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İQTİSADİYYATIN İDARƏ OLUNMASINDA DÖVLƏT MALİYYƏSİNİN 

SƏMƏRƏLİLİYİNİN  QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

 

X Ü L A S Ə 

 

Tədqiqatı məqsədi – bazar  münasibətləri  şəraitində iqtisadiyyatın idarə olunması pro-

sesinə dövlətin maliyyəsinin  rolunu və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətlərinin öyrənilməsidir. 

Tədqiqatın metodologiyası – tədqiqat işində müqayisəli təhlil, sistemli yanaşma, mən-

tiqi ümumiləşdirmə  metodlarından, eyni zamanda bu problemlə bağlı bir sıra alim tədqiqat-

çıların yanaşmalarından istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - əldə olunmuş nəticələrdən və elmi – iqtisadi müddəa-

lardan iqtisadiyyatın idarə olunması mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi üzrə fəaliyyət strate-

giyalarının, kompleks tədbirlərin  və dövlət proqramlarının hazırlanmasında  istifadə edilə bilər. 

  Tədqiqatın nəticələri- tədqiqat əsasında müəyyən edilmişdir ki, dövlət maliyyə-büdcə 

siyasətinin prioritetlərini dəyişməklə yalnız iqtisadiyyatdakı konyuktur tərəddüdlərin yumşal-

dılmasına deyil, həm də milli təsərrüfatın sabitləşdirilməsinə və tədricən inkişafına təsir göstərir.  

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - dövlət maliyyəsi vasitəsilə tənzimləmə – bu o 

deməkdir konkret şəraitdə dövlət tərəfindən məqsədəuyğun şəkildə və ardıcıl surətdə maliyyə 

üsullarından istifadə etməklə təsərrüfat subyektlərinə təsir etməsi, iqtisadiyyatda makro-iqti-

sadi tarazlığa və mütərəqqi inkişafa nail olunması prosesini əks etdirdiyi konsepsiya irəli sü-

rülmüş  və əsaslandırılmışdır. 

Açar sözlər: bazar iqtisadiyyatı, dövlət maliyyəsi, dövlət büdcəsi, dövlət xərcləri, iqti-

sadiyyatın dövlət tənzimlənməsi, makroiqtisadi tarazlıq. 

 

G İ R İ Ş 

 

Müstəqilliyini əldə etdikdən sonra Azərbaycan Respublikası milli iqtisadiyyatının bazar 

prinsipləri əsasında inkişaf etdirilməsini strateji kurs kimi seçmişdir. 

Dünya ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, hər bir dövlətin inkişaf səviyyəsi, onun beynəl-

xalq aləmdə nüfuzu müəyyən mənada həmin ölkənin iqtisadiyyatının inkişaf dərəcəsi ilə qiy-

mətləndirilir. Bu, baxımdan dövlət bir sıra mühüm funksiyaları öz üzərinə götürməklə bazar 

iqtisadiyyatı mexanizminin tam və səmərəli fəaliyyətini təmin etməlidir. Bu prosesin mühüm 

tərəfi çevik və səmərəli maliyyə-büdcə sisteminin formalaşdırılmasıdır.  

Dövlət maliyyə-büdcə siyasətinin prioritetlərini dəyişməklə yalnız iqtisadiyyatdakı kon-

yuktur tərəddüdlərin yumşaldılmasına deyil, həm də milli təsərrüfatın sabitləşdirilməsinə və 

tədricən inkişafına təsir göstərir.  

Beynəlxalq təcrübədə iqtisadiyyatın dövlət tərəfindən tənzimlənməsi sisteminin müx-

təlif metodları tətbiq edilir. Respublikamızın iqtisadiyyatının inkişafı üçün hər hansı metodun 
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tətbiqi mövcud şəraitdə ölkəmizdə baş verən iqtisadi proseslərin daha dərindən öyrənilməsini, 

maliyyə tənzimləyicilərindən istifadə edərək iqtisadi inkişafın mümkün istiqamətlərinin araş-

dırılmasını, geniş təkrar istehsal prosesinin fasiləsizliyinin təmin edilməsində dövlət maliyyə-

sinin rolunun tədqiq edilməsini zəruri amilə çevirir.  
 

Dövlət maliyyəsi vasitəsilə tənzimləmə 

Dövlət maliyyəsi vasitəsilə tənzimləmə – bu, konkret şəraitdə dövlətin məqsədəuyğun 

şəkildə və ardıcıl surətdə maliyyə üsullarından istifadə etməklə təsərrüfat subyektlərinə təsir 

etməsi, iqtisadiyyatda makroiqtisadi tarazlığa və mütərəqqi inkişafa nail olunması prosesidir 

[1, s.87].  

Ümumiyyətlə, bazar iqtisadiyyatı şəraitində dövlətin maliyyə-büdcə mexanizmi vasitə-

silə istehsal prosesinə təsirinin əsas istiqamətlərini aşağıdakı kimi sistemləşdirmək olar:  

- büdcə subsidiyaları, pərakəndə satış qiymətlərinin saxlanması;  

- iqtisadiyyata dövlət tərəfindən investisiya qoyulması;  

- müəssisələrin birbaşa subsidiyalaşdırılması və onların kreditləşdirilməsi.  

- dövlət kreditinin alınması təsərrüfat subyektlərinin xüsusi vəsaitlərini riskdən azad 

edir və onların sərbəstləşdirilməsinə şərait yaradır;  

- zəruri hallarda pul-kredit məhdudiyyətlərinin qoyulması; Bunlara qiymətlərin tənzim-

lənməsi, istehlak krediti şərtləri, kredit məhdudiyyəti, valyuta nəzarəti aiddir; 

- ehtiyac yarandıqda bəzi (nadir) malların lisenziyalaşdırılması:  

- xüsusi ticarət üzrə qanunvericilik aktlarının tətbiq edilməsi (məhsulun standartlaş-

dırılması, dövlət arbitrajı və s.);  

- elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor işlərinin maliyyələşdirilməsi;  

- vergi siyasəti.  

Bununla yanaşı, təkrar istehsalın böhranlı vəziyyətində dövlət məhdudlaşdırıcı siyasət 

də həyata keçirə bilər. Burada əsas məqsəd müəyyən növ məhsulların buraxılışına məhdudiy-

yətlər qoymaqdan ibarətdir. Eyni zamanda dövlət ictimai tədbirlərin təşkilini öz üzərinə götür-

məklə, subsidiyalar və aşağı faizlə kredit verilməsini təmin etməklə təsərrüfat vahidlərinin 

iqtisadi davranışını stimullaşdırır.  

Hazırda respublikamızın iqtisadiyyatının müasir inkişaf mərhələsində vergilər, səhmlər, 

büdcə kəsiri və inflyasiyanın ictimai istehsalın artım tempinə, yığım və istehlak fondlarının 

yaranmasına, elmi-texniki tərəqqinin inkişafının stimullaşdırılmasına və dünya bazarlarında 

rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına təsiri istiqamətləri geniş tədqiq edilir [2,s.136]. Bu baxım-

dan real iqtisadi proseslər daha dərindən təhlil edilir, iqtisadiyyatda struktur dəyişikliklər 

aparılması istiqamətində beynəlxalq təsərrüfat əlaqələri diqqət mərkəzində olmaqla, iqtisadiy-

yatın uzun müddətli inkişafına və bu inkişaf tempinin artırılmasına əsaslanan konkret təkliflər 

və tədbirlər işlənib hazırlanır.  

Əlbəttə ki, bu proqramların hazırlanması üçün geniş təkrar istehsal prosesinə pul, kredit, 

fiskal siyasətin təsiri və bu sahədəki təcrübələr hərtərəfli öyrənilməlidir. Dövlət maliyyəsi 

nəzəriyyəsinin müasir inkişafı bir-birinə zidd olan iki əsas cərəyanın – Keyns və neoklassik 

məktəbin yaranması ilə səciyyələnir.  

Dövlət maliyyəsi vasitəsilə iqtisadiyyatın tənzimlənməsi və idarə edilməsinin nəzəri və 

təcrübi əsası ingilis iqtisadçısı C.M. Keyns tərəfindən işlənilmişdir. D. Keyns «Məşğulluğun, 

faizin və pulun ümumi nəzəriyyəsi» əsərində iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin zəruriliyini 

əsaslandırmış və onun metodlarını göstərmişdir. O, ilk dəfə makroiqtisadi tənzimlənmənin 

əsaslarını yaratmışdır. Onun nəzəriyyələri 1940-70-ci illəri əhatə edən bir dövrdə, demək olar 

ki, bütün ölkələrdə maliyyə nəzəriyyələrinin yaranmasında və fiskal siyasətin formalaşmasın-
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da mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. Belə ki, XX əsrin 40-cı illərinin sonunda və 50-ci illərin 

əvvəllərində Qərb maliyyə elmində «sabitləşdirici büdcə» nəzəriyyəsi yaranmışdır. Bu nəzə-

riyyənin tərəfdarları o müddəaya əsaslanırdılar ki, inkişaf etmiş aparıcı sənaye ölkələrində 

ümumi daxili məhsulun 15%-dən 35%-ə qədəri büdcə vasitəsilə yenidən bölüşdürülür və 

onun başlıca funksiyasını iqtisadi tsiklin bütün mərhələlərini tənzimləməkdə görürdülər. On-

lar büdcəyə iqtisadiyyatda sabitliyə, təsərrüfatda tarazlığa nail olmağın vasitəsi kimi baxır-

dılar. Eyni zamanda onların fikrincə, dövlət büdcəsi sabitləşdirici ünsürləri – ilk növbədə 

iqtisadi tsiklə birbaşa təsir göstərən vergiləri və dövlət xərclərini özündə birləşdirir. Amerika 

alimi A. Hansenin fikrincə məhz daxilolmaların və xərclərin nisbətinin dəyişməsi «sabitləş-

dirici büdcə» mexanizmini təşkil edir. 

«Sabitləşdirici büdcə» nəzəriyyəsi mövcud olduğu dövr ərzində müəyyən dəyişikliklərə 

məruz qalmışdır. Onun inkişafının ilk mərhələsində bir çox qərb iqtisadçıları o fikri dəstək-

ləyirdilər ki, dövlət büdcəsi özünü tənzimləyən sistemdir və dövlətin müdaxiləsi olmadan 

iqtisadiyyata təsir göstərə bilən bir sıra «avtomatik sabitləşdirici» ünsürlərə malikdir. Belə ki, 

Amerika iqtisadçıları hesab edirdilər ki, vergilər, borclar, dövlət xərcləri, işsizliyə görə ödəni-

lən yardımlar, sosial sığorta ayırmaları və s. iqtisadi durumun istənilən dəyişikliyinə «avto-

matik» reaksiya verir və bu da tərəddüdün miqyasını, tənəzzülün kəskinliyini yumşalda bilər. 

Canlanma dövründə dövlət büdcəsi məhdudlaşdırıcı, tənəzzül dövründə isə stimullaşdırıcı 

fəaliyyətə malik olmalıdır. Deməli, E.Hansen sübut edirdi ki, bu mexanizmin köməyi ilə iqti-

sadi tənəzzül amortizasiya olunur və canlanma məhdudlaşdırılır.  

50-ci illərin axırları 60-cı illərin əvvəllərində iqtisadiyyatın inkişafı nəticəsində «sabit-

ləşdirici büdcə» nəzəriyyəsinin həmin dövrün tələblərinə tamamilə uyğun gəlməməsi onu əhə-

miyyətli dəyişikliklərə məruz qoymuşdur. Yeniləşmiş nəzəriyyə «daxili», «avtomatik fəaliy-

yət göstərən qüvvənin» düşünülmüş qaydada işlənib hazırlanmış «xarici» diskresion büdcə 

tədbirləri sistemi ilə tamamlanmasını nəzərdə tuturdu. Bütün bu mexanizm «sabitləşdirici 

büdcə və qabaqcadan düşünülmüş fəaliyyətin kombinasiyası» adlanırdı. Amerika iqtisadçıları 

V.Şuls və S.Harris «vergi dərəcəsinin çevik düsturunu» işləyib hazırladılar və bu nəzəriy-

yəyə görə onların quruluşu istehsalın, qiymətin və məşğulluğun dəyişməsinə əsaslanmalıdır. 

Q. Kaufman və D. Smitin tədqiqatları göstərdi ki, iqtisadiyyatı sabitləşdirən mexanizm kimi 

büdcədən səmərəli istifadə olunmasına yalnız pul və fiskal siyasətin dəqiq uzlaşdırılması əsa-

sında nail olmaq olar.  

Bu cür düzəlişlər qanunauyğun olaraq keynsçilər qarşısında dövlətin ardıcıl fəal maliy-

yə siyasətinin nəticələri üzrə problemlər yaradırdı. Elmi təhlilin məntiqi aktiv və passiv kəsirli 

dövlət büdcəsinin müəyyən edilməsi zəruriliyinə səbəb olmuşdur.  

U.Hallerin fikrincə, passiv kəsir iqtisadi böhranın təsiri altında yaranır. Belə ki, isteh-

salın və məşğulluğun səviyyəsinin aşağı düşməsi büdcə gəlirlərinin azalmasına gətirib çıxarır. 

Dövlət büdcəsinin aktiv kəsiri maliyyə siyasətinin həyata keçirilməsi gedişində yaranır. «İn-

vestisiya və istehlaka meyilliliyin» həvəsləndirilməsinə istiqamətlənən dövlət maliyyə təd-

birləri bir tərəfdən vergi dərəcələrinin aşağı salınması və vergi güzəştlərinin tətbiq edilməsi 

ilə, digər tərəfdən isə iqtisadiyyata müdaxilə üçün dövlət xərclərinin artımı ilə bağlıdır. De-

məli, passiv kəsir avtomatik dəyişmə, aktiv isə diskresion nəticəsində yaranır. 

Geniş təkrar istehsalın fəaliyyət şərtlərinin dəyişməsinin təsiri altında «Neoklassik sin-

tez» konsepsiyası formalaşmışdır. «Neoklassik sintez» – tam məşğulluq şəraitində pul amil-

lərini nəzərə alan tarazlıq nəzəriyyəsidir. Keyns nəzəriyyəsinin bu yeni variantı ingilis iq-

tisadçısı C.Hiks və Amerika iqtisadçısı P.Samuelsonun tədqiqatlarında öz inkişafını tapmış-

dır. «Neoklassik sintez» konsepsiyası maliyyə siyasəti nəzəriyyəsində ciddi dəyişiklikliyə sə-
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bəb olmuşdur. Keynisçiliyin fiskal ideyaları iqtisadiyyatın pul-kredit siyasəti vasitəsilə tən-

zimlənməsini nəzərdə tutan neoklassik konsepsiya ilə birləşdirilmişdir. Bu barədə P.Samuel-

son yazır ki, müvafiq pul-kredit və fiskal siyasətin köməyi ilə qarışıq sahibkarlıq sistemi nəin-

ki kəskin tənəzzüldən xilas ola bilər, həm də sağlam iqtisadi artıma ümid edə bilər. Onun 

fikrincə, tələbin tənzimlənməsi yalnız dövlət xərclərinin və vergilərin dəyişdirilməsi əsasında 

deyil, həm də faiz dərəcələrinin kəmiyyətinin manipulyasiya edilməsi, habelə açıq bazarda 

müvafiq əməliyyatların həyata keçirilməsi yolu ilə baş verməlidir. P. Samuelsonun konsep-

siyası Keynsin maliyyə siyasəti nəzəriyyəsinin təməli olmuşdur. Demək olar ki, sonrakı bütün 

tədqiqatlar onun maliyyə siyasəti ilə pul-kredit siyasətinin uzlaşdırılması ideyasını inkişaf 

etdirmişdir. Belə ki, A.Pikokun və Q.Şounun fikrincə, C.M.Keyns nəzəriyyəsi əsasında işlə-

nib hazırlanmış fiskal siyasət modelinə pul siyasətinin bəzi prinsiplərini daxil etmək, habelə 

ölkənin tədiyyə balansının nəticələrini nəzərə almaq zəruridir.  

C.M.Keyns nəzəriyyəsi bir sıra ziddiyyətlərə malikdir. Birincisi, dövlət xərclərini artır-

maq yolu ilə «səmərəli tələbatı» stimullaşdırmaq yalnız müvəqqəti nəticə verə bilər. Mahiyyət 

etibarilə dövlət yeni tələb yaratmır, yalnız onun bir formasını digəri ilə əvəz edir. Dövlət tələ-

bi və istehlakı xüsusi sektorun investisiya və istehlak tələbinin azaldılması hesabına yaradır. 

Digər bərabər şərtlərlə dövlət xərclərinin artımı tələbin yerini xüsusi sektordan dövlətə dəyi-

şir. Belə ki, dövlət mal və xidmətlərin satın alınmasını yalnız vergilər və yaxud borclar he-

sabına maliyyələşdirə bilər. Beləliklə, əgər dövlət öz tələbini genişləndirərsə, onda bu və ya 

digər dərəcədə əhalinin alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşər və bu da ümumi məhsulun satışı prob-

lemini gərginləşdirər.  

İkincisi, investisiyanın vergilər və borclar hesabına maliyyələşdirilən artımı istehsal 

fəaliyyətinin genişlənməsinə, milli gəlirin artmasına şərait yaradır. Lakin dövlət investisiyası 

eyni zamanda kapitalın quruluşunu artırır ki, bu da məşğulluğun artım tempinin ləngiməsinə 

səbəb olur. Dövlət müdaxiləsinə baxmayaraq nəticədə nəinki işsizlik səviyyəsi aradan qalxır, 

hətta artır.  

Üçüncüsü, yalnız borclar hesabına dövlət xərclərinin maliyyələşdirilməsi milli gəlirin 

yenidən bölgüsünün miqyasının genişlənməsi ilə nəticələnir. Ona görə ki, borclar və onlara 

görə ödənilən faizlər vergilər hesabına həyata keçirilir. Ağırlığını geniş istehlakçı kütləsinin 

daşıdığı vergilər, son nəticədə istehsalın İctimai xarakteri ilə onun nəticələrinin fərdi formada 

mənimsənilməsi arasındakı ziddiyyətləri kəskinləşdirir. Dövlət borclarının bir hissəsinin 

emissiya və kommersiya banklarında yerləşdirilməsi inflyasiya prosesini sürətləndirir.  
 

İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi  

Beləliklə, iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi konsepsiyası çərçivəsində C.M.Keyns 

prinsip etibarilə yeni maliyyə nəzəriyyəsi işləyib hazırlamışdır. İstehsal münasibətlərinin 

istehsalın, kapitalın və əməyin sürətli ictimailəşmə prosesinə uyğunlaşdırılmasının obyektiv 

zəruriliyi təkrar istehsal prosesinə dövlətin müdaxiləsi üzrə baxışlar müasir maliyyə elminin 

formalaşmasına və inkişafına güclü təsir göstərmişdir. Keynisçiliyin maliyyə nəzəriyyəsi, in-

kişaf etmiş bir çox dünya ölkələrinin dövlət maliyyə siyasətində həyata keçirilmişdir. 40-cı il-

lərdən başlayaraq 70-ci illərə qədər bu siyasət müəyyən müsbət nəticələr vermiş və iqtisadi 

inkişafın ekstensiv tipinə uyğun olmuşdur. Lakin elmi-texniki tərəqqinin sürətli inkişafı, təsər-

rüfat həyatının mürəkkəbləşməsi dövlət maliyyəsi və maliyyə siyasətinin Keyns modelinin bir 

sıra ilkin fəaliyyət prinsiplərinin qənaətbəxş olmadığını göstərdi.  

Sovet iqtisadçıları Keynsçilik əsasında iqtisadiyyatın tənzimlənməsi sistemini sarsıdan 

dörd başlıca amili qeyd etmişlər. Birincisi, ekoloji problemlərin və təkrar istehsal prosesinin 

kəskin surətdə pisləşməsi, əsas xammal və yanacaq resurslarının qiymətlərin də baş verən art-
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ım istehsal sferasındakı çatışmazlıqları aşkar etdi, resursların təklifi problemini gərginləşdir-

di. İqtisadi inkişafın ləngiməsinin əsas səbəbi artıq D.Keynsin iddia etdiyi kimi tələbin çatış-

mazlığı deyil, ciddi istehsal problemləri təşkil edirdi. Tələbin tənzimlənməsinə istiqamətlən-

dirilmiş nəzəriyyənin təklif nəzəriyyəsi ilə əvəz edilməsi zəruriliyi bu məqsədlə yaranmışdır. 

İkincisi, beynəlxalq əmək bölgüsünün dərinləşməsi, dünya bazarlarının və transmilli inhisar 

fəaliyyətinin geniş miqyas alması ölkələrin iqtisadi "aşkarlığını" artırdı ki, bu da tələbin ödə-

nilməsində dövlətin rolunun kifayət qədər qiymətləndirilməsinə səbəb oldu. Aparılan dövlət 

siyasəti istər milli, istərsə də xarici təşkilatların tələbinin genişləndirilməsi ilə nəticələndi. 

Bundan əlavə, beynəlxalq kapitalın hərəkəti ilə daxili tənzimləyici tədbirlər öz qüvvəsini təd-

ricən itirmiş oldu. Üçüncüsü, inflyasiyanın dərinləşməsi istehsalın və tələbin genişlənməsi 

yolu ilə məşğulluğun tənzimlənməsi imkanlarını kəskin dərəcədə pisləşdirdi. Beləliklə də, 

antiinflyasiya siyasəti ilə tələbin ödənilməsi siyasəti arasında ziddiyyət yarandı. Hökumətin 

tələbatı qiymət artımına şərait yaratdı ki, bu da eyni zamanda inflyasiyanın qarşısının alın-

ması, istehsal və məşğulluq səviyyəsinə öz mənfi təsirini göstərdi. Dördüncüsü, dövlətin iqti-

sadiyyatın idarə edilməsi prosesinə müdaxilə səviyyəsinin yüksəlməsi, idarəetmə aparatının 

genişlənməsinə və onun saxlanmasına çəkilən xərclərin artımına səbəb oldu. Eyni zamanda, 

dövlət xərclərinin və ardıcıl olaraq vergilərin artımı mühüm iqtisadi və sosial problemləri 

kəskinləşdirdi, büdcədə yaranan kəsir və dövlət borclarının artması isə inflyasiya prosesini 

gücləndirdi.  

Yaranmış belə bir mürəkkəb şəraitdə dövlət tənzimlənməsi və dövlət maliyyəsinə yeni 

yanaşma metodları tələb edilirdi ki, bu metod iqtisadi inkişafda baş verən bütün dəyişiklikləri 

nəzərə ala bilsin. Beləliklə, 50-ci illərin ortalarından etibarən qərb iqtisadi ədəbiyyatlarında 

ortodoksal məktəb adlandırılan neoklassik nəzəriyyə nümayəndələrinin elmi fəaliyyəti güc-

ləndi. Neoklassiklər iddia edirdilər ki, iqtisadi inkişaf istiqamətlərinin tədqiq edilməsində yal-

nız ekstensiv deyil, həm də intensiv artım amillərini də aşkar etmək lazımdır. Keynsçi 

nəzəriyyələrdə əsas diqqət iqtisadi inkişafın kəmiyyət göstəricilərinə yönəldilirdisə, neo-

klassik nəzəriyyələrdə keyfiyyət amilləri – elmi tədqiqat işlərinin genişləndirilməsi, idarə-

etmənin elmi əsaslarla tətbiqi, işçi qüvvəsinin ixtisaslaşdırılması və s. diqqət mərkəzində idi.  

Neoklassik məktəbin mühüm istiqamətlərindən biri neokonservatizm nəzəriyyəsi idi. 

Neokonservatorlar təklif edirdilər ki, idarəetmədə dövlət tərəfindən müdaxiləyə məhdudiyyət-

lər qoyulmalı və tənzimləmə metodları dəyişdirilməlidir. Neokonservatorlar neoklassik nəzə-

riyyənin əsas müddəalarından çıxış edirdilər. Lakin onlar bu nəzəriyyəyə müəyyən yenilik gə-

tirdilər ki, bunun da əsasını təklif nəzəriyyəsi təşkil edirdi.  

Neokonservatorların fikrincə, dövlət tərəfindən yığılan vergilər milli gəlirin bir hissə-

sinin qeyri-səmərəli israfçılığına gətirib çıxarır. İqtisadiyyatın tənzimlənməsinin Keyns mode-

linə uyğun olaraq vergilər iqtisadi və maliyyə sabitliyinin, antiklassik siyasətin həyata keçiril-

məsinin mühüm vasitəsidir. Neokonservativ istiqamət bazar mexanizmini fəallaşdırmaq, əma-

nət və investisiyanın yüksək normasını saxlamaq üçün vergilərin ümumi səviyyəsinin əhə-

miyyətli dərəcədə aşağı salınması zəruriliyindən çıxış edir.  

Neokonservatizmin nümayəndələri sübut edir ki, vergi siyasəti uzunmüddətli planda 

iqtisadi artımın stimullaşdırılmasına istiqamətlənməlidir. Bu məqsədlə onlar vergi dərəcələrini 

azaltmağı, vergi sisteminin quruluşunu dəyişməyi, gəlir vergisi üzrə proqressiv şkalanı pro-

porsional şkala ilə əvəz etməyi təklif edirlər. Burada əsas məqsəd bazar ünsürlərinin inki-

şafına şərait yaradan «neytral» vergi sistemi yaradılmasından ibarətdir. Amerika tədqiqatçısı 

D.Coyns iqtisadi model əsasında kapital qoyuluşundan əldə edilən gəlirlərin vergiyə cəlb edil-

məsinin onun yığılması şəraitini pisləşdirdiyini sübut etməyə çalışırdı.  
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Amerika iqtisadçısı A.Lafferin vergi konsepsiyası isə böyük şöhrət qazanmışdır. O, 

vergi dərəcəsi, büdcə gəlirləri və vergi bazasının artımı arasındakı asılılığı əsaslandırmışdı. 

Bu asılılığın modeli A.Laffer tərəfindən qrafiklə göstərilir və iqtisadi ədəbiyyatda «Laffer 

əyrisi» adlandırılır. Bu modelin əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, məhsul və xidmət istehsal-

çılarına vergi təzyiqinin gücləndirilməsi büdcəyə vergi daxilolmalarının artması ilə nəticələn-

sə də, müəyyən kritik andan sonra «Vergiqoyma şkalasının qadağan edilmiş hədd zonası» 

başlanır. «Qadağan edilmiş hədd zonasına» aid olan vergi dərəcələrinin tətbiqi dövlət gəlir-

lərinin əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına gətirib çıxarır. Yüksək vergilər şəxsi təşəbbüskarlığı 

boğur, yeni investisiya cəhdlərini sarsıdır, nəticədə məhsul buraxılışı və müvafiq olaraq vergi 

bazası daralır. Bunu daha aydın başa düşmək üçün vergi dərəcəsinin son həddinin 100 faizə 

bərabər olması halını qəbul edək. Bu həddə vergi daxilolmaları sıfıra qədər azalır. Çünki 100 

faizli vergi dərəcəsi müsadirə xarakteri daşıyır. Əlbəttə ki, belə bir şəraitdə istehsalın, habelə 

iqtisadiyyatın inkişafı qeyri-mümkündür.  

Vergi dərəcələrinin azaldılması ilə sahibkarların əldə etdikləri gəlirlərin həcmi artmış 

olur, investisiyaların mənfəətlik göstəricisi yüksəlir, həm də sahibkarların risk etmək imkanla-

rı artır. Beləliklə də, istehsalın inkişafı gəlirlərin artması və vergi bazasının genişlənməsi ilə 

nəticələnir [3,s.235].  

Neokonservatorlar «defisitliyin maliyyələşdirilməsi» Keyns konsepsiyasını ciddi tənqid 

edərək «sağlam maliyyə», yəni büdcə gəlirləri ilə xərcləri arasındakı məcburi tarazlıq prin-

sipini irəli sürürlər. Onlar dövlət büdcəsinin kəsirliliyinə iqtisadiyyatın sabit inkişafı yolunda 

ciddi maneə, dövlət borcunun və inflyasiyanın artım amili kimi baxırlar. Neokonservatorlar 

qeyd edirdilər ki, büdcədəki qeyri-tarazlıq əmanətin (xüsusi sahibkarların maliyyələşdirdiyi 

investisiya) azalmasına səbəb olur. Pul kapitalına tələbin yüksəlməsi borc faizinin, kreditin 

dəyərinin artımı ilə nəticələnir.  

İqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin müasir neoklassik ideyası pul siyasətinin prioritet-

liyindən çıxış edir. Ona diqqətin artırılmasına səbəb yığım və mənfəətin formalaşmasını 

təhlükə altına alan inflyasiyanın inkişafı olmuşdur.  

Müasir monetarizmin ən görkəmli nümayəndəsi Amerika iqtisadçısı M.Fridmendir. Bu 

nəzəriyyəyə görə, pul sferasında dövlət müdaxiləsi məhdud olmalıdır. Monetar siyasətin və-

zifəsi iqtisadi fəallıq üçün əlverişli şərait yaratmaqdır. M.Fridmen hesab edir ki, Keynsin fis-

kal siyasəti iqtisadiyyatın, xüsusilə pul tədavülünün vəziyyətinin pisləşməsinə gətirib çıxar-

mışdır. Onun fikrincə, ABŞ-da pul tədavülünün artımı üç səbəbdən baş vermişdir: 1) tam 

məşğulluq siyasətinin həyata keçirilməsi; 2) dövlət xərclərinin sürətli artımı; 3) federal ehtiyat 

sisteminin fəaliyyətindəki səhv hesablamalar. İnflyasiyanın dərinləşməsinin əsas səbəbi tələ-

bin stimullaşdırılmasının Keyns siyasətidir. M.Fridmenə görə, pul siyasəti pula olan tələblə 

onun təklifi arasındakı uyğunluğa nail olunmasına istiqamətlənməlidir. Bu məqsədlə milli gə-

lirin, məşğulluğun, qiymətin və tədiyyə balansı saldosunun orta artımına uyğun tədavüldə pu-

lun artım faizinin müəyyən edilməsi lazımdır.  

Postkeynsçilər onların adlandırdığı kimi «gəlirlər siyasəti» konsepsiyasını yaratdılar. 

«Gəlirlər siyasətinin» əsas məqsədi sosial ehtiyaclara dövlətin ayırmalarının artırılması və 

əmək gəlirlərinə daha geniş vergi güzəştlərini tətbiq etməkdən ibarətdir. Onların fikrincə milli 

gəlirdə əmək haqqı, mənfəət və dövlət gəlirlərinin proporsiyaları həmkarlar təşkilatları, inhi-

sarlar və hökumət arasında razılaşdırılmalıdır. Postkeynsçiliyin nümayəndələri gəlirlərin ver-

giyə cəlb edilməsində səmərəliliklə ədalətliliyin uzlaşdırılmasının zəruriliyinə diqqət yetirir-
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lər. Onlar qeyd edirlər ki, səmərəlilik məqsədinin reallaşdırılması cəmiyyətin müxtəlif sosial 

təbəqələri arasında vergilərin ədalətli bölgüsü ideyasına əsaslanmalıdır. Məsələnin bu cür qo-

yuluşu dövlətin vergi sisteminin təkmilləşdirilməsi, səmərəli və eyni zamanda sosial ədalətli 

vergi siyasətinin aparılması üçün olduqca əlverişlidir.  

Postkeynsçilər kapitalizmdə maliyyənin qeyri-sabitliyi nəzəriyyəsini inkişaf etdirirlər. 

Amerika iqtisadçısı X.Minski sübut edir ki, bu cəhət daxilən kapitalizmə xasdır, bilavasitə 

maliyyə bazarının qeyri-sabitliyində birbaşa təzahür edir. Maliyyə-kredit institutları vasitəsilə 

iqtisadiyyatda pul sferasına, onun dəyişməsi ilə valyuta məzənnəsinə, qiymətli kağızlara, in-

flyasiyaya, deflyasiyaya təsir göstərilir. Buradan X.Minski maliyyə qeyri-sabitliyini aradan 

qaldırmaq üçün dövlətin fəaliyyətinin genişləndirilməsi zəruriliyi haqqında nəticəyə gəlir. 

Qeyd etmək zəruridir ki, maliyyə bazarındakı qeyri-sabitlik istehsal sferasında ziddiyyətlər 

yaradır. Lakin optimal maliyyə və pul-kredit siyasəti iqtisadi inkişafın stabilləşməsinə müsbət 

təsir göstərə bilər və göstərir.  

Beləliklə, müasir Qərb maliyyə mülahizələrinin inkişafı neoklassik və keynsçilik ide-

yalarının bir-birinə sıx nüfuz etdiyini göstərir ki, bunun da nəticəsində yeni nəzəri istiqamət-

də onların inteqrasiya cəhdləri güclənir.  

Yuxarıda şərh edilmiş makroiqtisadi tənzimləmə nəzəriyyələrini təhlil etməklə belə bir 

nəticəyə gəlmək olar ki, bu nəzəriyyələrin hər biri özündə müsbət ünsürləri birləşdirir ki, bun-

lar da makroiqtisadi tarazlığın təmin edilməsinə və iqtisadi inkişafın daha çox zəruri para-

metrlərinin (məcmu tələb və təklif, əmtəə kütləsi və onun pul ekvivalentinin uyğunluğu, isteh-

lak və yığım, əmanət və investisiyalar, işsizlik və inflyasiyanın mümkün həddi, maliyyə və-

saitlərinin həcmi və cəmiyyətin sosial-iqtisadi tələbatı; dövlət büdcəsinin gəlir və xərclərinin 

nisbəti, tədiyyə balansının aktiv və passivi, ictimai istehsal iştirakçılarının maraqlarının ödə-

nilməsi) sabitləşdirilməsinə təsir etmək qabiliyyətinə malikdirlər. 

Hazırda iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin daha çox inkişaf etmiş mexanizmi əsa-

sən Fransada, Hollandiyada, Almaniyada, Avstraliyada, İspaniyada, Yaponiyada, Asiyanın və 

Latın Amerikasının bir çox inkişaf etməkdə olan ölkələrində təşəkkül tapmışdır.  

Fikrimizcə, respublikamızın hazırkı iqtisadi durumunda neokeyns nəzəriyyələrinə daha 

çox üstünlük vermək və əlbəttə, zəruri hallarda digər nəzəriyyələrə də müraciət etmək olar.  

Müasir dövrdə respublikamızın mövcud iqtisadi şəraitinə uyğun yaranan problemlərini 

həll etmək üçün dövlət maliyyəsi və onun inkişafı böyük əhəmiyyət kəsb edir. Əlbəttə ki, bu 

təsadüf deyil. Çünki hazırkı durumda dövlət maliyyəsi dövlətlə cəmiyyəti bir-birinə sıx bağ-

layan iqtisadi amilə çevrilmişdir [4, s.16]. Bütövlükdə dövlət quruculuğu, onun əsas funksiya-

larının xalqın mənafeyinə uyğun yerinə yetirilməsi – son nəticədə iqtisadi artımın əsas mən-

bəyi olan dövlət maliyyəsinin mahiyyətini daha qabarıq əks etdirir və onun inkişafını tələb 

edir.                                            

 

Y E K U N 

 

Dövlət maliyyəsinin rolunu aşağıdakı müddəalarla əsaslandırmaq olar:  

Birincisi, dövlət maliyyəsi vasitəsilə ölkənin ödəmə qabiliyyəti təmin olunmalıdır. Ödə-

mə qabiliyyəti olmayan dövlət beynəlxalq aləmdə öz nüfuzunu itirir, müvafiq olaraq özəl 

müəssisə və kompaniyalar bundan ziyan çəkir. Ölkənin maliyyə bazarındakı iştirakı məhdud-

laşır.  
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Hazırda dövlətimiz ölkədə istehsal prosesinin, biznesin və sahibkarlıq fəaliyyətinin inki-

şaf etdirilməsinə normal şərait yaratmaq məqsədilə beynəlxalq idarəetmədə olan pul vəsait-

lərinin bir qismini ölkəyə gətirir ki, bu da respublikanın ödəmə qabiliyyətinin yüksəldilməsinə 

və uyğun olaraq sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafına xidmət edir.  

İkincisi, dövlətin əsas funksiyaları təkmilləşdirilməlidir. Bu baxımdan qeyd etmək la-

zımdır ki, dövlət hər bir sahənin və eləcə də, hər bir kəsin maliyyələşdirilməsini öz üzərinə 

götürə bilməz. Yalnız o sahələr maliyyələşdirilməlidir ki, bu xüsusi sektorun və sahibkarlığın 

gələcək inkişafına stimul yaratsın.  

Qeyd etmək lazımdır ki, dövlət tərəfindən inhisarçılığın himayə edilməsinin də müəy-

yən optimal səviyyəsi vardır. Əks halda o, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına özünün mənfi 

təsirini göstərə bilər [5, s.214].  

Bununla yanaşı, dövlət ölkədə azad rəqabətin inkişafına mane olan inhisarçılığın fəaliy-

yətini qanunla tənzimləməlidir. Praktiki olaraq dünyanın bir çox ölkələrində inhisarçılıq əley-

hinə qanunlar fəaliyyət göstərir. Məsələn, Almaniyanın bu sahədə qəbul etdiyi qanunlar rəqa-

bət qaydalarını müəyyən edir və azad rəqabətin inkişafına əlverişli şərait yaradır.  

Bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar olaraq respublikamızda həyata keçirilən geniş-

miqyaslı sosial-iqtisadi dəyişikliklər yeni bazar strukturlarının yaranmasına gətirib çıxarmış-

dır. Buna baxmayaraq, iqtisadi həyatda inhisarçılığın bu və ya digər formasının fəaliyyət 

göstərməsi də qaçılmazdır. Deməli, inhisarçılığın dövlət tərəfindən tənzimlənməsi azad rəqa-

bətin inkişaf etdirilməsinin mühüm amilidir [6, s.12].  

Bazar münasibətləri iqtisadi, o cümlədən vergi formaları və metodları ilə dolayı tənzim-

ləmə sisteminin tətbiq edilməsini tələb edir [7, s.128]. Qeyd edilənlərdən görünür ki, dünya 

təcrübəsi bu cür tənzimlənmə sistemlərindən geniş istifadə edir. Bu şəraitdə ən mühüm prob-

lemlər vergi tənzimlənməsi proseslərinin nəzəri əsaslandırılması, iqtisadiyyatın tənzimlənmə 

sistemində onun yeri və rolu ilə bağlıdır.  

Beləliklə, araşdırma göstərir ki, dövlət yalnız fiskal funksiyanın yerinə yetirilməsində 

deyil, həm də dayanıqlı iqtisadi artımın təmin olunması məqsədilə işgüzar fəallığın artırılma-

sında da maraqlı olmalıdır. Bütövlükdə götürdükdə dövlət tənzimlənməsi sistemi iqtisadi və 

sosial siyasətin prioritetlərinin dəyişməsinə uyğun olaraq daim təkmilləşməlidir [8, s.244]. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ В  

УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИКОЙ 

 

Р Е З Ю М Е 

 

Целью исследования является изучение роли государственных финансов в про-

цессе управления экономикой в условиях рыночной экономики и пути ее совершен-

ствования. 

Методология исследования - сравнительный анализ, системный подход, методы 

логического обобщения, а также подходы ряда ученых и исследователей по данной 

проблеме. 

Актуальность исследования – полученные результаты и научно-экономические 

положения могут быть использованы при разработке стратегии действий, комплексных 

мероприятий и государственных программ по совершенствованию механизмов управ-

ления экономикой. 

Результаты исследования - на основе исследования определено, что, изменяя 

приоритеты государственной фискальной политики, она влияет не только на смягчение 

экономических колебаний в экономике, но и на стабилизацию и поступательное разви-

тие национальной экономики. 

Оригинальность и научная новизна исследования - регулирование через госу-

дарственные финансы - это концепция, отражающая процесс достижения макро-

экономической сбалансированности и поступательного развития в экономике, воздей-

ствие государства на хозяйствующие субъекты в конкретной ситуации с использова-

нием адекватных и последовательных финансовых методов. 

Ключевые слова: рыночная экономика, государственные финансы, государст-

венный бюджет, государственные расходы, государственное регулирование экономики, 

макроэкономическая сбалансированность. 
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STATE  FINANCE  EFFICIENCY EVALUATION   

IN THE ADMINISTRATION OF ECONOMY 

 

A B S T R A C T 

 

The purpose of the research-is to study the role of state finance in the process of ma-

naging the economy in the conditions of a market economy and the path to its improvement. 

The methodology of the research - comparative analysis, systematic approach, meth-

ods of logical generalization, as well as approaches of a number of scholars and researchers 

on this problem. 

The practical importance of the research - the results obtained and the scientific and 

economic provisions can be used in the development of action strategies, complex activities 

and government programs to improve the mechanisms of economic management. 

The results of the research- are based on the fact that by changing the priorities of 

public fiscal policy, it affects not only the softening of economic fluctuations in the economy, 

but also the stabilization and post-stabilization of the economy. 

The originality and scientific novelty of the research - regulation through public fi-

nance - is a concept that reflects the process of achieving macroeconomic balance and pro-

gressive development in the economy, the impact of the state on business entities in a particu-

lar situation using adequate and consistent financial methods. 

Keywords: market economy, public finance, state budget, public spending, state re-

gulation of the economy, macroeconomic balance. 
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