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İQTİSADİ SİYASƏT VƏ ƏSAS NÖVLƏRİ 
• İqtisadi siyasət, makroiqtisadi tarazlıqların hansı 

istiqamətdə və necə dəyişdiriləcəyi ilə bağlı 
yanaşmaların məcmusudur. 

• İqtisadi siyasətin əsas növləri aşağıdakılardır:  
– Maliyyə siyasəti: 

• Vergi siyasəti 
• Xərc siyasəti 
• Borc siyasəti 

– Monetar siyasət: 
• Açıq bazar əməliyyatları  
• Məcburi ehtiyat normasının müəyyən edilməsi 
• Uçot dərəcəsinin dəyişdirilməsi 

– Məzənnə siyasəti 
– Faiz siyasəti 
– Xarici ticarət siyasəti 

 



İQTİSADİ SİYASƏTİ HƏYATA KEÇİRƏN ƏSAS QURUMLAR 

• İqtisadiyyat Nazirliyi: Azərbaycan Respublikasının iqtisadi siyasətini, 
iqtisadi və sosial proqnozlarını işləyib hazırlayan, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı 
sahələrinin, o cümlədən sənayenin inkişafı, ölkə iqtisadiyyatında struktur və 
innovasiya, investisiya fəaliyyəti, investisiyaların cəlb edilməsi, qoyulması və 
təşviqi, sahibkarlığın inkişafı, sahibkarlığa dövlət dəstəyi, rəqabətin 
qorunması, inkişafı və təşviqi, haqsız rəqabətin aradan qaldırılması, 
istehlakçıların hüquqlarının qorunması, daxili ticarət, xarici iqtisadi və ticarət 
əlaqələri, regionların sosial-iqtisadi inkişafı və mənzil-kommunal təsərrüfatı 
sahələrində dövlət siyasətini və tənzimlənməsini həyata keçirən mərkəzi icra 
hakimiyyəti orqanıdır.  
 

• Mərkəzi Bank: Dövlətin pul və valyuta siyasətini müəyyən edir və həyata 
keçirir, nağd pul dövriyyəsini təşkil edir, pul nişanlarının tədavülə 
buraxılmasını və tədavüldən çıxarılmasını həyata keçirir, manatın xarici 
valyutalara nisbətdə rəsmi məzənnəsini mütəmadi müəyyən edir və elan 
edir, valyuta tənzimini və nəzarətini həyata keçirir, sərəncamında olan 
beynəlxalq qızıl-valyuta ehtiyatlarını saxlayır və idarə edir, hesabat tədiyə 
balansını tərtib edir və ölkənin proqnoz tədiyə balansının hazırlanmasında 
iştirak edir. 

 



İQTİSADİ SİYASƏTİ HƏYATA KEÇİRƏN ƏSAS QURUMLAR 

• Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası: qiymətli kağızlar bazarı, 
investisiya fondları, sığorta, kredit təşkilatları və ödəniş sistemləri 
sahəsində fəaliyyətin lisenziyalaşdırılmasını, tənzimlənməsini və ona 
nəzarəti, habelə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər 
əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin 
qarşısının alınması sahəsində nəzarət sisteminin təkmilləşdirilməsini, 
həmçinin bu sahələr üzrə nəzarət sisteminin şəffaflığını və çevikliyini 
təmin edir. 

• Maliyyə Nazirliyi: Azərbaycan Respublikasında maliyyə siyasətini 
həyata keçirən və dövlət maliyyəsinin idarə olunmasını təşkil edən 
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır. 

• Vergilər Nazirliyi: Azərbaycan Respublikasında aparılan vahid maliyyə 
və büdcə siyasəti çərçivəsində dövlət vergi siyasətinin həyata 
keçirilməsini, dövlət büdcəsinə vergilərin və digər daxilolmaların 
vaxtında və tam yığılmasını təmin edən və bu sahədə dövlət nəzarətini 
həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır. 



İQTİSADİ SİYASƏTİ HƏYATA KEÇİRƏN ƏSAS QURUMLAR 

 
• Dövlət Gömrük Komitəsi: Gömrük işi sahəsində dövlət 

siyasətini və tənzimlənməsini həyata keçirən, hüquq 
mühafizə orqanı statusu olan mərkəzi icra hakimiyyəti 
orqanıdır. 
 

• Dövlət Statistika Komitəsi: Statistika sahəsində dövlət 
siyasətini və tənzimlənməsini həyata keçirən və ölkədə 
sosial, iqtisadi, demoqrafik və ekoloji vəziyyət ilə bağlı 
rəsmi statistik məlumatları vahid metodologiya əsasında 
formalaşdıran mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır.  

 



İLLƏR ÜZRƏ DÖVLƏT BÜDCƏSİNİN GƏLİR VƏ XƏRCLƏRİ 



DÖVLƏT BÜDCƏSİNİN GƏLİR VƏ XƏRCLƏRİNİN TƏRKİBİ (2017) 

Gəlirlər 
16516,7 mlyon manat 

Xərclər 
17538 milyon manat 

1. Vergilər 56,6% 1. İqtisadiyyat 25,0% 

2. Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar 43,4% 2. Təhsil 9,9% 

3. Səhiyyə 4,0% 

4. Sosial müdafiə və sosial təminat  13,4% 

5. Mədəniyyət, incəsənət, onformasiya, bədən 
tərbiyəsi və digər sahədə fəaliyyət 

1,4% 

6. Elm 0,6% 

7. Məhkəmə hakimiyyəti,hüquq-mühafizə və 
prokurorluq 

6,7% 

8. Qanunvericilik və icra hakimiyyəti, yerli 
özünüidarəetmə orqanlarının saxlanmasına 

3,1% 

9. Sair xərclər 35,7% 



DÖVLƏT BÜDCƏSİ KƏSİRİ VƏ MALİYYƏLƏŞMƏSİ 

• 2017-ci ildə  dövlət büdcəsi kəsirinin yuxarı 
həddi 645 000,0 min manat məbləğində təsdiq 
edilmişdir. 

• Kəsrin maliyyələşdirilməsinin aşağıdakı 
mənbələr hesabına həyata keçirilməsi nəzərdə 
tutulmuşdur: 
– Özəlləşdirmə; 
– Daxili və xarici borcalanma; 
– Xarici qrantlar; 

– Keçən ilin dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabının 
qalığı. 



XARİCİ DÖVLƏT BORCU 

• 01 yanvar 2018-ci il tarixinə Azərbaycan Respublikasının 
xarici dövlət borcu 9,398.3 milyon ABŞ dolları (15,978.1 
milyon manat), xarici dövlət borcunun Ümumi Daxili 
Məhsul`a (ÜDM) olan nisbəti 22.8 faiz (2017-ci il üçün 
hesablanmış 70,135.1 milyon manat ÜDM-ə nisbətdə) təşkil 
etmişdir. Borca hökumətin birbaşa öhdəlikləri və dövlət 
zəmanətilə cəlb edilmiş kreditlər üzrə şərti öhdəliklər daxil 
edilmişdir. 
 

• Xarici dövlət borcu beynəlxalq maliyyə institutlarından 
infrastruktur layihələri və maliyyələşmə proqramları üçün 
cəlb edilmiş kreditlərdən, həmçinin beynəlxalq maliyyə 
bazarlarında yerləşdirilmiş qiymətli kağızlardan ibarətdir. 
Borc vəsaitlərinin 7.4%-i 10 ilə qədər, 61.3%-i 10 ildən 20 
ilə qədər, 31.3%-i isə 20 ildən artıq olan müddətə cəlb 
olunmuşdur. 



MƏRKƏZİ BANKIN HƏYATA KEÇİRDİYİ SİYASƏT 

• Hazırda Mərkəzi Bankın həyata keçirdiyi siyasətin 
əsas hədəfləri aşağıdakılardır: 
– Makroiqtisadi və maliyyə sabitliyi; 
– Aşağı inflyasiya; 
– Sabit məzənnə; 
– Aşağı faiz dərəcələri; 
– Bank-maliyyə sektorunda dayanıqlıq; 
– Maliyyə vasitəçiliyinin inkişafı. 



MƏRKƏZİ BANKIN HƏYATA KEÇİRDİYİ SİYASƏT 

• Mərkəzi Bankın istifadə etdiyi əsas siyasət 
alətləri aşağıdakılardır: 
– Açıq bazar əməliyyatları;  
– Məcburi ehtiyat normasının müəyyən edilməsi 

(hazırda manat üçün 0,5%, xarici valyuta üçün 1%); 
– Uçot dərəcəsinin dəyişdirilməsi (hazırda 11%-dir); 

– Valyuta intervensiyası. 
 

 

 

 



XARİCİ TİCARƏT SİYASƏTİ 
• Azərbaycana idxal olunan əmtəələrə bir 

neçə gömrük rejimi tətbiq edir. Bunlardan 
vacib olanları aşağıdakılardır: 
– tranzit, gömrük saxlanılması, gömrük anbarı, 

müvəqqəti idxal, gömrük zonalarına giriş və 
çıxış. 

• Azərbaycana idxal olunan əmtəələrdən 
rüsum tutulur (advalor rüsumu – 0-15% - 
ədəd və ölçü rüsumuna uyğundur). 

• Aksiz vergisi bəzi növ idxal olunan 
əmtəələrə tətbiq olunur (tütün və alkoqol 
məmulatları). 
 



XARİCİ TİCARƏT SİYASƏTİ 
• Azərbaycan məqsədli ƏDV prinsipini qəbul 

edib (hazırda 18%) ki, bu da hər hansı 
əmtəənin gömrük dəyərindən tutulur (tətbiq 
olunan gömrük rejimindən asılı olaraq, idxal 
rüsumu və həmçinin aksiz vergisi).  

• Bəzi kateqoriyalara və əmtəə növlərinə ƏDV 
tətbiq olunmur və ya 0%  dərəcəsi ilə tətbiq 
olunur.   

• İxrac olunan bütün məhsullar (metal ixracından 
başqa) gömrük rüsumlarından azad 
edilmişdir. 
 



XARİCİ TİCARƏT SİYASƏTİ 
• Hasilatın Pay Bölgüsü haqqında Sazişlərdə (HPBS) və 

boru kəməri layihələri üzrə sazişlər çərçivəsində 
fəaliyyət göstərən podratçılar, onların agentləri və 
subpodratçılar idxal rüsumunu ödəmədən və 
məhdudiyyətsiz neft-qaz sənayesi təyinatlı əmtəələri 
Azərbaycana idxal və yenidən-ixrac edə bilərlər. 

• HPBS rejimli idxala 0% ƏDV tətbiq olunur. Eyni 
zamanda “İxrac məqsədli neft-qaz fəaliyyətinə xüsusi 
iqtisadi rejimin tətbiqi haqqında” Qanuna əsasən, neft-
qaz sahəsində podratçıların və subpodratçıların ixrac 
məqsədli fəaliyyətinə 0% dərəcəsi ilə ƏDV tətbiq 
olunur.   
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