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VERGİLӘRİN STİMULLAŞDIRICI σ FUNKSİYASININ AZӘRBAYCAN 

İQİISADİYYATININ SӘNAYE SAHӘSİNİN İNKİŞAFINA TӘSİRİNİN 

QIYMӘTLӘNDİRİLMӘSİ  

 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi – vergilərin stimullaşdırıcı σ funksiyasının  Azərbaycan iqtisadiyyatının sənaye 

sahəsinin inkişafına təsiri effektinin müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir.  

Tədqiqatın metodologiyası –vergilərin stimullaşdırıcı σ funksiyasının ölkə iqtisadiyyatının müxtəlif 

sahələrinin inkişafına təsiri effektinin qiymətləndirilməsi metodikası.    

Tədqiqatın nəticələri – 1) vergilərin stimullaşdırıcı σ funksiyası hazırlanıb; 2) bu funksiyanın tətbiqi  

göstərmişdir ki, 2009-2014-cü illər dövründə Azərbaycan iqtisadiyyatının sənaye sahəsində vergilərin 

stimullaşdırıcı funksiyasının σ effektinin bir vahid dəyişməsi, orta hesabla, sənaye sahəsində məhsuların 

istehsalı həcmini 0,602 vahid dəyişir.  

Açar sözlər – vergilərin stimulaşdırıcı funksiyası, inkişaf modeli, gəlirlərin bölünməsi mexanizmi, 

tədqiqat metodkası, əsas istehsalat fondları, investisiyalar, vergilərin stimullaşdırıcı effekti. 

 

GİRİŞ 

Vergilərin mahiyyəti, onların yerinə yetir-

diy funksiyalarda özünü büruzə ve-

rir.Vergilərin funksiyaları sırasına: 1) dövlət 

büdcəsinin maliyyə vəsaitləri ilə təmin 

edilməsi ilə bağlı, dövlət tərəfindən həyata 

keçirilən fiskal siyasəti funksiyasını; 2) ölkə 

iqtisadiyyatının tənzimlənməsi ilə bağlı, tən-

zimləmə funksiyasını: 3) ölkədə əhalinin ya-

şayışının sosial tarazlığının saxlanılması, əha-

linin gəlirləri ilə bağlı yaranan iqtisadi 

təbəqələşmənin, qanunvericiliyə uyğun olaraq 

nizamlanmasını təmin edən sosial funksiyası-

nı aid edə bilərik.  

Ölkə iqtisadiyyatı sistemi, müəyyən özünü 

təşkil etmə və özünü tənzimləmə mexanizmi 

və bu mexanizmə kənardan, bu və ya digər 

üslubda müdaxilə olunma əsasında fəaliyyət 

göstərir. Ölkə iqtisadiyyatı sisteminin 

fəaliyyətinə dövlət tərəfindən müdaxilə, ölkə 

iqtisadiyyatı sisteminin özünü tənzimləmə 

qaydalarına dəyişikliklər edilmə və bu qayda-

ların müəyyən məqsədə çatmağa is-

tiqamətləndirməsi üslubunda baş verir. Bu 

vasitə ilə ölkə iqtisadiyyatı sisteminin 

fəaliyyəti mexanizmi korreksiya olunur, tən-

zimlənir. 

Ölkə iqtisadiyyatının dövlət tənzimləməsi ilə 

bağlı olan elmi ədəbiyyatlarda vergilərin fiskal, 

sabitləşdirici, tənzimləyici, birləşdirici funksiya-

ları göstərilir. İqtisadi inkişaf prosessini təmin 

etmək və böhran hallarını müvəfəqiyyətlə ara-

dan qaldırmaq üçün hər bir ölkənin höküməti, 

iqtisadiyyata dövlət təsiri sistemində olan bütün 

üsullardan istifadə edir [6]. 

 

Vergilərin stimullaşdırılıcı σ funksiyası 

Dövlət tərəfindən ölkə iqtisadiyyatının 

fəaliyyətinin tənzimlənməsi vasitələrindən 

biri, ölkədə fəaliyyət göstərən iqtisadiyyat 

subyektlərinin (əhali, ev təsərrüfatları, 

müəsisə və təşkilatlar, hüquqi şəxs yaratma-

dan sahibkarlıq fəaliyyəti həyata keçirən fiziki 

şəxslər və s.) fəaliyətlərindən yaranan 

gəlirlərin bir qisminin, vergilər vasitəsilə döv-

lət büdcəsinə cəlb edilməsi prosesidir.  

Dövlət tərəfindən vergilərin tənzimləyici 

funksiyasından istifadə edilməklə, ölkə iqtisa-

diyyatının inkişafının təmin edilmsi is-

tiqamətində müvafiq iqtisadi siyasət həyata 

keçirilir. Vergilərin tənzimləyici funksiyası 

sırasına daxil olan stimullaşdırıcı alt funksiya, 

bu və ya digər iqtisadi proseslərin inkişafının 

təmin edilməsinə yönəldilir. Vergilərin sti-

mullaıdırıcı funksiyası güzəşt və azadolmalar 

sistemi vasitəsilə həyata keçirilir [7]. 

Aydındır ki, vergi güzəştlərinin tətbiq 

olunması zamanı, dövlət büdcəsinə daxil olan 

vergilərin həcmi azalır. Elmi ədəbiyyatlarda 

ölkədə tətbiq edilən vergilərin stimulaşdırıcı 

funksiyası ilə bağlı, vergi güzəştlərinin tətbiq 

edilməsinə birmənalı fikir yoxdur.  

UOT:  336:1:336.22 

JEL:E62 
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Vergi güzəştlərinin tətbiqi ilə bağlı, bur qrup 

iqtisadçı alimlər hesab edirlər ki, vergi güzəşt-

ləri tətbiq edilərkən, bir tərəfdən, dövlət 

büdcəsinin itkilərini əlverişli vergi mühitinin 

yaradılması vasitəsilə genişlənən vergitutma 

bazası hesabına kompensasiya etmək mümkün-

dür. Digər tərəfdən, hesab olunur ki, vergi 

ödəyicisinə düşən vergi yükünün azalması ilə 

bağlı, vergi ödəyicilərində vergidən yayınma 

halları azalacaq və nəticədə dövlət büdcəsinə 

ödənilən vergilərin həcmi artacaq. Son nəticədə 

dövlət büdcəsinə vergi daxilolmaların ümumi 

həcmi getdikcə artacaq [6, səh. 190]. 

Vergi güzəştlərinin tətbiqi ilə bağlı, ikinci 

qrup iqtisadçı alimlər hesab edirlər ki, vergi 

güzəştlərinin tətbiqi, qısamüddətli dövrdə: 1) 

istehlak xərclərinin artıması səbəbindən, mili 

qənaətin azalması; 2) milli qənaətin azalması 

səbəbindən, investisiya ehtiyyatlarının azal-

ması və banklarda faiz dərəcələrinin artması; 

3) banklarda faiz dərəcələrinin artması 

səbəbindən, xarici ölkələrdən kapital axınları-

nın artması, həmçinin, valyuta məzənnəsinin 

artması; 4) ölkədə valyuta məzənnəsinin art-

ması səbəbindən,  istehsal olunan məhsulların 

qiymətlərinin artması, son nəticədə ölkədə 

istehsal olunan məhsulların beynəlxalq ti-

carətdə  rəqabət qabiliyyətinin azalması ilə 

nəticələnəcək.      

Göstərilənlərlə yanaşı, hesab olunur ki, 

vergi güzəştlərinin tətbiqi zamanı, ölkə iqtisa-

diyyatında üzunmüddətli dövrdə milli 

qənaətin davamlı olaraq azalması baş verir. 

Milli qənaətin uzunmüddətli dövrdə davamlı 

olaraq azalması səbəbindən: 1) ölkədaxili 

mənbələrdən investisiyaların azalması, 2) 

ölkədaxili mənbələrdən investisiyaların azal-

ması səbəbi isə, öz növbəsində, ölkə iqtisa-

diyyatında əsas istehsalat fondlarının 

ölkədaxili mülkiyyətçisinin azalması amilinə 

çevrilir. Ümumi nəticədə, uzunmüddətli 

dövrdə ölkədaxili mülkiyyətçilərin məhsulla-

rının istehsalının  artımları azalır, ölkədaxili 

sahibkarların gəlirləri azalır [11]. 

Fikrimizcə, vergilərin tətbiqində güzəşt-

lərlə yanaşı, bəzi hallarda daha yüksək vergi 

dərəcələrinin tətbiqi də verginin stimullaşdırı-

cı funksiyası kimi baxıla bilinər. Bu sıraya, 

iqtisadiyyat subyektlərinin əsas istehsalat fon-

dalına tətbiq edilən əmlak vergisini aid edə 

bilərik.  

Belə ki, müəssisələr fəaliyyətlərində malik 

olduqları əsas fondların hamısından tam isti-

fadə etmirlər. Bunun əsas səbəbi, müəs-

sisələrin malik olduqları texnoloji avadan-

lıqlar vasitəsi ilə istehsal etdikləri məhsullara 

və göstərdikləri xidmətlərə tələbatın olmaması 

ilə bağlı olur. Müəssisələrin fəaliyyətlərində 

yaranan mənfəətin hesabatı zamanı, əsas fond-

ların amortizasiyası dəyərləri istehsal 

xərclərinə daxil edilməklə, yaranmış 

gəlirlərdən çıxılır. Bu halda, mənfəətin miqda-

rı istifadə olunmayan əsas fondların amortiza-

siyası miqdarı qədər azalır və nəticədə dövlət 

büdcəsinə vergi ödənişlərinin miqdarı da aza-

lar. Lakin, müəssisələrin malik olduqları əsas 

istehsalat fondlarına yüksək dərəcəli əmlak 

vergisi tətbiq edilərkən, istehsal və xidmət 

müəssisələri istifadə etmədikləri əsas fondları 

istismardan çıxarmaqla, əmlaklarının 

dəyərlərin azaltmağa çalışırlar. Bununla, iqti-

sadiyyat subyektlərində məhsulların istehsalı 

prosesində istismar olunmayan texnika və 

texnoloji avadanlıqları yeni, daha məhsuldar 

olanları ilə əvəz etməyə iqtisadi stimul yara-

nır. Müəssisələr tələbatı olmayan yararsız 

texnika və texnoloji avadanlıqları yeniləri ilə 

əvəz etməyə meyilli olurlar. 

Hesab edirik ki, vergilərin stimullaşdırıcı 

funsuyasının ölkə iqtisadiyyatının və onun 

sahələrinin inkişafına təsirinin nəzəri-metodoloji 

tədqiqatları iki istiqamətdə aparılmalıdır. Birinci 

istiqamət məhsulların istehsalının artırılması ilə 

bağlı aparılan tədqiqatlar olmalıdır. İkinci 

tədqiqat istiqaməti isə, ölkə daxilində istehsal 

olunmuş məhsulların ölkədaxili bazarda və 

xarici ticarətdə rəqabətqabiliyyətinin artırılması 

ilə bağlı olmalıdır.  

Vergilərin stimullaşdırılıcı σ funksiyasının 

məhsuların istehsalının artmasına təsirinin 

müəyyənləşdirilməsi metodologiyası. Hesab 

edirik ki, ölkə iqtisadiyyatının və onun sahələri-

nin inkişafında vergilərin stimullaşdiricı σ funk-

siyasının rolunun nəzəri-metodoloji məsələləri, 

vergilərin iqtisadi inkişafını təmin edən amillər-

lə, o cümlədən əsas istehsalat fondlarının ye-

niləşməsinə təsiri ilə bağlı araşdırılmalıdır.  
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İnstitusional iqtisad nəzəriyyəsinə əsasən, 

kapital sahibləri sahibkarlıq fəaliyyətində əldə 

etdikləri gəlirlərindən: 1)  ilk növbədə iqtisadi 

fəaliyyətlərində onlara mənsub olan əsas isteh-

salat fondlarının, hökumət tərəfindən icazə ve-

rilmiş amortizasiya ayırmaları (və ya icarə 

haqqı) miqdarında özlərinə qaytarırlar; 2) iş-

çilərin əmək haqqlarını ödəyirlər; 3) alınmış 

gəlirlərdən məhsul istehsalı prosesində xammal, 

materialların alınmasına, həmçinin, göstərilmiş 

xidmətlərin ödənilməsinə sərf edilmiş xərclərlə 

yanaşı, qeyri-maddi xərclərin, o cümlədən məh-

sullara və idxala, həmçinin digər vergi ödəniş-

lərinin qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş 

məbləğlərini çıxırlar. Gəlirlərin qalan hissəsi 

iqtisadiyyat subyektlərinin xalis mənfəəti hesab 

olunur [2, 3, 5, 12]. 

Elmi əsərlərdə, elmi tədqiqat işlərində iqti-

sadiyyat subyektlərinin əldə etdikləri 

mənfəətin bir hissəsinin, investisiya qoyuluş-

ları vasitəsilə kapitala çevrilməsi prosesi, 

mənfəətin kapitallaşdırılması və ya kapitalın 

yığımı kimi izah olunur və nəzri – praktiki 

cəhətdən öyrənilir [4, 5, 8, 9, 10]. 

Ölkənin iqtisadi inkişafını təmin edən fak-

torlarla bağlı aparılan tədqiqatlar göstərir ki, 

istehsal olunan məhsulların ΔY dəyişməsi 

(artıması və ya azalması), funksional olaraq 

əsas istehsalat fondlarının orta fK  məhsuldar-

lığı göstəricisi və əsas istehsalat fondlarının 

miqdarının ΔKK dəyişməsindən asılıdır: 

ΔY = F(fK,ΔKK) ,      (1). 

Həmçinin, məhsuların istehsalında istifadə 

olunan əsas istehsalat fondlarının səviyyəsinin 

ΔKK dəyişməsi funksional olaraq, əsas isteh-

salat fondlarının artırılmasına yönəldilən İ 

investisiyaların, istehsalat prosesindən çıxarı-

lan əsas istehsalat fondlarının αKK, işçi 

qüvvəsinin fondla silahlanmasının nKK, elmi-

texniki tərəqqinin inkişafı ilə bağlı texnika-

texnologiyaların məhsuldarlığının δKK, “insan 

kapitalı” ilə bağlı məhsuldarlığın hKK 

səviyyələrinin dəyişməsindən asılılı olaraq 

dəyişir [10]: 

ΔKK = F(İ, αKK, nKK, δ KK, hKK),      (2). 

 

Göstərilən (2) funksional asılılığında, işçi 

qüvvəsinin fondla silahlanması, elmi-texniki 

tərəqqinin inkişafı ilə bağlı texnika-

texnologiyaların məhsuldarlığı, “insan kapitalı” 

ilə bağlı məhsuldarlıq səviyyələrinin neytirallığı 

şərtində, ölkə iqtisadiyyatı və onun sahələrinin 

inkişafı modeli ilə bağlı əsas istehsalat fondları-

nın dəyişməsi funksiyasına iki amilli ΔKK = F(İ, 

αKK) funksiya kimi baxa bilərik. Bu halda, ölkə 

iqtisadiyyatı və onun sahələrində əsas istehsalat 

fondlarının dəyişməsini  

ΔKK = (İ – αKK),     (3) 

asılılıqı ilə ifadə edə bilərik. Alınmış (3) 

asılılığından üç əsas şərt irəli sürülür. 

Birinşi şərt: əsas istehsalat fondlarına 

yönəldilən İ investisiyaların səviyyəsi, əsas 

istehsalat fondlarının istismardan çıxarılması 

αKK səviyyəsindən kiçik olduqda, yəni, İ < 

αKK şərtində, əsas istehsalat fondlarının KK 

səviyyəsi azalır. Bu halda əsas istehsalat fond-

larının səviyyəsinin azalması səbəbindən 

məhsulların istehsalnın ΔY artımları azalır.  

İkinci şərt. Əsas istehsalat fondlarına 

yönəldilən İ investisiyaların səviyyəsi, əsas 

istehsalat fondlarının istismardan çıxarılması 

αKK səviyyəsinə bərabər olduqda, yəni İ = 

αKK şərtində, əsas istehsalat fondlarının KK 

səviyyəsi dəyişməz qalır: ΔKK = 0 . Bu halda, 

əsas istehsalat fondlarının dəyişməzliyi 

səbəbindən, məhsulların istehsalnın Y 

həcmləri dəyişmir.  ΔKK = 0 şərtindən yara-

nan  İ = αKK şərti, əsas istehsalat fondlarının 

dəyişməsinin optimallığı şərtini ifadə edir.  

Üçüncü şərt. Əsas istehsalat fondlarına 

yönəldilən İ investisiyaların səviyyəsi, əsas 

istehsalat fondlarının istismardan çıxarılması 

αK səviyyəsindən böyük olduqda, yəni İ > 

αKK şərtində, əsas istehsalat fondlarının KK 

səviyyəsi artır. Bu halda əsas istehsalat fond-

larının artması səbəbindən, məhsulların isteh-

salnın Y həcmi artır.   

Hesab edirik ki, vergilərin stimullaşdırıcı σ 

funksiyasının ölkə iqtisadiyyatı və onun 

sahələrinin inkişafına təsirini, ölkənin iqtisadi 

inkişafı modeli və iqtisadiyyat subyektlərinin 

fəaliyyətində gəlirlərin yaranması, bölünməsi 

və təkrar bölünməsi  mexanizmi əsasında, 

aşağıda təklif edilən nəzəri-metodoloji kon-

sepsiya əsasında müəyyənləşdirmək olar. 

Vergilərin stimullaşdırıcı σ funksiyası-

nın ölkə iqtisadiyyatı və onun sahələrinin 

inkişafına təsiri mexanizmi. Vergilərin sti-



 

 

 

217 

 

«ELMİ ӘSӘRLӘR» - №2-2016 

VERGİLƏRİN STİMULLAŞDIRICI σ FUNKSİYASININ 

AZƏRBAYCAN İQİISADİYYATININ SƏNAYE 

SAHƏSİNİN İNKİŞAFINA TƏSİRİNİN 

QIYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ  

 
mullaşdırıcı σ funksiyasının ölkə iqtisadiyyatı 

və onun sahələrinin inkişafına təsiri 

mexanizminin əsas nəzəri-metodoloji konsep-

tual müddəaları və eynilikləri aşağıdakılardan 

ibarətdir.  

1. Ölkə iqtisadiyyatının sahələrində fəaliyət 

göstərən iqtisadiyyat subyektləri, gəlir 

(mənfəət) əldə etmək məqsədilə əsas istehsa-

lat fondlarından istifadə etməklə,  istehsal 

prosesinə işçi qüvvəsi cəlb etməklə, ölkədə 

mövcud olan təbii sərvətlərlərlə yanaşı, isteh-

sal olunmuş materiallardan istifadə etməklə Y 

miqdar yeni məhsullar istehsal edirlər. 

Istehsal xərcləri üslubunda, yeni istehsal 

olunmuş məhsulların Y miqdarının quruluş 

eyniliyi 

Y =  AR + AF + Ə + P ,  (4) 

xətti asılılıqla ifadə olunur. Bu asılılıqda: AR 

həddi – məhsulların istehsalında istifadə olun-

muş xammal-mateiaların və məhsulların isteh-

salı xərclərinə daxil edilən qeyri-maddi xərcləri, 

o cümlədən mənfəətə aid olmayan, məhsullara, 

idxala və digər vergi ödənişlərinin (aralıq isteh-

lak məhsulları); AF həddi – məhsulların istehsa-

lında istehlak olunmuş əsas istehsalat fondları 

(amortizasiya, təmir) xərclərinin; Ə həddi – 

vergilər və sosial sığortaya ayırmalar nəzərə 

alınmaqla, məhsulların istehsalına cəlb edilmiş 

işçi qüvvəsinə ödənilmiş əmək ödənişlərinin; P 

həddi isə məhsuların istehsalı və satışından 

qalan xalis mənfəətin miqdarlarını ifadə edirlər. 

Məhsulların istehsalına sərf edilən bütün 

xərclərin cəmi, məhsulların W istesalı xərclərini 

təşkil edirlər: 

W = AR + AF + Ə,      (5). 

2. Məhsulların istehsalı və satışından yara-

nan ümumi Y gəlirlərdən, aralıq istehlak məh-

sulları xərclərini, əsas fondların istehlakı 

xərclərini, işçi qüvəsinə əmək ödənişləri 

xərclərini  çıxdıqdan sonra qalan gərirlər, 

iqtisadiyyat subyektlərinin xalis P mənfəəti 

hesab olunurlar: 

P = Y – (AR + AF + Ə),      (6),  

və ya 

P = Y – W,      (7). 

3. İqtisadiyyat subyektləri istehsal-

təsərrüfat fəaliyyətindən aldıqları xalis P 

mənfəətdən dövlət büdcəsinə VM mənfəət 

vergilərini ödəyirlər: VM = tP. Burada, t əmsa-

lı, mənfəətdən ödənilən vergi normasını ifadə 

edir. Bu asılılıqdan ödənilən vegilərin t nor-

masını t = VM/P ilə ifadə edə bilərik. Ödənilən 

vergilərin t norması, alınan bir manat xalis P 

mənfəətin hansı miqdarının dövlət büdcəsinə 

ödənilməsini göstərir. 

İqtsadiyyat subyektlərinin sərancamlarında 

qalan mənfəətin τ norması isə, τ = (1 – t) asılı-

lığı ilə müəyyən olunur. 

4. İqtisadiyyat subyektləri əldə etdikləri xa-

lis P mənfəətdən, VM = tP mənfəət vergisini 

ödədikdən sonra sərəncamlarında qalan 

mənfəətin PQ miqdarını:   

PQ =P – t P = (1 – t) P = τP, (8) 

asılılığı ilə ifadə etmək olar. Bu eynilikdə,  

τ = (1– t) əmsalı, bir manat xalis P mənfəəti-

nin hansı hissəsinin iqtisadiyyat subyektinin 

sərəncamında qalan normasını göstərir. Alın-

mış (8) asılılığında, t vergi norması iqtisadiy-

yat subyektinin sərəncamında qalan mənfəətin 

PQ miqdarı ilə tərs mütənasibdir. Yəni, t vergi 

normasının artması, iqtisadiyyat subyektinin 

sərəncamında qalan mənfəətin PQ miqdarını 

azaldır və əksinə. İqtisadiyyat subyektlərinin 

mənfəətlərinin vergiyə cəlb edilməsinin t 

normasının azalması, sərəncamda qalan 

mənfəətin miqdarını artırır. Beləliklə, xalis 

mənfəətdən vergi normalarının azaldılması 

iqtisadi halı, vergilərin  stimullaşdıcı funksi-

yası kimi baxılır.  

5. İqtisadiyyat subyektləri, sərəncamlarında 

qalan PQ mənfəətlərini iki istiqamətdə istifadə 

edirlər. 

Qalan PQ mənfəətin İP qismi, istehsalat 

subyektlərində məhsulların istehsalının təkrar 

geniş təşkili məqsədilə, əsas istehsalat fondla-

rının artırılmasını təmin edən investisiyalara 

yönəldilir. Bu iqtisadi hal, iqtisadi ədəbiyyat-

larda  kapitalın yıyğımı, və ya mənfəətin kapi-

tallaşdırılması kimi ifadə olunur. 

Qalan PQ mənfəətin digər CP qismini isə, 

sahibkarların və kollektivin istehlak xüsu-

siyyətli olan sosial xərclərinin (məsələn, sa-

hibkarların mənfəət payı, işçilərə əmək 

haqqlarına ödənilən əlavələr, kollektivin so-

sial yönümlü xərcləri və s.) ödənilməsinə 

yönəldilir. 

Beləliklə, iqtisadiyyat subyektlərində qalan 

PQ mənfəət, əsas istehsalat fondlarının artırıl-
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masına yönəldilən İP mənfəət hissəsi ilə, 

mənfəətin istehlaka yönəldilən CP hissəsinin 

cəminə bərabərdir: 

PQ = İP + CP ,     (9) 

6. Qalan PQ mənfəətin kapitallaşdırılması 

ilə bağlı, iqtisadiyyat subyektlərinin əsas is-

tehsalat fondlarına yönəldilən investisiya 

qoyuluşlarına olan orta meyilliyi 

i = İP / PQ ,     (10) 

asılılığı ilə ölçülür. Bu asılılıq, iqtisadiyyat 

subyektlərinin qalıq mənfəətinin hansı qismi-

nin, investisiya olaraq əsas istehsalat fondları-

nın artılılmasına yönəldilməsini göstərir. He-

sab edirik ki, əsas istehsalat fondlarına yönəl-

dilən investisiya qoyuluşlarına orta meyillilik 

i göstəricisi, intensiv inkişafda iqtisadiyyat 

subyektlərinin qalıq mənfəətlərinin kapitallaş-

dırılması səviyyəsini göstərir.  

Göstərilənlə yanaşı, qalan PQ mənfəətin kapi-

tallaşdırılması ilə bağlı, iqtisadiyyat subyektləri-

nin əsas istehsalat fondlarına yönəldilən investi-

siya qoyuluşuna olan meyilliyi həddi 

ρİ = ΔİP / ΔPQ ,     (11) 

asılılığı ilə qiymətləndirilir. Bu asılılıq, 

iqtisadiyyat subyektlərinin  əldə etdiyi qalıq 

mənfəətin bir vahid dəyişməsi nəticəsində, 

əsas istehsalat fondlarının artırılmasına 

yönəltdikləri investisiyaların nə qədər 

dəyişməsini göstərir.  

Beləliklə, iqtisadiyat subyektlərinin qalan 

mənfəəti hesabından əsas istehsalat fondları-

nın artırılmasına yönəldilən İP investisiyalar, 

funksional olaraq investisiyalar qoyuluşuna 

olan i orta meyillikdən və qalan PQ mənfəət 

hissəsindən asılı olaraq müəyyən edilir: 

İP = iPQ ,      (12). 

Yuxarida göstərilmiş (8) asılılığında ifadə 

olunmuş, mənfəəətin qalan qisminin PQ = τP 

ifadəsindən, yaza blərik ki, əsas istehsalat 

fondlarının artırılmasına yönəldilən İP investi-

siyalar, funksional olaraq investisiyalar qoyu-

luşuna olan i orta meyillik, iqtisadiyyat sub-

yektlərinin P xalis mənfəətindən və iqtsadiyyat 

subyektlərinin sərancamlarında qalan mənfə-

ətin τ normasından asılı olaraq müəyyən edilir: 

İP = iτP,      (13), 

Beləliklə, ölkənin iqtisadi inkişafınını təmin 

edən faktorlarla bağlı aparılmış tədqiqatlar, 

həmçinin, iqtisadiyyat subyektlərinin fəaliy-

yətlərində gəlirlərin yaranması, bölünməsi me-

xanizmi ilə bağlı təklif olunmuş konsepsiyanın 

yuxarıda göstərilən müddəaları və eyniliklərı 

əsasında, iqtisadiyyat subyektləri tərəfindən 

mənfəətlərinin bir qisminin, əsas fondların 

artırılmasına yönəldilən investisiyalara və bu-

nunla bağlı məhsulların istehsalının artırı-

lmasına vergilərin təsiri mexanizminin əsas 

müdəalarını aşağıdakı qaydada izah edirik. 

1. Əsas istehsalat fondlarının artırılmasına 

yönəldilən İP investisiyaların miqdarı 

İP = i(1-t)P = iτP,     (14) 

asılılığı vasitəsilə müəyyən olunur. Alınmış 

(14) asılılından göründüyü kimi, iqtisadiyyat 

subyektləri  tərəfindən  əsas istehsalat fondla-

rının artırılmasına yönəldiən investisiyaların 

İP miqdarı, t = (1 – τ) vergi norması ilə tərs 

mütənasib, mənfəətin iqtisadiyyat subyekt-

lərinin sərəncamında qalan τ norması ilə düz 

mütənasib, həmçinin, mənfəətin kapitallaşma-

sının i göstəricisi və alınmış xalis mənfəətin P 

göstəricisi ilə düz mütənasib olaraq asılıdır.  

2.İqtisadiyyat subyektlərinin əsas istehsalat 

fondlarının, əsas istehsalat fondların  artırıl-

masına yönəldilən İP investisiyalar və əsas 

istehsalat fonlarının istismardan çıxarılan αKK 

hissəsi hesabından dəyişməsi 

ΔKK = (İP – αKK) 

asılılığı ilə müəyyən olunur. Bu asılılıqda, 

əsas kapitalın artırılmasına yönəldilən İP in-

vestisiyaların miqdarını (14) asılılığındakı İP = 

iτP ifadəsi ilə əvəz etsək, 

ΔKK = (İP – αKK) = (iτP – αKK),  

ΔKK = (iτP – αKK),              (15) 

aslılılığını alarıq. 

3. Əsas fondarın dəyişməsinin ΔKK = 0 op-

timallığı şərtindən və (15) asılılığından yaza 

bilərik ki: 

(iτP – αKK) = 0 

iτP = αKK 

τ / α =KK / iP,                   (16). 

Alınmış (16) asılılığında iqtisadiyyat sub-

yektlərinin τ mənfəət normasının ümumi α 

amortizasiya normasına olan nisbətini biz ver-

gilərin stimullaşdırıcı σ funksiyası adlandırırıq:     

σ = τ/α ,                               (17). 

Beləliklə, aparılmış tədqiqatlarla belə 

nəticəyə gəlmişik ki, vergilərin iqtisadi inkişa-

fa təsirinin stimullaşdırıcı σ funksiyası 
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     σ = (τ / α) > (KK / iP),             (18). 

asılılığı ilə müəyyən olunur. Vergilərin sti-

mullaşdırıcı σ funksiyasının iqtisadi inkişaf  

effekti o halda baş verir ki, iqtisadiyyat sub-

yektlərinin sərəncamlarında qalan τ mənfəət 

normasının əsas istehsalat fondlarının orta illik 

ümumi α amortizasiya normasına olan nisbəti, 

KK əsas istehsalat fondlarının, mənfəətin kapi-

tallaşmasına meyilliyin orta i həddi ilə iqtisa-

diyyat subyektlərinin xalis P mənfəəti hasilinə 

olan nisbətindən böyük olsun.  

IV. Azərbaycanda 2009-2014-cü illər 

dövründə vergilərin stimullaşdırıcı σ funk-

siyasının sənaye sahəsinin inkişafına təsiri-

nin qiymətləndirilməsi. 
Azərbaycan DSK-nin məlumatları əsasın-

da, 2009-2014-cü illər dövründə vergilərin 

stimullaşdırıcı σ funksiyasının sənaye sahəsi-

nin inkişafına təsiri, müəllif tərəfindən tərtib 

edilmiş aşağıdakı metodoka (alqoritm, ardı-

cıllıq)  ilə qiymətləndirilmişdir. Qiymətlən-

dirmə göstəriciləri cədvəl № 1 təqdim olunur.   

1.Azərbaycan Respublikası Vergilər 

Məcəlləsinə əsasən, iqtisadiyyat subyektləri-

nin xalis  mənfəətinin vergiyə cəlb edilməsi t 

norması 20,0 %, və ya 0,2 vahid, iqtisadiyyat 

subyektlərinin  τ mənfəət norması 80,0 %, və 

ya  0,8 vahid təşkil edir. Bu normalar onu 

ifadə edirlər ki, iqtisadiyyat subyektlərinin 

mənfəətlərinin 20,0 faizi dövlət büdcəsinə 

ödənilir,  qalan 80,0 faizi isə iqtisadiyyat sub-

yektlərinin sərəncamında qalır. 

Göstərilənlərlə yanaşı, əsas istehsalat fond-

larının texnika və texnologiyalarının orta illik 

α amortizasiya norması 25,0 faiz və ya 0,25 

vahid təyin olunub. Bu norma onu ifadə edir 

ki, istehsalat prosesində istismara daxil edil-

miş texnikalar və texnoloji avadanlıqlar 4 il 

müdətində amortizasiya olunaraq, istismardan 

çıxarıla bilinər. Həmçinin, əsas istehsalat 

fondlarının qalan quruluş növlərinin orta illik 

α amortizasiya normaları 7,0 faiz və ya 0,07 

vahid təyin olunub. Bu norma onu ifadə edir 

ki, qalan əsas istehsalat fond növləri, istismara 

daxil edildikdən sonra 14,3 il müdətində 

amortizasiya olunaraq, istismardan çıxarıla 

bilinər. 

2.Azərbaycan Respublikası Vergi 

Məcələsinin yuxarıda göstərilən normaları və  

Azərbaycan Respublikası DSK-nin sənaye 

sahəsinin əsas fondlarının növləri üzrə qurulu-

şu məlumatları əsasında, 2009-2014-cü illəri 

əhatə edən dövrdə, sənaye sahəsində əsas 

istehsalat fondlarının ümumi orta illik α amor-

tizasiya norması hesablanmışdır. Hesabatlarla 

müəyyən edilmişdir ki, 2009-cu ildə sənaye 

sahəsində əsas istehsalat fondlarının ümumi 

orta illik α amortizasiya norması 7,3 faiz və ya 

0,073 vahid, 2010 ildə - 7,3 faiz və ya 0,073 

vahid, 2011-ci ildə - 7,6 faiz və ya 0,076 va-

hid,  2012-ci ildə  - 9,4 faiz və ya 0,094 vahid, 

2013-cü ildə - 8,5 faiz və ya 0,085 vahid, 

2014-ce ildə isə 7,8 faiz və ya 0,078 vahid 

təşkil etmişdir. 

Cədvəl  №1 

Azərbaycan iqtisadiyyatının sənaye sahəsində 2009-2014-cü illər dövründə vergilərun sti-

mullaşdırıcı funksiyasının σ efektinin qiymətləndirilməsi göstəriciləri* 

Illər 
Mənfəət 

norması 

Amortizasiy 

norması 

Әsas 

Istehsalat 

fondları, 

mlrd. 

manat 

Iqtisadiyyat 

sübyektlərinin 

mənfəəti, 

mlrd. manat 

Iqtisadiyyat 

subyektlərinin 

qalıq mənfəəti, 

hesabatla, 

mlrd. manat 

Invesyistisiya 

qoyuluşları, 

mlrd. manat 

 

τ α KK P PQ İ 

1 2 3 4 5 6 7 

2009 0,8 0,073 34,8 15,6 12,5 3,2 

2010 0,8 0,073 37,2 20,0 16,0 4,3 

2011 0,8 0,076 42,0 25,8 20,6 5,4 

2012 0,8 0,094 46,8 24,4 19,5 6,0 

2013 0,8 0,085 53,5 23,6 18,8 7,5 

2014 0,8 0,078 61,8 21,6 17,3 7,6 
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Cədvəl №1, ardı… 

Illər 

Invesyistisiya 

qoyuluşları, 

mlrd. manat 

Investisiy 

qoyuluşuna 

orta 

meyillilik 

i*P 

həddi 

 (KK/i*P) 

həddi, 

Vergilərin 

stimullaşdırıcı 

funksiya 

norması 

Vergi stimu-

lunun 

σ effekti şərti 

 

İ i i*P KK /i*P σN = τ /α 

σF = (τ /α)> 

(KK/i*P) 

8 9 10 11 12 13 14 

2009 3,2 0,258 4,031 8,630 11,021 1,277 

2010 4,3 0,267 5,345 6,953 11,025 1,586 

2011 5,4 0,260 6,713 6,250 10,502 1,680 

2012 6,0 0,309 7,550 6,195 8,482 1,369 

2013 7,5 0,398 9,375 5,710 9,418 1,649 

2014 7,6 0,442 9,550 6,471 10,322 1,595 

Mənbə: 1) Azərbayan Sənayesi. Statistik məcmuə, Bakı – 1997, səh.30, 36-37; 2) Azərbaycan Sənayesi. 

Statistik məcmuə - 2005, səh.50; 3) Azərbayca Sənayesi. Statistik məcmuə - 2010, cəd. 17.4; 4) Azərbay-

can Sənayesi. Statistik məcmuə - 2015, c. 2, 17.1, 17.4, 5) Azərbaycanda Tikinti. Statistik məcmuə - 2015, 

c.11, 12; 6) Azərbaycanın statistik göstəricəliri – 2001. Statistik məcmuə, c.19.7; 7) Azərbaycan Respub-

likası Vergi məcəlləsi, maddə 114  məlumatları əsasında hesablanmış və tərtib edilmlşdır.  

 

3.Sənaye sahəsində fəaliyyət göstərən iqti-

sadiyyat subyektlərinin, 2009-2014-cü illər 

dövründə  investisiya qoyuluşlarına olan orta 

meyillilik həddləri hesablanmışdır. Hesabla-

malarla müəyyən edilmişdir ki, sənaye 

sahəsində iqtisadiyyat subyektlərinin investi-

siyalar qoyuluşuna olan orta meyilliliyi  2009-

cu ildə - 0,258 vahid, 2010-cu ildə 0,267 va-

hid, 2011-ci ildə - 0,260 vahid, 2012-ci ildə - 

0,309 vahid, 2013-cü ildə 0,398 vahid, 2014-

cü ildə isə 0,442 vahid təşkil etmişdir. EXEL 

proqramı vasitəsilə aparılan hesablamalar 

göstərir ki, sənaye səhəsində fəaliyyət 

göstərən iqtisadiyat subyektlərinin mənfəətləri 

hesabından əsas istehsalat fondlarının artırıl-

masına olan orta meyililiyinin dinamikası 

(trendi)  

i* = 0,039t + 0,186,      (19) 

xətti tənliyi ilə müəyyənləşir. Alınmış (19) 

asılılığında 0,039 əmsalı onu ifadə edir ki, 

sənaye sahəsində iqtisadiyyat subyektləri, 

qalan mənfəətlərindən əsas istehsalat fondla-

rının artırılmasına yönəltdikləri vəsaitlərini, 

hər il orta hesabla 3,9 faiz artırmışlar. Asılı-

lıqdakı 0,186 həddi isə nizamlanmış i* sırası-

nın başlanğıc həddini ifadə edir. 

4. Vergilərin stimullaşdırıcı funksiyasının 

σ effektini müəyyən edən  

σ = (τ / α) > (KK / iP) 

asılılığındakı (KK / iP) həddinin 2009-

2014-cü illər dövrünü əhatə edən qiymətləri 

hesablanmışdır. Həmçinin, σN normativ effek-

tini müəyyən edən (τ / α) həddinin qiymətləri 

hesablanmışdır. Göstərilən həddləri hesabla-

maqla, vergilərin stimullaşdırıcı funksiyasının 

σN effekti  (τ / α) həddinin (KK / iP) həddi ilə 

müqayisəsi aparılmışdır. Hesablamar göstər-

mişdir ki, σ effektinin   

σ = (τ / α) > (KK / iP) 

asılılığı ilə hesablanmış qiymətləri, 2009-

cü ildə σ = 1,277; 2010-cu ildə  σ = 1,586; 

2011-ci ildə σ = 1,680; 2012-ci ildə σ = 1,369; 

2013-cü ildə σ = 1,649; 2014-cü ildə isə σ = 

1,595 vahid təşkil etmişdir.  

Beləliklə, alınmış hesablamalar əsasında 

hesab edirik,  2009-2014-cü illər dövründə 

vegilərin stimullaşdırıcı σ funksiyasının səna-

ye iqtisadiyyatının inkişafına təsir, kifayət 

qədər yüksək olmuşdur. 

5. Vergilərin stimullaşdırıcı σ funksiyası-

nın sənaye sahəsinin inkişafına təsirini, σN 

normativ effektinin dəyişməsinin əsas istehsa-

lat fondlarının artımına, əsas istehsalat fondla-

rının artımının isə məhsulların artımına  təsiri 

vasitəsilə hesablamaq olar. 

Əsas istehsalat fondlarının ΔKσ dəyişməsi-

nin, vergilərin stimullaşdırıcı funksiyasının σN 
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normativ effekti amilinin ΔσN dəyişməsindən 

asılılığı  

ΔKσ = a + b ΔσN 

xətti tənlik formasında axtarılmışdır. Bu 

xətti tənlikdə: b əmsalı – σN normativ effekti 

amilinin bir vahid dəyişməsinin əsas istehsalat 

fondlarının neçə vahid dəyişməsini göstərir. 

Əsas istehsalat fondlarının ΔKσ dəyişməsi-

nin, σN normativ effekti amilinin ΔσN 

dəyişməsindən asılılığı, orta kvadratik kənar-

laşma riyazi-statistika metodu ilə müəyyən 

edilən  

na + bΣ (ΔσN) = Σ(ΔKσ) 

aΣ(ΔσN)  + bΣ(ΔσN) 2 = Σ(ΔKσΔσN) 

 tənliklər sisteminin həll edilməsi yolu ilə 

tapılmışdır. 

Azərbaycan DSK-nin məlumatları əsasın-

da, 2009-2014-cü illər dövründə əsas istehsa-

lat fondlarının ΔKσ dəyişməsinin, σN normativ 

effekti amilinin ΔσN dəyişməsindən asılılığını, 

cədvəl №2 məlumatları əsasında tərtib edilmiş  

5a - 0,699 b = 27,012 

-0,699 a + 6,052 b = 1,586 

tənliklər sistemini həll etməklə, b = 0,901, 

a = 5,528 olması və ΔKσ dəyişməsinin σN 

normativ effekti amilinin ΔσN dəyişməsindən 

asılılığının    

ΔKσ = 5,528 + 0,901 ΔσN,      (20) 

tənliyi ilə ifadə olunması müəyyən edil-

mişdir. Alımış (20) tənliyi onu ifadə edir ki, 

sənaye sahəsində vergilərin inkişafa təsirinin 

σN norativ  effektinin bir vahid artması, səna-

ye sahəsində əsas istehsalat fondlarının 0,901 

vahid artmasını təmin edir. 

6. Ölkə iqtisadiyyatında və onun 

sahələrində istehsal olunan məhsuların əsas 

istehsalat fondlarından asılılı olaraq ΔYK 

dəyişməsi (artıması və ya azalması), funksio-

nal olaraq əsas istehsalat fondlarının fK orta 

məhsuldarlığı göstəricisi və əsas istehsalat 

fondlarının ΔKK dəyişməsindən asılıdır: ΔYK 

= fK ΔKK .    

Cədvəl №2 

Azərbaycan iqtisadiyyatı sənaye sahəsində 2009-2014-cü illər dövründə vergilərun σ stimul-

laşdırıcı funksiyasının  dəyişməsinin əsas istehsalat fondlərının dəyişməsinə təsirinin 

qiymətləndirilməsinın hesabatı göstəriciləri* 

Illər 

Әsas istehsalat  

fondlarının 

dəyişməsi, 

mlrd.man 

Vergilərin stimullaşdı-

rıcı  

funksiyasının σN effek-

tinin  

dəyişməsi 

Hesabat göstəriciləri 

ΔK ΔσN 

x2 yx y* y*-y y x 

1 2 3 4 5 6 7 

2010 2,376 0,004 0,000 0,008 5,537 3,161 

2011 4,787 -0,522 0,273 -2,500 2,636 -2,151 

2012 4,817 -2,021 4,084 -9,735 -5,632 -10,449 

2013 6,760 0,936 0,876 6,328 10,681 3,921 

2014 8,272 0,905 0,819 7,484 10,508 2,236 

n=5, Σ 27,012 -0,699 6,052 1,586 23,730 -3,282 

Mənbə: Cədvəl №1 məlumatları əsasında hesablanmış və tərtib edilmişdir. 

 

Azərbaycan DSK-nin məlumatları əsasında 

aparılmış hesablamalar göstərir ki, ölkə iqti-

sadiyyatının sənaye sahəsinin intensiv inkişaf 

göstəricilərindən biri olan, əsas istehsalat fon-

larının səmərəli istifadəsinin fK orta məhsul-

darlığı (fondverimi) göstəricisi, cari 

qiymətlərdə  2009-cu ildə 0,649 manat, 2010-

cu ildə 0,753 manat, 2011-ci ildə 0,835 manat, 

2012-ci ildə 0,739 manat, 2013-cü ildə 0,515 

manat, 2014-cü ildə isə 0,520 manat təşkil 

etmişdir [1 məlumatları əsasında hesablan-

mışdır]. Hesablamalar göstərir ki, 2009-2014-

cü illər dövründə sənaye sahəsində əsas isteh-

salat fondlarının məhsuldarlığının orta 
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göstəricisi 0,668 vahid təşkil edir. Bu əsasda, 

2009-2014-cü ilər dövründə, sənaye sahəsi-

nində məhsuların artımına, vergilərin stimul-

laşdırıcı funksiyasının σ effektinin bir vahid 

dəyişməsindən asılılığı  

ΔYσ = fK ΔKK = 0,668 (5,528 + 0,901 ΔσN)  

və ya 

ΔYσ = 3,695 + 0,602 ΔσN  

xətti tənliyi ilə qiymətləndirilir. 

 

Beləliklə, aparılan tədqiqatlar göstərir ki, 

2009-2014-cü illər dövründə ökə iqtisadiyya-

tının sənaye sahəsində vergilərin stimullaşdı-

rıcı funksiyasının σ effektinin bir vahid 

dəyişməsi, orta hesabla, sənaye sahəsində 

məhsuların istehsalını 0,602 vahid dəyişir. 

Hesab edirik ki, yuxarıda təqdim olunan, 

vergilərin stimullaşdırıcı σ funksiyasının 

sənaye sahəsinin inkişafına təsirinin 

qiymətləndirilməsi metodikası vasitəsilə, ver-

gilərin stimullaşdırıcı funksiyasının ölkə iqti-

sadiyyatının digər səhələrinin inkişafına təsi-

rinin tədqiqatlarında istifadə oluna bilinər. 
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Салахов Ф. Р. 

 Оценка влияния стимулирующей σ функции налогов на развитие  

промышленности  Азербайджана 

 

Резюме 

Цель исследование – определение стимулирующей σ функции налогов и оценка эффекта вли-

яния σ функции налогов, на развитие отрасли промышленности Азербайджана. 

 

Методология – методики оценки эффекта влияние стимулирующей σ функции налогов на 

развития экономики страны и ее отраслей, разработанная автором статьи на основе модели 

экономического развития страны и концепции механизма образование, распределение и 

перераспределение доходов экономических субъектов.     
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Результаты – исследовании, на основе методики оценки эффекта влияние σ функции налогов 

на развитие отрасли промышленности Азербайджана, за период 2009-2014 годы показали, что 

изменение эффекта σ функции налогов на одну единицу, способствует изменению объем выпуска 

промышленной продукции  на 0,602 единиц. 

Ключевые слова – стимулирующая функция налогов, модель экономического развития, меха-

низм распределение доходов, методика исследования, основные производственные фонды, инве-

стиции, стимулирующий эффект налогов. 

 

Salahov F. R. 

Assessment of the impacts of σ stimulating function of taxes on the industrial  

 development in Azerbaijan 

 

Abstract 

Purpose of the research – consists of determination of tax stimulation σ function and the determina-

tion of impact assessment to the industrial areas of the economy of Azerbaijan.  

Methodology – is the economic development model of the country, countries economy and the crea-

tion of incomes of economic subject acting in its spheres, on the base of conceptual mechanisms of distri-

bution of incomes, by an author prepared the methodic of evaluation of impact assessment to the devel-

opment of country’s economy areas of tax stimulation σ function.  

Conclusion – scientific investigation showed that during 2009-2014, mutation of impact of stimula-

tion σ function of tax in the industrial spheres of Azerbaijan economy both on one unit, changes the goods 

production on average 0.602 unit in the industrial spheres.  

Key words – stimulation function of taxes, development model, mechanisms of distribution of in-

comes, investigation methodic, the main production funds, investments, stimulation effect of taxes.  
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