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Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi: Tədqiqatın əsas məqsədi İS(S)İ-nin tərkib hissəsi olan “dövlət maliyyəsi” sub-

indeksinin və onun alt-indekslərinin iqtisadi artımla əlaqəsinin müəyyən edilməsindən  ibarətdir. 

Tədqiqatın metodologiyası: İS(S)İ qiymətləndirmə və müqayisəli analiz metodlarından istifadə edi-

lib. 

Әsas nəticələr: 1) İS(S)İ –nin “dövlət maliyyəsi” sub-indeksi ilə ÜDM həcmi arasında funksional ası-

lılıq olmasa da ayrıca götürülən hər hansı bir ölkə üçün “dövlət maliyyəsi” sub-indeksi ilə bu ölkənin 

adambaşına ÜDM həcmi arasında korrelyasiya əlaqəsi mövcuddur;2)müxəlif ölkələrdə “dövlət ma-

liyyəsi” sub-indeksi üçün “optimal hədd” müxtəlifdir; 3) Gürcüstan iqtisadiyyatı  “dövlət maliyyəsi” sub-

indeksinə görə Azərbaycan iqtisadiyyatından daha “sağda” yerləşir  və “optimal həddə” daha yaxındır.  

Açar sözlər: İS(S)İ, “dövlət maliyyəsi” sub-indeksi, “vergi yükü” alt-indeksi, büdcə xərcləri, ÜDM 

 

 

GİRİŞ 

Dövlət  ictimai hakimiyyəti həyata keçirir 

və müxtəlif institutlardan ibarətdir. Bu insti-

tutların mühüm bir hissəsi maddi nemətlər 

istehsal etmir. Dövlət bu institutların, məsə-

lən, ordunun saxlanılması üçün müəyyən miq-

darda maliyyə ehtiyatlarına malik olmalıdır.   

Dövlət institutlarının fəaliyyəti üçün toplanan 

vəsaitlər “dövlət maliyyəsi” adlanır. Dövlət 

bu vəsaitlərdən istifadə edərək, öz funksiyala-

rını həyata keçirir. Dövlət maliyyəsi əsasən 

dövlət büdcəsini, bələdiyyə maliyyəsini, döv-

lət müəssisələrinin maliyyəsini və xüsusi hö-

kumət fondlarını əhatə edir. Dövlət maliy-

yəsinin əsas tərkib hissəsi dövlət büdcəsidir.   

Dövlət büdcəsinin əsas gəlir mənbəyi ver-

gilərdir. Əksər ölkələrdə vergilərdən dövlət 

büdcəsinə daxil olmalar 80-90% təşkil edir. 

Qiymətli kağızlardan və pul emissiyasından 

daxilolmalar da büdcədə müəyyən çəkiyə 

malikdir.  Büdcəyə daxil olan vəsaitlər döv-

lətin müdafiə, sosial təminat, elm, təhsil, sə-

hiyyə və sair sahələrdə  fəaliyyətinə sərf edi-

lir. Deməli, büdcə nə qədər zəngin olarsa, 

dövlətin bu sahələrdəki fəaliyyətini daha geniş 

miqyasda maliyyələşdirmək mümkün olar. 

Lakin büdcə gəlirlərinin artırılması əsasən 

vergilərdən daxil olmaların artırılması ilə bağ-

lı olduğundan büdcənin müəyyən dövrdə mü-

əyyən həddə qədər artırılması mümkün olur. 

Çünki vergilərin artırılması vergi daxil olma-

ların həcminə həmişə müsbət təsir göstərmir. 

Vergilərin müəyyən həddən az və ya müəyyən 

həddən çox olması vergi daxil olmalarının 

azalmasına səbəb olur. Başqa sözlə desək, 

vergilərin elə bir həddi var ki, bu həddi “op-

timal” hesab etmək olar. Vergilər bu həddə 

olanda vergi daxilolmalarının həcmi maksi-

mum olur. “Laffer əyrisi” ilə xarakterizə olu-

nan bu proses  əslində o qədər də sadə proses 

deyil. Belə ki, vergi dərəcələrinin “optimal”  

həddini bütün ölkələr üçün eyni götürmək 

olmaz və  müxtəlif ölkələrdə bu hədd müxtəlif 

ola bilər. Digər tərəfdən, “optimal həddi” yal-

nız daxil olan vəsaitlərin maksimum olması 

meyarı ilə məhdudlaşdırmaq da düzgün deyil. 

Çünki hər hansı zaman kəsiyində vergi dərə-

cələrinin azaldılması və ya çoxaldılması vergi 

daxilolmalarını artıra bilər. Lakin belə artma 

vergi ödəyicilərinin  iqtisadi aktivliyinə mənfi 

təsir göstərə bilər. Odur ki, “optimal həddin” 

müəyyən edilməsi vergi daxilolmaların həc-

minə görə yox, iqtisadi və sosial-iqtisadi 

göstəricilərə əsasən müəyyən edilməlidir. 

Məsələn, vergi dərəcələrindən və büdcənin 

həcmindən asılı olaraq adambaşına ÜDM-un 

həcminin, insan kapitalının, əhalinin istehlak 

xərclərinin və sair  göstəricilərin dinamikası 

vergi dərəcələrinin “optimal həddinin” müəy-

yən edilməsinə kömək edə bilər.  

UOT: 339.9: 338.1; 339.9: 330.34; 336:1;336.22 

JEL: F 01; E60 
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N. Müzəffərli tərəfindən hazırlanan “İqti-

sadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksinin” [1] –

İS(S)İ dövlət maliyyəsi sub-indeksinin dina-

mikası  hər hansı bir ölkədə vergi qanunveri-

ciliyinin sosial-iqtisadi və iqtisadi təsirlərinin 

izlənilməsinə və “optimal vergi” həddinin 

müəyyən edilməsinə müəyyən qədər imkan 

verir. Qeyd edək ki, İS(S)İ 6 sub-indeks əsa-

sında hesablanır və dövlət maliyyəsi sub-in-

deksi onlardan biridir.  

 

Dövlət maliyyəsi siyasi-iqtisadi diskussi-

ya predmeti kimi 

Dövlət yaranandan vergitutma sistemi də 

yaranıb. Vergilər-dövlətin vətəndaşlara və 

müəssisələrə göstərdikləri xidmətin qiyməti-

dir. Digər mal və xidmətlərin qiymətindən 

fərqli olaraq vergilər dövlətin özü tərəfindən 

müəyyən edilir və məcburidir. Vergi tutma ilə 

bağlı elmi nəzəriyyələrin yaranması  VIII 

əsrdən başlayır. İqtisad elmi tarixində ilk dəfə  

olaraq fransız alimi F. Kene vergitutma ilə 

təsərüfat sisteminin qarşılıqlı əlaqəsini öy-

rənməyə cəhd etmişdi.  

Vergilərin zəruri olması bütün iqtisadi və 

siyasi-iqtisadi tədqiqatçılar və siyasilər 

tərəfindən qəbul edilir. Lakin onun nə 

dərəcədə olması uzun illərdir ki, iqtisadi elmi 

ədəbiyyatlarda diskussiya, cəmiyyətdə isə 

siyasi mübarizə predmeti olub.   

Qeyd etdiyimiz kimi, vergilərin “optimal 

həddən” aşağı endirilməsi dövlət büdcəsinin 

gəlirlərinə, həmçinin əhalinin sosial təminatı-

na mənfi təsir etdiyindən bəzi tədqiqatçılar 

(“sollar”) onun azaldılmamasını, bəzi hallarda 

isə hətta artırılmasını tələb edirlər. Lakin ver-

gilərin artırılması əhalinin iqtisadi fəaliyyətinə 

mənfi təsir etdiyindən bəzi tədqiqatçılar (“sağ-

lar”) isə onun dərəcəsinin azaldılmasını tələb 

edirlər. Beləliklə, hər bir ölkədə vergi dərə-

cələrinin artıb-azalması hakimiyyətdə  təmsil 

olunan qərarqəbuledicilərin vergi dərəcələri 

ilə bağlı “sağ” və ya “sol”  mövqedə olmasın-

dan çox asılı olur.  

Belə bir hal dövlət büdcəsinin həcminə də 

aiddir. Dövlətin öz funksiyalarını yerinə ye-

tirməsi üçün zəruri olan xərclərin ödənilməsi 

büdcənin əsas gəlir mənbəyi olan vergi 

daxilolmalarının artırılmasını tələb edir. Bu 

isə əksər hallarda “optimal vergi dərəcəsinin” 

tapılması ilə deyil, vergilərin artırılması ilə 

nəticələnir. Belə artma vergi dərəcələrini “op-

timal həddə” yaxınlaşdırırsa, bürcəyə daxilol-

maların həcmi də artır. Əks halda, daxilolma-

lar azalır və cəmiyyətdə əlavə problemlər 

yaranır.   N. Müzəffərlinin qeyd etdiyi kimi, 

“İqtisadiyyatın sağlığı-solluğu baxımından 

vergi yukunun bir prinsipial xususiyyəti var. 

Vergilərin azaldılması iqtisadiyyatı butun hal-

larda sağlaşdırır, lakin artırılması onu sollaş-

dırsa da, öz-özluyundə “sosiallaşdırmır”, yəni 

onun sosialyönluk dərəcəsini yuksəltmir.  

İqtisadiyyatı sosiallaşdıran – vergilərin artma-

sı (yəni iqtisadiyyatın sollaşması) sayəsində 

budcə gəlirlərinin coxalması, bunun da sayə-

sində sosial proqramların genişləndirilməsidir. 

Vergilər, yaxşı halda, burada yalnız aralıq və-

silə rolunu oynaya bilər. Normal halda, solcu-

ları maraqlandırmalı olan sosial proqramlara 

ayrılan budcə vəsaitinin artırılması yox, sosial 

hədəflərin ozudur, sosial proqramlarda əksini 

tapan məqsədlərə catmaqdır”[1, 88].  

Metodologiya 

IS(S)İ-nin tərkib hissələrindən biri olan 

dövlət maliyyəsi (DM) sub-indeksi dövlətin 

iqtisadiyyata müdaxiləsi vasitəsilə gəlirlərin 

yenidən bölünməsinin səviyyəsini ifadə edir 

və öz növbəsində iki alt-indeksin – Büdcə 

xərcləri (BX) alt-indeksinin və Müəssisələrin 

vergi yükü (VY) alt-indeksinin cəbri ortası 

kimi hesablanır. Metodologiyaya uyğun ola-

raq, büdcə xərcləri alt-indeksi büdcə xərcləri-

nin ÜDM-də faizlə ifadə edilən pay göstəri-

ciləri əsasında hesablanır və zəruri məlumatlar 

BVF-in statistik bazasından əldə edilir. Dövlət 

maliyyəsi sub-indeksinin ikinci- vergi yükü 

alt-indeksi, modelləşdirilmiş özəl şirkətin bir 

il ərzində ödədiyi vergilərin onun illik mənfə-

ətinə nisbəti göstəricilərinin əsasında sayılır 

və zəruri məlumatlar Dünya Bankının “Biznes 

mühiti” hesabatından götürülür.  

Qeyd etmək lazımdır ki, təbii ehtiyatların 

ixracından böyük gəlir götürən ölkələrin 

əksəriyyətində büdcə xərclərinin mühüm 

hissəsi bu gəlirlərin hesabına təmin edildi-

yindən büdcə xərclərinin ÜDM-da payı vergi 

yükünün həcmi ilə adekvat deyil. Odur ki, 

dövlət maliyyəsi sub-indeksində vergi yükü 
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alt-indeksi ayrıca nəzərə alınmalıdır. İS(S)İ 

hesablanması metodologiyasına əsasən vergi 

yükü alt-indeksinin hesablanması üçün hipo-

tetik şirkətin vergi yükü göstəricilərindən 

istifadə olunmuşdur.  

DM sub-indeksinin hər iki alt indeksinin 

hesablanmasında  mümkün olan minimum 

kimi   Vmin =0  və mümkün olan maksimum 

kimi Vmax =100 götürülüb.  

Qiymətləndirmənin nəticələri  

AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun bir 

qrup əməkdaşı tərəfindən 2014-cü il üçün 37, 

2015-ci il üçün 62 ölkə üzrə dövlət maliyyəsi 

sub-indeksinin hesablanmasının nətəcələri 

iqtisadiyyatın bu sahəsinə dövlət müdaxiləsi 

dərəcəsini müqayisəli təhlil etməyə imkan 

verməklə  yanaşı müxtəlif ölkələrdə vergi 

yükünün “optimal həddinin” müəyyən edil-

məsinə də müəyyən qədər şərait yaradır.  1-ci 

şəkildə 62 ölkə üçün dövlət maliyyəsi sub-

indeksinin müqayisəli sxemi verilib.  

 

Sxem №1 

 
Sxemdən göründüyü kimi,  Dövlət maliy-

yəsi sub-indeksinə görə tədqiq edilən ölkələr 

arasında ən sağçı iqtisadiyyat Sinqapurun 

(0,183), ən solçu iqtisadiyyat Fransanın 

(0,601) iqtisadiyyatıdır. Azərbaycan (0,381) 

nisbi mərkəz nöqtəsinin və median’ın yaxınlı-

ğındadır. Nisbi mərkəzlə median arasındakı 

fərqin kiçikliyi ölkələrin nisbi mərkəz ətrafın-

da sayca bərabər paylandığını göstərir. İstər 

inkişaf etmiş, istərsə də inkişaf etməkdə olan 

ölkələrin nisbi mərkəzdən sağa və sola təq-

ribən bərabər paylanması ilk baxışda belə bir 

nəticə çıxarmağa əsas verir ki, dövlət ma-

liyyəsi sub-indeksi ilə iqtisadi inkişaf arasında 

sərt asılılıq yoxdur.  

Qrafik №1 

 
 

Dövlət maliyyəsi üzrə dövlətin iqtisadiyya-

ta müdaxilə dərəcəsinin ölkənin iqtisadi inki-

şaf səviyyəsini şərtləndirməməsi və onunla 

şərtlənməməsi müddəasını 62 ölkə üzrə 

adambaşına ÜDM həcminin DM sub-indek-

sindən asılılığı qrafikinə (1-ci qrafik) əsasən 
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də iddia etmək olar. Belə ki,  adambaşına 

ÜDM-un həcmi həm cari qiymətlərlə, həm də 

alıcılıq qabiliyyəti pariteti ilə, DM sub-indeksi 

üzrə ölkənin “sağda” və ya “solda” olmasın-

dan asılı deyil. DM sub-indeksinə görə “sağ-

da” olan elə ölkələr var ki, “solda” olan 

ölkələrdən daha çox inkişaf edib. Eyni ilə 

“solda” olan ölkələrin də arasında elə ölkələr 

var ki, (məsələn, Fransa) “sağda” yerləşən 

ölkələrdən daha çox inkişaf edib. Deməli, bu 

parametr üzrə “sağda” və ya “solda” olmaq 

inkişaf göstəricisi deyil.  Lakin bu o demək 

deyil ki, ölkə iqtisadiyyatının bu parametr 

üzrə “sağa” və ya “sola” meyllənməsi ÜDM-

un həcminə təsir göstərmir. Yəni, hər bir ölkə 

üçün DM sub-indeksinin elə “optimal həddi” 

var ki, bu həddə yaxınlaşanda ÜDM həcmi 

artır, bu həddən uzaqlaşanda ÜDM həcmi 

azalır. Deməli, belə “optimal həddin” hər han-

sı ölkə üçün müəyyən edilməsi mühüm elmi 

və praktiki əhəmiyyətə malik məsələdir. 

Qeyd edək ki, adambaşına ÜDM həcminin  

DM sub-indeksindən asılılığını ifadə edən 1-ci 

qrafikdə ölkələrin inkişaf səviyyəsindən asılı 

olmayaraq nisbi mərkəzdən həm “sağda”, 

həm də “solda” paylanması tədqiq olunan ildə 

ölkənin cari vəziyyətini əks etdirir və onların  

“inkişaf meyllini” əks etdirmir. Məsələn, Ser-

biyanın 0, 428 balla nisbi mərkəzdən “solda” 

olması dövlət maliyyəsi üzrə bu ölkənin iqti-

sadiyyata daha çox müdaxilə etməsini bildirir. 

Lakin belə cari vəziyyət dövlət maliyyəsi üzrə 

müdaxilə dərəcəsinin nə qədər optimal olma-

sını bildirmir. Ona görə də ölkələr üzrə ÜDM 

həcmi ilə DM sub-indeksi arasında asılılığın 

olmadığını iddia etmək düzgün deyil. Hər 

hansı bir ölkə üçün belə asılılığın olub-

olmamasını DM sub-indeksinin dinamikasının 

öyrənilməsi ilə müəyyən etmək olar.  

Azərbycanda dövlət maliyyəsi sub-

indeksinin dinamikası 

Azərbaycan və Gürcüstanın 2000-2016-cı 

illər üzrə DM sub-indeksinin dinamikasının 

izlənməsi bu ölkələrdə ÜDM ilə DM sub-

indeksi arasındakı əlaqə haqqında müqayisəli 

təhlil aparmağa imkan verir. 1-ci cədvəldə 

həmin illər üzrə Azərbaycanda DM sub-in-

deksinin və onun alt-indekslərinin, həmçinin 

cari qiymətlərlə və AQP ilə adambaşına ÜDM 

həcmi verilib. 

Cədvəl №1 

Azərbaycanda dövlət maliyyəsi  sub-indeksinin dinamikası 
 Vergi Yükü-

VY[2]  

Vergi/ gəlir 

(%) 

Büdcə 

xərclərinin 

ÜDM-ə 

nisbəti [3] -

BX/ÜDM 

(%) 

VY-alt-

indeksi 

BX-alt-

indeksi 

Dövlət ma-

liyyəsi 

Sub-indeksi 

ÜDM a.b. 

[4] ($) 

 

ÜDM a.b. 

(PPP,$) [5] 

X1 X2 X3=(X1+X2)/2 Y1 Y2 

20001 46,4 20,831 0,464 0,20831 0,336155 655,10 3534,33 

2001 46,4 18,661 0,464 0,18661 0,325305 703,67 3942,08 

2002 46,4 27,673 0,464 0,27673 0,370365 763,10 4393,97 

2003 46,4 28,521 0,464 0,28521 0,374605 883,61 4945,91 

2004 46,4 25,867 0,464 0,25867 0,361335 1045,03 5551,45 

2005 46,4 22,670 0,464 0,2267 0,34535 1578,37 7169,15 

2006 46,4 26,870 0,464 0,2687 0,36635 2473,09 9830,16 

2007 42,2 25,938 0,422 0,25938 0,34069 3851,44 12477,38 

2008 40,9 31,125 0,409 0,31125 0,360125 5574,60 13799,79 

2009 40,9 33,785 0,409 0,33785 0,373425 4950,29 14900,51 

2010 40,9 31,674 0,409 0,31674 0,36287 5842,81 15627,61 

2011 40,9 33,951 0,409 0,33951 0,374255 7189,69 15754,15 

2012 40,0 36,655 0,4 0,36655 0,383275 7393,77 16180,89 

2013 40,0 37,969 0,4 0,37969 0,389845 7811,62 17174,31 

2014 39,8 36,337 0,398 0,36337 0,380685 7886,46 17584,68 

2015 39,8 38,544 0,398 0,38544 0,39172 5496,34 17739,95 

2016 39,8 40,449 0,398 0,40449 0,401245 - - 

Mənbə: Müəllif tərəfindən hesablanaraq tərtib edilib 

                                                           
1 2000-2005-ci illər üzrə vergi yükü 2006-cı illə uyğun qəbul edilib. 
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Cədvəldən görünür ki, Azərbaycanda VY 

alt-indeksi azalan, BX alt-indeksi isə artan 

meylə malikdir. Yekun DM sub-indeksi isə 

bəzi illərdə artıb-azalsa da ümumiyyətlə artan 

meyllidir. Həmin illər üzrə adambaşına ÜDM 

həcmi isə davamlı olaraq artıb. Bunu 2-ci 

qrafikdən daha aydın görmək olar. 

 

Qrafik №2 

Azərbaycanda dövlət maliyyəsi sub-indeksinin dinamikası 

 
 

DM sub-indeksinin və onun alt-indekslərinin 

adambaşına ÜDM həcmi arasındakı xətti mo-

del əlaqəni  

  

𝑌𝑖 = 𝑎𝑖 + 𝑏1𝑖 ∗ 𝑋1𝑖 +  𝑏2𝑖 ∗  𝑋2𝑖 + 𝐶𝑖 
 

Kimi təsvir etmək olar. Burada 𝑌𝑖 - i-ci ildə 

adambaşına ÜDM həcmi, 𝑋1𝑖 -i-ci ildə VY 

alt-indeksi, 𝑋2𝑖 -i-ci ildə BX alt-indeksi, 𝑏1𝑖 

və 𝑏2𝑖 əmsallar, 𝐶𝑖 isə i-ci ilə aid kənarlaşma 

və təsadüfi kəmiyyədir. Bu kəmiyyətin riyasi 

gözləməsi sıfra bərabərdir; dispersiyası 

göstəricilərin hansı ilə aid olmasından asılı 

deyil; müxtəlif illərə aid olan kənarlaşmalar 

bir-birindən asılı deyil. Tədqiq edilən illər 

2000-2015-ci illəri   əhatə etdiyindən i=16.  

Beləliklə, 1) adambaşına ÜDM həcmi-

nin VY və BX alt-indekslərindən asılılığını 

ifadə edən reqresiya tənliyini qurmaq; 

2)reqresiya tənliyinin 5% əhəmiyyətlilik 

səviyyəsini, yəni  𝐻0  hipotezini, 𝑏1 = 𝑏2 = 0 

yoxlamaq; 3) reqresiya əmsallarının hər biri-

nin əhəmiyyətliliyini yoxlamaq; 4) R-

determinasiya əmsalının tapılması kimi 

vəzifələr qarşımızda dayanır.  

Azərbaycan üzrə 2000-2015-ci illərə aid VY, 

BX alt-indekslərinin və DM sub-indeksinin 

adambaşına ÜDM həcmi ilə əlaqəsini əks 

etdirən reqresiya statisyikasının hesablanması 

aşağıdakı nəticələri verir.  

Cədvəl №2  

Azərbaycan üzrə reqresiya statistikası 

 

Əmsallar sütununda reqresiya tənliyinin 

əmsalları öz əksini tapıb. Beləliklə, 

𝑏0 = 34054,16589; 𝑏1 = -75102,19418; 

𝑏2 =7878,844031 əsasında Azərbaycan üçün 

reqresiya tənliyini aşağıdakı kimi ifadə etmək 

olar: 
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Cəmi -R 0,95799334 

 

Dispersiya 

analizi  

     

R-kvadrat 0,91775124     df SS MS F 

F-

əhəmiyyətlilik 

Normallaşdırılan R 0,90509758   Reqresiya 2 109703229,5 54851614,75 72,52854255 8,87853E-08 

Standart səhv 869,641454   Qalıq 13 9831591,353 756276,2579     

Müşahidələrin sayı  16   Cəmi 15 119534820,9       

Dispersiya analizi                 

  Əmsallar Standart səhv t-statistika P-qiyməti Aşağı  95% Yuxarı  95% Aşağı 95,0% Yuxarı 95,0% 

Y-kəsişməsi 34054,1659 8302,182374 4,101833031 0,001248847 16118,39134 51989,94044 16118,39134 51989,94044 

 X 1- dəyişəni -75102,194 14753,72997 -5,09038693 0,000207208 -106975,6899 -43228,69845 -106975,6899 -43228,69845 

X 2-dəyişəni 7878,84403 7231,823336 1,089468543 0,295731251 -7744,560402 23502,24846 -7744,560402 23502,24846 
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�̂� = 34054,16589 - 75102,19418 * 𝑋1 +
 7878,844031 * 𝑋2 

𝑏1 əmsalı göstərir ki, VY  alt-indeksinin 0,001 

dəfə artması adambaşına ÜDM həcmini 75$ 

azaldır. Lakin BX alt indeksinin elə o qədər 

artması adambaşına ÜDM həcminə müsbət 

təsir göstərərək onu təqribən 7,9$ artırır.  

Azərbaycan üzrə DM sub-indeksi  ilə  adam-

başına ÜDM arasında ümuni halda müsbət 

əlaqə var.  

 

Qrafik №3 

 
 

3-cü qrafikdən görünür ki, DM sub-

indeksinin son 16 ildə artrması adambaşına 

ÜDM həcminə müsbət təsir göstərib. Lakin bu 

artım VY alt-indeksinin artması hesabına yox, 

BX alt-indeksi hesabına olub. VY və adamba-

şına ÜDM arasındakı əlaqə əks əlaqədir və 

VY alt-indeksinin azalması adambaşına ÜDM 

azalmasına ciddi təsir göstərir. Başqa sözlə 

desək, Azərbaycan iqtisadiyyatında VY-nün 

dərəcəsi hələ “optimal həddən xeyli 

yüksəkdədir.   

Cədvəl №3 

Gürcüstanda  dövlət maliyyəsi  sub-indeksinin dinamikası 
 Vergi Yükü-

VY [6]  

Vergi/ gəlir 

(%) 

Büdcə 

xərclərinin 

ÜDM-ə nisbəti-

BX 

VY-alt-

indeksi 

BX-alt-

indeksi 

Dövlət 

maliyyəsi 

Sub-

indeksi 

ÜDM a.b. 

[7]  

($) 

 

ÜDM a.b. 

(PPP,$) [8] 

  BX/ÜDM (%) X1 X2 X3 Y Y (PPP) 

20002 57 17,392 0,57 0,17392 0,37196 691,99771 2590,31857 
2001 57 17,294 0,57 0,17294 0,37147 733,970414 2796,8558 
2002 57 16,434 0,57 0,16434 0,36717 779,384593 3015,44772 
2003 57 16,535 0,57 0,16535 0,367675 928,010823 3460,15085 
2004 57 19,382 0,57 0,19382 0,38191 1207,36723 3813,18931 
2005 57 22,215 0,57 0,22215 0,396075 1530,05752 4370,33861 
2006 57 23,293 0,57 0,23293 0,401465 1872,68042 4991,61791 
2007 38,6 28,427 0,386 0,28427 0,335135 2492,12878 5833,18378 
2008 38,6 32,666 0,386 0,32666 0,35633 3174,949 6163,75792 
2009 38,6 35,813 0,386 0,35813 0,372065 2706,58851 6054,18918 
2010 15,3 33,060 0,153 0,3306 0,2418 2964,47705 6597,56856 
2011 15,3 29,088 0,153 0,29088 0,22194 3725,06322 7315,0909 
2012 16,5 29,567 0,165 0,29567 0,230335 4142,86918 8026,50713 
2013 16,5 28,698 0,165 0,28698 0,22599 4274,37687 8543,08041 
2014 16,4 29,840 0,164 0,2984 0,2312 4429,65007 9204,31867 
2015 16,4 29,145 0,164 0,29145 0,227725 3795,97331 9679,18761 
2016 16,4 29,519 0,164 0,29519 0,229595 - - 

Mənbə: Müəllif tərəfindən hesablanaraq tərtib edilib 

                                                           
2 2000-2005-ci illər üzrə vergi yükü 2006-cı illə uyğun qəbul edilib. 
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Gürcüstan üzrə adambaşına ÜDM həcmi ilə 

VY və BX alt-indeksləri arasında reqresiya 

tənliyini qurmağa çalışaq. 3-cü cədvəldə 2000-

2016-cı illər üçün Gürcüstanın VY və BX alt-

indeksləri, həmçinin bu illər üzrə cari qiy-

mətlərlə və AQP ilə adambaşına ÜDM həcmi 

verilib. Cədvəldən görünür ki, VY alt-indeksi 

üzrə Gürcüstanın göstəriciləri davamlı olaraq 

azalıb. BX alt-indeksi üzrə isə bəzi illərdə art-

ma və ya azalmalar baş verib. Bütünlükdə isə 

Gürcüstanın DM sub-indesi 2000-2016-cı il-

lərdə azalma meylinə malik olub. Lakin həmin 

illərdə adambaşına ÜDM həcmi əsasən artıb.   

Qrafik №4 

Gürcüstanının DM sub-indeksinin, VY və BX alt-indekslərinin dinamikası 

 
 

 

4-cü cədvəldə Gürcüstan üzrə reqresiya 

statistikasının hesablanması verilib. Gürcüstan 

üzrə 2000-2015-ci illərə aid VY, BX alt-in-

dekslərinin və DM sub-indeksinin adambaşına 

ÜDM həcmi ilə əlaqəsini əks etdirən reqresiya 

statistikası aşağıdakı nəticələri çıxarmağa im-

kan verir. 

 
Cədvəl №4 

Gürcüstan üzrə reqresiya statistikası 

Cəmi  R 0,950318 

 

Dispersiya 
analizi 

     

R-kvadrat 0,903105 
 

  df SS MS F 

əhəmiyyətlilik  

F 

Normallaşdırılan  

R-kvadrat 0,888198 

 

Reqresiya 2 25531694 12765847 60,58268 2,58E-07 

Standart səhv 459,0401 
 

Qalıq 13 2739331 210717,8 
  Müşahidələrin 

sayı 16 

 

Cəmi 15 28271025       

         

  əmsallar 

Standart 

səhv t-statistika P-qiymət aşağı 95% yuxarı 95% Aşağı  95,0% yuxarı 95,0% 

Y-kəsişmə 3109,332 1051,952 2,955772 0,011148 836,727 5381,937 836,727 5381,937 

X 1-dəyişən -5316,37 982,5657 -5,41071 0,000119 -7439,08 -3193,67 -7439,08 -3193,67 

X 2-dəyişən 5428,386 2849,596 1,904967 0,079145 -727,791 11584,56 -727,791 11584,56 

 

Gürcüstan üzrə reqresiya statistikasında 

əmsallar sütununda reqresiya tənliyinin əm-

salları 𝑏0 = 3109,332; 𝑏1 =  -5316,37;  𝑏2 = 

5428,386. Beləliklə, Gürcüstan üçün  reqresi-

ya tənliyini aşağıdakı kimi ifadə etmək olar: 

�̂� = 3109,332  - 5316,37 * 𝑋1 + 5428,386 * 𝑋2 
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𝑏1 əmsalı göstərir ki, VY  alt-indeksinin 0,001 

dəfə artması adambaşına ÜDM həcmini cəmi 

5$ azaldır. BX alt-indeksinin elə o qədər art-

ması isə adambaşına ÜDM həcminə müsbət 

təsir göstərərək onu təqribən 5,4 $ artırır.  

Qrafik №5   

 
 

 

5-ci qrafik  Gürcüstanın adambaşına ÜDM 

həcminin DM sub-indeksindən asılılığını ifa-

də edir.Gürcüstan iqtisadiyyatında həyata ke-

çirilən islahatlar nəticəsində iqtisadiyyat bu 

parametr üzrə qısa müddətdə “sol”-dan “sağa” 

meyllənib. DM sub-indeksinin belə kəskin 

azalması adambaşına ÜDM həcmində özünü 

göstərib. Azərbaycan  və Gürcüstanın DM 

sub-indekslərinin müqayisəli dinamikasından 

görsənir ki (6-cı qrafik), 2009-cu ildən başla-

yaraq bu parametr üzrə iki ölkə arasında  ciddi 

fərqlər yaranıb. Əsas fərq isə VY alt-indesləri 

arasındakı fərlərlə şərtlənir. 

 

Qrafik №6 

Azərbaycan və Gürcüstanın Dövlət maliyyəsi sub-indekslərinin dinamikasının müqayisəsi 
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Beləliklə, Azərbaycan və Gürcüstan iqtisa-

diyyatında VY və BX alt-indekslərinin  adam-

başına ÜDM həcminə təsirlərini müqayisə 

edərək belə nəticəyə gəlmək olar ki, hər iki öl-

kədə vergilərin azalması hələ də ÜDM həc-

minə müsbət təsir göstərir. Bu o deməkdir ki, 

hər iki ölkədə hələ də vergilər optimal həddən 

artıqdır. Lakin Gürcüstanda vergilərin yenidən 

azalması, məsələn, VY alt-ineksinin 0,001 

dəfə azalması adambaşına ÜDM həcminə cə-

mi 5,3$ əlavə edir. Azərbaycanda isə belə tə-

sir 75$ ətrafındadır. Bu o deməkdir ki, Gür-

cüstanda  vergilərin daha da  azaldılması o 

qədər də səmərəli olmayacaq. Gürcüstanda 

VY alt-indeksi “optimal həddə” yaxın ətrafda 

yerləşib. Lakin Azərbaycanda vergilərin azal-

dılması ÜDM həcminə ciddi təsir göstərə bi-

lər. Beləliklə, indiki halda Azərbaycanda ver-

gi yükü kifayət qədər yüksəkdir  və VY alt-

indeksinin azaldılmasına ciddi ehtiyac var 

 

NӘTİCӘ: 

 İS(S)İ –nin Dövlət Maliyyəsi sub-indeksi 

ilə ÜDM həcmi arasında bir qiymətli asılılıq 

yoxdur; 

 Ayrıca götürülən hər hansı bir ölkə üçün 

dövlət maliyyəsi sub-indeksi ilə bu ölkənin 

adambaşına ÜDM həcmi arasında korrelyasi-

ya əlaqəsi mövcuddur; 

 Müxtəlif ölkələrdə DM sub-indeksi üçün 

“optimal hədd” də müxtəlifdir.  

 Gürcüstan iqtisadiyyatı  DM sub-

indeksinə görə Azərbaycan iqtisadiyyatından 

daha “sağda” və “optimal həddə” daha yaxın 

yerləşir. 
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Оценка зависимости экономического роста от суб-индекса «государственные финансы»  

(сравнительный анализ Азербайджана  и Грузии) 

 

Резюме 

Цель исследования: определить связи между экономическим  ростом и значением суб-индекса 

«государственные связи», также  сравнительно оценить по этим параметром  Азербайджанскую  и 

Грузинскую экономику.    

Методология: использованы методы для оценки ИЛ(П)Э и сравнительный анализ.  

Заключения: 1) Несмотря на то, что нет функциональные связи между экономическим ростом 

и суб-индексом «государственные финансы», есть корреляционные связи между под-индексами 

этого суб-индекса и экономическим ростом для отдельно взятых стран; 2) «оптимальные уровени» 

суб-индекса «государственные финансы» для различных стран могут быть разными; 3) По оцен-

кам суб-индекса «государственные финансы», Грузинская экономика более «правее», чем Азер-

байджанская экономика.  

Ключевые слова: индекс левизны (правизны) экономики, суб-индекс «государственные финан-

сы», налоговые бремя, ВВП 
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Gulaliyev M. G., PhD 

The Institute of Economics of the ANAS 

Assessment of relationship between economic growth and the "public finances" sub-index 

(Comparative analysis of Azerbaijan and Georgia) 

 

Abstract 
Research objective: to define relationship between the economic growth and the "state finance" sub-

index, as well as to estimate the Azerbaijani and Georgian economy on this parameter.    

Methodology: the IL(P)E assessment method and the comparative analysis are used.  

Conclusions: 1) In spite of the fact that there are no functional relationship between the economic 

growth and the "public finances" sub-index, there are correlation between under – indices of this sub-

index and economic growth for separately taken countries; 2) "optimum levels" of the "public finances" 

sub-index for various countries can be different; 3) According to the "public finances" sub-index assess-

ment, the Georgian economy is “rightness", than the Azerbaijani economy.  

Keywords: index of leftness (rightness) of economy, "public finances" sub-index, tax burden, GDP, 

budget expenses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


