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Son illərdə Prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş 
Komandanı İlham Əliyevin diqqəti sayəsində 
Azərbaycan Ordusunun döyüş qabiliyyətinin ar
tırılması, maddi-texniki bazasının, silah-sursat 
arsenalının müasirləşdirilməsi istiqamətində çox 
mühüm və tarixi işlər görülüb. Şübhəsiz ki, bütün 
bu uğurların əldə edilməsində, Silahlı Qüvvələri
mizin müasir standartlara cavab verən peşəkar or
duya çevrilməsində Azərbaycanın iqtisadi inkişafı 
vacib rol oynayır. Prezident İlham Əliyevin rəh
bərliyi ilə 2005-ci ildə ölkədə müdafiə sənayesinin 
əsasının qoyulması və bu sahədə istehsal yönüm
lü müəssisələrin fəaliyyətə başlaması Azərbaycan 
Ordusunun maddi-texniki bazasını daha da möh
kəmləndirib. Dövlətimizin başçısının diqqəti nə
ticəsində yaradılan müdafiə sənayesi kompleksi 
Azərbaycanda ən müasir hərbi texnikanın isteh
salına geniş imkanlar açıb. 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı 
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev apre
lin 2-də Müdafiə Nazirliyinin Xüsusi Təyinatlı Qü

vvələrinin N saylı hərbi hissəsində olub.
Müdafiə naziri Zakir Həsənov Prezident, Silah
lı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevə 
hərbi hissədə aparılan yenidənqurma işləri barə
də məlumat verib. Sonra Prezident İlham Əliyev 
hərbi hissənin xüsusi hazırlıq təlim meydanında 
xüsusi təyinatlıların döyüş hazırlığını izləyib.
Prezident İlham Əliyev hərbi qulluqçularla görüş
müşdür. 

Azərbaycan Respub
likasının Prezidenti İl
ham Əliyevin martın 
29-da Vyanada Ermə-
nis  tan-Azərbaycan 
mü naqişəsinin həllini 
müzakirə etmək üçün 
Ermənistanın baş na
ziri Nikol Paşinyan ilə 
görüşü olub. 

Əvvəlcə Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əli
yevin və Ermənistanın 
baş naziri Nikol Paşin
yanın təkbətək görüşü 
keçirilib.
Sonra görüş ATƏT-in 
Minsk qrupunun həm
sədrlərinin iştirakı ilə 
davam edib.

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev mar
tın 29-da Vyanada Rusiyanın 
TASS informasiya agentliyinə 
müsahibə verib.
Müxbirin Ermənistanın baş 
naziri Nikol Paşinyanla danı
şıqları barədə sualına cava
bında Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev deyib:
- Bildiyiniz kimi, xarici işlər 
nazirləri bir neçə raund da
nışıqlar aparıblar. Görüş ona 
görə mühümdür ki, məsələnin 
mahiyyəti ilə bağlı danışıqlar 
prosesinə yeni start verilib. Biz 
etimadı, ola bilsin ki, insanlar 

arasında təmaslar çərçivəsin
də möhkəmləndirməklə bağ
lı məsələləri müzakirə etdik. 
Bundan əvvəl ictimaiyyət nü
mayəndələri arasında təmaslar 
olub. Yəni, hələ bu barədə da
nışmaq tezdir, lakin humanitar 
məsələlərə gəldikdə, bu, nəzər
də tutulur. Çünki danışıqlar 
prosesi təbii ki, həm də huma
nitar aksiyalarla dəstəklənmə
lidir. Lakin mən hesab edirəm, 
əsas odur ki, danışıqların for
matı dəyişilməz qalıb. Danı
şıqlar uzun illər olduğu kimi, 
Ermənistan ilə Azərbaycan ara
sında aparılır. İkincisi, danışıq

lar prosesinə yeni təkan verilib. 
Bu da vacibdir. Biz Minsk qru
punun həmsədrlərinin 9 mart 
tarixli bəyanatını, - siz yəqin ki, 
onunla tanışsınız, - çox müsbət 
qiymətləndirdik. Orada de
yilir ki, danışıqlar formatının 
dəyişdirilməsi yalnız iki tərə
fin razılığı ilə ola bilər. Azər
baycan tərəfi, təbii ki, buna ra
zılıq vermədi. Ona görə də biz 
prinsipcə substantiv danışıqla
rın davam etdirilməli olduğu 
vəziyyətə qayıtdıq. Xarici işlər 
nazirlərinə tapşırıqlar verilib. 
Onlar çox güman ki, nəticəyə 
yönələn danışıqlar prosesini 
davam etdirmək üçün yaxın 
vaxtlarda görüşəcəklər. Bizim 
üçün birinci yerdə beynəlxalq 
səviyyədə tanınmış Azərbay
can ərazilərinin beynəlxalq 
hüquq, Helsinki Yekun Aktı və 
BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
Ermənistan silahlı qüvvələri
nin işğal olunmuş ərazilərdən 
dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarıl
masını tələb edən dörd qət
naməsi çərçivəsində işğaldan 
azad edilməsi məsələsi durur.
Müxbir: Çox sağ olun, cənab 
Prezident.

Bakının Nizami rayonundakı 
ticarət mərkəzində baş vermiş 
yanğınla əlaqədar martın 28-də 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin sədr
liyi ilə müşavirə keçirilib.
Müşavirədə çıxış edən Prezi
dent İlham Əliyev demişdir ki, 
ticarət mərkəzində çalışan in
sanlara maddi ziyan dəymişdir. 
Yanğının səbəbləri araşdırılır və 
əminəm ki, tam araşdırılacaqdır. 
Eyni zamanda, biz sahibkarların 
problemlərini həll etməliyik. 
Onlar öz iş yerlərini, öz əmlakı
nı itiriblər. Onlara maddi ziyan 
dəyib. Bəziləri borc alıb və ora
da malları satışa çıxarıblar. Ona 
görə, əlbəttə ki, biz bu insanla
ra dövlət olaraq öz dəstəyimizi 
göstərəcəyik.
Dövlət başçısı qeyd edib ki, 
Azərbaycan çox güclü sosial si
yasət aparır. Bu siyasət özünü 
müxtəlif sahələrdə büruzə ve
rir. Bildiyiniz kimi, bu ilin əvvə
lində çox ciddi və böyük sosial 

paket təsdiqləndi. Sosial təşəb
büslər nəticəsində 3 milyondan 
çox insan bu proqramla əhatə 
olunur. Təbii fəlakət - zəlzələ, 
daşqın vaxtı hər zaman vətən
daşın yanında ilk olan dövlətdir. 
Bu, bizim siyasətimizdir, biz bu 
siyasətə sadiqik və bunu bütün 
sahələrdə aparacağıq. Ona görə, 
baş vermiş yanğınla bağlı, əl
bəttə ki, ilk növbədə, biz bura
da əziyyət çəkən, maddi ziyan 
dəyən sahibkarların vəziyyətini 
başa düşməliyik, onlara kömək 
göstərməliyik və göstərəcəyik. 
Məsələni tam araşdırıb təklifləri 
vermək üçün komissiya yaradı
lacaq. Əlbəttə ki, komissiya bir 
müddət işləyəcək. Ancaq biz 
operativ olaraq sahibkarlara il
kin mərhələdə maddi dəstək 
göstərməliyik ki, onlar bu vəziy
yətdən çıxa bilsinlər. Gələcəkdə 
onları işlə təmin etmək üçün 
müvafiq addımlar atılacaq. 

* * * * *
Bakı şəhərinin Nizami rayo

nundakı ticarət mərkəzində baş 
vermiş yanğın nəticəsində zərər 
çəkmiş sahibkarlara maddi yar
dım göstərilməsi haqqında 
Azərbaycan Respublikası Prezi
dentinin 29 mart 2019-cu il ta
rixli Sərəncamı ilə Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiyasının 
109-cu maddəsinin 32-ci bəndi
ni rəhbər tutaraq, Bakı şəhəri, 
Nizami rayonu, Qara Qarayev 
küçəsi 81Q ünvanında yerləşən 
ticarət mərkəzində fəaliyyət 
göstərən və 2019-cu il martın 
26-da həmin ticarət mərkəzində 
baş vermiş yanğın nəticəsində 
zərər çəkmiş sahibkarlara mad
di yardım göstərilməsi məqsədi 
ilə Azərbaycan Respublikasının 
2019-cu il dövlət büdcəsində 
nəzərdə tutulmuş Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin eh
tiyat fondundan Azərbaycan 
Respublikasının İqtisadiyyat 
Nazirliyinə ilkin olaraq 3,0 (üç) 
milyon manat ayrılması qərara 
alınmışdır.

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev apre
lin 3-də Bakı-Tbilisi-Qars dəmir 
yolu xəttində hərəkət edəcək 
sərnişin qatarı ilə tanış olub. 
O, əvvəlcə Qəbələ dəmir yolu 

stansiyasının binasının eskiz 
layihəsinə baxıb.
“Azərbaycan Dəmir Yolları” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin 
sədri Cavid Qurbanov bildirib 
ki, “Azərbaycan Dəmir Yolları” 

QSC-nin sifarişi ilə İsveçrənin 
“Stadler Rail Group” şirkəti 
tərəfindən istehsal olunan 10 
vaqondan ibarət sərnişin qa
tarı Türkiyə və Gürcüstandan 
keçməklə martın 29-da Bakıya 
çatıb. Amma bundan əvvəl qa
tar Axalkalakidə quraşdırılmış 
xüsusi qurğuda test rejimində 
sınaqdan keçirilib. 
Bakı-Tbilisi-Qars marşrutu ilə 
sərnişin daşınmasının təşkili 
bu ilə planlaşdırılıb. “Azər
baycan Dəmir Yolları” Qapalı 
Səhmdar Cəmiyyəti ilə İsveç
rənin “Stadler Rail Group” 
şirkəti arasında imzalanan 
müqaviləyə əsasən ikinci mər
hələdə daha 10 vaqonun gəti
rilməsi nəzərdə tutulur.
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Ziyad SəmədZadə: Əv
vəla, hamınızı salamlayıram. 
Bu gün biz sizinlə “Kölgə iqti
sadiyyatı və onunla mübarizə” 
kimi çox vacib bir məsələni mü
zakirə edəcəyik. Məlumat verim 
ki, son 3 ayda bu, bizim sayca 
dördüncü dəyirmi masamızdır. 
Bundan əvvəlki dəyirmi masa
lar “Rəqəmsal iqtisadiyyat: bu 
gün və sabah”, “İqtisadi poten
sial, onun mahiyyəti, strukturu, 
bu potensialdan istifadə olun
ması”, “Dünya iqtisadiyyatı, 
qloballaşma, milli maraqlar” 
məsələlərinə həsr edilmişdi. 
Bugünkü dəyirmi masanın qo
naqlarını təqdim edim: AMEA-
nın müxbir üzvü, prof. Akif 
Musayev, Auditorlar Palata
sının sədri, i.e.d., prof. Vahid 
Novruzov, Dövlət İqtisad Uni
versitetinin kafedra müdiri, 
i.e.d., prof. Məhiş Əhmədov, 
i.e.d., prof. Elşən Hacızadə, 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Uni
versitetinin Elm şöbəsinin mü
diri, i.e.d., prof. Zahid Məmmə
dov, Dövlət Statistika Komitəsi 
sədrinin müavini Rauf Səlimov, 
vergilər nazirinin müşaviri 
Xaqani Abdullayev, Vergi si
yasəti və makroiqtisadi təhlil 
idarəsinin direktoru Namiq 
Dərgahov, Bakı Dövlət Univer
sitetinin dosenti Fərhad Qara
yev, “İpək yolu - Bir kəmər-bir 
qovşaq” Assosiasiyasının sədri 
Rafiq Qarayev, Dövlət İqtisad 
Universitetinin “Maliyyə və 
maliyyə institutları” kafedrası
nın dosenti, iqtisad üzrə fəlsəfə 
doktoru Elşad Səmədzadə, eks
pert Əziz Əzizov, Gəncə Dövlət 
Aqrar Universitetinin kafedra 
müdiri, i.ü.f.d. Asif Həsənov, 
həmin universitetin dissertantı 
Vüqar Vəliyev, iqtisadçı eks
pert Eldar Təhməzov, “Sinteks” 
şirkətinin Maliyyə məsələləri 
üzrə müşaviri Sübhan Qasımlı.
Kölgə iqtisadiyyatı haqqında 
bu, ilk müzakirədir. Cənab Pre
zident İlham Əliyev dəfələrlə 
bildirmişdir ki, kölgə iqtisadiy
yatı ilə ciddi mübarizə aparılma
lı, uçot, statistika işləri təkmil
ləşdirilməli, vergidən yayınma 
hallarının olmaması üçün sis
temli tədbirlər görülməlidir. 
Bir müddət əvvəl vergilər na
ziri Mikayıl Cabbarovun sədr-
liyi ilə keçirilən “Şəffaflıq və 
inkişaf” konfransında kölgə 
iqtisadiyyatı məsələsi də ön 
plana çəkildi. Konkret təkliflər 
irəli sürüldü. Vergi Məcəlləsin
də edilən dəyişikliklər yüksək 
qiymətləndirildi. Bəs, kölgəli 

iqtisadiyyatın həcmi nə qədər
dir, səbəbləri nədən ibarətdir, 
nəyə görə 90-cı illərdən bəri bu 
məsələ meydana çıxdı, bunun 
kökü nədədir? Qərbin ekspert
ləri, iqtisadçıları ötən əsrin ikin
ci yarısında bu barədə, demək 
olar ki, ümumiyyətlə danış
mırdılar, iqtisadi təhsillə bağlı 
kitablarda, dərsliklərdə heç bir 
məlumat verilmirdi. Elə təsəv
vür formalaşmışdı ki, sanki 
qərb iqtisadiyyatında çirkli pul
lar problemi, sövdələşmələrdə, 
tenderlərin keçirilməsində heç 
bir mənfi hal yoxdur. Amma 
reallıq heç də belə deyildi. Siz
lərin hər biri dünyanın çoxsaylı 
ölkələrində şəffaflığa riayət edil
məməsi, kölgə iqtisadiyyatının 
xüsusi çəkisi barədə müəyyən 
informasiyaya maliksiniz. Onun 
səviyyəsi barədə kifayət qədər 
yüksək rəqəmlər var. 
Respublikamız üzrə də onun sə
viyyəsi barədə müxtəlif rə qəm-
lər səslənib. Biz bu problemi ona 
görə müzakirə edirik ki, dünya 
iqtisadiyyatında kölgə iqtisa
diyyatının yaranma səbəbləri, 
onun hesablanması metodika
sı, ayrı-ayrı ölkələrdə səviyyəsi, 
kölgə iqtisadiyyatının azalması 
üçün stimullaşdırıcı tədbirlər, 
qanunvericilikdə kölgə iqtisa
diyyatının qarşısının alınması 
baxımından monitorinqin apa
rılması kimi məsələlər barədə 
fikir mübadiləsi nəricəsində 
konkret təkliflər söylənilsin. 
Etiraf edək ki, sadaladığım bu 
məsələlər barədə dünya iqtisa
di ədəbiyyatında müxtəlif fikir
lər mövcuddur. Nə üçün kölgə 
iqtisadiyyatı problemi məhz 
ötən əsrin 90-cı illərindən son
ra dünyada, xüsusilə də Şərqi 
Avropa, MDB məkanında ciddi 
xarakter aldı? 
Biz Böyük İqtisadi Ensiklope
diyanı hazırlayarkən dünya 
iqtisadiyyatında kölgə iqtisa
diyyatının həcmi ilə bağlı ma
terialları topladıq, müqayisəli 
təhlillər apardıq. Aydın oldu ki, 
inkişaf etməkdə olan ölkələr
də bu rəqəm 15-20% arasında 
tərəddüd edir. Ən professional 
ekspertlər də birmənalı şəkildə 
qeyd edirlər ki, kölgə iqtisadiy
yatı dünyanın bütün ölkələrin
də tətbiq olunan bazar iqtisadi 
sisteminin ayrılmaz tərkib his
səsidir. 
Rauf Səlimov: Bugünkü 
mövzu, həqiqətən də, çox aktu
aldır. Xüsusilə, ona görə aktu
aldır ki, vergi sistemində, mən 
deyərdim, inqilabi dəyişikliklər 
baş verir, yəni bizim müasir ta
riximizdə belə köklü islahatlar, 
məncə aparılmamışdır. Çox 
riskli, ancaq cəsarətli, əsaslı 
bir addımdır. Güman edirəm 
ki, vergi bazasının genişləndi
rilməsi hesabına, insanların, 
sahibkarların kölgədən çıxma
sı ilə bu, özünü doğruldacaq. 
Bunu təcrübə də göstərir. Latın 
Amerikasında, Braziliya, Çili 
kimi ölkələrdə, Argentinada bu 
cür islahatlar yaxşı effekt ver

di. Müşahidə olunmayan iqti
sadiyyatın ölçülməsi ilə bağlı 
çoxdan işlər aparılır. Statistika 
Komitəsində, bizim Avropa İt
tifaqı ilə Tvininq layihəmiz var 
idi.Tvininq layihəsindəki kom
ponentlərdən biri sırf müşahi
də olunmayan iqtisadiyyata aid 
idi və biz Çexiyalı həmkarları
mızla birgə işlədik, onların təc
rübəsini öyrəndik. Onlar bizə 
təklif etdi ki, müəyyən sorğu
lar, müayinələr vasitəsilə siz bu 
fikirləri öyrənin. Ondan sonra 
biz metodoloji vəsait işlədik, 
hazırladıq və o vəsait təsdiq 
olundu. Burada çətinlik ondan 
ibarətdir ki, bunun dəqiq uço
tu, yəni məlumat mənbəyi yox
dur. Deməli, burada sırf eks
pert qiymətləndirilməsindən 
söhbət gedə bilər. Bunu hər bir 
insan öz biliyi, bacarığı, hansısa 
üsullar, metodlarla qiymətlən
dirir. İqtisadi əməkdaşlıq və in

kişaf təşkilatının bununla bağlı 
konkret metodoloji vəsaiti var. 
Onlar qeyd edir ki, müşahidə 
olunmayan iqtisadiyyat dedik
də, dörd əsas sahə nəzərə alınır. 
Birinci, gizli, kölgə dediyimiz 
iqtisadiyyat. İkinci, qeyri-qanu
ni iqtisadiyyat və ya fəaliyyət.
Üçüncü, qeyri-formal fəaliyyət 
və dördüncü də, ev təsərrüfat
larının öz şəxsi istehlakı üçün 
istehsal etdiyi mal və xidmətlər. 
Yəni, bunların ənənəvi üsullar
la ölçülməsi mümkün deyil. 
Adi üsullar nisbətən asandır, 
çünki müəssisə, yaxud respon
dent var, sorğusunu aparırıq, 
cavab verir və yaxud hesabatı
nı doldurur, bizə təqdim edir, 
onunla biz bunu əhatə edirik. 
Lakin mənim sadaladığım heç 
bir üsulabunu tətbiq etmək 
mümkün deyil. Onun əsas çə
tinliyi də bundadır. 
Gizli, kölgə iqtisadiyyatı. Bu, 
hər bir normal, qanuni fəaliyyət 
göstərən müəssisənin daxilində 
baş verir. Amma mən müəssisə 
dedikdə, eyni zamanda, fiziki 
şəxsləri də nəzərdə tuturam. 
Bilərəkdən məhsulun hansısa 
bir hissəsi uçotdan gizlədilir. 
Yeganə məqsəd odur ki, vergi
dən yayınsın və daha az vergi 
versin və s. 100 ton məhsul is
tehsal edib, onun 70 tonunu 
uçota alıb, vergisini verir, 30 
tonunu gizli yolla bazara çıxa
rır və satır, qazanc əldə edir. 
Nəticədə nə baş verir? Məhsul 
istehsal olunub, satılıb, qazanc 
əldə olunub, amma bu, uçotda 
ümumi daxili məhsulun hesab
lanmasında ya nəzərə alınmır, 
ya da təxmini nəzərə alınır və 
təbii ki, artıq onun strukturu
na, dinamikasına, keyfiyyətinə 
müəyyən təhlükə yaranır.
İkinci qeyri-qanuni fəaliyyət 
narkotiklərin, narkotik mad-
dələrin istehsalı və satışı. İnsan 

alveri, çirkli pulların yuyulma
sı kimi fəaliyyətlər qeyri-qanu
nidir, amma oradan da qazanc 
əldə olunur və tövsiyəyə görə 
o da ümumi daxili məhsula 
aid edilməlidir. Sadəcə biz də, 
digər MDB ölkələri də onlar 
haqqında məlumat mənbəyi ol
madığına görə bunu etmirik. 
Növbəti üçüncüsü - qeyri-formal 
sektorda fəaliyyət. Bu, vergi-
də uçota durmayan, vergi ver
məyən ayrı-ayrı qrup adam lardır. 
Məsələn, fəhlələr, usta lar, evlərdə 
təmir işləri aparanlar və s. Yaxud 
da ki, repetitorlar - şagirdləri ali 
mək təblərə hazırlayırlar, vergi 
vermirlər. Bunlar hamısı qey
ri-formal fəaliyyətdir. 
Nəhayət, sonuncusu, ev təsərrü-
fatları tərəfindən öz şəxsi isteh-
lakı üçün istehsal olunan mallar. 
Yəni, kimsə öz həyətyanı sahə
sində daxili istehlakı üçün süd 
məhsulları, yumurta, meyvə, 
tərəvəz istehsal edir. Lakin bun
lar satış üçün deyildir. 
Ümumən müşahidə olunma
yan iqtisadiyyatın ümumi daxi
li məhsulda xüsusi çəkisi bizdə 
sonuncu qiymətləndirmə üzrə 
8,7 faiz təşkil edir. İqtisadi mü
hit yaxşılaşdıqca, işsizlik azal
dıqca gizli iqtisadiyyatın miq
yası da azalır. 
Biz beş-altı il bundan qabaq bir 
sorğu keçirtdik. 200-dən artıq 
adamın sorğusunu apardıq, 
tam anonim şəkildə. Onlarla sə
mimiyyət yaratmaq üçün hətta 
ayrıca bir email ünvanı açdıq. 
Cavab verdilər, ümumiləşdir
dik. Bəs, nəticələr nə cür oldu? 
Ən çox gizlədilən sahələr tikin
ti, ticarət, nəqliyyat vasitələri
nin təmiri, ictimai-iaşə oldu. 
Məsələn, tikinti sahəsində iş
çilərə ödənilmiş əməkhaqqı 
faktiki olduğundan 38 faiz az, 
ticarət və nəqliyyat vasitələri
nin təmiri sahəsində 28 faiz az, 
nəqliyyat sahəsində 35 faiz az 
göstərilirdi və s. Bu, bizə əsas 
verdi ki, biz əməkhaqqı fondu
nu respublika üzrə bu faiz qə
dər artıraq. 
Bizdə kölgə iqtisadiyyatı digər 
MDB ölkələrinə nisbətən aşa
ğıdır. Yenə deyirəm, sırf gizli 
iqtisadiyyatdan söhbət gedir, 
müşahidə olunmayandan yox.
Bu sahədə hesablama metodu 
və metodologiyalar, təbii ki, 
təkmilləşməlidir, yeni sorğular 
keçirilməlidir.
Ziyad SəmədZadə: Tə-
şək kür edirəm, Rauf müəllim. 
Dövlət Statistika Komitəsi çox 
dəyərli işlər görür.
Dünya üzrə çirkli pulların 
miqyası çox böyükdür. Bir çox 
ölkələrdə onların həcmi mil
yard dollarlarla ölçülür. “Qey
ri-rəsmi iqtisadiyyat” və ya 
“boz bazar” – tamamilə qanuni 
xarakter daşıyan, lakin fəaliyyə
tinin miqyası təşkilatların rəh
bərləri tərəfindən gizlədilən və 
ya bilərəkdən aşağı göstərilən 
fəaliyyət növüdür. “Qeyri-rəs
mi iqtisadiyyat”a misal kimi 
qeyri-rəsmi olaraq işə götürmə
ni, qeydiyyatdan keçməmiş tə
mir və tikinti işlərini, repetitor 
məşğələlərini, icarə müqaviləsi 
bağlamadan daşınmaz əmlakın 
icarəsini və s. göstərmək olar. 
“Kriminal iqtisadiyyat” və ya 
“qara bazar” – istənilən iqtisadi 
səviyyədə ciddi şəkildə qada

ğan edilmiş iqtisadi fəaliyyətin 
müəyyən növləridir. Bu fəaliy
yət növlərinə narkobiznes, qa
çaqmalçılıq, reket və s. aid edi
lir. Aşağıdakı sxemlərdə (Sxem 
1 və Sxem 2) ayrı-ayrı meyar
lar üzrə kölgə iqtisadiyyatının 
növləri əks etdirilmişdir.

Saxta iqtisadiyyat – bu fəaliy
yət əsasən korrupsiya ilə (kor
rupsiya əlaqələrinin köməyi ilə 
güzəşt və subsidiyaların veril
məsi və s.) bağlıdır.
vahid NovRuZov: Bu 
mövzu Auditorlar Palatası 
üçün də çox aktual mövzudur. 

Nə baxımından? Sual da doğa 
bilər ki, niyə bunlar məhz bu 
problemlə məşğul olmağı öz
ləri üçün vəzifə qoyublar. Bəri 
başdan deyim ki, bizim builki 
tematik planımızda kölgə iq
tisadiyyatının azaldılmasına 
dair yol xəritəsinin hazırlan
ması məsələsi qoyulub və hə
min yol xəritəsinin strukturu 
da hazırdır və biz çalışmışıq ki, 
yol xəritəsinin strukturu artıq 
təsdiq olunmuş və tətbiq olun
maqda olan digər yol xəritələri 
ilə uzlaşma strukturunda olsun 
ki, baxanda, monitorinq aparı
landa suallar yaranmasın. Ar
tıq bu barədə hörmətli Ziyad 
müəllim də dedi, bu yaxınlarda 
təşkil edilən Vergi Forumunda 

da fikir səsləndirildi ki, sent
yabr ayında, “Kölgə iqtisadiy
yatına qarşı mübarizə - iqtisadi 
inkişafın mühüm amili kimi” 
mövzusunda beynəlxalq elmi- 
praktik konfransın keçirilməsi 
nəzərdə tutulmuşdur. Mən für
sətdən istifadə edərək, vergilər 

naziri cənab Mikayıl müəllimə 
öz təşəkkürümü bildirirəm 
ki, belə bir konfransın keçiril
məsinə dəstək göstərilməsi və 
Vergilər Nazirliyinin bu kon
fransın keçirilməsində iştirakı 
məsələsinə müsbət münasibət 
bildiriblər və ən əsası bir il bun
dan qabaq, I Vergilər Forumu 
keçirilərkən, orada Mikayıl 
müəllimin kölgə iqtisadiyya
tı məsələsini qaldırması, audit 
institutunun iqtisadi həyatdan 
kənarlaşdırılmasının səbəblə
ri olaraq uçotun, hesabatlılığın 
aparılmaması məsələsini qeyd 
etməsi bizim üçün çox önəm
li oldu. Bu sahədə Vergilər 
Nazirliyinin dəstəyi ilə real
laşmalı olan təkliflərimizi biz 
rəsmi qaydada təqdim etmişik 
və onların bir qismi də qəbul 
olunmaqdadır. Bizim qabaqcıl 
auditorlar Vergilər Nazirliyi
nin keçirdiyi bütün tədbirlərdə, 
hazırlanan sənədlərdə ekspert, 
icraçı qismində iştirak edirlər 
və təbii ki, kölgə iqtisadiyyatı 
haqqında rəqəmlərə biz istinad 
etməyəcəyik. Artıq dövlət baş
çısı bu məsələnin mövcudluğu 
və kölgə iqtisadiyyatının Azər
baycan iqtisadiyyatı üçün bö
yük bəla olduğunu vurğulayıb, 
bu sahədə mübarizə də aparılır 
və bundan sonra da aparılacağı 
artıq cənab prezidentimizin di
lindən səslənib.
Bunun kökləri dərin olduğu 
qədər də müxtəlifdir. Kölgə iq
tisadiyyatı çox ətraflı bir prob
lemdir. Ona görə də onun həl
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linə kompleks yanaşma tələb 
olunur. Son zamanlar Vergilər 
Nazirliyinin xətti ilə həyata 
keçirilən tədbirlərdən bizim iş 
adamları, sahibkarlar qorxma
sınlar. Onlar vergi ödəməyi bir 
növ vətəndaşlıq borcu bilmək
lə bərabər, həm də görsünlər 
ki, kölgə iqtisadiyyatında qa
lıb işləmək çox böyük risklər 
törədir. Amma şəffaf fəaliyyət 
bunlar üçün, gələcək həyatları 
üçün çox əsas yaradır. Bu mə
nada, təbii ki, kölgə iqtisadiy
yatı və onun mahiyyəti barədə
tam ritmik bir tərif olmasa da, 
bütövlükdə hamı bu qənaətdə
dir ki, kölgə iqtisadiyyatı rəsmi 
hesabatlılıqdan çoxdan kənar
da qalan bir fəaliyyət sahəsidir. 
Onun ölçüləri də müxtəlif ola 
bilir. Amma mənə belə gəlir ki, 
müasir şəraitdə rəqəmsal iqti
sadiyyatın, informasiya texno
logiyalarının tətbiqi bu sahədə 
də köməklik göstərə biləcək. 
Əvvəllər bizim müşahidə, sor
ğu yolu ilə apara biləcəyimiz 
məsələləri indi daha operativ 
üzə çıxarmaq imkanı yaranıb. 
Onu da məlumat üçün bildi
rim ki, kölgə iqtisadiyyatının 
hesablanması üzrə artıq bey
nəlxalq səviyyədə metodologi
yalar tətbiq olunub və hazırla
nıb. Məsələn, MDB məkanında 
son olaraq Qazaxıstan kölgə 
iqtisadiyyatının ölçülməsi me
todu təsdiq olunub və mənə 
belə gəlir ki, bizdə də bu me
todikanın tətbiqi məsələsi çox 
mühüm olardı. Təbii ki, səbəb
ləri barədəçox danışmaq olar. 
Səbəblər çoxdur, kölgə iqtisa
diyyatının səbəbləri dedikdə, 
üç əsas istiqamət götürülür. 
Birincisi, qanunvericilikdə olan 
məsələlər, ikincisi, biznes mü
hiti ilə bağlı olan məsələlər, 
üçüncüsü isə qanunun icrası ilə 
bağlı məsələlər. Məncə, audit
dən yayınma halı özü də köl
gə iqtisadiyyatının yaranması 
üçün əsas köklərdən biridir. 
Ona görə ki, əgər hesabatlılıq, 
uçot, nəzarət yoxdursa, təbii ki, 
kölgə iqtisadiyyatının geniş ya
yılması üçün münbit şərait ya
ranır. Bir də, əksinə, sahibkar
lar üçün münbit biznes mühiti 
yaradılır, amma onlardan, eyni 
zamanda, hesabatlılıq və uçot 
tələb olunur. Hətta son vaxtlar 
artıq nazirlik tərəfindən güzəşt
li şərtlərlə fəaliyyət göstərən 
şəxslərin özlərinin də fəaliyyə
tinin uçota götürülməsi irəli sü
rülüb. Yəni, uçot olmadan, təbii 
ki, biz nə hesabatlılıq, nə də bu
nunla da bağlı nəzarətdə əməl
li-başlı nəticə əldə edə bilmərik.
Kölgə iqtisadiyyatına qarşı mü
barizə yolları ilə də bağlı bi
zim fikirlərimiz var. Burada bir 
neçə istiqamət qeyd olunmalı
dır: birinci, icazə vermə məsələ
si, yəni hansı sahə indiyə qədər 
kölgə iqtisadiyyatı kimi fəa
liyyət göstərirdisə, onun fəa
liyyətinə icazə mexanizminin 
yaxşılaşdırılması. Digər məsələ 
mütləq nəzarət məsələsinin 
təkmilləşdirilməsidir. Mən bu 
günlərdə məlumat oxudum ki, 
aparılan vergi yoxlamalarının 
sayı çoxalıb, amma tətbiq olu
nan cərimələrin, yəni bir yox
lamaya düşən cərimənin məb
ləği azaldılsa da, yoxlamanın 
keyfiyyəti yüksəlir. Bu meyil 

daha da güclənməlidir. Bazar 
iqtisadiyyatı heç də nəzarətsiz 
fəaliyyət demək deyil, əksinə, 
nəzarət özü infrastruktur ele
menti kimi, üst qurum kimi iq
tisadiyyatın özünün inkişafına 
şərait yaratmalıdır. 
Ziyad SəmədZadə: Çox 
sağ olun, Vahid müəllim. Au
ditorlar Palatası maraqlı işlər 
görür. Bu institut iqtisadiyyatı
mız üçün çox vacibdir. Siz haqlı 
olaraq uçot məsələsinə toxun
dunuz. Kölgə iqtisadiyyatının 
həcmini dəqiq bilmədən bütöv
lükdə iqtisadi strategiyanın da 
düzgün müəyyənləşdirilmə
sində çətinlik yarana bilər.
Xaqani müəllim, siz böyük 
məktəb keçmisiniz. İstərdim 
indi də sizi dinləyək. 
XaqaNi abdullayev: 
Bugünkü mövzu o qədər çox
şaxəli və mürəkkəb mövzudur 
ki, buna yanaşmanın müxtəlif 
bucaqları var. İndi mən fikirlə

şirəm ki, hansı bucaqdan danı
şam. Vergilər Nazirliyi olaraq, 
təbii ki, biz dövlət büdcəsinin 
gəlirlərini formalaşdıran bir 
qurumuq. Bizim üçün ən vacib 
məsələ odur ki, iqtisadiyyatda 
yığım potensialına uyğun ola
raq vergi daxilolmalarını təmin 
edək. Bu yığım potensialı nə 
deməkdir? Onun qiymətləndi
rilməsi vacibdir. Vergilər nazir
liyi üçün vergidən yayınmanın 
miqyasının qiymətləndirilmə
si metodikaları, yanaşmaları 
var. Biz vergi risklərini, vergi 
boşluqlarını qiymətləndiririk, 
ayrı-ayrı tədiyyə növlərini gö
türürük və bu növlər üzrə mak
simum yığıla bilən vergi həc
mini qiymətləndiririk, faktiki 
yığılan vergilərlə vergi boşlu
ğu əsasında qiymətləndirilmiş 
vergi məbləği arasında fərqi 
tapırıq. Vergilər Nazirliyində 
hal-hazırda, xüsusilə də son 
bir ildə yayınmanın həcminin 
qiymətləndirilməsi üzrə inten
siv metodoloji iş aparılmışdır. 
Bu işlər bu gün də davam edir. 
Məhz o işlərin nəticəsində biz 
bu ilin yanvarından qüvvəyə 
minən Vergi Məcəlləsinə də
yişiklikləri əsaslandıra bilmi
şik. Qiymətləndirmələr olmasa 
idi, bu dəyişikliklər qüvvəyə 
minməzdi və o dəyişikliklərin 
kökündə də ən böyük stereo
tiplərdən biri, qeyd etdiyimiz 
kimi, kölgə iqtisadiyyatıdır. 
Kölgə iqtisadiyyatına qarşı bi
zim mübarizə fəlsəfəmiz nədən 
ibarətdir? Məcəllədə biz bunu 
əks etdirməyə çalışmışıq. Bura
da biz balansı gözləmişik - bir 
tərəfdən sərtləşdirmə, nəzarət, 
inzibatçılıq, digər tərəfdən isə 
stimulların verilməsi, yəni döv
riyyələrin, gəlirlərin ağarması 
məsələsi. Xərclərin sənədləş
dirilməsi, əmək bazarında şəf

faf münasibətlərin yaranması, 
əmək müqavilələrin bağlan
ması məsələlərinə stimul veril
məlidir. Bir tərəfdən də nəzarət 
güclü olmalıdır ki, balanslı şə
kildə bu ağarma baş versin. 
Yəni, bizim Vergi Məcəlləsinə 
etdiyimiz bütün dəyişikliklə
rin kökündə məhz bu fəlsəfə 
dayanır. Həm sərtləşmə, həm 
də həvəsləndirmə. Əmək ba
zarı ilə bağlı ən böyük problem 
əmək bazarında qeyri-rəsmi 
münasibətlərdir. Əməkhaqqı 
fondunun ümumi daxili məh
sulda xüsusi çəkisi 20 faizdən 
aşağıdır. Bu rəqəm Qırğızıstan
da 24 faiz, Gürcüstanda 29 faiz, 
Qazaxıstanda təxminən 29-30 
faiz arasındadır.
İkinci istiqamət, ölkədə bütöv
lükdə biznes gəlirlərinin leqal
laşdırılması, gəlir və xərclərin 
sənədləşdirilməsi ilə bağlıdır. 
Yəni, ən böyük problem ölkə
də idxalda və istehsalda sənəd
ləşdirilməmiş mal dövriyyə
sidir. Bununla bağlı son 3-4 il 
ərzində idxalda əhəmiyyətli 
irəliləyiş baş verib. Güzgü sta
tistikası üzrə idxalda əvvəllər 
bizim rəqəmlərlə xarici ölkələ
rin gömrük orqanlarının top
lam rəqəmləri arasında böyük 
fərqlər var idi. Son iki ildə ar
tıq rəqəmlər yaxınlaşır. Hətta 
deyərdim ki, eynidir. İndi mal
lar idxal olunandan sonra ölkə 
ərazisinə buraxılır, malların 
dövriyyəsi sənədləşdirilir. Biz 
bu problemlərin üstünə getdik 
və getməkdə də davam edirik. 
Məcəllədə bunun üçün böyük 
imkanlar açıldı. Məsələn, bəzi 
rəqəmləri deyim sizə. Keçən il 
spirtli içkilərin istehsalı ilə bağ
lı statistikanı qaydaya saldıq. 
Vergi risklərinin qiymətləndi
rilməsi nəticəsində ortaya çıxan 
təhlillər bizə işarə edir ki, bu və 
digər fəaliyyət sahələrində bö
yük yayınma var. Biz o sahələ
rin üzərinə gedirik və getməkdə 
davam edəcəyik. Biz Məcəllədə 
çalışmışıq ki, böyük stimullar 
yaradaq. Misal üçün, ƏDV-nin 
bir hissəsinin istehlakçılara 
qaytarılması. Bu nə deməkdir? 
Faktiki olaraq istehlakçıları 
özümüzə bir növ bələdçi seçi
rik. Çek tələb edəndə, nağd şə
kildə alver edəndə və yaxud da 
ki, qeyri-nağd alış-veriş edəndə 
faktiki olaraq istehlakçı bizim 
tərəfimizdədir. Eyni zamanda, 
pərakəndə ticarətçilərə də biz 
bu stimulları vermişik. Nə qə
dər çox POS-terminaldan döv
riyyə vurarsınızsa, ona uyğun 
olaraq vergi öhdəlikləri də mü
vafiq qaydada azaldılacaq. Bu 
da bir stimuldur. 
Uçot məsələləri ilə böyük prob
lemlərdən biri vergi ödəyicisi 
ilə bağlı idi. Orada böyük say
da anormal vəziyyət yaranmış
dı, bu vəziyyəti düzəldirik. 
Biz risklərin qiymətləndirilmə
si, yayınma hallarının operativ 
şəkildə aşkar olunmasına im
kan verən bir sistemin qurul
ması üzərində çalışırıq, bunun
la bağlı layihələrimiz var.
Ziyad SəmədZadə: Çox 
sağ olun. Biz ilk növbədə nağ
dsız ödəmələrin artmasına nail 
olmalıyıq. Nağd ödənişlərin sə
viyyəsi çox yüksəkdir. Vergilər 
Nazirliyinin bu istiqamətdə 
apardığı işlər, həqiqətən, tarixi 

əhəmiyyət kəsb edir. Biz unut
mamalıyıq ki, qloballaşan dün
ya iqtisadiyyatında baş verən 
proseslər heç də bütün ölkələrin 
milli maraqlarına cavab vermir. 
Bir daha özümə sual verirəm: 
necə oldu ki, müstəqilliyini ye
nicə əldə etmiş respublikalar
da kölgəli iqtisadiyyatın xüsusi 
çəkisi artdı? Bunun həlli üçün 
dərin, mqayisəli təhlillər apa
rılmalı, kölgə iqtisadiyyatının 
miqyasının mərhələ-mərhələ 
azaldılması yolları müəyyənləş
dirilməlidir. Mən əminəm ki, si
zin nazirliyin bilavasitə nəzərdə 
tutduğu məsələlərin həlli kölgə 
iqtisadiyyatının xüsusi çəkisinin 
azalmasına əhəmiyyətli dərəcə
də təsir edəcəkdir. Akif müəl
lim, buyurun.
akif muSayev: Bu prob
lem o qədər mürəkkəbdir ki, 

hələ onun adı ilə bağlı konkret 
fikir formalaşmamışdır. Bə
ziləri onu kölgə, bəziləri qara, 
bəziləri boz, bəziləri isə hət
ta torpaqaltı iqtisadiyyat və s. 
adlandırırlar. Həqiqətən, bu, 
iqtisadiyyatın ciddi bir proble
midir. Statistika göstərir ki, 158 
dövlət səviyyəsində onun xüsu
si çəkisi 31,9 faiz, yəni dünya iq
tisadiyyatının 1/3 ni təşkil edir. 
Son illər Azərbaycanda bu 
problemlə mübarizə çox yük
sək səviyyədə qoyulmuş, bu 
istiqamətdə təxminən 22 dövlət 
sənədi qəbul olunmuşdur. Bu 
isə ölkədə siyasi iradənin hansı 
səviyyədə olduğunun birmənalı 
göstəricisidir. Kölgə iqtisadiyya
tının yaranma səbəbləri müxtəlif
dir və onlara vergi və sosial yük, 
vergi mədəniyyəti, bürokratiya, 
inzibati baryer (maneə), korrup
siya, cavabdehlik, şəffaflığa nə
zarət, hüquqi və ictimai xidmətin 
keyfiyyətinin qənaətbəxş olma
ması, işsizlik, özünüməşğulluq 
və s. amillər aid edilir.
Burada da qeyd olundu ki, 
kölgə iqtisadiyyatının inkişa-
fına təsir göstərən mühüm mə-
sələlərdən biri də nağd hesab-
laşmaların xüsusi çəkisinin 
kifayət qədər böyük olmasıdır. 
Bu yaxınlarda qəbul olunmuş 
və hazırlanmasında mənim də 
iştirak etdiyim “2018-2020-ci 
illərdə Azərbaycan Respubli
kasinda rəqəmsal ödənişlərin 
genişləndirilməsi üzrə dövlət 
proqramı”nda qeyd edildiyi 
kimi, biznes subyektlərinin öz 
aralarındakı 180 milyard ma
nat ümumi dövriyyəsinin 152 
milyard manatı; istehlakçı sfe
rasında isə 52 mlrd. manatın 
46 mlrd. manatını nağd hesab
laşmalar təşkil edir. Sözsüz ki, 
burada hesablaşmalar banklar
dan, dövriyyədən kənarda ge
dir və uçotdan kənarda fəaliy
yət göstərir. İstər dövriyyədə 
olan pul kütləsinin, istər inflya
siyanın və s. bu kimi problem

lərin idarə edilməsi mühüm 
əhəmiyyət daşıyır. Xüsusilə 
vurğulamaq lazımdır ki, kölgə 
iqtisadiyyatının mövcudluğu
nu yalnız vergi ilə əlaqələndir
mək olmaz. Çünki biznes mü
hitinin qiymətləndirilməsinin 
on bir istiqaməti var və bunla
rın yalnız ikisi vergi ilə bağlı
dır. Yəni, təkcə vergi ilə bağlı 
işlərin aparılması, tədbirlərin 
görülməsi, qanunvericiliyin 
təkmilləşdirilməsi, stimullaşdı
rılma üçün kifayət deyil. Ona 
görə də gərək digər sahələrə də 
çox böyük diqqət yetirilsin.
Ziyad SəmədZadə: Ta
mamilə doğrudur. Kölgə iqti
sadiyyatının həlli yalnız sistem 
halında təhlil edildikdə istə
nilən nəticəni əldə etmək olar. 
akif muSayev: Çox yaxşı 
haldır ki, 2019-cu ilin yanvarın
dan Vergi Məcəlləsinə edilmiş 
dəyişikliklərə stimullaşdırıcı 
addımlar da daxil edilib. Dü
şünürəm ki, bu, yaxşı nəticələr 
verəcək. Amma bəzi məhdud
laşdırıcıtədbirlər var ki, onlar 
sözsüz ki, kölgə iqtisadiyyatı
nın yaranmasına stimul yara
dır. Onların tədricən aradan 
qaldırılmasına ehtiyac var. 
Hesabatlılıq çox vacib məsələ
dir. Burada hesabatlılıq de
dikdə, həm büdcə xərclərinin, 
həm bələdiyyələrin fəaliyyəti
nin hesabatlılığı, eyni zaman
da, biznes strukturlarının he
sabatlılığı nəzərdə tutulur. Bu 
hesabatlılıq, xüsusilə də elekt
ronlaşma nə dərəcədə yüksək 
olarsa, şəffaflıq bir o qədərar
tar. Vergi ödəyiciləri bilməlidir
lər ki, onların ödədikləri vergi 
necə və hara xərclənir. Keçi
rilən vergi forumunda Mikayıl 
müəllim və digər çıxış edənlər 
də bu məsələnin vacibliyinə 
xüsusi diqqət çəkiblər. İri biz
nes fəaliyyəti elektronlaşmış 
olarsa, elektron auditdən is
tifadə olunarsa, inzibatçılığın 
yükü azala bilər. Məlumdur ki, 
elektronlaşmamış hesabatların 
nəticələrini nəzarətdə saxla
maq mümkün deyil. Bəzi hal
larda hesabatlar əvvəlcədən 
müəyyən düzəlişlərlə təqdim 
olunduğundan reallığı tam əks 
etdirmir. Hesabatlılığın bütün 
mərhələlərində, xüsusilə də 
mühasibatlıq sahəsində çalışan 
insanların peşəkarlıq səviyyə
sindən asılı olaraq hesabatlarda 
xətalara yol verilməsi çox ciddi 
problemdir. İstər xərclərin ar
tırılması, istərsə də gəlirlərin 
azaldılması və s. kimi dövriy
yələrin gizlənilməsi hesabatlıq, 
xüsusilə də mühasiblər vasitə
silə aparılır. Ona görə də mü
hasibatlığın şəffaflaşdırılması 
kölgə iqtisadiyyatının xüsusi 
çəkisinin azaldılmasında çox 
vacib əhəmiyyət daşıyır. 
Güzəşt və imtiyazlar. Açığını 
deyim ki, vergi qanunverici
liyi, hətta digər qanunverici
liklərdə kifayət qədər böyük 
həcmdə güzəşt və imtiyazlar 
nəzərdə tutulur. Bu, bir tərəf
dən vergi ödəyiciləri arasında 
diskriminasiyanın yaranması, 
digər tərəfdən isə haqqı olma
yan bir çox vergi ödəyicilərinin 
o güzəştlərdən istifadəyə çalış
ması problemini ortaya qoyur. 
Buna görə də burada ciddi uço
ta, ciddi nəzarətə ehtiyac ya

ranır. Misal üçün, neçə illərdir 
kənd təsərrüfatı, aqrar sektor 
bütünlükdə vergidən azad
dır.Amma orada uçot varmı? 
Yoxdur. Güzəşt heç də orada 
uçotun aparılmaması məna
sına gəlmir. Heç bir qanunve
ricilikdə güzəşt tətbiq olunan 
sahələrdə uçotun aparılmama
sı qeyd olunmayıb. Əksinə, bu 
sahələrdə uçot daha ciddi apa
rılmalıdır.
Ziyad SəmədZadə: 50-
60-cı illərdə kolxozlarda isteh
sal məsrəflərinin uçotu, demək 
olar ki, yox idi, maya dəyərinin 
hesablanması haqqında vahid 
fikir mövcud deyildi. 100 min
lərlə insan təsərrüfatlarla məş
ğul olsa da, məhsulların maya 
dəyəri ilə bağlı real rəqəmlər 
hesablanmırdı. Yalnız dərin 
tədqiqatlar, hesablamalar apa
rıldıqdan, peşəkar mühasiblər 
hazırlandıqdan sonra bu sahə
də müəyyən addımlar atıldı. 
Bu gün də aqrar sektorda, fər
di təsərrüfatlarda məhsulun 
uçotu aparılmır. Biz bu barədə 
ətraflı düşünməli, konkret ad
dımlar atmalıyıq. 
akif muSayev: Kölgə iq
tisadiyyatının formalaşmasına 
bilavasitə təkan verən hallar
dan biri də əlavə dəyər vergi
sindən azadolmalardır. Məsələ 
bundadır ki, əlavə dəyər vergi
si təkcə vergi deyil, bayaq dedi
yimiz uçot deməkdir. Bilavasitə 
uçotdur, çünki uçotda olan hər 
bir vergi ödəyicisi bir-birinə he
sab-faktura verir və bu, bütün 
zənciri nəzarətdə saxlamağa 
imkan yaradır. Təsadüfi deyil 
ki, bir çox xarici ölkələrdə iqti
sadi subyektlər cüzi dərəcə ilə 
də olsa, əlavə dəyər vergisinə 
cəlb olunurlar. Bütün bunlar 
zəncirin qırılmaması üçündür. 
Sözsüz ki, əgər zəncir qırılarsa, 
uçotu bərpa etmək qeyri-müm
kün olar. Kölgə iqtisadiyyatına 
müxtəlif dövlət institutlarının 
təsiri müxtəlifdir. Misal üçün, 
dövlət institutlarının keyfiyyə
tinin yaxşı olmaması 10-12 faiz 
kölgə iqtisadiyyatının yaranma
sına səbəb olur və ya vergi və 
sosial yükün ağır olması kölgə 
iqtisadiyyatının xüsusi çəkisini 
30 faizə qədər artıra bilər və s. 
Ziyad SəmədZadə: Biz 
də bu məsələlərə ətraflı ya-
naşmalı, onun kökünü tapmalı, 
mərhələ-mərhələ həllinə çat-
malı yıq. Sahibkar istehsal etdiyi 
məh sula çəkilmiş xərclər barə
də dəqiq informasiyaya ma
lik olmalıdır. Uçot, həqiqətən, 
tək milləşdirilməlidir. Bunsuz 
sə mərəlilik və məhsuldarlıq 
gös  təricilərini müəyyən etmək 
mümkün deyil. “Mühasibat 
uço tu” Qanununa 2018-ci ildə 
edilən dəyişikliklər çox vacib
dir. Mühasiblərin hazırlanması 
ciddi amil kimi ön plana çəkil
məlidir. 2018-ci ilin sonunda 
Vergi Məcəlləsinə ciddi də
yişikliklər edildi. Komitənin, 
Milli Məclisin iclaslarında bu 
çox mühüm dəyişikliklər barə
də ətraflı müzakirələr aparıldı. 
Xüsusi olaraq vurğulandı ki, 
Vergi Məcəlləsinə təklif olunan 
dəyişikliklər “kölgə iqtisadiy
yatı”nın azaldılmasına əhəmiy
yətli dərəcədə təsir edəcəkdir.
İstərdim Məhiş müəllimə söz 
verim. 



4 4-10 aprel 2019-cu il

məhiş əhmədov: Doğ
rudan da, bu gün müzakirə 
olunan məsələ əsl mənada 

Azərbaycanın sosial, iqtisadi in
kişafı üçün həyatı bir problem
dir və bu problemin həlli Azər
baycanda sistem dəyişikliyinə, 
inqilabi dəyişikliyə səbəb ola 
bilər. Çünki kölgəli iqtisadiy
yatın xüsusi çəkisinin azaldıl
ması həm iqtisadi, həm sosial, 
həm də siyasi problemdir. Bu 
problemi həll etmədən normal 
bazar münasibətləri yaratmaq, 
haqsız rəqabəti aradan qaldır
maq, bərabər təsərrüfatçılıq şə
raiti yaratmaq mümkün deyil.
Bu gün mövcud olan norma
lar, normativlər, yəni o texniki 
tənzimləmələrlə bağlı mövcud 
olan qüsurlar bir çox hallarda 
gizli iqtisadiyyatın vergidən 
yayınmasına gətirib çıxarır. 
Çünki burada təkcə vergidən 
yayınma problemindən söhbət 
getmir. Bu, pensiya təminatına 
da, sosial fonda da, məşğulluğa 
da, ekologiyaya ayrılan pula da 
təsir edir. Bu sfera dövlətin bü
tün imkanlarından bəhrələnir 
- kadr potensialı, infrastruktur, 
maddi-texniki baza və s. Dövlət 
bütün gücünü qoyub ki, sahi
bkarlar üçün zəruri infrastruk
tur şəraiti, biznes, marketinq 
mühiti yaratsın. Bu qeyri-leqal 
iqtisadiyyat isə dövlətin qoy
duğu vəsaitdən bəhrələnir, la
kin onun müqabilində dövlətlə 
iqtisadi münasibətə, hesabata 
girmir. Ona görə də bu,çox va
cib məsələdir.
Ziyad SəmədZadə: İs-
tərdim mövzumuz ilə bağlı 
Elşən müəllimin fikirlərini din
ləyək. 
elşəN hacıZadə: Də
yirmi masada çox maraqlı 
məsələlər müzakirə olunur, 
dəyərli fikirlər səslənir. Res
publikada korrupsiyaya qarşı 
mübarizə sahəsində ölkə pre
zidenti cənab İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə genişmiqyaslı 
tədbirlər həyata keçirilmiş, mü
vafiq normativ-hüquqi baza 
formalaşdırılmış, mühüm döv
lət təsisatları yaradılmışdır. 
Bu istiqamətdə cəmiyyətin bü
tün təbəqələrinin istifadəsini 
özündə ehtiva edən, dünyada 
Azərbaycan brendi kimi tanı
nan “ASAN Xidmət”in əvəzsiz 
rolu və əhəmiyyəti də xüsusilə 
qeyd olunmalıdır. Görülmüş 
bütün bu işlərin nəticələri ölkə 
vətəndaşları tərəfindən məm
nunluqla qarşılanır, dünya 
mətbuatının mövzularına çev
rilir, beynəlxalq təşkilatlar tərə
findən də öz dolğun qiymətini 
alır. Respublika ictimaiyyəti 
tərəfindən yüksək dəstək almış 
bu uğurlu fəaliyyətlərin qlobal 
çağırışlara və müasir reallıqlara 

uyğun olaraq daha səmərəli və 
yeni müstəvidə davam etdiril
məsi üçün bir sıra növbəti təd
birlərin də görülməsi vacibdir. 
Dövlət başçısı tərəfindən apa
rılan antikorrupsiya siyasətinin 
prioritetləri sırasında olan hə
min tədbirlərlə bağlı aşağıdakı
lar təklif olunur:
- məmur-vətəndaş təmasının mi
nimuma endirilməsi və elek tron 
sistemlərin tətbiqinin genişlən
dirilməsi, fəaliyyətin müvafiq 
sahələrində icazələri, məhdud
laşdırılmaları və qadağaları, 
habelə korrupsiya üzrə xəbər

darlıqları özündə əks etdirən 
vahid sistemli antikorrupsiya 
standartlarının işlənilib hazır
lanması;
- korrupsiyaya qarşı mübarizə
də vətəndaş cəmiyyəti insti
tutlarının rolunun artırılması, 
bir sıra dövlət orqanlarının 
funksiyalarının autsorsinq qay
dasında digər təşkilatlara ve
rilməsinə baxılması, müvafiq 
qanunvericiliyə əməl olunma
sında ictimai və parlament nə
zarətini həyata keçirən təsisat
ların yaradılması;
- korporativ maraqları sosial 
maraqlarla uzlaşdıran, şəffaflığı 
təmin edən, daha çox institusio
nal mexanizmli və monitoroloji 
nəzarətli antikorrupsiya tədbir
lərinin işlənilib hazırlanması və 
reallaşdırılması, “Korrupsiya
ya qarşı mübarizə haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 
Qanununun təkmilləşdirilməsi;
- normativ-hüquqi aktların, 
həmçinin onların yeni layihələ
rinin antikorrupsiya eksperti
zasının aparılmasının təşkili və 
bu fəaliyyətlərə ölkə ictimaiy
yətinin cəlb edilməsi, “Dövlət 
qulluğu haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununun 
təkmilləşdirilməsi, kadrların 
“seleksiyası”, rotasiyası, habelə 
inzibati tənbeh sisteminin tək
milləşdirilməsi, qabaqcıl təcrü
bənin öyrənilməsi üzrə yaradıcı 
ezamiyyətlərin və treninqlərin 
təşkili ilə mütəxəssis hazırlığı
nın gücləndirilməsi;
- layihələrin prioritetliyinin 
əsas landırılması üzrə müvafiq 
döv lət komissiyasının (və ya 
şura) təsis olunması və zərurət 
yarandıqda ictimai müzakirəyə 
çıxarılması.
- maliyyə intizamının güclən
dirilməsində mühasibat uçotu 
(Beynəlxalq Mühasibat Uçotu 
Sisteminin - BMUS) və hesabat 
sisteminin, daxili audit institu
tunun fəaliyyətinin və dövlət 
nəzarəti mexanizmlərinin tək
milləşdirilməsi, mallarının (iş
lərin, xidmətlərin) qiymətləri 
(tarifləri) dövlət tərəfindən tən
zimlənən müəssisə və təşkilat
larda istehsal-təsərrüfat xərcləri 
və məhsulun (xidmətin) maya 

dəyəri komponentləri üzrə ma
terial məsrəfi normalarının və 
qiymətlərinin son həddinin (li
mitlər) hər il indeksasiya edil
məklə aidiyyəti dövlət orqanı 
tərəfindən müəyyən edilməsi, 
işçilərin sosial vəziyyətinin yax
şılaşdırılması sahəsində davam
lı tədbirlərin həyata keçirilməsi;
Bütün bunlarla yanaşı, Azər
baycanın dünya birliyində 
korrupsiyaya qarşı mübarizə 
sahəsində də qəti irəliləyişləri
nin təmin edilməsi üçün onun 
“Beynəlxalq Şəffaflıq” təşkila
tının (Transparency İnternati
onal, Tİ) Korrupsiya Qavrama 
İndeksi (Corruption Perceptions 
Index, CPI) üzrə göstəricilərinin 
yaxşılaşdırılması sahəsində da
vamlı tədbirlərin görülməsi də 
vacib hesab olunur.
Ziyad SəmədZadə: İndi 
isə bizim dəyərli alimimiz, dos
tumuz Fərhad Qarayevi din
ləyək.
fəRhad qaRayev: Köl
gəli iqtisadiyyatı üç aspektdə 
nəzərdən keçirmək lazımdır: 

statistik baxımdan, hüquqi və 
etik nöqteyi-nəzərdən. Statistik 
nöqteyi-nəzərdən kölgəli iqti
sadiyyat rəsmi statistikada uço
ta alınmayan, əks olunmayan 
bütün iqtisadi fəaliyyət növ
lərini nəzərdə tutur. Hüquqi 
nöqteyi-nəzərdən kölgəli iqti
sadiyyatı hüquqi normaların 
əksinə gedən, yəni qanunun 
gözündən gizlədilən proseslər 
kimi adlandırmaq olar. Etik 
nöqteyi-nəzərdən isə kölgə
li iqtisadiyyat ümumi qəbul 
edilmiş mənəvi normaları po
zan iqtisadi fəaliyyətdir. Giz
li iqtisadiyyat, eyni zamanda, 
müxtəlif adlarla da səslənir. 
İqtisadi ədəbiyyatlarda kölgə
li iqtisadiyyatın vahid, ümumi 
qəbul edilmiş universal anla
yışı indiyə qədər tam işlənib 
hazırlanmamışdır. Kriminal, 
gizli, boz, ikinci, qanunsuz, pa
ralel, qeyri-rəsmi, uçota alın
mayan iqtisadiyyat kölgəli iq
tisadiyyatın sinonimləri sayılır. 
Kölgəli iqtisadiyyat əslində XX 
əsrdə inkişaf etməyə başlamış 
və 1930-cu illərdə özünü daha 
ucadan bəyan etmişdir. Bu za
man İtaliya mafiyası ABŞ iqtisa
diyyatına müdaxilə etmiş və pi
rat üsulu ilə onu qabartmışdır. 
O dövrdən başlayaraq kölgəli 
iqtisadiyyat hüquq-mühafizə 
orqanları problemindən iqti
sadi və ümumxalq probleminə 
çevrilmişdir.
Kölgəli iqtisadiyyatın tipologi
yasına gəldikdə isə o, meyarlar, 
subyektlər, obyektlər və ağ iq
tisadiyyatla əlaqə baxımından 
nəzərdən keçirilir. Kölgəli iq
tisadiyyatın strukturunda isə 
qeyri-formal iqtisadiyyat, gizli 

iqtisadiyyat, saxta iqtisadiyyat, 
qeyri-leqal iqtisadiyyat, para
lel iqtisadiyyat, mütəşəkkil ci
nayətkarlıq, leqal iqtisadiyyat, 
kriminal biznes və s. nəzərdən 
keçirilir. Gizli iqtisadiyyatın 
təsnifatında isə kölgəli iqtisa
diyyatın kriminal tipləri, moti
vasiya nəzərdə tutulur. Ümu
miyyətlə, kölgəli iqtisadiyyatda 
dörd sektoru qeyd etmək la
zımdır: ağyaxalıqlı kölgəli iq
tisadiyyat, boz, yəni qeyri-for
mal kölgəli iqtisadiyyat, qara, 
yaxud gizli kölgəli iqtisadiyyat, 
bir də saxta iqtisadiyyat. Ağ
yaxalıqlı iqtisadiyyat, yəni ikin
ci kölgəli iqtisadiyyat əvvəldən 
yaradılmış milli gəlirin gizli 
yenidən bölgüsünə gətirib çıxa
ran fəaliyyət növüdür.
Kölgəli iqtisadiyyatın nəzəri 
məsələlərindən biri də onun 
funksiyalarının nəzərdən keçi
rilməsidir. Ümumiyyətlə, köl
gəli iqtisadiyyatın sabitləşdirici 
və qeyri-sabitləşdirici funksiya
larıvar. Sabitləşdirici funksiya
da boz bazar iqtisadiyyatının 
köməyi ilə hazırlanmış məhsu
lun rəqabət qabiliyyəti yüksə
lir, qeyri-rəqabət funksiyası isə 
kriminal xarakterə malikdir və 
sabit cəmiyyət üçün böyük təh
lükə daşıyır.
Kölgəli iqtisadiyyata yanaşma
larda bir neçə forma götürülür: 
monetarist yanaşma, məşğullu
ğun təhlili, texnoloji alətlərdən 
istifadə.
Son olaraq qeyd edim ki,mənə 
görə, birdəfəlik olaraq kölgəli 
iqtisadiyyatı aradan qaldırmaq 
bəlkə də qeyri-mümkündür. 
Ziyad SəmədZadə: Bi
zim məq sədimiz ondan ibarət
dir ki, dövlət başçısının müəy
yən etdiyi, qoyduğu konkret 
vəzifənin yerinə yetirilməsinə 
xidmət edək, cəmiyyətdə kölgə
li iqtisadiyyatın böyük bir bəla 
olduğunu cəmiyyətə çatdıraq. 
İnsanlar bilsinlər ki, Azərbay
can dövlətinin Prezidenti cə
nab İlham Əliyevin tapşırıqları 
ilə Vergilər Nazirliyi, Maliyyə 
Nazirliyi, Dövlət Statistika Ko
mitəsiçox fəal işlərə başlamışlar. 
İqtisadçı alimlərimiz də bu işdə 
fəallıq göstərməlidirlər. Görülə
si işlər, həqiqətən, çoxdur. Onu 
da qeyd etməliyəm ki, bugünkü 
dəyirmi masada çox dəyərli, 
maraqlı fikirlər səslənir.
Namiq dəRgahov: 
Məlum olduğu kimi, ötən ilin 
dekabrında Vergi Məcəlləsinə 

çox ciddi dəyişikliklər oldu. 
Əlbəttə ki, bu dəyişikliklərin 
həyata keçirilməsində Vergilər 
Nazirliyi ilə bərabər, digər 
dövlət orqanlarının, biznes nü
mayəndələrinin, qeyri-dövlət 
təşkilatlarının da birgə fikirləri 

və rəyləri olmuşdur. Dəyişik
liklər bir neçə formada həya
ta keçirilir. Əsas məsələlərdən 
biri məşğulluq, əmək bazarının 
leqallaşdırılmasıdır, ikinci is
tiqamət kölgə iqtisadiyyatının 
minimallaşdırılmasıdır. Digər 
istiqamət vergi-nəzarət tədbir
lərinin həyata keçirilməsidir, 
vergi qanunvericiliyinin inzi
batçılığının təkmilləşdirilməsi
dir. Bu gün biz də Vergilər Na
zirliyi olaraqçalışırıq ki, kölgə 
iqtisadiyyatı ilə ciddi şəkildə 
mübarizəyə qoşulaq. Əlbət
tə ki, bizim əsas funksiyamız 
fiskal olduğuna görə Vergilər 
Nazirliyi bu məsələlərdə daha 
çox maraqlıdır. Bu istiqamətdə 
həm beynəlxalq, həm də daxili 
metodologiyamız əsasında bir 
neçə indikatorlar üzrə qiymət
ləndirmə həyata keçirilir. Ümu
miyyətlə, dünya praktikasında 
kölgə iqtisadiyyatı vergi boş
luğu adı altında səslənir. Vergi 
boşluğu iki istiqamətə bölünür: 
vergi-güzəşt azadolmaları nəti
cəsində müəyyən olunan itkilə
rimiz, vergi boşluqlarımız, bir 
də əməletmə boşluqları. Vergi 
qanunvericiliyi ilə müəyyən olu
nan vergi öhdəlikləriyerinə yeti
rilmədikdə kölgə iqtisadiyyatı, 
əməletmə boşluğu formalaşır. 
Bu gün vergi-güzəşt azadolma
sından istifadə edən vergi ödə
yiciləri o fikirdədirlər ki, biz 
bu gün vergi hesabatı təqdim 
etməməliyik, gəlir və xərcləri
mizin uçotunu aparmamalıyıq. 
Amma bu gün məcəllənin 16-
cı maddəsində birbaşa olaraq 
bütün ödəyicilər üçün məcburi 
norma müəyyən edilib ki, bü
tün vergi ödəyiciləri gəlirlərin, 
xərclərin aparılmasında borclu
durlar. İşin praktiki gedişatın
da məlum olur ki, böyük iqtisa
di subyektlər, vergi ödəyiciləri 
muzdlu bəyannaməni vermək
lə kifayətlənirlər. Düşünürlər 
ki, mən mənfəət vergisini təq
dim etməməliyəm.
Güzəştlə azadolmaların moni
torinqinin aparılması Vergilər 
Nazirliyinin əsas vəzifələrin
dən biri hesab olunur. Vergi 
ödəyiciləri bu bəyannaməni 
təqdim etməsələr, biz onların 
səmərəliliyini necə qiymətlən
dirərik?
Bir qayda olaraq, Dövlət Statis-
tika Komitəsinə bizdən məlu
matlar getməlidir. Vergi Mə-
cəlləsinə yeni dəyişikliklər 
nə ticəsində yeni müddəa əla və 
olundu ki, vergi-güzəşt azad-
ol malarının məbləğini gös tər-
məyən vergi ödəyicilərinə gizlə
dilən gəlirlərin 6 faizi həc mində 
maliyyə sanksiyası nə zərdə tu
tulur. Əlbəttə ki, bu problemdən 
doğan vəziyyətdir, nəticədir. 
Çünki vergi ödəyiciləri bunu 
göstərmirlərsə, vergi or qanı 
məcburdur ki, sərt qanunveri
cilik, istərsə də inzibati sahədə 
tədbirlər həyata keçirsin. 
Bu gün vergi orqanlarında, 
həqiqətən də, leqallaşma is
tiqamətində ciddi addımlar hə
yata keçirilir. Vergi ödəyiciləri
nin hüquqları ilə bağlı məlum 
olduğu kimi, apelyasiya şurası 
təsis olunub. Artıq bir neçə ildir 
fəaliyyət göstərir. Vergi ombu
dsmanı yaradılıb, forumda cə
nab nazir bu məsələləri qeyd 
etdi. Biz həmişə vergi ödəyicisi

nin tərəfindəyik. Yetər ki, vergi 
ödəyicisi vergi qanununa vax
tında və düzgün şəkildə əmək 
etməkdə israrlı olsun. 
Bu gün ƏDV ödəyicilərinin cid
di, yaralı məsələlərindən biri 
ƏDV-depozit hesabına vəsaitin 
silinməsidir ki, biz onun qarşı
sını aldıq. Vergi qanunvericili
yində onunla bağlı dəyişiklik 
edildi. İstər məhkəmə müstə
visində, istər inzibati qaydada 
müraciət edilirsə, o vəsait məh
kəmənin qərarı ilə donduru
lur. Məşğulluq səviyyəsinin isə 
muzd fəaliyyətdə xüsusi çəkisi 
diskriminasion xarakter daşı
yır. Bu gün vergi orqanı vergi 
güzəşti verməkdə maraqlı olma
ya bilər, amma dövlətin burada 
sosial və iqtisadi siyasəti var. 
Digər məsələ - səyyar vergi 
yoxlamalarının sayı kifayət 
qədər aşağı salınıb. Kadr po
tensialımız yerindədir. Sadəcə 
bu gün riskli vergi ödəyiciləri 
qrupunda yoxlama keçirilməli
dir. Vergilərini düzgün edirsə, 
gəlirinin, xərcinin uçotunu apa
rırsa, vaxtında vergilərini ödə
yirsə, bu ödəyici qruplarında 
bu gün yoxlamaların keçirilmə
si lüzumsuz vaxt itkisidir. Ona 
görə də vergi orqanı olaraq biz 
bunu hədəfləmişik. Kölgə iqti
sadiyyatında, məncə, həm də 
ictimai nəzarət olmalıdır. 
XaqaNi abdullayev: 
Bu sahədə elektron reyest
rin yaradılması nəzərdətutul
muşdur. Hal-hazırda Maliyyə 
Nazirliyi ilə bununla bağlı iş 
aparılır. Yəni, orada iki məsələ 
var - güzəşt və azadolmalar 
haqqında informasiya bazası
nın yaradılması, güzəşt və aza
dolmaların iqtisadi səmərəsinin 
qiymətləndirilməsi. Bununla 
bağlı biz müəyyən müzakirələr 
aparırıq.
Namiq dəRgahov: 
Dün yada belədir ki, azad ol
maqdansa, subsidiyanın veril
məsi daha məqsədəuyğundur. 
Çünki tə səv vürünüzə gətirin 
ki,nə qədər güzəşt verilir. O 
güzəşti hiss etmirlər, elə bilirlər 
ki, bu elə bu cür də olmalıdır. 
Yadınızdadırsa, qaçqınları işıq 
pulundan və s. azad etmişdilər, 
amma sonradan onlara pul ve
rirlər ki, gedin işıq pulunuzu 
ödəyin.O bilir ki, dövlət buna 
nə qədər yardım edir. Vergi 
daxilolmalarının 40 faizinə qə
dər güzəşt var, amma əhali onu 
hiss etmir. 
elşad SəmədZadə: Azər
baycan böyük tərəqqi yolu keçib. 
Böyük hədəfləri var. İnkişafının 
müasir dövründə kölgə iqtisa
diyyatı ilə mübarizədövlətimi
zin öncül istiqamətlərdən biri 
kimi müəyyən edilib. 
Kölgə iqtisadiyyatının yarat
dığı əsas təhlükələr bunlardır: 
büdcə mədaxilinin azalması; 
qeydiyyatsız məşğulluq; nə
zarətsiz pul axını; standartlara 
riayət olunmayan istehsal.
Kölgə iqtisadiyyatı dövlət ya
ranandan mövcuddur. Lakin 
onun miqyasının artması və cid
di tədqiqi XX əsrdən başlayır. 
Ötən yüzilliyin 70-ci illərində 
kölgə iqtisadiyyatının öyrənil
məsinə iqtisadçılar qoşulub. Bu 
sahənin ilk tədqiqatçılarından 
biri olan Amerikan alimi P.Qut
man kölgə iqtisadiyyatı göstəri
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cilərini daim diqqətdə saxlama
ğı tövsiyə edir. Mütəxəssislər 
kölgə iqtisadiyyatının ÜDM-in 
14-15%-i səviyyəsində olma
sını cəmiyyət üçün təhlükəsiz 
hesab edirlər. Səbəb iqtisadi 
böhranlar dövründəv əlavə so
sial gərginliyin olmaması istə
yidir. Müvafiq göstəricisi bun
dan yuxarıolan Yunanıstan və 
aşağı olan Fransa sosial fəsada 
misaldır. Düşünürəm, burada 
beynəlxalq miqrasiyanın da 
rolu var. Kölgə iqtisadiyyatının 
ÜDM-də payı 8% olan İsveç
rədir. Qeyd edim ki, neytrallıq 
statuslu bu ölkə həm də bey
nəlxalq miqrasiya axınlarına 
qapalıdır. Bir məsələni də vur
ğulamaq istəyirəm. Təəssüf ki, 
dünya maliyyə bazarının inki
şafı dövlətlərin nəzarətindən 
kənarda alətlər yaradır ki, on
lar həm kölgədə qalır, həm də 
başqa sahələrdə kölgə parıltıla
rının artmasına şərait yaradır.
Kölgə iqtisadiyyatı necə yaranır?
Klassik halda 2 formada:
1. Cinayət yolu ilə qazanc əldə 
edilərkən;
2. Qanuni sayılan fəaliyyət növü 
ilə məşğul olarkən: real uçot 
aparmama, fəaliyyətdən vergi 
ödəməmə, qeydiyyatsız məşğul-
luq...;
* Yeni yaranan dövlətlərdə bir 
səbəb də mülkiyyətin qeydiy-
yatı ilə bağlıdır.
İndi isə sadaladığım amilləri ət
raflı təhlil etməyə çalışaq:
1. Cinayət yolu ilə qazanc əldə 
edilməsi. Ekspertlərin bildirdiyinə 
görə, bu istiamət Azərbaycan döv-
lətinin nəzarət etmədiyi ərazilərdə, 
işğal altında olan torpaqlarda bö-
yük həcmdə mövcuddur.
2. Qanuni fəaliyyət növü ilə məşğul 
olarkən yaranan kölgələrin səbəbi 
və ya vergilər niyə tam ödənmir?
a) Vergi və digər tədiyyələr 
çoxdurmu? Azərbaycan Res
publikasının Prezidenti cənab 
İlham Əliyevin dəstəyi vəVer
gilər Nazirliyinin son dövrlər 
təşəbbüsü ilə keçirilən isla
hatlar ümumən vergi yükünü 
azaldır. Lakin məcmu yükün 
azaldılması potensialı hələ də
var. Belə ki, tədiyyələr təkcə 
Vergilər Nazirliyinin xətti ilə 
yığılmır. Və dövlət nəzarət sis
temində koordinasiya lazımdır 
ki, sahibkarların yükünün azal
dılmasına yönəldilmiş hərəkət
lər kompleks xarakter daşısın 
və daha böyük səmərə versin.
Təcrübə göstərir ki, əldə olun
mamış mənfəətdən haqq alaraq 
sahibkarın vəsaitinin alınma
sı iqtisadi fəallığın azalması 
demək deyilmi? Belə bir müqa
yisə edim: Mərkəzi Bank ucuz 
və ya bahalı pul siyasəti aparır. 
Ucuz pul siyasəti aparanda nə 
qədər alət varsa, hamısı ucuz
luğa xidmət edir. Ona görə 

də əgər Vergilər Nazirliyi bu 
gün biznesin liberallaşması is
tiqamətində iş görürsə, digər 
alətlərdə bu istiqamətə xidmət 
etməlidir. 
Digər məsələ ticarət obyektlə
rində məcburi tədbiq olunan 
nəzarət-kassa cihazları ilə bağ
lıdır. Onları Vergilər Nazirliyi 
yox, xüsusi firmalar satır. Bu 
firmalar inhisarçıdır və müş
tərilərindən, yəni ticarət ob
yektlərindən cihaz xarab oldu, 
ya olmadı servis adı ilə hər ay 
pul yığır. Müştərinin də buna 
razı olmamaq çarəsi yoxdur. 
Düşünürəm, Vergilər Nazirliyi 
bu məsələyə diqqət yönəltsə və 
yalnız cihaz xarab olanda təmir 
pulu istənilsə, iqtisadi məntiqin 
təntənəsinə imza atmış olar. 
b) Bürokratiya həddən artıqdır? 
ASAN Xidmətin yaradılması 
və s. islahatlar biznes rahatlığı
nı artırır. Lakin rahatlandırma 
potensialı hələ də var. Biznesin 
kommunal infrastukturlara qo
şulması asanlaşdırılmalıdır. Dü
şünürük, yeni yaradılmış Kiçik 
və Orta Biznesin İnkişafı Agent
liyinin resurslarından istifadə 
etməklə sahibkarlıq mühitini 
o qədər yaxşılaşdırmaq olar ki, 
Vergilər Nazirliyinin təşəbbüsü 
ilə edilən güzəştlərin, doğrudan 
da, səmərəsi çox olsun.
c) Biznes tərəfdaşların kölgə 
iqtisadiyyatında olması. Mal 
sənədlərinin alına bilinməməsi 
problemi mövcuddur. Kölgə iq
tisadiyyatı ilə kütləvi mübarizə 
uğurlu nəticəyə kömək edəcək. 
Burada rəqabət məsələsi də var. 
Ola bilər kimsə kölgədə gizlənə 
bilir və rəqabətdə udur. Digər 
tərəfdən rəqibi də məcbur olur 
ki, gizlənsin, malının maya 
dəyəri artmasın. 
ç) Sahibkarlar onların ödədik-
ləri tədiyyələrin sonradan qə
naətli və səmərəli xərclənmə
sinəşübhə ilə yanaşır? Bir misal 
çəkim: həyətində asfalt örtüyü 
xarab olmuş qonşular təmir 
pulunu toplayır və abadlığı 
özləri yaradır. Amma vergisini 
vaxtında ödəyən mağaza sa
hibləri qarşılarındakı yolun 
uzun müddət düzəldilmədiyi
ni görür və düşünür: “Mən ver
gini niyə ödəməliyəm?” Xərc 
məsələsinə o qədər incə yanaş
maq lazımdır ki, sahibkar, doğ
rudan da, görsün ki, ödədiyi 
pul onun şəraitinin abadlaşma
sına, dövlətin gücünün artması 
və xalqın rifahına xidmət et
sin. İqtisadiyyatın təriflərindən 
biri belədir: “İqtisadiyyat insan 
davranışı haqqında elmdir”.
Lakin məsələyə daha böyük bu
caqdan baxmaq da mühümdür. 
A.Smitə görə, bazar iqtisadiy
yatının mərkəzi kateqoriyası 
mülkiyyətdir. Dövlət vətənda
şın mülkiyyətini xarici təcavüz
dən qorumaq üçün ordu, digər 
vətəndaşdan qorumaq üçün 
polis və yanğından qorumaq 
üçün yanğınsöndürən saxlayır. 
Amma bu ilkin funksiyaları 
və digərlərini yerinə yetirmək 
üçün dövlətə pul lazımdır. Bu
nun da əhəmiyyətli hissəsi ver
gilərlə formalaşır. Sahibkarlar
dan yığılan tədiyyələr qənaətli 
və səmərəli xərclənəndə sahib
kar daha həvəslə vergi ödəyir, 
onun kassa mədaxilini həyata 
keçirən əməkdaşı rəsmiləşməni 

daha həvəslə edir. Bəs, bu pro
sesi necə gücləndirmək olar? 
Zənnimcə, “Haradan başla
nır vətən?” kimi incəsənət nü
munələrinin təblıği vergi mə
daxilini asanlaşdırar.
Yeni sistem yarananda, mül
kiyyətləəlaqədar problemlər 
də yaranır. Yaradılan yeni əm
lak vahidi leqal dövriyyədən 
kənarda qalır. Dünya Bankı
nın məlumatlarına əsasən, 4 il 
əvvəl ölkəmizdə əmlakın 1/3-i 
qeydiyyatsız idi. Lakin son 
dövrlərdə ölkəmiz bu sahədə 
də ciddi uğurlara imza atıb. 19 
fevral 2019-cu ildə Azərbay
can Respublikasının Prezidenti 
çoxmənzilli binaların istismarı 
ilə bağlı mühüm fərman im
zaladı. Çoxmənzilli binaların 
istismara verilməsi nəticəsin
də evlərin çıxarışları olacaq və 
bunlar leqal dövriyyəyə daxil 
olacaq. Onlar əvvəl də qismən 
dövriyyədə idilər. Sadəcə ola
raq MTK çərçivəsində qey
diyyatdan keçirilir, addan ada 
ötürülürdü, dövlət rəsmləş
dirməsindən kənarda qalırdı. 
Həmin əmlak girov kimi istifa
də oluna bilmirdi. Hazırda isə 
bu əmlakın leqal dövriyyəyə 
daxil olması tikinti sektoruna 
köməklə yanaşı, kölgədən çıxa
rılma kimi də qiymətləndiril
məlidir. Əmlak Məsələləri üzrə 
Dövlət Komitəsinin bu sahədə 
yaratdığı sadələşdirilmiş mexa
nizmlər dəstəklənməlidir və fi
kirləşirəm ki, bu istiqamətlərdə 
islahatlar davam etdikcə işıq
landırılmış iqtisadiyyatımızın 
həcmi də artacaq.
Ziyad SəmədZadə: 
Dünyanın bütün ölkələrində 
(Amerika istisna olmaqla) döv
lət sahibkarlığı var. Bazar iqti
sadiyyatı o demək deyil ki, özəl 
sektorun payı 90-100%-ə qaldı
rılsın. Burada da optimal hədd 
olmalıdır. Nobel mükafatı la
ureatı C.K.Gerbereyt vaxtilə 
dünyanın aparıcı ölkələrinin 
rəhbərlərinə ünvanladığı bir 
yazısında (24 mart 1991-ci il) 
qeyd edir ki, beynəlxalq təşki
latların Mərkəzi Şərqi Avropa 
ölkələrinə etdikləri məsləhət
lərin əksəriyyəti kapitalizm, 
yaxud azad bazar iqtisadiyyatı 
deyilən və gerçəklikdən uzaq 
olan baxışlardan yaranır. Bizim 
iqtisadiyyatımız onun təqdim 
etdiyi formada heç vaxt möv
cud ola bilməz. Təklif edilən 
ideoloji konstruksiyadan yal
nız məsləhətçinin fikirlərində 
və proqnozlarında mövcuddur. 
Faktiki olaraq bunun gerçəklik
lə heç bir əlaqəsi yoxdur və s. 
Mən bu misalı ona görə çəkdim 
ki, bazar iqtisadiyyatı hər şeyin 
müalicəsi deyil. İqtisadiyyatda 
dövlətin müdaxiləsi olmalıdır. 
Bu gün dövlət qismində Ver
gilər Nazirliyi nə qədər böyük 
işlər görür. Bu kimi məsələlə
ri diqqətdən kənarda, təbii ki, 
qoymaq olmaz. Dövlət Statis
tika Komitəsi nə qədər əziyyət 
çəkir, siz bu məsələləri uçota 
alırsınız, nə qədər əziyyətlərlə 
üzləşirsiniz. 
elşad SəmədZadə: 
Mən düşünürəm ki, iqtisadi 
zəncirin bütün həlqələrində 
kölgənin işıqlandırılmasına 
çalışılmalıdır: idxal, istehsal, 
mübadilə, bölgü, istehlak, ixrac 

sahəsində. Zəncirin əvvəli və 
sonu beynəlxalq ticarətlə bağ
lıdır. Gömrük Komitəsinin son 
dövrlərdəki uğurları kölgə iqti
sadiyyatını xeyli azaldır. 
İqtisadiyyat stres sevmir.
Vergilər Nazirliyi tərəfindən 
məsələyə ehtiyatla yanaşılması, 
sahibkarların rahatlığını poz
madan nəzarətin həyata keçi
rilməsi, sakitcə böyük həcmdə 
potensial vergi bazasının müəy
yən edilməsi təqdirəlayiqdir. 
Çünki, kölgənin ani işıqlandı
rılması gözləri qamaşdırar.
Gözləntilər: Azərbaycan Res
publikası Prezidentinin Nazir
lər Kabinetinin iclasında dedi
yinə əsasən, icbari tibbi sığorta 
qeyri-leqal məşğulluğa son qo
yacaq.Nağd pul dövriyyəsinin 
məhdudlaşdırılması kölgə iqti
sadiyyatını azaldacaq. Lakin bu 
məsələyə ehtiyatla yanaşılmalı
dır ki, iqtisadi sürət azalmasın. 
İnzibati üsuldan daha çox kö
nüllülüyün təşviqinə üstünlük 
verilməsi məqsədəuyğundur.
Arzu edək ki, hansısa səbəbdən 
qaranlıq iqtisadiyyatda yaşa
yan və ya ara-sıra ora başçəkən 
sahibkarlar işıqlı iqtisadiyyata 
gələrək, çiçəklənən Vətənin nu
rundan və bu nurda payları ol
masından qürur duyaraq zövq 
alsınlar!
Rafiq qaRayev: “Kölgə 
iqtisadiyyatı” cəmiyyətin inki

şafının bütün mərhələlərində 
mövcud olub və dünyada mü
şahidə olunan problemdir. Hər 
bir dövlət onun səviyyəsinin və 
həcminin azaldılması ilə bağlı 
öz siyasətini yeritməyə çalışır. 
Kölgədən işığa çıxmaq istəyən, 
qaranlıq küçəni işıqlandıran 
sahibkar xüsusi mülkiyyətində 
olan ticarət məntəqəsinin üzə
rinə öz fəaliyyətini bildirmək 
üçün reklam yerləşdirməyə 
görə haqq ödəməli olur. 
Reklam haqqında qanuna görə, 
yol kənarında dövlətə məxsus 
xüsusi reklam lövhələri pulla 
icarəyə verilir və bu, normal 
haldır. Lakin başqa bir məsələ 
sual doğurur. Əslində, bu, rek
lam yox, elan sayılmalıdır. 2 
m2-lik elan lövhəsinə görə ve
rilən güzəşt isə böyük obyekt
lər üçün əhəmiyyətsiz olur. 
Böyüyən iqtisadiyyata böyü
yən vergi ödəyiciləri lazımdır. 
Məlumdur ki, elan vasitəsilə 
satış və məşğulluq artır, nəticə
də vergi çoxalır. Qeyd edim ki, 
2 il əvvəl qanunda tam güzəşt 
nəzərdə tutulmuşdu.
Bu gün iqtisadi fəal əhalinin 
sayı 5 milyona yaxındır, məş
ğul əhalinin sayı isə 4,6 mil
yon nəfərdən çoxdur. Bunun 
təxminən 1,6 milyon nəfərini 
muzdlu işçilər təşkil edir. Bu 
şəxslər əmək müqavilələri rəs

miləşdirilmiş işçilərdir. Daha 
1,6 milyon nəfərin kənd təsər
rüfatı sahəsində çalışdığı mə
lumdur. Beləliklə, yerdə qalan 
iqtisadi fəal əhali ya fərdi sahi
bkarlıqla məşğul və ya özüməş
ğul əhalidir (işsizlər nəzərə 
alınmaqla). İqtisadi fəal əhali
nin ümumi sayı ilə müqayisədə 
bu, kifayət qədər azdır. 
Daha bir məsələ barədə: bir çox 
ölkələrdə dövriyyələrin giz
lədilməsi və ya xeyli şəkildə 
aşağı salınması, müəssisələrin 
vergi öhdəliklərini minimallaş
dırmaq üçün onların bölünmə
si, işçilərlə əmək müqavilələri
nin bağlanmaması, qeyri-rəsmi 
ödəmələrə üstünlük verilməsi 
adi bir “biznes təcrübəsinə” 
çevrilib. Bu hallara təkcə xidmət 
və ticarət sektoru kimi ənənəvi 
sahələrdə deyil, istehsal və ix
racyönümlü müəssisələrdə də 
rast gəlinir.
Respublikada kənd təsərrüfatı 
sektorunun torpaq vergisin
dən başqa bütün digər vergi 
və məcburi ödənişlərdən azad 
olunması prosesi bu sektorun 
inkişaf etdirilməsi məqsədi 
daşısa da, bu sahədə uçot və 
nəzarət sistemlərinin qaydaya 
salınmasını obyektiv zərurətə 
çevirir. 
Burada nağd ödəmələrin yük
sək çəkisi, onun səbəb və nə
ticələri barədə maraqlı fikirlər 
səsləndi. Razılıq hissi ilə qeyd 
etməliyəm ki, bu istiqamətdə 
işlər görülür. Haqlı olaraq bildi
rilir ki, nağdsız ödəmələrin ge
nişləndirilməsi, vətəndaşların 
və biznesin nağdsız hesablaş
malar aparması istiqamətində 
marağı stimullaşdırılmalıdır. 
Nağdsız ödəmələrin genişlən
dirilməsi dövriyyələrin şəffaf
laşmasına və leqallaşmasına 
müsbət təsir edəcək. 
Həmin ölkələrin siyahısına bax
saq, görərik ki, bunlar kifayət 
qədər inkişaf etmiş, rəqabət 
qabiliyyətli və eyni zamanda, 
daha şəffaf iqtisadiyyata malik 
olan ölkələrdir. Məhz bu cəhət
dən, hazırda respublika iqtisa
diyyatı qarşısında duran əsas 
məsələlər şəffaflığın daha da ar
tırılması, ən yeni, müasir texno
logiyanın tətbiq olunması, uçot 
sisteminin düzgün aparılması 
və “kölgə iqtisadiyyatı”nın pa
yının getdikcə azaldılmasıdır. 
Bu baxımdan ölkədə uçot və 
statistika sistemi daha da tək
milləşməlidir. Bununla yanaşı, 
vergi və gömrük sahələrində 
də şəffaflıq, koordinasiyalı fəa
liyyət önəmlidir. 
Bugünkü dəyirmi masada səs
lənən fikirlər çox maraqlıdır: 
- Uçot, statistika işi təkmilləşdiril-
məlidir;
- Nağd ödəmələr məhdudlaşdırıl-
malıdır; 
- Vergi uçotundan yayınmalara qar-
şı mübarizə sərtləşdirilməlidir və s.
aSif həSəNov: Dünya 
təcrübəsində qeyri-qanuni iqti
sadi fəaliyyət, kölgədə fəaliyyət 
göstərmək bir etik pozuntu he
sab edilir. 
“Kölgə iqtisadiyyatı” dedikdə 
söhbət qeyri-formal məşğul
luqdan, “kassanın yanından” 
keçməklə aparılan ticarətdən 
və xidmətlərin dövlət tənzim
lənməsindən kənar göstərilmə
sindən gedir. Məsələn, Dünya 

Bankının 2017-ci il üzrə araş
dırmalarına görə, “kölgə iqtisa
diyyatı”nın həcminə görə MDB 
dövlətlərində orta göstərici 
39%, Şərqi Avropada 23%, Tür
kiyədə 28%-dir. Bu rəqəmlər 
barədə vahid fikir yoxdur.
Qeyri-rəsmi iqtisadiyyatın for
malaşması, inkişafı və tənəzzü
lü qısamüddətli bir proses də 
deyildir. Bugünkü qeyri-rəs
mi iqtisadiyyatın səbəblərinin 
uzun müddət öncə aktual ol
ması mümkündür. Bu baxım
dan qeyri-rəsmi iqtisadiyyatın 
formalaşma səbəbləri araşdırıl
dıqda, tədqiqatların mümkün 
qədər uzun zaman aralığını 
əhatə etməsi daha məqbuldur. 
Gizli iqtisadiyyatın əsas payı
nı gizli məşğulluq təşkil edir. 
Əslində, gizli məşğulluq işəgö
türənlərə sərf edir. Çünki onlar 
əlavə sosial sığorta ödənişlə
rindən, vergilərdən yayınaraq, 
qeyri-leqal yolla külli miqdar
da vəsait əldə edirlər. Yəni,bu 
məsələdə vətəndaşların özün
dən də aktivlik tələb olunur. 
Qeyri-rəsmi məşğulluq təkcə 
dövlətə yox, vətəndaşların öz
lərinə də böyük zərər vurur. 
Təəssüf, amma bir çox vətən
daşlarımız hələ də bilmirlər 
ki, onların işçiliyi rəsmiləşmə
diyi təqdirdə gələcəkdə faktiki 
surətdə pensiyasız qala bilərlər. 
“Kölgə iqtisadiyyatı”na qarşı 
mübarizənin uğurla aparılma
sı üçün birmənalı şəkildə iki
li mühasibata qarşı mübarizə 
gücləndirilməlidir.
İkinci bir vacib məsələ ayrı-ay
rı dövlət oqranları arasında 
koordinasiyanın qurulması və 
məlumat bazalarının inteqra
siyasıdır. Bu da çox mühüm 
məsələdir. 

Burada haqlı olaraq qeyd olun
du ki, “kölgə iqtisadiyyatı”nın 
yaranması və inkişaf etməsi
nin ən böyük mənbələrindən 
biri də qeyri-leqal əməkhaqqı
dır. Onun leqallaşdırılması ilə 
bağlı respublikada görülən və 
görüləcək hər bir tədbir bütöv
lükdə ölkə iqtisadiyyatı üçün 
xüsusi əhəmiyyət kəsb edə
cəkdir. Bu məsələdə ictimai 
nəzarətin də olması vacibdir. 
Bir məsələni də qeyd etmək 
istərdim. Erməni işğalçılarının 
respublikamıza qarşı təcavüzü 
nəticəsində meydana çıxan çə
tinliklər, regionlardan iri şəhər
lər, xüsusilə də Bakı və ətraf 
ərazilər istiqamətində kəskin 
əmək miqrasiyasının olması 
kimi amillər bəzi sahələrdə ba
zar subyektləri üzərində uçot 
və nəzarəti çətinləşdirmiş və 
qeyri-rəsmi iqtisadi fəaliyyət
lərə zəmin yaratmışdır. 
“Kölgə iqtisadiyyatı”nın azal
dılması öz növbəsində iqtisa
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diyyata investisiyaların qoyul
masına, xarici investorların 
ölkəmizə marağının artmasına 
bilavasitə təsir edir. 
Qeyri-rəsmi iqtisadiyyatla 
mübarizənin effektliyini artır
maq məqsədilə bu fəaliyyətlər 
əleyhinə ictimai şüurun for
malaşdırılması istiqamətində 
tədbirlərin gücləndirilməsinə 
ehtiyac duyulur. Bununla yana
şı, hüquqi müstəvidə də qəbul 
edilən proqramlar diqqəti cəlb 
edir. Keçən il Azərbaycan Res
publikasının Prezidenti İlham 
Əliyev tərəfindən qəbul edilən 
“2018-2020-ci illərdə Azərbay
can Respublikasında rəqəmsal 
ödənişlərin genişləndirilməsi 
üzrə Dövlət Proqramı”nı xüsu
si qeyd etmək istərdim. Hazırda 
Azərbaycan dünyanın ən rəqa
bətqabiliyyətli 35 ölkəsindən biri
dir. Bu o deməkdir ki, artıq biz Av
ropanın inkişaf etmiş ölkələri ilə 
rəqabət aparmaq gücündəyik.
İqtisadiyyatın tənzimlənməsin
də qadağanedici və təşviqedici 
alətlərdən paralel surətdə istifa
də olunması bütün ölkələr üçün 
səciyyəvi olan normal haldır. Bu 
cür inzibati məhdudiyyətlər, əl
bəttə, faydasız deyil, lakin onlar 
iqtisadi təşviqlərlə müşayiət edil
dikdə daha səmərəli olur.  
Ölkədə qeyri-rəsmi iqtisadiyya
tın olmaması və ya çox məhdud 
miqyasda olması, hər şeydən 
əvvəl, həmin ölkədə qanunun 
aliliyinin, sağlam rəqabət mü
hitinin, dövlət büdcəsinin da
vamlı inkişafının, əhalinin ək
sər hissəsinin sosial müdafiə 
sistemi ilə əhatə edilməsinin və 
səmərəli ictimai idarəetmənin 
təmin edilməsinin, bir sözlə,
keyfiyyətli cəmiyyətin qurul
ması qarşısındakı mühüm bir 
maneənin aşılması deməkdir.
Azərbaycanda “kölgə iqtisa
diyyatı”nın aradan qaldırılması 
2019-cu ildə xüsusi diqqət ayrı
lacaq prioritetlərdən biri olacaq. 
“Kölgə iqtisadiyyatı”nın aradan 
qaldırılması, şəffaflığın artırıl
ması məqsədilə vergi və göm
rük sahəsində həyata keçirilən 
islahatlar gündəmin əsas möv
zularından birinə çevrilib.
Çıxışımın sonunda ulu öndər 
Heydər Əliyevin bir sözünü xa
tırlatmaq istərdim: “Azərbay
can dünyaya günəş kimi do
ğacaq”. Biz də ulu öndərin bu 
arzusunun çin olması istiqamə
tində əlimizdən gələn səyləri 
əsirgəməməliyik. 
vüqaR vəliyev: Kölgə 

iqtisadiyyatı vergidən və qa
nunvericiliyin digər tələblərin
dən yayındırılan iqtisadi ak
tivlikdir. Çıxışımda da kölgə 

iqtisadiyyatını bu aspektdən 
işıqlandırmağa çalışacağam. 
Kölgə iqtisadiyyatının iqti
sadiyyata təsiri və fəsadları 
haqqında qeyd etmək istərdim: 
• vergidən yayınmalar baş verir;
• əsasən ticarət və xidmət 
sahələrində, həmçının istehsal-
da spekulyasiyaların baş ver-
məsinə, fırıldaqçılığa, məhsul-
ların saxtalaşdırılmasına (bu 
əsasən də dərman istehsalı is-
tiqamətində yolverilməzdir) və 
nəticədə istehlakçıların hüquq-
larının pozulmasına yol açır; 
• haqsız rəqabətə gətirib çıxarır;
• ən çox yüksək nəzarət tələb 
edən məhsulların əldə edilməsi-
ni asanlaşdırır. Bu da iqtisadi 
cinayətkarlığın artmasına təsir 
göstərir;
• həmçinin, nəzarətsiz valyuta 
satışları da qara bazarda maliy-
yə spekulyasiyalarına yol açır; 
• kapitalın daha çox inzibatçı-
lıq tələb edən istehsal sahəsinə 
yox, ticarət və xidmət sahəsinə 
yönəlməsi baş verir. Məsələn, 
son zamanlar Bakı şəhərin-
də şadlıq evlərinin tikintisinə 
yönəldilən kapitalla bağlı olan 
vəziyyət;
• əmək ehtiyatlarının qeyri- 
leqal sahədə rahat iş tapması 
mütəxəssislərin ixtisas səviy-
yələrinin enməsi və ya daha 
sonradan ixtisaslı kadrların 
tamamilə itirilməsinə gətirib 
çıxarır; 
• həmçinin, kölgə iqtisadiyyatı 
investisiya mühitinin yaxşılaş-
ması prosesini ləngidir. 
Kölgə iqtisadiyyatının yaran-
ması aşağıdakı amillər nəticə-
sində baş verir:
• bilavasitə mütəşəkkil qrup 
vasitəsilə bilərəkdən vergilər-
dən yayınma səbəbi ilə; 
• xidmət və istehsal sahəsində 
çalışan kiçik sahibkarlar tərə-
findən:
a) sahibkarların vergi və ya di
gər inzibati qanunlardan bixə
bərlik və ya məlumatlandırıl
maması nəticəsində;
b) vergi və digər inzibati pro
sedurların qəlizliyi (və ya qey
ri-sadəliyi nəticəsində);
c) və ya yuxarıda sadalanan iki 
sualın yerinə yetirilməsi ciddi 
maliyyə xərcləri yaratdığından.
Özlüyündə kölgə iqtisadiyyatı 
milli iqtisadiyyatların “ehtiyat 
imkanları” kimi qiymətləndi
rilir. Pozitiv kimi qiymətlən
dirilən hadisə olaraq insanlara 
xidmətlərin əldə edilməsini 
asanlaşdırır. Kölgə iqtisadiy
yatını “boğmaq” yox, sadəcə 
onun leqallaşdırılmasına çalış
maq lazımdır. Bu istiqamətdə 
vəziyyətin idarə edilməsi özlü
yündə ehtiyatlılığı ehtiva edir. 
Kölgə iqtisadiyyatının azaldıl
ması üçün aşağıdakı tədbirlə
rin görülməsini məqsədəuyğun 
hesab edirik:
• nağd hesablaşmaların mak-
simum azaldılması və tədricən 
aradan götürülməsi;
• biznes mühitinin yaxşılaşdı-
rılması üçün daha təkmil qanun 
və qərarların qəbul edilməsi;
• maarifləndirmə işinin geniş-
ləndirilməsi;
• elektron xidmətlərin artırılması.
Ziyad SəmədZadə: Möv
zumuz ilə əlaqədar Zahid müəlli

min də fikirlərini dinləyək.
Zahid məmmədov: Bə-
zən insanlar özləri də bilmədən 
“kölgə iqtisadiyyatı”nın işti
rakçısına çevrilirlər. Tutaq ki, 

vətəndaş aksizsiz malları əldə 
edərkən, işçi kimi əmək müqa
viləsi bağlamadan çalışarkən, 
alıcı kimi istənilən mağazada 
və yaxud iaşə obyektində kassa 
çekini almamaqla “kölgə iqtisa
diyyatı”nın iştirakçısına çevrilir. 
Müxtəlif beynəlxalq təşkilat
lar və Azərbaycanda fəaliyyət 
göstərən aidiyyəti qu rumlar 
tərəfindən “kölgə iqtisadiyya
tı”nın həcminin ölçülməsinə 
cəhdlər göstərilir. Problemin 
həlli üçün isə sistemli tədbirlər 
həyata keçirilməlidir. 
Azərbaycanda “kölgə iqtisa
diyyatı”na qarşı ciddi müba
rizə aparılır. 2018-ci ildə "kölgə 
iqtisadiyyatı"nın miqyasının 
azaldılması vergi xidmətinin 
başlıca istiqaməti oldu. Uçot 
sisteminin bərpası üçün sahib
karlara vaxt verildi, geniş ma
arifləndirmə işi aparıldı. Bəzi 
sektorlarda, xüsusilə aksizli 
malların istehsalı və satışı, tib
bi xidmətlər sektoru, şəbəkə 
ticarəti kimi sahələrdə nəzarət 
tədbirləri artırıldı. Əgər 2018-
ci ilin əvvəlində daxili bazarda 
qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirilən 
tütün məmulatlarının həcmi 16-
18 faiz təşkil edirdisə, görülən 
tədbirlər nəticəsində bu gün 
həmin rəqəm 3,5 faiz ətrafında
dır. Bu, bir çox aparıcı Avropa 
dövlətləri, həmçinin Rusiya və 
Qazaxıstanla müqayisədə çox 
aşağı göstəricidir. Qaçaqmal
çılıq yolu ilə ölkəyə gətirilən 
məhsullar “kölgə iqtisadiyya
tı”nda dövr edir, dövlətə çatan 
vergilər, aksiz ödənişləri həyata 
keçirilmirdi. Bundan itirənlər 
isə dövlət büdcəsi və fəaliyyə
tini qanunlar çərçivəsində qur
maq istəyən ödəyicilər olurlar. 
Azərbaycanda həyata keçirilən 
sosial-iqtisadi siyasətin tərkib 
hissəsi olan vergi siyasətinin 
arxitekturası həm qlobal, həm 
də milli iqtisadiyyatın bugünkü 
çağırış və tələblərinə uyğun ola
raq yenilənir. Azərbaycan milli 
iqtisadiyyatının drayveri kimi 
qəbul edilən sahibkarlığın in
kişafı və biznes mühitinin daha 
da yaxşılaşdırılması məqsədilə 
Vergi Məcəlləsinə özündə 5 
istiqaməti ehtiva edən dəyişik
liklər olunub. Bu dəyişikliklərin 
ana fəlsəfəsini - vergi orqanları
nın əsas funksiyasının fiskal nə
zarətdən vergi ödəyicilərinə xid
mət prinsipinə keçirilməsi təşkil 
edir. Tətbiq olunan yeni vergi 
siyasətinin fəlsəfəsində vergi 
orqanları tərəfindən qanunlar 

çərçivəsində fəaliyyət göstərən 
ödəyicilərə daim dəstək, səh
və yol verən vergi ödəyicilərinə 
nöqsanların aradan qaldırılması 
üçün kömək göstərilməsi aparıcı 
qayəni təşkil edir. Ümumiyyətlə, 
hesab edirəm ki, vergiləri tam 
həcmdə və vaxtında ödəmək hər 
bir vergi ödəyicisinin şərəf öh
dəliyi olmalıdır.
Əminəm ki, görülmüş işlər nə
ticəsində yaxın dövrlərdə "kölgə 
iqtisadiyyatı"nın həcmi kəskin 
aşağı düşəcək, qeyri-rəsmi məş
ğulluğun səviyyəsi minimuma 
enəcək, iqtisadi fəallıq, xüsusilə 
qeyri-neft sektorunun özəl böl
məsində işgüzar aktivlik can
lanacaq və 100 minlərlə insan 
pensiya sistemindən yararlan
maq imkanı əldə edəcək, bank 
sektorunda kredit aktivliyi də
rinləşəcək, nağd dövriyyəsi mi
nimuma enəcək və ən nəhayət, 
milli iqtisadiyyat şəffaflaşacaq.
Yeni dəyişikliklər həmin insanla
rın pensiya sistemindən yararlan
masına xidmət edəcək. Qeyri-neft 
sektorunun özəl bölməsində çalı
şan vətəndaşların əməkhaqların
dan tutulan vergilərə güzəştlər 
tətbiq olunub, bu isə qeyri-rəsmi 
əməkhaqlarının kölgədən çıxarıl
masına yol açacaq. 
Azərbaycan hökuməti vergi sis
temində geniş spektrli islahat
lara başlayarkən vergi yü künün 
artımı deyil, əksinə azal dılması 
istiqamətini seçdi, yəni "kölgə"yə 
çəkilmiş bütün biznes struktur
larını və vergi ödəyicilərini ge
niş və bərabərhüquqlu vergitut
maya cəlb etməklə, sosial ədalət 
prinsipini təmin etdi.
Ziyad SəmədZadə: Əziz 
müəllim, çirkli pullarla bağlı fik
riniz varmı?

əZiZ əZiZov: Məni ən çox 
düşündürən məsələ odur ki,
burada bir mexanizm qurul
malıdır. Mexanizm burada ilk 
olaraq informasiya texnologi
yalarının təkmilləşdirilməsi
dir. Ötən il cənab prezidentin 
qərarına əsasən Maliyyə Mo
nitorinq Xidməti müstəqil bir 
struktur kimi fəaliyyətə başla
dı. Maliyyə Monitorinq Xidmə
tinin apardığı təhlillər, onların 
nəzarəti altında olan işlər və 
s. təkmilləşməlidir. Bu işlərin 
səmərəliliyini artırmaq üçün 
informasiya, texnologiyalar in
kişaf etdiyindən proqramçılar 
mütləq lazımdır. Digər orqan
larda heç olmasa bir-iki struk
tur yaranmalıdır ki, məlumatla
rı əldə edib vahid bir mərkəzə 
ötürə bilsin. İnformasiyanın 
alınması və informasiyanın 
təh lili çox vacibdir. Hansısa bir 
ci nayətin qarşısını almaq üçün 
qabaqlayıcı tədbirlər görülmə

lidir. Qabaqlayıcı tədbirlər o 
mənada görülməlidir ki, mə
lumatlar əldə olunmalıdır, mə
lumatlar təhlil olunmalıdır və 
sonra özündən yuxarı struktur
lara ötürülməlidir. Mən bunu 
hüquqi baxımdan deyirəm. Siz 
daha çox nəzəriyyə baxımın
dan izah etdiniz. Effektliyin 
artırılması üçün, məncə, bütün 
fiskal orqanlarda professional, 
işini bilən kadrların yetişdiril
məsi və onların təkmilləşdiril
məsi çox vacibdir. 
eldaR TəhməZov: Bu
rada kifayət qədər məlumat 
verildi. Bunun səbəbi nədir? 
Səbəb odur ki, bu gün normal 
iqtisadiyyatımızda kölgə iqtisa
diyyatına aparan şərtlər var. Bu 
gün vicdanlı bir sahibkar var və 
istəyir ki, doğrudan da, normal 
bir fəaliyyət göstərsin. 

İkinci tərəfdən, məsələn, aparı
lan təhlillər, müşahidələr göstə
rir ki, ümumiyyətlə, ölkəmizdə 
fəaliyyət göstərən müəssisələr, 
fiziki şəxslərdən tutmuş döv
lət müəssisələrində fəaliyyət 
göstərən mühasibatların 30 fai
zindən çoxunda köhnə uçot sis
temidir. Ancaq biz çalışırıq ki,
bu gün beynəlxalq standartların 
uçotunu quraq. Köhnə uçot 
sistemi ilə, sözsüz ki, sahibkar 
fəaliyyətinin nəticəsini görə bil
məyəcək. Görmüş olsa da, yan
lış statistika ortalığa çıxacaq. Bu 
da kölgə iqtisadiyyatıdır. Bu o 
demək deyil ki, ölkəmizdə olan 
sahibkarlar hamısı qara yolla 
getmək istəyirlər. Kölgə iqtisa
diyyatı bütün keçid dövrünü 
yaşamış ölkələrdə olmuş və 
indi də var. İqtisadiyyat üçün 
böyük bir bəladır. Müşahidələr 
göstərir ki, müxtəlif dövrlərdə, 
müxtəlif ölkələrdə fərqli yanaş
malar olub. Mən bir ədəbiyyat
da rast gəldim, çox təəccüblən
dim. Deməli, məhsul istehsalı 
artdıqca vergi aşağı düşür. Çox 
maraqlıdır. Bunu Latın Ameri
kasında tətbiq ediblər. Amma 
müəyyən yanaşmalar var. Son 
zamanlar sahibkarlara kifayət 
qədər amnistiya verilib. Elektron 
qaydada kim hesabatı aparırsa, 
cərimə 50 faizdən 25 faizə endi
rilir. İşyerlərinin dəqiq müəyyən 
olunması,orta aylıq əməkhaqqı
nın dəqiq statistikasının çıxarıl
masını müəyyənləşdirmək üçün 
yenə də müvafiq qanunvericiliyə 
dəyişikliklər olundu. Sosial ödə
nişlərdə sığorta edənlə sığorta 
olunanların nisbətində dəyişik
lik oldu. Bu səpkili kifayət qədə
ramnistiyalar verilib.Biz də bir 
iqtisadçı kimi düşünməliyik ki, 
iqtisadiyyatımıza öz bəhrəmizi 
verək. İqtisadi savadsızlığı ara
dan qaldırmalıyıq. Bu gün dər
zi bir parça alır, yaxşı kostyum 

tikib satmaq istəyir ki, daha çox 
mənfəət əldə etsin. Amma bu 
gün o, uçotunu aparsın ki, bir 
kostyumu tikmək üçün nə qə
dər elektrik enerjisi sərf edir. 
O məhsulun maya dəyərini də 
müəyyən edə bilmir və nəticə
də öz fəaliyyətini görə bilmir. 
Nəyə görə banklara bu qədər 
borclu qalıblar? Çünki hesablaya 
bilmirlər. Ona görə hesab edirəm 
ki,mühasibatlıqla bağlı müəyyən 
tədbirlər görülməlidir. 
Ziyad SəmədZadə: Çox 
sağ olun, Eldar müəllim. Mən 
sözü Sübhan müəllimə verirəm. 
SübhaN qaSımlı: Döv
lətimiz kölgə iqtisadiyyatının 
minimallaşması istiqamətini 
tutub. Biz ilk növbədə ticarətlə 
məşğuluq. Bu elə məqamdır ki, 
burada dövlət, vətəndaş və biz
nes də maraqlı olmalıdır. Bizim 
biznes marağımızın dövriy
yəsini azaldan bir məqam var. 
Bu, POS-terminal dövriyyəsinə 
tətbiq olunan faiz dərəcələridir. 
Bizdə orta faiz dərəcəsi 1,5; 2 fa
izdir. Sözsüz ki, bazar ağardıq
ca,kölgə iqtisadiyyatı azaldıqca 
rəqabət genişlənir. Rəqabət ge
nişləndikcə maaş azalmağa baş
layır. Kiçik və orta bizneslər çox 
rahat şəkildə inkişaf edə bilər. Bi
zim müraciətimizin əsas məqsədi 
ondan ibarətdir ki, biznes, sözsüz 
ki, çıxış yolu axtarmağa başlaya
caq, xərclərini optimallaşdırmağa 
çalışacaq. Digər bir tərəfdən təh
lükə odur ki, bu, qiymətlərə təsir 
edə bilər. Mümkündürmü bura
da dövlət tənzimləməsini tətbiq 
edək? Biz Gürcüstan bazarına 
baxdıq, çox araşdırmaq mümkün 
olmur, bankla müştəri arasında 
əlaqəməxfi kommersiya sirri da
şıyan faiz dərəcələridir. Avropa 
bazarında bizim sektor 0,8,-1 fa
izdir. Yəni, qazandığım ƏDV-də 
100 manat mənim əlavə öhdəli
yimdir. Avropa üçün 0,8, yaxud 1 
faizi banka verməliyəmsə, Azər
baycan üçün bu, 1,5, 2 faizdir.

Ziyad SəmədZadə: Öl
kə Prezidenti, cənab İlham Əli
yevin başladığı genişmiqyaslı 
iqtisadi islahatlar çərçivəsində 
kölgə iqtisadiyyatının da həc
minin azaldılması istiqamətin-
də tədbirlər görülür, nağd ödə-
mələr məhdudlaşdırılır, vergi 
uçotundan yayınmalara qarşı 
mübarizə sərtləşdirilir.
Bir daha qeyd edirəm ki, kölgə 
iqtisadiyyatına dair son 25 ildə 
bu mövzuda ilk dəyirmi masa
dır. Burada çox maraqlı fikirlər 
səsləndi, təkliflər irəli sürüldü. 
Onlar barədə hamımız düşün
məliyik. Əminəm ki, kölgə iq
tisadiyyatının leqallaşması is
tiqamətində görülən tədbirlər 
öz bəhrəsini verəcəkdir. Hamı
nıza təşəkkür edirəm.



74-10 aprel  2019-cu il

manatla

A K T İ V L Ə R İlin əvvəlinə
Hesabat 

dövrünün 
sonuna

I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR
Torpaq, tikili və avadanlıqlar 219211,85 446260,53
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı 
məsrəflərin kapitallaşdırılması

6000,00 37000,00

Daşınmaz əmlaka investisiyalar
Qeyri-maddi aktivlər 155905,41 178842,69
Təxirə salınmış vergi aktivləri 26624,61 26624,61
Uzunmüddətli debitor borcları 0,00 0,00
Uzunmüddətli maliyyə aktivləri: 1710,00 1710,00
dövlət qiymətli kağızları 0,00 0,00
qeyri-dövlət qiymətli kağızları 1710,00 1710,00
sair maliyyə aktivləri 0,00 0,00
İştrak payı metodu ilə uçota alınmış 
investisiyalar

0,00 0,00

Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar

0,00 0,00

Sair aktivlər 600000,00 600000,00
Cəmi uzunmüddətli aktivlər 1009451,87 1290437,83 

II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR
Ehtiyatlar
Debitor borcları: 981446,06 1308131,63
birbaşa sığorta üzrə 809396,00 1296717,95
təkrarsığorta əməliyyatları üzrə: 0,00 0,00
- təkrarsığortaçı üzrə 0,00 0,00
- təkrarsığortalı üzrə 
asılı təşkilatlar üzrə
büdcə üzrə 160264,07 0,00
iddia tələbləri üzrə 0,00 0,00
işçi heyəti üzrə 0,00 0,00
sığortalılara verilən borclar üzrə 0,00 0,00
sair debitorlar 11785,99 11413,68
Pul vəsaitləri  və onların ekvivalentləri: 2333384,50 2063761,31
kassa 26771,10 9931,01
hesablaşma hesabı 380958,49 1075739,80
valyuta hesabı 5634,91 138090,50
depozit hesablar 1920020,00 840000,00
sair pul vəsaitləri 0,00 0,00
Qısamüddətli maliyyə aktivləri: 7030313,11 9264728,72
dövlət qiymətli kağızları 7030313,11 9264728,72
qeyri-dövlət qiymətli kağızları 0,00 0,00
sair maliyyə aktivləri 0,00 0,00
Sığorta ehtiyatlarında 
təkrarsığortaçıların payı:

3556562,54 6365191,87

həyat sığortası sahəsi üzrə 0,00 0,00
qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə 3556562,54 6365191,87 
Sair qısamüddətli aktivlər: 48609,83 55627,24
gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri 48261,33 40289,31
verilmiş  avanslar 0,00 15337,93
təhtəl hesablar 348,50 0,00
Sair aktivlər 90270,22 64766,74

Cəmi qısamüddətli aktivlər 14040586,26 19122207,51 
CƏMİ AKTİVLƏR 15050038,13 20412645,34 

  

K A P İ TA L  VƏ
Ö H D Ə L İ K L Ə R İlin əvvəlinə

Hesabat 
dövrünün 

sonuna
I . KAPİTAL

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) 
kapitalı 

8050000,00 8050000,00

Emissiya gəliri
Geri alınmış kapital (səhmlər)
Kapital ehtiyatları:
yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat
digər kapital ehtiyatları
Bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər)

-778067,20 355131,79

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 0,00 1133198,99
Mühasibat uçotu siyasətində 
dəyişikliklərlə bağlı mənfəət (zərər) üzrə 
düzəlişlər

0,00 0,00

Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş 
mənfəət  (ödənilməmiş zərər)

-778067,20 -778067,20

Elan edilmiş dividendlər
Cəmi kapital 7271932,80 8405131,79 

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR
Sığorta ehtiyatları: 6210219,56 9568859,04 
Həyat sığortası sahəsi üzrə :
Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə: 6210219,56 9568859,04 
Qarşısıalınma tədbirləri fondu 87682,73 184614,39
Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan 
öhdəliklər

0,00

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş 
öhdəliklər

0,00

Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri 0,00 0,00
Kreditor borcları : 0,00 0,00
əməyin ödənilməsi üzrə 
büdcə üzrə 0,00 0,00
sosial sığorta və təminat üzrə 0,00
digər məcburi ödənişlər üzrə 0,00
asılı təşkilatlar üzrə 0,00
sair kreditorlar 0,00
Sair uzunmüddətli öhdəliklər: 0,00 0,00
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri 0,00
alınmış avanslar 0,00
Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə 
öhdəliklər:

283964,64 171686,37

təkrarsığortaçı üzrə 283964,64 171686,37
təkrarsığortalı üzrə 
Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar
Sair öhdəliklər 0,00

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 6581866,93 9925159,80 
III . QISAMÜDDƏTLİ 

ÖHDƏLİKLƏR
Qısamüddətli faiz xərcləri
yaradan öhdəliklər

0,00

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş 
öhdəliklər

0,00

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə 
öhdəliklər

0,00

Kreditor borcları: 531200,79 804983,95
əməyin ödənilməsi üzrə 0,00 0,00
büdcə üzrə 0,00 27861,03
sosial sığorta və təminat üzrə 189,58 0,00
digər məcburi ödənişlər üzrə 21622,98 36539,24
asılı təşkilatlar üzrə 0,00 0,00
sair kreditorlar 509388,23 740583,68
Sair qısamüddətli öhdəliklər: 662465,30 1277369,80
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri 0,00 0,00
alınmış avanslar 662465,30 1277369,80
Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar

0,00 0,00

Sair öhdəliklər 2572,31 0,00
Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 1196238,40 2082353,75 

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 7778105,33 12007513,55 
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 15050038,13 20412645,34 

 

manatla
Gəlirlər Məbləğ

Əsas əməliyyat gəliri: 20822379,24
birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları 16557412,19
təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları 0,00
sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların 
payı üzrə 

1204059,50

təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə 
komissyon muzdlar üzrə

3060907,55

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi 
(müsbət və ya mənfi)

-550010,15

İnvestisiya gəlirləri üzrə 716397,56
Subroqasiya gəlirləri 34518,66
Sair gəlirlər 241885,37

CƏMİ  GƏLİRLƏR 21265170,68
Xərclər

Əsas əməliyyat xərcləri: 14630162,97
sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə 1996656,55
qaytarılan sığorta haqları üzrə 177968,89
tənzimləmə xərcləri 7076,41
təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə 12351432,46
qarşısıalınma tədbirləri fonduna 
ayırmalar üzrə

97028,66

sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər 0,00
İşlərin aparılması xərcləri 5296604,49
Sair xərclər 18063,08

CƏMİ  XƏRCLƏR 19944830,54
Maliyyə mənfəəti (zərəri) 1320340,14
Mənfəətin nizamnamə kapitalına 
yönəldilən hissəsi

0,00

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər) 1320340,14
Mənfəət vergisi 187141,15
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 1133198,99
 

       BÜDCƏYƏ və BÜDCƏDƏNKƏNAR ÖDƏNİŞLƏR 
manatla

Göstəricilərin adları Hesablan-
mışdır

Faktiki 
ödənilmişdir

Mənfəətdən vergi 187141,15 58943,78
Əlavə dəyər vergisi 635,29 0
Gəlir vergisi 220294,47 188473
Əmlak vergisi 1298,63
Torpaq vergisi 
Aksizlər
Ödəmə mənbəyində vergi 25757,56
Sair vergilər
Sosial sığorta və təminat 383263,21 389520,62
Məcburi ödənişlər (0,4%/0.7%) 76516,12 45160,37
İqtisadi sanksiyalar
 

 “Azərenerji” ASC bu 
ilin birinci rübündə 6 
milyard 151 milyon ki
lovat/saat elektrik ener
jisi istehsal edib.
ASC-dən bildirilib ki, 
bu, ötən ilin eyni rübü 
ilə müqayisədə 153 
milyon kilovat/saat və 
ya 2,5 faiz çoxdur. Belə 
ki, ötən ilin birinci rü

bündə 5 milyard 998 
milyard kilovat/saat 
elektrik enerjisi istehsal 
edilmişdi.
Bundan əlavə, elekt
rik enerjisinin ixracı da 
ötən ilin birinci rübü ilə 
müqayisədə artıb. Əgər 
2018-ci ilin birinci rü
bündə qonşu ölkələrə 
131 milyon kilovat/saat 

elektrik enerjisi ixrac 
edilibsə, cari ilin ilk rü
bündə 161 milyon kilo
vat/saat ixrac olunub. 
Bu isə 30 milyon kilo
vat/saat və ya 23 faiz 
artım deməkdir.
Keçən ilin birinci rübü 
ilə müqayisədə bu ilin 
eyni rübündə elektrik 
enerjisinin istehlakı 

3,41 faiz artıb. Ən əsa
sı isə ötən ilin martı ilə 
müqayisədə cari ilin 
eyni ayında istehlak 
6,1 faiz çox olub ki, bu 
da kifayət qədər ciddi 
artım olmaqla yanaşı, 
elektrik enerjisinə ar
tan tələbat tempinin 
getdikcə yüksəldiyini 
göstərir.

Özəlləşdiriləcək dövlət əmla
kının əmlak və torpaq vergiləri 
üzrə borclarının tənzimlənmə
sinə dair Qanun təsdiq edilib.
Prezident İlham Əliyev “Özəl
ləşdiriləcək dövlət əmlakının 
(müəssisələrinin) 2019-cu il 
1 mart tarixinə mövcud olan 
əmlak və torpaq vergiləri üzrə 
borclarının tənzimlənməsi 
haqqında” Azərbaycan Respub
likasının Qanununu təsdiq edib. 
Belə ki, dövlət əmlakının (müəs
sisəsinin) satıcısı müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanının müəy
yən etdiyi orqan (qurum) ilə 
birlikdə özəlləşdirilməsi barədə 
qərar qəbul edilmiş dövlət əm
lakının (müəssisəsinin) bu Qa
nunun qüvvəyə minmə tarixinə 
olan əmlak və torpaq vergiləri 
üzrə borclarını dəqiqləşdirir. 
Özəlləşdirilən dövlət əmlakının 
(müəssisəsinin) qiymətləndiril
məsi zamanı onun balans öhdə
liklərində əks olunmuş debitor 
və kreditor borcları özəlləşdir
mə planında (emissiya prospek
tində) ayrıca göstərilir.
Qanunun qüvvəyə minmə ta
rixindən sonrakı dövrdə özəl
ləşdirilməsi başa çatan dövlət 
əmlakının (müəssisələrinin) bu 
Qanunun qüvvəyə minmə ta
rixinədək olan əmlak və torpaq 
vergiləri üzrə borcları müva
fiq icra hakimiyyəti orqanının 

müəyyən etdiyi orqan (qurum) 
tərəfindən aşağıdakı qaydada 
silinir:
- dövlət əmlakının (müəssisələ
rinin) özəlləşdirildiyi tarixdən 
etibarən bir il ərzində bu borc
ların 30 faizi ödənildikdə – ödə
nilməmiş qalan borcları silinir;
- dövlət əmlakının (müəssisələ
rinin) özəlləşdirildiyi tarixdən 
etibarən iki il ərzində bu borc
ların 50 faizi ödənildikdə – ödə
nilməmiş qalan borcları silinir;
- dövlət əmlakının (müəssisələ
rinin) özəlləşdirildiyi tarixdən 
etibarən üç il ərzində bu borc
ların 70 faizi ödənildikdə – ödə
nilməmiş qalan borcları silinir.
Qanunun müddəaları dövlət 

əmlakının (müəssisələrinin) 
bu Qanunla müəyyən edilmiş 
borclarının məcburi ödənilməsi 
barəsində məhkəmə qərarı qə
bul edilmiş, lakin bu Qanunun 
qüvvəyə minmə tarixinə möv
cud olan ödənilməmiş hissələ
rinə də şamil edilir.
Dövlət əmlakının (müəssisələ
rinin) satıcısı dövlət əmlakının 
(müəssisələrinin) özəlləşdi
rilməsinin başa çatması tarixi 
haqqında məlumatı həmin 
tarixdən bir ay müddətində 
müvafiq icra hakimiyyəti orqa
nının müəyyən etdiyi orqana 
(quruma) təqdim edir.
Qanun 2019-cu il martın 1-dən 
qüvvəyə minir.

Yeni nəsil kassa aparatlarının tət
biqi ilə bağlı yeniliklərdən biri kas
sa çeklərinə tələblərlə əlaqədardır.  
Kassa çeklərində olan məlumatlara 
bir sıra əlavələr edilib.
Vergilər Nazirliyinin Media və 
kommunikasiya mərkəzindən bil
dirilib ki, bu əlavələr nəzarət-kas
sa aparatının fiskal rejiminin ni-
şanı (əlaməti) və QR-koddur. 
Bunlardan QR-kod istehlakçıların 
maraqlarına xidmət edən yenilik
dir.
Belə ki, mağazadan alış-veriş edən 
vətəndaş çekdə yerləşdirilmiş QR-
kod vasitəsilə ona verilən çekin 
həqiqiliyini, həmin çekin Vergilər 
Nazirliyinin bazasında olub-olma
masını yoxlamaq imkanı əldə edə
cək. Bunun üçün mobil telefonla
ra QR-kod reader mobil əlavəsini 
yükləmək və çeki telefona yaxın
laşdırıb bu əlavə vasitəsilə onun 
düzgünlüyünü yoxlamaq olar.
Bununla yanaşı, yeni nəsil kassa 

aparatları üzrə məlumatların çat
dırılması üçün yaradılacaq e-kas
sa.gov.az saytı vasitəsilə də çeki 
yoxlamaq mümkündür. Bunun 
üçün həmin saytdakı “Çekin yox
lanılması” bölməsinə müraciət et
mək lazım olacaq.
Vətəndaşlar, həmçinin “QR-kod 
reader”dən istifadə etməklə və ya 
e-kassa.gov.az saytındakı “Çekin 
yoxlanılması” bölməsinə çek mə
lumatlarını daxil etməklə kassa 
çekində yerləşdirilmiş QR-kodun 

sürətini çıxararaq, çekin elektron 
nüsxəsini də əldə edə biləcəklər.
Pərakəndə ticarətdə nağd və nağ
dsız ödənişlər edən vətəndaşlar 
ödənilən vergi məbləğinin bir his
səsi ilə bağlı vergi güzəştləri əldə 
etmək imkanına malik olacaqlar. 
Bu baxımdan bu vəsaitin əldə 
edilməsi üçün alış-veriş zamanı 
alıcılara çeklərin düzgün təqdim 
edilməsi mütləqdir.
Azərbaycanda yeni nəsil kassa 
aparatlarının tətbiqi ilə kassa əmə
liyyatları haqqında məlumatların 
Vergilər Nazirliyinin informasi
ya bazasına operativ ötürülməsi 
bir sıra yeniliklərə yol açacaq. Bu 
yeniliklərə kassa əməliyyatları
nın uçotunun düzgün aparılma
sı, bununla bağlı məlumatların 
asan əldə olunması və bu sahədə 
nəzarətin təkmilləşdirilməsi, mə
lumatların nazirliyin informasiya 
bazasında avtomatlaşdırılmış re
jimdə ötürülməsi və sair aiddir. 

Dövlət tərəfindən maliyyələşmə
nin minimuma endirilməsi və 
özəl tikinti-investisiya şirkətlə
rinin əməkdaşlığa cəlb edilməsi 
məqsədilə keçirilmiş investisiya 
müsabiqəsi nəticəsində Bakının 
Yasamal rayonu, Xarici dairəvi av
tomobil yolunun kənarında 15,4 
hektar ərazidə 12 çoxmənzilli ya
şayış binasının tikintisi üçün in
vestisiya qoyuluşunu reallaşdıra
caq investor müəyyən olunub.
Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi

nin (MİDA) mətbuat xidmətindən 
bildirilib ki, müsabiqənin qalibi 
“Kristal Abşeron MTK” (www.
kristalabsheron.az) investisiya 
qoyuluşu müqabilində “MİDA” 
MMC-nin sifarişi ilə hazırlanan və 
müvafiq qaydada dövlət eksperti
zasından keçirilmiş layihə-smeta 
sənədlərinə uyğun olaraq tikinti 
işlərini aparmaq, inşaat işlərinin 
gedişi zamanı kompleksin ərazi
sində olan mühəndis-kommuni
kasiya sistemindən və müvafiq 

infrastrukturdan yararlanmaq im
kanını əldə edir.
Müsabiqə şərtlərinə əsasən, inves
tor tərəfindən inşa olunacaq 12 
binada yerləşən mənzillərdən 189-u 
Mənzil İnşaatı Dövlət Agentli
yinin sərəncamına veriləcək və 
“Güzəştli mənzil” elektron sistemi 
vasitəsilə satışa çıxarılaraq güzəşt
lə mənzil əldə etmək hüququ olan 
şəxslərə təklif olunacaq.
Qalan mənzillər investor tərəfin
dən onları bazar qiymətləri ilə 
almaqda maraqlı olan şəxslərə 
satılacaq. “Kristal Abşeron MTK” 
MİDA tərəfindən cəlb olunmuş 
artıq 4-cü özəl investordur.
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Son illərdə həyata keçirilən, konkret hə
dəflərə yönəlmiş məqsədyönlü islahatlar 
ölkənin iqtisadi potensialının daha da 
möhkəmləndirilməsinə, vətəndaşların 
yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması
na, yeni iş yerlərinin açılmasına, əhalinin 
məşğulluğunun və gəlirlərinin artırıl
masına, yoxsulluq səviyyəsinin daha da 
azaldılmasına əhəmiyyətli dərəcədə öz 
müsbət təsirini göstərmişdir. Məhz bu is
lahatların nəticəsidir ki, Heritage Founda
tion tərəfindən hazırlanan hesabatda son 
on il ərzində həyata keçirilən davamlı iq
tisadi islahatlar nəticəsində Azərbaycanın 
ümumi orta hesab üzrə regional və dünya 
göstəricilərindən üstün olaraq Asiya-Sa
kit Okean regionunda 43 ölkə arasında 
14-cü yerdə qərarlaşdığı bildirilir.
Bundan əlavə, sözügedən indeks üzrə 
Azərbaycan Fransa, İtaliya və Yunanıstan 
kimi inkişaf etmiş ölkələr ilə müqayisədə 
ön sıralarda yer tutub. Həmçinin, Rusiya 
da daxil olmaqla bir sıra MDB ölkələrini 
qabaqlayıb.
Heç şübhəsiz ki, Azərbaycanın "2018 Do
ing Business”, "İnklüziv İnkişaf indeksi 
2018” və "Qlobal Rəqabətlilik İndeksi”ndə 
mövqeyinin gücləndirilməsi Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 
başçılığı ilə həyata keçirilən məqsədyön
lü, dərin və köklü iqtisadi islahatlara ve
rilən beynəlxalq qiymətdir.
Rəqəmlərə, statistikaya müraciət etsək, 
görərik ki, regionlarla bağlı dövlət proq
ramlarının icrasına start verildikdən son
ra, yəni ötən 15 il ərzində Azərbaycan iq
tisadiyyatı 3,3 dəfə artmışdır. 15 il ərzində 
Azərbaycana təxminən 250 milyard dollar 
sərmayə qoyulmuş və bu sərmayənin ya
rısı xarici investisiyalardır.
Bu gün xarici investorlar üçün Azərbay
can çox cəlbedici ölkədir. Əgər ilk dəfə  
2006-cı ildə Azərbaycan Dünya Bankının 
"Doing Business” hesabatında 98-ci yer
də qərarlaşmışdısa, ölkə prezidentinin 
də vurğuladığı kimi, aparılan köklü isla
hatlar, investisiya mühitinin yaxşılaşdı
rılması nəticəsində son hesabatda artıq 
ölkəmiz 25-ci yerdədir. Yəni, bu, bir daha 
onu deməyə əsas verir ki, bundan son
ra da həm daxili, həm xarici investorlar 
Azərbaycana böyük həcmdə sərmayə qo
yacaqlar. Həmçinin, bu sərmayə imkan 
verəcək ki, bundan sonra da iş yerləri, 
yeni müəssisələr yaradılsın və ölkəmiz 
inamla inkişaf etsin.
Bütün bu nailiyyətlər bir daha sübut edir 
ki, ölkə əhalisinin layiqli həyat səviyyəsi
ni təmin etmək və sosial rifahını yüksəlt
mək, iqtisadiyyatın tarazlı və dayanıqlı 
inkişafına nail olmaq dövlətin sosial-iq
tisadi inkişaf konsepsiyasının prioritetlə
rindəndir. Bu yaxınlarda Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə keçirilən iqtisadi və 
sosial məsələlərə həsr olunmuş müşavirə 
Azərbaycan cəmiyyətinə bir daha nüma
yiş etdirdi ki, ölkənin iqtisadi inkişaf stra
tegiyasının ana xəttini məhz əhalinin rifah 
halının yaxşılaşdırılması təşkil edir, Prezi
dent həmişə olduğu kimi öz vətəndaşının 
yanındadır.
Ölkəmizdə işçilərin maddi-sosial tələ
batlarının ödənilməsi və layiqli həyat 
səviyyələrinin təmin edilməsi aparılan 
sosial-iqtisadi siyasətin başlıca istiqamət
lərindən biri hesab edilir. Belə bir iqtisadi 
inkişaf sosial siyasətin uğurla reallaşması 
üçün güclü baza yaradır. Bütün bunların 
arxasında dinamik artan, davamlı sosial 
inkişaf dayanır. Son dövrlərdə əhalinin 
gəlirlərinin artırılması meyilləri güclənir. 
Ölkəmizdə ən vacib məsələlərdən biri mi
nimum aylıq əməkhaqqının məbləğinin 
davamlı artırılmasıdır.

Minimum əməkhaqqının məbləği 2019-
cu il martın 1-dən 50 manat artırılaraq 130 
manatdan 180 manata çatdırılıb və ya 38,4 
faiz artırılıb. Azərbaycanda bundan əvvəl 
400 min şəxs 180 manatdan az əməkhaqqı 
alırdı ki, onların da 67 faizi, yəni 270 mini 
dövlət sektorunda çalışırdı. Bu sərəncam
dan sonra isə minimum aylıq əməkhaqqı 
yaşayış minimumuna bərabərləşdirildi. 
Minimum əməkhaqqının artırılması ilə 
bağlı dövlət büdcəsindən illik 400 milyon 
manat, 2019-cu ilin 10 ay ərzində isə 335 
milyon manata qədər əlavə vəsait yönəl
diləcək. Eyni zamanda, ölkə iqtisadiy
yatının güclənməsi ilə qarşıdakı illərdə 
minimum aylıq əməkhaqqının daha da 
artırılacağı gözlənilir.
Minimum əməkhaqqının hazırkı artımı 
birbaşa olaraq 600 minədək insanı əhatə 
edəcək. Belə ki, dövlət sektorunda işləyən 
450 min nəfər və özəl sektorda işləyən 150 
min nəfər bu sərəncamdan faydalanacaq. 
Yəni, dövlət sektoru üzrə 450 min işçinin 
əməkhaqları 30 faiz, özəl sektor üzrə 150 
min işçinin əməkhaqları 15-20 faiz arta
caq. Bununla yanaşı, vergi və sığorta yı
ğımları 150-200 milyon manat artacaq. 
Xüsusən də bu artım nəticəsində qadın
ların orta aylıq əməkhaqqı kişilərin orta 
aylıq əməkhaqqına yaxınlaşacaq.
Heç şübhəsiz ki, minimum əməkhaqqı
nın artımı əmək münasibətlərinin leqal
laşdırılmasına ciddi sağlamlaşdırıcı təsir 
göstərəcək. Hesab edirik ki, minimum 
əməkhaqqının artımı ölkədə orta əmək
haqqının 10 faizədək artırılmasına səbəb 
olacaq ki, bu da məcmu tələbin gücləndi
rilməsinə xidmət edir. Əgər nəzərə alsaq 
ki, bu il Azərbaycanda 3,6 faiz ÜDM ar
tımı olacaq, onda məcmu tələbin artma
sı iqtisadi artıma da stimullaşdırıcı təsir 
göstərəcək. Həm məcmu təklifin, həm də 
məcmu tələbin artması inflyasiya təzyiqi 
ehtimalını heçə endirir.
Beləliklə, cənab prezident Azərbaycan iq
tisadiyyatının davamlı artan imkanlarını 
əhalinin sosial rifahına və layiqli həyat sə
viyyəsinin yaxşılaşdırılmasına istiqamət
ləndirir. Bu, Azərbaycanın ana qanunu 
olan Konstitusiyasında qeyd edilən sosi
alyönümlü bazar iqtisadiyyatının qurul
ması istiqamətində atılan vacib addım 
kimi qiymətləndirilməlidir. 2019-cu ilin 
əvvəlindən cənab prezident tərəfindən 
əməkhaqqı, pensiya və müavinətlərin 
artırılması, şəhid ailələrinə kompensasi
yaların verilməsi, əmanətlərin tam sığor
talanması, özünüməşğulluq proqramının 
genişləndirilməsi, əhalinin mənzil-məişət 
şəraitinin yaxşılaşdırılması və təbii fə
lakətin nəticələrinin aradan qaldırılması 
sahəsində mühüm addımlar atılmışdır.
Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikası
nın Prezidenti İlham Əliyevin "Azərbay
can Respublikasında biznes mühitinin 
əlverişliliyinin artırılması və beynəlxalq 
reytinqlərdə ölkəmizin mövqeyinin daha 
da yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbir
lər haqqında”, eləcə də "Milli iqtisadiy
yat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə 
strateji yol xəritələrinin təsdiq edilməsi 
haqqında” sərəncam və fərmanları nəti
cəsində bir sıra istiqamətlər üzrə mövcud 
vəziyyətin yaxşılaşdırılması, maliyyə sa
bitliyi və davamlı iqtisadi inkişafın təmin 
olunması, Azərbaycanın iqtisadi mövqe
yinin gücləndirilməsi ilə bağlı mühüm 
nailiyyətlər əldə olunub.
Erməni işğalçıları tərəfindən torpaqları
mızın 20 faizindən çoxunun işğalı nəti
cəsində öz evlərindən, yurd yerlərindən 
didərgin salınmış məcburi köçkünlərin 
problemləri həmişə diqqət mərkəzində 
olmuşdur və bu gün də belədir. Heç tə
sadüfi deyil ki, məhz bu diqqət nəticəsin
də son illər ərzində yüzdən çox şəhərcik 
tikilib, köçkünlərə təqdim edilmiş, şəhid 
ailələri, müharibə veteranları, müharibə 
əlilləri üçün 6650 mənzil təqdim edilmiş
dir və bu proses davam etdirilir. Ölkə pre
zidentinin yanvarın 28-də şəhid ailələri ilə 
görüşündə səsləndirdiyi kimi, bu kateqo
riyadan olan bütün vətəndaşlar evlərlə 
təmin olunacaqlar, mənzilsiz qalan şəhid 
ailəsi və müharibə əlili olmayacaq. Şəhid 
ailələrinə ödənilən birdəfəlik müavinətlə
rin maliyyə tutumu 135 milyon manatdır.
Fərman və sərəncamların icrası nəticəsin
də yüz minlərlə imkansız adamın maddi 
vəziyyəti yaxşılaşacaq. Tam mübaliğəsiz 
demək olar ki, miqyasına görə dünyanın 
heç bir ölkəsində belə tədbirlər həyata 
keçirilmir. İlham Əliyev deyib, bir neçə 
aydır ki, ciddi sosial paket üzərində iş 
aparılır. Ölkədə minimum əməkhaqqının, 
minimum pensiyanın, tələbələrin təqaüd

lərinin artırılması, digər ödənişlərin ve
rilməsi bu "böyük sosial paketin” tərkib 
hissəsidir. Bu proqram 500 mindən çox 
adamı əhatə edəcək.
Həyat səviyyəsinin mühüm göstəricilə
rindən biri əhalinin pul gəlirlərinin art
masıdır. 2018-ci ildə əhalinin pul gəlirləri 
53 mlrd. 688,6 mln. manat olmuşdur ki, bu 
2010-cu ilə nisbətən 2 dəfədən də çoxdur. 
I və II devalvasiyadan sonra banklarda 
olan əmanətlərinin həcmi 21,4 faiz azal
mışdı. Lakin son vaxtlar iqtisadi, sosial 
inkişafda əldə edilən nailiyyətlər əhalinin 
banklarda olan əmanətlərinin dinamika
sındakı müsbət meyilləri gücləndirmiş
dir. Bu çox vacib meylin davamlı olması 
üçün əmanətlərin sığortalanması xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edir.
2016-cı ildə cənab prezident tərəfindən 3 
il müddətinə "Əmanətlərin tam sığorta
lanması haqqında” Azərbaycan Respub
likasının Qanunu təsdiq edilmişdi. Bu il 
qərarın qüvvədə olma müddəti bitdiyi 
üçün Prezident İlham Əliyev tərəfindən 

əmanətlərin tam sığortalanması 2020-ci il 
mart ayının 4-nə qədər uzadılır.
Dövlət başçısının bilavasitə rəhbərliyi ilə 
aparılan uğurlu iqtisadi islahatların nəti
cəsində əhalinin banklardakı depozitləri 
2018-ci il ərzində 9,6 faizdən çox artaraq 
7 milyard 542,5 milyon manatdan 8 mil
yard 269,7 milyon manata yüksəlmişdir. 
Əmanətlərdə artım həm tələbli, həm də 
müddətli depozitlər üzrədir. Təsadüfi de
yil ki, müddətli depozitlər üzrə 5,6 faizi 
(291 mln. AZN), tələbli depozitlər üzrə isə 
18,5 faizi (436 mln. AZN) artım müşahi
də edilib. Milli valyutada olan əmanətlər 
2015-ci ilin sonu ilə müqayisədə 2,1 dəfə 
artmış və ölkə iqtisadiyyatının dollarlaş
ması prosesi zəifləmişdir.
Bütövlükdə, əmanətlərin tam sığorta
lanması mexanizmi 8 minə yaxın insanı 
əhatə edir. Hazırda dövlətin sığortala
dığı əmanət həcmi 3 dəfəyədək artaraq 
əmanət portfelinin 77 faizini (6,4 mlrd. 
manat) təşkil etmişdir. Bu isə əmanətlərin 
tam sığortalanması mexanizminin nə qə
dər effektiv olduğunu bir daha sübut edir.
Azərbaycanda əmanətlərin tam sığor
talanması dünyada rast gəlinən nadir 
hallardandır. Məsələn, dünyanın bir çox 
ölkələrində (o cümlədən, qonşu ölkələr
də) əmanətlər müəyyən limit həddində 
sığortalanır. Müqayisə göstərir ki, Azər
baycan dövləti əmanətlərin tam sığorta
lanmasını həyata keçirməklə bu sahədə 
əhalinin maraqlarını ən yüksək səviyyədə 
qorumuş olur.
Problemli kreditlər məsələsi son dörd 
il ən çox müzakirə edilən, gündəmin ən 
vacib məsələlərindən biri idi. Hər kəs bu
nunla bağlı öz narahatlığını bildirir, prob
lemin həll olunacağı günü gözləyirdi. 
Çünki 2015-ci ildə ölkənin bank-maliyyə 
sektorunda yaşananlar, "Beynəlxaq Bank” 
ətrafında baş verənlər, 21 fevral və 21 de
kabr devalvasiyaları əhalinin banklara 
olan kredit borclarının ödənilməsində çox 
ciddi problemlər və sıxıntılar yaratdı.
Xüsusilə dollarla götürülən kreditlərin 
ödənilməsində banklarla müştərilər ara
sında ciddi narazılıqlar özünü büruzə 
verməyə başladı. Təəssüf ki, bu illər ərzin
də problemin qarşılıqlı anlaşma şəraitin
də həlli istiqamətində də banklarla əhali 
arasında dil tapmaq mümkün olmadı. 
Banklar özləri də bu yöndə hansısa addım 
atmadı və beləliklə, problem şişə-şişə bu
günkü duruma gəlib çıxdı. Bu məsələ par
lamentdə də, bizim komitədə də dəfələrlə 
müzakirə mövzusu oldu, problemin həlli 
istiqamətində deputatlar, komitə üzvləri 
tərəfindən ən müxtəlif təkliflər səsləndi

rildi, hətta bu yöndə ayrıca qanun layihə
sinin hazırlanıb müzakirələrə çıxarılması 
və qəbul olunması təklifləri irəli sürüldü.
Banklar real iqtisadiyyata vəsait qoymaq
la, kredit ayırmaqla həm özlərinə, həm də 
ümumilikdə iqtisadiyyatımızın inkişafı
na, insanlarımızın rifah halının yaxşılaş
dırılmasına daha çox töhfə verə bilərlər. 
Ancaq çox təəssüf ki, ötən müddət ər
zində təkliflər təklif olaraq qaldı, onların 
gerçəkləşdirilməsi istiqamətində addım
lar atılmadı. Hətta bankların sağlamlaşdı
rılması üçün dövlət tərəfindən addımlar 
atılsa da, banklar tərəfindən bu istiqamət
də heç bir hərəkətlilik yox idi. Ancaq çox 
sevindirici və təqdirəlayiq haldır ki, artıq 
bir çox məsələlər kimi, bu məsələdə də 
dövlət başçısı İlham Əliyev öz mövqeyini 
açıq şəkildə ifadə etdi, problemin həllinə 
əl qoydu.
Fevralın 25-də ölkə prezidentinin yanında 
keçirilən müşavirədə bir çox məsələlərin 
yaxın gələcəkdə həllinin anonsu verildi, o 
cümlədən, əhalini, dövlətin özünü narahat 

edən problemli kreditlər məsələsinin həlli 
yönündə addımların atılmasının nəzər
də tutulduğu bildirildi. Dövlət başçısı bu 
məsələnin ciddi bir problemə çevrildiyini 
bildirərək, onun həlli ilə bağlı tapşırıqlar 
verildiyini, aidiyyəti qurumların son iki 
ay ərzində bununla ciddi məşğul olduğu
nu söylədi və əlavə etdi ki, məsələnin həl
linə çox vaxt qalmayıb. Elə bu yerdə qeyd 
edim ki, problemli kreditlər məsələsi Bi
rinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın 
da daim diqqətdə saxladığı məsələlərdən 
biri olub. Hətta, problemli kreditlərin həl
li ilə bağlı müvafiq İşçi Qrupunun iclas
larında da iştirak edərək öz məsləhət və 
tövsiyələrini vermişdi. Və bütün bunların 
nəticəsi olaraq (eləcə də, dövlət başçısının 
yanında keçirilən müşavirədən üç gün 
sonra) fevralın 28-də problemli kreditlə
rin həlli ilə bağlı tarixi fərman imzalandı. 
"Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxs
lərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı 
əlavə tədbirlər haqqında” fərman uzun 
müddət müzakirə olunan və əhalini daha 
çox narahat edən sosial məsələlərin həlli 
deməkdir. Ölkə prezidentinin yaradıcı in
sanlarla, mədəniyyət və incəsənət xadim
ləri ilə görüşündə də qeyd etdiyi kimi, bu 
fərmanın dünyada analoqu yoxdur.
Bütövlükdə götürdükdə bu fərmanla 
2015-ci il devalvasiyalarından yaranan 
xarici valyutada olan kreditlərin dəyər 
artımına görə veriləcək kompensasiya 
vətəndaşların bu gün mövcud olan kre
ditlərinin əsas məbləğinin ödənilməsinə 
yönəldiləcək. Burada ən vacib məqamlar
dan biri də odur ki, problemli kreditlər
lə bağlı məhkəmə işləri dayandırılacaq, 
məhkəmələrin qərar və qətnamələri qüv
vədən düşəcək. Bu da haradasa 311 min
dən artıq məhkəmə işini əhatə edir.
Banklarla vətəndaşlar arasında gedən 
məhkəmə işləri həddindən artıq çox idi. 
İnsanlar neçə illərdir məhkəmə çəkiş
mələrindən əziyyət çəkirdilər, burada 
böyük haqsızlıqlar da vardı. Sirr deyil ki, 
bəzi banklar lazım olmayan hərəkət edir
lər, insanları məhkəmə yolu ilə çıxılmaz 
vəziyyətə salırdılar, yəni bu illər ərzində 
evlərini, mülklərini, maşınlarını itirənlər 
də az deyildi. Bununla bağlı böyük nara
zılıqlar yaranırdı, insanlar bu haqsızlıq
larla əlaqədar bizə də müraciət edirdi.
Təsəvvür edin, milyona yaxın insanı, yüz 
minlərlə ailəni əhatə edən 311 mindən 
artıq məhkəmə işi indi geri çəkiləcək. 
Bununla yanaşı, kim ki ötən müddətdə 
banklara artıq pul ödəyib, dəymiş zərər 
ona qaytarılacaq. Eyni zamanda, bütün 
bu məsələlərin həlli nəticəsində insanla

rın inkişaf göstəriciləri yaxşılaşacaq. İn
sanlara dəymiş ziyanın ödənilməsi, 311 
min məhkəmə işinin geri çəkilməsi həm də 
böyük addımdır, humanizm nümunəsidir.
Dünyanın heç bir ölkəsi belə bir addım 
atmayıb. Azərbaycan dövləti isə bunu 
etməyi bacardı. Problemli kreditlər təx
minən 1,6 milyard manatdır, son bir ayda 
pensiyalarla, müavinətlərlə, əməkhaqqı 
artımları ilə bir yerdə bu, 2,2 milyard ma
nat vəsait deməkdir. Deməli, Azərbaycan 
dövlətinin siyasətinin ana xətti əhalidir, 
insanlardır, onların rahatlığının təmin 
edilməsidir.
Bu, həm də onu göstərir ki, iqtisadiyya
tımız güclü, dinamik inkişaf edir və ya
ranan sabitlik, artan gəlirlər problemli 
kreditlərin həll olunmasının da maddi 
əsaslarını əhəmiyyətli dərəcədə möhkəm
ləndirir.
Bütün bu irimiqyaslı sosial layihələrin hə
yata keçirilməsi ilk növbədə Azərbaycan
da aparılan iqtisadi siyasətlə sıx bağlıdır. 
Ölkənin artan iqtisadi qüdrəti, yaradılan 
potensial sosialyönümlü bazar iqtisadiy
yatının qurulması istiqamətində möhkəm 
özül formalaşdırır. Ölkə iqtisadiyyatının 
davamlı inkişafını şərtləndirən sahələr
dən biri də inşaat kompleksidir. Zəngin 
maddi-texniki bazaya malik tikinti komp
leksində əsasən yerli mütəxəssislər çalı
şırlar.
Nəticədə ölkəmizdə müasir emal müəs
sisələri tikilib, yollar çəkilib, körpülər 
salınıb. Bir sözlə, infrastruktur yenidən 
qurulub. İnşaat kompleksində mühüm 
yerlərdən birini də mənzil tikintisi tu
tur. Həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi 
göstəricilərindən biri də əhalinin mən
zillərlə təmin edilməsidir. Bu sahədə iş
lərin sürətləndirilməsi məqsədilə Mənzil 
İnşaatı Dövlət Agentliyi yaradılmışdır. 
Lakin uzun illərdir əhalini narahat edən 
məsələlərdən biri də yeni mənzillərin 
sənədləşdirilməsi problemi idi.
Cənab İlham Əliyev indiyə kimi tikil
miş, amma dövlət sənədi verilməmiş 
çoxmərtəbəli binalarda bu problemi də 
həll edib. Yaxın gələcəkdə müvafiq dövlət 
orqanları bütün sənədləşmə işlərini apa
raraq məsələnin həllini təmin edəcəklər. 
Dörd yüz çoxmənzilli binada təxminən 60 
minə yaxın əhali yaşayır. O vətəndaşların 
ailə tərkibləri təqribən 300-400 min arası
dır. Görün ölkə rəhbərinin bu qərarı neçə 
Azərbaycan vətəndaşının sevincinə səbəb 
olacaqdır.
Regionlarda, rayonlarda keçirdiyim gö
rüşlər zamanı insanlar görülən tədbirlər
dən çox razılıq edirlər. Onlar dövlətin hə
mişə öz vətəndaşının yanında olduğunu 
vurğulayırlar. Bütün bunlar, eyni zaman
da, iqtisadi fəallığın artacağını da deməyə 
əsas verir. Düşünürəm ki, imzalanmış 
fərman və sərəncamlar vətəndaşlarla ya
naşı, banklara da müsbət təsir göstərərək, 
onların da fəaliyyətini aktivləşdirəcəkdir. 
Davam edən islahatlar 2019-cu ilin bütöv
lükdə Azərbaycan üçün uğurlu il olacağı
nı deməyə möhkəm əminlik yaradır.
Azərbaycanın uğurlu inkişaf modelinin 
əsas qayəsi ondadır ki, ölkəmizdə apa
rılan siyasət xalq tərəfindən dəstəklənir. 
Çünki bu siyasət xalqımızın rifah halı
nın yaxşılaşdırılmasına xidmət edir. Bu 
siyasət ölkəmizin güclü dövlətə çevril
məsinə hesablanıb. Məhz bu siyasət nə
ticəsində Azərbaycan dünyanın müxtə
lif kürsülərindən öz sözünü açıq deyir, 
müstəqil siyasətini aparır, maraqlarını 
tam şəkildə qoruyur.
Heç kim kənar, zərərli təsirlərə məruz 
qalmamalıdır, əksinə, bu təsirlərə qarşı 
daha da səfərbər olmalıdır. Bu gün ölkə
mizin müstəqilliyini, inkişafını, sabitliyini 
gözügötürməyən qüvvələr hələ də möv
cuddur. Onlar hər an fürsət gözləyirlər. 
Ona görə də həmin qüvvələrə heç zaman 
fürsət verilməməlidir. Bu dövlət hamımı
zındır, onun üçün hər birimiz məsuliyyət 
daşıyırıq, daşımalıyıq, bir sözlə, burada 
ikinci bir mövqe ola bilməz.
Azərbaycan dövlətinin siyasətinin ana 
xəttini xalqın layiqli həyat səviyyəsi ilə 
yüksək təminatı təşkil edir. Dövlət başçı
sının mövqeyi ondan ibarətdir ki, əhalinin 
həyat səviyyəsini xarakterizə edən bütün 
göstəricilərin bundan sonra da yaxşılaşdı
rılması davam etdiriləcəkdir. 
İmzalanmış son fərman və sərəncamlar da 
məhz bu qəbildən olan tədbirlərdəndir.

ağalar vəliyev,
milli məclisin iqtisadi siyasət, 

sənaye və sahibkarlıq 
komitəsinin sədr müavini

4-10 aprel  2019-cu il



9
manatla

A K T İ V L Ə R İlin əvvəlinə
Hesabat 

dövrünün 
sonuna

I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR
Torpaq, tikili və avadanlıqlar 4 860 705,82   4 798 413,96   
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla 
bağlı məsrəflərin kapitallaş-
dırılması
Daşınmaz əmlaka investisiyalar
Qeyri-maddi aktivlər 441 898,90   386 445,42   
Təxirə salınmış vergi aktivləri
Uzunmüddətli debitor borcları
Uzunmüddətli maliyyə 
aktivləri:

100 000,00   100 000,00   

dövlət qiymətli kağızları
qeyri-dövlət qiymətli kağızları
sair maliyyə aktivləri 100 000,00   100 000,00   
İştrak payı metodu ilə uçota 
alınmış investisiyalar
Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar
Sair aktivlər 54 974,06   53 556,15   
Cəmi uzunmüddətli aktivlər 5 457 578,78   5 338 415,53   

II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

Ehtiyatlar
Debitor borcları: 3 733 707,20   3 329 751,81   
birbaşa sığorta üzrə 2 371 520,99   1 897 190,90   
təkrarsığorta əməliyyatları üzrə: 11 909,44   18 338,67   
- təkrarsığortaçı üzrə 4 050,90   10 480,13   
- təkrarsığortalı üzrə 7 858,54   7 858,54   
asılı təşkilatlar üzrə
büdcə üzrə 
iddia tələbləri üzrə 1 331 573,41   1 339 126,12   
işçi heyəti üzrə 200,00   6 000,00   
sığortalılara verilən borclar üzrə
sair debitorlar 18 503,36   69 096,12   
Pul vəsaitləri  və onların 
ekvivalentləri:

34 097 423,90   70 052 038,57   

kassa 366,79   3 649,55   
hesablaşma hesabı 2 797 935,56   18 803 267,26   
valyuta hesabı 2 097 396,31   8 739 815,08   
depozit hesablar 29 194 122,40   42 496 230,06   
sair pul vəsaitləri 7 602,84   9 076,62   
Qısamüddətli maliyyə aktivləri: 10 471 352,07   9 576 868,09   
dövlət qiymətli kağızları 10 471 352,07   9 576 868,09   
qeyri-dövlət qiymətli kağızları
sair maliyyə aktivləri
Sığorta ehtiyatlarında 
təkrarsığortaçıların payı:

1 623 658,06   618 818,11   

həyat sığortası sahəsi üzrə 1 623 658,06   618 818,11   
qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə
Sair qısamüddətli aktivlər: 121 869,07   95 956,41   
gələcək hesabat dövrlərinin 
xərcləri
verilmiş  avanslar 113 020,64   93 695,89   
təhtəl hesablar 8 848,43   2 260,52   
Sair aktivlər 286 049,60   415 529,02   

Cəmi qısamüddətli aktivlər 50 334 059,90   84 088 962,01   
CƏMİ AKTİVLƏR 55 791 638,68   89 427 377,54   

manatla
Gəlirlər Məbləğ

Əsas əməliyyat gəliri: 60 611 869,62   
birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları 60 104 815,41   
təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları -
sığorta ödənişlərində 
təkrarsığortaçıların payı üzrə 

500 608,18   

təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə 
komissyon muzdlar üzrə

6 446,03   

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi 
(müsbət və ya mənfi)

- 31 728 914,75   

İnvestisiya gəlirləri üzrə 2 708 854,07   
Subroqasiya gəlirləri
Sair gəlirlər 27 151,05   

CƏMİ  GƏLİRLƏR 31 618 959,99   
Xərclər
Əsas əməliyyat xərcləri: 16 614 981,80   
sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə 14 740 342,80   
qaytarılan sığorta haqları üzrə 1 089 233,47   
tənzimləmə xərcləri 26 652,95   
təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə 758 752,58   
qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə
sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər 
İşlərin aparılması xərcləri 6 535 755,19   
Sair xərclər 212 932,95   

CƏMİ  XƏRCLƏR 23 363 669,94   
Maliyyə mənfəəti (zərəri) 8 255 290,05  
Mənfəətin nizamnamə kapitalına 
yönəldilən hissəsi
Vergi qoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər) 8 255 290,05   
Mənfəət vergisi 1 651 058,01   
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 6 604 232,04   
       

    BÜDCƏYƏ və BÜDCƏDƏNKƏNAR ÖDƏNİŞLƏR 
manatla 

Göstəricilərin adları Hesablanmışdır  Faktiki 
ödənilmişdir 

Mənfəətdən  vergi  1651058,01 1696213,95
Əlavə dəyər vergisi 21060,75 21060,75
Gəlir vergisi  106084,63 106084,63
Əmlak vergisi  7520,22 7520,22
Torpaq vergisi  30,52 30,52
Aksizlər  
Ödəmə mənbəyində  
vergi (4%) 

21569,12 21569,12

Sair vergilər 321431,78 321431,78
Sosial sığorta və təminat 222741,11 227989,39
Məcburi ödənişlər (0,3%) 522188,60 423735,16
İqtisadi sanksiyalar 
 

K A P İ TA L  VƏ
Ö H D Ə L İ K L Ə R İlin əvvəlinə

Hesabat 
dövrünün 

sonuna
I . KAPİTAL

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) 
kapitalı 

6 500 000,00   6 500 000,00   

Emissiya gəliri
Geri alınmış kapital (səhmlər)
Kapital ehtiyatları: 4 015 189,65   4 015 189,65   
yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat 4 015 189,65   4 015 189,65   
digər kapital ehtiyatları
Bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər)

4 813 740,55   8 344 540,27   

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 4 792 064,30   6 604 232,04   
Mühasibat uçotu siyasətində 
dəyişikliklərlə bağlı mənfəət 
(zərər) üzrə düzəlişlər
Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş 
mənfəət (ödənilməmiş zərər)

21 676,25   1 740 308,23   

Elan edilmiş dividendlər
Cəmi kapital 15 328 930,20   18 859 729,92   

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR
Sığorta ehtiyatları: 38 042 038,01   68 766 112,81   
Həyat sığortası sahəsi üzrə: 38 042 038,01   68 766 112,81   
Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə: 
Qarşısıalınma tədbirləri fondu 
Uzunmüddətli faiz xərcləri 
yaradan öhdəliklər
Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri
Kreditor borcları: - -
əməyin ödənilməsi üzrə 
büdcə üzrə
sosial sığorta və təminat üzrə 
digər məcburi ödənişlər üzrə 
asılı təşkilatlar üzrə
sair kreditorlar
Sair uzunmüddətli öhdəliklər: - -
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri

alınmış avanslar
Təkrarsığorta əməliyyatları 
üzrə öhdəliklər:

351 153,95   381 535,99   

təkrarsığortaçı üzrə 351 153,95   381 535,99   
təkrarsığortalı üzrə 
Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar
Sair öhdəliklər

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 38 393 191,96   69 147 648,80   
III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR
Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan 
öhdəliklər
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş 
öhdəliklər
Vergi və sair məcburi ödənişlər 
üzrə öhdəliklər
Kreditor borcları: 1 924 299,42   1 281 736,86   
əməyin ödənilməsi üzrə 317,40   
büdcə üzrə 807 556,99   521 726,46   
sosial sığorta və təminat üzrə 
digər məcburi ödənişlər üzrə 177 625,67   250 124,56   
asılı təşkilatlar üzrə
sair kreditorlar 938 799,36   509 885,84   
Sair qısamüddətli öhdəliklər: - -
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri
alınmış avanslar
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

Sair öhdəliklər 145 217,10   138 261,96    
Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 2 069 516,52   1 419 998,82   

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 40 462 708,48   70 567 647,62   
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 55 791 638,68   89 427 377,54   

Qeyd : Ödənilməsinə zəmanət 
verilmiş məbləğlərin cəmi*

2930000,00 750000,00

* Bu sətrlər üzrə məlumatlar balansa daxil edilmir. 

manatla

A K T İ V L Ə R İlin əvvəlinə
Hesabat 

dövrünün 
sonuna

I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR
Torpaq, tikili və avadanlıqlar 11 303 029,63   11 146 187,62   
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı 
məsrəflərin kapitallaşdırılması

7 678,47   

Daşınmaz əmlaka investisiyalar
Qeyri-maddi aktivlər 579 585,32   530 513,73   
Təxirə salınmış vergi aktivləri
Uzunmüddətli debitor borcları
Uzunmüddətli maliyyə aktivləri: 471 000,00   471 000,00   
dövlət qiymətli kağızları
qeyri-dövlət qiymətli kağızları
sair maliyyə aktivləri 471 000,00   471 000,00   
İştrak payı metodu ilə uçota 
alınmış investisiyalar

130 000,00   130 000,00   

Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar
Sair aktivlər 77 846,20   47 940,99   

Cəmi uzunmüddətli aktivlər 12 561 461,15   12 333 320,81   
II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

Ehtiyatlar
Debitor borcları: 5 703 790,02   5 850 822,34   
birbaşa sığorta üzrə 3 194 951,94   4 038 315,87   
təkrarsığorta əməliyyatları üzrə: 579,83   579,81   
- təkrarsığortaçı üzrə 579,83   579,81   
- təkrarsığortalı üzrə - -
asılı təşkilatlar üzrə
büdcə üzrə 186 029,87   101 320,23   
iddia tələbləri üzrə 1 974 742,41   1 643 005,15   
işçi heyəti üzrə 215 875,00   
sığortalılara verilən borclar üzrə
sair debitorlar 131 610,97   67 601,28   
Pul vəsaitləri  və onların 
ekvivalentləri:

17 530 371,19   17 799 711,83   

kassa 1 152,62   2 238,93   
hesablaşma hesabı 1 004 248,75   709 318,01   
valyuta hesabı 575 652,55   226 226,44   
depozit hesablar 15 271 246,50   16 164 125,00   
sair pul vəsaitləri 678 070,77   697 803,45   
Qısamüddətli maliyyə aktivləri: 1 164 894,60   642 600,00   
dövlət qiymətli kağızları 1 164 894,60   642 600,00   
qeyri-dövlət qiymətli kağızları
sair maliyyə aktivləri
Sığorta ehtiyatlarında 
təkrarsığortaçıların payı:

5 631 651,29   5 032 475,61   

həyat sığortası sahəsi üzrə
qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə 5 631 651,29   5 032 475,61   
Sair qısamüddətli aktivlər: 119 006,00   107 100,99   
gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri 26 342,70   26 342,70   
verilmiş  avanslar 84 039,94   77 397,50   
təhtəl hesablar 8 623,36   3 360,79   
Sair aktivlər 272 129,95   351 341,76   

Cəmi qısamüddətli aktivlər 30 421 843,05   29 784 052,53   
CƏMİ AKTİVLƏR 42 983 304,20 42 117 373,34   

  
K A P İ TA L  VƏ

Ö H D Ə L İ K L Ə R İlin əvvəlinə
Hesabat 

dövrünün 
sonuna

I . KAPİTAL
Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı 5 008 500,00   5 008 500,00   
Emissiya gəliri
Geri alınmış kapital (səhmlər)
Kapital ehtiyatları: 8 630 050,66   8 630 050,66   
yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat 8 630 050,66   8 630 050,66   
digər kapital ehtiyatları
Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) - 658 699,47   - 1 687 280,32   
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) - 1 027 406,73   - 770 375,49   
Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə 
bağlı  mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər
Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş 
mənfəət (ödənilməmiş zərər)

368 707,26   - 916 904,83   

Elan edilmiş dividendlər
Cəmi kapital 12 979 851,19   11 951 270,34   

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR
Sığorta ehtiyatları: 27 824 596,29   25 175 913,41   
Həyat sığortası sahəsi üzrə :
Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə: 27 824 596,29   25 175 913,41   
Qarşısıalınma tədbirləri fondu 225 449,20   428 240,60   
Uzunmüddətli faiz xərcləri 
yaradan öhdəliklər
Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri
Kreditor borcları: - -
əməyin ödənilməsi üzrə 
büdcə üzrə
sosial sığorta və təminat üzrə 
digər məcburi ödənişlər üzrə 
asılı təşkilatlar üzrə
sair kreditorlar
Sair uzunmüddətli öhdəliklər: - -
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri
alınmış avanslar
Təkrarsığorta əməliyyatları 
üzrə öhdəliklər:

474 774,94   1 222 697,60   

təkrarsığortaçı üzrə 441 438,41   1 202 499,70   
təkrarsığortalı üzrə 33 336,53   20 197,90   
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

Sair öhdəliklər
Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 28 524 820,43   26 826 851,61   

III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR
Qısamüddətli faiz xərcləri 
yaradan öhdəliklər
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş 
öhdəliklər
Vergi və sair məcburi 
ödənişlər üzrə öhdəliklər
Kreditor borcları: 953 879,74   2 873 832,62   
əməyin ödənilməsi üzrə 
büdcə üzrə
sosial sığorta və təminat üzrə 1 971,90   
digər məcburi ödənişlər üzrə 132 645,69   124 690,68   
asılı təşkilatlar üzrə -
sair kreditorlar 821 234,05   2 747 170,04   
Sair qısamüddətli öhdəliklər: 331 737,26   -
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri 331 737,26   
alınmış avanslar
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

Sair öhdəliklər 193 015,58   465 418,77   
Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 1 478 632,58   3 339 251,39   

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 30 003 453,01   30 166 103,00   
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 42 983 304,20   42 117 373,34   

Qeyd : Ödənilməsinə zəmanət verilmiş 
məbləğlərin cəmi*

30 000,00

* Bu sətrlər üzrə məlumatlar balansa daxil edilmir.

manatla
Gəlirlər Məbləğ

Əsas əməliyyat gəliri: 37 935 259,70   
birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları 36 832 413,16   
təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları -
sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı üzrə 620 124,51   
təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr 
üzrə komissyon muzdlar üzrə

482 722,03   

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi 
(müsbət və ya mənfi)

2 049 507,20   

İnvestisiya gəlirləri üzrə 441 613,98   
Subroqasiya gəlirləri 355 849,34   
Sair gəlirlər 181 805,05   

CƏMİ  GƏLİRLƏR 40 964 035,27   
Xərclər

Əsas əməliyyat xərcləri: 26 718 002,85   
sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə 20 082 373,54   
qaytarılan sığorta haqları üzrə 969 464,04   
tənzimləmə xərcləri 106 346,83   
təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə 5 357 027,04   
qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə 202 791,40   
sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər 
İşlərin aparılması xərcləri 13 132 765,44   
Sair xərclər 1 883 642,47   

CƏMİ  XƏRCLƏR 41 734 410,76   
Maliyyə mənfəəti (zərəri) - 770 375,49   
Mənfəətin nizamnamə kapitalına 
yönəldilən hissəsi
Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər) - 770 375,49   
Mənfəət vergisi
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) - 770 375,49   
 

             BÜDCƏYƏ və BÜDCƏDƏNKƏNAR ÖDƏNİŞLƏR
manatla 

Göstəricilərin adları Hesablanmışdır Faktiki 
ödənilmişdir 

Mənfəətdən  vergi  - 57 281,58    
Əlavə dəyər vergisi 24 571,10    24 571,10    
Gəlir vergisi  302 042,67    302 042,67    
Əmlak vergisi  20 155,32    20 155,32    
Torpaq vergisi  97,92    97,92    
Aksizlər    
Ödəmə mənbəyində vergi (4%) 154 457,10    154 457,10    
Sair vergilər 36 472,88    36 472,88    
Sosial sığorta və təminat 715 583,85    711 799,06    
Məcburi ödənişlər (0,3%) 249 734,67    245 812,59    
İqtisadi sanksiyalar   
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Vergi Məcəlləsində edilmiş də
yişikliklərə görə qeyri-sahib
karlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan 
şəxslər nə qədər vergi ödəməli
dirlər? 
Bu, vergiödəyicisinin gəlirin
dən aslıdırmı?
Vergilər Nazirliyinin Media və 
kommunikasiya mərkəzindən 
AZƏRTAC-ın sualına cavab 
olaraq bildirilib ki, Vergi Mə

cəlləsinin cari il yanvarın 1-dən 
qüvvəyə minən müddəalarına 
əsasən, illik gəlirin həcmindən 
asılı olmayaraq qeyri-sahibkar
lıq fəaliyyəti üzrə illik gəlirdən 
14 faiz dərəcə ilə vergi tutulur. 
Hesabat ili ərzində əldə olunan 
gəlirlər üzrə növbəti ilin mart 
ayının 31-dən gec olmayaraq 
gəlir vergisinin bəyannaməsi 
vergi orqanına təqdim edilir.

Qarabağ müharibəsi və 20 Yan
var şəhidlərinin bir nəfər ailə 
üzvünün banklara 360 gündən 
çox gecikməsi olan 1000 AZN 
qədər kreditləri (faiz borcu 
daxil olmaqla) bankların öz və
saitləri hesabına ödəniləcək.
Azərbaycan Banklar Assosia
siyasından (ABA)  bildirilib ki, 
qurumun Rəyasət Heyətinin 
geniş tərkibdə iclası keçirilib. 
İclasda yekdilliklə Qarabağ 

müharibəsi və 20 Yanvar şəhid
lərinin bir nəfər ailə üzvünün 
banklara 360 gündən çox ge
cikməsi olan 1000 manatadək 
kreditlərinin (faiz borcu daxil 
olmaqla) bankların öz vəsaitləri 
hesabına ödənilməsi barədə qə
rar qəbul edilib.
İclasda bundan sonra da bankla
ra bu istiqamətdə əlavə güzəşt
lər edilməsi imkanlarının araş
dırılması tövsiyə olunub.

İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstə
yi, Azərbaycanda İxracın və 
İnvestisiyaların Təşviqi Fon
dunun (AZPROMO) təşkilatçı
lığı ilə Azərbaycan məhsulları 
Moskvada keçirilən “MosBuild 
2019” beynəlxalq tikinti və inşa
at materialları sərgisində nüma
yiş edilir.
Moskvanın ən iri “Crocus Expo” 
sərgi kompleksində 147,5 kvad
ratmetr sahədə Azərbaycanın 
10 şirkəti məhsullarını “Made 
in Azerbaijan” vahid ölkə sten
dində təqdim edir. Azərbay
can həm də sərginin qeydiyyat 
sahəsinin sponsorudur.
Sərgidə ölkəmizi 10 şirkət - “Bos
son”, “Idea”, “BKN”, “SemSan”, 
“NB Group”, “Fəxrəddin-K”, 
“Karvan L”, “CMT Group”, 
“Mətanət A” və “STP” təmsil 
edir. Azərbaycan şirkətləri sərgi 

iştirakçılarına kərpic, boya, se
ment, bağ mebeli, kabel, plastik 
borular, fitinqlər və sair təklif 
edirlər. Sərgi çərçivəsində po
tensial müştərilərlə görüşlər ke
çirilir, məhsulların ixracına dair 
müzakirələr aparılır, yeni məh

sullarının təqdimatı keçirilir.
“MosBuild” sərgisi bu il 25-ci 
dəfə təşkil olunub. Sərgidə 40 
ölkədən 1200-dən çox şirkət iş
tirak edir. Sərgi çərçivəsində 
keçiriləcək 90 biznes tədbirdə 
240 mütəxəssis çıxış edəcək.

Azərbaycanın Litvadakı səfiri 
Tamerlan Qarayevin bu ölkə
nin kənd təsərrüfatı naziri 
Hedrius Surplis ilə görüşün
də aqrar sahədə əməkdaşlığın 
perspektivləri müzakirə olu
nub.
“Biz kənd təsərrüfatı sahə
sindəki təcrübələrimizi Azər
baycan ilə bölüşməkdən daim 
məmnunuq”, - deyən litvalı 
nazir Azərbaycanın da inkişaf 
modeli ilə yaxından maraq
landıqlarını bildirib. O, ölkəsi
nin Azərbaycan sərmayələrinə 
açıq olduğunu vurğulayıb.
Görüşdə qeyd olunub ki, Litva 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 
Milli Ödəniş Agentliyi İtaliya 
və Polşanın müvafiq qurum

ları ilə birlikdə Azərbaycanda 
Avropa İttifaqının “Tvinninq” 
layihəsinin həyata keçirilməsi 
üçün seçilib. Nazir vurğulayıb 
ki, bu layihə litvalıların aqrar 
sahədə Azərbaycanda həyata 
keçirdikləri ilk iş deyil.
Səfir T.Qarayev, öz növbəsində 
bildirib ki, Azərbaycan Litva 

ilə yalnız ərzaq təhlükəsizli
yi, keyfiyyət və fitosanitariya 
sahəsində əməkdaşlıq haqqın
da razılaşma imzalamaqla ki
fayətlənmək istəmir. Ölkəmiz, 
həmçinin kənd təsərrüfatı ins
titutları arasında əməkdaşlığın 
inkişaf etdirilməsində, kənd 
təsərrüfatı və qida məhsulları
nın ticarətinin həcminin artırıl
masında maraqlıdır. Yaxın za
manlar üçün nəzərdə tutulan 
planlar arasında Azərbaycanın 
Vilnüsdə Ticarət Evinin açıl
ması da var.
Məlumat üçün bildirək ki, 
2017-ci illə müqayisədə Litva
dan Azərbaycana ixrac olunan 
məhsulların həcmi 27,5 faiz ar
taraq 4,1 avro təşkil edib.

Fevralın 28-nə Azərbaycanda 
fəaliyyət göstərən bankların 
cəmi aktivləri 29 milyard 950,8 
milyon manat, cəmi öhdəlikləri 
isə 25 milyard 708 milyon ma
nat təşkil edib.
Maliyyə Bazarlarına Nəzarət 
Palatasının mətbuat xidmətin
dən AZƏRTAC-a bildirilib ki, 
sektorun balans kapitalı 4 mil
yard 242,8 milyon manat olub. 
Fevralda bank sektorunun ak
tivləri 1,2 faiz (348 milyon ma
nat), öhdəlikləri 0,9 faiz (222,3 
milyon manat), balans kapitalı 

isə 3 faiz (125,5 milyon manat) 
artıb. Bankların kredit port
feli fevralda 0,7 faiz (88,9 mil
yon manat) artaraq 12 milyard 
629,9 milyon manat təşkil edib.
Fevralda fiziki şəxslərin 
əmanətləri 8 milyard 118,5 
milyon manat təşkil edib. İlin 

ikinci ayında əmanətlər 1,7 faiz 
(137,8 milyon manat) artıb.
Ay ərzində bankların əməliy
yat mənfəəti 113,7 milyon ma
nat, xalis mənfəəti isə 49,2 mil
yon manat təşkil edib.
Fəaliyyət göstərən 30 bankın fi
liallarının sayı 509, şöbələrinin 
sayı 130, ATM-lərin sayı 2524 
olub. Bank sektorunun işçi 
heyətinin sayında artım fevral
da da davam edib. Belə ki, cari 
ilin fevralında işçi sayı 0,5 faiz 
(95 nəfər) artaraq 17 min 683 
nəfər olub.

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Sahibkarlığın 
İnkişafı Fondu tərəfindən indiyədək ümumi 
dəyəri 5,1 milyard manat olan 35 mindən çox 
sahibkarlıq subyektinin layihəsinə 2,3 milyard 
manatlıq dövlətin güzəştli krediti verilib.
Bu barədə jurnalistlərə müsahibəsində iqtisadiyyat 
nazirinin müavini Sahib Məmmədov deyib.
Nazir müavini qeyd edib ki, bu kreditlərin əsas 
hissəsi geri qaytarılan vəsaitlər hesabına təmin 
olunub.

May ayında Çinin Şanxay 
şəhərinə ixrac missiyası təşkil 
olunacaq.
Azərbaycanda İxracın və İn
vestisiyaların Təşviqi Fondu 
(AZPROMO) Şanxaya təşkil 
olunacaq ixrac missiyasında 
iştirak üçün sənəd qəbulu elan 
edib. İxrac missiyası mayın 

13-dən 18-dək da
vam edəcək. Missiya 
qida, şərab və al
koqollu içki sahələri
ni əhatə edir.
İxrac missiyasında 
iştirak etmək üçün 
ixracatçılar müsabiqə 
əsasında seçiləcək.

Cari ilin yanvar-fevral 
aylarında Azərbaycanın 
ixracı 3,2 milyard ABŞ 
dolları təşkil edib.
AZƏRTAC İqtisadi İsla
hatların Təhlili və Kom
munikasiya Mərkəzinin 
"İxrac icmalı"na istinadla 
xəbər verir ki, bu müd
dətdə qeyri-neft sektoru 
üzrə ixrac isə 282 milyon 
dollar olub.
2018-ci ilin müvafiq döv
rü ilə müqayisədə cari ilin 
ilk iki ayında qeyri-neft 
sektoru üzrə ixrac 40 mil

yon dollar və ya 16,5 faiz 
artıb. Hesabat ayların
da Rusiyaya 82 milyon, 
Türkiyəyə 63,6 milyon, 
Gürcüstana 37 milyon, 
İsveçrəyə 20,6 milyon və 
İrana 8,5 milyon dollarlıq 
qeyri-neft sektoruna aid 
məhsul ixrac olunub.
Keçən ilin müvafiq döv
rü ilə müqayisədə bu ilin 
yanvar-fevral aylarında 
Rusiyaya qeyri-neft ixra
cı 21 faiz, Gürcüstana 13 
faiz və İrana 2,1 dəfə ar
tıb.

AZƏRTAC İqtisadi İslahatla
rın Təhlili və Kommunikasiya 
Mərkəzinin "İxrac icmalı"na 
istinadla xəbər verir ki, bu ilin 
yanvar-fevral aylarında mey
və-tərəvəz ixracı 76 milyon, 
elektrik enerjisinin ixracı 30,5 
milyon, plastmas və onlardan 
hazırlanan məmulatların ixracı 
30,1 milyon, pambıq lifi ixracı 
26 milyon, alüminium və ondan 
hazırlanan məmulatların ixra
cı 13,5 milyon, kimya sənayesi 
məhsullarının ixracı 12,6 mil
yon, qara metallar və onlardan 
hazırlanan məmulatların ixracı 
6,6 milyon, alkoqollu və alkoqol
suz içkilərin ixracı 4,1 milyon, 
pambıq ipliyi ixracı 3,7 milyon 
dollar təşkil edib.
Keçən ilin müvafiq dövrü ilə 

müqayisədə cari ilin yanvar-fev
ral aylarında pambıq lifinin 
ixracı 2,6 dəfə, alkoqollu və al
koqolsuz içkilərin ixracı 2,5 dəfə, 
kimya sənayesi məhsullarının 

ixracı 90 faiz, elektrik enerjisinin 
ixracı 50 faiz, meyvə-tərəvəzin 
ixracı 30 faiz, plastmas və onlar
dan hazırlanan məmulatların ix
racı 26 faiz artıb.
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manatla

A K T İ V L Ə R İlin 
əvvəlinə

Hesabat 
dövrünün 

sonuna
I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

A1 Torpaq, tikili və avadanlıqlar 12469,45 4271,04
A2 Torpaq, tikili və avadanlıqlarla 

bağlı məsrəflərin 
kapitallaşdırılması

A3 Daşınmaz əmlaka investisiyalar
A4 Qeyri-maddi aktivlər 15033,33 12833,33
A5 Təxirə salınmış vergi aktivləri
A6 Uzunmüddətli debitor borcları
A7 Uzunmüddətli maliyyə aktivləri:
A8 dövlət qiymətli kağızları
A9 qeyri-dövlət qiymətli kağızları

A10 sair maliyyə aktivləri
A11 İştrak payı metodu ilə uçota 

alınmış investisiyalar
A12 Təsisçi və ya səhmdarlarla 

hesablaşmalar
A13 Sair aktivlər
B1 Cəmi uzunmüddətli aktivlər 27502,78 17104,37

II . QISAMÜDDƏTLİ 
AKTİVLƏR

C1 Ehtiyatlar
C2 Debitor borcları: 8141,28 7698,74
C3 birbaşa sığorta üzrə
C4 təkrarsığorta əməliyyatları üzrə:
C5 - təkrarsığortaçı üzrə
C6 - təkrarsığortalı üzrə 
C7 asılı təşkilatlar üzrə
C8 büdcə üzrə 3163,66
C9 iddia tələbləri üzrə 

C10 işçi heyəti üzrə 
C11 sığortalılara verilən borclar üzrə
C12 sair debitorlar 4977,62 7698,74
C13 Pul vəsaitləri  və onların 

ekvivalentləri:
545,94 765,27

C14 kassa 
C15 hesablaşma hesabı 545,94 765,27
C16 valyuta hesabı 
C17 depozit hesablar 
C18 sair pul vəsaitləri 
C19 Qısamüddətli maliyyə aktivləri:
C20 dövlət qiymətli kağızları
C21 qeyri-dövlət qiymətli kağızları
C22 sair maliyyə aktivləri
C23 Sığorta ehtiyatlarında 

təkrarsığortaçıların payı:
C24 həyat sığortası sahəsi üzrə
C25 qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə
C26 Sair qısamüddətli aktivlər: 446,95
C27 gələcək hesabat dövrlərinin 

xərcləri
446,95

C28 verilmiş  avanslar
C29 təhtəl hesablar
C30 Sair aktivlər 165,2
D1 Cəmi qısamüddətli aktivlər 9134,17 8629,21
E1 CƏMİ AKTİVLƏR 36636,95 25733,58

manatla
Gəlirlər Məbləğ

A1 Əsas əməliyyat gəliri:
A2 birbaşa sığorta üzrə sığorta 

haqları
A3 təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta 

haqları
A4 sığorta ödənişlərində 

təkrarsığortaçıların payı üzrə 
A5 təkrarsığortaya verilmiş 

müqavilələr üzrə komissyon
muzdlar üzrə

A6 Xalis sığorta ehtiyatlarının 
dəyişməsi (müsbət və ya mənfi)

A7 İnvestisiya gəlirləri üzrə 
A8 Subroqasiya gəlirləri
A9 Sair gəlirlər 126974,57
B1 CƏMİ  GƏLİRLƏR 126974,57

Xərclər
C1 Əsas əməliyyat xərcləri:
C2 sığorta ödənişləri və sığorta 

məbləğləri üzrə
C3 qaytarılan sığorta haqları üzrə
C4 tənzimləmə xərcləri
C5 təkrarsığortaya verilmiş sığorta 

haqları üzrə
C6 qarşısıalınma tədbirləri fonduna 

ayırmalar üzrə
C7 sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər 
C8 İşlərin aparılması xərcləri 179362,83
C9 Sair xərclər 
D1 CƏMİ  XƏRCLƏR 179362,83
E1 Maliyyə mənfəəti (zərəri) -52388,26
E2 Mənfəətin nizamnamə 

kapitalına yönəldilən hissəsi
E3 Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət 

(zərər)
-52388,26

E4 Mənfəət vergisi
E5 Hesabat dövründə xalis mənfəət 

(zərər)
-52388,26

BÜDCƏYƏ və BÜDCƏDƏNKƏNAR ÖDƏNİŞLƏR
manatla

Göstəricilərin adları Hesablan-
mışdır 

Faktiki 
ödənilmişdir

A1 Mənfəətdən  vergi 

A2 Əlavə dəyər vergisi 884,03 0
A3 Gəlir vergisi 8490,17 4223,37
A4 Əmlak vergisi 121,92 65,02
A5 Torpaq vergisi 

A6 Aksizlər 
A7 Ödəmə mənbəyində 

vergi (14%)+10%
2444,79 489,00

A8 Sair vergilər

A9 Sosial sığorta və təminat 21568,13 19491,34
A10 Məcburi ödənişlər 

(0,3%)
2941,11 2546,8

A11 Məcburi ödənişlər 
(0,5%)

980,37 820,46

A12 İqtisadi sanksiyalar-
peniya

181,84 624,5

K A P İ TA L  VƏ
Ö H D Ə L İ K L Ə R

İlin 
əvvəlinə

Hesabat 
dövrünün 

sonuna
I . KAPİTAL

F1 Ödənilmiş nominal 
(nizamnamə) kapitalı 

10,00 10,00

F2 Emissiya gəliri
F3 Geri alınmış kapital (səhmlər)
F4 Kapital ehtiyatları:
F5 yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat
F6 digər kapital ehtiyatları

F7 Bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər)

-93839,63 -146227,89

F8 Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) -32236,66 -52388,26

F9 Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə 
bağlı mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər

F10 Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş 
mənfəət  (ödənilməmiş zərər)

-61602,97 -93839,63

F11 Elan edilmiş dividendlər
G1 Cəmi kapital -93829,63 -146217,89

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR
H1 Sığorta ehtiyatları:
H2 Həyat sığortası sahəsi üzrə:
H3 Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə: 
H4 Qarşısıalınma tədbirləri fondu 

H5 Uzunmüddətli faiz xərcləri 
yaradan öhdəliklər

23058,00

H6 Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
H7 Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri 172,93 1267,27
H8 Kreditor borcları: 1755,00
H9 əməyin ödənilməsi üzrə 

H10 büdcə üzrə
H11 sosial sığorta və təminat üzrə 
H12 digər məcburi ödənişlər üzrə 
H13 asılı təşkilatlar üzrə
H14 sair kreditorlar 1755,00
H15 Sair uzunmüddətli öhdəliklər:
H16 gələcək hesabat dövrünün gəlirləri
H17 alınmış avanslar
H18 Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə 

öhdəliklər:
H19 təkrarsığortaçı üzrə
H20 təkrarsığortalı üzrə 

H21 Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar

H22 Sair öhdəliklər
I1 Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 23230,93 3022,27

III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

J1 Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan 
öhdəliklər

J2 Qısamüddətli qiymətləndirilmiş 
öhdəliklər

J3 Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə 
öhdəliklər

J4 Kreditor borcları: 37082,09 37299,71
J5 əməyin ödənilməsi üzrə 6230,87 7744,26
J6 büdcə üzrə 1718,62
J7 sosial sığorta və təminat üzrə 2111,35 4270,28
J8 digər məcburi ödənişlər üzrə 585,00
J9 asılı təşkilatlar üzrə

J10 sair kreditorlar 28739,87 22981,55
J11 Sair qısamüddətli öhdəliklər:
J12 gələcək hesabat dövrünün gəlirləri
J13 alınmış avanslar
J14 Təsisçi və ya səhmdarlarla 

hesablaşmalar
70153,56 131629,48

J15 Sair öhdəliklər
K1 Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 107235,65 168929,19
L1 CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 130466,58 171951,46
M1 CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 36636,95 25733,57

N1 Qeyd : Ödənilməsinə zəmanət verilmiş 
məbləğlərin cəmi*

0 0

manatla

A K T İ V L Ə R İlin 
əvvəlinə

Hesabat 
dövrünün 

sonuna
I .UZUNMÜDDƏTLİ 

AKTİVLƏR
Torpaq, tikili və avadanlıqlar
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla 
bağlı məsrəflərin 
kapitallaşdırılması
Daşınmaz əmlaka investisiyalar
Qeyri-maddi aktivlər 11 500,00 11 500,00
Təxirə salınmış vergi aktivləri
Uzunmüddətli debitor borcları
Uzunmüddətli maliyyə 
aktivləri:
dövlət qiymətli kağızları
qeyri-dövlət qiymətli kağızları
sair maliyyə aktivləri
İştrak payı metodu ilə uçota 
alınmış investisiyalar
Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar
Sair aktivlər

Cəmi uzunmüddətli aktivlər 11 500,00 11 500,00
II . QISAMÜDDƏTLİ 

AKTİVLƏR
Ehtiyatlar
Debitor borcları:
birbaşa sığorta üzrə
təkrarsığorta 
əməliyyatları üzrə:
- təkrarsığortaçı üzrə
- təkrarsığortalı üzrə 
asılı təşkilatlar üzrə
büdcə üzrə 
iddia tələbləri üzrə 
işçi heyəti üzrə 
sığortalılara verilən borclar üzrə
sair debitorlar
Pul vəsaitləri  və onların 
ekvivalentləri:

2,21 1 335,70

kassa 
hesablaşma hesabı 2,21 1 335,70
valyuta hesabı 
depozit hesablar 
sair pul vəsaitləri 
Qısamüddətli maliyyə aktivləri:
dövlət qiymətli kağızları
qeyri-dövlət qiymətli kağızları
sair maliyyə aktivləri
Sığorta ehtiyatlarında 
təkrarsığortaçıların payı:
həyat sığortası sahəsi üzrə
qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə
Sair qısamüddətli aktivlər:
gələcək hesabat dövrlərinin 
xərcləri
verilmiş  avanslar
təhtəl hesablar
Sair aktivlər

Cəmi qısamüddətli aktivlər 2,21 1 335,70
CƏMİ AKTİVLƏR 11 502,21 12 835,70

  
K A P İ TA L  VƏ

Ö H D Ə L İ K L Ə R
İlin 

əvvəlinə

Hesabat 
dövrünün 

sonuna
I . KAPİTAL

Ödənilmiş nominal 
(nizamnamə) kapitalı 

100,00 100,00

Emissiya gəliri
Geri alınmış kapital (səhmlər)
Kapital ehtiyatları:
yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat
digər kapital ehtiyatları
Bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər)

-14 853,03 0,00

Hesabat dövründə xalis mənfəət 
(zərər)

-14 853,03 0,00

Mühasibat uçotu siyasətində 
dəyişikliklərlə bağlı mənfəət 
(zərər) üzrə düzəlişlər
Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş 
mənfəət (ödənilməmiş zərər)
Elan edilmiş dividendlər

Cəmi kapital -14 753,03 100,00
II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

Sığorta ehtiyatları:
Həyat sığortası sahəsi üzrə :
Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə: 
Qarşısıalınma tədbirləri fondu 
Uzunmüddətli faiz xərcləri 
yaradan öhdəliklər
Uzunmüddətli 
qiymətləndirilmiş öhdəliklər
Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri
Kreditor borcları :
əməyin ödənilməsi üzrə 
büdcə üzrə
sosial sığorta və təminat üzrə 
digər məcburi ödənişlər üzrə 
asılı təşkilatlar üzrə
sair kreditorlar
Sair uzunmüddətli öhdəliklər:
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri
alınmış avanslar
Təkrarsığorta əməliyyatları 
üzrə öhdəliklər:

0,00 0,00

təkrarsığortaçı üzrə
təkrarsığortalı üzrə 
Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar
Sair öhdəliklər

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 0,00 0,00
III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

Qısamüddətli faiz xərcləri 
yaradan öhdəliklər
Qısamüddətli 
qiymətləndirilmiş öhdəliklər
Vergi və sair məcburi ödənişlər 
üzrə öhdəliklər
Kreditor borcları: 4 185,71 6 278,57
əməyin ödənilməsi üzrə 3 335,22 5 002,83
büdcə üzrə 850,49 1 275,74
sosial sığorta və təminat üzrə 
digər məcburi ödənişlər üzrə 
asılı təşkilatlar üzrə
sair kreditorlar 0,00 0,00
Sair qısamüddətli öhdəliklər:
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri
alınmış avanslar
Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar

45 152,63 57 924,79

Sair öhdəliklər
Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 49 338,34 64 203,36

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 49 338,34 64 203,36
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 34 585,31 64 303,36

 

  

manatla
Gəlirlər Məbləğ

Əsas əməliyyat gəliri: 99 234,16
birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları
təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları 99 234,16
sığorta ödənişlərində 
təkrarsığortaçıların payı üzrə 
təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr 
üzrə komissyon  muzdlar üzrə
Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi 
(müsbət və ya mənfi)
İnvestisiya gəlirləri üzrə 
Subroqasiya gəlirləri
Sair gəlirlər 1 806,71

CƏMİ  GƏLİRLƏR 101 040,87
Xərclər

Əsas əməliyyat xərcləri: 89 684,44
sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə
qaytarılan sığorta haqları üzrə
tənzimləmə xərcləri
təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə 89 684,44
qarşısıalınma tədbirləri fonduna 
ayırmalar üzrə
sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər 
İşlərin aparılması xərcləri 62 824,09
Sair xərclər 

CƏMİ  XƏRCLƏR 152 508,53
Maliyyə mənfəəti (zərəri) -51 467,66
Mənfəətin nizamnamə kapitalına 
yönəldilən hissəsi

0,00

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət 
(zərər)

-51 467,66

Mənfəət vergisi 0,00
Hesabat dövründə xalis mənfəət 
(zərər)

-51 467,66

 

“Gənclik  və Maarifçilik”  İB   Azəbaycan Respublika
sının Prezidenti  yanında  Gənclər Fondunun  2018-ci  
il qrant müsabiqəsi çərçivəsində  qalib olduğu   “ÖZ  
BİZNESİNİ QUR”  adlı  layihənin icrasını  davam et
dirir. Layihənin  icrası    10.12. 2018-10.04.2019  tarixli  
intervalı  əhatə edir.   Layihənin  məqsədi  gənclə
ri  sahibkarlıq  fəaliyyətinə  sövq  etmək,  onları  bu 
sahədə  maarifləndirməkdir.   Layihə  çərçivəsində  
təhsil müəssisələrində  gənclərin  iştirakı  ilə  dəyirmi 
masalar  keçirilir.  
Layihənin əsas  vəzifələri  belə  müəyyən edilmiş
dir:  gəncləri sahibkarlıq fəaliyyətinə  sövq  etmək,  
bu sahədə beynəlxalq  və yerli təcrübəni öyrənmək 
və   tətbiq etmək; gəncləri  sahibkarlıq  sahəsində 
maarifləndirmək; gənclərin sahibkarlıq sahəsində  
biliklərinin minimum həddini müəyyən etmək, xü
susi proqram hazırlamaq; "start-up” və sahibkarlıq 
sahəsinə  dair  bilikləri,  vençur kapitalı  haqqında  
məlumatları   gənclərə çatdırmaq;  sahibkarlığa  dair 
İnternet resursları seçmək və onları  gənclərin diqqə
tinə çatdırmaq;  layihə  çərçivəsində  təşkil edilən 
dəyirmi masa  və  müzakirələrdə  gənclərə  sahibkar
lığa  dair     bilgilər  vermək;   biznes  maariflənmə  
və  şəxsi  bines qurmaq üçün zəruri olan  anlayış və  
metodları gənclərin diqqətinə  çatdırmaq və s.   La
yihənin icra  planına  uyğun olaraq  artıq  8 sayda    
dəyirmi  masalar  təşkil  edilməlidir.  Artıq  layihə  
çərçivəsində  6  dəyirmi masa  keçirilmişdir. Yaxın  
vaxtlarda  layihənin  icrası tamamlanacaqdır. 
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Professorlar Fuad Hacızadə və Elşən Hacızadə Akim Bədəlova əzizi
həbibə XaNımıN 

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

allah RəhməT eləSiN

Ötən il qlobal təbii qaz istehlakı 
4,6 faiz artıb.
Bu barədə Beynəlxalq Enerji 
Agentliyinin (IEA) məlumatında 
deyilir.
Bildirilir ki, Çin və ABŞ-da artan 
tələbatla əlaqədar qlobal təbii qaz 
istehlakı keçən il əvvəlki ilə görə 
4,6 faiz artaraq 3,9 trilyon kub
metrə çatıb. Bu, 2010-cu ildən bəri 
ən böyük artımdır.
Ötən il təbii qaz istehlakı ümumi
likdə 170 milyard kubmetr artıb. 
Bu istehlak artımının 40 milyard 
kubmetri kömürdən təbii qaza ke
çid hesabına baş verib.
ABŞ və Çin qlobal tələbat artımın
da aparıcı ölkələr olub. ABŞ-da 
qaz istehlakı 80 milyard kubmetr, 

Çində isə 42 milyard kubmetr ar
tıb.
Çinin enerji səbətində təbii qazın 
payı son 10 ildə ikiqat çoxalıb, 
ötən il isə bu göstərici 8 faiz təş
kil edib. Çin 2018-ci ildə dünyanın 
ən böyük təbii qaz idxalçısı olub. 
Qarşıdakı 5 ildə ölkənin təbii qaz 
tələbatının artacağı gözlənilir. Çi
nin iqtisadi artımı da qaz tələbatı
nın çoxalmasına səbəb olacaq.
Türkiyə, Almaniya və İtaliyanın 
təbii qaz istehlakı isti havalar və 
elektrik enerjisi istehsalında qazın 
payının azalması ilə əlaqədar ge
riləyib. Bu ölkələr anbarlarındakı 
ehtiyatı artırmaq üçün Rusiyadan 
200 milyard kubmetrdən çox qaz 
idxal edib.

Yaponiya və ABŞ bu ayın orta
larında ikitərəfli ticari müqavilə 
üzrə danışıqları davam etdir
məyə hazırlaşırlar.
Yaponiyanın ticarətin bərpa
sı naziri Toşimitsu Moçeqi və 
ABŞ adminstrasiyasının ticari 
məsələlər üzrə nümayəndəsi 
Robert Laythayzer aprelin 15-
16-da Vaşinqtonda bir araya 
gələcəklər.
Xatırladaq ki, ötən ilin sentyab
rında iki ölkənin hökumətlə
ri yeni ticari razılaşma haqda 
danışıqların aparılması barədə 
razılığa gəliblər. Danışıqların 
cari ilin yanvarında başlanması 

nəzərdə tutulsa da, ABŞ-ın Çin 
ilə ticari razılaşmanın imzalan
masına daha çox diqqət ayırma
sı onu təxirə salıb.
Yaponiya tərəfinin bildirdiyinə 
görə, T.Moçeqi və R.Laythayzer 
Yaponiya ilə ABŞ liderlərinin son 
sammitindən sonra dərc edilən 
birgə bəyannaməyə uyğun 
əmtəələrin ticarəti barədə razı
laşmanı müzakirə edəcəklər.
Eyni zamanda, danışıqların bi
rinci raundunda ciddi irəliləyiş 
əldə edilcəyi təqdirdə, digər 
sahələrin, məsələn xidmətlərin 
də müzakirə olunacağı gözləni
lir.

Avstraliyalı startapçılar dün
yada ilk işlək istilik batareyası 
hazırlayıblar. Batareyanın is
tismar müddəti 20 ildir və liti
um-ion batareyaları ilə müqa
yisədə 6 dəfə daha çox enerji 
saxlaya bilər, həmçinin 60-80 
faiz ucuzdur.
AZƏRTAC xarici KİV-lərə is
tinadla xəbər verir ki, “TED” 
(Thermal Energy Device) – 
bu, istənilən növ elektrik ener
jisini (günəş, külək, qalıq və 
bilavasitə şəbəkədən alınan) 

birləşdirə bilən modulyar enerji 
toplayıcısıdır və onu xüsusi izol
yasiyalı kamerada silisiumun 
qızdırılması və əridilməsi üçün 
istifadə edir. Standart TED ba
tareyası özündə 1,2 meqavat-sa
at enerji saxlayır və asanlıqla 6 
metrlik konteynerə yerləşir.
İstehsalçıların məlumatına 
görə, yeni həll qurğuşun-tur
şu batareyası ilə müqayisədə 
12 dəfə, litium-ion batareyala
rı ilə müqayisədə isə bir neçə 
dəfə çox enerji saxlaya bilər.

Çin alimləri kənd təsərrüfatı tul
lantılarını yüksək sıxlıqlı aviasi
ya yanacağına çevirməyə imkan 

verən metod hazırlayıblar.
Yeni həll Çin Elmlər Akademi
yası yanında Dalyan Kimyəvi 
Fizika İnstitutunun alimləri 
tərəfindən işlənib. Onlar sellü
lozadan polisioalkan adlı kim
yəvi birləşmə istehsalına nail 
olublar. Məlum olduğu kimi, 
sellüloz kənd təsərrüfatı və 

meşə tullantılarının əsas kompo
nentidir.

“Moody”s” bildirib ki, Danimarka
nın ekoloji standartlarla bağlı tələbi 
“Şimal axını-2” layihəsinə ciddi ən
gəl ola bilər.
Bunu jurnalistlərə açıqlamasın
da “Moody”s” beynəlxalq reytinq 
agentliyinin Rusiya və MDB ölkələri
nin neft-qaz sektoru üzrə aparıcı ana
litiki Denis Perevezentsev bildirib. 
Onun sözlərinə görə, ötən həftə Da
nimarka Energetika Agentliyinin 
“Nord Stream 2 AG” şirkətindən 
Bornholm adasının cənubundakı iq
tisadi zonada qaz kəmərinin ekologi
yaya təsiri ilə bağlı hesabat istəməsi 
sözügedən layihənin vaxtında başa 

çatdırılması üçün ciddi maneə yara
dacaq.
Həmin zona adanın cənubunda və Da
nimarkanın ərazi sularında yerləşir.
Beləliklə, “Şimal axını-2” layihəsinə 
ikinci alternativ marşrut seçmək 
təklif edilib. Analitik reytinq şirkəti 
hesab edir ki, bu tələb “Qazprom” 
üçün mənfi amildir və qaz kəmərinin 
nəzərdə tutulan müddətdə istifadəyə 
verilməsini sual altında qoyur. 
Plana görə, “Şimal axını-2” boru xət
tinin cari ilin sonunda istifadəyə ve
rilməsi nəzərdə tutulurdu. Ekspert 
bildirib ki, yeni marşrutun seçilməsi 
bir neçə ay davam edə bilər. 

Ümumdünya Ticarət Təşkilatının (ÜTT) 
proqnozuna görə, bu il qlobal mal müba
diləsi çoxsaylı münaqişələr səbəbindən 
aşağı templə inkişaf edəcək. Beynəlxalq 
ticarətin inkişaf tempi 2,6 faiz həcmində 
olacaq. Bu barədə məlumatı mənzil-qə
rargahı Cenevrədə yerləşən beynəlxalq 
təşkilat yayıb.
2018-ci ildə beynəlxalq ticarət dövriyyə
sinin 3 faiz artmasını nəzərə alaraq, ÜTT 
cari ildə inkişaf tempinin 3,6 faiz artaca
ğını proqnozlaşdırırdı.
ÜTT-nin baş direktoru Roberto Azevedo 
bildirib ki, hazırkı münaqişələr və ticari 
əlaqələrdəki gərginliyə görə, inkişaf tem
pinin aşağı düşməsi təəccüblü sayılma

malıdır.
Hazırda dünyanın ən böyük xalq təsərrü
fatlarına malik olan iki dövlət - Çin və ABŞ 
arasında davam edən ticarət münaqişəsi 

ümumdünya mal dövriyyəsi üçün əsas 
risk hesab edilir. Bir-birinə əlavə gömrük 
rüsum və cərimələri, ticari məhdudiyyət
lər tətbiq edən iki ölkə arasındakı bu mü
naqişə səngiməzsə, o zaman bu il ərzində 
ümumdünya ticari dövriyyəsinin inkişafı 
1,3 faizə də düşə bilər.
Təşkilatın açıqlamasına görə, əgər mü
naqişə tez bir zamanda nizamlanarsa, o 
zaman idxal-ixracın inkişaf tempi 4 faizə
dək yüksələ bilər.
Bildirilir ki, ötən il dünyada mal dövriy
yəsinin həcmi 19,48 trilyon ABŞ dollarına 
bərabər olub və enerji daşıyıcılarının qiy
mətinin artması dövriyyəyə müsbət təsir 
göstərib.

“Standart & Poor’s” (“S&P”) 
reytinq agentliyi xəbərdarlıq 
edib ki, Birləşmiş Krallıq Avro
pa İttifaqının tərkibindən çıxa
cağı təqdirdə bu, İspaniyaya 
ciddi təsir göstərəcək. Agentlik 
bir trilyon avrodan çox ÜDM-ə 
malik olan İspaniyanı Brexit 
qarşısında ən zəif Avropa 
ölkələrindən biri adlandırıb.
“S&P” öz nəticələrini İspaniya 
üzərində onunla əsaslandırıb 
ki, Böyük Britaniyada bir neçə 

ispan bankının filialları fəaliy
yət göstərir. Onların sırasında 
“Banco Santander”yə məxsus 
“Santander UK”, həmçinin 
“Banco Sabadell”in mülkiyyəti 
olan “TSB” də vardır. “BBVA” 
və “CaixaBank” da Birləşmiş 
Krallıqda təmsil olunurlar, la
kin onların fəaliyyəti daha az
miqyaslıdır və korporativ sek
torda qərarlaşıb.
Beləliklə, “S&P”nin hesabla
malarına görə, İspaniyanın ma

liyyə riskləri təqribən ÜDM-in 
30 faizinə bərabərdir. Ölkə bu 
göstərici üzrə yalnız Lüksem
burqdan geri qalır.
Böyük Britaniya Avropa İtti
faqının tərkibindən çıxacağını 
elan edəndən sonra Belçika, Al
maniya və İsveçrə kimi bir sıra 
ölkələr Londonda fəaliyyətini 
azaldıb. Eyni zamanda, İspani
ya, həmçinin Fransa və Nider
land isə əksinə, bu ölkədə fəa
liyyətlərini artırıblar.


