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ЧАСТИНА І. 

ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ КРАЇН  
ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ АЗІЇ

РОЗДІЛ 1 

ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ КРАЇН ЗАКАВКАЗЗЯ

1.1. ФІНАНСОВА СИСТЕМА РЕСПУБЛІКИ АЗЕРБАЙДЖАН 

1.1.1. Загальні основи побудови та функціонування  
фінансової системи країни

Азербайджан — президентська республіка. Її бюджетна сис-
тема включає національний бюджет, бюджет м. Баку, бюджети  
67 районів, бюджет Нахічеванської Автономної республіки, місцеві 
бюджети. Частина країни — Нагірний Карабах — окупована Вірме-
нією. Війна за Нагірний Карабах дуже негативно позначилася на 
фінансовій системі країни в цілому, на доходах бюджету і громадян.  
В Азербайджані за період з 1991 до 1995 рр. обсяги ВВП скоротили-
ся на 60%. Але з другої половини 90-х років ХХ ст. в країні почався 
економічний підйом, пов’язаний з розвитком нафтовидобування, 
машинобудування, харчової промисловості, сфери послуг. У 2004 р. 
ВВП Азербайджана становив 30 млрд. дол. США (по 3800 дол. на 
душу населення). В наступні роки ситуація ще покращилась, хоча в 
2007 р. інфляція досягла 16,7% при зростанні ВВП на 26,0%. Дефі-
цит бюджету в 2008 р. склав 17%ВВП.



14

ФІНАНСовІ СИСТемИ крАїН ПІвдеННо-ЗАхІдНої АЗІї 

При переході від централізованого планування до ринкової 
економіки в Азербайджані були проведені важливі реформи:

— створені інститути ринкової економіки (лібералізовані ціни, 
обмінний курс, зовнішня торгівля; сформовані базові умови для 
функціонування товарних і трудових ринків; проведена приватиза-
ція; вжиті заходи по зміцненню приватного сектора, який виробляє 
75% ВВП; створені інститути мікрофінансуваня, кредитування різ-
них секторів бізнесу);

— зняті бар’єри для іноземного капіталу у фінансовому секторі, 
що призвело до росту частки нерезидентів в банківській системі до 
15% і частки активів банків з іноземним капіталом до 30% загаль-
них активів;

— реструктуризовані і частково приватизовані державні банки. 
Частка кредитів, виданих приватними банками за 2000-2009 рр., 
зросла на 25%.

Простежимо динаміку основних макроекономічних показників 
Азербайджана. Після початку ринкових реформ країна  відчувала 
серйозний трансформаційний спад. Однак вже в 1996 році економі-
ка почала зростати, і в наступні роки темпи зростання жодного разу 
не опускались нижче 5%. В цілому за останні 13 років фізичний 
об’єм ВВП Азербайджана зріс майже в п’ять разів — більше, ніж 
в інших перехідних економіках світу. Суттєво збільшилась реальна 
заробітна плата і доходи населення, а рівень бідності знизився при-
близно в чотири рази.

В 2005-2008 рр. ВВП зростав в середньому на 24% в рік. Цей 
вибуховий ріст підтримувався значними об’ємами експорту нафти і 
газу. Також на ріст позитивно вплинули інвестиції, які здійснюва-
лись у попередні роки: за останні 8 років об’єм інвестицій в осно-
вний капітал зріс більш ніж в 11 разів. Норма накопичення в ці 
роки в середньому становила 35%.

В період активної розробки нових нафтових місць видобування 
(2002-2004 рр.) чистий розмір прямих іноземних інвестицій склада-
ла в середньому 36% ВВП. Це стало результатом зусиль керівництва 
країни, спрямованих на забезпечення макроекономічної стабіль-
ності і створення сприятливого інвестиційного клімату.

В 2004-2007 рр. уряд Азербайджана проводив активну фіскаль-
ну політику, і в 2007 р. бюджетний дефіцит складав 0,3% ВВП.
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Фінансова система республіки Туркменістан

Оподатковуваний прибуток зменшується на суму:
 � прибутку, отриманого від діяльності в галузі освіти;
 � прибутку, отриманого юридичними особами, зайнятими у ви-

робництві сільськогосподарської продукції, від реалізації такої про-
дукції, за винятком продукції, яка пройшла промислову переробку;

 � прибутку, отриманого від виробництва протезно-ортопедич-
них виробів і спеціальних транспортних засобів для інвалідів.

Платники податків повинні вести окремий облік прибутку, 
звільненого від оподаткування на прибуток. При неможливості 
виз начення окремих елементів вирахувань, необхідних для підра-
хунку такого прибутку, вони можуть бути визначені з використан-
ням співвідношення доходу від реалізації товарів (робіт, послуг), 
що приймається для визначення пільг, до загальної суми валового 
доходу від реалізації товарів (робіт, послуг).

Податковою базою для податку на прибуток є оподатковуваний 
прибуток за звітний (податковий) період, зменшений на суму пільг, 
встановлених Податковим Кодексом Туркменістану.

Ставки податку на прибуток встановлюються в розмірі:
8 відсотків — для юридичних осіб — резидентів Туркменістану 

недержавної форми власності;
20 відсотків — для інших юридичних осіб.
Ставка податку на прибутки у вигляді дивідендів та інших ко-

штів від дольової участі в інших юридичних особах встановлюються 
в розмірі 15 відсотків.

По доходах, отриманих від ігрової діяльності, встановлюються 
наступні ставки:

 � за кожний гральний автомат — 400 тис. манатів за день;
 � за кожний гральний стіл — 5000 тис. манатів за день;
 � за кожне посадочне місце — 100 тис. манатів за день, або 
 � за кожний квадратний метр приміщення, яке використову-

ється для цієї діяльності, — 40 тис. манатів за день, або
 � за кожну касу прийому платежів — 500 тис. манатів за день.

Якщо при здійсненні окремого виду ігрової діяльності можуть 
бути застосовані різні ставки податку, то використовується ставка 
податку, що наближена до найбільшої суми податку.
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ФІНАНСовІ СИСТемИ крАїН ЦеНТрАльНої АЗІї

Для звільнення від сплати податку на прибуток (дохід) або на-
дання інших податкових привілеїв платник податку повинен пред-
ставити у податкову службу Туркменістану офіційне підтвердження 
того, що він є резидентом держави, з якою Туркменістан  уклав до-
говір (угоду), який діє протягом відповідного податкового періоду 
(або його частини) про усунення подвійного  оподаткування.

13.2.6. Податок на прибутки фізичних осіб

Платниками податку на прибутки фізичних осіб  визнаються 
фізичні особи, які отримують доходи.

Об’єктом оподаткування визнаються доходи, отримані платни-
ком податку:

1) із джерел в Туркменістані і за його межами — для фізичних 
осіб, які є резидентами Туркменістану;

2) із джерел в Туркменістані —  для фізичних осіб, які не є ре-
зидентами Туркменістану.

До доходів із джерел в Туркменістані, які обкладаються подат-
ком на дохід фізичних осіб, відносяться:

а) отримані від юридичної особи — резидента Туркменістану, 
юридичної особи — нерезидента Туркменістану через його філіал, 
представництво або постійне представництво, яке знаходиться на 
території Туркменістану, а також від фізичної особи — індивідуаль-
ного підприємця, зареєстрованого у відповідності з законодавством 
Туркменістану:

 � винагорода за виконання роботи по трудовому договору 
(контракту) і договорах цивільноправового характеру, а також гоно-
рари директорів та інші подібні виплати, які отримуються в якості 
члена ради директорів юридичної особи;

 � дивіденди та інші кошти, які отримуються від дольової участі 
в юридичних особах і товариствах;

 � відсотки по боргових зобов’язаннях будь-якого виду;
 � винагороди за використання або за надання права викорис-

тання авторських прав, визначених Цивільним кодексом Турк-
меністану Сапармурата Туркменбаші, а також свідоцтва, торгової 
марки, товарного знака чи знака обслуговування, креслення або 
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Фікс — комплекс уявлень про юридичні норми та правила по-
ведінки мусульман. 

Фінансова комісія Індії — комісія, яка кожні чотири роки при-
значається Президентом Індії для перевірки фінансової системи 
центру і штатів та розробки рекомендацій стосовно перерозподілу 
податків та допомоги між центром і штатами (28) на наступні п’ять 
років.

Фінансова комісія штату — це комісія, яка щочотири роки при-
значається керівництвом штатів в Індії для перевірки фінансової 
системи штату та місцевих органів.

Фінансова система країни — 1) сукупність суспільних фінансів, 
фінансів підприємств, домогосподарств, страхування, фінансового 
ринку країни; 2) комплекс взаємопов’язаних фінансових відносин, 
які відображають форми і методи організації, розподілу й перероз-
поділу створених у державі грошових фондів.

Фінансовий ринок країни — це сукупність грошових відносин, 
які виникають при купівлі-продажу різних видів цінних паперів 
(акцій, облігацій, дерривативів тощо).

Фонд вирівнювання в Японії — фонд, за допомогою якого нада-
ється допомога менш розвинутим територіям країни.

Фонд допомоги в’єтнамській спільноті за кордоном — фонд, який 
існує як за рахунок бюджетних відрахувань, так і приватних спон-
сорських внесків в’єткієу і використовується для реалізації проектів 
з надання сприяння в’єтнамцям за кордоном у вивченні мови, ор-
ганізації культурних заходів, молодіжних і наукових обмінів.

Фонд сприяння бідним — фонд, який надає пільгові кредити бід-
ним верствам населення у В’єтнамі.

Холдингова компанія — суб’єкт господарювання, який володіє 
контрольними пакетами акцій інших таких суб’єктів і управляє  
їхньою діяльністю та контролює її.

Чеболь — фінансово-промислова група у Республіці Корея.
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Цінний папір — товарний або грошовий документ, який засвід-
чує майнові права і дає право на отримання певного доходу.

Юань — грошова одиниця Китайської Народної Республіки.
Юнус Мухаммад — відомий економіст з Бангладеш, засновник 

так званого “Сільського банку” для незаможних. Лауреат Нобелів-
ської премії миру 2006 р. “за спробу ініціювати економічний і со-
ціальний розвиток знизу”.
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