyətli dərəcədə artmasına səbəb olur. Belə 
şəraitdə, büdcəsinin tarazlığının təmin 

olunması və regionların tarazlı maliyyələş-
dirilməsi imkanları məhdud olur. Buna görə 
də, regionların sosial-iqtisadi inkişaf proq-
ramlarında regionlarda müəyyən olunmuş nor-

ma və normalara müvafiq səviyyəyə nail olun-
ması üçün uzunmüddətli tədbirlərin nəzərdə 
tutulması tələb olunur. Fikrimizcə, ictimai 

xərclərin əhəmiyyətli hissəsi bu proqramlar 
əsasında xərclənməsi maliyyə vəsaitlərinin 
istifadə səmərəliliyinin yüksəldilməsinin əsas 

şərtlərindəndir.  
Yuxarıda qeyd edilənlər regionlarda xərc-

lərin maliyyələşdirilməsi yollarına aiddir. Bu-
nunla yanaşı, həm üfiqi, həm də şaquli qeyri-

tarazlılığın aradan qaldırılması yollarından biri 
regionların maliyyə potensialının artırılmasıdır. 
Bu halda ictimai xidmətlərin göstərilməsi üçün 

regoinlarda vergi bazasının artırılması üçün təd-
birlər həyata keçirilir. Buna nail olması bir sıra 
istiqamətlərdə həyata keçirilir. Belə ki, maliyyə 
cəhətdən mərkəzsizləşdirilmiş sistemlərdə hö-

kumət əmək və kapitalın hərəkətinə təsir etmək-
lə regionda iqtisadi fəallığının artırılması hesa-
bına maliyyə potensialı baxımından regionla-

rarası fərqlərin azaldılmasına nail olur. Son 
illərdə ölkədə regionların iqtisadiyyatının əsa-
sını təşkil edən kənd təsərrüfatı məhsullarının 

istehsalının artırılması üçün dövlət tərəfindən 
stimullaşdırma tədbirləri həyata keçirilir. İsteh-
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salçılara dəstək tədbirləri yerli ərzaq məhsul-
larının istehsalını artırmaq, kəndli-fermer 
təsərrüfatlarının gəlirlərini yüksəltmək və ərzaq 

təhlükəsizliyini yaxşılaşdırmağa yönəldilir. 
Siyasi qərarların daha tez-tez obyekti olan belə 
tədbirlərin əsas məqsədi istehsal xərclərini aza-
ltmaqdan, qiymətləri sabitləşdirməkdən, riskləri 

aşağı salmaqdan və istehsalçıların, xüsusilə 
kiçik kənd təsərrüfatı istehsalçılarının əmlakla-
rının təhlükəsizliyini təmin etməkdən ibarətdir. 

Hazırda, 2013-cü ildə buğda istehsalının həc-
minin 4,3 faizi, çəltik istehsalı həcminin isə 1,5 
faizi səviyyəsində birbaşa məhsula subsidiyalar 

verilmiş, birbaşa olmayan və bütövlükdə kənd 
təsərrüfatı istehsalına subsidiyalar isə kənd 
təsərrüfatının ümumi məhsulunun 13 faizi sə-
viyyəsində olmuşdur. Kənd təsərrüfatı isteh-

saılını dövlət büdcəsinin vəsaitləri hesabına ma-
liyyələşdirilməsi mexanizminin təkmilləş-
dirilməsinə ehtiyac vardır. Belə ki, bu me-

xanizm kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal 
xərclərinin bir hissəsini kompensasiya  etməklə 
yanaşı, bu sahədə keyfiyyət dəyişikliklərinə 

stimullaşdırıcı təsir göstərməlidir. Xüsusilə, sti-
mullaşdırma sistemi əkin sahələrinin gübrə tə-
minatının yaxşılaşdırılmasına və növbəli əkin 
sisteminin tətbiqinə, heyvanların  cins tərkibi-

nin yaxşılaşdırılmasına yönəldilməlidir.  
Hazırda Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məh-

sulları torpaq vergisi istisna olmaqla digər 

vergilərdən azaddır. Bununla belə, kənd təsərrü-
fatı məhsullarının emal müəssisələri əlavə dəyər 
vergisini tam şəkildə ödəyirlər. Belə ki, yerli 
kənd təsərrüfatı məhsulları əlavə dəyər vergi-

sindən azad olsa da, bu amil yerli kənd təsər-
rüfatı məhsullarının idxal məhsulları üzərində 
əlavə üstünlüklər əldə etməsinə səbəb olmur. 

Buna görə də, fikrimizcə, yerli kənd təsərrüfatı 
məhsulları ilə yanaşı bu məhsulların emal məh-
sullarının da əlavə dəyər vergisindən azad 

olunması məqsədəuyğundur. Fikrimizcə, bu gü-
zəşt yerli kənd təsərrüfatı xammalından emal 
prosesində daha böyük həcmdə istifadə edilmə-
sinə səbəb olar. Aparılmış araşdırmalar göstərir 

ki, yerli kənd təsərrüfatı məhsullarının çox kiçik 
hissəsi istehsal məqsədləri üçün istifadə edilir.  

Aqrar-sənaye kompleksinin inkişafında 

ilkin məsələlərdən biri kənd təsərrüfatı məh-
sullarının dəyər zəncirindəki boşluqların ara-
dan qaldırılmasıdır. Bu boşluqların mənfi təsiri 

bir sıra hallarda istənilən stimullaşdırıcı təd-
birin təsirindən yüksək olur. Hökumət bu 
boşluqların (təchizatda, anbar təsərrüfatı 

sahəsində, satış kanalları ilə bağlı və s.) aradan 
qaldırılması və dəyər zəncirinin inkişaf 
etdirilməsi üçün inkişaf institutlarının (İnvesti-
siya şirkəti, Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu 

və s.) imkanlarından geniş istifadə etməlidir. 
Buna görə də, regionun ixtisaslaşacağı məh-
sullar müəyyən edilməli və regionda müvafiq 

məhsulun istehsalı, saxlanması, emalı, daşın-
ması, keyfiyyətinin təmin edilməsi üçün zəruri 
infrastrukturun inkişaf etdirilməsi lazımdır. 

Məhdud iqtisadi resursların, ilk növbədə, 
regionun ixtisaslaşacağı əsas kənd təsərrüfatı 
məhsullarının istehsalının dəstəklənməsinə yö-
nəldilməsi daha səmərəli nəticələr verər. Bu 

baxımdan, inkişaf institutlarının maliyyə dəs-
təyindən inkişaf etdirilməsi zəruridir. Ölkədə 
Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu, Kənd Tə-

sərrüfatı Kreditləri üzrə Dövlət Agentliyi, 
İnvestisiya şirkətinin maliyyə imkanları 
artırılmalı və onların regionlarda özəl bölmə-

nin inkişafının maliyyələşdirilməsində rolları 
artırılmalıdır.  

Regionların rəqabətqabiliyyətinin artırılma-
sının mühüm amillərindən biri infrastrukturun 

inkişaf etdirilməsidir. Regionlarda avtomobil 
yolllarının, qaz, su, elektrik təminatı sistem-
lərinin və digər infrastruktur sahələrinin in-

kişaf etdirilməsi maddi, maliyyə və infor-
masiya axınlarının sürətini artırmaq və dəyə-
rini azaltmaqla iqtisadi resurslardan istifadə 
səmərəliliyini artırır. Bu amil isə regionda 

iqtisadi fəallığını yüksəldir və nəticədə, regi-
onun maliyyə potensialı artır. Hazırda, regi-
onlarda infrastruktur sahələrinin inkişaf etdiril-

məsi Dövlət İnvestisiya Proqramı əsasında 
həyata keçirilir. Bununla belə, dövlət inves-
tisiya qoyuluşlarının istiqamətlərini və inkişaf 

institutları tərəfindən güzəştli şərtlərlə maliy-
yələşmə prioritetlərini müəyyənləşdirərkən re-
gionun ixtisaslaşdığı məhsulların dəyər zənci-
rində boşluqları aradan qaldırılması prioritet 

kimi nəzərə alınmalıdır. İstənilən məhsul 
istehsalı çoxlu sayda əlaqədar sahələrin fəaliy-
yətinə əsaslanır. Bu baxımdan, dəyər zənciri-

nin istənilən həlqəsində mövcud olan boşluqlar 
müəyyən məhsullar üzrə regionun rəqabətqa-
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biliyyətinə və bu ərazidə iqtisadi fəallığına 

mənfi təsir göstərir.  

Dövlət investisiya proqramı ölkənin sosial-

iqtisadi inkişaf proqramının tərkib hisəsi ol-

maqla, dövlət tərəfindən investisiya siyasətinin 

reallaşdırılmasının səmərəli vasitəsi kimi çıxış 

edir. Dövlət  investisiya proqramına dövlət or-

qanları tərəfindən sifariş edilən və nəzarət paketi 

dövlətə məxsus olan müəssisələrin həyata 

keçirdikləri investisiya layihələri daxil edilir.  

Dövlət investisiya proqramının əsas 

məqsədinə nail olmaq və ölkə iqtisadiyyatının 

davamlı inkişafını təmin etmək üçün qarşıya  

aşağıdakı vəzifələrin həll edilməsi qoyulmuşdur: 

sosial -iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi; 

dövlət və özəl investisiyalarının həcminin 

artırılması; 

yeni iş yerlərinin yaradılması; 

xarici investisiyaların cəlb edilməsi və in-

vestisiya imkanlarının genişləndirilməsi; 

investisiya prosesinin maliyyə bazasının 

inkişaf etdirilməsi və onun informasiya baza-

sının təkmilləşdirilməsi; 

ölkədə beynəlxalq maliyyə təşkilatları 

tərəfindən həyata keçirilən investisiya proqram-

larının səmərəli şəkildə əlaqələndirilməsi. 

Bununla əlaqədar olaraq infrastruktur 

sahələrinin inkişafı, sosial obyektlərin inşası, 

istehsal sahələrinin inkişafı və ixrac potensialının 

genişləndirilməsi dövlət investisiya qoyuluş-

larının əsas istiqamətləri kimi müəyyən olun-

muşdur. 

Dövlət investisiya qoyuluşlarının milli iq-
tisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin və və region-
ların sosial-iqtisadi inkişafına təsirinin qiymət-

ləndirilməsi vacibdir. Hazırda dövlət inves-
tisiya proqramının iqtisadi inkişafa təsiri 
qiymətləndirilmir. Dövlət investisiya qoyuluş-

larının optimal dəstinin müəyyən edilməsi 
üçün, ilk növbədə, proqramın səmərəliliyinin 
qiymətləndirilməsi metodikasının hazırlanması 
vacibdir. İnvestisiya layihələrinin qiymətləndi-

rilməsində istifadə edilən xalis cari dəyər me-
todundan istifadə etməklə belə qiymətləndirmə 
aparmaq mümkündür. İstənilən layihədə ma-

liyyə qiymətləri ilə investisiya xərclərini 
müəyyən etmək çətinlik törətmir. Lakin iq-
tisadi qiymətlərlə layihə xərcələrini müəyyən 

etmək üçün çevrilmə əmsallarının hesablan-

ması tələb edilir. Çevrilmə əmsalları maliyyə 

qiymətlərinin iqtisadi qiymətlərə çevrilməsi 
üçün istifadə edilir. Bu əmsallar qiymətlərin 
bazar tərifləri, dövlət tənzimlənməsi və s. 
amillərin təsiri ilə rəqabətli bazar şəraitində 

formalaşan qiymətlərdən kənarlaşmaları ara-
dan qaldırmağa imkan verir və cəmiyyət baxı-
mından layihənin gəlir və xərclərini dəqiq 

müəyyən etməyə imkan verir. Həmçinin hazır-
lanan metodika dövlət investisiya qoyuluş-
larının iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin, 

ayrı-ayrı regionların inkişafına, ayrı-ayrı qrup-
ların rifahına təsirini müəyyən etəməyə imkan 
verməlidir. Belə ki, Dövlət investisiya qoyu-
luşlarının təsirlərinin bölüşdürülməsinin təh-

lilinin bir neçə yolu var. Birincisi, layihənin 
təsirləri layihənin ayrı-ayrı iştirakçıları, adətən, 
təchizatçılar, istehlakçılar, mülkiyyətçilər, kre-

ditorlar, işçilər və ya istehsalçılar və hökumət 
arasında paylana bilər. İkincisi, layihələr üzrə 
gəlir və xərclərin milli və xarici iştirakçılar 

arasında bölünməsinin təhlili ilə əlaqədardır. 
Belə təhlil investisiya layihəsinin ölkədə gəlir-
lərin artmasına və xaricə axınına təsirini qiy-
mətləndirməyə imkan verir. Üçüncüsü, layi-

hələr üzrə gəlir və xərclər dövlət və özəl bölmə 
arasında bölünə bilər. Belə təsirlərin qiymət-
ləndirilməsi özəl bölmənin inkişafına əlverişli 

şərait yaradan infrastruktur sahələrin inkişafına 
dövlət investisiya qoyuluşlarının səmərəliliyi-
nin qiymətləndirilməsində mühüm əhəmiyyətə 

malikdir. Dördüncüsü, investisiya layihəsinin 
faydalarının onun ayrı-ayrı iştirakçılarının, o 
cümlədən gəlirləri müxtəlif olan olan iştirakçı-
lar arasında paylanmasının müəyyən edilmə-

sidir. Beşincisi, layihənin gəlirlərinin istehlaka 
və qənaətə bölünməsinin qiymətləndirilməsi-
dir. Belə qiymətləndirmələrin aparılması in-

vestisiya qoyuluşlarının qarşıya qoyulmuş 
məqsədələrin əldə edilməsinə imkan verən 
daha səmərəli investisiya layihələrinin seçil-
məsinə imkan verir. 

 

NӘTİCӘ 
Yerli özünüidarəetmə qurumu kimi bələdiyy-

ələr yerlərdə ictimai nemətləri təqdim edən əsas 
qurumlardandır və bütün bələdiyyələrin səlahiy-
yətləri qanunla eyni müəyyən edilmişdir, onda 

onların öz xərclərini maliyyələşdirmək üçün eyni 
gəlir imkanlarına malik olması zəruridir. Belə 
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halda, ictimai gəlirlərin əsasən mərkəzləşdirilmiş 
formada toplandığı hazırki vəziyyətdə 
bələdiyyələrin dövlət büdcəsindən maliyyələş-

dirilməsinin təkmil mexanizminin formalaşdırıl-
masına ehtiyac vardır. 

Bu baxımdan, bələdiyyələrə xərclərinin 
maliyyələşdirilməsi üçün gəlir mənbələrinin 

formalaşdırılmasında, o cümlədən dotasiyala-
rın verilməsində onlar tərərəfindən göstərilən 
xidmətlərin dəyərində və xidmətlərin həcmin-

də regionlararası fərqlərin nəzərə alınması 
zəruridir. 
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Хакимова Е. А. 
Уменьшение межрегиональных различий по уровню социально-экономического развития  

 

Резюме 
Цели исследования – определение направлений совершенствования финансового механизма, 

направленного на обеспечение социально-экономического развития регионов нашей страны.  
Методология исследования– аналитический разбор, сравнительный анализ, системный подход.  
Результат исследования – один из важнейших вопросов, возникающих в процессе планирова-

ния государственного бюджета - обнаружение отстающих в своем развитии регионов и идентифи-
кация критериев регионального распределения расходов.  

Ключевые слова: региональное социально-экономическое развитие, государственный бюд-
жет, финансовый механизм, региональная финансовая политика, государственные программы, 
муниципалитет. 

Hakimova Y. А. 
Reducing of  regional disparities on socio-economic development level 

 

Abstract 
Research objective – consists of determination of improvement directions of financing mechanisms 

for currentprovision of social-economic developmentinourcountry. 
Research methodology – comparative and analytic analysis, systemic approach. 
Research result:one of the important issues in government’s budgetary expenditures planning process 

–under-developing regions were determined and interregional expenditure division factor was deter-
mined. 

Key words: regional social-economic development, government budget, financing mechanism, re-
gional financing policy, government programs, municipality.  
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