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ÜMUMİ MÜDDƏALAR 
 

“Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanun layihəsinə Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının 

Rəyi “Hesablama Palatası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 6.0.2, 7.0.1, 

24.1-ci, “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 15-ci 

maddələrinin tələblərinə, həmçinin “Dövlət büdcəsi və büdcədənkənar dövlət fondlarının 

büdcələri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanun layihələrinə Azərbaycan 

Respublikası Hesablama Palatasının rəyinin hazırlanması, baxılması və təsdiq edilməsi 

Qaydaları”na uyğun hazırlanmışdır. 

Hesablama Palatasının Rəyinin hazırlanması eyni zamanda ISSAI 1-in (Auditin 

Təməl Prinsipləri Bəyannaməsi) 2-ci maddəsinin tələblərinə də uyğundur və Standarta  

əsasən AAQ tərəfindən ilkin (pre) auditin keçirilməsi hər bir ölkənin hüquqi şəraiti və şərtləri, 

o cümlədən tələbləri əsasında  müəyyən edilir. 

Rəyin hazırlanmasında Azərbaycan Respublikasının 2020-2023-cü illər üçün 

“Büdcə zərfi”nə daxil olan materiallardan, bir sıra mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının, o 

cümlədən Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin və Dövlət Statistika 

Komitəsinin, həmçinin Mərkəzi Bankın və Dövlət Neft Fondunun hesabat və statistik 

məlumatlarından, Hesablama Palatası tərəfindən həyata keçirilən nəzarət tədbirlərinin, 

eləcə də Hesablama Palatasına daxil olan maliyyə və digər hesabatlar əsasında 

aparılmış təhlillərin nəticələrindən, eyni zamanda, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların 

hesabat və tədqiqatlarından istifadə edilmişdir.  

Rəyin hazırlanmasında “Büdcə zərfi”nə daxil olan sənəd və materialların, habelə 

təqdim edilmiş ümumi büdcə layihəsinin büdcə sistemini tənzimləyən qanunvericilik 

aktlarının tələblərinə uyğun hazırlanması məsələlərinin araşdırılmasına, dövlət 

büdcəsinin gəlir və xərc parametrlərinin, mövcud makroiqtisadi durumun təhlilinə, ayrı-

ayrı dövlət proqramları, həmçinin ortamüddətli perspektiv üzrə ölkənin iqtisadi və sosial 

inkişaf konsepsiyası ilə müəyyən olunmuş məqsədlər və vəzifələr nəzərə alınmaqla 

növbəti ilin yanvar ayının 1-dən qüvvəyə minən yeni Azərbaycan Respublikasının Vahid 

Büdcə Təsnifatının səviyyələri üzrə dövlət büdcəsinin gəlir və xərclərinin, dövlət borcunun 

strukturunun, büdcə kəsirinin maliyyələşmə mənbələrinin araşdırılması və digər 

məsələlərə diqqət yetirilmişdir.  

2020-ci ildən tətbiq ediləcək təsnifatın beynəlxalq standartlara daha uyğun olduğunu 

və hal-hazırda qüvvədə olan təsnifatla bəzi istiqamətlərdə fərqliliyini nəzərə alaraq 

müqayisələr müvafiq hallar üzrə aparılmışdır.  
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Rəyin hazırlanması zamanı yuxarıda qeyd edilmiş mənbələr üzrə məlumatlardan 

istifadə etməklə statistik təhlil metodları, o cümlədən, müqayisəli təhlil, meyllərin təhlili, 

retrospektiv yanaşma və s. tətbiq edilmişdir. 

Rəy aşağıdakı bölmələr üzrə tərtib edilmişdir:  

“Ümumi müddəalar” bölməsində Rəyin hazırlanması zamanı istifadə edilən məlumat 

mənbələri, habelə, Rəyin strukturu barədə icmal məlumat verilmişdir. 

I Bölmədə icmal büdcə layihəsinin əsas parametrlərini şərtləndirən makroiqtisadi 

şərait, o cümlədən dünya üzrə makroiqtisadi meyllər, ölkə iqtisadiyyatının əsas 

makroiqtisadi göstəriciləri barədə məlumat verilmişdir.  

II Bölmədə Qanunun layihəsinin və layihə ilə birgə təqdim edilən sənədlərin  

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun tələblərinə, eləcə də 

“Büdcə qaydası”na, habelə qəbul edilmiş strateji sənədlərə uyğunluğu, büdcə - vergi 

siyasətinin əsas istiqamətləri və s. təhlil edilmişdir. 

IIİ Bölmədə dövlət büdcəsi gəlirləri, xərcləri, büdcə kəsiri, dövlət borcuna və 

öhdəliklərə xidmət xərcləri, həmçinin icmal büdcənin əsas parametrləi üzrə aparılmış 

təhlillər üzrə əsas nəticələrə əks olunmuşdur.  

IV Bölmədə dövlət büdcəsi gəlirlərinin növbəti il üçün müəyyən edilmiş proqnoz 

göstəriciləri vergi və digər gəlir mənbələri, tədiyyə və mülkiyyət növləri üzrə təhlil 

edilmişdir.  

V Bölmədə dövlət büdcəsi xərclərinin funksional, iqtisadi və inzibati təsnifatı üzrə 

strukturunun, habelə büdcədənkənar gəlir və xərclər, həmçinin birdəfəlik təyinatlı 

xərclərin, publik hüquqi şəxslərə ayrılan vəsaitlərin  təhlili aparılmışdır. 

VI Bölmədə dövlət büdcəsinin növbəti il üçün proqnozlaşdırılmış kəsiri və kəsirin 

maliyyələşdirilməsi mənbələrinin əsas istiqamətləri üzrə təhlillər aparılmışdır.   

VII Bölmədə dövlət borcu, o cümlədən dxili və xarici dövlət borcu, dorca xidmət 

xərəcləri üzrə nəzərdə tutulmuş proqnoz göstəricilər, həmçinin dövlət borcunun yuxarı 

həddi ilə bağlı təhlillər aparılmışdır.   

VIII Bölmədə aparılmış təhlillər əsasında Hesablama Palatasının tövsiyələri əks 

etdirilmişdir.  
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I BÖLMƏ. BÜDCƏ PARAMETRLƏRİNİ FORMALAŞDIRAN İQTİSADİ 

MÜHİTİN TƏHLİLİ 

 

1.1. Dünya üzrə makroiqtisadi meyllər 

 

2020-ci ilin dövlət büdcəsinin layihələndirildiyi cari ilin ötən dövrü dünyada 

makroiqtisadi və siyasi amillərin təsiri ilə formalaşan müxtəlif meyllərlə xarakterizə oluna 

bilər: 

 Qlobal iqtisadi mənzərədə qeyri-müəyyənlik yüksəlməkdə davam etmiş; 

 Proteksionizm fonunda geosiyasi gərginliklər iqtisadi tərəddüdlərin əsas 

determinantlarından birinə çevrilmiş; 

 Mühüm iqtisadiyyatlarda artım tempi səngimiş; 

 Tətbiq edilən sanksiyalar məcmu tələb və təklif həcmini məhdudlaşdırmaqla, 

qlobal ticarəti zəiflətmiş; 

 Tələbin təşviq olunması məqsədilə mülayim monetar siyasət tədbirləri 

genişlənmiş; 

 Qlobal iqtisadi qeyri-müəyyənlik fonunda İnkişaf Etməkdə Olan Ölkələrə (İEOÖ) 

yönəldilən investisiya kanallarının daralması nəticəsində bu ölkələrdə iqtisadi artım tempi 

zəifləmişdir.  

 

2019-cu ilin ötən dövrü ərzində müşahidə edilən meyllərin təsiri ilə dünya üzrə 

iqtisadi artım proqnozlarına dəyişikliklər edilərək azaldılmış, azalma daha çox İEOÖ 

və MDB ölkələrində nəzərdə tutulmuşdur.  

Dünya iqtisadiyyatının “birinci iqtisadiyyatı” olan ABŞ-ın öz daxili bazarını qorumaq 

məqsədilə əsas ticarət tərəfdaşlarına qoyduğu şərtləri sərtləşdirməsi qlobal iqtisadi 

mənzərənin əsas çalarlarını müəyyənləşdirən amil olmuş, növbəti il üçün gözləntilərin 

formalaşmasında mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. Sərt ticarət şərtlərinin davam edəcəyi 

halda dünya üzrə mühüm makroiqtisadi göstəricilərin trayektoriyasının azalan 

istiqamətdə olacağı gözləniləndir. Belə ki, əsas iqtisadi güclərin gərgin münasibətlər 

nəticəsində daha zəif iqtisadi artım tempinə malik olacağı, İnkişaf Etməkdə Olan 

Ölkələrdə (İEOÖ) maliyyələşmə mənbələrində yaşanan durğunluq və qeyri-müəyyənlik 

səbəbindən maliyyə dəstəyinin zəifləyəcəyi və azalan məcmu tələb fonunda əsas 

xammal qiymətlərinin ucuzlaşacağı təqdirdə resurs ixracatçılarında iqtisadi artımın 

səngiyəcəyi ehtimal olunur.  

Yuxarıda qeyd edilən mülahizə və ehtimallar nüfuzlu beynəlxalq maliyyə 

təşkilatlarının hazırladığı hesabatlarda əks etdirilmiş məlumatlarla öz təsdiqini tapır.  
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Beynəlxalq Valyuta Fondunun “Dünyanın iqtisadi icmalı” hesabatının “Qlobal 

sənayedə azalma, Artan ticarət baryerləri” adlı oktyabr buraxılışına əsasən, dünyanın iki 

nəhəng iqtisadiyyatı arasında ticarət münasibətlərinin kəskinləşməsi - ABŞ-ın bəzi Çin 

məhsullarının idxalına tarifləri yüksəltməsi və Çin tərəfdən bu qərara cavab olaraq, idxal 

olunan ABŞ mallarının müəyyən qisminə tarifləri yüksəltmək addımının atılması 2019-cu 

ildə qlobal iqtisadi konyunkturu müəyyənləşdirən mühüm faktorlardan olmuşdur. Bununla 

yanaşı, cari ildə cərəyan edən iqtisadi proseslər davam edən Breksit qeyri-müəyyənliyi, 

Avrozonada müvəqqəti sənaye durğunluğu, eləcə də geosiyasi gərginliklər fonunda 

volatil xammal qiymətlərinin təsiri altında formalaşmışdır.  

BVF qeyd edilən hesabatda qlobal iqtisadi artımın zəif olmasını vurğulamış, 2019-

cu ilin sonuna gözlənilən dünya üzrə iqtisadi artım proqnozuna (3,3%) dəyişiklik etmişdir. 

Ötən ildə 3,6% olan iqtisadi artımın ABŞ-Çin ticarət münasibətlərində pisləşmə, Argentina 

və Türkiyədə makroiqtisadi gərginlik, Almaniyada avtomobil sektorunda zəifləmə, Çində 

daha çətin kredit siyasəti kimi neqativ proseslərin nəticəsi olaraq, bu ilin sonuna 3,0%, 

növbəti ildə isə 3,4%-ə bərabər olacağı gözlənilir (Cədvəl 1). 

Cədvəl 1. BVF-yə əsasən, bəzi dünya ölkələri üzrə iqtisadi artım, əvvəlki ilə nisbətən, %* 

Regionlar/Ölkələr  2018 
2019 2020 

Aprel İyul Oktyabr Aprel İyul Oktyabr 

Dünya 3,6 3,3 3,2 3,0 3,6 3,5 3,4 

İEÖ, o cümlədən 2,3 1,8 1,9 1,7 1,7 1,7 1,7 

ABŞ 2,9 2,3 2,6 2,4 1,9 1,9 2,1 

Avrozona 1,9 1,3 1,3 1,2 1,5 1,6 1,4 

Almaniya 1,5 0,8 0,7 0,5 1,4 1,7 1,2 

Fransa 1,7 1,3 1,3 1,2 1,4 1,4 1,3 

İtaliya 0,9 0,1 0,1 0,0 0,9 0,8 0,5 

İspaniya 2,6 2,1 2,3 2,2 1,9 1,9 1,8 

Yaponiya 0,8 1,0 0,9 0,9 0,5 0,4 0,5 

Birləşmiş Krallıq 1,4 1,2 1,3 1,2 1,4 1,4 1,4 

Kanada 1,9 1,5 1,5 1,5 1,9 1,9 1,8 

İEOÖ, o cümlədən 4,5 4,4 4,1 3,9 4,8 4,7 4,6 

Çin 6,6 6,3 6,2 6,1 6,1 6,0 5,8 

Rusiya  2,3 1,6 1,2 1,1 1,7 1,9 1,9 

Türkiyə 2,8 -2,5 - 0,2 2,5 - 3,0 

İran -4,8 -6,0 - -9,5 0,2 - 0,0 

Ticarət 3,6 3,4 2,5 1,1 3,9 3,7 3,2 

Neftin qiyməti* 29,4 -13,4 -4,1 -9,6 -0,2 -2,5 -6,2 

 

*Neftin qiyməti - Brent, Dubay və Qərbi Texas növləri üzrə ədədi ortanı əks etdirir. 

Mənbə: BVF,”World Economic Outlook: Global Manufacturing Downturn, Rising Trade Barriers”, October 

2019, “World Economic Outlook” Update: Still Sluggish Global Report”, July 2019, “World Economic 

Outlook: Growth Slowdown, Precarious recovery, April 2019 

Cədvəl müxtəlif mənbələr əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir 
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İqtisadi və siyasi müstəvidə tərəddüd və narahatlığın artması əhali və şirkətlərin 

uzunmüddətli malları istehlak etməsinə mane olmuş, onsuz da iqtisadi güclər arasında 

çəkişmələrdən təsirlənən qlobal ticarəti bir qədər də zəiflətmiş, ticarət dövriyyəsinin 

azalması daha çox Asiya ölkələrində müşahidə edilmişdir.  

Dünya Bankının (DB) hazırladığı “Qlobal İqtisadi Perspektivlər – Yüksəlmiş 

Gərginlik, Sıxılmış İnvestisiyalar” adlı hesabatında da, bu ilin sonuna gözlənilən iqtisadi 

artım göstəriciləri üzrə rəqəmlərə yenidən baxılmış, 2019-cu ildə dünya iqtisadiyyatı üzrə 

artımın proqnozu əvvəlki proqnozla müqayisədə 0,3 faiz bəndi azaldılaraq, 2,6% 

müəyyənləşdirilmişdir. Proqnozun azaldılmasına ilin əvvəlindən etibarən beynəlxalq 

ticarətin və qlobal investisiya qoyuluşlarının gözləniləndən daha zəif həcmdə olması təsir 

göstərmişdir. Qlobal ticarətin artımı üzrə proqnoz 1 faiz bəndi azaldılaraq, 2,6%-ə 

endirilmişdir ki, bu da qlobal maliyyə böhranından sonra ən zəif göstəricidir (Cədvəl 2). 

Cədvəl 2. DB-yə əsasən, bəzi dünya ölkələri üzrə iqtisadi artım, əvvəlki ilə nisbətən, %* 

Regionlar/Ölkələr 2017 2018 
2019 2020 

Yanvar Iyun Yanvar Iyun 

Dünya 3,1 3,6 2,9 2,6 2,8 2,7 

İEÖ, o cümlədən 2,3 2,3 2,0 1,7 1,6 1,5 

ABŞ 2,2 2,9 2,5 2,5 1,7 1,7 

Avrozona 2,4 1,9 1,6 1,2 1,5 1,4 

Yaponiya 1,9 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7 

İEOÖ, o cümlədən 4,5 4,5 4,3 4,0 4,6 4,6 

Çin 6,8 6,6 6,2 6,2 6,2 6,1 

Rusiya 1,6 2,3 1,5 1,2 1,8 1,8 

Türkiyə 7,4 2,8 1,6 -1,0 3,0 3,0 

İran 3,8 -4,8 -3,6 -4,5 1,1 0,9 

BRİCS* 5,3 5,4 5,2 5,1 5,3 5,3 

Qlobal ticarət 5,5 3,6 3,6 2,6 3,5 3,1 

Neftin qiyməti*** 23,3 29,4 -2,9 -3,4 0,0 -1,5 

*BRICS – Braziliya, Rusiya, Hindistan, Çin və Cənubi Afrika Respublikası  

**Neftin qiyməti - Brent, Dubay və Qərbi Texas növləri üzrə ədədi ortanı əks etdirir. 

Mənbə: Dünya Bankı, “Global Economic Prospects – Heightened Tensions, Subdued İnvestment”, June 

2019, A World Bank Group Flaghship Report 

Cədvəl müxtəlif mənbələr əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir 

 

DB-nin təhlillərinə əsasən, mühüm iqtisadiyyatlarda, xüsusən də Çində zəif 

dinamika səbəbindən bu il iqtisadi artım tempinin azalacağı gözlənilir. ABŞ və Çin 

arasında ticari gərginliyin möhkəmlənməsi ilə ticari baryerlərin yaranması İnkişaf Edən 

Ölkələrdə (İEÖ) olduğu kimi, İEOÖ üçün də mühüm risk amili kimi qiymətləndirilir.  

Sürətlə dəyişən qlobal iqtisadi mənzərənin ən böyük və ən mühüm iqtisadiyyatına 

malik olan ABŞ-da birinci rübdə iqtisadi artımın komponentləri arasında dominantlıq edən 

xalis ixracın təsiri ikinci rübdə neqativ olmuş, ABŞ İqtisadi Təhlil Bürosunun 

məlumatlarına əsasən ilin ilk üç ayında 3,1% səviyyəsində artım növbəti rübdə iqtisadi 
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artım bir qədər zəifləyərək 2,0% təşkil etmişdir. Belə ki, son 50 ilin ən aşağı səviyyəsində 

olan işsizlik və real əmək haqqının artımı pərakəndə ticarəti və istehlakçı inamını 

gücləndirsə də, ticari müharibələrin 

davam etməsi və getdikcə 

kəskinləşməsi biznes investisiyalarına 

mənfi təsir etməkdədir. Xalis ixrac kimi, 

investisiyalar da azalmaqla, ÜDM-in 

artım tempini zəiflədən mühüm 

faktorlardan olmuşdur.  

Vergi dərəcələrinin azaldılması, 

məşğulluğun artırılması iqtisadi artımı 

müəyyən müddət ərzində dəstəkləsə 

də, bu faktorların töhfəsi getdikcə 

azalmaqdadır. İxrac həcminin azalması, 

əsasən Avropa İttifaqı, Şərqi Asiya və 

Sakit Okean regionuna yönəldilən ixrac 

həcminin kəskin azalması ilə əlaqəli 

olmuşdur. Tariflərin yüksəldilməsi 

müxtəlif növ əmtəələrə olan xərci 

artırmaqla, real gəlirlərə əhəmiyyətli 

təsir göstərmişdir. Tariflərin artırılması 

faktorunun iqtisadi artıma verəcəyi 

fəsadları nisbətən stimullaşdırıcı mülayim siyasət neytrallaşdırsa da, ticarət əlaqələrində 

məhdudiyyətlərin artması və siyasətdə qeyri-müəyyənliyin davam etməsi iqtisadiyyatın 

artmasına maneə törədə bilər.  

Dünya iqtisadiyyatının təxminən 20%-ni təmin edən ABŞ-da bu il iqtisadi impulsların 

dünya üzrə iqtisadi artım və ticarət meyllərinin zəifləməsi səbəbindən növbəti ildə 

azalacağı gözlənilir. Çinlə ticarət müstəvisində gərginliyin davam etməsi bu ölkədə 

iqtisadi artım üzrə risklər arasında dominant mövqeyə malikdir. 

Avrozonada ötən ilin birinci yarısında kəskin azalmadan sonra  cari ilin birinci 

rübündə iqtisadi artım nisbətən sürətlənmiş, azalan işsizlik və artan əmək haqqı ev 

təsərrüfatlarının tələbini stimullaşdırmaqla, bu komponenti iqtisadi artımın aparıcı 

qüvvəsinə çevirmişdir. Ətraf mühitdə izlənən turbulentlik fonunda ixracın artım tempi 

zəifləsə də, iqtisadi artıma öz müsbət töhfəsini verə bilmişdir.  

 

Böyük Britaniyaya yeni təyin edilmiş Baş 
nazir “razılaşmasız” Breksitə də hazır 
olduğunu bildirmiş və bu prosesin 31 
oktyabr 2019-cu il tarixinədək 
yekunlaşacağı barədə məlumat 
vermişdir. Bu bəyanat bir çox 
narazılıqlar doğurmuş, siyasi 
çalxalanmalarla müşahidə olunmuşdur. 
 
Qeyd edək ki, “razılaşmasız” Breksit 
İngiltərənin Avropa Birliyindən adından 
da göründüyü kimi, heç bir razılaşma 
əldə edilmədən kənarlaşmasını nəzərdə 
tutur. Bu razılaşmaların olmaması isə 
hazırda tərəflər arasında şərtsiz 
ticarətin gələcəkdə tarif tətbiq edilən 
ticarətlə əvəzlənməsi və ticarətin 
çətinləşməsi ilə nəticələnə bilər. Bu isə 
əlbəttə ki, tərəflərin makroiqtisadi 
vəziyyətinə təsirsiz ötüşməyəcək.  
 

HAŞİYƏ 

BREKSİT RAZILAŞMASI 
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İqtisadi aktivliyin zəifləməsinə cavab olaraq, Almaniya, Fransa və İtaliya 2019-2021-

ci illər ərzində vergi dərəcələrinin azaldılması və xərclərin Avrozona üzrə ÜDM-in 0,2%-i 

qədər artırılacağı barədə planlarını açıqlamışlar. 

Sənayedə durğunluq, əlverişsiz kənar iqtisadi mühit, ixrac və investisiya 

istiqamətlərində mövcud qeyri-müəyyənlik, artan proteksionizm ilin ikinci rübündə artımın 

zəifləməsi ilə nəticələnmişdir (0,2%). Bütün bunlar bu ili Avrozona üçün zəif iqtisadi artım 

ilə xarakterizə etməyə əsas verir.  

Müstəqil Dövlətlər Birliyi üzrə 2019-cu ildə iqtisadi artımın zəifləyəcəyi gözlənilir. 

BVF-nin iyul ayında açıqladığı proqnozlarda MDB-də artımın 2019-cu ildə 1,9%, 2020-ci 

ildə isə 2,4% olacağı qeyd edilmişdir (Cədvəl 3). MDB-nin əsas gücü olan Rusiya 

iqtisadiyyatının artım tempi bu il ərzində azalan istehlakçı tələbi və sıxılan enerji sektoru 

(həm hasilatda, həm də Avropa tərəfdən tələbdə azalma) səbəbindən əhəmiyyətli 

azalmışdır. Bununla yanaşı, qeyri-müəyyən proseslər və geosiyasi gərginlik MDB ölkələri 

üzrə iqtisadi artıma dair proqnozlara təsir edən mühüm faktorlardandır.  

Cədvəl 3. BVF-yə əsasən, MDB ölkələri üzrə iqtisadi artım, əvvəlki ilə nisbətən, %* 

Ölkələr 2018 2019 2020 

MDB, o cümlədən 2,7 1,9 2,4 

Rusiya 2,3 1,1 1,9 

Qazaxıstan 4,1 3,8 3,9 

Özbəkistan 5,1 5,5 6,0 

Azərbaycan 1,4 2,7 2,1 

Belarus 3,0 1,5 0,3 

Ermənistan 5,2 6,0 4,8 

Tacikistan 7,3 5,0 4,5 

Qırğızıstan 3,5 3,8 3,4 

Moldova 4,0 3,5 3,8 

Mənbə: BVF, “World Economic Outlook: Global Manufacturing Downturn, Rising Trade Barriers”, October 

2019 

Cədvəl müxtəlif mənbələr əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir 

 

Cədvəl 1 və Cədvəl 2-dən göründüyü kimi, 2018-ci ildə 2,3% böyüyən Rusiya 

iqtisadiyyatının 2019-cu il üzrə gözləntilərinə həm BVF, həm də DB tərəfindən dəyişiklik 

edilmiş, hər iki təşkilat ilin sonuna daha zəif iqtisadi artım proqnozlaşdırılmışdır. İqtisadi 

artım rəqəmlərinin endirilməsinə əsas səbəb kimi Rusiyada 2019-cu ilin yanvar ayında 

ƏDV-nin 18%-dən 20%-ə yüksəldilməsi, birinci yarısında iqtisadiyyatın daha zəif artım 

nümayiş etdirməsi (əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 0,9%), neftin qiymətində 

olan azalmalar, Rusiya neftinə tələbin, əsasən Avropa kanalından azalması və 

sanksiyalar göstərilir. Bu faktorlara baxmayaraq, hər iki beynəlxalq təşkilat növbəti ildə bu 

ölkənin artım tempinin cari ilin göstəricisi ilə müqayisədə çox olacağını proqnozlaşdırır.  
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Qeyd edək ki, MDB ölkələrinin təxminən yarısının (Rusiya, Qazaxıstan, Özbəkistan, 

Azərbaycan) enerji sektoru üzrə ixracatçı olması üzv ölkələrin timsalında ümumi iqtisadi 

artımı enerji qiymətlərinə qarşı həssas edir.  

 

Zəif qlobal iqtisadi artım mesajları səbəbindən neftə tələbin həcmi ətrafında 

qeyri-müəyyənliyin böyüməsi neftin qiymətinin azalması ilə nəticələnmiş, digər 

tərəfdən isə tətbiq edilən sanksiyalar nəticəsində İrandan “imtina edən” ölkələrin 

tələbini ABŞ-ın qarşılamağa hazır görünməsi sanksiyadan yaranan gərginliyin 

neftin qiymətinə ötürülməsinə mane olmaqdadır. Bu faktorların nəticəsi kimi 

növbəti ildə neftin qiyməti müşahidə edilən meyllərdən nəzərəçarpacaq fərqlərlə 

proqnozlaşdırılmamışdır.  

ABŞ-ın Enerji İnformasiya Administrasiyasının (EİA) məlumatlarına əsasən, Brent 

neftinin 1 barel üçün qiyməti aprel və may aylarında qeydə alınmış 71 ABŞ dollarından 

sentyabr ayında 63 ABŞ dollarına enmişdir (Şəkil 2).  

 

Şəkil 2. Brent markalı neftin qiyməti, 1 barel üzrə ABŞ dolları ilə  

 
Mənbə: OPEK-in aylıq hesabatları, “Büdcə zərfi” 

Şəkil müxtəlif mənbələr əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir 

 

2019-cu ilin ilk 9 ayında orta aylıq neft qiymətləri ötən ilin müvafiq dövrü ilə 

müqayisədə 10,4% aşağı olmuş və bir barel üçün 64,5 ABŞ dolları səviyyəsində 

qərarlaşmışdır. Sentyabr ayında 63 ABŞ dollarına bərabər olan neftin qiyməti avqust ayı 

ilə müqayisədə 3,74 ABŞ dolları bahalaşmış (Səudiyyə Ərəbistanında neft obyektlərinə 

olan hücum nəticəsində ölkənin xam neft hasilatının kəskin azalması ilə əlaqədar), ötən 

ilin müvafiq ayı ilə müqayisədə 16,2 ABŞ dolları ucuzlaşmışdır.  

ABŞ Enerji Nazirliyi və OPEK bu ilin iyun ayında dünya üzrə neft istehlakına dair 

proqnozlarını azaltmışlar. ABŞ EİA-nın proqnozlarına əsasən isə WTI neftinin 2019-cu 

55.00

60.00

65.00

70.00

75.00

Yanvar Fevral Mart Aprel May İyun İyul Avqust Sentyabr

2019

Faktiki qiymət Büdcə zərfində neftin qiyməti 9 ay ərzində orta qiymət



12 

 

ildə 56,26 ABŞ dolları, 2020-ci ildə 54,43 ABŞ dollarına bərabər olacağı gözlənilir. Brent 

neftinin qiymətinin isə cari ildə 63,37 ABŞ dolları, növbəti ildə isə 59,93 ABŞ dolları 

olacağı gözlənilir. Administrasiyanın proqnozlarına əsasən, Brent neftinin 2019-cu ilin son 

rübündə orta hesabla 59 ABŞ dolları olacağı gözlənilir. (Cədvəl 4). 

Qeyd edək ki, neftin qiymətinin mühüm iqtisadi amil olması bu resursun qiymətində 

müşahidə edilən və proqnozlaşdırılan meylləri  "GoldmanSachs", "JP Morgan”, 

“Barclays", “Bank of America", "ABN Amro” və bu kimi iri maliyyə korporasiyalarının 

gələcək investisiyalarının təhlükəsizliyi baxımından maraqları daxilindədir. Bu əsasdan 

da, həmin şirkətlər tərəfindən geniş analitik təhlillər əsasında proqnozlar işlənir ki, 

Hesablama Palatası həmin məlumatları rəyə daxil edir.  

Cədvəl 4. Neftin qiymətinə dair cari ildə verilən proqnozlar, 1 barel üçün ABŞ dolları ilə 

Təşkilatlar, ölkələr/proqnoz tarixi Neft 2019 2020 

BVF, oktyabr Orta qiymət 61,78 57,94 

DB, iyun Orta qiymət 66,01 65,02 

EİA, sentyabr Brent  63,37 59,93 

Avropa Mərkəzi Bankı, sentyabr Brent  62,50 57,0 

Rusiya Federasiyası, avqust Ural 41,60 42,40 

"GoldmanSachs", oktyabr Brent  62,00 60,00 

"JP Morgan”, avqust  Brent  60,00 - 

"Barclays", sentyabr Brent  60,00 - 

"Bank of America", sentyabr Brent  65,00 60,00 

"ABN Amro", avqust Brent  62,00 65,00 

"FitchRatings", oktyabr Brent  65,00 62,50 

Mənbə: www.imf.org, www.worldbank.org, www.eia.gov, www.ecb.europa.eu, www.cbr.ru, 

www.fitchratings.com, www.oilprice.com, www.bloomberg.com  

Cədvəl müxtəlif mənbələr əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir 

 

Son illərdə və cari ilin ötən dövrü üzrə neftin qiymətinin siyasi amillərin 

təsirinə daha həssas olması səbəbindən bu təbii resursla zəngin olan ölkələrdə 

büdcə tərtibi zamanı ehtiyatlı yanaşmaya üstünlük verilmiş, büdcənin 

balanslaşdırılması üçün neftin zəruri qiyməti çoxaspektli faktorlar diqqətə 

alınmaqla BVF tərəfindən müxtəlif hədlərdə müəyyən edilmişdir.  

İqtisadiyyatı və dövlət maliyyəsi bu resursdan asılı olan ölkələr dünya bazarlarında 

qiymətin son illərdə dəyişkənliyi səbəbindən büdcə proqnozlarının tərtibi mərhələsində 

neftin qiymətini daha ehtiyatlı davranaraq konservativ formada müəyyənləşdirirlər.  2020-

ci ildə Azərbaycanda və Qazaxıstanda neftin dövlət büdcəsində proqnozlaşdırılan qiyməti 

55 ABŞ dolları, Rusiya Federasiyasında isə 42,4 ABŞ dolları nisbətində götürülmüşdür 

(Cədvəl 5). 

 

http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.eia.gov/
http://www.ecb.europa.eu/
http://www.cbr.ru/
http://www.fitchratings.com/
http://www.oilprice.com/
http://www.bloomberg.com/
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Cədvəl 5. Təbii resursla zəngin dövlətlərdə 2017-2020-ci illər üzrə dövlət büdcəsi 
layihəsində neftin 1 barel qiyməti üzrə proqnozlar, ABŞ dolları ilə 

Ölkələr 2017 2018 2019 2020 

Azərbaycan 40,0/40,0 45,0/55,0 60,0 55,0 

Rusiya Federasiyası 40,0 40,0 41,6 42,4 

Qazaxıstan  45,0/55,0 60,0/55,0 55,0 

Küveyt    55,0 

Bəhreyn   60,0 60,0 

Misir    68,0 

Nigeriya    57,0/55,0 

İndoneziya    60,0 

Meksika    49,0/55,0 

Cədvəl müxtəlif mənbələr əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir 

 

Post-sovet məkanına aid olan ölkələrdə fiskal sahədə tədbirlər müxtəlif 

istiqamətlərdə qruplaşdırıla bilər. Azərbaycan və Qırğızıstanda büdcə qaydasının qəbul 

edilməsi, Özbəkistanda büdcə şəffaflığının artırılması, həmçinin Özbəkistanda və 

Gürcüstanda Vergi Məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi makro-fiskal sahədə idarəetmənin 

təkmilləşdirilməsinə hədəflənmişdir. Lakin Türkmənistan, Tacikistan və eyni zamanda, 

Özbəkistanda büdcə riskləri yüksək olaraq qalmaqdadır.  

Büdcənin balanslaşdırılması üçün neftin zəruri qiyməti Beynəlxalq Valyuta Fondu 

tərəfindən hazırlanan icmalda ölkədən asılı olaraq dəyişir (Cədvəl 6).  

Cədvəl 6.Büdcənin balanslaşdırılması üçün neftin zəruri qiyməti, ABŞ dolları ilə 

Ölkələr  Fakt  Proqnoz 
2016 2017 2018 2019 2020 

Əlcəzair 102,5 91,4 98,9 116,4 92,3 

Bəhreyn 105,7 112,6 118,4 94,9 93,0 

İran 58,4 64,8 113,8 125,6 124,4 

İraq 46,3 42,3 48,5 64,3 59,0 

Küveyt 43,4 45,2 48,3 48,8 49,7 

Liviya 244,5 102,8 77,9 71,3 79,0 

Oman 101,1 91,1 101,1 97,0 85,9 

Qatar 54,0 50,5 50,3 48,7 45,4 

Səudiyyə Ərəbistanı 96,4 83,7 83,9 85,4 78,3 

BƏƏ 51,1 60,7 77,6 65,0 68,0 

Azərbaycan 47,8 61,0 61,1 50,6 48,2 

Qazaxıstan 126,9 106,0 61,7 42,2 37,7 

Mənbə: BVF, 2019 
Cədvəl müxtəlif mənbələr əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir 

 

Cədvəl 6-dan göründüyü kimi, böyük əksəriyyət ölkələrdə bu qiymətin 2020-ci il üzrə 

cari illə müqayisədə bir qədər azalması proqnozlaşdırılır. Ölkələr üzrə fərqlilik, əsasən, 

fiskal buferlərin (fiskal fəza) mövcudluğu, qeyd edilən ölkələrin bir neçəsində dövlət 

(ictimai) maliyyəsinin idarə edilməsi istiqamətində aparılan islahatlar və makroiqtisadi 

şəraitin yaxşılaşması ehtimalları ilə əlaqələndirilə bilər.  
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Müasir dövrdə müşahidə edilən tərəddüd və qeyri-müəyyənliklər dünya 

ölkələrində əsas fiskal risklərin müəyyənləşdirilməsi və cari durumun bu risklər 

üzrə qiymətləndirilməsi məqsədilə meyarların hazırlanması ilə nəticələnmiş, dövlət 

büdcəsinin borcu və kəsiri ilə bağlı risklər müasir dövrdə öz aktuallığını 

qorumuşdur.   

BVF-nin “Fiskal icmal” bülletenində cari ilin sonuna gözlənilən və qarşıdakı ildə 

dünya üzrə dövlət borclanmasının həcminin ÜDM-ə faiz nisbəti 83% kimi  

proqnozlaşdırılmışdır (Cədvəl 7).  

Cədvəl 7. Dövlət borclanmasının və büdcə balansının ÜDM-ə nisbət göstəriciləri,%-lə 

Regionlar/Ölkələr 2016 2017 2018 2019 2020 

Borc Kəsir Borc Kəsir Borc Kəsir Borc Kəsir Borc Kəsir 

Dünya 83,1 -3,5 81,7 -3,3 82,0 -3,2 82,9 -3,3 83,0 -3,1 

İnkişaf etmiş ölkələr 106,7 -2,5 104,6 -2,2 103,6 -2,5 104,0 -2,4 103,7 -2,3 

İnkişaf etməkdə olan 
və orta gəlir qrupuna 
aid edilən ölkələr 

46,9 -4,8 48,5 -4,4 50,8 -3,9 53,4 -4,8 55,1 -4,4 

Avrozona 88,8 -1,5 86,6 -1,0 84,4 -0,5 83,6 -0,9 81,8 -0,9 

           
G-7  
(İtaliya istisna olmaqla 
olmaqla) 

          

ABŞ 106,8 -3,9 105,2 -3,8 106,1 -4,7 106,7 -4,6 107,5 -4,4 

Fransa 96,6 -3,6 96,8 -2,6 96,7 -2,6 99,2 -3,3 98,7 -2,4 

AFR 67,9 0,9 63,9 1,0 59,8 1,5 56,9 1,1 53,8 1,1 

Yaponiya 235,6 -3,7 237,6 -4,3 238,2 -3,7 237,5 -2,8 237,0 -2,1 

Birləşmiş Krallıq 87,9 -2,9 87,5 -1,8 87,4 -2 85,7 -1,3 84,4 -1,2 

Kanada 91,1 -1,1 89,7 -1,1 87,3 -1,2 88,0 -0,6 84,7 -0,6 

                  
PIIGS           

Yunanıstan 183,5 0,7 181,8 1,1 188,1 0,5 174,2 -0,2 167,3 0,1 

İrlandiya 73,6 -0,5 68,6 -0,3 66,6 -0,2 62,4 0,0 58,9 0,2 

İtaliya 132 -2,5 131,8 -2,3 130,3 -1,7 133,4 -2,7 134,1 -3,4 

Portuqaliya 129,9 -2 125,7 -3 120,8 -0,7 119,5 -0,6 117,3 -0,1 

İspaniya 99 -4,5 98,4 -3,1 97,2 -2,7 96,0 -2,3 94,9 -2,3 

           
BRICS                 

Çin Xalq 
Respublikası 

44,2 -3,7 47 -3,9 50,1 -4,1 55,4 -6,1 59,5 -5,5 

Hindistan 69,5 -7,2 71,2 -7,2 69,6 -6,6 69,0 -6,9 67,8 -6,6 

Rusiya Federasiyası 16,1 -3,6 15,5 -1,5 15,3 1,6 13,8 1,0 13,9 0,8 

Braziliya 78,4 -9 84 -7,8 88,4 -8,6 90,4 -7,3 92,4 -7,0 

Cənubi Afrika 
Respublikası 

51,6 -4,1 53 -4,6 55,7 -4,6 57,8 -5,1 59,8 -5,1 

Mənbə: BVF-nin “Fiskal icmal” bülleteni, 2018, aprel və oktyabr, 2019, aprel, oktyabr 
Cədvəl müxtəlif mənbələr əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir 

 

Cədvəl 7-dən göründüyü kimi, dünya üzrə 2020-ci ilə büdcə kəsirinin ÜDM-ə faiz 

nisbəti əvvəlki illərlə müqayisədə 3,1% proqnozlaşdırılmışdır. 
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Bir sıra ölkələrdə dövlət borcunun ÜDM-ə faiz nisbəti kifayət qədər yüksəkdir və 

azalması ehtimal edilmir. Buna səbəb iqtisadi artımla bağlı ekspansionist (təşviq edici, 

stimullaşdırıcı) fiskal siyasətin davam etməsidir. Yaponiya, ABŞ, Birləşmiş Krallıq, 

Kanada, Braziliya, Hindistan, İtaliya, Yunanıstan, İspaniya, Portuqaliya, Belçika və 

Fransada bu göstəricinin hələ də yüksək olaraq qalacağı proqnozlaşdırılır. 

 

Maliyyə bazarında qeyri-müəyyənliyin mövcud olması və mülayim monetar 

siyasətin həyata keçirilməsi növbəti ildə də qızıla olan tələbi dəstəkləyəcək, dünya 

üzrə zəif iqtisadi artım proqnozlarının qızıl istehlakını azalda biləcəyi gözlənilsə də, 

bir sıra ölkələrdə struktur islahatlarının aparılması uzunmüddətli dövrdə tələbə 

müsbət təsir edəcəkdir.  

2019-cu ildə mərkəzi banklar tərəfindən qızıla olan tələb artmaqda davam etmişdir. 

Dünya Qızıl Konsulluğunun cari il üçün 6 ayı üzrə hesabatlarında dünya ölkələri üzrə 

məcmu qızıl ehtiyatlarının hal-hazırda 1,6 trln. ABŞ dolları olmaqla, son 10 il ərzində 14% 

artdığı qeyd edilmişdir. Bu qızıl ehtiyatlarının mərkəzi banklar arasında regional 

bölgüsünə uyğun olaraq, Avrozona 41%, Asiya 23%, Afrika 15%, Amerika 13%, Okeaniya 

5%, Orta Şərq isə 3% paya malikdir.  

Konsulluğun məlumatlarına əsasən, qızılın 1 unsiyasının qiyməti 2019-cu ilin birinci, 

ikinci və üçüncü rübündə müvafiq olaraq, 1303,8 ABŞ dolları, 1309,4 ABŞ dolları və 

FİSKAL İNTİZAM NORMALARI 

Son 12 ildə dünya, xüsusilə Avropa Birliyi ölkələrində dövlət maliyyəsinin idarə 
edilməsi üçün müəyyənləşdirilən dövlət borcu və büdcə kəsiri ilə fiskal intizam 
normaları (Fiscal compact) qeyd edilən region üzrə ölkələr üçün əsas fiskal institutlar 
kimi zəruri icra mexanizmlərinə çevrilmişdir.  Bu institutlar xüsusi şərtlər daxilində 
borcun ÜDM-ə faiz nisbəti 50% və ümumiyyətlə isə 60%, həmçinin nominal büdcə 
kəsirinin ÜDM-in 3%, struktur büdcə kəsiri üzrə ÜDM-in 0,5% nisbəti ilə ölçülür.  
Bu prosedurların icrasına nəzarət Avropa Komissiyası tərəfindən həyata keçirilir. Hər 
bir ölkə orta müddətli dövrə büdcə layihəsi və makro-fiskal çərçivə üzrə sənədlərini 
Avropa Komissiyasına təqdim edir. Avropa Komissiyası tərəfindən büdcə 
parametrlərinin əsaslandırılması ilə yanaşı qeyd edilən fiskal normalara uyğunluq 
yoxlanılır. Əgər bu tələblər ödənilirsə, büdcənin qəbul edilməsi məqbul sayılır. Əks 
halda, Avropa Komissiyası kəsirin lazım olandan daha yüksək həddə çatmaması üçün 
tətbiq edilən proseduru (Excessive Deficit Procedure) rəhbər tutaraq ölkəyə ÜDM-in 
0,2% nisbətində sanksiya tətbiq etmək səlahiyyətinə malikdir. 
 

HAŞİYƏ 
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1472,5 ABŞ dolları olmuşdur ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 1,9% azalma, 

0,3% və 21,4% artım deməkdir. Sentyabr ayında qızılın orta qiyməti 1511,3 ABŞ dollarına 

bərabər olmuş, ilin əvvəli ilə müqayisədə 21,1% artmışdır.  

DB-nin “Xammal bazarının icmalı” adlı hesabatında 2020 və 2021-ci illərdə qızılın 

qiymətinin 1 unsiya üçün 1310 ABŞ dolları və 1360 ABŞ dolları olacağı 

proqnozlaşdırılmışdır.  

2019-cu ilin oktyabr tarixinə dünya üzrə qızıl ehtiyatlarının həcminə görə liderliyi, 

son illərdə olduğu kimi, ABŞ saxlayır (Cədvəl 8).  

 Cədvəl 8. Qızıl ehtiyatlarına görə ölkələrin sıralanması 
Sıralanma Ölkələr üzrə Tonla 

1 ABŞ 8133,5 

2 Almaniya 3366,8 

3 Beynəlxalq Valyuta Fondu 2814,0 

4 İtaliya 2451,8 

5 Fransa 2436,1 

6 Rusiya Federasiyası 2230,1 

7 Çin 1942,1 

8 İsveçrə 1040,0 

9 Yaponiya 765,2 

10 Hindistan 618,2 

11 Niderland 612,5 

12 Avropa Mərkəzi Bankı 504,8 

13 Tayvan 423,6 

14 Portuqaliya 382,5 

15 Qazaxıstan 377,5 

16 Türkiyə 362,5 

17 Özbəkistan 325,7 

18 Səudiyyə Ərəbistanı 323,1 

19 Birləşmiş Krallıq 310,3 

20 Livan 286,8 

21 İspaniya  281,6 

22 Avstriya 280,0 

23 Polşa 228,2 

Mənbə: https://tradingeconomics.com/country-list/gold-reserves 

 

Maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, Almaniya, Birləşmiş Krallıq və Fransa kimi 

Avropanın aparıcı ölkələrində qızıl ehtiyatlarının həcmi 6128,9 ton olmaqla ABŞ-ın 

göstəricisindən əhəmiyyətli şəkildə geridə qalır.    

Daha bir məqam BRICS üzv olan dövlətlərin 3 (Rusiya, Çin və Hindistan) ilk 20 ölkə 

sırasında yer almasıdır. Son illərdə məhz BRICS ölkələri qızılı aktiv şəkildə alaraq öz qızıl 

valyuta ehtiyatlarını əhəmiyyətli şəkildə artırmışdır. 

https://tradingeconomics.com/country-list/gold-reserves
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Dünya üzrə ticarət həcmində və iqtisadi artım tempində azalmaların 

proqnozlaşdırılması səbəbindən monetar siyasətin mülayimləşdirilməsi siyasəti 

2020-ci ildə də öz aktuallığını qoruyacaqdır. 

Qlobal iqtisadi artımın dayanıqlı olmadığı və risklərin çox olduğu bu dövrdə 

makroiqtisadi siyasət tədbirləri iqtisadi aktivliyin bərpa edilməsi və bərpanın dayanıqlı 

olmasına hədəflənmişdir. 2019-cu ilin ötən dövründə monetar siyasət tədbirləri də bu 

məqsədə xidmət etmişdir. Zəif inflyasiyanın qeydə alındığı əksər ölkələrdə mərkəzi 

banklar tərəfindən faiz dərəcələri endirilmiş və ya sabit saxlanılmışdır. Monetar 

hakimiyyətlər tərəfindən mülayim siyasətin reallaşdırılması qlobal maliyyə şəraitini bir 

qədər yaxşılaşdırmışdır. 

2019-cu ilin ötən dövründə əksər ölkələrin milli valyutası ABŞ dollarına qarşı 

möhkəmlənmişdir. Lakin bəzi ölkələrdə daxili problemlərin və risklərin mövcudluğu 

fonunda milli valyutalar, xüsusən də, avro, türk lirəsi və Argentina pesosu, eləcə də 

iqtisadi tərəddüdlərlə üzləşən digər Latın Amerikası ölkələrinin valyutaları əsas 

valyutalara qarşı volatillik nümayiş etdirmişlər.  

İnflyasiyanın gözləniləndən də aşağı səviyyədə olması və iqtisadi artım 

gözləntilərinin azalması ABŞ Federal Ehtiyatlar Sisteminin (FES) sərt monetar siyasət 

barədə fikirlərinin qüvvədən düşməsi ilə nəticələnmişdir. Cari il üçün iqtisadi artım 

tempinin saxlanacağı, inflyasiyanın 2% hədəf ətrafında olacağına dair gözləntilər əminlik 

yaratsa da, dünya üzrə ticarət həcmində və iqtisadi artım tempində azalmaların 

proqnozlaşdırılması bu yanaşmanı labüd edir. FES sədrinin iqtisadi artımı dəstəkləmək 

məqsədilə lazımi tədbirlərin görüləcəyi barədə məlumat bildirməsi isə ABŞ FES-dən 

mülayim siyasət tədbirləri barədə gözləntiləri (0,5 və ya 0,25 faiz bəndi azalma) 

artırmışdır. İyul ayının 31-də FES sədri faiz dərəcələrini 0,25% endirsə də (2008-ci ildən 

sonra ilk dəfə olaraq), bu addımın mülayim siyasətin başlanğıcı olmadığını da vurğulamış 

və bununla da, onsuz da qeyri-müəyyən olan maliyyə bazarlarını çalxalandırmışdır. 

Nəticədə gözlənilənlərin əksi olaraq, dollar möhkəmlənməklə əks dinamika nümayiş 

etdirmiş, neft qiymətləri isə azalmağa başlamışdır. Qeyd edək ki, FES-in endirim qərarının 

dollarla alqı-satqı edilən məhsul növü olduğu üçün, dolların ucuzlaşacağı təqdirdə neft 

məhsulunu nisbətən əlçatan etməklə, xammal qiymətlərinə artırıcı təsir göstərəcəyi 

güman edilirdi. 

Mülayim monetar siyasəti davam etdirmək qərarı verən FES sentyabr ayında 

növbəti dəfə faiz endirimini reallaşdırmış, uçot dərəcəsini 0,25% azaldaraq 2%-ə 

endirmişdir.  
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Məlumat üçün qeyd edək ki, cari ilin 2-ci rübündə ABŞ iqtisadiyyatı 2,1% artsa da, 

özəl daxili investisiyalar 5,5%, ixrac isə 5,2% azalmışdır.  

Digər tərəfdən ABŞ-ın Çinin ixrac məhsullarına tətbiq etdiyi sanksiyaların fəsadlarını 

azaltmaq məqsədilə Çin Mərkəzi Bankı tərəfdən yuanın ucuzlaşdırılması ticarət və 

valyuta müharibəsinə yeni təkan verə bilər. Qeyd edək ki, 2008-ci ildən sonra ilk dəfə 

olaraq, avqust ayında dollar yuan qarşısında əhəmiyyətli möhkəmlənərək, 7 yuanı 

keçmişdir.  

FES-in faiz dərəcələri endirmək qərarı maliyyə bazarına təkcə mülayim monetar 

siyasət siqnalları deyil, eyni zamanda daha ucuz valyuta gərginliyi də ötürə bilər. Lakin 

faiz azaldılması barədə qərarın valyuta müharibələrinə geniş zəmin yaratmaqla yanaşı, 

neft qiymətlərinə volatillik ötürəcəyi barədə gözləntilər də danılmazdır.  

Avropa Mərkəzi Bankı uzunmüddətli dövrdə mülayim monetar siyasətin zəruriliyini 

vurğulayır. Belə ki, aprel ayında keçirilmiş iclasda monetar siyasət tədbirlərinə heç bir 

dəyişiklik edilməsə də, faiz dərəcələrinin artırılmayacağı barədə qərar səsləndirilmişdir. 

Sonuncu iclasda isə “faiz dərəcələri 2020-ci ilin birinci yarısında olduğu kimi qalacaq” 

şərtinə düzəliş edilmiş, “faiz dərəcələri 2020-ci ilin birinci yarısında olduğu kimi və ya daha 

aşağı səviyyədə qalacaq” kimi qərarlaşdırılmışdır. Bu isə AMB-nin növbəti dəfə faiz 

dərəcələrini endirə biləcəyindən xəbər verir.  

Əlavə olaraq, Avropa Mərkəzi Bankı sentyabrdan başlayaraq, bankları ucuz kreditlə 

təmin edəcəyini bəyan etmişdir. Baza inflyasiyanın1 1% ətrafında olması Avropa Mərkəzi 

Bankının ən azı 2020-ci ilədək yenidənmaliyyələşdirmə dərəcəsini 0%-dən yuxarı 

artırmayacağını gözləməyə əsas verir. Bununla yanaşı, artıq öz postunu tərk etmiş AMB 

prezidentinin aşağı səviyyəli inflyasiyanı nəzərə alıb, iqtisadiyyatda aktivliyi təmin etmək 

üçün monetar stimullara ehtiyac olduğu barədə fikirlər səsləndirməsi mülayim siyasət 

gözləntilərini təsdiqləmiş olur.  

2019-cu ilin sentyabr ayında verilmiş qərara əsasən, depozitlər üzrə faiz dərəcələri 

-0,4%-dən -0,5%-ə endirilmiş, oktyabr ayında isə mövcud dərəcələrin sabit saxlandığı 

barədə məlumat verilmişdir. Məlumat üçün bildiririk ki, depozitlər üzrə faiz dərəcəsi 

Avrozona üzrə tənzimləyici orqanın tətbiq etdiyi 3 əsas alətdən biri olub, kommersiya 

banklarına mərkəzi banklarda yerləşdirdikləri qısamüddətli depozitlərə görə ödənilən faiz 

dərəcələridir.  

İngiltərə Bankı inflyasiya hədəfini 2% ətrafında müəyyənləşdirmişdir ki, bu da aşağı 

və stabil inflyasiya olmaqla artımı və məşğulluğu dəstəkləyir. Qlobal maliyyə böhranından 

                                                           
1Baza inflyasiya - qiymətləri dövlət tərəfindən tənzimlənən məhsullar və xidmətlər, həmçinin mövsümi xarakter daşıyan 

kənd təsərrüfatı məhsulları nəzərə alınmadan hesablanan inflyasiya 
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sonra bərpa prosesinin təmin olunması məqsədilə Mərkəzi Bank faiz dərəcələrini aşağı 

saxlamaq məcburiyyətində olsa da (böhrandan əvvəl 5% idi), sonradan iqtisadiyyatın 

sürətlə artması və inflyasiyanın hədəflənmiş 2%-dən çox olması nəticəsində 2017-ci il 

noyabr tarixində uçot dərəcəsi 0,25%-dən 0,5%-ə, 2018-ci ilin avqusta ayında isə 0,75%-

ə qaldırılmışdır.  

Lakin Breksit qeyri-müəyyənliyinin artması, İngiltərədə və dünyada iqtisadi artımın 

zəifləməsi, eləcə də inflyasiyanın yenidən hədəfə yaxınlaşması cari ilin ötən dövründə 

faiz dərəcələrinin dəyişməz qalması ilə nəticələnmişdir. 2019-cu ilin sentyabr ayında 

Monetar Siyasət Komitəsinin üzvləri faiz dərəcəsinin 0,75% səviyyəsində saxlanmasına 

yekdilliklə qərar vermişlər. Bununla yanaşı, növbəti dövrdə inflyasiya səviyyəsinin 

hədəfdən kənarlaşma meyillərinin qarşısını almaq məqsədilə faiz dərəcəsinin məhdud 

dərəcədə və tədricən artırıla biləcəyi müzakirə edilmişdir.  

İngiltərə Bankı Krallığın növbəti dövr üçün iqtisadi mənzərəsinin Avropa Birliyindən 

kənarlaşmaq prosesi, eləcə də Avropa Birliyi və İngiltərə arasında ticari münasibətlərdən 

asılılığı fonunda yaranan qeyri-müəyyənliklərin iqtisadi artıma və inflyasiyaya neqativ 

təsirlərini minimallaşdırmaq və inflyasiya səviyyəsini 2% ətrafında tənzimləməyə müvafiq 

monetar siyasət həyata keçirəcəkdir.  

Rusiya Mərkəzi Bankı da 2019-cu ildə mülayim monetar siyasət tədbirlərinə 

üstünlük vermişdir. 2019-сu ilin aprel ayında 7,75% uçot dərəcəsini sabit saxlamağa qərar 

verən Mərkəzi Bank iyun ayında faiz dərəcəsini 7,5%, iyul ayında isə 7,25% 

müəyyənləşdirmiş, ilin sonuna faiz dərəcəsinin bir qədər də azaldılması ehtimalının 

olduğu bildirmişdir. Bunun əsas səbəbi iqtisadi artım və inflyasiyanın zəifləməsi olmuşdur. 

Qiymətlərin artım tempinin səngiməsi, daha çox ƏDV artımının qiymət indeksinə 

təkanverici təsirinin aradan qalxması və rus rublunun möhkəmlənməsi ilə əlaqədar 

(yüksək neft qiymətləri səbəbindən) olmuşdur.  

2019-cu ildə sentyabr ayında 3-cü dəfə faiz endirimi qərarını verən Rusiya Mərkəzi 

Bankı əsas faiz dərəcəsini 7% təyin etmiş və bu qərarın zəif sürətli inflyasiya, 

nəzərəçarpacaq dərəcədə aşağı daxili və xarici tələb fonunda verildiyini bildirmişdir. 

İnflyasiyanın proqnozlaşdırıldığından daha sürətlə səngiməsi fonunda inflyasiya 

gözləntilərinin azalması Mərkəzi Bankın uçot dərəcələrinə 0,5 faiz bəndi endirimi etmək 

qərarı ilə nəticələnmiş, oktyabr ayında verilmiş qərara əsasən, faiz dərəcəsi 6,5% 

müəyyənləşdirilmişdir. Bank həmçinin, faiz endirimlərinin gələcəkdə davam edəcəyi 

barədə də məlumat vermişdir.  

Türkiyə Mərkəzi Bankı 2019-cu ilin iyul ayında faiz dərəcəsini əhəmiyyətli 

azaltmaqla, 24%-dən 19,75%-ə endirmişdir. Bu qərarın verilməsi, əsasən iqtisadi 
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fəaliyyətin stabilləşməsi dinamikasının izlənməsi, mal və xidmətlər ixracının artması 

vasitəsilə iqtisadi artımın dəstəklənməsi, eləcə də inflyasiya meyillərinin səngiməsi kimi 

faktorlardan qaynaqlanmışdır. Bunlarla yanaşı, mülayim monetar siyasətin tətbiqinə 

ölkənin Mərkəzi Bankına yeni sədrin təyin olunması da təsir göstərmişdir. Yumşaq 

monetar siyasətə kəskin faiz endirimi ilə başlayan Türkiyə Cümhuriyyəti Mərkəzi Bankı 

bu üsulla iqtisadi aktivliyi bərpa etmək niyyətində olduğunu bəyan etmişdir.  

Baxılan dövr ərzində növbəti dəfə faiz endirimi sentyabr və oktyabr aylarında həyata 

keçirilmişdir. İnflyasiya göstəricilərinin yaxşılaşmaqda davam etməsi Mərkəzi Bank 

tərəfindən faiz dərəcəsinin 19,75%-dən 16,50%-ə, sonradan isə 14%-ə endirilməsinə 

əhəmiyyətli təsir göstərmişdir.  

Qeyd edək ki, Türkiyə Mərkəzi Bankı ötən ilin sentyabr ayında lirənin əhəmiyyətli 

dəyər itirməsinin qarşısını almaq məqsədilə faiz dərəcəsini 17,75%-dən 24%-ə 

yüksəltmiş, monetar hakimiyyətin bu qərarı mübahisələrə səbəb olmuşdur.  

Cari ilin baxılan dövründə türk lirəsinin dinamikasına təkcə monetar qərarlar deyil, 

eləcə də xarici və daxili faktorlar təsir göstərmişdir.  

 

1.2.  Azərbaycan üzrə makroiqtisadi meyllər 
 

1.2.1. Büdcə layihələndirilməsini əhatə edən dövrdə müşahidə olunan meyllər 
 

2019-cu ilin 9 ayında Azərbaycan iqtisadiyyatının əsas meylləri aşağıdakılardan 

ibarət olmuşdur: 

Şəkil 3. 2019-cu ilin yanvar-sentyabr aylarında müşahidə edilən əsas meyllər 

 

 

2019-cu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan iqtisadiyyatı 2,5% artmış, 

baxılan dövr ərzində ÜDM-in nominal ifadədə həcmi 58464,2 mln. manata bərabər 
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olmuşdur. Hesablamalarımıza görə, bu artım, əsasən qeyri-neft sektorunun hesabına 

təmin olunsa da, neft-qaz sektoru da ÜDM-in artmasına müsbət təsir göstərmişdir. 

Adambaşına düşən ÜDM-in həcmi 5910,1 manat olmuşdur.  

 

Cari ilin yanvar-sentyabr aylarında razılaşma əsasında neft sektoru üzrə 

hasilat azalsa da, qaz sektoru üzrə artım ümumilikdə neft-qaz sektoru üzrə 1,1% 

səviyyəsində artımı təmin etmiş, həmin dövr üzrə bu sektor cəmi əlavə dəyərdə 

nəzərəçarpacaq paya malik olmuşdur.  

2019-cu ilin yanvar-sentyabr aylarında neft-qaz sektorunun artım tempinin 

sürətlənməsi müşahidə edilmişdir ki, bu da “Şahdəniz” yatağının istismarının ikinci 

mərhələsinin istifadəyə verilməsi ilə izah olunur. Qaz hasilatının əhəmiyyətli dərəcədə 

artması (29,3%) neft hasilatının azalmasından (-2,8%) formalaşan mənfi təsirləri 

üstələyərək, neft-qaz sektorunun 9 ay ərzində real ifadədə 1,1% artması ilə 

nəticələnmişdir (Şəkil 4) .  

 

Şəkil 4. Neft və qaz hasilatı, neft-qaz sektorunun artım tempi, ötən ilin müvafiq dövrü ilə 

müqayisədə, % 

 
Mənbə: DSK 

Şəkil Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir 

 

Baxılan dövrün sonuna neft-qaz sektoru nominal ifadədə 22959,7 mln. manat 

olmaqla, iqtisadiyyatda yaradılmış əlavə dəyərin 39,3%-ni təşkil etmişdir.  
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İlk 3 ayda neft-qaz sektoru daha 

yüksək artım templəri nümayiş etdirmiş, 

birinci rübün sonunda 4,6% real artım 

tempi müşahidə olunmuşdur. Lakin aprel 

ayından başlayaraq neft hasilatının 3% 

ətrafında azalması dinamikanın nisbətən 

zəifləməsi ilə nəticələnmişdir. Baxılan 

dövrün əvvəlində neft-qaz sektorunun 

3,2% artımı dövrün sonunda 1,1%-ə 

enmişdir. Qeyd edək ki, birinci rüb ərzində 

neft-qaz sektoru ÜDM-in artımına müsbət 

töhfə baxımından qeyri-neft sektorunu 

üstələmişdir.  

Son aylarda neft hasilatının azalması 

“OPEK+” razılaşması ilə əlaqəlidir. 

Beynəlxalq Enerji Administrasiyasının 

məlumatlarına əsasən, iyul ayında 

hasilatın azaldılması sazişində müəyyənləşdirilmiş öhdəlik qeyri-OPEK ölkələri tərəfindən 

107% yerinə yetirilmişdir ki, bunun da əsas hissəsi Azərbaycan və Qazaxıstanın payına 

düşür.  

 

Cari ilin ilk rübündə qeyri-neft sektorunun artırıcı təsiri neft sektorundan az 

olsa da, sonradan neft hasilatında qeydə alınan azalmalar, eləcə də qeyri-neft 

sahələrinin nisbətən sürətli artımı qeyri-neft sektorunun ÜDM-in artımında 

dominant mövqeyini qoruyub saxlamağa imkan yaratmışdır.  

Cari ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində qeyri-neft sektoru real ifadədə 3,5% 

artmaqla, nominal ifadədə 35504,5 mln. manata bərabər olmuşdur. ÜDM-in tərkibində 

60,7% paya malik olan qeyri-neft sektoru ÜDM-in 2,5% artımına əhəmiyyətli töhfə 

(təxminən 2 faiz bəndi) vermişdir (Şəkil 5).  

2019-cu ilin yanvar-sentyabr aylarında yaradılmış əlavə dəyərin 4,7%-ni təşkil edən 

qeyri-neft sənayesi real ifadədə 16,6% artaraq, ötən ilki artım tempindən 5,9 faiz bəndi 

çox olmuşdur. Qeyri-neft sektorunun alt sahələri arasında ən yüksək artım tempinə malik 

qeyri-neft sənayesi ÜDM-in artımına əhəmiyyətli təsir göstərmişdir.  

 

 

OPEK-in sentyabr ayı üzrə 
hesabatında verilən 
məlumatlara əsasən, 2019-cu 
ildə Qazaxıstan və 
Azərbaycanın günlük neft 
hasilatını müvafiq olaraq, 0,03 
mln. barel və 0,02 mln. barel 
qədər azaldacağı, növbəti ildə 
isə Qazaxıstan neftinin 
hasilatında günlük 0,03 mln. 
barel, Azərbaycanda hasilatda 
isə 2019-cu illə müqayisədə 
0,01 mln. barel (orta hesabla 
günlük 0,79 mln. barel) 
artacağı gözlənilir.  
 

HAŞİYƏ 

OPEK   RAZILAŞMASI 
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Şəkil 5. Neft və qeyri-neft sektorunun iqtisadi artıma töhfəsi, faiz bəndi ilə 

 
Şəkil DSK-nin məlumatları əsasında Hesablama Palatası tərəfindən aparılmış hesablamalar üzrə tərtib 

edilmişdir 

 

Qeyri-neft sektoruna daxil olan digər sahələr üzrə yüksək artım tempi informasiya 

və rabitə sektorunda 16,4%, kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatı sektorunda 7,1% 

müşahidə edilmişdir. Digər qeyri-neft sahələri arasında informasiya və rabitə sektoru 

daha yüksək artım tempi ilə öndə olsa da, kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatı sektorunun 

ÜDM-də xüsusi çəkisinin bu sektorla müqayisədə yüksək olması səbəbindən, kənd 

təsərrüfatı sahələri qeyri-neft ÜDM artımına qeyri-neft sənayesindən sonra ən çox təkan 

verən alt sahə olmuşdur.  

Digər sahələrdən ticarət və nəqliyyat vasitələri 3,0%, turistlərin yerləşdirilməsi və 

ictimai iaşə 4,9%, nəqliyyat və anbar təsərrüfatı 1,3%, sosial və digər xidmətlər 2,2% real 

artım tempi nümayiş etdirmişlər.  

Kənd təsərrüfatı və qeyri-neft sənayesində əlavə dəyər istehsalının əhəmiyyətli 

artımı ÜDM-in real artımının, əsasən ticari sektorlar hesabına formalaşması ilə 

nəticələnmişdir. Qeyri-ticari sahələrin ÜDM-ə artırıcı təsirinin son illərdə azalması tikinti 

sahəsində əlavə dəyər istehsalının azalması ilə əlaqəlidir.  

Ötən ilin müvafiq dövründə olduğu kimi, qeyri-neft sektorunun alt sahələri arasında 

yalnız tikinti sektorunda yaradılmış əlavə dəyər 2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 

azalmışdır. Nominal həcmi 3591,8 mln. manata bərabər olan tikinti sektoru ilin 9 ayında 

5,6% azalmaqla, ÜDM-ə 0,4 faiz bəndi azaldıcı təsir göstərmişdir.  
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Cari ilin ötən dövrü ərzində qeyri-neft sektoruna investisiyaların artımı neft 

sektoruna yönəldilən investisiyaların azalmasını kompensasiya edə bilməmiş, 

investisiya xərclərinin icra səviyyəsi aşağı olmuşdur.  

2019-cu ilin yanvar-sentyabr aylarında əsas kapitala qoyulan investisiyaların həcmi 

1,9% azalmış və nominal ifadədə 10146,2 mln. manata bərabər olmuşdur. Bu azalma 

neft sektoruna yönəldilən investisiyaların azalması ilə izah olunur. Belə ki, neft sektoruna 

yönəldilən investisiyalar ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə nominal ifadədə təxminən 

14% azalmışdır. Qeyri-neft sektoruna yönəldilən investisiyalar isə real ifadədə 8,9% artım 

nümayiş etdirmişdir. Əsas kapitala yönəldilən investisiyaların tərkibində qeyri-neft 

sektoruna yönəldilən investisiyalar daha böyük paya malik olsa da, bu investisiyaların 

artımı neft sektoruna istiqamətlənmiş investisiyaların azalmasını neytrallaşdırmaq üçün 

yetərli olmamışdır.  

Əsas kapitala yönəldilən investisiyaların 36%-ni təşkil edən mədənçıxarma 

sənayesinə yönəldilmiş investisiyalar 15,5% azalmış, emal sənayesi üzrə əsas kapitala 

investisiyaların 38,2% artması mədənçıxarma sahəsinin cəmi investisiya dəyişməsinə 

mənfi təsirinin qarşısını ala bilməmişdir. Nəticədə əsas kapitala investisiyaların təxminən 

yarısına bərabər olan (xüsusi çəkisi 49,4%) sənaye investisiyaları 10,7% azalmış və 

bununla da, əsas kapitala investisiyaların həcminin azalmasında aparıcı faktora 

çevrilmişdir.  

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin məlumatlarına əsasən, cari ilin 9 ayı 

ərzində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üzrə xərclərin 61,4% icra edilmişdir. Xatırladaq ki, 

2019-cu il üzrə müəyyənləşdirilmiş dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərcləri 6371,2 mln. 

manatı əhatə edir.  

Əsas kapitala investisiyaların mənbələr üzrə bölgüsünə əsasən, daxili investisiyalar 

2018-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nəzərən 17,9% artsa da, xarici mənbələr hesabına 

maliyyələşdirilən investisiyaların həcmində 27,6% azalma qeydə alınmışdır. Qeyd edək 

ki, investisiyaların 71,5%-i daxili mənbələrdən formalaşmışdır (Cədvəl 9).  

Cədvəl 9. Əsas kapitala investisiyalar 

İnvestisiyalar  Ölçü vahidi yanvar-sentyabr, 2019 yanvar- sentyabr, 2018 

Əsas kapitala investisiyalar 
mln. manat 10146,2 10148,7 

%* -1,9 -11,5 

Neft sektoruna  mln. manat 3799,4 4431,4 

Qeyri-neft sektoruna mln. manat 6346,8 5717,3 

Xarici mənbələr hesabına mln. manat 2890,3 3992,4 

Daxili mənbələr hesabına mln. manat 7255,9 6156,3 

*real artım tempi 

Cədvəl DSK-nın məlumatları əsasında tərtib edilmişdir. 
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2019-cu ilin yanvar-sentyabr aylarında əhalinin gəlirlərinin artım tempi 

inflyasiyanı üstələmiş, artıma əmək haqqının artımı əhəmiyyətli təsir göstərmişdir.  

2019-cu ilin yanvar-sentyabr aylarında əhalinin gəlirləri nominal ifadədə 42202,7 

mln. manat olmuş, ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 6,7% artmışdır. Gəlirlərin artım 

tempi inflyasiyanı üstələmiş və real gəlirlər 4,0% artmışdır. Əhali gəlirlərinin artımına 

sosial paketin reallaşdırılması fonunda əmək haqqı artımı da təsir göstərmişdir. Belə ki, 

cari ilin yanvar-avqust aylarında nominal qiymətləndirmədə 8,9% artan orta aylıq əmək 

haqqı real ifadədə 6,1% artmışdır.  

 

Cari ilin ötən dövründə manatın məzənnəsinin stabil qaldığı və xarici şokların 

qeydə alınmadığı şəraitdə inflyasiya fiskal kanallar vasitəsilə artmaqda olan tələbin 

təsiri ilə 2019-cu ilin yanvar-sentyabr aylarında 2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə 

müqayisədə 2,6%-ə bərabər olmuşdur.  

2019-cu ildə Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşlarının milli valyutalarında 

nəzərəçarpacaq zəifləmə müşahidə edilmişdir. Eyni zamanda, həmin ölkələrdə 

inflyasiyanın səviyyəsində də artım müşahidə olunmuşdur (Cədvəl 10). 

Cədvəl 10. Azərbaycanda və əsas idxal tərəfdaşlarımızda inflyasiya, əvvəlki ilin müvafiq 

ayı ilə müqayisədə, % 

Ölkələr Sentyabr, 2019 Sentyabr, 2018 

Rusiya Federasiyası 4,0 3,4 

Türkiyə  9,26 24,0 

Çin 3,0 2,5 

Almaniya 1,2 1,9 

ABŞ 1,7 2,3 

İsveçrə  0,1 1,0 

Ukrayna 7,5 9,0 

İran İslam Respublikası 35,0 32,0 

Yaponiya 0,2 1,2 

Azərbaycan 2,5 1,7 

Cədvəl müxtəlif mənbələr əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir 

 

DSK-nın məlumatların görə, birinci rüb ərzində istehlak səbəti üzrə qiymət indeksi 

əvvəlki rübə nisbətən 1,5% artsa da, mövsümi amillərlə əlaqədar olaraq ikinci rüb ərzində 

nisbətən az, 0,5% artmış, üçüncü rübdə isə 0,5% azalmışdır. Qiymətləri dövlət tərəfindən 

tənzimlənən məhsullar və xidmətlər, həmçinin mövsümi xarakter daşıyan kənd təsərrüfatı 

məhsulları nəzərə alınmadan hesablanan bazis inflyasiyası cari ilin yanvar-sentyabr 

aylarında ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2,6% təşkil etmişdir.   
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Məhsul qrupları üzrə daha çox bahalaşma ərzaq məhsulları, içkilər və tütün 

məmulatları üzrə qeydə alınmış, bu qrupa daxil olan mallar üzrə bahalaşma ötən ilin 

müvafiq yanvar-sentyabr ayları ilə müqayisədə 3,5%-ə bərabər olmuşdur. Orta illik 

müqayisədə qeyri-ərzaq məhsulları 1,3%, xidmətlər isə 2,4% bahalaşmışdır.  

Baxılan dövr ərzində pərakəndə ticarət dövriyyəsi əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə 

müqayisədə real qiymətləndirmədə 3,0% artmaqla, 27577,4 mln. manata çatmışdır. 

Pərakəndə ticarət şəbəkələrində ötən ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən real ifadədə 

2,6% ərzaq məhsulları, 3,3% çox qeyri-ərzaq məhsulları satılmışdır.  

 

2019-cu ilin ötən dövründə makroiqtisadi göstəricilərin qənaətbəxş olması, 

birrəqəmli inflyasiya mülayim monetar siyasət tədbirlərinin davam etməsinə təsir 

göstərən əsas faktorlardan olmuş, lakin uçot dərəcələrinin azalma meyli faiz 

dərəcələrinə demək olar ki, təsir göstərməmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının məlumatlarına əsasən, baxılan 

dövrün əvvəlinə 9,75% olan uçot dərəcəsi dövr ərzində mərhələlərlə endirilmiş və 7,75% 

səviyyəsində müəyyənləşdirilmişdir.  

Ümumilikdə iqtisadi mühitin stabil olması mülayim monetar siyasətin davamını 

şərtləndirsə də, kreditlər üzrə orta faiz dərəcələri dəyişməmişdir. Cari ilin avqust ayında 

orta faiz dərəcəsi manatla verilmiş kreditlər üzrə 14,37%, xarici valyutada verilmiş 

kreditlər üzrə isə 6,84% qeydə alınmışdır. Məlumat üçün bildirək ki, milli valyutada verilən 

kreditlər üzrə orta faiz dərəcəsi təxminən 3 ildir ki, artan tendensiyaya malikdir. Xarici 

valyutada təqdim olunan kreditlər üzrə orta faiz dərəcəsi 20 aya yaxındır ki, azalan 

trayektoriyaya malikdir. Bu isə xarici valyuta ilə olan kreditlərə tələbin azalması ilə izah 

oluna bilər.  

Mərkəzi Bank tərəfindən kredit təşkilatlarına verilən yenidənmaliyyələşdirmə 

kreditlərinin cəmi kreditlərə nisbəti 3,6%-ə bərabərdir. Cari ilin avqust ayının sonuna 

Mərkəzi Bank tərəfindən cəmi 497,1 mln. manat həcmində yenidənmaliyyələşdirmə 

krediti təqdim olunmuşdur ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 35,9%, ilin 

əvvəli ilə müqayisədə isə 31,6% azalma deməkdir. Sözügedən kreditlərin həcmində artıq 

30 aydan çox müddətdə illik qiymətləndirmədə davam edən azalma Mərkəzi Bankın 

emissiya xarakterli əməliyyatlarını dayandırması ilə izah olunur.  

Sterilizasiya əməliyyatlarından olan depozit hərraclarında faiz dəhlizi parametrlərinə 

edilən dəyişikliklərlə əlaqədar orta gəlirliliyin azalmasına baxmayaraq, tələb təklifi 

üstələməkdə davam etmişdir ki, bu da banklarda artıq likvidliyin mövcudluğu göstəricisi 
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olmaqla, iqtisadi aktivliyin təmin olunmasında bankların iştirakının aşağı olmasından 

xəbər verir (Cədvəl 11).  

Cədvəl 11. AMB tərəfindən vəsaitlərin cəlb olunması ilə keçirilən depozit hərracları, mln. 

manatla 

Hərrac tarixi Təklif  Tələb % Gün Tələb/təklif 

28 oktyabr 150 678,3 6,01 14 4,5 

21 oktyabr 100 538,0 6,26 14 5,4 

14 oktyabr 150 582,8 6,26 14 3,9 

7 oktyabr 100 583,6 6,26 14 5,8 

30 sentyabr 150 389,6 6,26 14 2,6 

23 sentyabr 100 647,2 6,26 14 6 

16 sentyabr 150 629,5 6,26 14 4 

9 sentyabr 100 583,1 6,26 14 6 

2 sentyabr 150 759,8 6,26 14 5 

26 avqust 100 721,3 6,26 14 7 

19 avqust 150 732 6,26 14 5 

14 avqust 100 682,2 6,26 12 7 

5 avqust 150 884,3 6,26 14 6 

AMB-nin məlumatlarına əsasən Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.  

Göründüyü kimi, adekvat mülayim monetar siyasət tədbirləri həyata keçirilməyə 

davam etsə də, maliyyə bazarı tərəfindən bu tədbirlərə müvafiq reaksiya müşahidə 

olunmamışdır.   

Mərkəzi Bankın cari ilin avqust ayı üzrə məlumatında biznes sektoruna 

ayrılan kreditlərin 6 ayın sonunda ilin əvvəli ilə müqayisədə 0,3% azalmasının, 

istehlak kreditlərinin isə getdikcə artmasının, nəticədə əhalinin borcla 

yüklənməsinin gələcəkdə problemlərə səbəb ola biləcəyini vurğulamışdır 

Cəmi kreditlər illik müqayisədə 12,7% artmaqla, avqust ayının sonuna 13865,5 mln. 

manata bərabər olmuşdur. Kreditlərin sahələr üzrə strukturuna əsasən, baxılan dövrün 

sonuna istehlak kreditləri cəmi kredit portfelinin təxminən yarısını, 43,9%-ni təşkil 

etməklə, ilin əvvəli ilə müqayisədə 14,5%, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə isə 

22,4% artmış və cəmi kredit həcmi üzrə artım, əsasən bu kreditlərin hesabına 

formalaşmışdır (Şəkil 6).  

Vaxtı keçmiş kreditlərin cəmi kreditlərdə xüsusi çəkisi ötən ilki göstərici ilə 

müqayisədə 3,6 faiz bəndi azalaraq, 10,8% təşkil etmiş, problemli kreditlərin həcmində 

illik müqayisədə azalma 15,9% təşkil etmişdir. Aprel ayından başlayan ikirəqəmli 

azalmanın səbəbi problemli kreditlərin həll olunması məqsədilə əhaliyə 

kompensasiyaların verilməsini özündə ehtiva edir. Təəccüblü deyil ki, xarici valyutada 

kreditlər üzrə vaxtı keçmiş kreditlər milli valyutada olan problemli kreditlərlə müqayisədə 

daha sürətli azalma nümayiş etdirir. 



28 

 

Şəkil 6. Kreditlərin ilin əvvəlinə nisbətən dəyişməsi, % 

 
Şəkil AMB-nin məlumatlarına əsasən Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.  

 

Baxılan dövrün sonuna xarici valyutada vaxtı keçmiş kreditlər ötən ilin müvafiq dövrü 

ilə müqayisədə 20,6%, manatla vaxtı keçmiş kreditlər 10,7% azalmışdır (Şəkil 7). 

 

Şəkil 7. Vaxtı keçmiş kreditlərin cəmi kreditlərdə xüsusi çəkisi, % 

 
Şəkil AMB-nin məlumatlarına əsasən Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.  

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 fevral 2019-cu il tarixli “Azərbaycan 

Respublikasında fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər 

haqqında” Fərmanına müvafiq olaraq, fiziki şəxslərin 10000 (on min) ABŞ dollarınadək 

xarici valyutada olan əsas kredit borclarının devalvasiya ilə bağlı manatla artmış hissəsi 

müəyyənləşdirilmiş qaydada hesablanaraq, dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 3 aydan 

gec olmayaraq ödənilməsi həyata keçirilmişdir. Bu istiqamətdə 629,0 mln. manat vəsait 

icra edilmişdir.   
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 Cari ilin 9 ayında dövriyyədəki nağd pul və bank ehtiyatlarını özündə əhatə edən 

manatla pul bazası 2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 15,2% artmışdır (Cədvəl 

12).  

Cədvəl 12. Pul bazasının həcmi (dövrün sonuna) və artım tempi 

Manatla pul 
bazası 

Ölçü 
vahidi 

2019 

03 04 05 06 07 08 09 

Nominal həcmi mln. manat 8946,3 9495,1 10172,4 10376,9 10574,3 10157,6 10217,3 

Ötən ilin 
müvafiq dövrünə 
nisbətən 

% -5,5 12,9 21,0 20,8 19 22,1 15,2 

İlin əvvəlinə 
nisbətən 

% -6,3 -0,5 6,6 8,7 10,8 6,4 7,0 

Ötən aya 
nisbətən 

mln. manat -67,9 548,8 677,3 204,5 197,4 -416,7 59,7 

%  -0,8 6,1 7,1 2,0 1,9 -3,9 0,6 

Cədvəl AMB-nin məlumatlarına əsasən Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.  

 

ARAYIŞ 

Hesablama Palatası tərəfindən aparılmış nəzarət tədbiri ilə bəzi banklar 

tərəfindən MKR-ə (Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestri) ötürülən məlumatların 

vaxtında işlənilməməsi və qeyri-dəqiq verilməsi, eləcə də Maliyyə Bazarlarına 

Nəzarət Palatasına (MBNP) həmin təşkilatlar tərəfindən verilən problemli 

kreditlərlə bağlı məlumatlarda uyğunsuzluq və subyektivlik halları 

müəyyənləşdirilmişdir. 

Problemli kreditlərlə bağlı verilən məlumatlarla prudensial hesabatlar 

arasında çoxsaylı uyğunsuzluqlar olmuş, xarakterik təhriflərə və boşluqlara yol 

verilmişdir ki, bu da kredit təşkilatlarında uçot və hesabat sahəsində ciddi 

problemlərin mövcud olduğunu, xüsusilə balansdan silinərək balansdankənar 

hesabda qeydə alınan kredit borclarının uçotdan yayındırıldığını göstərir.  

Hər iki devalvasiyaya görə 30 bank, 15 LPO bank və 47 BOKT üzrə ümumilikdə 

1003067 kredit müqaviləsi MBNP tərəfindən araşdırılmış və kompensasiya 

hesablanılaraq,  ödəniş aparılmışdır.  

Büdcə vəsaitinə olan tələbatın 49,3%-i ödəniş müddəti keçmiş əsas kredit 

borclarının ödənişi üçün kredit təşkilatlarına yönəldilən hissədən, 50,7%-i fiziki 

şəxslərin sərəncamına yönəldilən, yəni müştərilərə çatacaq hissədən ibarətdir.  
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Cədvəl 12-dən göründüyü kimi, ilin əvvəlinə nisbətən pul bazasının həcmi 671,6 

mln. manat artmışdır. İllik qiymətləndirmədə ilin əvvəlindən azalan dinamika ilə hərəkət 

edən pul bazası aprel ayından başlayaraq artmağa başlamışdır. Bu da sosial xarakterli 

xərclərin yüksəlməsi ilə izah oluna bilər. Belə ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyinin məlumatlarına görə, sosial islahat paketinin birinci mərhələsinin 

reallaşdırılması 1,6 mlrd. manat vəsait tələb etmişdir. İl ərzində hər iki paketin həyata 

keçirilməsinə ümumilikdə 2,3 mlrd. manat, 2020-ci ildə isə 3 mlrd. manat tələb 

olunacaqdır. 

2019-cu ilin 1 sentyabr tarixinə 15948,6 mln, manata bərabər olan manatla geniş 

pul kütləsi (M2 pul aqreqatı) ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 23,9% artmaqla, 2018-ci 

ilin müvafiq ayı üzrə illik artım tempindən 8,3 faiz bəndi çox olmuşdur. Qeyd edək ki, pul 

bazasında olduğu kimi, manatla geniş pul kütləsinin həcmində də sürətli artımın aprel 

ayından başlaması sosial effektli xərc artımının monetar müstəviyə transmissiyası kimi 

izah oluna bilər.  

Qeyd edək ki, bank sisteminin pul yaratmaq qabiliyyətini xarakterizə edən pul 

multiplikatoru, yəni M2 pul aqreqatının manatla pul bazasına nisbəti iyun ayının sonuna 

1,57-ə bərabər olmuşdur. Başqa sözlə desək, pul bazasının 1 manat artması manatla 

geniş pul kütləsinin 1,57 manat artıra bilər.  

Manatla geniş pul kütləsinin tərkibinin təhlilinə əsasən, manatla depozitlər pul 

həcminin artmasında dominant mövqeyə malik olsa da, aprel ayından başlayaraq, məlum 

səbəblərdən nağd pul kütləsinin artırıcı təsir payı sürətlə artmağa başlamışdır. Cari ilin 

yanvar-avqust dövrünün sonuna illik qiymətləndirmədə banklardan kənar nağd pul 

kütləsinin 23,7%, manatla tələb olunanadək depozitlərin 26,7% artması M2 pul 

aqreqatının cari ilin 8 ayında ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 23,9% yüksəlməsi ilə 

nəticələnmişdir.  

Kredit təşkilatlarında yerləşdirilmiş depozitlər və əmanətlər baxılan dövrün sonuna 

22447,3 mln. manat olmuş bu vəsaitin 38,1%-ni ev təsərrüfatlarının əmanətləri təşkil 

etmişdir. Ötən ilin sonu ilə müqayisədə depozit və əmanətlərin artımı 2,6% artması, 

əsasən təşkilatlar tərəfindən dəstəklənmiş, bu depozitlər analoji dövr ərzində 2,9% artmış 

və dövrün sonuna 13885,4 mln. manata bərabər olmuşdur.  

Ev təsərrüfatları tərəfindən kommersiya banklarında yerləşdirilmiş əmanətlər ilin 

əvvəlinə nisbətən 2,2% artmış, manatla depozitlərin artım tempi sürətlənmişdir.  

Cəmi depozitlər bazasının valyutalar üzrə strukturunda xarici valyuta ilə depozitlər 

üstünlük təşkil etsə də, manatla yerləşdirilmiş depozitlərin dinamikasında xarici valyuta 

ilə olan depozitlərdən fərqli olaraq, artım müşahidə edilmişdir. Depozitlərin yerləşdirilməsi 
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zamanı valyuta seçimində milli valyutaya üstünlük verilməsi manatın dinamikasında 

stabilliyin əldə olunması ilə izah edilə bilər. 

 

Baxılan dövr ərzində manatın məzənnəsi dəyişməz qalmış və 1 ABŞ dolları 

1,70 manata bərabər olmuşdur. 

Valyuta bazarına müdaxilələr ARDNF-in həyata keçirdiyi valyuta hərracları 

vasitəsilə olmuş, 2019-cu ilin 9 ayında valyuta hərraclarında 4512,85 mln. ABŞ dolları 

satılmışdır. Bu valyuta həcmi ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə isə 126,75 mln. ABŞ 

dolları azdır. Dövlət büdcəsi gəlirlərinin icrası barədə 9 aylıq  məlumatlara əsasən, baxılan 

dövr ərzində ARDNF transfertlərinin həcmi 88,4% icra edilmiş, 987,2 mln. manat vəsaitin 

icrası reallaşdırılmamışdır.  

Məlumat üçün qeyd edək ki, Mərkəzi Bank cari ilin 9 ayında ARDNF-in 

transferlərinin nisbətən aşağı səviyyədə icra edilməsi səbəbini bazarda dollar təklifinin 

ona tələbi üstələməsi və dolların satılmaması ilə izah etmişdir.  

 

Baxılan dövr ərzində ölkənin maliyyə təhlükəsizliyinə təminat verən strateji 

valyuta ehtiyatları artmış, həm Mərkəzi Bankın, həm də DNF-in ehtiyatlarında artım 

müşahidə edilmiş, DNF-in ehtiyatlarının artım tempi daha böyük olmuşdur.  

Mərkəzi Bankın məlumatlarına əsasən, 2019-cu ilin 9 ayı ərzində strateji valyuta 

ehtiyatlarımız ilin əvvəlindən 11,7% artmaqla, 50 mlrd. ABŞ dollarına yüksəlmişdir. 2019-

cu il 1 oktyabr tarixinə Dövlət Neft Fondunun valyuta ehtiyatları isə 42,5 mlrd. ABŞ dolları 

olmaqla, ilin əvvəli ilə müqayisədə 10,4% artmışdır. Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta 

ehtiyatları isə 1 oktyabr tarixinə 6034,1 mln. ABŞ dolları olmuş və ilin əvvəli ilə 

müqayisədə 7,3% artmışdır ki, bu da bir illik ÜDM-ə bərabərdir.  

DNF-in məlumatlarına əsasən, 1 oktyabr tarixinə DNF aktivlərinin 54,7%-ni ABŞ 

dollarında olan aktivlər təşkil etmişdir ki, bu aktivlərin də 4833,6 mln. ABŞ dolları qızıl 

ehtiyatlarından ibarət olmuşdur. Qeyd edək ki, 2019-cu ildə DNF qızıl alışlarını artırmış 

və qızıl ehtiyatlarına 3 rüb ərzində 49,71 ton qızıl ehtiyatı əlavə etmiş, bununla da cəmi 

aktivlərin 11,4%-ni qızıl ehtiyatları təşkil etmişdir.  

 

 

 

 

 



32 

 

 

 

2019-cu ilin ötən dövründə idxalın həcmi əhəmiyyətli dərəcədə artmış, bu 

artıma, əsasən qızıl ehtiyatlarının alınması xüsusi təsir göstərmişdir.  

Baxılan dövr ərzində əhəmiyyətli qızıl ehtiyatlarının alınması idxal dinamikasında öz 

əksini tapmış və gömrük statistikasına əsasən, 9 ay ərzində idxal həcmi ötən ilin müvafiq 

dövrü ilə müqayisədə 31,3% artmışdır (Cədvəl 13). Qeyd edək ki, 2018-ci ilin analoji 

dövründə idxalın həcmi üzrə illik artım 28%-ə bərabər olmuşdur. Məlumat üçün bildirək 

ki, hesabat ilinin ilk 9 ayında 2018-ci ilin ilk 9 ayına nisbətən ixrac cəmi 4,1% artmış, saldo 

isə 29,5% azalmışdır. 

 

 

 

Strateji valyuta ehtiyatları anlayışının tərkib hissəsi böyük əksəriyyət 

ölkələrdə yalnız Mərkəzi Banklarda saxlanan qızıl-valyuta ehtiyatlarından 

ibarət olur. Belə ki, məhz xarici ölkələrlə iqtisadi fəaliyyət nəticəsində 

valyutaya ehtiyac yaranır ki, bu da strateji valyuta ehtiyatları ilə ölçülür. Bu 

halda valyutaya olan ehtiyacı müəyyən etmək üçün Mərkəzi Bank valyuta 

ehtiyatlarını saxlayır. Lakin iqtisadiyyatı təbii resursla zəngin dövlətlərdə bu 

göstəricinin tərkib hissəsinə təbii resursdan əldə edilən büdcədənkənar 

fondlar və digər hesablarda saxlanan valyuta ehtiyatları da aid edilir.   

 

Strateji valyuta ehtiyatlarının investisiya strukturunun hansı valyutada və ya 

əmtəədə saxlanması hər bir ölkədə fərdi qaydada müəyyən edilir. Bu 

göstəricinin əhəmiyyətliliyinin ölçülməsi məqsədilə bir neçə indikatordan 

istifadə edilir.  

 

Hesablama Palatası tərəfindən davamlı olaraq təhlillər zamanı valyuta 

ehtiyatlarının yetərlilik göstəriciləri kimi aşağıdakılardan istifadə edilir: 

 valyuta ehtiyatlarının ən azı 3 aylıq idxalı əhatə etmə göstəricisi, 

 valyuta ehtiyatlarının ÜDM-in hansı nisbətini təşkil etməsi (maksimal 

şəkildə yaxın olması), 

 dövlətin fiskal mövqeyi kimi qəbul edilən valyuta ehtiyatlarının ÜDM-

ə faiz nisbəti ilə dövlət borcunun ÜDM-ə faiz nisbəti arasındakı fərq.  

 

Sadalanan indikatorlarla yanaşı strateji valyuta ehtiyatlarının manatla pul 

kütləsinə nisbəti, qısa müddətli dövlət borcu göstəricisinə nisbət və s. bu kimi 

digər göstəricilərdən də istifadə edilir.   

HAŞİYƏ 

STRATEJİ VALYUTA EHTİYATLARI 
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Cədvəl 13. Xarici ticarət dövriyyəsi, həcmi və ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən artım 

tempi 

Göstəricilər Ölçü vahidi 
2019 2018 

l rüb ll rüb lll rüb 9 ay 9 ay 

Xarici ticarət dövriyyəsi mln. ABŞ dolları 7610,1 9385,8 8248,4 25244,4 22179,8 

Artım tempi % 37,2 20,7 -6,9 13,8 54,9 

İxrac mln. ABŞ dolları 4484,3 5495,1 4886,9 14866,3 14274,5 

Artım tempi % 33,6 3,6 -12,9 4,1 75,3 

İdxal mln. ABŞ dolları 3125,9 3890,6 3361,5 10378,0 7905,3 

Artım tempi % 42,6 57,6 3,6 31,3 28,0 

Saldo mln. ABŞ dolları 1358,4 1604,5 1525,4 4488,3 6369,2 

Cədvəl Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatlarına əsasən Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.  

 

Cari əməliyyatlar balansında profisit müşahidə edilsə də, profisit məbləği ötən 

ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə azalmış, bu, əsasən neft sektoru üzrə profisitin 

azalması və digər sektorlar üzrə isə kəsirin artması nəticəsində baş vermiş, müsbət 

saldonun olması, əsasən xarici ticarət balansı üzrə saldo hesabına təmin 

edilmişdir.  

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının məlumatlarına əsasən, 2019-cu ilin 

birinci yarısında ölkənin ehtiyat aktivləri 3634,7 mln. ABŞ dolları artmış, cari əməliyyatlar 

hesabının profisiti 3061,5 mln. ABŞ dollarına bərabər olmuşdur. Cari əməliyyatlar üzrə 

profisit neft sektoru üzrə profisitin digər sektorlar üzrə kəsiri üstələməsi nəticəsində 

formalaşmışdır. Cari əməliyyatlar hesabının profisiti ötən ilin müvafiq dövrü ilə 

müqayisədə 13,1% azalmış, bu azalma neft-qaz sektoru üzrə profisitin 2,1% azalması, 

həm də digər sektorlar üzrə kəsirin 12% artması ilə əlaqədar olmuşdur.  

Bölmələr üzrə baxdıqda, cari əməliyyatlar hesabında müsbət saldonun yaranması, 

əsasən xarici ticarət balansı üzrə saldonun müsbət olması ilə əlaqədar olmuşdur. Mallar 

üzrə ticarətə dair göstəriciləri özündə ehtiva edən bu bölməyə əsasən, həmişə olduğu 

kimi neft-qaz mallarının ixracı üzrə daxilolmalar digər sektorlar üzrə müvafiq göstəricini 

üstələmiş, nominal ifadədə 8989,6 mln. ABŞ dollarına bərabər olmaqla, qeyri-neft 

ixracından daxilolmalardan 9,5 dəfə çox olmuşdur. Məlumat üçün qeyd edək ki, neft 

daxilolmaları 2018-ci ilin 6 ayına nisbətən 1,3% azdır. Bu isə neft hasilatının azaldılması, 

həmçinin cari ilin 1-ci yarımilliyi üzrə xam neftin faktiki orta qiymətinin (65 ABŞ dolları) 

ötən ilin 1-ci yarımilliyi ilə (69 ABŞ dolları) müqayisədə az olması ilə izah oluna bilər.  

Qeyri-neft mallarının ixracı 2018-ci ilin yanvar-iyun ayları ilə müqayisədə 16,2% 

artsa da, bu mallar üzrə idxal ödənişləri 4214,2 mln. ABŞ dollara bərabər olmuş və ötən 

ilin müvafiq dövrünə nisbətən demək olar ki, dəyişməmişdir.  
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2018-ci ilin ilk 6 ayında olduğu kimi, cari ilin müvafiq dövründə də xidmətlər 

balansında kəsir qeydə alınmış, nominal ifadədə 1244,3 mln. ABŞ dollarına bərabər 

olmaqla, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 30,5% artmışdır. Xidmətlər balansı üzrə kəsirin 

əhəmiyyətli hissəsi, təxminən 71,8%-i neft-qaz sektoru üzrə kəsirin payına düşmüşdür. 

Neft-qaz sektoru üzrə xidmət idxalı daha çox tikinti sahəsi üzrə qeydə alınmışdır - 510,2 

mln. ABŞ dolları. 

Xidmət növləri üzrə yalnız turizm xidmətləri üzrə müsbət saldo müşahidə olunmuş, 

rezidentlər tərəfindən qeyri-rezidentlərə göstərilmiş xidmətlər qeyri-rezidentlər tərəfindən 

göstərilmiş xidmətlərdən 29,8 mln. ABŞ dolları çox olmuşdur. Bu isə ötən ilin müvafiq 

dövrü ilə müqayisədə 86,7% azdır. Rezidentlər tərəfindən göstərilən turizm xidmətləri 

ötən ilin 1-ci yarımilliyində xidmət ixracının 60% təşkil etmiş, lakin baxılan dövrdə cəmi 

xidmət ixracının 45,5%-ə bərabər olmuş və bu xidmət ixracı ötən ilin eyni dövrünə 

nisbətən 47,3% azalmışdır. 

Mərkəzi Bankın məlumatlarına əsasən, ilkin gəlirlər hesabında yaranan 850,3 mln. 

ABŞ dolları həcmində kəsirin əsas mənbəyi neft-qaz sektorunda yaranan kəsir olmuşdur 

(1116,5 mln. ABŞ dolları). Bu isə beynəlxalq neft-qaz konsorsiumları üzrə xarici 

investorların payına düşən gəlirlərin repatriasiyası ilə izah olunur (952,2 mln. ABŞ dolları).  

Təkrar gəlirlər hesabında 267,6 mln. ABŞ dolları müsbət saldo qeydə alınmış, 

ümumi daxilolmaların 89,5%-ni xarici ölkələrdən fiziki şəxslərin pul baratları təşkil 

etmişdir.  

Baxılan dövr ərzində ölkənin xalis maliyyə öhdəlikləri xalis maliyyə aktivləri ilə 

müqayisədə daha çox artmışdır. Belə ki, hesabat dövründə artım xalis maliyyə aktivləri 

üzrə 583,8 mln. ABŞ dolları, xalis maliyyə öhdəlikləri üzrə isə 643,1 mln. ABŞ dolları 

olmuşdur.  

Xalis maliyyə aktivlərinin artmasına xaricə yönəldilən birbaşa investisiyalar müsbət 

töhfə versə də, digər investisiyaların tərkibində olan depozitlər və nağd valyutalar azaldıcı 

təsir etmişdir. Dövr ərzində digər investisiyalar üzrə aktivlər 978,4 mln. ABŞ dolları 

azalmışdır.  

Məlumat üçün qeyd edək ki, ötən ilin müvafiq dövründə digər investisiyalar 889,8 

mln. ABŞ dolları artmış, bu artım əsasən ticarət kreditləri və avanslardan formalaşmışdır.  

Birbaşa investisiyalar formasında xaricdən cəlb olunmuş vəsaitlərin ümumi məbləği 

1,7 mlrd. ABŞ dolları olmuş, bu məbləğin cəmi 237,4 mln. ABŞ dolları qeyri-neft sektoruna 

yönəldilmişdir. Bu isə ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 44% azdır.  
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Son dövrlərdə aparılmış islahatlar və tədbirlərin nəticələrinə əsaslanaraq 

Azərbaycan Respublikası ən çox islahat aparan ölkələrdən biri kimi 

dəyərləndirilmiş, bir sıra beynəlxalq hesabatlarda ölkəmizin mövqeyi stabil 

saxlanılmışdır.  

Dünya Bankı tərəfindən hazırlanan “Doing Business” hesabatında Azərbaycan 190 

ölkə arasında 34-cü yerdə qərarlaşmışdır. Müqayisə üçün qeyd edək ki, MDB 

ölkələrindən Qazaxıstan 25-ci, Rusiya 28-ci, Qırğızıstan 80-ci, Tacikistan 106-cı, 

Özbəkistan 69-cu, Belarus 49-cu, Ermənistan 47-ci mövqedə qərarlaşmışdır.  

Dünya İqtisadi Forumunun ekspertləri tərəfindən hazırlanan “Qlobal Rəqabətlilik 

Hesabatı 2019”-a əsasən, Azərbaycan iqtisadiyyatı 2018-ci ildə hazırlanmış hesabat ilə 

müqayisədə, 11 pillə irəliləyərək 58-ci mövqedə qərarlaşmışdır. Makroiqtisadi stabillik 

sütunu üzrə 126-cı mövqedən 103-cü mövqeyə, bu sütuna daxil olan alt göstəricilərdən 

inflyasiya üzrə 128-ci mövqedən 123-cü mövqeyə, borc dinamikası üzrə isə 111-ci 

mövqedən 64-cü mövqeyə yüksəlmişdir.  

Məlumat üçün qeyd edək ki, Qlobal Rəqabətlilik İndeksi 141 ölkəni əhatə etməklə, 

məhsuldarlıq səviyyəsini müəyyənləşdirən institutlar, siyasət və digər faktorlar qrupunu 

qiymətləndirməklə, milli rəqabətlilik səviyyəsini ölçmək məqsədilə hesablanır. 2019-cu 

ildə dərc edilən hesabatda Rusiya Federasiyası 43, Qazaxıstan 55, Türkiyə 61, 

Ermənistan 69, Gürcüstan 74-cü mövqedə qərarlaşmışdır. 

“Fitch Ratings” beynəlxalq reytinq agentliyi 2019-cu ilin 19 iyul tarixində 

Azərbaycanın uzunmüddətli kredit reytinqini BB+ səviyyəsində təsdiqləmiş və 

proqnozunu sabit saxlamışdır. Reytinq agentliyinin məlumatında yüksək neft qiymətləri 

şəraitində ölkənin fiskal mövqeyinin yaxşılaşması, zəif dövlət borcu və iqtisadi artımın qaz 

hasilatı, eləcə də qeyri-neft sektoru vasitəsilə dəstəklənməsi, fiskal qayda və ortamüddətli 

xərclər çərçivəsi ilə bağlı məlumat verilmişdir.  

Reytinq qiymətləndirməsinə fiskal hesab və tədiyə balansında yaxşılaşma, 

makroiqtisadi siyasət çərçivəsində irəliləyişlər, hidrokarbon resurslarından asılılığın 

azaldılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər təsir göstərmişdir.  

Qeyd edək ki, 2016-cı ilin fevral ayında devalvasiya dalğalarından sonra azalan 

valyuta ehtiyatları fonunda sözügedən agentlik ölkənin uzunmüddətli kredit reytinqini 

BBB- səviyyəsindən BB+ səviyyəsinə endirmiş, proqnozu mənfi kimi qiymətləndirmiş, 
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2018-ci ilin fevral ayında isə makroiqtisadi vəziyyətin stabilləşməsi fonunda mənfi 

proqnozu sabit proqnoz ilə əvəz etmişdir. 

 “Moodys” beynəlxalq reytinq agentliyi bu ilin aprel ayında ölkə reytinqini Ba2 

səviyyəsində təsdiqləmiş, 

proqnozu stabil saxlamışdır. 

Reytinq agentliyinin qərarına təsir 

edən əsas amillərdən biri davam 

etməkdə olan fiskal islahatlar 

tərəfindən dəstəklənərək, 

hökumətin xalis kreditor 

mövqeyinin güclənməsidir. Belə 

ki, yeni qəbul olunmuş fiskal 

qayda və dövlət borcu 

strategiyasına əsasən, dövlət 

xərclərinə və borclanmasına 

limitlər müəyyənləşdirilmiş, bu da 

öz növbəsində dövlətin fiskal 

mövqeyi, o cümlədən xalis 

kreditor mövqeyi güclənməsinə 

şərait yaratmışdır. 

Qiymətləndirməyə müsbət təsir 

edən bu faktorla yanaşı, bank 

sektorunda risklərin mövcudluğu, maliyyə sisteminin kövrəkliyi, iqtisadi diversifikasiyanın 

zəifliyi fonunda iqtisadiyyatın şoklara həssaslığı reytinq qərarına mənfi təsir edən 

faktorlardan olmuşdur.  

Qeyd edək ki, ölkənin reytinqi “Moodys” agentliyi tərəfindən 2016-cı ilin fevral ayında 

aşağı neft qiymətləri zamanı milli valyutanın dəyərsizləşməsi və onun yaratdığı fəsadları 

səbəbindən Baa3-dən Ba1-ə, 2017-ci ilin avqust ayında isə Ba2 səviyyəsinə endirilmişdir.  

“Standard and Poors” beynəlxalq reytinq agentliyinin məlumatlarına əsasən, ölkənin 

reytinqi 2019-cu ilin 25 yanvar tarixində BB+ səviyyəsində təsdiqləmiş, proqnozu sabit 

saxlamışdır. Sözügedən agentlik də digərləri kimi, 2016-cı ildə ölkənin kredit reytinqini 

BBB- səviyyəsindən BB+ səviyyəsinə endirmişdir.  

 

 

 

Ölkənin reytinqi maliyyə öhdəliklərini 

yerinə yetirmə qabiliyyətinə əsasən 

beynəlxalq reytinq agentlikləri 

tərəfindən qiymətləndirilir ki, bu da öz 

növbəsində investorların maraqlarına 

xidmət edir. Belə ki, “investisiya reytinqi” 

və “spekulyativ reytinq” terminləri 

müvafiq olaraq, AAA-dan BBB-yə və BB-

dən D-yə olan səviyyələri əhatə edir. 

İnvestisiya sinfinə aid olan reytinq 

səviyyələri daha aşağı risk 

mövcudluğunu xarakterizə etdiyi halda, 

spekulyativ sinfə aid olan reytinq 

səviyyələri yüksək kredit riski və ya 

defoltun mövcudluğu faktından xəbər 

verir.  

HAŞİYƏ 

REYTİNQ QİYMƏTLƏNDİRMƏLƏRİ 
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1.2.2.  “Büdcə zərfi”nə daxil edilmiş makroiqtisadi proqnozların təhlili 

 

2020-ci il və növbəti üç il üzrə hazırlanmış makroiqtisadi çərçivə 2019-2020-ci 

illərdə ötən illə müqayisədə neftin qiymətinin azalacağı, növbəti illərdə isə stabil 

olaraq 55,0 ABŞ dollarına bərabər olacağı gözləntiləri əsasında qurulmuş, milli 

valyutanın ABŞ dollarına nisbətən məzənnəsi sabit saxlanılmışdır.  

Hesablama Palatası tərəfindən aparılmış araşdırmalar onu göstərir ki, neftin 

qiymətində bu azalma, yuxarıda da qeyd edildiyi kimi, dünya iqtisadiyyatı üzrə əsas güc 

mərkəzlərində iqtisadi artımın zəifləyəcəyi gözləntiləri ilə dünya üzrə tələbin azalacağı 

proqnozları ilə izah oluna bilər. Qeyd edilən faktorlara əsaslanaraq, növbəti il üçün dövlət 

büdcəsinin parametrləri neftin qiymətinin yuxarıda qeyd olunduğu kimi, 55,0 ABŞ dolları 

səviyyəsində qəbul olunması ilə proqnozlaşdırılmışdır.  

Makroiqtisadi çərçivənin digər mühüm elementi olan milli valyutanın məzənnəsinin 

cari ilin sonuna və eləcə də növbəti proqnoz illərində stabil olacağı proqnozlaşdırılmış, 1 

ABŞ dollarının 1,70 manata bərabər olacağı nəzərdə tutulmuşdur (Cədvəl 14).  

Cədvəl 14. Makroiqtisadi çərçivənin mühüm elementlərinə dair 2018-ci il fakt, növbəti illər 

üzrə proqnoz göstəriciləri 

Göstəricilər 
Ölçü 

vahidi 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

ÜDM, real artım 
tempi 

% 1,4 2,3 3,0 3,7 3,1 3,2 

Büdcə xərcləri 
mln. 

manat 
22731,6 25190,0 26913,7 26421,7 25826,3 26553,7 

Büdcə gəlirləri 
mln. 

manat 
22508,9 23168,0 24134,5 24770,0 25143,0 25942,0 

Büdcə kəsiri/ÜDM % -0,3 -2,6 -3,3 -1,9 -0,7 -0,6 

İnflyasiya % 2,3 3,2 4,6 4,3 4,1 3,9 

Manatın ABŞ 
dollarına qarşı 
məzənnəsi 

manat 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 

Neftin qiyməti 
ABŞ 

dolları 
71,1 60,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

Cari əməliyyatlar 
hesabı, saldo/ÜDM 

% 12,9 7,2 5,2 6,4 8,1 8,9 

Cədvəl müvafiq illər üzrə “Büdcə zərfi”nə daxil edilmiş məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən 

tərtib edilmişdir.  

 
“Büdcə zərfi”ndə neftin bir barelinin qiyməti 2020-ci il üçün 2019-cu illə 

müqayisədə bir qədər az nəzərdə tutulsa da, əsas makroiqtisadi göstəricilər 

müsbət meyllərlə proqnozlaşdırılmışdır.  

Proqnoz göstəricilərinə əsasən, cari ilin sonuna ÜDM-in 79126,9 mln. manat, 

növbəti ildə 83321,5 mln. manat, 2021-2023-cü illərdə isə hər il orta hesabla 3,3% 

artaraq, 2023-cü ildə 97736,5 mln. manata yüksələcəyi nəzərdə tutulmuşdur. 2019-2020-

ci illərdə hər il orta hesabla 2,7% artacağı proqnozlaşdırılan ÜDM-in real artımının, 
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əsasən qeyri-neft sahələri hesabına təmin olunacağı gözlənilir. Növbəti illərdə neft 

sektorunun artım tempinin, nəticədə isə ÜDM-in real artım tempinin daha da sürətlənməsi 

nəzərdə tutulmuş, bununla yanaşı qeyri-neft sahələrinin əlavə dəyərin yaradılmasında 

rolu yenə də əhəmiyyətli olaraq proqnozlaşdırılmışdır.   

Təqdim olunan proqnoz göstəricilərində 2019-cu il üzrə ÜDM-in nominal ifadədə 

0,8% azalacağı, real ifadədə isə 2,3% artacağı gözlənilir ki, bu da ÜDM deflyatorunun 

azalması ilə izah olunur. Cari ilin sonuna neft ÜDM-nin nominal qiymətləndirmədə 11,2% 

azalacağı, real ifadədə isə 0,8% artacağı barədə gözləntilərin olması neft sektoru üzrə 

deflyatorun azalacağının gözlənilməsi ilə əlaqəlidir. Bu azalma proqnozlaşdırma 

dövründə neftin dünya bazar qiymətinin ötən ilə nisbətən 11 ABŞ dolları az (60 ABŞ 

dolları) olması səbəbindəndir. 2019-cu ildə neftin qiymətinin 15,6% azalacağı və bununla 

da neft sektoru üzrə deflyatorun təxminən 12% azalacağı gözlənilir.  

 
Növbəti illərdə neft sektorunun artım tempinin sürətlənməsinin ÜDM-in real 

artım tempini daha da sürətləndirəcəyi proqnozlaşdırılmış, bununla yanaşı qeyri-

neft sahələrinin yenə də öz üstün mövqeyini qoruyub saxlamağa davam edəcəyi 

nəzərdə tutulmuşdur.  

2020-ci ildə də neftin qiymətinin 8,3% azalmasının neft ÜDM-nin 1,8% nominal 

azalma ilə nəticələnəcəyi, baxılan dövr üçün müvafiq sahə üzrə real arım tempinin 1,6% 

olacağı gözlənilir (Cədvəl 15). 

Məlumat üçün qeyd edək ki, 2018-ci ildə 2019-cu il üçün təqdim olunan “Büdcə 

zərfi”ndə 2019-2020-ci illərdə neft-qaz ÜDM-nin real artım tempi müvafiq olaraq, 3,1% və 

3,8% olacağı proqnozlaşdırılmış, cari ildə isə bu rəqəmlərə yenidən baxılaraq 0,8% və 

1,6% səviyyəsinə endirilmişdir.  

Cədvəl 15. ÜDM istehsalına dair 2018-ci il fakt, növbəti illər üzrə proqnoz göstəriciləri 

Göstəricilər 
Ölçü 

vahidi 
2018 

2019 

2020 2021 2022 2023 2019 
büdcə 
zərfi 

2020 
büdcə 
zərfi 

ÜDM 
mln. 

manat 
79797,3 81955,1 79126,9 83321,5 88923,7 93158,1 97736,5 

real artım tempi % 1,4 3,6 2,3 3,0 3,7 3,1 3,2 

Neft sektoru 
mln. 

manat 
32904,1 31461,3 29234,9 28722,7 30568,2 31595,9 32408,8 

real artım tempi % 0,6 3,1 0,8 1,6 4,5 2,7 1,9 

Qeyri-neft sektoru 
mln. 

manat 
46893,2 50493,8 49892,0 54598,9 58355,5 61562,1 65327,6 

real artım tempi % 1,8 3,9 3,2 3,8 3,4 3,3 3,8 

Neftin qiyməti 
ABŞ 

dolları 
71,1 60,0 60,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

Cədvəl müvafiq illər üzrə “Büdcə zərfi”nə daxil edilmiş məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən 

tərtib edilmişdir.  
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Neft ÜDM-i üzrə gözləntilərin azalması ÜDM üzrə də real artım templərinə təsir 

etmiş, ötən ildə 2019-2020-ci illər üçün müvafiq olaraq, 3,6% və 3,8% proqnozlaşdırılan 

ÜDM-in real artımının uyğun dövrlər üzrə 2,3% və 3,0% gözləntilərilə əvəzlənməsi ilə 

nəticələnmişdir. Bu azalma, yuxarıda da göstərildiyi kimi, 2018-ci ilin neft hasilatının 

azaldılması barədə oktyabr ayında baş tutmuş “OPEK+” razılaşmasına əməl olunması ilə 

izah edilə bilər.  

Məlumat üçün bildirək ki, neft ÜDM-nin nominal ifadədə azalması, real 

qiymətləndirmədə isə artması halı 2015-ci ildə neftin qiymətlərində kəskin azalma olduğu 

vaxtda da müşahidə olunmuşdur. Həmin dövr üzrə neftin orta illik qiyməti ötən ilə nisbətən 

47%, neft ÜDM-i nominal ifadədə 27,9% azalmış, real ifadədə isə 1,2% artmış, müvafiq 

sahədə deflyator təxminən 29% azalmışdır.  

2020-ci ildə qeyri-neft ÜDM-nin real artım tempi üzrə proqnozlar əvvəlki ildən 

əhəmiyyətli fərqlənməsə də (növbəti illər üzrə də eyni tendensiyadır), neft ÜDM-nin real 

tempində 1,6% artım, 2021-ci ildə isə artımın daha da yüksələrək,4,5%-ə bərabər olacağı 

proqnozlaşdırılmışdır. “Büdcə zərfi”nə daxil olan məlumatlara görə, bu artım, əsasən qaz 

hasilatının kəskin artması nəticəsində mümkün olacaqdır.  

 

ÜDM-in real artımının 2019-2020-ci illərdə, əsasən qeyri-neft sənayesi, ticarət 

və nəqliyyat vasitələrinin təmiri və neft-qaz sənayesi hesabına formalaşacağı 

proqnozlaşdırılmışdır. ÜDM-in real artımına ən böyük dəstəyin 2019-cu il və 2020-

ci ildə müvafiq olaraq, qeyri-neft sənayesi və neft sənayesi tərəfindən olacağı 

gözlənilir. 

ÜDM-ə təsiri, həmçinin iqtisadiyyatın diversifikasiyası baxımından prioritet sahə 

olan qeyri-neft sənayesində yaradılan əlavə dəyərin cari ilin sonuna real 

qiymətləndirmədə 11,5% artaraq, nominal ifadədə 3956,5 mln. manata bərabər olacağı, 

növbəti ildə isə artım tempinin nisbətən zəifləyəcəyi (8,8%) və əlavə dəyərin 4365,4 mln. 

manata yüksələcəyi proqnozlaşdırılmışdır (Şəkil 8).  

Xatırladaq ki, ilin 9 aylıq statistik məlumatlarına əsasən, qeyri-neft sənayesində 

16,6% real artım qeydə alınmış, yaradılmış əlavə dəyər 2729,0 mln. manata bərabər 

olmuşdur. “Büdcə zərfi”ndə ilin sonuna bu göstəricinin 11,5% olması gözlənilir. Cari ilin 

yanvar-sentyabr ayları ərzində qeyri-neft sənayesi üzrə müşahidə olunan yüksək real 

artım tempi bu göstəricinin 2019-cu ilin sonuna gözləniləndən daha çox olacağını qeyd 

etmək imkanı verir.  

Şəkil 8. ÜDM-in bəzi sahələri üzrə real artım templərinə dair 2018-ci il fakt, növbəti illər üzrə 

proqnoz göstəriciləri, % 
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Şəkil  “Büdcə zərfi”nə daxil edilmiş məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.  

 

Ticarət və nəqliyyat vasitələrinin təmiri sahəsinin 2019-2020-ci illərdə artım tempinin 

sürətlənməsinə səbəb sosial müstəvidə fiskal eskpansiya vasitəsilə məcmu tələbin 

artırılması ola bilər. Belə ki, baxılan illər ərzində genişmiqyaslı sosial paketin həyata 

keçirilməsinin istehlak bazarını canlandırmaqla, illik müqayisədə ticarət sahəsi üzrə 

artımlara gətirib çıxaracağı gözləniləndir.  

2019-cu ildə ÜDM-in real artımına azaldıcı təsir edən sahənin tikinti sahəsi olacağı 

gözlənilir. Bu sahənin cari ildə 2,4% azalacağı proqnozlaşdırılmışdır. Cari ilin 9 ayında 

real olaraq, 5,6% azalmış tikinti sahəsinin ilin sonuna qədər azalma tempinin zəifləyəcəyi 

dövlət əsaslı vəsait qoyuluşunun ilin 9 ayında 62,9% icra olunması, qalan hissənin ilin 

sonlarında icra olunacağı ilə izah edilə bilər.  

2020-ci ildə tikinti sahəsinin əvvəlki illərdən fərqli olaraq, real ifadədə artacağı 

(1,2%), nominal ifadədə 6762,9 mln. manata bərabər olacağı proqnozlaşdırılmışdır. Bu, 

2020-ci ildə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyaların artım tempinin sürətlənməsi ilə izah 

oluna bilər.  

 

2020-ci ildə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərcləri, daxili investisiyaların həcmi 

azalma ilə nəzərdə tutulmuş, növbəti ildə 2,0% artacağı gözlənilən əsas kapitala 

yönəldilmiş investisiyalara xarici investisiyalar nəzərəçarpacaq artımla müsbət, 

daxili investisiyalar, o cümlədən dövlət investisiyalarının azaldıcı təsir edəcəyi 

proqnozlaşdırılmışdır.  

Qeyd edək ki, dövlət əsaslı vəsait qoyuluşunun cari ilin sonuna 6243,8 mln. manat 

icra olunması nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da 2018-ci illə müqayisədə 23,4% çoxdur. Bu 

vəsaitlərin həcminin artması daxili investisiyaların artım proqnozuna da təsir göstərmiş və 

daxili investisiyaların 2019-cu ildə real ifadədə 5,9% artacağı proqnoz edilmişdir. Maliyyə 
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Nazirliyinin məlumatlarına əsasən, dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu ilin 9 ayında 3761,3 mln. 

manat həcmində icra edilmişdir. 

Məlumat üçün bildirək ki, 2020-ci ildə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşunun 21,5% 

azalacağı, bu fonda daxili investisiyaların 6,3% azalacağı proqnozlaşdırılmışdır. 2020-ci 

ildə daxili investisiyaların, o cümlədən dövlət əsaslı vəsait qoyuluşunun azalacağı 

proqnozlaşdırılsa da, tikinti sahəsi üzrə artım tempinin proqnozlaşdırılması xarici 

investisiyaların 24,3% artacağı gözləntisi ilə izah oluna bilər.  

Əsas kapitala investisiyaların cari ilin sonuna 17592,4 mln. manat, 2020-ci ildə isə 

18344,7 mln. manata çatacağı proqnozlaşdırılmışdır. Həmin illər üzrə əsas kapitala 

investisiya həcminin real ifadədə müvafiq olaraq, 0,3% və 2,0% artacağı gözlənilir. 

Məlumat üçün bildirək ki, DSK-nın aylıq hesabatlarına əsasən, cari ilin yanvar-sentyabr 

ayı üzrə əsas kapitala investisiyalar 10146,2 mln. manat olmaqla, ötən ilin müvafiq dövrü 

ilə müqayisədə 1,9% azalmışdır. Bu azalma, əsasən neft-qaz sektoruna yönəldilən 

investisiya həcmindəki azalma ilə izah olunur. Mənbələr üzrə investisiyaya nəzər 

saldıqda, xarici mənbələr hesabına maliyyələşdirilən əsas kapitala investisiyaların 

azalması aydın olur.  

Proqnozlara əsasən, 2019-cu ildə xarici investisiyaların azalma tempinin nisbətən 

zəifləyəcəyi gözləntiləri əsas kapitala investisiyaların daxili investisiyalar hesabına 

anemik artımına (0,3%) şərait yaradacaqdır. 2019-cu ilin sonunda daxili investisiyaların 

12795,4 mln. manata çatması üçün sonuncu rübdə təxminən 5,5 mlrd. manat investisiya 

həyata keçirilməlidir. Ötən illərin statistikasından məlum olur ki, daxili investisiyaların, 

əsasən ilin sonuna doğru, xüsusilə də dekabr ayında reallaşdığı üçün bu ehtimal kifayət 

qədər yüksəkdir. Belə ki, 2017-ci ilin son rübündə 4,3 mlrd. manat (dekabr ayında 3 mlrd. 

manat), 2018-ci ilin son rübündə isə 5,9 mlrd. manat (dekabr ayında 3,9 mlrd. manat) 

həcmində əsas kapitala investisiya daxili mənbələr hesabına maliyyələşdirilmişdir.  

2019-cu ildə əsas kapitala investisiyaların cəmi 2,0% səviyyəsində nominal 

artımının nəzərdə tutulması və cari ilin sonuna qiymət artımının nisbətən sürətlənəcəyi 

gözləntiləri fonunda (“Büdcə zərfi”nə əsasən) əsas kapitala investisiyaların real artımı bir 

qədər ləngiyə bilər. O cümlədən, cari ilin ötən ayları ərzində mütəmadi olaraq azalmaqda 

davam edən neft sektoru üzrə əsas kapitala investisiyaların (məsələn, yanvar-sentyabr 

ayları üzrə 14,3% nominal azalma) ilin sonuna doğru nominal ifadədə 3,9% artacağı 

optimist yanaşma hesab oluna bilər (Cədvəl 16).  
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Cədvəl 16. Əsas kapitala investisiyalara dair 2018-ci il fakt, növbəti illər üzrə proqnoz 

göstəriciləri 

Göstəricilər 
Ölçü 

vahidi 
2018 

2019 

2020 2021 2022 2023 
2019 

büdcə 
zərfi 

2020 
büdcə 
zərfi 

Əsas kapitala 
investisiyalar 

mln. 
manat 

17244,9 17914,4 17592,4 18344,7 18146,2 18089,7 19032,5 

real artım tempi % -4,3 2,2 0,3 2,0 -3,0 -2,3 3,1 

Daxili 
investisiya 

mln. 
manat 

11874,9 10420,3 12795,4 12250,2 11799,7 12035,3 13343,3 

real artım tempi % 31,0 1,6 5,9 -6,3 -5,6 -0,1 8,7 

Xarici 
investisiya 

mln. 
manat 

5370,0 7494,1 4797,0 6094,5 6346,4 6054,4 5689,2 

real artım tempi % -40,1 3,1 -12,2 24,3 2,1 -6,5 -7,9 

Neft və qaz 
sektoru 

mln. 
manat 

5995,2 8262,4 6231,7 7703,9 6768,9 5542,0 4784,0 

nominal artım 
tempi 

% -29,3 - 3,9 23,6 -12,1 -18,1 -13,7 

Digər sahələr mln. 
manat 

11249,7 9652,0 11360,8 10640,8 11377,2 12547,6 14248,6 

nominal artım 
tempi 

% 25,7 - 1,0 -6,3 6,9 10,3 13,6 

Dövlət 
investisiyaları 

mln. 
manat 

8432,4 8972,4 8334,9 7198,3 7072,3 6976,2 7909,7 

Qeyri-dövlət 
investisiyaları 

mln. 
manat 

8812,5 8942,0 9257,5 11146,4 11073,8 11113,5 11122,8 

Cədvəl müvafiq illər üzrə “Büdcə zərfi”nə daxil edilmiş məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən 

tərtib edilmişdir.  

 

2020-ci ildə 2,0% artacağı gözlənilən əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalara xarici 

investisiyalar nəzərəçarpacaq artımla (24,3%) müsbət təsir göstərsə də, daxili 

investisiyalar, o cümlədən dövlət investisiyalarının azaldıcı təsir edəcəyi 

proqnozlaşdırılmışdır. 2019-cu illə müqayisədə 2020-ci ildə neft investisiyalarının 

əhəmiyyətli artacağı, qeyri-neft investisiyalarının isə azalacağı gözlənilir. Başqa sözlə 

desək, 2020-ci ildə əsas kapitala investisiyaların əsas hərəkətverici qüvvəsi neft sektoru 

və xarici investisiyalar olacaqdır. Cari ildə xarici kreditlər üzrə investisiya layihələrinin icra 

səviyyəsinin nisbətən aşağı olduğunu və daxili investisiyaların ötən illə müqayisədə 2019-

cu illə müqayisədə 2020-ci ildə azalma ilə proqnozlaşdırıldığını nəzərə alsaq, əsas 

kapitala investisiyaların növbəti il üçün 24,3% səviyyəsində proqnozlaşdırılması səbəbləri 

ilə bağlı “Büdcə zərfi”nə əlavə izahatların daxil edilməməsi bu istiqamətdə 

qiymətləndirmələrin aparılmasına şərait yaratmır.  

Eyni zamanda, 2019-cu ilin baxılan dövrü ərzində real ifadədə mütəmadi olaraq, 

artım nümayiş etdirən qeyri-neft sektoru üzrə investisiyaların (məsələn, 9 ay üzrə 8,9% 

real artım) ilin sonuna nominal ifadədə cəmi 1,0% artacağı proqnozlaşdırılmışdır ki, bu 

istiqamətdə də əsaslandırma sənədləri “Büdcə zərfi”nə daxil edilməmişdir. 



43 

 

 

2020-ci il və növbəti üç il üçün hazırlanmış makroiqtisadi proqnoz göstəriciləri 

ənənəvi olaraq bir variantda hazırlanmışdır ki, bu da iqtisadi şərtlərin pisləşəcəyi 

halda mümkün iqtisadi nəticələri dəqiq müəyyənləşdirmək imkanını çətinləşdirir.  

Ölkə iqtisadiyyatı üçün ekzogen göstəricilər kimi qiymətləndirilə bilən neftin qiyməti, 

büdcə xərcləri kimi əhəmiyyətli göstəricilər üzrə ən azı 2 ssenarinin (pessimist və baza 

ssenariləri) tətbiq olunması makroiqtisadi dayanıqılılığın təmin olunmasında əhəmiyyətli 

rol oynaya bilər. Makroiqtisadi dayanıqlılığın əldə edilməsi məqsədilə neftin bir deyil, bir 

neçə qiymət ssenarisi əsasında qurulması qeyri-müəyyən dünya iqtisadiyyatı və bu qeyri-

müəyyənliyə həssas olan neft qiymətləri şəraitində xüsusilə də aktuallaşır. 2014-2015-ci 

illərdə dünya bazarında azalma tendensiyası nümayiş etdirən neftin qiymətinin milli 

valyutanın trayektoriyasını və onun timsalında əsas makroiqtisadi göstəricilərin 

dinamikasını əks məcraya istiqamətləndirməsi müxtəlif ssenarilərə əsaslanan 

proqnozların əhəmiyyətini daha da qabartmış, təəssüf ki, bu istiqamətdə konkret addımlar 

atılmamışdır.  

Eləcə də, büdcə xərclərinin bir neçə ssenaridə təqdim olunması kəskin fiskal 

konsolidasiyaya ehtiyac yaranacağı halda iqtisadi konyunktur barədə təsəvvürlərin 

formalaşması və xərclərdə mümkün azalmaların iqtisadi artımda hansı formada 

nəticələnəcəyi barədə müəyyən mənzərə yaratmış olar. Nəzərə alsaq ki, büdcə 

gəlirlərində neft amilinin rolunu azaltmaq prioritet məsələlərdən hesab olunur, DNF-dən 

olan transferlər üzrə də ssenarilərin hazırlanması bu istiqamətdə həyata keçiriləcək 

tədbirlərə müəyyən zəmin yaratmış olar.  

 

2020-2023-cü illərdə əhalinin xərclərinin gəlirlərinə nisbətən daha zəif 

templərlə artacağı, icra edilmiş və nəzərdə tutulmuş sosial paketlərin təsiri ilə əhali 

gəlirlərinin artımı nəzərdə tutulmuş, orta aylıq əmək haqqının cari və növbəti ildə 

real ifadədə ötən ilə nisbətən artacağı, növbəti üç ildə orta aylıq əmək haqqının 

artım tempi orta hesabla 1,7% proqnozlaşdırılmışdır.  

Təqdim olunmuş proqnoz göstəricilərinə əsasən, əhali gəlirlərinin cari ilin sonuna 

58388,1 mln. manat, 2020-ci ildə isə 64265,4 mln. manat olacağı gözlənilir. 2019-2020-

ci illərdə müvafiq olaraq, 5,4% və 5,3% real artım templərinə malik olan əhali gəlirlərinin 

növbəti 3 ildə hər il orta hesabla 3,5% artacağı proqnozlaşdırılır. Əhali gəlirlərinin ötən illə 

müqayisədə nominal ifadədə cari ilin sonuna 4699,5 mln. manat, 2020-ci ildə isə 5877,3 

mln. manat artacağı gözlənilir ki, bu da il ərzində 2 mərhələli sosial paketin icrası və 2020-

ci ildə də bu islahatların davam edəcəyi ilə əlaqəlidir. Belə ki, il ərzində bu paketin həyata 
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keçirilməsi məqsədilə 2,3 mlrd. manat ayrılmış, 2020-ci ildə isə bu vəsaitin 3 mlrd. manata 

çatdırılması nəzərdə tutulmuşdur.  

Proqnoz illərində əhalinin xərclərinin gəlirlərinə nisbətən daha zəif templərlə 

artacağı proqnozlaşdırılır. Əhalinin xərcləyəcəyi vəsaitin cari ilinin sonuna 51240,6 mln. 

manat, 2020-ci ildə isə 55876,3 mln. manata bərabər olacağı proqnozlaşdırılır.  

Proqnozlara əsasən, orta aylıq əmək haqqı 2019-2020-ci illərdə müvafiq olaraq, 

620,4 manat və 716,7 manat təşkil edəcəkdir ki, bu da real ifadədə ötən ilə nisbətən 

10,4% və 10,5% artım deməkdir. Növbəti üç ildə orta aylıq əmək haqqının hər il orta 

hesabla 1,7% artacağı və artım tempinin azalan dinamikaya malik olacağı gözlənilir. 

2019-2020-ci illərdə artımın, əsasən qeyri-neft sektorunda olan (illərə müvafiq olaraq, 

10,6% və 10,7% artım) artımdan formalaşacağı proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da məlum 

sosial islahatlar ilə əlaqəlidir. 2019-cu ildə orta aylıq əmək haqqı üzrə real artım tempinin 

əhəmiyyətli şəkildə sürətlənəcəyi halda, əhali gəlirlərinin real artım tempinin nisbətən 

zəifləyəcəyi proqnozlaşdırılmışdır (Şəkil 9).  

 

Şəkil 9. Orta aylıq əmək haqqı və əhali gəlirlərinin real artım templərinə dair 2016-2018-ci 

illər üzrə fakt, növbəti illər üzrə proqnoz göstəriciləri, % 

 
Şəkil “Büdcə zərfi”nə daxil edilmiş məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.  

 

Qeyd edək ki, 2019-2020-ci illərdə tətbiq olunacaq sosial paketin təsiri nəticəsində 

orta aylıq əmək haqqı dinamikasında bu illər üzrə nəzərəçarpacaq artım templərindən 

fərqli olaraq, əhali gəlirlərinin artım templərində hamarlıq proqnozlaşdırılmışdır.  

Əhalinin məşğulluq göstəricilərinə dair proqnoz göstəricilərinə əsasən, 2019-2020-

ci illərdə müvafiq olaraq, ümumi məşğulluğun 1,4% və 1,2% artacağı gözlənilir.   
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2019-cu ilin sonuna gözlənilən qiymət artımını və istehlak qiymətlərinin orta 

aylıq dinamikasını nəzərə alaraq, növbəti ildə inflyasiyanın proqnozlaşdırılması 

zamanı optimist yanaşmanın tətbiq edildiyini qeyd edə bilərik.  

Orta illik inflyasiyanın 2019-cu ildə 3,2%, 2020-ci ildə isə 4,6%-ə çatacağı, növbəti 

3 ildə isə hər il orta hesabla 4,1% artacağı proqnozlaşdırılmışdır (Cədvəl 17).  

Cədvəl 17. İstehlak qiymətləri indeksinin dəyişməsinə dair 2018-ci il fakt, növbəti illər üzrə 

proqnoz göstəriciləri 

Göstərici 
Ölçü 

vahidi 
2018 

2019 

2020 2021 2022 2023 2019 
büdcə 
zərfi 

2020 
büdcə 
zərfi 

Orta illik 
inflyasiya 

% 2,3 3,8 3,2 4,6 4,3 4,1 3,9 

Cədvəl müvafiq illər üzrə “Büdcə zərfi”nə daxil edilmiş məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən 

tərtib edilmişdir.  

 

İnflyasiyanın sürətlənməsi həyata keçirilən sosial islahatların istehlakçı tələbinin 

həcmini artırması ilə izah oluna bilər 

Məlumat üçün bildirək ki, 9 aylıq statistik məlumatlara əsasən, orta illik inflyasiya 

2,6%-ə bərabər olmuşdur. Mərkəzi Bankın məlumatlarına əsasən, manatla pul bazası ilin 

əvvəlinə nisbətən 7,0%, ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 15,2% artmışdır.  

2020-ci ildə isə daha da sürətlənəcəyi gözlənilən qiymət artımının 4,6%-ə bərabər 

olacağı proqnozlaşdırılmışdır.  

Hesablama Palatası 2019-cu ilin qalan dövrü və növbəti ildə inflyasiyaya aşağıdakı 

faktorların təsir edəcəyi qənaətindədir: 

 Aztəminatlı ailələrin sosial rifah səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədilə 

sosial paketin tərkib hissəsi olaraq, minimum əmək haqqının 2 mərhələdə və 

əhəmiyyətli həcmdə artırılması, büdcədən maliyyələşən müxtəlif işçilərin əmək 

haqlarının, pensiya və müavinətlərin artırılması. Aztəminatlı əhali qrupunun sosial 

vəziyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə dövlət xərclərinin artırılmasının ilk mərhələdə 

istehlak bazarını canlandıracağı, bununla da qiymət artımına təkan verəcəyi 

gözləniləndir. Belə ki, sosial təyinatlı xərclər artırılan zaman ilk mərhələdə dərhal zəruri 

mal və xidmətlərə istehlak tələbinin ödənilməsi gözlənilir. Bu halda artırılan dövlət xərcləri 

həm əhalinin inflyasiya gözləntilərinin artması kanalı ilə (qeyd edək ki, əhali gözləntiləri 

inflyasiya determinantları arasında mühüm yer tutur), həm də tələbin genişlənməsi yolu 

ilə qiymət artımına zəmin yaradır.  

Minimum əmək haqqının artırılmasının inflyativ proseslərə təkcə tələb kanalları ilə 

deyil, həmçinin təklif kanalları ilə də təsir edəcəyi gözlənilir. Belə ki, ümumi əmək haqqı 
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artımı büdcədən maliyyələşən işçiləri əhatə etməklə, dövlət sektoruna şamil olunsa da, 

ölkə üzrə minimum əmək haqqının 2 mərhələdə, eləcə də 2 dəfə artırılması qeyri-dövlət 

sektorundan yan keçə bilmir. Bu isə müəssisələrin əmək haqqı xərclərinin artımı fonunda 

məhsul və xidmətlərin qiymətlərinin artımında özünü büruzə verməlidir. 

Bununla yanaşı, cari ildə həyata keçirilən sosial paketinin ikinci mərhələsinin, 

əsasən ilin sonlarına təsadüf etdiyini və artırıcı effektlərin müəyyən laqla təsir edəcəyini 

(xüsusilə də təklif kanalları vasitəsilə), həmçinin  2020-ci ildə bu məqsədlə ayrılan vəsaitin 

2019-cu ildə müvafiq vəsaitdən daha çox olmasını (3 mlrd. manat) nəzərə alsaq, 2020-ci 

ildə ötən illə müqayisədə qiymət artımının sürətlənməsi ehtimalı yüksəkdir.  

 Xarici iqtisadi şoklara həssaslığın mövcudluğu: ətraf aləmdə iqtisadi 

gərginliyin artması, mühüm iqtisadiyyatlar üzrə valyuta siyasətinin qeyri-

müəyyənliyi və neftin qiymətində volatilliyin manatın məzənnəsinə təsir etmə 

ehtimalı. 

 Təqdim olunmuş proqnoz göstəricilərinə əsasən, 2019-cu və 2020-ci illərdə əhaliyə 

göstərilən pullu xidmətlərin dinamikasında real ifadədə artım gözlənilir. Ötən ilə nisbətən 

2019-cu ildə 0,5 faiz bəndi, 2020-ci ildə isə 1,0 faiz bəndi yüksəlməsi gözlənilən real artım 

tempinin 2019-2020-ci illərdə müvafiq olaraq, 3,5% və 4,5% olacağı 

proqnozlaşdırılmışdır. Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərdən fərqli olaraq, əhali xərclərinin 

real artım tempinin isə 2020-ci ildə nisbətən zəifləyəcəyi gözlənilir (0,5 faiz bəndi 

azalaraq, 4,3% artım).  

Qeyd edək ki, Maliyyə Nazirliyinin məlumatlarına əsasən, cari ilin 9 ayında dövlət 

büdcəsinə Dövlət Neft Fondundan transferlərin icrası 88,4% yerinə yetirilmiş, 987,2 mln. 

manat həcmində vəsait proqnoza uyğun icra olunmamışdır. Transferlərin nəzərdə 

tutulduğu həcmdə icrası məqsədilə valyuta hərraclarında bu həcmin reallaşdırılacağı 

halda, ilin son 3 ayında dövriyyədə gözləniləndən çox manat yarana bilər ki, bu da 

inflyasiyaya təzyiq deməkdir. Təzyiqin neytrallaşdırılması məqsədilə Mərkəzi Bank 

tərəfindən sterilizasiya əməliyyatları keçiriləcəyi təqdirdə isə manatın məzənnəsi 

möhkəmlənmə təsirləri ilə üzləşə bilər. 

 

2020-ci ildə neft hasilatı üzrə azalma meyli olacağının gözlənilməsi mal 

ixracının da azalma ilə proqnozlaşdırılmasına gətirib çıxarmış, qeyri-neft 

sektorunda isə  kənd təsərrüfatı və qeyri-neft sənayesinin real artım tempinin 

nisbətən zəifləyəcəyinin proqnozlaşdırılması fonunda qeyri-neft malları üzrə 

ixracın artım tempi optimist yanaşma tətbiq edilərək artımla nəzərdə tutulmuşdur.  
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Tədiyə balansı üzrə hazırlanmış proqnoz göstəricilərinə əsasən, 2019-2020-ci 

illərdə mal ixracının müvafiq olaraq, 13,3% və 0,3% azalacağı gözlənilir ki, bu da yuxarıda 

qeyd olunmuş səbəblərdən neft hasilatının azalacağı, eləcə də neftin qiymətinin azalması 

ilə əlaqəlidir. Belə ki, təqdim olunmuş proqnozlara əsasən, əmtəəlik qaz hasilatının 2019 

və 2020-ci illərdə müvafiq olaraq, 26,8% və 10,9% artacağı gözlənilsə də, neft hasilatının 

2019-cu ildə 2,7%, 2020-ci ildə isə 0,1% azalacağı proqnozlaşdırılmışdır.  

Neft ixracından fərqli olaraq, qeyri-neft sahələri üzrə malların ixrac həcmində cari 

ilin sonuna 18,1%, 2020-ci ildə isə 21,3% artım gözlənilir. 2020-ci ildə qeyri-neft 

sektorunun ticari sahələri olan kənd təsərrüfatı və qeyri-neft sənayesinin real atım 

tempinin nisbətən zəifləyəcəyi (kənd təsərrüfatı üzrə 0,4 faiz bəndi, qeyri-neft sənayesi 

üzrə 2,7 faiz bəndi) gözləntiləri ilə qeyri-neft malları üzrə ixracın artım tempinin 3 faiz 

bəndi çox proqnozlaşdırılmışdır.  

Qeyd olunan səbəblərdən xarici ticarət balansı üzrə profisitin 2019-cu ildə 28,9%, 

növbəti ildə isə 8,8% azalacağı proqnozlaşdırılmışdır. Bu azalmanın isə öz növbəsində 

cari əməliyyatlar hesabı üzrə profisitin azalmasına təsir edəcəyi, 2019 və 2020-ci illərdə 

bu bölmə üzrə profisit həcminin müvafiq olaraq, 44,7% və 24,1% azalacağı 

proqnozlaşdırılmışdır. Mərkəzi Bankın məlumatlarına əsasən, cari ilin birinci yarımilliyi 

üzrə cari əməliyyatlar hesabı üzrə profisit 3061,5 mln. ABŞ dolları həcmində qeydə 

alınmışdır ki, bu da ilin sonuna gözlənilən vəsaitdən 285,0 mln. ABŞ dolları azdır. İlin 

sonuna gözlənilən saldonun əldə olunması üçün 2019-cu ilin ikinci yarısında cari 

əməliyyatlar hesabının saldosunda cəmi 285,0 mln. ABŞ dollarına bərabər məbləğin 

formalaşması lazımdır. 

Cədvəl 18. Cari əməliyyatlar hesabının saldosuna dair 2018-ci il, 2019-cu ilin 6 ayı üzrə fakt, növbəti 

illər üzrə proqnoz göstəriciləri, mln. ABŞ dolları ilə  

Göstəricilər 2018 2019 2020 2019 6 ay 

2019 büdcə 
zərfi 

2020 büdcə 
zərfi 

Cari əməliyyatlar hesabı 6051,1 3896,4 3346,5 2538,9 3061,5 

Xarici ticarət balansı 9841,3 8188,5 6995,9 6378,7 4888,5 

Neft-qaz 17430,6 15609,4 14368,8 13735,6 8157,8 

Digər -7589,3 -7420,9 -7372,9 -7356,9 -3269,3 

Xidmətlər balansı -2062,1 -2938,0 -2244,7 -2046,2 -1244,3 

İlkin gəlirlər -2459,6 -2179,4 -2100,2 -2500,8 -850,3 

Təkrar gəlirlər 731,4 825,3 695,5 707,2 267,6 

Cədvəl müvafiq illər üzrə “Büdcə zərfi”nə daxil edilmiş məlumatlar və AMB-nin məlumatları əsasında 

Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.  
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II BÖLMƏ. BÜDCƏ PARAMETRLƏRİNİN STRATEJİ SƏNƏDLƏRƏ VƏ 

DİGƏR NORMATİV AKTLARA UYĞUNLUĞU 

Son illərdə dünyada müşahidə edilən sosial-iqtisadi meyillər institusional müstəvidə 

ciddi dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. Bu dəyişikliklər AAQ-lar üçün yeni institusional 

çərçivənin müəyyənləşdirilməsini zəruri edir.   

Bu dəyişikliklər sırasında əsas yeniliklərdən biri strateji audit anlayışıdır. Strateji 

audit ənənəvi audit növləri ilə müqayisədə konkret bir fəaliyyət istiqamətini əhatə etmir. 

Belə ki, uyğunluq, maliyyə və səmərəlilik (fəaliyyət) auditi ilə müqayisədə strateji audit 

daha çox strateji yanaşma və strateji təfəkkür kimi qəbul edilir.  

Strateji audit bir qayda olaraq dövlət tərəfindən qəbul edilən strategiya, konsepsiya, 

strateji yol xəritələri, strateji inkişaf planları, dövlət proqramları və layihələrinin auditini 

özündə ehtiva edir.  

Eyni zamanda, strateji audit 

beynəlxalq müstəvidə qəbul edilmiş 

çağırışlara əsasəm ölkə səviyyəsində 

qəbul edilmiş sənədlərin auditini 

nəzərdə tutur. Bu sıraya aid edilən 

sənədlərdən biri  Dayanıqlı İnkişaf 

Məqsədləri sənədidir.  

2008-2009-cu illərdə müşahidə 

edilən maliyyə və iqtisadi böhranları 

makrogöstəricilərin, xüsusilə də 

makroiqtisadi və fiskal risklərin davamlı 

təhlilini aktuallaşdırdı.  

Bu sırada AAQ-lar üçün yeni 

məsuliyyət norması müəyyən edildi. Bu, 

ilk olaraq AAQ-ların dövlət maliyyəsinin 

nəzarətini həyata keçirən qurum olaraq 

informasiya resursunun həcminin çox 

olması, həmçinin istər audit, istərsə də 

analitik fəaliyyətin nəticəsi olaraq 

maliyyə və büdcə risklərini aşkar etməsi 

potensialının olması ilə bağlı idi.   

DAYANIQLI İNKİŞAF MƏQSƏDLƏRİ 

BMT Baş Assambleyasının 2015-ci il 

25 sentyabr tarixli Qətnaməsi ilə 

təsbit edilmiş “Dünyamızın 

dəyişdirilməsi: Dayanıqlı inkişaf üzrə 

gündəlik-2030”un icrası ilə əlaqədar 

Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri 

təşəbbüsü beynəlxalq çağırış kimi 

qəbul edilmişdir. Qətnamə 17 

məqsəd, 169 vəzifəni (hədəfi) və 241 

göstəricini özündə əks etdirir. Daha 

öncəki beynəlxalq çağırışların 

(Minilliyin İnkişaf Məqsədləri və 

Davamlı İnkişaf Məqsədləri) davamı 

olaraq çıxış edir. 

 

HAŞİYƏ 
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Əsas Milli Göstəricilər üzrə ISSAI Qaydalarının qəbul edilməsi bu zərurətdən 

doğan tələb olaraq reallaşdı. Bu sənəd INTOSAI təşkilatının makrogöstəricilərin auditi 

məqsədilə istifadə edilən metodoloji sənədi hesab edilir. Sənəd səmərəlilik auditinin 

metodoloji bazası nəzərə alınmaqla, makroiqtisadi parametrlərin dürüstlüyünü müəyyən 

etməyə hədəflənmişdir.  

 

2.1. “Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol 

Xəritəsi”ndə müəyyən edilmiş hədəflərlə uyğunluq  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən 2016-cı ilin 6 

dekabr tarixində imzalanmış Fərmanla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının milli 

iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi”ndə 2025-ci ilə qədər ÜDM-də 3 faizdən 

çox orta illik real artım və əlavə olaraq da 450 mindən çox yeni iş yerinin yaradılması 

nəzərdə tutulmuşdur. Qeyd edilmişdir ki, bu iş yerlərinin yaradılması 3 amilin təsiri 

nəticəsində mümkün olacaqdır:  

 Strateji Yol Xəritəsi çərçivəsində görülən tədbirlər;  

 digər əlavə tədbirlər; 

 ümumi iqtisadi mühitin yaxşılaşması nəticəsində iqtisadi artım sürətinin 

yüksəlməsi.  

 

ARAYIŞ 

ÜDM-in real artım tempi qarşıdakı illərdə müvafiq olaraq 2020-3,0%;  2021-3,7%;  

2022-3,1%; 2023 - 3,2% nisbətində proqnozlaşdırılmışdır. Beləliklə qeyd edə bilərik 

ki, dövlət büdcəsinin layihəsi ilə birgə təqdim edilmiş ÜDM-in 3%-dən çox artım 

tempinin təmin edilməsi ilə bağlı Strateji Yol Xəritəsində müəyyən edilmiş hədəfə 

növbəti illərdə nail olunması proqnozlaşdırılmışdır.  

 

Eyni zamanda, 2017-ci il ərzində ölkədə 281446 yeni, o cümlədən 179308 daimi iş 

2018-ci il ərzində 238947 yeni, o cümlədən 127428 daimi iş yerləri açılmışdır. Qeyd 

edilənlərə əsaslanaraq, Strateji Yol Xəritəsində müəyyən edilmiş bu hədəfin də 

reallaşdırılmasına real zəminin olduğunu qeyd etmək olar.  
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Tədbirlərin reallaşdırılması ilə dörd xüsusi hədəfə nail olunması nəzərdə 

tutulmuşdur. Hesablama Palatası tərəfindən təhlillər 2020-ci il və qarşıdakı illər üzrə 

təqdim edilmiş proqnoz göstəricilərinə əsaslanılaraq aparılmışdır.  

Beləliklə, “Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol 

Xəritəsi”ndə müəyyən edilmiş xüsusi hədəflərlə bağlı aşağıdakıları qeyd edə bilərik.  

  

HƏDƏF 1. Qeyri-neft sektoruna yönəldilmiş birbaşa xarici investisiyaların 

qeyri-neft ÜDM-dəki payının hazırkı 2,6 faizlik göstəricidən 2025-ci ilə qədər 4 faizə 

çatdırılması.  

“Büdcə zərfi”nə daxil olan məlumatlara əsasən qeyri-neft sektoru üzrə 

investisiyaların qeyri-neft ÜDM-də payının 2019-2023-cü illər üzrə 19,5-22,8% arasında 

dəyişəcəyi gözlənilir. Qeyd edək ki, “Büdcə zərfi”nə daxil edilən sənədlərdə qarşıdakı dövr 

üçün əsas kapitala yönəldilən cəmi investisiyaların daxili/xarici, neft/qeyri-neft, 

dövlət/qeyri-dövlət üzrə strukturu göstərilsə də, qeyri-neft sektoruna yönəldilmiş birbaşa 

xarici investisiyaların qeyri-neft ÜDM-dəki payının hesablanılması üçün neft və qeyri-neft 

sektoru üzrə xarici və daxili investisiyaların bölgüsü barədə məlumat verilməmişdir. 

 

HƏDƏF 2. Qeyri-neft sektoru üzrə ixracın 2015-ci ildəki adambaşına 170 ABŞ 

dollarından 2025-ci ildə ən azı 450 ABŞ dollarına çatdırılması.  

Təqdim edilmiş məlumatların təhlili göstərir ki, tədiyə balansının statistikası əsas 

götürülməklə 2018-ci il üzrə bu rəqəm (malların və xidmətlərin ixracı üzrə) 632 ABŞ 

dollarına yüksəlmişdir. Beləliklə də, Strateji yol Xəritəsi ilə müəyyən edilmiş hədəfin 2018-

ci ildə reallaşdırıldığını və 2025-ci ilədək bu istiqamətdə mühüm addımlar atılmasına 

möhkəm zəmin yaradıldığını qeyd etmək olar.  

 

HƏDƏF 3. Ticari mal və xidmətlər sektorunda, məsələn istehsal və ya turizm 

sektorlarında 2025-ci ilə qədər 150 min əlavə iş yerinin yaradılması.  

“Büdcə zərfi”nə daxil edilən əhalinin məşğulluq göstəriciləri barədə məlumata 

əsasən, 2017-ci illə müqayisədə 2018-ci ildə məşğul əhalinin sayı 57,2 min nəfər 

artmışdır. 2023-cü ildə isə 2018-ci illə müqayisədə 281,7 min nəfər artması nəzərdə 

tutulur. Məlumatların təhlili göstərir ki, məşğulluq göstəriciləri üzrə artım əsasən kənd, 

meşə və balıqçılıq təsərrüfatı, emal sənayesi, ticarət, turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai 

iaşə və iqtisadiyyatın digər xidmət sahələri üzrə nəzərdə tutulur ki, bu da milli iqtisadiyyat 

perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsində müəyyən edilən müvafiq hədəf indikatoruna nail 

olunma imkanını artırır. 
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HƏDƏF 4.  Dövlət büdcəsinin ARDNF-in transfertlərindən asılılığının 

azaldılması.  

Strateji Yol Xəritəsində DNF transfertinin büdcədə payının 15%-dək azaldılması 

hədəf kimi müəyyələşdirilmiş, 2018-ci ildə bu rəqəm faktiki olaraq 48,7%, 2019-cu ilin 

proqnozlaşdırılan büdcəsində 49,1% və 2020-ci ildə 47,0% nisbətində nəzərdə 

tutulmuşdur. Növbəti ildə DNF-dan transfertin məbləğində 14,3 mln. manat azalma 

proqnozlaşdırılmışdır. Göründüyü kimi, 2020-ci ildə transfertin məbləğinin dövlət 

büdcəsinin gəlirlərində payının azalması nəzərdə tutulmuşdur.  

 

 

2.2. Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsinin layihəsinin “Dövlət 

borcunun idarə edilməsinə dair orta və uzun müddət üçün Strategiya”ya 

uyğunluğu 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 24 avqust tarixli Sərəncamı ilə 

təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında dövlət borcunun idarə edilməsinə dair orta 

və uzun müddət üçün Strategiya”nın əsas məqsədi 2018–2025-ci illərdə dövlət borcunun 

idarə olunması sahəsində gələcək illər üçün dövlət borcunun dayanıqlılığını təmin 

etməklə ÜDM-ə nisbətinin tədricən azaldılmasına nail olmaqdır. 

Strategiyanın həyata keçirilməsi üçün aşağıdakı hədəflər müəyyən edilmişdir:  

 Dayanıqlı və idarəolunan dövlət borcu səviyyəsi.  

 Risklərin idarə edilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi.  

 Dövlət borcalmaları üzrə infrastrukturun və nəzarət mexanizmlərinin 

gücləndirilməsi. 

 

2020-ci il üçün nəzərdə tutulmuş borc göstəriciləri Strategiya ilə müəyyən 

edilmiş hədəflərə uyğundur.  

“Dövlət borcunun idarə edilməsinə dair orta və uzun müddət üçün Strategiya”da 1-

ci strateji məqsəd ― həm ortamüddətli, həm də uzunmüddətli dövrdə ölkə iqtisadiyyatının 

ehtiyaclarını nəzərə almaqla, dövlət borcunun dayanıqlılığını təmin etməkdir. Bu 

məqsədlə 2018-2025-ci illər üzrə ümumi dövlət borcunun ÜDM-ə nisbətinin yuxarı 

həddinin 30%-dən çox olmaması və 2025-ci ilədək 20%-dən aşağı salınması hədəfi 

müəyyən edilmişdir.  

“Büdcə zərfi”nə daxil edilmiş məlumatların təhlili göstərir ki, 2020-ci ildə ümumi 

dövlət borcunun ÜDM-ə nisbəti 20,7% olmaqla proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da 

Strategiyada müəyyən edilən hədəfə uyğundur.  
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Növbəti il üçün dövlət borcu və öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı 

proqnozlaşdırılmış göstərici Strategiya ilə müəyyən edilmiş hədəfə uyğundur.  

Strategiyada ümumi dövlət borcuna xidmət xərclərinin dövlət büdcəsi xərclərinə 

nisbətinin 15%-dən aşağı olması müəyyən edilmişdir. Ölkəmizdə bu göstərici 2020-ci ildə 

6,8% səviyyəsində nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da müəyyən edilmiş həddən 8,2 faiz bəndi 

aşağıdır.  

 

2020-ci ilin dövlət büdcəsi ilə birgə təqdim edilmiş məlumatlara görə xarici 

valyuta nominallı borc öhdəliklərinin azaldılması və faiz dərəcəsi ilə cəlb olunan 

borcun ümumi portfeldə payı ilə bağlı Strategiyada müəyyən edilmiş hədəflər 

gözlənilmişdir.  

 Strategiya ilə dövlətin digər mənbələrdən təmin oluna bilməyən maliyyə ehtiyaclarını 

ən az xərclə və aşağı risklərlə qarşılamaq üçün 2025-ci ilədək xarici valyuta riskinin idarə 

olunan səviyyədə saxlanılması məqsədilə xarici valyuta nominallı borc öhdəliklərinin 87 

faizə qədər azaldılması, eyni zamanda, faiz dərəcəsi riskinin məqbul həddə saxlanılması 

üçün dəyişkən faiz dərəcəsi ilə cəlb olunan borcun ümumi portfeldə payının 56 faizi 

keçməməsi (mövcud portfel üzrə göstərici 49,7 faiz) hədəflənir. Bu isə, proqnoz 

göstəricilərinin Strategiya ilə müəyyən edilmiş hədəfə uyğunluğunu ifadə edir.  

 “Büdcə zərfi”nə daxil olan məlumatlar əsasında apardığımız təhlillərdən görünür ki, 

cəlb edilmiş kredit müqavilələrinin 2019-cu ilin 6 ayında 32,2% (2018-ci ildə 52,9%) 

dəyişkən faiz dərəcələri üzrə ödəniş edilməlidir (Şəkil 10).  

Şəkil 10. Dəyişkən faiz dərəcəsi ilə cəlb edilmiş kreditlərin xarici kreditlərdə payı, %-lə 
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2.3. Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsinin layihəsinin “Büdcə 

sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə 

uyğunluğu  
 

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ölkədə büdcə 

sisteminin quruluşu, tərtibi, layihələndirilməsi, qəbulu və icrası ilə bağlı mərhələləri əhatə 

edir və bu istiqamətdə tələbləri müəyyənləşdirir.    

Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası 2020-ci ilin dövlət büdcəsinin 

layihəsi ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatlar üzrə aşağıdakıları qeyd edir: 

 

 

2020-ci ilin dövlət büdcəsinin layihəsinin tərtibi və strukturu ilə bağlı “Büdcə 

sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun müəyyən etdiyi tələb və 

müddətlər gözlənilmişdir. 

Hesablama Palatasına 2020-ci ilin dövlət büdcəsinin layihəsi ilə bağlı təqdim edilmiş 

məlumatlarda “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3-cü 

maddəsində büdcə sisteminin vahidliyi, bu sistemə aid olan büdcələrin müstəqilliyi ilə 

bağlı təsbit edilmiş tələblər təmin olunmuşdur.  

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 4-cü maddəsi 

ilə vahid büdcə təsnifatının tətbiq edilməsi nəzərdə tutulur ki, 2020-ci ilin dövlət büdcəsinin 

layihəsi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 11 oktyabr 2018-ci il 440 nömrəli 

Qərarı ilə təsdiq edilmiş  Azərbaycan Respublikasının yeni vahid büdcə təsnifatı tətbiq 

edilməklə tərtib edilmişdir. 

Qanunun 6-cı maddəsində Ehtiyat Fondların yaradılması qeyd edilmiş, həmçinin 

dövlət büdcəsinin və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondlarının 

məbləğinin dövlət büdcəsinin gəlirlərinə olan nisbətinı olan tələb təsbit olunmuşdur. 2020-

ci ilin dövlət büdcəsinin layihəsində Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu və Prezidentin 

Ehtiyat Fondu üzrə vəsait nəzərdə tutulmuş, hər iki fond üzrə proqnozlaşdırılmış vəsaitin 

məbləği “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda göstərilən 

hədlər (müvafiq olaraq dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 5%-dən və 2%-dən az) 

çərçivəsindədir. 

 “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 8-ci 

maddəsində dövlət büdcəsinə olan tələblər müəyyən edilmiş və göstərilmişdir ki, 

Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsinin məqsədi ölkənin iqtisadi, sosial və digər 

strateji proqramlarının və problemlərinin həlli, dövlətin funksiyalarının həyata keçirilməsi 

üçün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada maliyyə vəsaitinin toplanmasını və 
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istifadəsini təmin etməkdir. Eyni zamanda, bu maddədə Azərbaycan Respublikası dövlət 

büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlir və xərclərdən, yerli gəlir və xərclərdən ibarət olması 

vurğulanmışdır. Növbəti ilin dövlət büdcəsinin layihəsi və layihə ilə birlikdə təqdim 

edilmiş məlumatlara əsasən qeyd etmək olar ki, 2020-ci ilin dövlət büdcəsinin layihəsi 

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 8-ci maddəsi ilə 

təsbit edilmiş tələblərə uyğundur. 

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 11.1-ci maddəsi 

ilə dövlət büdcəsi layihəsinin tərtibi prosesi növbəti büdcə ilinə 11 ay qalmış başlanır və 

büdcə layihəsinin Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təqdim edildiyi günədək 

olan dövrü əhatə edir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 31 

yanvar 2019-cu il 86s nömrəli Sərəncamı ilə 2020-ci ilin dövlət büdcəsinin layihəsinin 

tərtibinə Qanunla müəyyən edilmiş müddətdə başlanılmışdır.  

 

Dövlət büdcəsinin layihəsi ilə birlikdə hazırlanan və təqdim olunan sənədlər 

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən 

edilmiş tələblərə əsasən uyğundur.  

 “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 12-ci maddəsi ilə 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən növbəti büdcə ili üzrə dövlət büdcəsi ilə bağlı  

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təqdim edilməli sənədlər göstərilmişdir. 

Təqdim edilmiş “Büdcə zərfi”nə növbəti il üzrə dövlət büdcəsinin və icmal büdcənin, 

habelə sonrakı üç il üzrə icmal büdcənin layihələrinə uyğun olaraq mühüm investisiya 

layihələrini özündə əks etdirən dövlət investisiya proqramının layihəsi istisna olmaqla, 

yuxarıda göstərilən digər sənəd və məlumatlar  daxil edilmişdir.  “Büdcə zərfi”ndə yalnız 

sahələr üzrə investisiyaların proqnozu verilmişdir. 

 

“Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun layihəsi “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanunun müəyyən etdiyi tələblərə uyğun tərtib edilmişdir.  

Növbəti büdcə ili üzrə dövlət büdcəsi haqqında qanunla təsdiq olunan əsas 

göstəricilər “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 16-cı 

maddəsi ilə müəyyən olunur.  “Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun bu tələblərə uyğunluğu barədə 

aşağıdakıları qeyd etmək olar: 

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 16.1.1-ci 

maddəsində gəlirlərin və xərclərin ümumi məbləğinin göstərilməsi qeyd edilmişdir. 
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“Azərbaycan Respublikasının 2020-сi il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanun layihəsinin 1-ci maddəsində 2020-ci  il üçün dövlət büdcəsinin 

gəlirləri 24134,5 mln. manat, xərcləri isə 26913,7 mln. manat məbləğində göstərilmişdir. 

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 16.1.3-cü 

maddəsində mədaxil mənbələri üzrə gəlirlərin məbləğinin əks etdirilməsi nəzərdə 

tutulmuşdur. “Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsinin 2-ci maddəsində mədaxil mənbələri üzrə 

nəzərdə tutulmuş gəlirlərin məbləği göstərilmişdir. 

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 16.1.4-cü 

maddəsində mənbələr üzrə qrantlar və transfertlərin göstərilməsi qeyd edilmişdir. Qanun 

layihəsinin 2-ci maddəsində müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqandan 

(qurumdan) daxilolmalar (transfertin yuxarı həddi) 11350,0 mln. manat məbləğində 

nəzərdə tutulmuşdur.  

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 16.1.5-ci 

maddəsində ayrı-ayrı gəlirlərin büdcələr arasında bölgüsü və ayırma normalarının əks 

etdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Qanun layihəsində dövlət büdcəsi gəlirlərinin cəmi 

məbləğinin, həmçinin mərkəzləşdirilmiş və yerli gəlirlərin bölgüsü verilmiş, (Maddə 5 və 

Maddə 9), həmçinin müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə 

fondunun daxilolmalarının proqnoz göstəriciləri əks olunmuşdur. 

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 16.1.6-cı 

maddəsində funksional və iqtisadi təsnifata uyğun olaraq paraqraflar səviyyəsində 

xərclərin məbləğinin göstərilməsi qeyd edilmişdir. Qanun layihəsinin 8-ci maddəsində 

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsinin xərclərinin funksional və iqtisadi 

təsnifatın paraqrafları səviyyəsində bu Qanunun əlavəsində verilmiş məbləğlərdə təsdiq 

edilməsinin nəzərdə tutulduğu göstərilmiş, “Büdcə zərfi”nə əlavə edilmiş sənədlərdə bu 

barədə məlumatlar əks etdirilmişdir.   

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 16.1.7-ci 

maddəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə və yerli büdcələrə verilən 

qrantların, dotasiyaların, subsidiyaların və subvensiyaların məbləğinin əks etdirilməsi 

müəyyən olunmuşdur. Qanun layihəsinin 7-ci maddəsində Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının büdcəsinə 387,9 mln. manat və yerli büdcələrə (bələdiyyələrə) 5,0 mln. 

manat dotasiya və 1,2 mln. manat subvensiya nəzərdə tutulmuşdur. 

 “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 16.1.8-ci 

maddəsində büdcə ssudalarının ümumi məbləği və istiqamətlərinin göstərilməsi qeyd 

olunmuşdur. “Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsi haqqında” 
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Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsində və “Büdcə zərfi” ilə birgə təqdim edilmiş 

məlumatlara əsasən, növbəti ildə bu istiqamət üzrə xərc nəzərdə tutulmamışdır. 

 “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 16.1.9-cu 

maddəsində daxili və xarici dövlət borclarının faizləri və əsas məbləğləri üzrə ödənişlərin 

göstərilməsi qeyd olunmuşdur.  Əvvəlki illərdən fərqli olaraq, 2020-ci il dövlət büdcəsinin 

Qanun layihəsində əsas borc ödənişləri üzrə xərclər ayrıca əks etdirilməmiş, ümumi xarici 

və daxili borclara xidmət xərcləri, o cümlədən faiz ödənişləri göstərilmişdir. Qanun 

layihəsinin 11-ci maddəsində daxili dövlət borcu üzrə ödənişlər 133,1 mln. manat, o 

cümlədən faiz ödənişləri isə 120,2 mln. manat, xarici dövlət borcu üzrə ödənişlər 1695,0 

mln. manat, o cümlədən faiz ödənişləri 517,9 mln. manat proqnozlaşdırılmışdır.  

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 16.1.10-cu 

maddəsində dövlətin üçüncü tərəf qarşısında öhdəliyinin yuxarı həddinin göstərilməsi 

qeyd edilmişdir. Qanun layihəsində bu istiqamət üzrə müvafiq yuxarı həddin 

göstərilmədiyini nəzərə alaraq, 2020-ci il üçün belə bir öhdəliyin nəzərdə tutulmadığını 

qeyd etmək olar.  

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 16.1.11-ci 

maddəsində sair beynəlxalq öhdəliklərin məbləğinin göstərilməsi qeyd edilmişdir. 

“Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanun layihəsində beynəlxalq münasibətlər üzrə xərclərə 400,8 mln. 

manat məbləğində vəsait nəzərdə tutulmuşdur. 

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 16.1.12-ci 

maddəsində ehtiyat fondların məbləğinin əks etdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

“Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanun layihəsinin 7.12.1-ci maddəsində ehtiyat fondların məbləği 410,0 

mln. manat, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Ehtiyat Fondu 300,0 

mln. manat, Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu 110,0 mln. manat məbləğində 

proqnozlaşdırılmışdır. 

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 16.1.13-cü 

maddəsində daxili və xarici dövlət borcunun, dövlət zəmanətinin, o cümlədən büdcə ili 

ərzində cəlb edilən və əvvəlki illərdə alınmış və növbəti büdcə ilinin sonunadək 

qaytarılması nəzərdə tutulan daxili və xarici dövlət borcunun yuxarı hədlərinin (limitləri) 

göstərilməsi nəzərdə tutulmuşdur. “Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsinin 12-ci maddəsində Azərbaycan 

Respublikasının 2020-ci il üzrə daxili dövlət borclanmasının yuxarı həddi (limiti) 400,0  

mln. manat, xarici dövlət borclanmasının yuxarı həddi (limiti) 1000,0 mln. manat, il ərzində 
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veriləcək dövlət zəmanətlərinin məbləğinin yuxarı həddi (limiti) 1000,0 mln. manat 

məbləğində göstərilmişdir. 

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 16.1.14-cü və 

16.1.15-ci maddələrində müvafiq olaraq qeyd edilmiş xərclərin maliyyələşdirilmə 

ardıcıllığının və dövlət büdcəsinin müdafiə olunan xərc maddələrinin əks etdirilməsi 

müəyyən edilmişdir. Qanun layihəsinin 13-cü maddəsinə əsasən, “Büdcə sistemi 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 7-ci maddəsi ilə müəyyən olunduğu kimi 

müdafiə olunan xərc maddələrinin ilk növbədə, digər xərc maddələrinin isə dövlət 

büdcəsinin gəlirləri və kəsirinin maliyyələşdirilməsi mənbələri üzrə daxilolmaların 

vəziyyətindən asılı olaraq maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 16.1.16-cı 

maddəsində dövlət büdcəsi kəsirinin yuxarı həddinin məbləğinin əks etdirilməsi 

göstərilmişdir. “Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsinin 14-cü maddəsində dövlət büdcəsi 

kəsirinin yuxarı həddi 2779,2 mln. manat məbləğində nəzərdə tutulmuşdur. 

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 16.1.17-ci 

maddəsində müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) 

gəlirləri nəzərə alınmadan icmal büdcə kəsirinin yuxarı həddinin məbləğinin göstərilməsi 

qeyd edilmişdir. Qanun layihəsinin 16-cı maddəsində müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 

müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) gəlirləri nəzərə alınmadan, Azərbaycan 

Respublikasının 2020-ci il icmal büdcəsi kəsirinin yuxarı həddinin məbləği 14339,2 mln. 

manat məbləğində proqnozlaşdırılmışdır. 

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 16.1.18-ci 

maddəsində icmal büdcənin xərclərinin yuxarı həddinin məbləğinin əks etdirilməsi 

göstərilmişdir. Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsi haqqında” qanun 

layihəsinin 15-ci maddəsində Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il icmal büdcəsinin 

xərclərinin yuxarı həddinin məbləği 29488,3 mln. manat məbləğində 

proqnozlaşdırılmışdır. 
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2.4.  Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsinin layihəsinin “Büdcə 

Qaydası”na uyğunluğu 

 

 Növbəti ilin dövlət büdcəsinin parametrlərinin “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanunu ilə təsbit edilmiş “Büdcə qayda”larına uyğunluğu cari ilin dövlət 

büdcəsi ilə bağlı Qanunda müəyyən 

edilmiş və 2020-ci ilin büdcə layihəsi üzrə 

“Büdcə zərfi”ndə əks olunmuş 

göstəricilərin müqayisəsi əsasında 

aparılmıışdır.  

 Qeyd edək ki, “Büdcə sistemi 

haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun 11-1.2-ci maddəsinə 

nəzərdə tutulmuş  dəyişikliklər rəyin tərtib 

edildiyi dövrdə Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclis tərəfindən 

qəbul olunmuşdur. Həmin dəyişikliklərə 

əsasən Dəyişiklikliyə əsasən, icmal 

büdcənin xərclərinin yuxarı həddinin 

hesablanılması zamanı növbəti il üçün 

proqnozlaşdırılan infilyasiya səviyyəsi 

nəzərə alınır.  

 

2020-ci il və növbəti 3 il üçün nəzərdə tutulmuş İcmal büdcənin xərcləri 

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 11-1.2-ci 

maddəsinə təklif edilən dəyişiklik nəzərə alınmaqla büdcə qaydasında nəzərdə 

tutulan 103% hədd çərçivəsindən çox olmamaqla hesablanılmışdır. 

 “Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun 16-cı maddəsi ilə cari il üçün icmal büdcənin xərclərinin yuxarı 

həddi 27370,8 mln. manat təsdiq edilmişdir. Təqdim edilmiş qanun layihəsinin 15-ci 

maddəsində bu, 29488,3 mln. manat məbləğində göstərilmişdir.  Hər iki göstəricinin 

müqayisədə növbəti ilin icmal büdcəsinin xərclərinin yuxarı həddinin inflyasiyanın 

proqnozlaşdırılmış səviyyəsi (4,6%) nəzərə alınmaqla 103%-i həddində olduğunu 

göstərir.  

  

“Büdcə sistemi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu  

 

Maddə 1. Qanunda istifadə olunan 

əsas anlayışlar 

1.1.29.  Büdcə qaydası – orta və 

uzunmüddətli makroiqtisadi 

dayanıqlığı, maliyyə və borc 

intizamını təmin edən büdcə 

siyasətinin həyata keçirilməsi üçün 

makroiqtisadi və büdcə 

göstəricilərindən ibarət çərçivədir. 
 

HAŞİYƏ 
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Aparılan araşdırma və təhlillərdən görünür ki, təbii resursla zəngin ölkələrdə 

büdcə qaydasının hazırlanması zamanı indeksləşdirmə təcrübəsi ümumən 

tətbiq edilmir. Yeganə olaraq bu təcrübəyə Rusiya nümunəsində rast gəlmək 

olar ki, bu halda da — büdcə qaydasının indeksləşdirməsi orta müddətli hədəf 

olaraq 2023-cü ilə qədər neftin büdcə qiymətinin 45 ABŞ dollarına çatdırılması 

məqsədi daşıyır.  

 
Artım templəri elementini özündə əks etdirən büdcə qaydası xərc 

qaydalarıdır. Xərc qaydalarında müəyyən olunan xərclər üzrə artım templəri 

yalnız konkret (orta müddətli dövr olaraq 3-5 illik) zamana köklənir. Buna 

səbəb – xərclərin xüsusilədə cari və əmək haqqı xərclərinin davamlı olaraq 

artırılmasının mümkünsüz olmasıdır. Büdcə xərclərinin iqtisadiyyata töhvəsi 

daha çox məhsuldar (investisiya və təhsil) xərcləri vasitəsilə mümkündür. 

Hətta investisiya xərcləri üzrə götürülməsidə eynilə artım tempini davamlı 

olaraq artırılmasını mümkünsüz edir.   

 

Yalnız (cari, əmək haqqı və s.) xərclərin ÜDM-ə faiz nisbəti əsas götürülə bilər 

ki, bu da eynilə zamanla baxılmalıdır. Belə ki, xərcin davamlı olaraq artımı bir 

tərəfdən inflyasiya təhdidi yaradırsa, digər tərəfdən daim eyni nisbətdə yeni 

maliyyə (qaynaqları) resurslarının cəlb edilməsi qeyri-realdır. Ümumiyyətlə, 

xərc qaydalarının ÜDM-ə faiz ifadəsində tətbiqində məqsədlərdən biri 

dövlətin iqtisadiyyata müdaxilə səviyyəsinin azaldılmasıdır. Xərc qaydaları heç 

bir halda büdcə protsikliliyini artırmamalıdır.  

 

Eyni zamanda, xərc qaydaları bir qayda olaraq dövlətin borc dayanıqlılığının 

təmin edilməsi üçün hazırlanmır — bu da gəlirlərlə bağlı hər hansı bir limitə 

köklənməməsi ilə bağlıdır. 

 

Qabaqcıl təcrübədə tətbiq edilən xərc qaydaları daha çox dövlət büdcəsi 

xərcləri üzrə müəyyən edilir və bir sıra xərclər xüsusilə — dövlət borcuna 

xidmətlə bağlı xərclər çıxılmaqla (Fransa, Finlandiya, İspaniya, Yaponiya) 

hesablanır. 

 

HAŞİYƏ 
Büdcə xərclərinin indeksləşdirilməsi ilə bağlı beynəlxalq 
təcrübə 
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“Büdcə zərfi”nə daxil olan sənəd və məlumatlarda qaydaya uyğun icmal büdcənin 

yuxarı həddinin hesablanılmasında istifadə olunan elementlər barədə məlumatlar 

verilməmişdir. Belə ki,  xərclənə bilən neft gəlirlərinin məbləği ayrıca, eyni zamanda 

xərclənə bilən neft gəlirlərinin hesablanılmasında istifadə olunan xalis maliyyə aktivlərinin 

məbləği və xalis maliyyə aktivlərinin müəyyən edilməsi üçün istifadə olunan  göstəricilər 

“Büdcə zərfi”nə daxil edilməmişdir.   

Məlumatların “Büdcə zərfi”nə daxil edilməməsi büdcə qaydasına uyğun aparılan 

hesablamaların nə dərəcədə dürüst olub-olmadığı barədə əsaslı rəy bildirməyə imkan 

vermir. 

 

 Növbəti ilin icmal büdcənin qeyri-neft baza kəsirinin qeyri-neft ümumi daxili 

məhsula nisbəti cari ilin müvafiq göstəricisindən az olmaqla hesablanılmışdır.  

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 11-1.3-cü 

maddəsinə əsasən, növbəti büdcə ili üzrə icmal büdcənin qeyri-neft baza kəsirinin qeyri-

neft ümumi daxili məhsula nisbət göstəricisinin cari ilin müvafiq göstəricisindən az olması 

hədəflənilir.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 

dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə bağlı bir sıra 

məsələlər barədə 22 dekabr 2018-ci il tarixli Fərmanına əsasən, 2019, 2020, 2021, və 

2022-ci illərdə icmal büdcənin qeyri-neft baza kəsirinin qeyri-neft ümumi daxili məhsulda 

(ÜDM) xüsusi çəkisi üzrə hədəf göstəriciləri müvafiq olaraq 31,1%, 30,1%, 29,1% və 

28,1% olaraq müəyyən edilmişdir. “Büdcə zərfi”nə daxil olan məlumatlara əsasən, 2020-

ci il üzrə icmal büdcənin qeyri-neft baza kəsirinin qeyri-neft ümumi daxili məhsula 

nisbətinin hədəf göstərici olan 30,1%-ə qarşı  29,1% olması proqnozlaşdırılır.  

Ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun “Büdcə qaydası” (11-1) maddəsində əks olunan büdcə 

qaydasına uyğun hesablanan icmal büdcənin xərclərinin yuxarı həddi, xərclənə bilən neft 

gəlirləri, dövlətin və dövlət müəssisələrinin ortamüddətli dövrdə borcalma üzrə artım və 

məhdudlaşdırma hədəfləri, icmal büdcənin qeyri-neft baza kəsirinin qeyri-neft ümumi 

daxili məhsula nisbətinin ortamüddətli dövr üzrə hədəfləri barədə geniş məlumatların 

“Büdcə zərfi”nə daxil edilməsi və bununla bağlı “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanunun 12-ci maddəsinə əlavələrin edilməsi şəffaflıq və hesabatlılığın 

gücləndirilməsinə xidmət etməklə, Hesablama Palatasına daha dərin araşdırmaların 

aparılmasına imkan verməklə rəylərin məlumatlılıq səviyyəsinin artırılmasına da əlavə 

töhfə verəcəkdir. 
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Hesablama Palatası dövlət maliyyə inzibatçılığının gücləndirilməsi, şəffaflıq 

və hesabatlılığın artırılması məqsədilə büdcə qaydalarının tənzimlənməsi 

istiqamətində və büdcə qaydasına uyğun olaraq icmal büdcə xərclərinin yuxarı 

həddinin hesablanması ilə bağlı normativ-hüquqi aktların təkmilləşdirilməsinə 

ehtiyac olduğu qənaətindədir.  

 “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununda və Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 18 dekabr 2018-ci il tarixli 411 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq 

edilmiş “Büdcə qaydasına uyğun icmal büdcə xərclərinin yuxarı həddinin hesablanması 

Qaydası”nda göstərilən tələblərin araşdırılması büdcə qaydasının gələcəkdə tətbiqində 

neftin qiymətinin, milli valyutanın məzənnəsinin, eyni zamanda müddət amilinin təsirinin 

daha nəzərəçarpacaq olması ilə bağlı fikir irəli sürməyə imkan verir.  

Həmçinin, Hesablama Palatası “Büdcə sistemi haqında” Qanunun 23.4-cü 

maddəsində büdcə qaydasının tətbiqinin dayandırılma halının nəzərdə tutulmasına 

baxmayaraq,  büdcə qanunvericiliyində büdcə qaydasına riayət olunmama ilə bağlı hər-

hansı məsuliyyətin,  hesablamada istifadə edilən bəzi komponentlərin hansı dövrə aid 

olması məsələsinin müəyyən edilmədiyini, xalis maliyyə aktivlərinin hesablanmasında 

şərti öhdəliklərin nəzərə alınmadığını diqqətə çatdırır.  

Qaydada icmal büdcənin yuxarı həddinin hesablanılması zamanı bəzi göstəricilərlə 

bağlı tələblərin konkret müəyyən edilməməsi, növbəti büdcə ili üzrə icmal büdcənin qeyri-

neft baza kəsirinin qeyri-neft ümumi daxili məhsula nisbət göstəricisinin cari ilin müvafiq 

göstəricisindən az olmadığı təqdirdə azalmanın hansı formada həyata keçirilməsi ilə bağlı 

şərtlərin normativ aktlarda göstərilməməsi qeyd olunur.  

Hesablama Palatası, yuxarıdakıları, həmçinin müvafiq normativ aktlarda hansı 

hallarda dövlət büdcəsinin kəsirinin, hansı hallarda isə icmal büdcənin kəsirinin 

maliyyələşmə mənbələri üzrə daxilolmaların həddin hesablanması zamanı əsas 

götürülməsi barədə qeydlərin mövcud mövcud olmadığını da diqqətə çatdırmaqla “Büdcə 

sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununda və Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 18 dekabr 2018-ci il tarixli 411 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Büdcə 

qaydasına uyğun icmal büdcə xərclərinin yuxarı həddinin hesablanması Qaydası”nda 

müvafiq dəyişikliyin edilməsini büdcə şəffaflığının artırılması üçün zəruri hesab edir. 
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2.5. Dövlət maliyyə inzibatçılığı sahəsində aparılmış islahatlar və yeni tələblər 

Dövlət maliyyə resurslarının idarə edilməsi və ümumiyyətlə makroiqtisadi stabilliyin 

təmin edilməsində yeni islahat mərhələsi kimi qəbul edilən Strateji Yol Xəritələrində və 

digər mühüm sənədlərdə təsbit olunan yeni fiskal institutların qəbul edilməsi dövlət auditi 

institutu qarşısında da xüsusi məsuliyyət müəyyən edir. İlk öncə son illərdə aparılan 

islahatları aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar (Şəkil 11). 

Şəkil 11. Yeni fiskal institutlar 

 
 Şəkil 11-dən göründüyü kimi, son illərdə ölkəmizdə dövlət maliyyəsinin idarə 

edilməsi sahəsində aparılan islahatların bir qolu kimi  qanunvericilik bazasının 

təkmilləşdirilməsi, əsasən aşağıdakı aktlarda öz əksini tapmışdır.  

 Hesablama Palatası haqqında yeni Qanunun qəbul edilməsi ilə Ali Audit 

Qurumu olaraq Palatanın fəaliyyət istiqamətlərinin genişləndirilməsi, yeni audit növlərinin 

və funksional fəaliyyətin daha təkmil formada qanunda təsbiti; 

 “Büdcə sistemi haqqında” Qanuna edilən əlavə və dəyişikliklər büdcə 

qaydasının tətbiqi və ümumiyyətlə büdcə prosedurlarının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı 

yeniliklər; 

 “Dövlət borcu haqqında” Qanuna edilən əlavə və dəyişikliklər nəticəsində 

dövlət borclanması və dövlət zəmanəti ilə bağlı institutların konkretləşdirilməsi; 

 Cari ilin ötən dövründə dövlət idarəçiliyinin, habelə bir sıra dövlət orqanlarının 

strukturunun optimallaşdırılması və idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı 

əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanları. 

Dövlət maliyyəsinin idarə edilməsinin yeni institusional bazası

Hesablama 
Palatası Haqqında 

yeni Qanunun 
qəbul edilməsi 

Dövlət borcu 
haqqında Qanuna 

əlavə və 
dəyişikliklərin 

edilməsi

Büdcə sistemi 
haqqında 

Qanuna əlavə 
və dəyişiklik-
lərin edilməsi

Vahid Büdcə 
təsnifatının yeni 

versiyası
nın qəbul edilməsi

Strateji Yol Xəritələri və dövlət büdcəsi haqqında Qanunun 
tətbiq edilməsi barədə Fərmanda öz əksini tapan mühüm 
institutlar

Strateji Yol 
Xəritəsi

2017-ci ilin 
büdcə 

Fərmanı

2017-ci ilin dövlət büdcəsi haqqında Qanunun 
tətbiq edilməsi ilə bağlı Fərmanda təsbit 
edilən institutlar

Büdcə 
qaydası

OMXÇ NƏB DBİEOUS
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Sadalanan 3 qanunla yanaşı dövlət maliyyəsinin idarə edilməsinin beynəlxalq 

standartlara, başqa sözlə BVF-nin qəbul etdiyi son Dövlət Maliyyə Statistikası Təlimatına 

uyğunlaşdırılması məqsədilə Vahid Büdcə Təsnifatı qəbul edilmişdir.   

Bu sənədlərlə yanaşı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə təsdiq 

edilmiş Milli iqtisadiyyatın perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi və “Azərbaycan 

Respublikası 2017-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 

tətbiqi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə təsbit edilmiş bir sıra 

sənədlər də qəbul olunmuşdur: 

 Büdcə qaydasına uyğun Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq 

Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İcmal büdcə xərclərinin yuxarı həddinin hesablanması 

qaydası”; 

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 

“Ortamüddətli Xərclər Çərçivəsinin Hazırlanması Qaydası”; 

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən “Azərbaycan 

Respublikasında “Büdcə təşkilatlarının sektor strateji planlarının hazırlanması 

Qaydası”; 

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 

“Azərbaycan Respublikasında dövlət borcunun idarə edilməsinə dair orta və uzun 

müddət üçün Strategiya”. 

Yuxarıda sadalanan sənədlərin qəbulu ilə büdcə planlaşdırılması işinin 

təkmilləşdirilməsi növbəti addımların atılmasını əsas hədəflərə çevirir: 

 Büdcə qaydasının tətbiqi fiskal intizamı gücləndirməklə yanaşı fiskal 

dayanıqlılığın təmin edilməsi üçün ən güclü institut rolunu oynayacaqdır. Qabaqcıl 

təcrübədə tətbiq edilən büdcə qaydaları neft gəlirlərindən istifadə zamanı büdcə 

resurslarının rasional bölüşdürülməsinə şərait yaratmış olar. Bu halda qeyri-neft büdcə 

kəsirinin müxtəlif ssenarilər və metodoloji izahlar üzrə hesablanması zərurəti yaranır ki, 

bu da yarana biləcək müxtəlif risklərin minimallaşdırılması məqsədi daşıyır. 

 Dövlət borcunun idarə edilməsi strategiyasında müəyyən edilən iki institut dövlət 

borcunun təhlili və borc dayanıqlılığının qiymətləndirilməsi baxımından yetərli hesab edilə 

bilməz. Buna səbəb, göstəricilərin statik xarakter daşımasıdır ki, bu da öz növbəsində 

dayanıqlıq vəziyyətinin qiymətləndirilməsinə tam mənada imkan vermir. Bu sıraya 

cari dəyərə gətirilməklə borcun həcminin hesablanmaması, yalnız dövlət borcu 

üzrə indikatorların yer alması, büdcə kəsiri ilə bağlı institutların olmaması aid edilə 

bilər. 
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 OMXÇ-nin qəbul edilməsi məqsədlərindən biri kimi fəaliyyətin göstəricilər 

əsasında ölçülməsini nəzərdə tutan nəticəəsaslı büdcə tərtibi mexanizminin təşkili üçün 

zəruri şəraitin yaradılması müəyyən edilir. Bu halda, nəticəəsaslı büdcə (və ya fəaliyyət 

büdcəsi) tətbiqi əsas büdcə institutu olaraq tətbiq edilməlidir. Nəticəəsaslı büdcə 2014-cü 

ildən Hesablama Palatası tərəfindən tətbiq edilən və yeni qanunda təsbit edilən 

səmərəlilik (fəaliyyət) auditi institutunun real formada tətbiqinə əsas verər bilər. 

 Orta Müddətli Xərclər Çərçivəsində 2 istiqamət əsas götürülmüşdür:  

 xərclərin prioritetləşdirilməsi  

 büdcə təşkilatlarının sektor strateji planlarının hazırlanması  

  

 

 Qeyd edilən məsələlərin icrası məqsədilə “Büdcə xərclərinin funksional təsnifatının 

“Təhsil”, “Kənd təsərrüfatı” və “Ətraf mühitin mühafizəsi” bölmələri üzrə “Milli Xərc 

Prioritetləri” ilə əlaqələndirilmiş sektor strateji planlarının və bu planlar əsasında həmin 

bölmələrin ortamüddətli (növbəti il və sonrakı üç il üçün) xərclər çərçivəsinin 2021-ci il 

dövlət büdcəsinin layihəsi ilə birlikdə təqdim olunması tapşırığı verilmişdir. 

Bu seçilmiş istiqamətlərin hazırkı il üzrə proqnozlaşdırılan büdcə xərclərində payı 

16,2% olmuşdur (2019-cu ilin proqnozlaşdırılan dövlət büdcəsi üzrə 12,6%). Büdcə 

təşkilatlarının sektor strateji inkişaf planları da bu istiqamətlərlə daha çox əlaqəsi olan 

sənədlər olmalıdır. 

Hazırki şəraitdə qeyd edilən maliyyələşmə həcmi üzrə tərtib ediləcək sənədlər 

OMXÇ-nin ilkin mərhələsi və pilot tədbirlər üçün əsas olacaqdır. Sahə strateji inkişaf 

planlarında müəyyən edilən meyarlar büdcə təşkilatlarının zamanla nəticəəsaslı büdcəyə 

keçməsinə şərait yaradacaqdır. 

Bu fonda Ali Audit Qurumu olaraq Hesablama Palatası xüsusilə yeni qanunun qəbul 

edilməsi nəzərə alınmaqla OMXÇ-yə keçidin sürətləndirilməsini müsbət qiymətləndirir.  

 Bu işin daha da sürətlənməsi baxımından cari ilin iyun ayında Nazirlər Kabineti 

tərəfindən qəbul edilmiş “Paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan 

ARAYIŞ 

OMXÇ-nin hələ də tətbiq edilməməsi büdcə planlaşdırılması və büdcənin faydalılığı işini 

ləngidir. Nəticədə büdcə xərclərinin səmərəlilik və nəticəlilik meyarları əsasında tərtibi 

olmadığı üçün onun həm fiskal intizama, həm də resursların strateji hədəflərə uyğun 

istifadəsini qiymətləndirmək olmur. 
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hüquqi şəxslərin fəaliyyətində səmərəliliyin artırılması ilə bağlı bir sıra normativ hüquqi 

aktların təsdiq edilməsi haqqında” Qərarı göstərmək olar.  

Qeyd edilən siyahıya “Paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan 

hüquqi şəxslərin fəaliyyətinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi qaydası” aid edilə bilər. 

Qaydaya görə əsas 15, əlavə 8 

səmərəlilik göstəricisi müəyyən 

edilmişdir. Bu göstəricilər dövlət 

müəssisələri üçün müəyyən edilsə də, 

onların büdcə təşkilatları üçün də 

mərhələli şəkildə hazırlanması ölkədə 

nəticəəsaslı büdcəyə keçidi 

asanlaşdırardı. 

Yuxarıda göstərilənlərlə yanaşı, 

dünya təcrübəsində büdcə 

proqnozlarının əsaslılığıının 

gücləndirilməsi ilə bağlı tətbiq edilən 

digər yanaşma, fiskal şuraların 

fəaliyyətinin təmin edilməsi də müsbət 

nəticələrə gətirib çıxarır. Belə ki, sistemli 

böhranın əsas maliyyə nəticələri mövcud 

makrofiskal proqnozlaşdırma 

institutunun, bu sahədə təhlillərin və 

ümumən büdcə parametrlərinin daha 

geniş və müxtəlif ssenarilər üzrə 

qiymətləndirilməsi işinin 

təkmilləşdirilməsini aktual zərurətə 

çevirdi. Bu məqsədlə, atılan addımlardan 

biri fiskal siyasətin həyata keçirilməsinə 

məsul qurumların fəaliyyəti ilə yanaşı 

alternativ makroiqtisadi o cümlədən, 

büdcə parametrlərinin (o cümlədən, fiskal 

risklərin)  geniş təhlilini və 

qiymətləndirilməsini apara biləcək 

institutların – fiskal şuraların (Fiscal Council) yaradılması idi. 

Fiskal Şuraları aşağıdakı formada təsnifləşdirmək olar: 

Fiskal Şuralar 

(beynəlxalq təcrübə) 

 

Fiskal şuraların əsas fəaliyyəti 

dövlətə digər icra strukturu ilə 

yanaşı alternativ büdcə 

qiymətləndirmələrinin, həmçinin 

makro-fiskal proqnozlaşdırmanın 

aparılması və müvafiq hesabatların 

təqdim edilməsidir. Alternativ 

mövqe (fiskal şuraların) dövlətin 

ictimai maliyyə sahəsində qəbul 

edəcəyi qərarın etibarlılıq 

dərəcəsini yüksəltmiş olardı.  

Hazırda dünyada belə institutların 

sayı davamlı olaraq artır. Bu şuralar 

müxtəlif ölkələrdə müxtəlif 

formada (Misal üçün, Birləşmiş 

Krallıqda Büdcə Məsuliyyətliliyi 

Ofisi, İrlandiyada Fiskal Məsləhət 

Şurası, Macarıstanda, Rumıniyada, 

Sloveniya və Serbiyada Fiskal Şura, 

Portuqaliyada İctimai Maliyyə üzrə 

Şura, Xorvatiyada və İsveçdə Fiskal 

Siyasət Şurası, Fransada İctimai 

Maliyyə üzrə Ali Şura və s.) fəaliyyət 

göstərir. 
 

HAŞİYƏ 
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Parlamentin büdcə komitəsinin Fiskal Şura olaraq fəaliyyəti. Fiskal Şuraların 

bir forması artıq mövcud olan parlamentin büdcə komitəsi və ya ofisinə həmin 

səlahiyyətlərin verilməsi oldu. Misal üçün, hələ 1974-cü ildə ABŞ Konqresinin Büdcə ofisi 

yaradıldıqda əsas məqsəd kimi (həmin dövr üçün) alternativ büdcə təhlili və 

proqnozlaşdırılmasının aparılması nəzərdə tutulurdu. Hazırda bu təcrübə fiskal şura 

olaraq Gürcüstanda yeni yaradılan Parlamentin Büdcə Ofisi, Kanada və İtaliyada da 

eynilə Parlamentin Büdcə Ofisi tərəfindən tətbiq edilir.  

2.Ali Audit Qurumlarına Fiskal Şura statusunun verilməsi. Bir sıra hallarda bu 

funksiyaların Ali Audit Qurumlarına (Finlandiya, Litva və s.) həvalə edilməsi ilə bağlı qərar 

qəbul edildi.  

Digər tərəfdən, AAQ-ların fiskal, o cümlədən, borc dayanıqlılığı ilə bağlı daha 

müfəssəl təhlillər aparması büdcə təhlilinin tərkib hissəsi olaraq parlamentə təqdim 

edilməsi yeni büdcə ənənəsinə çevrildi (İsveç, Finlandiya, Türkiyə Cümhuriyyəti, Rusiya 

Federasiyası və s.).  

3. Müstəqil Fiskal Şuraların yaradılması. Misal üçün, Birləşmiş Krallıqda Büdcə 

Məsuliyyətliliyi Ofisi, İrlandiyada Fiskal Məsləhət Şurası, Macarıstanda, Rumıniyada, 

Sloveniya və Serbiyada Fiskal Şura, Portuqaliyada İctimai Maliyyə üzrə Şura, 

Xorvatiyada və İsveçdə Fiskal Siyasət Şurası hazırda fəaliyyət göstərir. 

4. İqtisadi Şuranın eynilə Fiskal Şura Statusunda çalışması. Danimarka, 

Niderland və Almaniya Federativ Respublikasında iqtisadi ekspertlərdən ibarət şuranın 

Fiskal Şura statusunda çalışması buna nümunədir. 

5. Borc Komitəsinin Fiskal Şura Statusunun verilməsi. Avstriya beyin mərkəzi 

olaraq Avstriya Borc Komitəsi fiskal şura kimi paralel fəaliyyət göstərir. Belə ki, Avstriyada 

eynilə parlamentin büdcə komitəsi də eyni statusda mövcuddur.  

6. Beyin mərkəzinin eyni funksional fəaliyyətinə malik olması. Buna əsas 

nümunə Meksikada Dövlət Maliyyəsi Tədqiqatlar Mərkəzinin çalışması göstərilə bilər.  

Ölkəmizdə hazırda Fiskal Şura mövcud deyil. Buna olan zərurət Açıq Büdcə İndeksi 

üzrə ölkə qiymətləndirilməsi aparılarkən son 2018-ci ilin yanvar ayında dərc edilən 

hesabatda göstərilmişdir. Hesabatda belə bir institutun yaradılması büdcə şəffaflığı və 

hesabatlılığı işinə mühüm töhfə hesab edilmişdir.   

Hesablama Palatası olaraq Fiskal Şuranın yaradılmasını ölkədə gedən fiskal 

islahatların dinamikliyini nəzərə alaraq bu işin büdcə proseslərinə əhəmiyyətli töhfə 

verəcəyini hesab edirik.   
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III BÖLMƏ. DÖVLƏT BÜDCƏSİNİN VƏ İCMAL BÜDCƏNİN  

ƏSAS PARAMETRLƏRİ 

 

2020-ci ilin dövlət büdcəsinin layihəsi ilə bağlı Hesablama Palatası tərəfindən 

aparılmış təhlillər “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 

tələblərinə uyğun olaraq təqdim edilmiş məlumatlar əsasında aparılmışdır.  

 

Eyni zamanda qeyd edək ki, növbəti ilin dövlət büdcəsi Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 11 oktyabr 2018-ci il 440 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş  

Azərbaycan Respublikasının yeni Vahid Büdcə Təsnifatı ilə tərtib edilmiş ilk büdcədir. 

Əvvəlki illərin dövlət büdcəsinin iqtisadi və funksional təsnifat üzrə strukturuna nisbətən 

2020-ci ilin büdcə layihəsində əks etdirilmiş strukturda müəyyən fərqlərin olduğunu 

diqqətə alaraq büdcə parametrlərinin təhlili zamanı yalnız müvafiq istiqamətlərdə 

müqayisələr aparmış, əhəmiyyətli dəyişikliklərin müşahidə edildiyi istiqamətlər üzrə 

qruplaşdırılmamışdır.  

ARAYIŞ 

 “Hesablama Palatası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunundan çıxarış 

 
Maddə 6. Hesablama Palatasının fəaliyyət istiqamətləri 
6.0.2. büdcə qaydasına uyğun hesablanmış icmal büdcə xərclərinin yuxarı həddi və Azərbaycan 

Respublikasının Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş güzəşt və azadolmalar da daxil 

olmaqla, icmal büdcənin, o cümlədən dövlət büdcəsi və büdcədənkənar dövlət fondlarının 

(təsisatlarının) büdcələrinin layihələrinə və icrasına dair rəy verir. 

 
Maddə 7. Hesablama Palatasının vəzifələri 
7.0.1. büdcə qaydasına uyğun hesablanmış icmal büdcə xərclərinin yuxarı həddi və Azərbaycan 

Respublikasının Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş güzəşt və azadolmalar da daxil 

olmaqla, icmal büdcənin, o cümlədən dövlət büdcəsinin və büdcədənkənar dövlət fondlarının 

(təsisatlarının) büdcələrinin layihələrinə və müvafiq qanun layihələrinə rəy verir 

 
Maddə 24. Hesablama Palatasının büdcə prosesində iştirakı 
24.1. Hesablama Palatası bu qanunla və "Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu ilə müəyyən edilmiş qaydada dövlət büdcəsinin və büdcədənkənar dövlət fondlarının 

(təsisatlarının) layihələrinə, dövlət büdcəsinin və büdcədənkənar dövlət fondlarının 

(təsisatlarının) büdcələrinin icrasına, müvafiq qanunların layihələrinə və hesabatlara dair 

rəy verir. 
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3.1. Dövlət büdcəsi layihəsinin əsas parametrlərinin təhlili üzrə nəticələr 

 

3.1.1. Dövlət büdcəsinin gəlirləri üzrə təhlilin əsas nəticələri 

 

3.1.1.1. 2020-ci il üçün dövlət büdcəsinin proqnozlaşdırılmış gəlirləri 

müstəqillik əldə etdiyimiz dövrdən etibarən  manat ifadəsində ən böyük məbləğdir.  

Dövlət büdcəsinin gəlirləri 24134,5 mln. manat məbləğində proqnozlaşdırılmışdır 

(Cədvəl 19). 

Cədvəl 19. Dövlət büdcəsinin gəlirləri 

  2017 
icra 

2018  
icra 

2019 
proqnoz 

2020 
proqnoz 

Dövlət büdcəsi gəlirləri, mln.manatla 16516,7 22508,9 23168,0 24134,5 

Əvvəlki ilə nisbətən, %-lə 94,4 136,3 104,6 104,2 

Ümumi Daxili Məhsul, mln.manatla 70337,8 79797,3 79126,9 83321,5 

Əvvəlki ilə nisbətən, %-lə 116,4 113,4 99,2 105,3 

Cədvəl müxtəlif mənbələr əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

Proqnozlaşdırılmış gəlir 2018-ci ilin icra göstəricisi ilə müqayisədə 1625,6 mln. 

manat və ya 7,2%, 2019-cu ilin proqnoz göstəricisi ilə müqayisədə isə 966,5 mln. manat 

və ya 4,2% çoxdur. 

 

3.1.1.2. Növbəti ilin dövlət büdcəsinin gəlirləri neftin qiymətinin cari illə 

müqayisədə az, makroiqtisadi mühitin qənaətbəxş göstəriciləri və vergi 

qanunvericiliyinə geniş dəyişikliklər fonunda proqnozlaşdırılmışdır.   

2020-ci ilin dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 4,2% artımı neftin qiymətinin 2019-cu illə 

müqayisədə 8,3% az proqnozlaşdırıldığı şəraitdə nəzərdə  tutulmuşdur. Növbəti il üçün 

Dövlət Neft Fondundan transfertin həcminin  2019-cu ilin gözlənilən icrasına nisbətən 

demək olar ki, sabit saxlanıldığını (0,1% və ya 14,3 mln. manat azalma) nəzərə alsaq, 

cəmi gəlirlərin artımının tam olaraq transfert nəzərə alınmadan başqa mənbələr hesabına 

təmin ediləcəyini xüsusilə qeyd etməliyik. Belə ki, Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar 

nəzərə alınmadan dövlət büdcəsinin gəlirlərinin proqnozu 12784,5 mln. manat 

məbləğində nəzərdə tutulmuş, artımın həcmi 2018-ci ilin icrasına nisbətən 1234,6 mln. 

manat (10,7%), 2019-cu ilin gözlənilən icrasına nisbətən isə 980,8 mln. manat (8,3%) 

təşkil etmişdir. 
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3.1.1.3. Hesablama Palatası Vergi Məcəlləsinə 2018-ci ildə edilmiş 

dəyişikliklərin bəzilərinin tam olaraq həyata keçirilməməsini “Büdcə zərfi”nə əlavə 

edilmiş yeni dəyişikliklərin tətbiqində risk amili olaraq dəyərləndirir.  

Vergi Məcəlləsinə təklif edilən dəyişikliklər əsasən inzibatçılığın təkmilləşdirilməsi, 

bir sıra istiqamətlər üzrə məsuliyyət tədbirlərinin müəyyənləşdirilməsi, ölkədə istehsal 

olunan aksizli mallar üzrə aksizlərin dərəcəsinin artırılması və əmlak vergisi üzrə 

azadolmaların məhdudlaşdırılması, eyni zamanda vergi güzəşt və azadolmalarının daha 

da genişləndirilməsi, o cümlədən ölkə ərazisində Formula 1 və Formula 2 yarışlarının 

keçirilməsi üzrə dövriyyələrin müvafiq vergilərdən azad olunması nəzərdə tutulur. 

 “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 30 noyabr tarixli 1356-VQD nömrəli Qanunu ilə 

Vergi Məcəlləsində edilən çoxsaylı yeniliklər paketi 2019-cu ildən qüvvəyə minsə də, 

həmin əlavə və dəyişikliklərdən bəzilərinin praktiki tətbiqi məsələləri hal-hazıradək tam 

yekunlaşmamışdır. 

 

3.1.1.4. Növbəti il üçün kölgə iqtisadiyyatının azaldılması büdcə-vergi 

siyasətində əsas istiqamətlərdən biri kimi müəyyən edilmiş, lakin bu istiqamətdə 

müvafiq göstəricilər “Büdcə zərfi”nə daxil edilməmişdir.   

2020-ci ilin “Büdcə zərfi”ndə, istərsə də “2020-ci il və gələn üç il üzrə iqtisadi və 

sosial inkişaf Konsepsiyası və proqnoz göstəriciləri”ndə növbəti illər üzrə vergi güzəşt və 

azadolmalarının mütləq həcminin proqnozlaşdırılması ilə əlaqədar hər-hansı məlumatlar 

əks etdirilməmiş, eyni zamanda, 2020-ci il üçün büdcə-vergi siyasətində kölgə 

iqtisadiyyatının azaldılması əsas istiqamətlərdən biri kimi müəyyənləşdirilsə də, vergi 

gəlirlərinin potensialının hesablanmasında əsas meyarlardan olan “kölgə iqtisadiyyatı” və 

“vergi boşluğu” göstəricilərinin konkret mütləq həcmlərinin proqnozlaşdırılması üçün 

dünyada mövcud olan təkmil təcrübələrdən istifadə olunmamışdır.  

 

3.1.1.5. Qanun layihəsində cari ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 9 

mədaxil mənbəyi üzrə artım, 5 mədaxil mənbəyi üzrə azalma nəzərdə tutulmuş,  5 

mənbə üzrə proqnozlar sabit saxlanılmışdır. 

Cari illə müqayisədə 2020-ci ildə dövlət büdcəsi gəlirlərində mədaxil mənbələri üzrə 

mütləq ifadədə artımlar ƏDV üzrə 541,0 mln. manat (12,9%), fiziki şəxslərin gəlir vergisi 

üzrə 295,0 mln. manat (33,5%), büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar 

üzrə 212,9 mln. manat (34,0%), Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və 

qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) 
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ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən yığımlar 84,0 mln. manat (61,8%), 

aksizlər üzrə 67,0 mln. manat (6,8%), sadələşdirilmiş vergi üzrə 58,0 mln. manat (18,0%), 

gömrük rüsumları üzrə 50,0 mln. manat (5,6%), yol vergisi üzrə 7,0 mln. manat (6,1%), 

mədən vergisi üzrə 1,5 mln. manat (1,1%) nəzərdə tutulmuşdur.  

 Azalmalar isə Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar (transfertin yuxarı həddi) üzrə 

14,3 mln. manat  (-0,1%),  hüquqi şəxslərin mənfəət  (gəlir) vergisi  üzrə 13,9 mln. manat 

(-0,5%) və səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər üzrə 1,1 mln. 

manat (-28,2%) proqnozlaşdırılmışdır.  

2020-ci il üçün hüquqi şəxslərin torpaq vergisi 45,0 mln. manat, hüquqi şəxslərin 

əmlak vergisi 211,0 mln. manat, dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmalar 8,0 

mln. manat,  dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar 8,0 

mln. manat və dövlət rüsumu 190,0 mln. manat olmaqla 2019-cu ilin müvafiq göstəricisinə 

münasibətdə sabit  məbləğlərdə nəzərdə tutulmuşdur.   

 

3.1.1.6. Hesablama Palatası növbəti ilin gəlirlərində torpaq vergisi, hüquqi 

şəxslərin əmlak vergisi, yol vergisi və dövlət rüsumu üzrə əlavə potensialın 

mövcud olduğu qənaətindədir.  

2020-ci ilin dövlət büdcəsinin gəlirlərində torpaq vergisindən, hüquqi şəxslərin əmlak 

vergisindən, dövlət rüsumundan daxilolmaların 2019-cu ilin göstəricisinə bərabər olmaqla 

müvafiq olaraq 45,0 mln. manat, 211,0 mln. manat və 190,0 mln. manat məbləğində 

proqnozlaşdırılması zamanı həmin daxilolmalar üzrə cari ilin ötən dövrü üzrə icra 

səviyyəsi və müvafiq makromühitin müsbət dinamikası nəzərə alınmamışdır.   

Eyni zamanda yol vergisi üzrə proqnoz göstəriciləri minik avtomobillərinin idxalı və 

avtomobil benzini və dizel yanacağı üzrə ölkədaxili istehlak həcmlərinə uyğun olaraq 

proqnozlaşdırılmamış,  cari ilin gözlənilən icrası ilə müqayisədə avtomobil benzini üzrə 

ölkədaxili istehsalın istehlaka yönəldilməsindən yol vergisi 6,6 mln. manat azalma ilə, 

idxal olunan avtomobil benzininə yol vergisi isə cəmi 2,8 mln. manat artımla nəzərdə 

tutulmuşdur.  

Hesablama Palatası qeyd edilən daxilolmalar üzrə mövcud makromühitin proqnoz 

göstəricilərinin nəzərə alınması ilə növbəti il üçün təklif edilən məbləğlərin yenidən 

hesablanılmasına ehtiyac olduğunu qeyd edir.     
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3.1.1.7. Hesablama Palatası növbəti il üçün hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi, 

fiziki şəxslərin gəlir vergisi, sadələşdirilmiş vergi, aksiz və mədən vergisi üzrə 

proqnozların adekvat şəkildə proqnozlaşdırıldığı qənaətindədir.  

2020-ci il üçün hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi üzrə 2656,5 mln. manat, 

sadələşdirilmiş vergi üzrə 380,0 mln. manat, fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə 1175,0 mln. 

manat, aksizlər üzrə 1049,0 mln. manat, mədən vergisi üzrə 134,5 mln. manat 

məbləğində vəsait nəzərdə tutulmuşdur ki, bu göstəricilər cari il üçün təsdiq edilmiş 

məbləğlərlə müqayisədə müvafiq olaraq 0,5% az, 18,0% çox, 33,5% çox, 6,8% çox və 

1,1% çoxdur. 

Hesablama Palatası bu vergi növləri üzrə proqnozların qeyd edilən istiqamətlərdən 

2019-cu ilin ötən dövrü üçün icra səviyyəsi göstəricilərinə, cari ildə müşahidə edilən 

münbit makromühitə və 2020-ci il üçün proqnozlaşdırılmış makroiqtisadi parametrlərə 

uyğun olduğunu qeyd edir.  

 

3.1.1.8. Dövlət büdcəsinə təmin olunan əlavə dəyər vergisinin tərkibində vergi 

orqanlarının payının azalması, gömrük orqanlarının payının isə artması meyli 

davam etmiş, ölkə ərazisində yaradılan əlavə dəyərin bəyan olunması üzərində 

inzibatçılığın daha da gücləndirilməsi zərurətə çevrilmişdir. 

2020-ci il üçün əlavə dəyər vergisi üzrə ümumi proqnoz 4735,0 mln. manat 

məbləğində nəzərdə tutulur ki, bu da 2019-cu ilin gözlənilən icrasına nisbətən 541,0 mln. 

manat və ya 12,9% çoxdur. Nəzərdə tutulan proqnoz dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 19,6%-

i, dövlət büdcəsinin vergi gəlirlərinin isə 45,1%-i səviyyəsindədir.  

Vergi orqanları xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin olunan əlavə dəyər vergisinin növbəti 

il üçün proqnozu 2017-2019-cu illərlə müqayisədə artımla nəzərdə tutulsa da, əlavə dəyər 

vergisi üzrə ümumi proqnozun tərkibində xüsusi çəkisi son illərdə gömrük orqanlarının 

xeyrinə dəyişməkdədir. Belə ki, bu vergi növünün tərkibində hər iki orqanın iştirak payı 

2016-cı il üzrə 58,2% və 41,8%, 2017-ci il üzrə 51,7% və 48,3%, 2018-ci il üzrə 45,4% və 

54,6% təşkil etmiş, 2019-cu il üzrə 43,0% və 57,0% olması gözlənilir. Növbəti il üzrə 

proqnozun 42,9%-i Vergilər Nazirliyi, 57,1%-i isə Dövlət Gömrük Komitəsi xətti ilə dövlət 

büdcəsinə təmin olunan gəlirlərin payına düşəcək. 

 

3.1.1.9. Əlavə dəyər vergisinin inzibatçılığında mövcud olan çətinlikləri, eyni 

zamanda hüquqi və fiziki şəxslər (əhali sektoru istisna olmaqla) tərəfindən 

nağdlaşdırılan vəsaitin həcminin artım tempini nəzərə alaraq, bu vergi növü üzrə 

növbəti il üçün proqnozların icrasında risklər yarana bilər. 
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“Büdcə zərfi”nə daxil edilmiş Vergi Məcəlləsinə dəyişikliklər əlavə dəyər vergisi üzrə 

vergi tutulan əməliyyatın vaxtının təqdim edilən (ediləcək) mallar (işlər və xidmətlər) üçün 

həyata keçirilmiş ödənişə görə müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar növbəti ildən nəzərdə 

tutulan yeniliklərin tətbiqi, Hesablama Palatasının araşdırmalarına əsasən, qısamüddətli 

dönəmdə ƏDV-nin yığımı prosesinin inzibatçılığında əlavə çətinliklər yarada bilər. 

Belə ki, dəyişikliklərə əsasən ƏDV qeydiyyatında olan ixtiyari şəxsin idxalda ödədiyi 

ƏDV məbləğlərinin dövlət büdcəsinin gəlirlərinə aid edilmədiyi halda əldə olunmuş 

gömrük bəyannamələri əsasında əvəzləşdirilməsi mümkün olur ki, bu da ölkə üzrə ƏDV-

nin büdcə gəlirlərinin hesabatlılığında azaldılması deməkdir. 

Həmçinin, pul vəsaitlərinin nağd qaydada bank hesablarından çıxarılmasına görə 

ödənilən sadələşdirilmiş verginin həcminə uyğun aparılmış hesablamalara əsasən hüquqi 

və fiziki şəxslər (əhali sektoru istisna olmaqla) tərəfindən nağdlaşdırılan vəsaitin təxmini 

məbləği 2018-ci ildə 2,9 mlrd. manata bərabər olmaqla, 2019-cu ilin sonuna 3,0 mlrd 

manat  olacağı gözlənilir, 2020-ci il üçün isə 3,6 mlrd. manat (o cümlədən, hüquqi şəxslər 

üzrə 3,4 mlrd. manat, fiziki şəxslər üzrə 0,2 mlrd. manat) məbləğində proqnozlaşdırılır. 

Ölkə üzrə nağd pul kütləsinin artması təbii ki, real sektorda nağd əməliyyatların həcmini 

artırmaqla vergidən yayınma risklərinin yüksəlməsinə səbəb olur və vergi inzibatçılığında 

müəyyən çətinliklər yaradır. 

 

3.1.1.10. 2020-ci ildə dövlət büdcəsinə qeyri-neft sektorundan daxilolmaların 

artımı neft sektorunun müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə daha sürətli olmaqla 

proqnozlaşdırılmış, bu daxilolmaların ÜDM-in müvafiq göstəricisinə nisbətinin də 

yüksəlməsi qeyri-neft sektoru üzrə mövcud potensialın daha geniş istifadəsinin 

nəzərdə tutulduğunu göstərir. 

Növbəti il üçün proqnozlaşdırılmış dövlət büdcəsinin gəlirlərinin tərkibində neft 

sektorunun payı 13530,0 mln. manat və ya 56,1%, qeyri-neft sektorunun payı isə 10604,5 

mln. manat və ya 43,9% təşkil etmişdir. Artım templəri 2018-ci ilin icra və 2019-cu ilin 

gözlənilən icra göstəriciləri ilə müqayisədə, neft sektoru üzrə, müvafiq olaraq 1,0%-ə 

(129,5 mln. manata) və -1,2%-ə (170,3 mln. manata), qeyri-neft sektoru üzrə isə, müvafiq 

olaraq 16,4%-ə (1496,1 mln. manata) və 12,0%-ə (1136,8 mln. manata) bərabərdir. 

Dövlət büdcəsinin qeyri-neft sektorundan gəlirləri üzrə 2020-ci il üçün nəzərdə 

tutulan göstəricinin ÜDM-ə qarşı faiz nisbəti 12,7%-ə bərabər olmaqla artım tempi 2018-

ci ilə nisbətən 1,3 faiz bəndi, 2019-cu ilə nisbətən isə 0,7 faiz bəndi təşkil edir. Eyni 

zamanda, dövlət büdcəsinin qeyri-neft sektorundan gəlirlərinin qeyri-neft ÜDM-ə qarşı 
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faiz nisbəti növbəti il üçün 19,4% səviyyəsində proqnozlaşdırılır ki, bu da 2018-ci illə eyni 

səviyyədə olmaqla 2019-cu illə müqayisədə 0,4 faiz bəndi artım deməkdir. 

Vergi-gömrük ödənişləri üzrə azadolma və güzəştlər tətbiq olunan iqtisadi sahələrin 

əhatə dairəsinin son illər ərzində genişləndirilməsi şəraitində büdcə gəlirlərinin, xüsusilə 

də qeyri-neft sahələrindən gəlirlərin ÜDM-ə qarşı faiz nisbətlərinin artımla 

proqnozlaşdırılması 2020-ci il ərzində yığım əmsalının artırılması ilə real sektorun 

potensialından daha səmərəli istifadə olunacağını deməyə əsas verir. 

 

3.1.1.11. Qeyri-neft sektoru üzrə daxilolmaların qeyri-neft ÜDM-ə nisbət 

göstəricisinin qeyri-neft sektoru üzrə real artım tempi ilə müqayisəsi bu sektor üzrə 

dövlət büdcəsinin əlavə gəlir potensialının olduğunu qeyd etmək imkanı verir.  

2020-ci ildə dövlət büdcəsinin proqnozlaşdırılan qeyri-neft gəlirlərinin həcmi 

10604,5 mln.manat təşkil edəcəkdir (Cədvəl 20). Bu, 2019-cu ilin eyni göstəricisi ilə 

müqayisədə 1136,8 mln. manat və ya 12,0% artım deməkdir ki, 2020-ci ilin qeyri-neft 

gəlirlərinin qeyri-neft ÜDM-nə faiz nisbətini götürsək bu rəqəm 19,4%-ə bərabər 

olacaqdır.  

Cədvəl 20.  Qeyri-neft büdcə gəlirləri ilə qeyri-neft ÜDM arasında əlaqə 

Göstəricilər Ölçü vahidi 
Proqnoz Gözlənilən Proqnoz 

2019 2019 2020 

ÜDM bazar qiymətləri ilə  mln AZN 81955,1 79126,9 83321,5 

real artım tempi  % 103,6 102,3 103,0 

Qeyri-neft sektoru, ÜDM,  bazar 
qiymətləri ilə 

mln AZN 50493,8 49892,0 54598,9 

real artım tempi  % 103,9 103,2 103,8 

nominal artım tempi %  107,7  106,4 109,4 

          

Qeyri-neft büdcə gəliri mln AZN 9467,7 9467,7 10604,5 

Qeyri-neft büdcə gəlirlərinin 
Qeyri-neft ÜDM-nə faiz nisbəti 

% 18,8 19,0 19,4 

əvvəlki ilə nisbətən artım 
tempi 

   107,6  107,6 112,0 

o cümlədən:         

Vergilər Nazirliyi mln AZN 5000,0 5000,0 5695,0 

əvvəlki ilə nisbətən artım 
tempi 

%  100,0 100,0  113,9 

Dövlət Gömrük Komitəsi mln AZN 3702,0 3702,0 4000,0 

əvvəlki ilə nisbətən artım 
tempi 

% 108,2   108,2 108,0 

Büdcə təşkilatlarının ödəniş 
xidmətlərindən daxilolmaları 

mln AZN 626,6 626,6 839,5 

əvvəlki ilə nisbətən artım 
tempi 

% 137,6  137,6   134,0 

Cədvəl müxtəlif mənbələr əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 
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Eyni zamanda, nəzərə almaq lazımdır ki, qeyri-neft büdcə gəlirləri üzrə artımın əsas 

mənbəyi Vergilər Nazirliyi (13,9%) və Dövlət Gömrük Komitəsi (8,0%) tərəfindən ödənilən 

daxilolmalar, eyni zamanda, büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlər üzrə daxilolmalarının 

əhəmiyyətli (34,0%) artımı təşkil edəcəkdir. 

Əgər biz ÜDM üzrə 2020-ci ilin rəqəminə baxsaq, artımın qeyri-neft sektorunun 

potensialı hesabına baş verəcəyini görə bilərik. Belə ki, qeyri-neft sektoru üzrə qarşıdakı 

ildə real artım tempi 3,8% nisbətində proqnozlaşdırılmışdır. 

Nəzərə alsaq ki, 2019-cu ilin proqnozlaşdırılan qeyri-neft sektoru üzrə artımı 3,9% 

(gözlənilən 3,2%) göstərildiyi təqdirdə qeyri-neft büdcə gəlirlərinin qeyri-neft ÜDM-nə faiz 

nisbəti 18,8% təşkil edirdisə, real artım tempinin cəmi 0,1 faiz bəndi dəyişməsi ilə (3,8%) 

bir qədər artıq nisbətdə (19,4%) vəsaiti büdcəyə almaq mümkündürsə, deməli qeyri-neft 

sektoru üzrə vergi və gömrük daxilolmalarının əhəmiyyətli potensialı mövcuddur.  

 

3.1.1.12. 2019-cu illə müqayisədə 2020-ci ildə büdcə parametrlərinin 

proqnozlaşdırılması məqsədilə neftin qiyməti 8,3% az nəzərdə tutulsa da, növbəti 

ilin dövlət büdcəsinin neft daxilolmalarından asılılğı yüksək olaraq qalacaq və 

ümumilikdə son illərdə neft sektoru üzrə daxilolmaların dəyişməsi Dövlət Neft 

Fondundan transfertin dəyişməsindən sıx asılıdır. 

İqtisadiyyatı təbii resursdan asılı ölkə olaraq büdcə gəlirlərinin neftdən asılılığını və 

onun yarada biləcəyi fiskal riskləri təhlil etmək üçün bir sıra göstəricilərin araşdırılması 

zəruridir.  

2020-ci ildə dövlət büdcəsində neftin qiyməti 55 ABŞ dolları qəbul edilmişdir. 

Məlumat üçün qeyd edək ki, 2019-cu ilin büdcəsində bu, 60 ABŞ dolları,2018-ci ilin ilkin 

proqnozlaşdırılan büdcəsində 45,0 ABŞ dolları, dürüstləşmiş büdcədə 55,0 ABŞ dolları 

nisbətində müəyyən olunmuşdur.  

Neft-qaz sektoru üzrə daxilolmalar baxımından dövlət büdcəsi gəlirlərinin 56,1% və 

ya 13530,0 mln. manatının neft-qaz sektorunun payına düşməsi proqnozlaşdırılmışdır.  

Bu vəsaitin 11350,0 mln. manatını və ya 83,9%-nin Azərbaycan Respublikası Dövlət 

Neft Fondundan (ARDNF) transfertlərin,1450,0 mln. manatının və ya 10,7%-nin Dövlət 

Neft Şirkəti tərəfindən ödənilən vergilərin, 730,0 mln. manatının və ya 5,4%-nin neft-qaz 

sahəsində fəaliyyət göstərən Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişlərindənmənfəət vergisinin 

hesabına formalaşacağı nəzərdə tutulmuşdur(Cədvəl 21). 
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Cədvəl 21. Neft sektorundan daxilolmalar 

   2016 
icra 

2017 
icra 

2018 
icra 

2019 
proqnoz 

2020 
proqnoz 

Neft sektorundan daxilolmalar, mln. 
manatla 

9225,0 7884,0 13400,5 13700,3 13530,0 

O cümlədən:  

Dövlət Neft Fondunun transferti, mln. manatla 7615,0 6100,0 10959,0 11364,3 11350,0 

Əvvəlki ilə nisbətən, %-lə 93,7 80,1 179,7 103,6 99,8 

ARDNŞ-in vergiödənişləri, mln. manatla 1252,0 1317,5 1425,1 1450,0 1450,0 

Əvvəlki ilə nisbətən, %-lə 88,8 105,2 108,2 101,4 100,0 
Hasilatın pay bölgüsü üzrə mənfəət vergisi, 
mln. Manatla 

358,0 467,0 1016,4 886,0 730,0 

Əvvəlki ilə nisbətən, %-lə 52,6 130,5 217,6 87,2 82,4 

Cədvəl müxtəlif mənbələr əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

3.1.1.13. 2020-ci ildə dövlət büdcəsində neft daxilolmalarının payı yüksək olsa 

da,  2019-cu illə müqayisədə nisbətən azalma ilə nəzərdə tutulmuş və  “Büdcə 

zərfi”nə daxil edilmiş məlumatlara əsaslanmaqla beynəlxalq təcrübədə istifadə 

olunan yanaşmalar üzrə hesablamalar resursla bağlı dayanıqlılıq göstəricilərinin 

də əsasən müsbət dinamikaya malik olacağını göstərir.   

İcmal büdcənin neftdən asılılığını ölçmək üçün istifadə edilən daha bir fiskal 

dayanıqlılıq2 göstəricisi qeyri-neft büdcə kəsiridir. Bu halda, bir neçə metodika 

mövcuddur. Hesablama Palatası tərəfindən bütün mümkün ssenarilər əsasında qeyri-neft 

büdcə kəsirinin hesablanması aparılır. Məqsəd yarana biləcək fiskal risklərin 

minimallaşdırılması və fiskal dayanıqlılığın təmin edilməsidir. Hesablama Palatası 4 

müxtəlif metodoloji yanaşmadan istifadə edir. Son 5 ildə tərəfimizdən aparılan 

qiymətləndirmələrə cari ildən qüvvəyə minən büdcə qaydası da əlavə edilir (Cədvəl 22).  

Hesablama Palatası qeyd edilən yeni institut üzrə “Büdcə zərfi”ndə təqdim edilən 

qiymətləndirmələri alternativ göstərici olaraq qəbul edir.  

 Yalnız DNF-nin gəlirləri nəzərə alınmadan hesablanan qeyri-neft büdcə kəsirinin 

qeyri-neft ÜDM-ə faiz nisbəti 26,3% bərabər olmuşdur.  

 Bütün komponentlər nəzərə alınmaqla hesablanan qeyri-neft büdcə kəsirinin 

qeyri-neft ÜDM-nə faiz nisbətinin 30,2% təşkil etməsi ehtimal edilir.  

 

 

 

 

                                                           
2 Fiskal dayanıqlıq və onun formaları haqqında Hesablama Palatası tərəfindən “Azərbaycan 
Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası haqqında Qanun layihəsinə 
hazırlanan rəydə məlumat verilmişdir (səhifə 28).http://sai.gov.az/1/rey/53/ 

http://sai.gov.az/1/rey/53/
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Cədvəl 22. Neft sektoru ilə bağlı dayanıqlılıq göstəriciləri 

   2016 
icra 

2017 
icra 

2018 
icra 

2019 
proqnoz 

2020 
proqnoz 

1.Dövlət büdcəsində neft sektorunun payı, 
%-lə 

52,7 47,7 59,5 59,1 56,1 

Meyar: Təbii resursla zəngin ölkələrdə aşağı 
nisbət 20-40%3  

2.Dövlət Neft Fondunun transfertinin 
dövlət büdcəsi gəlirlərinə nisbəti, %-lə 

43,5 36,9 48,7 49,1 47,0 

Tələb: Dəyişməz real xərclər prinsipinə uyğun 
istifadə edilməlidir 

 

3.Qeyri-neft büdcə balansı (bütün neft 
komponentləri nəzərə alınmaqla 
hesablanan), %-lə 

-29,4 -33,9 -33,2 -31,5 -30,2 

Tələb: Davamlı olaraq azalması şərtdir  

4.Qeyri-neft büdcə balansı (DNF-nin 
gəlirləri çıxılmaqla hesablanan), %-lə -25,4 -29,9 -28,0 -26,9 -26,3 

Tələb: Davamlı olaraq azalması şərtdir  

5. Qeyri-neft ilkin büdcə balansı (bütün 
neft komponentləri nəzərə alınmaqla 
hesablanan), %-lə 

-33,8 -37,3 -38,0 -36,2 -34,8 

Tələb: Davamlı olaraq azalması şərtdir  

6.BVF-nin proqnozu əsasında qeyri-neft 
ilkin büdcə balansı, %-lə4 

-35,8 -39,2 -39,8 -33,7 -30,1 

Tələb: Davamlı olaraq azalması şərtdir  

7.Dövlət Neft Fondunun transfertinin DNF-
nin gəlirlərinə nisbəti, %-lə 

80,9 50,3 62,2 72,9 91,6 

Transfertin həcminin DNF-nin gəlirlərinə 
nisbətdə azalması Fondun yığım imkanlarını 
genişləndirmiş olar 

 

Cədvəl müxtəlif məlumatlar əsasında aparılmış hesablamalar üzrə Hesablama Palatası tərəfindən tərtib 
edilmişdir 

 

 BVF-nin cari ildə verdiyi məlumatlarda Azərbaycan hökumətinin müəyyən etdiyi 

göstərici əsas götürülərək qeyri-neft ilkin büdcə kəsirinin həcminin 30,1%5 təşkil edəcəyini 

vurğulanmışdır.  

 Qeyri-neft ilkin büdcə kəsirinin hesablanmasının əhəmiyyətliliyi dövlət borcuna 

xidmətlə bağlı xərclərin icmal büdcə xərclərində nəzərə alınmaması ilə bağlıdır. Bu halda 

əsas məqsəd büdcənin borc yükü nəzərə alınmadan fiskal kəsirin hesablanmasıdır. 

Bütün komponentlər nəzərə alınmaqla hesablanan qeyri-neft ilkin büdcə kəsirinin qeyri-

neft ÜDM-nə faiz nisbətini 34,8% olacağı proqnozlaşdırılır.  

                                                           
3 Beynəlxalq Valyuta Fondunun “Təbii resursla zəngin dövlətlərdə makroiqtisadi çərçivə” adlı hesabatında 
qeyd edildiyi kimi təbii resursdan əldə edilən gəlirlərin dövlət büdcəsi gəlirlərində payı Çili, İndoneziya, 
Qazaxıstan, Norveç, Peru kimi dövlətlərdə 20-40% nisbətindədir. 
4https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/09/18/Republic-of-Azerbaijan-2019-Article-IV-Consultation-

Press-Release-Staff-Report-and-Statement-48684 
5https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/06/27/pr19249-azerbaijan-imf-staff-completes-2019-article-iv-mission 

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/09/18/Republic-of-Azerbaijan-2019-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-48684
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/09/18/Republic-of-Azerbaijan-2019-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-48684
https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/06/27/pr19249-azerbaijan-imf-staff-completes-2019-article-iv-mission
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Həmçinin, büdcə qaydasına müvafiq olaraq, 2020-ci ilin icmal büdcənin qeyri-neft 

baza kəsirinin qeyri-neft ÜDM-nə nisbəti cari ilin göstəricisi olan 30,1%-dən 3,3 faiz bəndi 

az olmaqla 26,8% səviyyəsində proqnozlaşdırılmışdır.  

Daha bir mühüm göstərici DNF-nin transfertinin DNF-nin gəlirlərinə nisbətidir. 

Proqnozlaşdırılan dövr üzrə bu rəqəm 91,6% nisbətindədir. Bu, kifayət qədər böyük 

rəqəm hesab edilə bilər. Bu nisbətin davamlı artımı Fondun qarşıdakı illərdə yığım 

imkanlarını məhdudlaşdırmış olar. 

 

3.1.1.14. Növbəti ilin dövlət büdcəsinin gəlirlərində, əvvəlki illərdə olduğu 

kimi, Dövlət Neft Fondunun xüsusi çəkisi ən böyük göstəriciyə malik olacaq, 

Vergilər Nazirliyinin və Gömrük Komitəsindən daxilolmaların payı isə 2019-cu illə 

müqayisədə artım dinamikası nümayiş etdirəcəkdir.  

Qanun layihəsinə əsasən dövlət büdcəsi gəlirlərinin növbəti il üçün proqnozunun 

47,0%-i Dövlət Neft Fondundan daxilolmaların, 32,6%-i Azərbaycan Respublikası 

Vergilər Nazirliyinin, 16,6%-i Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin, 

3,8%-i isə digər mənbələrin payına düşür. 

Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin növbəti il üçün təklif olunan proqnozları Vergilər 

Nazirliyi üzrə 7875,0 mln. manat, Dövlət Gömrük Komitəsi üzrə 4000,0 mln. manat təşkil 

edir ki, bu da 2018-ci ilin icra və 2019-cu ilin gözlənilən icra göstəricilərindən, nazirlik üzrə, 

müvafiq olaraq 459,5 mln. manat və ya 6,2% və 559,0 mln. manat və ya 7,6%, komitə 

üzrə isə, müvafiq olaraq 565,9 mln. manat və ya 16,5% və 298,0 mln. manat və ya 8,0% 

çoxdur. 

 

3.1.1.15. Dövlət gəlirlərinin təmin edilməsi ilə bağlı inzibati xərclərin yığıma 

nisbət göstəricisi Vergilər Nazirliyi üzrə artım, Gömrük Komitəsi üzrə azalma ilə 

nəzərdə tutulmuş, bununla belə Komitə üzrə göstərici Nazirlik üzrə göstəricini 1,2 

faiz bəndi üstələyəcəkdir. 

2020-ci il üzrə dövlət büdcəsindən (büdcədənkənar xərclər daxil olmaqla) inzibati 

sistemlərin cari və əsaslı xərclərinin ödənilməsinə yönəldilən vəsaitin yığımın ümumi 

həcminə nisbətən xüsusi çəkisi Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi  üzrə 2,4%, 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi üzrə 3,6% təşkil edəcək ki, bu da 

cari ilin sonuna gözlənilən göstəricilərlə müqayisədə, müvafiq olaraq 0,3 faiz bəndi artım 

və 0,1 faiz bəndi azalma deməkdir. 

Bu faiz nisbəti dövlət büdcəsinin gəlirlərini təmin edən hər iki inzibati qurum üzrə 

ümumilikdə 2020-ci il üçün 2,7% təşkil edir ki, bu da 2019-cu ilin sonuna gözləniləndən 
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0,2 faiz bəndi yüksəkdir. Başqa sözlə desək, hər iki qurum üzrə ümumi götürüldükdə 

100,0 manat məbləğində vəsaitin yığılması üçün 2019-cu ildə 2,5 manat xərcin 

çəkiləcəyinin gözlənildiyi halda 2020-ci il üçün 2,7 manat xərcin çəkiləcəyi nəzərdə 

tutulmuşdur ki, bu da yığıma dövlət büdcəsindən sərf olunan vəsaitlərin (yəni, yığım 

xərclərinin) növbəti ildə artacağını deməyə əsas verir.  

 

3.1.1.16. 2020-ci il üçün dövlət büdcəsinin gəlirlərinin tərkibində Vergilər 

Nazirliyi üzrə daxilolmaların məbləği 2019-cu ilin 6 ayı üzrə həm dövlət büdcəsinə 

olan borcların, həm də artıqödəmələrin məbləğinin artımı fonundan 

proqnozlaşdırılmış, borc və artıqödəmə məbləğində qeyri-neft sektorunun payı 

üstünlük təşkil etmişdir.  

Vergilər Nazirliyi xətti ilə təmin olunan dövlət büdcəsinin gəlirləri üzrə 01 iyul 2019-

cu il tarixə vergi ödəyicilərinin dövlət büdcəsinə olan borcları ümumilikdə 1325,9 mln. 

manat, artıqödəmələri isə 2177,5 mln. manat təşkil etmişdir (Cədvəl 23) 

Cədvəl 23. Vergi orqanlarının xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin olunan gəlirlər üzrə hesabat 

ilinin sonuna yaranmış borc və artıqödəmə məbləğlərinin dinamikası (min manatla) 

  
2016-cı ilin 

sonuna 
2017-ci ilin 

sonuna 
2018-ci ilin 

sonuna 
2019-cu ilin 01 iyul 

tarixinə 

ümumi borcun məbləği 
(məhkəmə qətnamələri ilə təmin 

olunmuş vergi borcları nəzərə 
alınmadan) 

1 434 449,5 1 063 436,8 1 104 240,3 1 325 884,8 

ümumi artıqödəmənin 
məbləği 

2 438 447,7 2 544 887,4 2 001 221,6 2 177 457,2 

Hesablama Palatasına təqdim edilmiş hesabatlar əsasında tərtib edilmişdir 

 

Ümumi borcun 68,2%-i (904,9 mln. manatı) xüsusi mülkiyyətə, 19,1%-i (253,4 mln. 

manatı) dövlət mülkiyyətinə, 11,2%-i (148,8 mln. manatı) xarici mülkiyyətə, 1,4%-i (18,8 

mln. manatı) digər mülkiyyət mənsubiyyətinə aid edilən vergi ödəyicilərinin, eyni zamanda 

93,4%-i (1237,9 mln. manatı) qeyri-neft, 6,6%-i (88,0 mln. manatı) neft sahələrində 

fəaliyyət göstərən vergi ödəyicilərinin payına düşmüşdür. 

Borcun 221,7 mln. manat məbləğində ümumi artımının 134,7 mln. manatı və ya 

60,8%-i verginin əsas məbləği, 41,1 mln. manatı və ya 18,5%-i maliyyə sanksiyaları, 45,9 

mln. manatı və ya 20,7%-i faizlər üzrə olmuşdur. 2019-cu ilin 6 ayı ərzində borcların 

artması əsasən tikinti, ticarət, xidmət və digər sahələrdə fəaliyyət göstərən xüsusi 

mülkiyyət mənsubiyyətinə aid edilən vergi ödəyicilərinin hesabına baş vermişdir. 
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Qeyd etmək lazımdır ki, vergi orqanları tərəfindən təmin edilən büdcə gəlirləri 

barədə hesabat  formasında məhkəmələrin qərarları əsasında əmlaka yönəldilən borc 

məbləğlərinin hesabat dövrünün əvvəlinə və sonuna olan qalıqların tərkibinə aid edilməsi 

nəzərdə tutulmamışdır ki, bu da vergilər üzrə 01.07.2019-cu il tarixə yuxarıda qeyd 

olunmuş 1325,9 mln. manat məbləğində borcun əslində daha yüksək məbləğlərlə ifadə 

olunmasını deməyə əsas verir. 

01.01.2016-cı il tarixə olan göstərici ilə təxminən eyni səviyyədə olmaqla 01 iyul 

2019-cu il tarixə olan 2177,5 mln. manat həcmində artıqödəmənin 53,6%-i (1167,8 mln. 

manatı) xüsusi mülkiyyətə, 20,4%-i (445,2 mln. manatı) dövlət mülkiyyətinə, 17,2%-i 

(373,7 mln. manatı) xarici mülkiyyətə, 8,8%-i (190,8 mln. manatı) digər mülkiyyət 

mənsubiyyətinə aid edilən vergi ödəyicilərinin, eyni zamanda 91,1%-i (1983,8 mln. 

manatı) qeyri-neft, 8,9%-i (193,7 mln. manatı) neft sahələrində fəaliyyət göstərən vergi 

ödəyicilərinin payına düşmüşdür. 

Vergi orqanları xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin olunan gəlirlər üzrə 2019-cu ilin 01 

iyul tarixinə məbləği 2177,5 mln. manata çatmış artıqödəmənin cari ilin 6 ayı ərzindəki 

176,2 mln. manat (8,8%) məbləğində artımının 67,7 mln. manatı və ya 38,4%-i dövlət 

mülkiyyətinə, 58,9 mln. manatı və ya 33,4%-i xüsusi mülkiyyətə, 6,2 mln. manatı və ya 

3,5%-i xarici mülkiyyətə, 43,4 mln. manatı və ya 24,6%-i digər mülkiyyət mənsubiyyətinə 

aid edilən vergi ödəyiciləri üzrə olmuşdur. Artıqödəmə məbləğinin artması əsasən tikinti, 

nəqliyyat və digər sahələrdə fəaliyyət göstərən xüsusi mülkiyyət mənsubiyyətinə aid 

edilən vergi ödəyicilərinin hesabına baş vermişdir. 

 

3.1.1.17. Növbəti ilin dövlət büdcəsinin gəlirlərində dövlət vergiləri daha 

sürətli artımla proqnozlaşdırılsa da, digər gəlirlərin cəmi gəlirlərin 

formalaşmasında payı daha böyük olacaq.  

Növbəti ildə dövlət büdcəsinin vergi gəlirləri ((büdcə gəlirlərinin təsnifatının 1.1.1-ci, 

1.1.2-ci, 1.1.3-cü və 1.1.4-cü köməkçi bölmələri səviyyəsində daxilolmalar nəzərdə 

tutulur)  üzrə proqnoz 2019-cu ilin gözlənilən icrasına nisbətən 955,6 mln. manat və ya 

10,0% artımla 10507,0 mln. manat məbləğində nəzərdə tutulmuşdur. Vergi gəlirlərinin 

dövlət büdcəsinin ümumi gəlirlərinin tərkibində xüsusi çəkisi növbəti ilin proqnozlarında 

43,5%-ə bərabərdir ki, bu da cari illə müqayisədə 2,3 faiz bəndi yüksəkdir. 

2020-ci il üzrə vergi gəlirlərinin tərkibində Vergilər Nazirliyinin payı 7457,0 mln. 

manat və ya 71,0%, Dövlət Gömrük Komitəsinin payı isə 3050,0 mln. manat və ya 29,0% 

nəzərdə tutulmuşdur.  2019-cu ilin gözlənilən icrası ilə müqayisədə 2020-ci il üçün 

nəzərdə tutulan proqnozlar vergi orqanlarının xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin olunan vergi 
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gəlirləri üzrə, müvafiq olaraq 564,3 mln. manat və ya 8,2% və 707,6 mln. manat və ya 

10,5%, gömrük orqanlarının xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin olunan vergi gəlirləri üzrə isə, 

müvafiq olaraq 499,1 mln. manat və ya 19,6% və 248,0 mln. manat və ya 8,9% çoxdur. 

Qanun layihəsinə əsasən dövlət büdcəsinin ümumi gəlirlərinin 57,4%-ni təşkil edən 

digər gəlirlər (gömrük rüsumları, Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və 

qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) 

ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən yığımlar, xarici dövlətlərə verilmiş 

kreditlər üzrə daxilolmalar, səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan 

dividendlər, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar (transfertin 

yuxarı həddi), dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmalar, dövlət mülkiyyətində 

olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar, dövlət rüsumu, büdcə təşkilatlarının 

ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar və sair daxilolmalar) üzrə proqnoz 13627,5 mln. 

manat məbləğində nəzərdə tutulur ki, bu da 2019-cu ilin gözlənilən icrası ilə müqayisədə 

10,9 mln. manat və ya 0,1% çoxdur. 

 

3.1.1.18. 2020-ci ildə dövlət büdcə gəlirlərinin tərkibində fiziki şəxslərin gəlir 

vergisinin artımı əhəmiyyətli təsirə malik olacaq. 

Növbəti ildə 2019-cu illə müqayisədə fiziki şəxslərdən gəlir vergisi 295,0 mln. manat 

çox olmaqla 1175,0 mln. manat nəzərdə tutulmuşdur. Bu artım Dövlət Neft Fondundan 

transfertlər istisna olmaqla cəmi gəlirlərdə proqnozlaşdırılmış 980,8 mln. manat artım 

məbləğinin 30,1%-ə, vergi gəlirləri üzrə artımın 30,9%-nə, qeyri-neft sektoru üzrə vergi 

gəlirlərinin artımının 25,0%-ə bərabədir.  

Eyni zamanda bu vergi növü üzrə artım məbləği Vergilər Nazirliyi tərəfindən təmin 

ediləcək bütün gəlirlər üzrə artımın 52,8%-ə, Nazirlik tərəfindən yığılan dövlət vergilərində 

artımın isə 41,7% səviyyəsində olacağı gözlənilir.    

Beləlikə də, növbəti il üçün fiziki şəxslərdən gəlir vergisinin artım məbləğinin həm 

dövlət büdcəsinin cəmi gəlirlərində, həm də vergi gəlirlərində, eyni zamanda Vergilər 

Nazirliyi üzrə proqnozlaşdırılmış gəlirlərdə artımın formalaşmasına əhəmiyyətli təsir 

göstərəcəyini qeyd etmək olar. 

Xüsusilə vurğulanmalıdır ki, bu vergi növündən daxilolmaların artımı demək olar, 

tam məbləğdə büdcə təşkilatları, dövlətin adından yaradılan publik hüquqi şəxslər və 

səhmləri dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər hesabına gözlənilir. Belə ki, bu dövlət 

təsisatları üzrə ümumilikdə muzdlu işlə əlaqədar gəlirlərdən gəlir vergisi 2020-ci il üçün 

810,0 mln. manat məbləğində proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da 2019-cu ilin gözlənilən icra 

göstəriciləri ilə müqayisədə 291,5 mln. manat və ya 56,2% çoxdur. Göründüyü kimi, 
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büdcə təşkilatları, dövlətin adından yaradılan publik hüquqi şəxslər və səhmləri dövlətə 

məxsus olan hüquqi şəxslər üzrə bu vergi məbləğinin artımı  cəmi fiziki şəxslərdən gəlir 

vergisi üzrə artımın 98,8%-ni təşkil edir.  

 

3.1.1.19. Növbəti ildə dövlət büdcəsinin digər gəlirləri Dövlət Neft Fondundan 

transfertin sabit qalması, gömrük rüsumları və büdcədənkənar daxilolmaların 

artımı hesabına artımla proqnozlaşdırılmışdır. 

Növbəti ildə dövlət büdcəsinin ümumi gəlirlərinin 57,4%-ni təşkil edən digər gəlirlər 

üzrə nəzərdə tutulmuş 13627,5 mln. manat məbləğində vəsait  2019-cu ilin gözlənilən 

icrası ilə müqayisədə 10,9 mln. manat və ya 0,1% çoxdur. 

Digər gəlirlərin tərkibində artımlar əsasən gömrük rüsumları və büdcə təşkilatlarının 

büdcədənkənar daxilolmaları üzrə nəzərdə tutulmuşdur. 

Vergi gəlirləri və Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar nəzərə alınmadan dövlət 

büdcəsinin digər gəlirləri üzrə növbəti ilin proqnozu 2277,5 mln. manat təşkil etməklə 

2019-cu ilin gözlənilən icrasından 1,1% (25,2 mln. manat) çoxdur. Nəzərdə tutulan 

proqnozun 41,7%-i gömrük rüsumlarının, 9,7%-i Azərbaycan Respublikasında istehsal 

edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri 

çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən yığımların, 8,3%-i dövlət 

rüsumlarının, 36,9%-i büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən, maliyyə 

sanksiyalarının, inzibati cərimələrin, vergilərin və dövlət rüsumlarının qanunvericiliklə 

büdcədənkənar gəlirlərə aid edilən hissəsindən daxilolmaların, 0,4%-i dövlət 

mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən icarə haqqının, 3,1%-i isə sair 

mənbələrdən daxilolmaların payına düşür. 

 

3.1.1.20. 2020-ci ildə “Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat 

Fondu”nun daxilolmaları 2 təşkilat üzrə olmaqla 2019-cu illə müqayisədə azalma ilə 

proqnozlaşdırılmış, növbəti ildə Fonddan ödənilmiş vəsaitlər üzrə təşkilatlardan 

qaytarılma məbləği təqdim olunmuş büdcə layihəsində Fondun mədaxil mənbələri 

üzrə nəzərdə tutulmuş daxilolmalardan 15,6 dəfə çoxdur.  

“Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fondu”nun daxilolmaları 2020-

ci il dövlət büdcəsinin layihəsində 22,9 mln. manat nəzərdə tutulmuşdur ki, bu 2018-ci ilin 

müvafiq icra göstəricisindən 66,4 mln. manat və ya 3,9 dəfə az, 2019-cu ilin proqnoz 

göstəricisindən isə 34,8 mln. manat və ya 2,5 dəfə azdır. 

Bu vəsait “Azərkosmos” ASC və “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC tərəfindən əsas 

məbləğ və faiz ödənişləri üzrə  proqnozlaşdırılmışdır. 
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Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fondundan ödənilmiş 

vəsaitlərin təşkilatlar üzrə qaytarılma qrafikinə əsasən, 2020-ci ildə Təminat Fonduna 

ödənilməli olan vəsait 388,6 mln. manat nəzərdə tutulduğu halda, təqdim olunmuş büdcə 

layihəsində Fondun mədaxil mənbələri üzrə daxilolmalar cəmi 24,9 mln. manat,  o 

cümlədən “Dövlət maliyyə təşkilatlarından kreditlərin istifadəsinə görə təkrar borc sazişləri 

əsasında alınan faizlər” yarımmaddəsi üzrə 2,0 mln. manat, “Dövlət borcu və zəmanəti 

üzrə öhdəliklərin Təminat Fondunun daxilolmaları” adlı yarımmaddə üzrə 22,9 mln. manat 

nəzərdə tutulmuşdur, 

Hesablama Palatası qaytarılma qrafikinə əsasən Təminat Fonduna ödənilməli olan 

vəsaitlərin icraçı təşkilatlar tərəfindən əhəmiyyətli dərəcədə az ödənilməsi faktlarını 

gələcəkdə Fondun öz funksiyalarını yerinə yetirməsində bir risk amili olaraq qiymətləndirir 

və bu meyllərin isə öz növbəsində iri həcmli dövlət zəmanətli kreditlərin qaytarılması 

yükünün büdcə üzərinə düşmə ehtimalını artırması qənəatindədir.  

 

 

3.1.1.21. Növbəti ildə vahid xəzinə hesabının sərbəst qalığının idarəetməyə 

verilməsi üzrə daxilolmalar cəmi 2,0 mln. manat məbləğində proqnozlaşdırılmışdır.  

Vahid xəzinə hesabının sərbəst qalığının idarəetməyə verilməsindən daxilolmalar 

2020-ci il dövlət büdcəsinin gəlirlərinin layihəsində 2,0 mln. manat nəzərdə tutulmuşdur 

ki, bu 2018-ci ilin müvafiq icra göstəricisindən 81,1 mln. manat və ya 41,5 dəfə az, 2019-

cu ilin proqnoz göstəricisindən isə 1,0 mln. manat və ya 2,0 dəfə çoxdur. 

“Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” Qanuna 

əsasən 2019-cu il 1 yanvar tarixə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabının qalığı 872,4 

mln. manat təşkil etmiş, 2019-cu ilin 6 ayı ərzində 214,5 mln. manat (24,6%)  azalaraq 

657,9 mln. manat olmuşdur.  

Vahid xəzinə hesabının sərbəst qalığından digər yerləşdirmələr üzrə komissiya 

haqları və ya faizlərin hesablanması nəzərdə tutulmadığından, qeyd olunan mənbə üzrə 

2020-ci ildə büdcədə proqnozlaşdırılmış daxilolmalar Tapşırıq müqaviləsinə əsasən 

yalnız Dövlət Neft Fondunda yerləşdirilmiş vəsaitlər üzrə hesablanmış faizlərin dövlət 

büdcəsinə ödəniləcək bir hissəsi üzrə nəzərə alınmışdır. 

 

3.1.1.22. Dövlət büdcəsi və dövlət zəmanətli kreditlər hesabına həyata 

keçirilən və sonradan nizamnamə fonduna aid edilməli olan böyük məbləğdə 

investisiyalar həyata keçirildiyi iri dövlət şirkətlərinin heç biri üzrə növbəti ildə 

dividendlər nəzərdə tutulmamışdır.  
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Dövlət maliyyə və qeyri-maliyyə təşkilatlarından alınan dividendlər üzrə daxilolmalar 

(səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər) 2020-ci ilin dövlət 

büdcəsi layihəsində 2,8 mln. manat məbləğində nəzərdə tutulmuşdur ki, bu  2019-cu ilin 

proqnoz göstəricisindən 1,1 mln. manat və ya 29,1 % azdır.  

Hesablama Palatasına daxil olan məlumatlara əsasən, Azərbaycan 

Respublikasında nizamnamə fondunda (kapitalında) dövlətin payı olan iki mindən çox 

kommersiya hüquqi şəxslər mövcuddur. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

2016-cı il 30 dekabr tarixli 534 nömrəli Qərarı ilə bunlardan 14-ü gəlirlər və xərclər 

smetaları hazırlanmalı, təsdiq edilməli və icrası üzrə monitorinq aparılmalı olan iri dövlət 

şirkətlərinə aid edilmişdir. Bu şirkətlər üzrə dövlət büdcəsi və dövlət zəmanətli kreditlər 

hesabına həyata keçirilən və sonradan nizamnamə fonduna aid edilməli olan böyük 

məbləğdə investisiyalar həyata keçirildiyi halda, həmin müəssisələr üzrə dövlət 

büdcəsinə dividendlər nəzərdə tutulmur, hesablanmır və ödənilmir. 

Eyni zamanda qeyd olunmalıdır ki, nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan “Azərbaycan 

Beynəlxalq Bankı” ASC-nin 2018-ci ilin yekunlarına görə fəaliyyətini 298,0 mln. manat 

mənfəətlə başa vurmasına baxmayaraq, 2020-ci ilin dövlət büdcəsinin layihəsində hər 

hansı bir daxilolma nəzərdə tutulmamışdır. 

 

3.1.1.23. Növbəti ildə “Avtomobil Yolları” məqsədli büdcə fondunun 

daxilolmalarının məbləği cari ildəki göstəriciyə bərabər olmaqla 

müəyyənləşdirilmiş, 2020-ci ildə dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirlərindən 

ayrılmalar üzrə proqnozlaşdırılmış məbləğ üzrə 75,1% səviyyəsində əhəmiyyətli 

azalmanın əsasən idxal olunan minik avtomobillərinə tətbiq edilən aksizlər və idxal 

olunan avtonəqliyyat vasitələrinə tətbiq edilən gömrük rüsumu üzrə daxilolmalarda 

artım hesabına kompensasiyası nəzərdə tutulmuşdur.   

Qanun layihəsində müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli 

büdcə fondu üzrə cari ildə olduğu kimi 322,0 mln. manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur. 

Əvvəlki illərdən fərqli olaraq cari illə müqayisədə Fondun mədaxil mənbələrində ölkə 

ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən icazənin verilməsi üçün tutulan 

dövlət rüsumu üzrə vəsait 2,3 mln. manat və ya 14,7%, dövlət büdcəsinin 

mərkəzləşdirilmiş gəlirlərindən ayrılan vəsait üzrə isə növbəti ildə daha çox (66,2 mln. 

manat və ya 75,1%) azalma nəzərdə tutulmuşdur. Digər mənbələr üzrə isə mülkiyyətində 

və ya istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarını həyata 

keçirən şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi üzrə vəsait cari illə müqayisədə 

dəyişməz saxlanılmaqla digər mənbələr üzrə isə artım nəzərdə tutulmuşdur. Ən böyük 
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artım idxal olunan avtonəqliyyat vasitələrinə tətbiq edilən gömrük rüsumu üzrə olmaqla 

40,4 mln. manat və ya 80,8% çox proqnozlaşdırılmışdır.  

Cari ildə olduğu kimi, növbəti ildə də fondun mədaxil mənbələrində yol vergisinin 

xüsusi çəkisi 37,6% səviyyəsində olmaqla ən yüksək çəkiyə malik olacaqdır. 

Təqdim edilmiş məlumatların təhlili göstərir ki, “Dövlət rüsumu haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklərə əsasən nəqliyyat 

vasitələrinin  texniki baxışdan keçirilməsi üçün tutulan dövlət rüsumunun növbəti ildən 

50% artırılması nəzərdə tutulur. Lakin buna baxmayaraq Fondun mədaxil mənbələrində 

bu rüsum üzrə artım cəmi 2,1 mln. manat və ya 13,0% təşkil edir ki, bunun da qeyd edilən 

50%-lik artımdan az olmasının səbəbi Qanununa edilən dəyişikliyə əsasən “Avtomobil 

Yolları” Məqsədli Büdcə Fonduna ödənilən bu rüsumun 25%-nin müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanının müəyyən etdiyi qurumların işçilərinin maddi təminatını yaxşılaşdırmaq 

məqsədilə onların xəzinə hesabına köçürülməsinin nəzərdə tutulmasıdır. 

 

3.1.1.24. Növbəti ildə həm mərkəzləşdirilmiş, həm də yerli gəlirlər 2019-cu illə 

müqayisədə artımla proqnozlaşdırılmış,  2020-ci ildə 40 region üzrə yerli xərclərin 

tam həcmdə gəlirlərinin hesabına maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulmuş, bəzi 

regionlar üzrə artımlar iqtisadi aktivlik göstəriciləri ilə uyğunlaşdırılmamışdır.  

Qanun layihəsinə əsasən dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 96,7%-i mərkəzləşdirilmiş 

gəlirlərin, 3,3%-i yerli gəlirlərin payına düşmüşdür. Belə ki, mərkəzləşdirilmiş gəlirlər 

23336,9 mln. manat məbləğində, yerli gəlirlər isə 797,6 mln. manat məbləğində 

proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da 2019-cu ilin gözlənilən icrasından 907,7 mln. manat və ya 

4,0% və 58,8 mln. manat və ya 8,0% çoxdur.  

Cari və əvvəlki illərlə müqayisədə növbəti il üçün təklif olunan yerli gəlirlərin artım 

tempi mərkəzləşdirilmiş gəlirlərin artım tempini üstələmişdir ki, bu da bir tərəfdən 

mərkəzləşdirilmiş gəlirlərin əhəmiyyətli hissəsini təşkil edən Dövlet Neft Fondundan 

daxilolmaların azalma ilə, eyni zamanda yerli gəlirlərin həcminin əhəmiyyətli artımla 

proqnozlaşdırılması hesabına mümkün olmuşdur.   

Növbəti ildə 65 regiondan 40-nın yerli xərclərinin tam həcmdə gəlirlərinin hesabına 

maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Eyni zamanda, digər 25 regionun gəlirlərinin 

yerli xərclərinin maliyyələşdirilməsinə kifayət etməyəcəyi şərti ilə yerli gəlir və xərcləri 

tənzimləmək üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən vəsaitlərin ayrılması 

proqnozlaşdırılmışdır.  

2020-ci il üçün bütün regionlar üzrə ümumi gəlirlər 7875,0 mln. manat məbləğində 

proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da 2019-cu ilin gözlənilən icrası ilə müqayisədə 7,6% çoxdur. 



85 

 

Bakı şəhəri istisna olmaqla digər regionlar üzrə gəlirlərin proqnozu 28,6% çox olmaqla  

840,4 mln. manat məbləğində nəzərdə tutulmuşdur. 

2019-cu ilin gözlənilən icrası ilə müqayisədə növbəti il üçün gəlirlər bütün regionlar 

üzrə 2,7%-dən 3,0 dəfəyədək intervalda artımlarla proqnozlaşdırılmışdır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, əvvəlki hesabat illərində adambaşına düşən gəlir və xərclər 

arasında kəsirlərin mövcud olması daha çox regionlar üzrə müşahidə olunsa da, bir 

tərəfdən dövlətin sosial və investisiya siyasəti çərçivəsində yerinə yetirilən tədbirlər, digər 

tərəfdən potensial gəlirlərin vergi orqanları xətti ilə yığılması əmsalının artırılması 

mənzərəni əhəmiyyətli dərəcədə müsbətə doğru dəyişmişdir. 

İqtisadi aktivliyi yüksək olmayan bəzi regionlar üzrə növbəti il üçün nəzərdə tutulmuş 

əhəmiyyətli artımların yerinə yetirilməsində müəyyən çətinliklərin yarana biləcəyi qeyd 

edilməlidir.  

 

3.1.2. Dövlət büdcəsinin xərcləri üzrə təhlilin əsas nəticələri 

3.1.2.1. 2020-ci ilin dövlət büdcə büdcəsinin xərcləri müstəqillik dövründə 

manat ifadəsində ən böyük göstərici olaraq proqnozlaşdırılmışdır. 

Növbəti ilin dövlət büdcəsi ilə bağlı Qanun layihəsində dövlət büdcəsinin xərcləri 

26913,7 mln. manat məbləğində olmaqla 2018-ci ilin icra göstəricisi ilə müqayisədə 

18,4%, 2019-cu ilin proqnozu ilə müqayisədə isə 1723,7 mln. manat və ya 6,8%, 2019-

cu ilin gözlənilən icra göstəricisi ilə müqayisədə 2110,1 mln. manat və ya 8,5%, çox 

proqnozlaşdırılmışdır (Cədvəl 24).  

Cədvəl 24. Dövlət büdcəsinin xərcləri 

  2017 
icra 

2018  
icra 

2019 
proqnoz 

2020 
proqnoz 

Dövlət büdcəsi xərcləri, mln.manatla 17594,5 22731,6 25190,0 26913,7 

Əvvəlki ilə nisbətən, %-lə 99,1 129,2 110,8 106,8 

Ümumi Daxili Məhsul, mln. manatla 70337,8 79797,3 79126,9 83321,5 

Əvvəlki ilə nisbətən, %-lə 116,4 113,4 99,2 105,3 
Cədvəl müxtəlif məlumatlar əsasında aparılmış hesablamalar üzrə Hesablama Palatası tərəfindən tərtib 
edilmişdir 

 

3.1.2.2. Növbəti ilin dövlət büdcəsinin xərclərinin artımı dövlət büdcəsinin 

kəsirinin artımına səbəb olmuş, bu artımın vahid xəzinə hesabının qalığı vasitəsilə 

kompensasiyası nəzərdə tutulmuşdur.  

Cari ildə dövlət gəlirlərinin artıqlaması ilə icra ediləcəyi, xərclərin isə nisbətə aşağı 

səviyyəli icra səviyyəsi diqqətə alınmaqla vahid xəzinə hesabının qalığının idarəetməyə 

yönəldilmiş hissəsinin də azalacı fonunda növbətiildə xərclərin artımının əsasən vahid 
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xəzinə hesabının qalığı vasitəsi maliiyyələşdiriləcəyinin nəzərdə tutulduğunu qeyd etmək 

olar.   

 

3.1.2.3. Dövlət büdcəsinin keyfiyyət strukturunun təhlili göstərir ki, 2020-ci ildə 

şərti-istehsal sahələri üzrə xərclərin xüsusi çəkisi 2019-cu illə müqayisədə azalma, 

şərti-qeyri istehsal xərcləri üzrə isə artım proqnozlaşdırılmışdır.  

Dövlət büdcəsinin keyfiyyət strukturunun, başqa sözlə xərclərin faydalılığı və onların 

iqtisadi artıma töhfəsi ilə bağlı təhlil göstərir ki, şərti-istehsal xərclərinin və ya 

iqtisadiyyatın real sektoruna yönələn xərclərin xüsusi çəkisi növbəti ilin dövlət büdcəsində 

əvvəlki illə müqayisədə azalaraq 26,2% səviyyəsində nəzərdə tutulmuşdur. Bu xərclərin 

ümumi büdcə xərclərində xüsusi çəkisi 2021-2022-ci illərdə də azalma ilə, 2023-cü ildə 

isə artımla proqnozlaşdırılır. Belə ki, şərti-istehsal xərclərinin dövlət büdcəsində xüsusi 

çəkisi 2021-ci ildə 22,5%, 2022-ci ildə 22,3%, 2023-cü ildə isə 27,1% səviyyəsində 

nəzərdə tutulur.  

Şərti istehsal xərclərinin dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu istisna olmaqla bütün digər 

komponentlərində müvafiq illərdə artım nəzərdə tutulur. Şərti istehsal xərclərinin ÜDM-ə 

nisbəti 2020-ci il üçün 8,5% nəzərdə tutulmuş, 2021-ci ildə 1,8 faiz bəndi azalaraq 6,7%, 

2022-ci ildə daha 0,5 faiz bəndi azalaraq 6,2%, 2023-cü ildə isə 7,4% olacağı 

proqnozlaşdırılmışdır. Şərti istehsal xərclərinin növbəti 3 ildə ÜDM-ə nisbətində azalmalar 

gözlənilir ki, bu həm əsaslı vəsait qoyuluşunun azalma ilə, həm də ÜDM-in nominal ifadə 

də artımla proqnozlaşdırılması hesabınadır. 

Şərti-qeyri istehsal xərcləri (sosial siyasətin həyata keçirilməsi, müdafiə-idarəetmə, 

borca xidmət xərcləri və digər fəaliyyət) üzrə 2021-ci ilədək  artım, 2022-2023-cü illərdə  

azalma gözlənilir.  

 

3.1.2.4. 2020-ci il üçün dövlət büdcəsi xərclərinin funksional təsnifat üzrə 

strukturunda, əvvəlki illərdə olduğu kimi, “İqtisadi fəaliyyət” bölməsi üzrə xərclərin 

həm dövlət büdcəsində xüsusi çəkisi, həm də ÜDM-ə nisbət göstəricisi ən böyük 

olmaqla nəzərdə tutulmuşdur.  

Növbəti ildə “İqtisadi fəaliyyət” bölməsinin ÜDM-ə nisbəti 6,7% olmaqla ən böyük 

çəkiyə malik olması gözlənilir. Bu bölmənin büdcə xərclərində də payı böyük olacaq və 

növbəti ildə bu, 20,8% səviyyəsində proqnozlaşdırılmışdır.  

“İqtisadi fəaliyyət” bölməsi üzrə 2020-ci il üçün nəzərdə tutulmuş cəmi xərclərin 

92,6%-i üzrə qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması ilə bağlı xərclərin payına düşəcək ki, bu 

da əsaslı vəsait qoyuluş üzrə vəsaitlər hesabına olacaq.  
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3.1.2.5. 2020-ci il üçün dövlət proqram və tədbirləri ilə əlaqəli xərclər  cari illə 

müqayisədə azalma ilə proqnozlaşdırılmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası tərəfindən mövcud 

qanunvericiliyin müəyyən etdiyi səlahiyyətləri çərçivəsində  dövlət büdcəsinin layihəsi ilə 

hazırladığı rəylin məlumatlılıq səviyyəsinin artırılması, həmçinin proqnozlaşdırılan və icra 

olunan büdcə vəsaitlərinin müəyyən edilmiş istiqamətlərə uyğunluğunun və qoyulmuş 

məqsədlərə nail olunma səviyyəsinin təhlili məqsədilə 34 Dövlət Proqramı, 4 Tədbirlər 

Proqramı və 7 Tədbirlər Planı ilə bağlı xüsusi forma tərtib edilmiş, burada həmin 

Proqramın (planın) məqsədi, 2020-ci il üçün nəzərdə tutulan tədbirlər, həmin tədbirlər 

üzrə hədəflər,  dövlət büdcəsi vəsaitlərinin ayrılması ilə bağlı icraçı qurum tərəfindən təklif 

edilən məbləğ və həmin tədbir üçün dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan xərclər barədə 

məlumatların alınması üçün 15 icraçı quruma məktub göndərilmişdir. 

2020-ci il üçün Dövlət Proqramlarının, həmçinin icraçı qurumlar tərəfindən təqdim 

olunan məlumatların təhlili göstərir ki, əksər hallarda Dövlət Proqramının məqsədi, 

Proqramda  nəzərdə tutulan tədbirlər, onların hədəf göstəriciləri dövlət büdcəsinin xərcləri 

ilə tam əlaqələndirilməmişdir. Başqa sözlə, tədbirlərin maliyyələşdirilməsi üçün dövlət 

büdcəsindən vəsaitlərin alınması ilə bağlı icraçı qurumlar tərəfindən verilən təkliflər əksər 

hallarda ümumi şəkildə əsaslandırılmış, konkret hədəflər müəyyən olunmamışdır. 

Məlumat üçün qeyd edək ki, 2020-ci il dövlət büdcəsi haqqında Qanun layihəsinə 

dair izahatda proqram və məqsədli tədbirlərin maliyyələşdirilməsi üçün (əsaslı vəsait 

qoyuluşu xərclər də nəzərə alınmaqla) dövlət büdcəsi xərclərinin 37,9%-i həcmində və ya 

10209,9 mln. manat vəsait proqnozlaşdırıldığı göstərilmşdir. Bu, 2019-cu ilin müvafiq 

göstəricisi ilə müqayisədə 3,7 faiz bəndi azdır.  

 

3.1.2.6. 2020-ci il dövlət büdcəsinin layihəsində dövlət büdcəsinin və 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondları üzrə vəsaitlərin dövlət 

büdcəsinin cəmi gəlirlərinə nisbəti qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hədd 

çərçivəsində proqnozlaşdırılmışdır.  

2020-ci il dövlət büdcəsinin layihəsində ehtiyat fondlar üçün 410,0 mln. manat vəsait 

nəzərə tutulmuşdur ki, bu da cari ilin gözlənilən icrası ilə müqayisədə 16,4 mln. manat və 

4,2% çoxdur. Artım məbləğinin 11,6 mln. manatı və ya 70,7%-i dövlət büdcəsinin ehtiyat 

fondu, 4,8 mln. manat və ya 29,3%-i Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin ehtiyat 

fondu üzrə olacaqdır. 
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Proqnozlaşdırılan məbləğin 300,0 mln. manat və ya 73,2%-i Azərbaycan 

Respblikasının Prezidentinin ehtiyat fondu, 110,0 mln. manat və ya 26,8%-i isə dövlət 

büdcəsinin ehtiyat fondu üzrə nəzərdə tutulmuşdur. 

Hər iki ehtiyat fondu üzrə proqnozlaşdırılmış vəsaitin dövlət büdcəsi gəlirlərinə 

nisbəti göstəricisi “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 6-cı 

maddəsi ilə müəyyən edilmiş hədd daxilindədir.  

 

3.1.2.7. Dövlət İnvestisiya Proqramına daxil olan layihələr üzrə növbəti ilə daha 

çox vəsatin infrastruktur layihələrinə yönəldilməsi ilə ümumilikdə 4909,0 mln. 

manat vəsatin ayrılması nəzərdə tutulmuş, 2019-cu illə müqayisədə investisiya 

layihələrinə daha az xarici kreditlərin cəlb edilməsi proqnozlaşdırılmışdır.  

Növbəti ildə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşundan 3958,0 mln. manat və xarici kreditlər 

hesabına 951,0 mln. manat olmaqla ümumilikdə 4909,0 mln. manat vəsaitin ayrılması 

proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da cari ilin müvafiq göstəricisindən 32,0% azdır. 

Qeyd edək ki, 2019-cu ildə Proqram üzrə vəsaitin 4838,7 mln. manatı dövlət əsaslı 

vəsait qoyuluşu, 1143,5 mln. manatı isə xarici kreditlər hesabına nəzərdə tutulmuşdur.  

 “2020-2023-cü illər üçün Dövlət İnvestisiya Proqramının istiqamətlər üzrə 

bölgüsü”nə dair layihə sənədinə əsasən bütün mənbələr hesabına 2020-ci ildə 

infrastruktur layihələrə 3757,7 mln.manat, sosialyönümlü layihələrə 807,3 mln.manat, 

müdafiə və hüquq-mühafizə orqanlarının maddi-texniki bazasının gücləndirilməsinə 

244,0 mln.manat və digər layihələrə 100,0 mln. manat vəsaitin yönəldilməsi nəzərdə 

tutulmuşdur.  

Ümumilikdə, 2020-ci ildə Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üzrə ayrılmış vəsaitin qeyri-

neft sektorunun inkişafına və iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunmasına xidmət edən 

layihələrə yönəldilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

 

3.1.2.8. Növbəti il üçün Dövlət İnvestisiya Proqramı üzrə vəsaitlərin 

proqnozlaşdırılması zamanı əsas risk faktorları olaraq cari il üzrə aşağı icra faizi 

nəzərə alınmamış, Proqramın layihəsi mövcud normativ-hüquqi aktların bir neçə 

tələbinə riayət edilmədən hazırlanmışdır.  

Hesablama Palatası aparılmış nəzarət tədbirləri nəticəsində Dövlət İnvestisiya 

Proqramının layihəsinin “Azərbaycan Respublikası Dövlət İnvestisiya Proqramının tərtibi, 

icrası, monitorinqi və qiymətləndirilməsi Qaydaları”nın bəzi tələblərinə uyğun hazırlanıb 

təqdim olunmadığı qənaətindədir. Belə ki, əksər hallarda sifarişçi təşkilatlar tərəfindən 

dövlət investisiya layihələrinin əsaslandırılmadığı, ilkin strukturunu və qiymətləndirilməsini 
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özündə əks etdirən investisiya təkliflərinin hazırlanmadığını, habelə yeni layihələndirilən 

layihələr üçün layihə-smeta sənədlərinin, texniki-iqtisadi əsaslandırmanın və texniki-

iqtisadi hesablamaların Proqrama daxil edilməsi üçün İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim 

edilmədiyi müəyyən olunmuşdur. Nəticədə əsaslandırılması, ilkin strukturunu və 

qiymətləndirilməsini özündə əks etdirən investisiya təklifləri, texniki-iqtisadi əsaslandırma 

və texniki-iqtisadi hesablamaları olmayan layihələr Dövlət İnvestisiya Proqramına (DİP) 

daxil edilir ki, bu da öz növbəsində tikinti-quraşdırma işlərinin vaxtında başa 

çatdırılmaması, DİP üçün nəzərdə tutulan vəsaitin il ərzində bir neçə dəfə yenidən 

bölüşdürülməsinə və DİP üzrə proqnozla gözlənilən icra və faktiki icra arasında ciddi 

fərqin olmasına, nəticədə dövlət vəsaitlərinin səmərəli istifadə olunmasına təsir edir.  

Qeyd edilənlər, öz növbəsində, layihələrin icra səviyyəsinə böyük təsir 

göstərməkdədir.  

 

3.1.2.9. 2020-ci ilin dövlət büdcəsinn layihəsində, əvvəlki illərdən fərqli olaraq, 

vəsaitlər publik hüquqi şəxslər üzrə ayrı-ayrılıqda nəzərdə tutulmamış, 

ümumdövlət və ya ictimai əhəmiyyət daşıyan fəaliyyətlərin icrası məqsədilə həmin 

qurumlara ümumilikdə 251,8 mln. manat vəsait proqnozlaşdırlmışdır.  

2020-ci il dövlət büdcəsinin layihəsində publik hüquqi şəxslərə ayrılan vəsait əvvəlki 

illərdən fərqli olaraq ayrı-ayrı publik hüquqi şəxslər üzrə deyil, publik hüquqi şəxslərin 

ümumdövlət və ya ictimai əhəmiyyət daşıyan fəaliyyətləri üzrə maddi-texniki təminatın 

möhkəmləndirilməsi, sosial, kommunal, kommunikasiya və digər xidmətlərin maliyyə 

təminatı adı altında dövlət büdcəsi xərclərinin funksional təsnifatının bölmələri 

səviyyəsində cəm şəklində verilmiş, bu məqsədlə ümumilikdə 251,8 mln. manat 

məbləğində vəsait  proqnozlaşdırılmışdır.  

Bundan əlavə, Avtomobil Yolları “Məqsədli büdcə Fondunun” 322,0 mln. manat 

məbləğində xərclərinin Azərbaycan Avtomobil Yolları publik hüquqi şəxs tərəfindən icra 

olunması gözlənilir. Eyni zamanda, “Təhsil” bölməsi nəzərdə tutulan xərclərin müəyyən 

hissəsinin publik hüquqi şəxs olaraq fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələri üzrə icra 

ediləcəyi, həmçinin dövlət büdcəsinin bölüşdürülməmiş vəsaitlərindən il ərzində müxtəlif 

publik hüqiq şəxslərə vəsaitinn ayrılması təcrübəsini diqqətə alsaq, bu qurumlara nəzərdə 

tutulmuş məbləğin 2020-ci ilin sonuna artacağı ehtimalını qeyd edə bilərik.  

 

3.1.2.10. Əvvəlki illər üzrə müşahidə edilən meyillərə, həmçinin 2019-cu ilin 6 

ayı üzrə dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı məlumatlara əsaslanaraq Hesablama 
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Palatası 2020-ci il üçün büdcədənkənar xərclərin optimist ssenari üzrə tərtib 

edildiyi qənaətindədir.  

2020-ci il dövlət büdcəsinin layihəsində büdcədənkənar vəsaitlər üzrə xərcləri 839,5 

mln. manat nəzərdə tutulmuşdur ki, bu 2018-ci ilin icra göstəricisindən 399,9 mln. manat 

və ya 91,0%, 2019-cu ilin proqnoz göstəricisindən 249,2 mln. manat və ya 42,2%, 2019-

ci ilin  gözlənilən icra göstəricisindən isə 260,8 mln. manat və ya 45,1% çoxdur.  

İnzibati təsnifat üzrə təhlil göstərir ki, 2020-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş 

müvafiq xərclər 55 qurum və 9 funksional bölmə üzrə digər büdcə təşkilatları üzrə 

gözlənilən xərcləri (əvvəlcədən proqnozlaşdırıla bilməyən) və ayrı-ayrı şəhər və 

rayonların büdcədənkənar xərclərini əhatə edir. Qeyd edək ki, layihədə ümumi 

büdcədənkənar xərclərin 2,3%-i və ya 19,37 mln. manatı “Digər büdcə təşkilatları üzrə 

xərclər” adı ilə verilsə də, konkret qurumlar üzrə bölgüsü verilməmişdir. 

Ümumiyyətlə, təhlil göstərir ki, artıma, əsasən maliyyə sanksiyaları, cərimələr, 

rüsumlar və s. bu kimi istiqamətlərdən daxil olan vəsaitlərin qurumların büdcədənkənar 

vəsaitləri hesab edilən hissəsinin artırılması ilə bağlı müxtəlif normativ aktlara dəyişikliklər 

səbəb olmuşdur.  

2014-2018-ci illər üzrə məlumatların təhlili proqnozlaşdırılmış büdcədənkənar gəlir 

və xərclərin icra səviyyəsinin artdığını göstərsə də, həmin illər üzrə icra səviyyəsi 

göstəriciləri müvafiq olaraq 51,5%, 67,3%, 78,4%, 83,7% və 88,1% təşkil etmişdir.  

2019-cu ilin icra göstəricisinin isə 578,7 mln. manat və ya təsdiq edilmiş proqnozun 

98,0% səviyyəsində olması gözlənilsə də, cari ilin 6 ayı üzrə  büdcədənkənar xərclərin 

icrası 175,8 manat təşkil etmişdir ki, bu da gözlənilən icra göstəricisinin 30,3%-ni təşkil 

edir.  

 

3.1.2.11. Növbəti ilin dövlət büdcəsinin layihəsində ən böyük xüsusi çəki 

“Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması” bölməsi üzrə proqnozlaşdırılmış, 

bu bölmə üzrə vəsaitin nəzərəçarpacaq hissəsi “Sair xərclər”ə və “İstehlak 

yönümlü xərclər”ə nəzərdə tutulmuşdur.  

Növbəti ilin dövlət büdcəsində iqtisadi təsnifat üzrə “Malların (işlərin və xidmətlərin) 

satınalması” bölməsi 28,2%-lik xüsusi çəki ilə 7,6 mlrd. manat məbləğində nəzərdə 

tutulmuşdur. “Büdcə zərfi”nə daxil edilmiş məlumatlar əsasında aparılmış təhlil həmin 

vəsaitin 45,6%-nin “Sair xərclər” və “İstehlak yönümlü xərclər” üzrə proqnozlaşdırıldığını 

göstərir ki, bu da daha detallı açıqlamaların zəruri olduğunu qeyd etmək imkanı verir.  

İqtisadi təsnifatın bu bölməsi üzrə xərclərin dövlət satınalmalarının əhatəsinin əsas 

hissəsini təşkil etdiyini nəzərə alaraq, növbəti ildə dövlət satınalmalarına cəlb ediləcək 
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vəsaitlərin məbləğinin də artacağını ehtimal etmək olar. Hesablama Palatası tərəfindən 

aparılan nəzarət tədbirlərinin nəticələrinə əsaslanmaqla dövlət satınalmalarının 

keçirilməsi zamanı müxtəlif qanun pozuntularına yol verilməsi, xüsusilə satınalmalar 

tətbiq edilmədən müqavilələrin bağlanılması kimi hallara rast gəlindiyi vurğulanmalıdır. 

Bu hallar isə öz növbəsində gəlirlərin yenidən bölgüsü ilə sosial ədalətliliyinin 

möhkəmləndirilməsinə mane olması ilə yanaşı dövlət vəsaitlərinin qənaətli, səmərəli 

icrası prinsiplərinin təmin edilməsinə mane olur.  

 

3.1.2.12. 2020-ci ilin dövlət büdcəsinin layihəsində cari xərclərin əhəmiyyətli 

artımla proqnozlaşdırılması cəmi xərclərin 64,2%-nin bu istiqamət üzrə 

proqnozlaşdırılması ilə nəticələnmişdir. 

Növbəti ilin dövlət büdcəsinin xərclərinin strukturuna daxil olan cari xərclərə 17,3  

mlrd. manat və ya dövlət büdcəsi xərclərinin 64,2%-i, əsaslı xərclərə 7,8 mlrd. manat və 

ya büdcə xərclərinin 29,0%-i, dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclərə 1,8 mlrd. manat və 

ya cəmi xərclərin 6,8%-i səviyyəsində vəsait nəzərdə tutulmuşdur.  

2020-ci ildə cari xərclərin artım tempi qeyri-neft sektoru üzrə artımı nəzərəçarpacaq 

dərəcədə üstələyəcək və cari illə müqayisədə artım templəri arasında fərq daha da 

böyüyəcək. 

Büdcə risklərinin təhlili və makro-fiskal proqnozlaşdırma, o cümlədən, iqtisadiyyatın 

təbii resursdan asılılığı baxımından cari xərclərin artım tempinin qeyri-neft ÜDM-nin 

nominal artım tempi ilə uzlaşdırılması zəruridir. 

 

3.1.2.13. Növbəti ilin dövlət büdcəsində sosialyönümlü siyasətin 

reallaşdırılması ilə bağlı xərclər prioritet istiqamət olaraq nəzərdə tutulmuş, bu 

baxımdan sosialyönümlü xərclər nəzərəçarpacaq artımla proqnozlaşdırılmışdır.  

2020-ci il üçün dövlət büdcəsinin sosialyönümlü xərcləri 10,4 mlrd. manat 

məbləğində proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da 2019-cu illə müqayisədə 2605,8 mln. manat 

və ya 33,5 faiz çoxdur.  

Sosialyönümlü xərclərin dövlət büdcəsi xərclərinin tərkibində xüsusi çəkisi 2019-cu 

illə müqayisədə 7,7 faiz bənd çox olmaqla 38,5% təşkil edəcək. 

 

3.1.2.14. Növbəti ildə dövlət büdcəsinin xərclərində bölgüsü əvvəlcədən 

müəyyən edilməyən xərclər, o cümlədən birdəfəlik təyinatlı xərclər üzrə azalma 

nəzərdə tutulmuşdur.  
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2020-ci il dövlət büdcəsi layihəsində qurumlar üzrə bölgüsü müəyyənləşdirilmiş 

xərclər ümumilikdə 16737,8 mln. manat məbləğində xərcləri və ya dövlət büdcəsi 

xərclərinin 62,1%-ni,  bölgüsü müəyyən edilməmiş xərclər isə 26 fəsil (istiqamət) üzrə 

ümumilikdə 10175,9 mln. manat məbləğində xərcləri və ya dövlət büdcəsi xərclərinin 

37,9%-ni əhatə edir. Qeyd edək ki, 2018-ci il icra göstəriciləri ilə müqayisədə həm bölgüsü 

əvvəlcədən müəyyən edilmiş xərclər, həm də bölgüsü müəyyən edilməmiş xərclər üzrə 

artım nəzərdə tutulmuşdur. 

 “Büdcə zərfi”nə daxil edilən məlumatların təhlili əsasında Hesablama Palatasının 

hesablamalarına görə 2020-ci  ilin dövlət büdcəsinin layihəsində birdəfəlik təyinatlı xərclər 

üzrə 4602,1 mln. manat nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da 2018-cı ilin icra göstəricisindən 

1534,5 mln. manat və ya 50,0% çox, 2019-cu ilin gözlənilən icra göstəricisindən 320,7 

mln. manat və ya 6,5% azdır. 2020-ci il üçün nəzərdə tutulmuş birdəfəlik təyinatlı xərclərin 

dövlət büdcəsinin xərclərində xüsusi çəkisi 17,1% təşkil edir.  

Dövlət büdcəsinin layihəsi ilə bağlı məlumatlara əsasən birdəfəlik təyinatlı xərclərin 

funksional təsnifat üzrə strukturunun təhlili göstərir ki, büdcə layihəsində funksional 

təsnifatın 1 bölməsi (Kənd təsərrüfatı) istisna olmaq bütün bölmələrində birdəfəlik təyinatlı 

xərclər nəzərdə tutulmuşdur. Funksional təsnifatın bəzi bölmələri üzrə birdəfəlik təyinatlı 

xərclərin xüsusi çəkisi ümumi dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan birdəfəlik təyinatlı 

xərclərdə daha yüksək olmuşdur. Belə ki, nəzərdə tutulmuş birdəfəlik təyinatlı xərclərin 

35,2%-i “Müdafiə”, 23,4%-i “Səhiyyə”, 21,1%-i “Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər” 

bölmələrinin payına düşür. 

Birdəfəlik təyinatlı xərclərin “Səhiyyə” bölməsinin xərclərində payı 78,8% olmaqla, 

ən yüksək, “Sosial müdafiə və sosial təminat” bölməsində 0,6% təşkil etməklə ən aşağı 

göstəricilər olmuşdur. 

 

3.1.2.15. Növbəti ildə dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş və yerli xərcləri 

artımla nəzərdə tutulmuş, mərkəzləşdirilmiş xərclər ən böyük xüsusi çəki “İqtisadi 

fəaliyyət” bölməsi üzrə olmaqla bütün funksional bölmələrdə, yerli xərclər isə ən 

böyük pay “Təhsil” bölməsi üzrə funksional təsnifatın 12 bölməsindən 10-u üzrə 

proqnozlaşdırılmışdır.  

“Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanun layihəsində dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərcləri 26063,6 

mln. manat olmaqla 2019-cu ilin təsdiq edilmiş proqnoz göstəricisi ilə müqayisədə 1716,4 

mln. manat və ya 7,0%, 2019-cu ilin gözlənilən icra göstəricisi ilə müqayisədə 2086,8 mln. 

manat və ya 8,7% çox proqnozlaşdırılmışdır. Mərkəzləşdirilmiş xərclər dövlət büdcəsinin 
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bütün funksional bölmələri üzrə nəzərdə tutulmuşdur ki, burada da ən böyük xüsusi çəki 

21,3% olmaqla “İqtisadi fəaliyyət” bölməsinə aiddir.  

Qeyd edək ki, ayrı-ayrı funksional bölmələr üzrə mərkəzləşdirilmiş xərclərin müvafiq 

bölmələr üzrə dövlət büdcəsinin xərclərində payı 38,9-100,0% arasında dəyişir.  

2019-cu ilin gözlənilən icra göstəricisi ilə müqayisədə növbəti ildə funksional təsnifat 

üzrə mərkəzləşdirilmiş xərclərdə ən yüksək artım “Təhsil” bölməsində nəzərdə 

tutulmuşdur.  Belə ki, müvafiq xərclər 816,7 mln. manat çox olmaqla 2829,7 mln. manat 

məbləğində proqnozlaşdırılmışdır. Ən çox azalma isə 1586,9 mln manat və ya 22,2% 

olmaqla “İqtisadi fəaliyyət” bölməsi üzrə proqnozlaşdırılmışdır.  

 “Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanun layihəsində dövlət büdcəsinin yerli xərcləri 850,1 mln. manat 

olmaqla 2018-ci ilin icra göstəricisi ilə müqayisədə 151,1 mln. manat və ya 21,6%, 2019-

cu ilin təsdiq edilmiş proqnoz göstəricisi ilə müqayisədə 7,3 mln. manat manat və ya 0,8%, 

2019-cu ilin gözlənilən icra göstəricisi ilə müqayisədə 23,3 mln. manat və ya 2,8% çox 

proqnozlaşdırılmışdır.  

Yerli xərclər dövlət büdcəsinin 12 funksional bölməsindən 10-u üzrə nəzərdə 

tutulmuşdur ki, burada da ən böyük xüsusi çəki 38,4% olmaqla “Təhsil” bölməsinə aiddir. 

2019-cu illə müqayisədə əhəmiyyətli azalma 133,4 dəfə və ya 225,2 mln. manat 

olmaqla “Səhiyyə”, ən böyük artım 41,8% və ya 96,1 mln. manat olmaqla “Təhsil” bölməsi 

üzrə proqnozlaşdırılmışdır. Qeyd edək ki, “Təhsil” bölməsi üzrə yerli xərclərdə nəzərdə 

tutulan artım həm məktəbəqədər təhsil, həm də ərazi maliyyə hesablaşma mərkəzləri və 

mərkəzləşdirilmiş mühasibatlıqla bağlı yerli icra hakimiyyəti orqanlarının xərcləri üzrə 

proqnozlaşdırılmışdır. 

  

3.1.3. Dövlət büdcəsinin kəsiri və kəsirin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı  

təhlilin əsas nəticələri 

 

3.1.3.1. Növbəti il üçün nəzərdə tutulmuş büdcə kəsirinin məbləği son illər 

üzrə ən böyük göstəricidir.  

 “Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanun layihəsində dövlət büdcəsi kəsirinin yuxarı həddi 2779,2 mln. 

manat  məbləğində müəyyən edilmişdir ki, bu 2018-ci ilin dövlət büdcəsinin faktiki 

kəsirindən 2556,5 mln. manat və ya 12,5 dəfə çox, 2019-cu il dövlət büdcəsinin 

proqnozlaşdırılan kəsirindən isə 757,2 mln. manat və ya 37,4% çoxdur. 
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3.1.3.2. Dövlət büdcəsinin proqnozlaşdırılmış kəsiri növbəti il üçün nəzərdə 

tutulmuş  ÜDM-nə nisbətdə 3,0%-lik səviyyədən çoxdur.  

Dövlət büdcəsi kəsirinin ÜDM-ə nisbəti 2018-ci ildə 1,4% proqnozlaşdırılmış, ilin 

sonuna 0,3% təşkil etmişdir. Bu göstəricinin 2019-cu ilin sonuna 2,6% olacağı gözlənilir.  

Növbəti il il üçün bu nisbət cari ilin gözlənilən göstəricindən 0,7 faiz bəndi çox 

olmaqla 3,3% təşkil edəcəyi nəzərdə tutulmuşdur.  

 

3.1.3.3. Növbəti ildə büdcə kəsirinin maliyyələşdirilməsi mənbələri 

dəyişdirilməmiş, büdcə kəsirinin əsasən vahid xəzinə hesabının qalığı vasitəsiə 

bağlanılması nəzərdə tutulmuşdur. 

Qanun layihəsində dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsi mənbəyi olaraq, 

2019-cu ildə olduğu kimi, özəlləşdirmədən, digər mənbələrdən daxilolmalar (daxili və 

xarici borclanma, 2020-cu ilin 1 yanvar tarixinə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabının 

qalığı) göstərilmişdir. 

Növbəti ilin büdcə kəsirinin bağlanılmasına dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən 

daxil olan vəsait 62,0 mln. manat, daxili borclanmadan (ölkə daxilində qiymətli kağızların 

(dövlət istiqrazlarının) yerləşdirilməsindən) 100,0 mln. manat, 2020-ci ilin 1 yanvar 

tarixinə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabının qalığından 1666,2 mln. manat,  

xaricdən cəlb edilmiş kreditlər üzrə 951,0 mln. manat vəsait yönəldiləcəkdir. Beləlikə də, 

proqnozlaşdırılmış büdcə kəsirinin təqribən 60,0%-nin vahid xəzinə hesabının qalığı 

vasitəsilə maliyyələşdiriləcəyini qeyd etmək olar. 

 

3.1.3.4. Hesablama Palatası 2020-ci il 1 yanvar tarixinə dövlət büdcəsinin vahid 

xəzinə hesabının qalıq məbləğinin növbəti il üçün proqnozlaşdırılmış büdcə 

gəlirlərinin 3,8% təşkil edəcəyini ehtimal edir.  

2019-cu ilin dövlət büdcəsi üzrə gözlənilən gəlirini və xərcini, dövlət büdcəsi 

gəlirlərindən Təminat Fondunun daxilolmalarına aid edilən hissəni, özəlləşdirmədən 

daxilolmaların məbləğlərini, habelə cari ilin sonunadək daxili və xarici borclanma 

əməliyyatlarının həcmini, vahid xəzinə hesabının qalığından kəsirin maliyyələşməsinə 

yönəldilməsi nəzərdə tutulan məbləği, xaricdən cəlb edilən kreditlər hesabına kəsirin 

maliyyələşmə məbləğini nəzərə alaraq, Hesablama Palatası 01.01.2020-ci il tarixə dövlət 

büdcəsinin vahid xəzinə hesabının gözlənilən qalığının təqribən 900,0 mln. manatdan çox 

olacağı qənaətindədir. Beynəlxalq təcrübədə fiskal fəza rolunu oynayan bu qalıq 2019-cu 
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ilin gəlirlərinin gözlənilən icrasına nisbətdə 4,1% və 2020-ci ilin proqnozlaşdırlmış 

gəlirlərinə nisbətdə 3,8% təşkil edir.  

3.1.4. Dövlət borcu və dövlət borcuna xidmət xərclərinin təhlili üzrə əsas nəticələr 

 

3.1.4.1. Növbəti ilin dövlət büdcəsində dövət borcuna və öhdəliklərinə xidmət 

xərclərində nəzərdə tutulmuş azalma bu xərclərin dövlət büdcəsinin cəmi xərcləri 

və gəlirlərinə nisbət göstəricisinin də azalmasına gətirib çıxarmışdır.  

Dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər 2020-ci ilin dövlət 

büdcəsi layihəsində 1828,2 mln. manat məbləğində nəzərdə tutulmuşdur. 2019-cu ilin 

proqnoz göstəricisi ilə müqayisədə növbəti il üçün həmin xərclər 506,6 mln. manat azdır.  

2020-ci il üçün dövlət borcu və öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsinə nəzərdə 

tutulmuş vəsait həmin ilin dövlət büdcəsinin gəlirlərinin təqribən 7,6%-ni, xərclərinin isə 

6,8%-ni təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılmışdır. Bu isə cari il üçün proqnozlaşdırılmış 

göstəriclərdən müvafiq olaraq 2,3 faiz bəndi və 2,6 faiz bəndi azdır.  

 

3.1.4.2. 2020-ci ildə xarici dövlət borcuna xidmət xərclərində azalma 

proqnozlaşdırılsa da, dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət xərclərində xüsusi 

çəkisi yüksək olacaq, həmçinin bu istiqamətdə xərclərin böyük hissəsi əsas borc 

ödənişlərinin maliyyələşməsinə yönəldiləcək. 

2020-ci il üçün xarici dövlət borcu üzrə ödənişlər 1695,0 mln. manat məbləğində 

proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclərin ümumi məbləğinin 

92,7%-inə, dövlət büdcəsi gəlirlərinin 7,0%-inə, dövlət büdcəsi xərclərinin 6,3%-inə 

bərabərdir. Növbəti il üçün proqnozlaşdırılmış vəsait cari ilin müvafiq göstəricindən 467,2 

mln. manat azdır. 

Dövlət büdcəsinin layihəsi üzrə təqdim edilən məlumatlara əsasən, 2020-ci ildə 

xarici dövlət borcu üzrə ödənişlərin 517,9 mln. manat məbləğini (xüsusi çəkisi 30,6%) faiz 

ödənişləri, 1177,1 mln. manat məbləğini (xüsusi çəkisi 69,4%) əsas borc üzrə ödənişlər 

təşkil edəcək.  

 
3.1.4.3. Növbəti ildə daxili dövlət borcu üzrə nəzərəçarpacaq azalma 

proqnozlaşdırılmış, azalma həm faiz, həm də əsas borc ödənişlərində nəzərdə 

tutulmuşdur.  

Daxili dövlət borcu üzrə ödənişlər 2020-ci il üçün 133,2 mln. manat məbləğində 

nəzərdə tutulmuşdur ki, bu, dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclərin ümumi məbləğinin 

7,3%-nə, dövlət büdcəsi gəlirlərinin 0,6%-nə, dövlət büdcəsi xərclərinin 0,5%-nə 



96 

 

bərabərdir. Növbəti il üçün daxili borca xidmət xərci 2019-cu ilin müvafiq proqnoz 

göstəricisindən 39,4 mln. manat və ya 22,8% az olmaqla proqnozlaşdırılmışdır.  

Yaranma mənbəyi üzrə daxili dövlət borcu üzrə ödənişlər dövlət istiqrazlarının 

yerləşdirilməsi, Mərkəzi Bankdan alınmış kreditlər və digər borclar üzrə xərclərdən ibarət 

olacaq.  

2020-ci il dövlət büdcəsinin layihəsində daxili dövlət borcu üzrə faiz ödənişləri 2019-

cu ilin müvafiq proqnoz göstəricisindən 34,4 mln. manat və ya 22,3% az, əsas borc üzrə 

ödənişlər isə 5,0 mln. manat və ya 27,8% az olmaqla proqnozlaşdırılmışdır.  

 

3.1.4.4. 2020-ci ilin dövlət büdcəsinin layihəsində dövlət borcunun və dövlət 

zəmanətlərinin məbləğinin yuxarı həddlərində azalma nəzərdə tutulmuş, dövlət 

borcunun limitində azalma daxili dövlət borcu hesabına proqnozlaşdırılmışdır.  

Dövlət büdcəsinin layihəsində 2020-ci il üçün Azərbaycan Respublikasının daxili 

dövlət borclanmasının yuxarı həddi (limiti) 400,0 mln. manat, xarici dövlət borclanmasının 

yuxarı həddi 1000,0 mln.  manat müəyyən edilmişdir.2020-ci il üçün proqnozlaşdırılan 

daxili və xarici dövlət borclanma limitinin yuxarı həddi 2019-cu illə müqayisədə 100 mln. 

manat azalma ilə, xarici dövlət borcunun yuxarı həddi isə 2019-cu ilin göstəricisinə 

bərabər olmaqla proqnozlaşdırılmışdır. 

Eyni zamanda Qanun layihəsində il ərzində veriləcək dövlət zəmanətlərinin 

məbləğinin yuxarı həddi (limiti) 2019-cu illə müqayisədə 3,0 mlrd. manat azalma ilə 1,0 

mlrd. manat məbləğində  ayrıca nəzərdə tutulmuşdur. 

 

3.1.4.5. Beynəlxalq təcrübə, metodologiya və standartlardan istifadə edərək 

və “Büdcə zərfi”nə daxil edilmiş məlumatlar üzrə hesablamalara əsaslanmaq 

Hesablama Palatası Azərbaycan Respublikasında borc dayanıqlılığı üzrə vəziyyətin 

kifayət qədər qənaətbəxt olmasını qeyd edir. 

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının əvvəlki rəylərində göstərildiyi 

kimi, borc göstəricilərinə bir sıra indikatorlar aid edilir (Cədvəl 26). Bu göstəricilərin dövlət 

(ictimai) maliyyəsinin ən yaxşı təcrübəsi olaraq müəyyən edilən nümunələr əsasında 

qruplaşdırılaraq təhlili aparılmışdır. Hazırda ən yaxşı (və ya qabaqcıl) təcrübə (best 

practise) olaraq müəyyən edilən statik göstəricilər dövlət borclanması və onun tərkib 

komponentlərinin fiskal riskləri təhlil etmək baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bir 

qayda olaraq dövlət borclanması ilə bağlı olan Cədvəl 26 sistemləşdirilmiş borc 

göstəriciləri 5 metodoloji sənəd əsasında hazırlanmışdır.  

1. Strateji valyuta ehtiyatları/ÜDM, %-lə 
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Cari ilin 9 aylıq göstəricilərinə görə strateji valyuta ehtiyatlarının həcmi 48558,1 mln. 

ABŞ dolları təşkil etmişdir. Bu, 2020-ci il üzrə proqnozlaşdırılan ÜDM-in 99,1% 

nisbətindədir. 2019-cu il üzrə gözlənilən ÜDM-ə faiz nisbəti 104,3% təşkil edir.   

2. Strateji valyuta ehtiyatları/bir aylıq idxal 

Mərkəzi Bankın məlumatlarına görə(ötən ilin tədiyə balansı üzrə rəqəmləri əsas 

götürülməklə) strateji valyuta ehtiyatları 33 aylıq mal və xidmətlərin idxalını əvəz etmək 

imkanına malikdir. 

3. Strateji valyuta ehtiyatlarının ÜDM-ə nisbəti ‒ Məcmu dövlət borcunun ÜDM-ə 

nisbəti 

BVF ekspertləri tərəfindən tövsiyə edilən dövlətin fiskal mövqeyini əks etdirən 

strateji valyuta ehtiyatlarının proqnozlaşdırılan ÜDM-ə nisbəti ilə məcmu dövlət borcunun 

ÜDM-ə nisbəti arasındakı fərq ötən illə müqayisədə yüksəlmiş və 83,3%-ə çatmışdır.  

4. Məcmu dövlət borcu/ÜDM 

Dövlət borcunun 2020-ci ilin proqnozlaşdırılan ÜDM-nə faiz nisbəti 19,7%, 2019-cu 

ilin eyni göstəricisinə nisbəti 20,7% təşkil edir. Yeni qəbul edilmiş  “Dövlət borcunun idarə 

edilməsinə dair orta və uzun müddət üçün Strategiya”da 1-ci strateji məqsəd ― həm 

ortamüddətli, həm də uzunmüddətli dövrdə ölkə iqtisadiyyatının ehtiyaclarını nəzərə 

almaqla dövlət borcunun dayanıqlılığını təmin etməkdir. Bu məqsədlə 2018-2025-ci illər 

üzrə ümumi dövlət borcunun ÜDM-ə nisbətinin yuxarı həddinin 30%-dən çox olmaması 

və 2025-ci ilədək 20%-dən aşağı salınması hədəfi gözləniləcəkdir.Hazırda bu nisbət 

strategiyada müəyyən edilən hədəfə uyğundur.  

Həmçinin, BVF-nin cari ilin sentyabr ayında Azərbaycanla bağlı dərc etdiyi 

hesabatda qarşıdakı ilə dövlət borcu üzrə birbaşa borclanma rəqəminin 18,6%6 təşkil 

edəcəyi qeyd olunur. 

5. Daxili borc/ÜDM. 

ISSAI 5411 “Borc  göstəriciləri” standartının tələblərinə görə daxili borcun ÜDM-ə 

faiz nisbəti iki müxtəlif (“Borc dayanıqlılığının əsas tərəfləri” və BVF-nin “Həssaslıq 

göstəriciləri” adlı) metodika üzrə 20-30% nisbətini aşmamalıdır. Cədvəldən göründüyü 

kimi daxili borcun 2019-cu ilin gözlənilən və 2020-ci ilin proqnozlaşdırılan ÜDM-nə faiz 

nisbəti 1,6% təşkil etməklə qoyulan nisbətdən aşağı həddədir. 

“Dövlət borcunun idarə edilməsinə dair orta və uzun müddət üçün Strategiya”da 

ümumi dövlət borcuna xidmət xərclərinin dövlət büdcəsi xərclərinə nisbətinin 15%-dən 

aşağı olması hədəflənir. 

                                                           
6https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/09/18/pr19341-azerbaijan-imf-executive-board-
concludes-2019-article-iv-consultation 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/09/18/pr19341-azerbaijan-imf-executive-board-concludes-2019-article-iv-consultation
https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/09/18/pr19341-azerbaijan-imf-executive-board-concludes-2019-article-iv-consultation
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Qeyd etmək lazımdır ki, beynəlxalq təcrübədə borcun xərclərə deyil, gəlirlərə nisbəti 

əsas götürülür. Məhz bu səbəbdən Hesablama Palatası tərəfindən aparılan 

qiymətləndirmələrdə analitik göstərici kimi məhz borca xidmətlə bağlı xərclərin ixraca və 

büdcə gəlirlərinə nisbəti əsas götürülür. 

6. Dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclər, mln.manatla/İxrac. 

Dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclərin 2020-ci ilin proqnozlaşdırılan malların və 

xidmətlərin ixracına nisbətinin 4,7% (2019-cu ilin gözlənilən ÜDM-ə nisbəti 4,8%) təşkil 

etməsi proqnozlaşdırılır.  

ISSAI 5410 “Dövlət borcunun daxili nəzarət mexanizmlərinin auditinin 

planlaşdırılması və keçirilməsi üzrə tövsiyələr”də qeyd edildiyi kimi, ölkənin xarici valyuta 

borcuna xidmət ödənişləri onun ixracatından daha sürətli artarsa, beynəlxalq (strateji 

valyuta) ehtiyatlar kritik həddən aşağı düşdüyünə və milli valyuta devalvasiya etdiyinə 

görə ölkə tədiyə balansında çətinliklərlə üzləşə bilər.   

7. Dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclər/Dövlət büdcəsinin gəlirləri. 

BVF-nin “Dövlət sektoru borcunun Statistikası”Qaydalarına görə əgər dövlət 

borcuna xidmətlə bağlı xərclər qoyulan minimal tələbdən aşağıdırsa bu, borc yükü ilə 

bağlı aşağı riskin olmasından xəbər verir.  

Beynəlxalq Valyuta Fondunun “Xarici borcun Statistikası” Qaydaları (2013), 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun “Dövlət sektoru borcunun Statistikası” Qaydaları (2014) və 

INTOSAI-ın “Borc göstəriciləri” adlı ISSAI 5411 standartında verilən metodologiyalara 

əsasən dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclərin dövlət büdcəsinin gəlirlərinə nisbəti aşağı, 

orta və yüksək dərəcələri ilə müvafiq olaraq 25%, 30% və 35% ölçülür. Bu göstərici 

proqnozlaşdırılan il üzrə dövlət büdcəsi gəlirlərinin 7,6% 2019-cu ilin gözlənilən dövlət 

büdcəsi gəlirləri üzrə 7,9% təşkil etməklə minimal risk həddində qalır.  

2020-ci ilin dövlət büdcəsində dövlət borclarına xidmətlə bağlı xərclər üçün 1828,2 

mln. manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur.  

Büdcənin xarici valyutada apardığı əməliyyatların həcmi cari il üzrə 2349,9 mln. 

manat proqnozlaşdırılmışdır. Təbii ki, bu vəsait yalnız dövlət borcuna xidmətlə bağlı 

xərclərlə məhdudlaşmır və yalnız 51,9%-i bu istiqamətə nəzərdə tutulmuşdur.  

Qeyd edək ki, xarici valyutada aparılan əməliyyatlar dövlət büdcəsinin a) digər 

xərclərin maliyyələşdirilməsi baxımından fiskal imkanlarını məhdudlaşdırır, b)valyuta 

axını baş verdiyi üçün inflyasiya təhdidi yaradır. İkinci amil, daha çox bazarda xarici 

valyuta alışı baş verərsə kursa təzyiqin artması nəticəsində inflyasiya səviyyəsinin 

yüksəlməsi izah edilə bilər. Məhz bu səbəbdən büdcə risklərinin tərkib hissəsi kimi qeyd 

edilən komponent diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. 
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8. Dövlət büdcəsinin balansı/ÜDM. 

Dövlət büdcəsi balansının 2020-ci ilin ÜDM-ə faiz nisbəti -3,3% 

proqnozlaşdırılmışdır.  

9. Məcmu xarici borc/ÜDM7. 

BVF tərəfindən hazırlanan hesabatda Azərbaycan üzrə məcmu xarici borcun ÜDM-

ə faiz nisbəti müəyyən dövr artsa da son iki ildə azalma ilə, lakin cari ildə artaraq 48,4% 

təşkil edəcəyi göstərilmişdir (Cədvəl 25). 

Cədvəl 25. Borc dayanıqlılığının qiymətləndirilməsi ilə bağlı analitik göstəricilər 
  

2014 

fakt 

2015 

fakt 

2016 

fakt 

2017 

fakt 

2018 

fakt 

 

2019 

(cari 

vəziyyət) 

1.Strateji valyuta ehtiyatları/ÜDM, %-lə 67,6 72,9 98,3 100,7 94,0 104,3 

Tələb: ÜDM-ə maksimal nisbətdə yaxın olması müsbətdir 

2.Strateji valyuta ehtiyatları/bir aylıq 

idxal 
31,0 26,0 28,0 30,0 31,0 33,0 

Tələb: Ən azı 3 aylıq idxalı əvəz etməlidir 

3.Strateji valyuta ehtiyatlarının ÜDM-ə 

nisbəti ‒ Məcmu dövlət borcunun ÜDM-

ə nisbəti, %-lə 

56,4 51,5 78,0 76,4 73,4 83,2 

Tələb: Müsbət olması 

4.Məcmu dövlət borcu/ÜDM, %-lə 11,2 28,3 22,3 24,2 20,7 20,7 

Tələb: inkişaf etmiş ölkələrdə ÜDM-in 60%-dən, inkişaf etməkdə olan və aşağı gəlirli 

ölkələrdə 40%-dən yüksək olmamalıdır 

5.Daxili borc/ÜDM, %-lə 2,6 8,5 2,0 1,5 1,7 1,6 

Tələb: 20-30 

6.Dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclər, 

mln.manatla/İxrac, mln.manatla 
2,2 6,0 12,1 6,4 6,8 4,8 

Tələb: 15% (aşağı), 20% (orta), 25% (yuxarı) 

7.Dövlət borcuna xidmətlə bağlı 

xərclər/Dövlət büdcəsinin gəlirləri 
2,1 4,0 10,1 9,2 9,9 7,9 

Tələb: 25% (aşağı), 30% (orta), 35% (yuxarı) 

8.Dövlət büdcəsinin balansı/ÜDM, %-lə -0,5 -0,5 -0,4 -1,8 -0,3 -3,3 

Tələb: 3%-dən yüksək olmamalıdır 

9.Məcmu xarici borc/ÜDM, %-lə 22,0 37,0 50,0 53,3 47,3 48,4 

Tələb: 50% (bəzi hallarda 60%) yüksək olmamalıdır 

Cədvəl müxtəlif mənbələr üzrə  məlumatlar əsasında aparılmış hesablamalar üzrə Hesablama Palatası 
tərəfindən tərtib edilmişdir 

 

3.1.4.6. Dövlət müəssisələri üzrə borc öhdəliklərinin 2019-2020-ci illərdə artımı 

nəzərdə tutulmuş, 2019-2024-cü illər üzrə bu istiqamətdə dövlət büdcəsinə 2960,8 

mln. manat daxil olacağı proqnozlaşdırılmışdır. 

                                                           
7https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/09/18/pr19341-azerbaijan-imf-executive-board-
concludes-2019-article-iv-consultation 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/09/18/pr19341-azerbaijan-imf-executive-board-concludes-2019-article-iv-consultation
https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/09/18/pr19341-azerbaijan-imf-executive-board-concludes-2019-article-iv-consultation
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Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fondu tərəfindən ödənilmiş 

vəsaitlər hər bir təşkilat üzrə qaytarılması nəzərdə tutulan vəsaitləri üzrə məlumatların 

təhlilindən görünür ki, 2019-2024-cü illər üzrə dövlət büdcəsinə bu müəssisələrdən 

daxilolmalar 2960,8 mln. manat təşkil edəcəkdir. 

Bu halda, bir məqam xüsusilə dövlət büdcəsi üçün təhdid kimi dəyərləndirilə bilər. 

Qeyd edək ki, 2018-ci ildə təqdim edilmiş məlumatlarda 2019-cu il üzrə ödənişin məbləği 

265,1 mln. manat , 2019-cu ildə təqdim edilən məlumatlarda isə bu rəqəm cari il üzrə artıq 

388,6 mln. manat məbləğində göstərilmişdir. Digər illər üzrə də müvafiq olaraq artımlar 

müşahidə olunur (Cədvəl 26). 

Cədvəl 26. Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fondu tərəfindən ödənilmiş 

vəsaitlərin hər bir təşkilat üzrə qaytarılması həcmi barədə məlumat, mln.manatla 

  2019 2020 

Təşkilat 
2018-ci 

ildə 
verilən 

məlumat 

2019 –
cu ildə 
verilən 

məlumat 

% 
2018  

6 aylıq 
2019  

6 aylıq 
% 

"Azəralüminium" ASC 37,8 37,8 100,0 36,9 36,9 100,0 

"Azərbaycan Dəmir Yolları" ASC 27,0 27,1 100,4 27,0 27,1 100,5 

"Azərbaycan Hava Yolları" QSC 101,3 160,0 158,0 97,5 153,1 157,1 

"Azərenerji" ASC 41,3 61,1 147,9 40,3 60,1 149,0 

"Azərişıq" ASC 4,1 4,1 100,1 4,1 4,1 100,1 

"Azəristiliktəchizat" ASC   1,2     1,2   

"Azərkosmos" ASC 30,7 30,7 100,1 26,9 27,0 100,4 

"Azərsu" ASC   0,0     0,0   

SOCAR 13,3 56,9 427,8 12,9 55,4 429,5 

Gənclər və İdman Nazirliyi 9,6 9,6 100,0 9,6 9,6 100,0 

Cəmi: 265,1 388,6 146,6 255,3 374,6 146,7 

Cədvəl dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim edilmiş  məlumatlar əsasında Hesablama Palatası 
tərəfindən tərtib edilmişdir 

 

2019-cu ildə əvvəlki illə müqayisədə daha iki dövlət təşkilatı barədə məlumat təqdim 

edilmişdir. Həmin təşkilatlardan “Azərsu” ASC üzrə yalnız 2024-cü ildə 6,7 mln. manat, 

“Azəristiliktəchizat” ASC üzrə isə hər il cəmi 1,2 mln. manat ödənilməsi nəzərdə 

tutulmuşdur. Başqa sözlə, 2018-2019-cu illər üzrə artımın mənbəyi əlavə edilən iki təşkilat 

hesab olunmamalıdır.  

Artım, siyahıda artıq yer almış 3 təşkilat üzrə nəzərdə tutulmuşdur. “Azərbaycan 

Hava Yolları” ASC üzrə 101,3 mln. manatdan 160 mln. manata, “Azərenerji” ASC üzrə 

41,3 mln.manatdan 61,1 mln. manata, SOCAR üzrə 13,3 mln. manatdan 56,9 mln. 

manata qədər təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılır. Beləliklə də, əvvəlki illə müqayisədə 

müşahidə edilən 123,5 mln. manat məbləğində artımın 47,5%-i “Azərbaycan Hava 
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Yolları” ASC, 35,3%-i SOCAR üzrə artımın payına düşür. "Azərenerji" ASC üzrə artımın 

payı isə 16,0% təşkil edir.  

Qeyd edək ki, Dövlət müəssisələrinin borc öhdəliklərinin büdcə qarşısındakı davamlı 

olaraq artması büdcə strukturunun və resurslarının faydalı şəkildə istifadə edilməsinə 

şərait yaratmır. Hesablama Palatası növbəti il üçün bu istiqamətdə müəyyənləşdirilməiş 

proqnoz göstəricilərinin reallaşmayacağı qənaətindədir. 

 

3.2. 2020-ci il üçün büdcə-vergi siyasətinin prioritet istiqamətləri ilə bağlı 

təhlilin nəticələri 

 

 2020-ci il üzrə hazırlanan büdcə - vergi siyasətinin əsas istiqamətlərinin 

formalaşdırılması son bir neçə ilin təcrübəsinin bazası nəzərə alınmaqla müəyyən edilmiş 

dörd prinsip üzərində qurulmuşdur. 

 Büdcənin sabitliyini və dövlət maliyyə sisteminin uzunmüddətli 

dayanıqlığını təmin etmək məqsədilə icmal büdcə xərclərinin yuxarı həddi büdcə 

qaydalarına uyğun olaraq qüvvədə olan 3 faizlik artım məhdudiyyəti saxlanılmaqla 

növbəti il üçün inflyasiya (4,6 faiz) proqnozu nəzərə alınaraq müəyyən edilmişdir. 

Bununla bağlı “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa 

dəyişiklik edilməsi barədə” müvafiq qanun layihəsi hazırlanmışdır. 24 avqust 2018-

ci il tarixində “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda edilmiş 

dəyişikliklərə əsasən 2019-cu büdcə ilindən başlayaraq büdcənin maliyyə dayanıqlılığını 

təmin etmək məqsədilə xərclərin orta və uzunmüddətli idarə edilməsi üzrə yeni büdcə 

qaydasının qəbul edilməsi qeyd edilən prinsipin reallaşdırılması üçün əsas institut 

rolunu oynayacaqdır.  

Lakin Hesablama Palatası tərəfindən bu istiqamətdə aparılan (beynəlxalq təcrübə) 

araşdırma və təhlillər göstərir ki, Azərbaycan üzrə tətbiq edilən büdcə qaydasının 

indeksləşdirilməsi təklifi daha çox büdcə xərclərinin artırılması ilə nəticələnəcəkdir. Bu 

əslində büdcə qaydasının mahiyyətinə ziddir. Belə ki, ilk olaraq qeyd etməliyik ki, 3%-lik 

artımın strateji fiskal hədəfi büdcə qanunvericiliyi və təhlil materiallarında öz əksini 

tapmır. Bu əsasda daha 4,6%-lik artımın hansı hədəf üçün müəyyən edildiyi də sual 

doğurur. 

 Ortamüddətli dövrdə icmal büdcənin qeyri-neft baza kəsirinin qeyri-neft 

Ümumi Daxili Məhsulda (ÜDM) xüsusi çəkisinin ardıcıl şəkildə azaldılması 2020-ci 

il və orta müddətli dövrdə büdcə siyasətinin əsas prioritetlərindən biri 

olacaqdır.Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 dekabr 2018-ci il tarixli Fərmanına 
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əsasən, 2019, 2020, 2021 və 2022-ci illərdə icmal büdcənin qeyri-neft baza kəsirinin 

qeyri-neft Ümumi Daxili Məhsulda xüsusi çəkisi üzrə hədəf göstəriciləri müvafiq olaraq, 

31,1%, 30,1%, 29,1% və 28,1% olaraq müəyyən edilmişdir.“Büdcəzərfi”ndə2020-ci il 

üzrə icmal büdcənin qeyri-neft baza kəsirinin qeyri-neft ümumi daxili məhsula nisbətinin 

hədəf göstərici olan 30,1%-ə qarşı, 29,2% olması proqnozlaşdırılır.Yuxarıda qeyd 

edildiyi kimi Hesablama Palatası bir neçə metodika əsasında qeyri-neft büdcə kəsirini 

hesablayır. 

 Makroiqtisadi sabitliyin təmin olunması məqsədilə fiskal və monetar 

siyasətlərin əlaqələndirilməsinin gücləndirilməsi 2020-ci il və orta müddətli 

dövrdə də büdcə siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi qalacaqdır. “Büdcə 

zərfi”ndə büdcə xərclərinin pul proqramının parametrlərinə uyğun şəkildə tənzimlənməsi 

istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi qeyd edilir. 

 Ortamüddətli dövrdə dövlət borcunun mərhələli şəkildə azaldılması və 

ona xidmət xərclərinin optimallaşdırılması üzrə tədbirlər davam etdiriləcəkdir. 

“Büdcə zərfi”ndə “Azərbaycan Respublikasında dövlət borcunun idarə edilməsinə dair 

orta və uzun müddət üçün Strategiya”sına uyğun olaraq orta müddətli dövrdə ümumi 

dövlət borcunun ÜDM-ə faiz nisbətinin 20,7% olmaqla dayanıqlılığın təmin edilməsi, 

xarici valyutada nominallı borc öhdəliklərinin bir qisminin tədricən milli valyutada 

nominallı borc öhdəlikləri ilə əvəz edilməsi göstərilir. 

 

3.3. İcmal büdcənin parametrləri üzrə təhlilin nəticələri 

 

3.3.1. Növbəti ildə ilk dəfə olaraq icmal büdcənin xərcləri inflyasiya səviyyəsi 

nəzərə alınmaqla indeksləşdirilərək proqnozlaşdırılmışdır.  

2020-ci ilin icmal büdcə xərcləri cari illə müqayisədə 7,7% çox olmaqla 

proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununa təklif edilən dəyişikliklərlə əlaqədardır. Belə ki, həmin dəyişikliklərə əsasən 

İcmal büdcə xərclərinin yuxarı həddi cari ilin təsdiq olunmuş icmal büdcə xərclərinin 

növbəti ilin proqnozlaşdırılan inflyasiya səviyyəsi nəzərə alınmaqla indeksləşdirilmiş 

məbləğinin 103%-dən çox olmamaqla proqnozlaşdırılır.  

3.3.2. 2020-ci ilin icmal büdcəsinin gəlirlərinin 2019-cu illə müqayisədə 5,8% 

az, xərclərinin isə 7,7% çox nəzərdə tutulması cari ildən fərqli olaraq icmal 

büdcənin profisit deyil, kəsirlə proqnozlaşdırlması ilə nəticələnmişdir.  
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Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il icmal büdcənin gəlirləri 27533,2 mln. manat 

xərcləri 29488,3 mln. manat nəzərdə tutulmuşdur. İcmal büdcə gəlirləri ÜDM-ə nisbətdə 

33,0%, xərcləri isə 35,4% proqnozlaşdırılır (Cədvəl 27). 

 

Cədvəl 27. İcmal büdcənin əsas göstəriciləri 

 2016 2017 2018 2019 2020 

İcmal büdcənin gəlirləri, mln.manatla 21573,0 24076,0 30924,7 29234,7 27533,2 

Əvvəlki ilə nisbətən, %-lə 117,1 111,6 128,4 94,5 94,2 

İcmal büdcə gəlirlərinin ÜDM-ə faiz 
nisbəti 

35,7 34,2 38,8 36,9 33,0 

İcmal büdcənin xərcləri, mln.manatla 21425,7 25183,0 26456,9 27370,9 29488,3 

Əvvəlki ilə nisbətən, %-lə 102,0 117,5 105,1 103,5 107,7 

İcmal büdcə xərclərinin ÜDM-nə 
faiz nisbəti 

35,5 35,8 33,2 33,4 35,4 

İcmal büdcənin kəsiri, mln.manatla 147,3 -1107,0 4467,8 1863,8 -1955,2 

İcmal büdcənin balansının ÜDM-ə 
faiz nisbəti 

0,2 -1,6 5,6 2,4 -2,3 

Cədvəl müxtəlif illər üzrə dövlət büdcəsinin layihəsi və icrası ilə bağlı təqdim eidlmiş  məlumatlar əsasında 
aparılmış hesablamalar üzrə Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir 

 

2020-ci ildə icmal büdcənin kəsiri 1955,2 mln. manat məbləğində və ya ÜDM-in 

2,3% nisbətində nəzərdə tutulmuşdur. Maraqlı burasıdır ki, BVF-nin son hesabatında 

Azərbaycanın icmal büdcəsi 3,4% profisitlə proqnozlaşdırılmışdır. 

 

3.3.3. 2020-ci ildə icmal büdcənin proqnozlaşdırlmış kəsir məbləği dövlət 

büdcəsində nəzərdə tutulmuş kəsir hesabına formalaşacaqdır.  

İcmal büdcənin tərkibinə daxil olan büdcələr üzrə proqnozlaşdırlmış gəlir və xərc 

məbləğlərinin təhlili göstərir ki, proqnozlaşdırılmış kəsir 2020-ci ilin dövlət büdcəsində 

nəzərdə tutulmuş kəsiri hesabına formalaşacaq. Belə ki, digər 3 büdcə üzrə ya gəlir və 

xərclər bərabər olmaqla nəzərdə tutulmuş, DNF-nun büdcəsində profisit 

proqnozlaşdırlmışdır.  

Dövlət Neft Fondunun 2020-ci il üçün büdcəsinin gəlirləri 12384,1 mln. manat 

nəzərdə tutulmuşdur.  

Dövlət Neft Fondunun 2020-ci il üçün büdcəsinin xərcləri 11560,5 mln. manat təşkil 

edəcəkdir ki, bu isə ötən illə müqayisədə 4,3 mln. manat azdır. 

Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında 

Dövlət Sosial Müdafiəsi Fondunun gəlirləri və xərcləri bərabər olaraq 4825,5 mln. manat 

məbləğində nəzərdə tutulmuşdur. 

Dövlət Sosial Müdafiəsi Fondunun büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət 

büdcəsinin öhdəliklərininmaliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsait 1426,9 mln. manat təşkil 

edəcəkdir ki, bu da cari ilin proqnozu ilə müqayisədə 74,2 mln. manat və ya 5,5% çoxdur. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikasınınbüdcəsinin gəlir və xərcləri bərabər olaraq 482,1 

mln. manat proqnozlaşdırılır ki, bu da ötən ilin proqnoz göstəriciləri ilə müqayisədə 98,4 

milyon manat və ya 25,6% çoxdur. 

İşsizlikdən Sığorta Fondunun büdcəsinin gəlirləri və xərcləri bərabər olaraq 128,2 

milyon manat nəzərdə tutulur ki, bu da 2019-cu ilin proqnozu ilə müqayisədə 29,8 milyon 

manat və ya 30,3% çoxdur. 
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IV BÖLMƏ. DÖVLƏT BÜDCƏSİNİN GƏLİRLƏRİ 

 
2.1. Dövlət vergiləri 

 

2020-ci ilin dövlət büdcəsinin gəlirlərinin proqnozlaşdırılmasının makroiqtisadi 

şəraiti əvvəlki ilin eyni göstəriciləri ilə müqayisədə cari ilin yanvar-avqust aylarında ÜDM-

in real artımının 2,4% olmaqla 50875,7 mln. manata, o cümlədən qeyri-neft sektoru üzrə 

ÜDM-in real artımının 3,0% olmaqla 30383,1 mln. manata, neft sektoru üzrə ÜDM-in real 

artımının 1,6% olmaqla 20492,6 mln. manata yüksəlməsi, əsas kapitala yönəldilmiş 

vəsaitlərin 5,4% azalaraq 8627,2 mln. manat, o cümlədən qeyri-neft sektoru üzrə 5,7% 

artaraq 5365,7 mln. manat, pərakəndə ticarət dövriyyəsinin 2,9%, əhaliyə göstərilən 

ödənişli xidmətlərin 2,0% artaraq, müvafiq olaraq 24175,2 mln. manat və 5692,9 mln. 

manat, istehlak qiymətləri indeksinin 102,6%, yanvar-iyul aylarında orta aylıq nominal 

əmək haqqı məbləğinin 8,4% artaraq 587,7 manat, tədiyyə balansı müsbət olmaqla xarici 

ticarət dövriyyəsinin 14,0% artaraq 19932,8 mln. ABŞ dolları, eləcə də cari ilin avqust 

ayının əvvəlinə əhalinin banklardakı əmanətlərinin 6,6% artaraq 8580,0 mln. manat, 

kredit qoyuluşlarının isə 12,4% artaraq 13681,4 mln. manat təşkil etməsi kimi əsasən 

müsbət amillərlə müşayiət olunur. 

Eyni zamanda, “Azəri Layt” markalı xam neftin bir barrelinin dünya bazarlarındakı 

satış qiymətinin cari ilin yanvar-iyul ayları üzrə müşahidə olunan volatilliyinin son nəticədə 

milli iqtisadiyyatımız üçün əlverişli diapazonda, yəni cari ilin büdcə gəlirlərinin 

proqnozlaşdırılmasında nəzərdə tutulan 60,0 ABŞ dolları həddindən 13,0% yüksək 

olmaqla orta hesabla 67,8 ABŞ dolları səviyyəsində qərarlaşması valyuta ehtiyatlarının 

artmasına şərait yaratmışdır. Strateji valyuta ehtiyatlarının artması dünya bazarlarında 

tələblə təklifin qeyri-müəyyən iqtisadi təsirlər altında formalaşması şəraitində enerji 

daşıyıcılarının qiymətlərinin kəskin enmə risklərinin sığortalanması və növbəti ildə 

makroiqatisadi sabitliyin qorunması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

“Büdcə zərfi”nə əsasən Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il üçün büdcə-vergi 

siyasətinin tərkibində gəlir siyasətinin əsas istiqamətləri qeyri-neft gəlirlərinin artırılması, 

kölgə iqtisadiyyatının, qeyri-rəsmi məşğulluğun səviyyəsinin azaldılması və şəffaflığın 

artırılması, vergitutma bazasının genişləndirilməsi, vergi inzibatçılığının 

təkmilləşdirilməsi, vergi ödəyiciləri ilə vergi orqanları arasında qarşılıqlı etimada 

əsaslanan münasibətlərin inkişaf etdirilməsi, könüllü əməletmə səviyyəsinin 

yüksəldilməsi üçün təşviq mexanizmlərinin tətbiq olunması, idxal əməliyyatları ilə bağlı 

vergi və gömrük ödənişlərinin dövlət büdcəsinə daxilolmaları üzrə vahid nəzarət 

mexanizminin (inzibatçılığın) tətbiqinin genişləndirilməsi ilə yığımların artırılmasından 
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ibarətdir. Büdcə-vergi siyasətinin tərkibində gəlir siyasəti üzrə 2020-ci il üçün müəyyən 

edilmiş hədəflər əsasən bu və ya digər formada ötən və cari illərin büdcə-vergi siyasətində 

nəzərdə tutulmuş istiqamətlərlə eynilik təşkil edir.  

2020-ci ilin “Büdcə zərfi”nə gəlir siyasətinin əsas istiqamətləri ilə yanaşı Azərbaycan 

Respublikasının Vergi Məcəlləsinə növbəti ildən geniş əhatəli dəyişikliklərin edilməsini 

nəzərdə tutan müvafiq qanun layihəsi də əlavə olunmuşdur. 

 

ARAYIŞ 

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə təklif edilən dəyişikliklər 

 

Təklif edilən dəyişikliklərə əsasən inzibatçılığın təkmilləşdirilməsi çərçivəsində yeni 

anlayışların qanunvericilik təriflərinin verilməsi, vergi ödəyiciləri ilə vergi orqanları 

arasında elektron sənəd dövriyyəsindəki təkrarçılıq hallarının aradan qaldırılması, 

vergi ödəyicilərinin hüquqlarının və vəzifələrinin, eləcə də vergi orqanlarının 

vəzifələrinin genişləndirilməsi, dərəcələrin azaldılması və digər yeniliklərlə sabit 

məbləğ üzrə sadələşdirilmiş verginin potensialından istifadə olunması, malların (işlərin 

və xidmətlərin) hərəkətini tənzimləyən elektron sənədlərin növlərinin, vergi 

orqanlarının elektron informasiya bazasının genişləndirilməsi, vergi ödəyicilərinin 

mərkəzləşdirilmiş qaydada uçota alınma meyarlarının kəmiyyət göstəricilərinin 

artırılması, əhali ilə nağdsız hesablaşmalarda əhəmiyyətli rol oynayan POS-

terminalların tətbiq olunmaması sahəsində məsuliyyət tədbirlərinin 

müəyyənləşdirilməsi, yeni nəsl nəzarət-kassa aparatlarının quraşdırılması prosesində 

güzəşt məbləğinin tətbiq olunması, əlavə dəyər vergisinə cəlb olunan dövriyyələr üzrə 

vergi tutulan əməliyyatın vaxtının ödənişin həyata keçirilməsinə görə 

müəyyənləşdirilməsi, bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin yalnız əlavə 

dəyər vergisi ödəyiciləri qismində fəaliyyət göstərməsi, komitent, komisyonçu (agent) 

və alıcı (istehlakçı) arasındakı hesablaşmalarda yeniliklərin tətbiq olunması, ölkədə 

istehsal olunan aksizli mallar üzrə aksizlərin dərəcəsinin artırılması və əmlak vergisi 

üzrə azadolmaların məhdudlaşdırılması kimi məsələləri əhatə edir. Eyni zamanda, 

vergi güzəşt və azadolmalarının genişləndirilməsi çərçivəsində dövlət büdcəsinin 

vəsaiti hesabına ödənilən ixrac təşviqinin, heyvandarlıq və quşçuluq təsərrüfatlarında 

istifadə edilən yem və yem əlavələrinin satışı, bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan 

şəxslər tərəfindən tikilən binanın yaşayış sahəsinin dövlətə ayrılan hissəsi, publik 

hüquqi şəxslər tərəfindən büdcə qanunvericiliyinə uyğun olaraq dövlət büdcəsindən 

ayrılmış vəsait hesabına malların təqdim edilməsi (xidmətlərin göstərilməsi və işlərin 

görülməsi), eləcə də ölkə ərazisində Formula 1 və Formula 2 yarışlarının keçirilməsi 

üzrə dövriyyələrin müvafiq vergilərdən azad olunması nəzərdə tutulur. 
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Nəzərə alınmalıdır ki, “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik 

edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 30 noyabr tarixli 1356-VQD 

nömrəli Qanunu ilə Vergi Məcəlləsində edilən çoxsaylı yeniliklər paketi 2019-cu ildən 

qüvvəyə minmiş və həmin əlavə və dəyişikliklərdən bəziləri nin praktiki tətbiqi məsələləri 

hal-hazıradək (oktyabr ayınadək) tam yekunlaşmamışdır. Belə ki, məcburi nişanlama ilə 

nişanlanmalı olan mallar üzərində nəzarətin təşkili üzrə islahatlar çərçivəsində məcburi 

nişanlanmanın verilməsinə görə dövlət rüsumunun məbləği müəyyənləşdirilməmiş (Vergi 

Məcəlləsinin 50-2.4-cü maddəsi), fiziki şəxs olan istehlakçılar tərəfindən ölkə ərazisində 

pərakəndə ticarət və ya ictimai iaşə fəaliyyəti göstərən şəxslərdən alınmış mallara (neft 

və qaz məhsulları istisna olmaqla) görə ödənilmiş ƏDV-nin qaytarılması (Vergi 

Məcəlləsinin 165.5-ci maddəsi) mexanizmi işə salınmamışdır. Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2018-ci il 20 dekabr tarixli, 414 nömrəli Fərmanında göstərilən “Tibbi sığorta 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq tibbi xidmətlərin 

göstərilməsinə və həmin xidmətlər çərçivəsində dərman vasitələrinin təqdim edilməsinə 

əlavə dəyər vergisinin həmin verginin Vergi Məcəlləsində müəyyən olunmuş 

dərəcəsindən daha aşağı dərəcə ilə tətbiqi (differensial ƏDV-nin tətbiqi) də həyata 

keçrilməmişdir. 

Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 4 avqust tarixli, 

2257 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq vergi qanunvericiliyinə əməl edən nümunəvi vergi 

ödəyiciləri və vergi qanunvericiliyində mütəmadi olaraq nöqsanlara yol verən intizamsız 

vergi ödəyiciləri ilə bağlı məlumatların Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin 

rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilərək ictimaiyyətə açıqlanması işləri də hal-hazıradək 

reallaşdırılmamışdır. 

Qeyd olunanları nəzərə alaraq, “Büdcə zərfi”nə əlavə olunmuş müvafiq qanun 

layihəsi ilə Vergi Məcəlləsinə təklif olunan növbəti əhatəli əlavə və dəyişikliklərin 2020-ci 

il ərzində tətbiqi üçün inzibati resursların kifayət etməməsi risklərinin dəyərləndirilməsini 

daha məqsədəmüvafiq hesab edirik ki, bu da islahatların nəzəri və praktiki tərəflərinin 

vahid zaman kəsimində uzlaşması və inzibatçılığın səmərəliliyi baxımından xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. 

Növbəti il üzrə dövlət büdcəsinin gəlirləri Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2018-ci il 11 oktyabr tarixli, 440 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş 2020-ci il 1 

yanvar tarixindən qüvvəyə minən büdcə gəlirlərinin və xərclərinin funksional, iqtisadi və 

inzibati təsnifatından ibarət yeni vahid büdcə təsnifatına uyğun təsnifat kodları 

səviyyəsində proqnozlaşdırılmışdır. 
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“Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanun layihəsinə əsasən 2020-ci il üçün dövlət büdcəsinin gəlirləri 

24134,5 mln. manat məbləğində proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da 2018-ci ilin icrasına 

nisbətən 1625,6 mln. manat və ya 7,2%, 2019-cu ilin gözlənilən icrasına nisbətən isə 

966,5 mln. manat və ya 4,2% çoxdur (Cədvəl 28). 

 

Cədvəl 28. Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin proqnoz və icra göstəricilərinin əsas tədiyyə 

növləri üzrə dinamikası, min manatla 

Tədiyyə növləri 

2018-ci il 

2019-cu il 
üzrə 

proqnoz və 
gözlənilən 

icra 

2020-ci il üzrə 

proqnoz icra 
icra 
faizi 

proqnoz 
layihəsi 

2018-ci ilin icrası 
ilə müqayisə 

2019-cu ilin 
proqnozu 

(gözlənilən icrası) 
ilə müqayisə 

məbləğlə        %-lə məbləğlə        %-lə 

Dövlət büdcəsinin 
gəlirləri,                                                                                        
o cümlədən: 

22 149 000,0 22 508 869,7 101,6 23 168 000,0 24 134 500,0 1 625 630,3 107,2 966 500,0 104,2 

fiziki şəxslərin gəlir vergisi 1 196 000,0 995 928,5 83,3 880 000,0 1 175 000,0 179 071,5 118,0 295 000,0 133,5 

hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi 2 533 000,0 2 499 648,2 98,7 2 670 400,0 2 656 500,0 156 851,8 106,3 -13 900,0 99,5 

torpaq vergisi 50 000,0 50 597,5 101,2 45 000,0 45 000,0 -5 597,5 88,9 0,0 100,0 

hüquqi şəxslərin əmlak vergisi 182 000,0 182 229,5 100,1 211 000,0 211 000,0 28 770,5 115,8 0,0 100,0 

əlavə dəyər vergisi 4 033 000,0 4 287 565,8 106,3 4 194 000,0 4 735 000,0 447 434,2 110,4 541 000,0 112,9 

sadələşdirilmiş vergi 380 000,0 448 139,1 117,9 322 000,0 380 000,0 -68 139,1 84,8 58 000,0 118,0 

aksizlər 726 000,0 728 588,0 100,4 982 000,0 1 049 000,0 320 412,0 144,0 67 000,0 106,8 

yol vergisi 103 000,0 113 527,2 110,2 114 000,0 121 000,0 7 472,8 106,6 7 000,0 106,1 

mədən vergisi 136 000,0 137 378,5 101,0 133 000,0 134 500,0 -2 878,5 97,9 1 500,0 101,1 

Azərbaycan Respublikasında istehsal 
edilən və qiymətləri tənzimlənən 
məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə 
(ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili 
topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən 
yığımlar  

177 000,0 177 519,5 100,3 136 000,0 220 000,0 42 480,5 123,9 84 000,0 161,8 

dövlət rüsumu 142 000,0 134 828,4 94,9 190 000,0 190 000,0 55 171,6 140,9 0,0 100,0 

sair vergi daxilolmaları (vergi 
orqanlarının xətti ilə toplanan sair 
daxilolmalar) 

136 000,0 205 071,1 150,8 232 600,0   -205 071,1 0,0 -232 600,0 0,0 

gömrük rüsumları 768 000,0 883 141,7 115,0 900 000,0 950 000,0 66 858,3 107,6 50 000,0 105,6 

Dövlət Neft Fondundan 
daxilolmalar 

10 966 000,0 10 959 000,0 99,9 11 364 300,0 11 350 000,0 391 000,0 103,6 -14 300,0 99,9 

büdcə təşkilatlarının 
büdcədənkənar daxilolmaları 

499 000,0 455 289,2 91,2 626 600,0 839 500,0 384 210,8 184,4 212 900,0 134,0 

digər gəlirlər 122 000,0 250 417,5 205,3 167 100,0 78 000,0 -172 417,5 31,1 -89 100,0 46,7 

 

2020-ci il üçün nəzərdə tutulan göstəricilər 2019-cu ilin gözlənilən icrası ilə 

müqayisədə əsas tədiyyə mənbələri kimi fiziki şəxslərin gəlir vergisi, əlavə dəyər vergisi, 

sadələşdirilmiş vergi, aksizlər, yol vergisi, mədən vergisi, Azərbaycan Respublikasında 

istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac 

xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən yığımlar, gömrük 

rüsumları və büdcə təşkilatlarının büdcədənkənar daxilolmaları üzrə artımla, torpaq 

vergisi, hüquqi şəxslərin əmlak vergisi və dövlət rüsumu üzrə eyni səviyyədə, hüquqi 

şəxslərin mənfəət vergisi, vergi orqanlarının xətti ilə toplanan sair daxilolmalar, Dövlət 

Neft Fondundan daxilolmalar və digər gəlirlər üzrə isə azalma ilə proqnozlaşdırılmışdır. 
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Nəzərə alınmalıdır ki, “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik 

edilməsi haqqında” 2019-cu il 12 iyul tarixli, 1648-VQD nömrəli Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa əsasən 2019-cu ilin yanvarın 1-dən etibarən müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanlarının işçilərinin (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Administrasiyasında, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsində, 

Azərbaycan Respublikası  Prezidentinin Xüsusi Tibb Xidmətində, Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatında işləyən dövlət qulluqçularının və vergi 

orqanlarının işçilərinin) sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, həmçinin vergi orqanlarının 

maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, vergi sahəsində elmi-texniki potensialın 

artırılması məqsədi ilə vergi orqanları tərəfindən tətbiq edilən və dövlət büdcəsinə daxil 

olan maliyyə sanksiyaları məbləğinin və məhkəmənin qərarı ilə müsadirə edilmiş aksiz 

markası olmayan və ya saxta aksiz markaları ilə markalanmış malların satışından əldə 

edilən vəsaitin müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (Azərbaycan Respublikasının Prezidenti) 

tərəfindən müəyyən edilən hissəsi müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının (Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin və Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin) hesablarına köçürülür 

(Vergi Məcəlləsi, maddə 22-1.1). 

Həmin qanunda, eyni zamanda göstərilmişdir ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 

(Azərbaycan Respublikası Prezidentinin) müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) bu Qanunun 

22-1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan mənbələr hesabına gəlirlərinin faktiki 

daxilolmalarının məbləği büdcə sistemi haqqında qanunvericilikdə nəzərdə tutulan 

qaydada proqnozlaşdırılan gəlirlərinin məbləğindən az olduqda, bu fərq hər il üçün 

Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi haqqında qanunu ilə təsdiq edilən dövlət 

büdcəsinin gəlirləri üzrə vergi orqanlarının xətti ilə dövlət büdcəsinə nəzərdə tutulan 

daxilolmalardan artıq daxil olan vəsait (neft sahəsində fəaliyyət göstərən vergi ödəyiciləri 

(podratçılar), “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun mədaxil mənbələri üzrə 

daxilolmalar, habelə şəhər və rayonlar üzrə vergi orqanlarının xətti ilə dövlət büdcəsinə 

nəzərdə tutulan daxilolmalardan büdcə ilinin sonuna artıq daxil olan vəsaitin onların 

sərəncamında saxlanılan və istifadəsinə verilən hissəsi istisna olmaqla) hesabına 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin) müəyyən 

etdiyi orqanın (qurumun) (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının, 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və Azərbaycan Respublikası Vergilər 

Nazirliyinin) hesabına köçürülür (Vergi Məcəlləsi, maddə 22-1.3). 

Beləliklə, 2019-cu il 12 iyul tarixli, 1648-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu ilə Vergi Məcəlləsinə edilən əlavə və dəyişikliklərdən sonra 2019-cu ildən 
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etibarən vergi orqanları xətti ilə tətbiq edilən və dövlət büdcəsinə daxil olan maliyyə 

sanksiyalarının əvvəlki illərdə olduğu kimi 50,0%-i deyil, Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti tərəfindən müəyyən edilən hissəsi müvafiq hesablara (büdcədənkənar 

daxilolmalar qismində) köçürülməlidir. Qeyd olunan hesablara köçürülməli olan həmin 

hissə “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqinda” 

Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 12 iyul tarixli 1648-VQD nömrəli Qanununun 

tətbiqi və həmin Qanunun tətbiqi ilə əlaqədar bir sira məsələlərin tənzimlənməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 21 avqust tarixli, 814 nömrəli 

Fərmanının 2-ci bəndinə əsasən 2019-2022-ci illər üçün - 100 faiz, 2023-cü il və növbəti 

illər üçün isə 50 faiz səviyyəsində müəyyən edilmişdir. 

Göründüyü kimi, “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik 

edilməsi haqqında” 2019-cu il 12 iyul tarixli, 1648-VQD nömrəli Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu ilə qüvvəyə minən yeniliklərdən sonra dövlət büdcəsinin 

gəlirlərinin hesabatlılığında vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə maliyyə 

sanksiyalarından daxilolmalar büdcədənkənar daxilolmalar kimi nəzərə alınacağına görə 

həmin əməliyyatlar çərçivəsində faktiki daxilolmalar büdcədənkənar daxilolmalar üzrə 

təsdiq edilmiş proqnozdan artıq olduğu halda hansı qaydaların tətbiq olunacağı məsələsi 

tənzimlənməmiş qalmışdır. 

Göstərilənlər nəzərə alınmaqla, vergi orqanlarının xətti ilə toplanan sair 

daxilolmaların (232,6 mln. manat) tərkibində vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə 

tətbiq edilən maliyyə sanksiyaları üzrə 2019-cu il üçün 232,1 mln. manat məbləğində 

daxilolmanın proqnozlaşdırılması, eyni zamanda yanvar-avqust ayları ərzində 121,3 mln. 

manat (o cümlədən, avqust ayı ərzində 5,5 mln. manat) məbləğində maliyyə 

sanksiyasının dövlət büdcəsinə daxil olması şəraitində “Azərbaycan Respublikasının 

2020-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsinə və 

müvafiq sənədlərə əsasən 2020-ci il üçün dövlət büdcəsinin gəlirlərinin tərkibində bu 

mənbə (büdcə gəlirlərinin 143400 nömrəli təsnifat kodu) üzrə daxilolmalar ümumiyyətlə 

proqnozlaşdırılmamışdır.  

Növbəti il üçün proqnozlaşdırılmış dövlət büdcəsinin gəlirlərinin tərkibində neft 

sektorunun payı 13530,0 mln. manat və ya 56,1%, qeyri-neft sektorunun payı isə 10604,5 

mln. manat və ya 43,9% təşkil etmişdir. Artım templəri 2018-ci ilin icra və 2019-cu ilin 

gözlənilən icra göstəriciləri ilə müqayisədə, neft sektoru üzrə, müvafiq olaraq 1,0%-ə 

(129,5 mln. manata) və -1,2%-ə (170,3 mln. manata), qeyri-neft sektoru üzrə isə, müvafiq 

olaraq 16,4%-ə (1496,1 mln. manata) və 12,0%-ə (1136,8 mln. manata) bərabərdir. 
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Dövlət büdcəsi gəlirlərinin, o cümlədən qeyri-neft sahələrindən gəlirlərinin ÜDM-ə 

qarşı faiz nisbətlərinin dinamikası aşağıdakı mənzərəni müşahidə etməyə imkan verir 

(Şəkil 12). 

Şəkil 12. Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin ÜDM-ə nisbəti, %-lə 

 

 

Dövlət büdcəsinin gəlirləri, o cümlədən qeyri-neft sektorundan gəlirləri üzrə 2020-ci 

il üçün nəzərdə tutulan proqnozların ÜDM-ə qarşı faiz nisbətləri, müvafiq olaraq 29,0%-ə 

və 12,7%-ə bərabər olmaqla artım templəri 2018-ci ilə nisbətən, müvafiq olaraq 0,8 faiz 

bəndi və 1,3 faiz bəndi, 2019-cu ilə nisbətən isə, müvafiq olaraq -0,3 faiz bəndi və 0,7 faiz 

bəndi təşkil edir. Eyni zamanda, dövlət büdcəsinin qeyri-neft sektorundan gəlirlərinin 

qeyri-neft ÜDM-ə qarşı faiz nisbəti növbəti il üçün 19,4% səviyyəsində proqnozlaşdırılır 

ki, bu da 2018-ci illə eyni səviyyədə olmaqla 2019-cu illə müqayisədə 0,4 faiz bəndi artım 

deməkdir. 

Vergi-gömrük ödənişləri üzrə azadolma və güzəştlər tətbiq olunan iqtisadi sahələrin 

əhatə dairəsinin son illər ərzində genişləndirilməsi şəraitində büdcə gəlirlərinin, xüsusilə 

də qeyri-neft sahələrindən gəlirlərin ÜDM-ə qarşı faiz nisbətlərinin artımla 

proqnozlaşdırılması 2020-ci il ərzində yığım əmsalının artırılması ilə real sektorun 

potensialından daha səmərəli istifadə olunacağını deməyə əsas verir.  

Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin neft və qeyri-neft, eləcə də vergi və qeyri-vergi sahələri 

üzrə bölgüsü aşağıdakı mənzərəni müşahidə etməyə imkan verir (Cədvəl 29). 
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Cədvəl 29. Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin neft və qeyri-neft, eyni zamanda vergi və qeyri-

vergi mənbələrinin dinamikası, min manatla 

Göstəricilər 

2018-ci il 

2019-cu il 
proqnoz və 
gözlənilən 

icra 

2020-ci il   

proqnoz icra 
icra 
faizi 

proqnoz 
layihəsi 

2018-ci ilin icrasına 
nisbətən 

2019-cu ilin 
gözlənilən icrasına 

nisbətən 

məbləğlə %-lə məbləğlə %-lə 

Ü
 M
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Dövlət büdcəsinin gəlirləri 22 149 000,0 22 508 869,7 101,6 23 168 000,0 24 134 500,0 1 625 630,3 107,2 966 500,0 104,2 

Vergilər Nazirliyi xətti ilə təmin 
olunan gəlirlər 

7 380 000,0 7 415 473,4 100,5 7 316 000,0 7 875 000,0 459 526,6 106,2 559 000,0 107,6 

Dövlət büdcəsinin vergi gəlirləri 
(Vergilər Nazirliyi və Gömrük 
Komitəsi üzrə) 

9 339 000,0 9 443 602,3 101,1 9 551 400,0 10 507 000,0 1 063 397,7 111,3 955 600,0 110,0 

Dövlət büdcəsinin qeyri-vergi 
gəlirləri 

12 810 000,0 13 065 267,4 102,0 13 616 600,0 13 627 500,0 562 232,6 104,3 10 900,0 100,1 

1. 
DÖVLƏT BÜDCƏSİNİN NEFT 

SAHƏLƏRİNDƏN GƏLİRLƏRİ 
13 346 000,0 13 400 469,4 100,4 13 700 300,0 13 530 000,0 129 530,6 101,0 -170 300,0 98,8 

1.1. 
neft-qaz sahəsində hasilatın pay 
bölgüsü sazişləri üzrə podratçı 
tərəflərin mənfəət vergisi 

950 000,0 1 016 400,0 107,0 886 000,0 730 000,0 -286 400,0 71,8 -156 000,0 82,4 

1.2. 

Dövlət Neft Şirkətinin xətti ilə konsolidə 
edilmiş vergilər və digər ödənişlər 
(Azəriqaz və Azərkimya dövlət 
müəssisələri ilə birlikdə, fiziki şəxslərin 
gəlir vergisi istisna olmaqla) 

1 430 000,0 1 425 069,4 99,7 1 450 000,0 1 450 000,0 24 930,6 101,7 0,0 100,0 

1.3. Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar 10 966 000,0 10 959 000,0 99,9 11 364 300,0 11 350 000,0 391 000,0 103,6 -14 300,0 99,9 

və ya                   

1.1. vergi gəlirləri 2 203 000,0 2 293 669,4 104,1 2 225 000,0 1 990 000,0 -303 669,4 86,8 -235 000,0 89,4 

1.2. qeyri-vergi gəlirləri 11 143 000,0 11 106 800,0 99,7 11 475 300,0 11 540 000,0 433 200,0 103,9 64 700,0 100,6 

2. 
DÖVLƏT BÜDCƏSİNİN QEYRİ-NEFT 

SAHƏLƏRİNDƏN GƏLİRLƏRİ 
8 803 000,0 9 108 400,3 103,5 9 467 700,0 10 604 500,0 1 496 099,7 116,4 1 136 800,0 112,0 

2.1. 
Vergilər Nazirliyi xətti ilə təmin olunan 

gəlirlər 
5 000 000,0 4 974 004,0 99,5 4 980 000,0 5 695 000,0 720 996,0 114,5 715 000,0 114,4 

2.2. 
Gömrük Komitəsi xətti ilə təmin olunan 
gəlirlər 

3 190 000,0 3 434 052,9 107,7 3 702 000,0 4 000 000,0 565 947,1 116,5 298 000,0 108,0 

2.3. 
Büdcə təşkilatlarının ödənişli 
xidmətlərindən daxilolmalar 

499 000,0 455 289,2 91,2 626 600,0 839 500,0 384 210,8 184,4 212 900,0 134,0 

2.4. digər daxilolmalar 114 000,0 245 054,2 215,0 159 100,0 70 000,0 -175 054,2 28,6 -89 100,0 44,0 

və ya                   

2.1. vergi gəlirləri 7 136 000,0 7 149 932,9 100,2 7 326 400,0 8 517 000,0 1 367 067,1 119,1 1 190 600,0 116,3 

2.2. qeyri-vergi gəlirləri 1 667 000,0 1 958 467,4 117,5 2 141 300,0 2 087 500,0 129 032,6 106,6 -53 800,0 97,5 

 

Göründüyü kimi, 2019-cu ilin sonuna gözlənilən göstəricilərlə müqayisədə 2020-ci il 

üçün dövlət büdcəsinin neft sahələrindən gəlirləri üzrə proqnozlaşdırılan 170,3 mln. 

manatlıq azalma neft-qaz sahəsində hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə podratçı 

tərəflərin mənfəət vergisi və Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar üzrə, qeyri-neft 

sahələrindən gəlirlər üzrə proqnozlaşdırılan 1136,8 mln. manatlıq artımın isə vergi və 
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gömrük orqanlarının yığımlarının, eləcə də büdcə təşkilatlarının büdcədənkənar 

daxilolmalarının hesabına təmin olunması nəzərdə tutulur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar nəzərə alınmadan 

dövlət büdcəsinin gəlirlərinin proqnozu əvvəlki illərdə olduğu kimi növbəti il üçün də 

artırılaraq 12784,5 mln. manat məbləğində nəzərdə tutulmuş, artımın həcmi 2018-ci ilin 

icrasına nisbətən 1234,6 mln. manat (10,7%), 2019-cu ilin gözlənilən icrasına nisbətən 

isə 980,8 mln. manat (8,3%) təşkil etmişdir. 

Növbəti ilin neft sektorundan gəlirlərin tərkibində Dövlət Neft Fondundan 

daxilolmalar 11350,0 mln. manat təşkil edir ki, bu da 2018-ci ilin icrasından 391,0 mln. 

manat və ya 3,6% çox, 2019-cu ilin gözlənilən icrasından isə 14,3 mln. manat və ya 0,1% 

azdır. Eyni zamanda, neft sahəsində hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə podratçı 

tərəflərin mənfəət vergisinin proqnozu 730,0 mln. manat, Dövlət Neft Şirkətinin xətti ilə 

konsolidə edilmiş vergilər və digər ödənişlərin (Azəriqaz və Azərkimya dövlət 

müəssisələri ilə birlikdə, fiziki şəxslərin gəlir vergisi istisna olmaqla) proqnozu 1450,0 mln. 

manat təşkil edir ki, bu da 2018-ci ilin icrası ilə müqayisədə, müvafiq olaraq 286,4 mln. 

manat və ya 28,2% az və 24,9 mln. manat və ya 1,7% çox, 2019-cu ilin gözlənilən icrası 

ilə müqayisədə isə, müvafiq olaraq 156,0 mln. manat və ya 17,6% az və eyni 

səviyyədədir. 

Nəzərə alınmalıdır ki, neft sahəsində hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə podratçı 

tərəflərin mənfəət vergisinin proqnozu xam neftin bir barelinin dünya bazarlarındakı orta 

ixrac qiymətinin 2019-cu il üzrə 60,0 ABŞ dolları götürülməklə 886,0 mln. manat, 2020-ci 

il üzrə isə 55,0 ABŞ dolları (yəni, 2019-cu ildəkindən 8,3% az) götürülməklə 730,0 mln. 

manat  məbləğində (yəni, 2019-cu ildəkindən 17,6% az) hesablanmışdır. 

Cari illə müqayisədə neft sahəsində hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə podratçı 

tərəflərin mənfəət vergisi üzrə proqnozun azalmasının, Dövlət Neft Şirkətinin xətti ilə 

konsolidə edilmiş vergilər və digər ödənişlər (Azəriqaz və Azərkimya dövlət müəssisələri 

ilə birlikdə, fiziki şəxslərin gəlir vergisi istisna olmaqla) üzrə proqnozun isə 

artırılmamasının səbəbləri və ayrı-ayrılıqda neft və qaz hasilatının proqnozlaşdırılan 

həcmləri (natural ifadədə) barədə məlumatların “Büdcə zərfi”nə daxil edilməsi bu 

istiqamətdə ətraflı təhlillərin aparılmasına şərait yaratmış olardı.  

Eyni zamanda, Konsepsiyada 2019-cu ilin sonuna gözlənilən və 2020-ci il üçün 

proqnozlaşdırılan neft sektoru üzrə ÜDM-in həcmi 29234,9 mln. manata qarşı 28722,7 

mln. manat, ÜDM-in istehsal strukturunda xam neft və təbii qaz hasilatının ümumi 

buraxılışı 27445,4 mln. manata qarşı 26801,0 mln. manat, neft hasilatının həcmi 37752,3 

min tona qarşı 37712,8 min ton əks etdirilməklə nominal və natural artım templərinin 
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azalması, qaz hasilatının həcminin isə 35183,0 mln. m3 -ə  qarşı 37820,3 mln. m3 təşkil 

etməklə natural artım tempinin artması nəzərdə tutulmuşdur ki, bu makrohədəflərin də 

neft sektorundan gəlirlərin ümumi proqnoz göstəricisi ilə əsasən adekvatlıq təşkil etdiyini 

qeyd etmək olar.     

 “Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanun layihəsinə əsasən dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 96,7%-i 

mərkəzləşdirilmiş gəlirlərin, 3,3%-i yerli gəlirlərin payına düşmüşdür. Belə ki, 

mərkəzləşdirilmiş gəlirlər 23336,9 mln. manat məbləğində, yerli gəlirlər isə 797,6 mln. 

manat məbləğində proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da 2018-ci ilin icrasından, müvafiq olaraq 

1546,5 mln. manat və ya 7,1% və 79,2 mln. manat və ya 11,0%, 2019-cu ilin gözlənilən 

icrasından 907,7 mln. manat və ya 4,0% və 58,8 mln. manat və ya 8,0% çoxdur. 

Göründüyü kimi, cari və əvvəlki illərlə müqayisədə növbəti il üçün təklif olunan yerli 

gəlirlərin artım tempi mərkəzləşdirilmiş gəlirlərin artım tempini üstələmişdir ki, bu da bir 

tərəfdən mərkəzləşdirilmiş gəlirlərin əhəmiyyətli hissəsini təşkil edən Dövlet Neft 

Fondundan daxilolmaların azalma ilə, eyni zamanda yerli gəlirlərin həcminin əhəmiyyətli 

artımla proqnozlaşdırılması hesabına mümkün olmuşdur.   

Qanun layihəsində dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirlərinin hər bir şəhər və 

rayon üzrə müəyyən edilmiş gəlirlərin müvafiq şəhər və rayonların yerli xərclərindən artıq 

olan hissəsinin (müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə 

fonduna (“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fonduna) aid edilənlərdən başqa), gömrük 

rüsumlarının, Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər 

vergisinin və aksizlərin (Naxçıvan Muxtar Respublikasının gömrük orqanları tərəfindən 

toplanılanlardan başqa), dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmaların, xarici 

dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmaların, səhmlərində dövlətin payı olan 

müəssisələrdən alınan dividendlərin, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi 

orqandan (qurumdan) daxilolmaların (Dövlət Neft Fondundan transfertin), sair 

daxilolmaların, dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərindən maliyyələşdirilən büdcə 

təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmaların və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 

müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondunun (“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə 

Fondunun) gəlirlərinin hesabına formalaşdırılması nəzərdə tutulur. 

Əvvəlki və cari illərdə olduğu kimi, “Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət 

büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsinə əsasən hər bir şəhər 

və rayon üzrə müəyyən edilmiş gəlirlərin müvafiq şəhər və rayonların yerli xərclərindən 

artıq olmayan hissəsi həmin şəhər və rayonların yerli gəlirlərinin formalaşdırılmasına 

yönəldilir. 
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“Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanun layihəsində müvafiq göstəriciləri əks etdirilmiş 65 regiondan 40-

nın yerli xərclərinin tam həcmdə gəlirlərinin hesabına maliyyələşdirilməsi nəzərdə 

tutulmuşdur. Eyni zamanda, digər 25 regionun gəlirlərinin yerli xərclərinin 

maliyyələşdirilməsinə kifayət etməyəcəyi şərti ilə yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün 

mərkəzləşdirilmiş xərclərdən vəsaitlərin ayrılması proqnozlaşdırılmışdır. Belə ki, Bakı 

şəhəri istisna olmaqla respublikanın 37 regionunun 710,2 mln. manat məbləğində ümumi 

gəlirlərinin (“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fonduna aid ediləmlərdən başqa) yerli 

xərclərini 349,0 mln. manat məbləğində üstələməsi, 2 regionun 7,0 mln. manat 

məbləğində ümumi gəlirlərinin (“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fonduna aid 

edilənlərdən başqa) yerli xərcləri ilə eynilik təşkil etməsi, eyni zamanda digər 25 regionun 

95,8 mln. manat məbləğində ümumi gəlirlərinin (“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə 

Fonduna aid ediləmlərdən başqa) yerli xərclərindən 52,6 mln. manat məbləğində az 

olması və yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən həmin 

məbləğ qədər vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulmuşdur. 

2020-ci il üçün bütün regionlar üzrə ümumi gəlirlər 7875,0 mln. manat məbləğində 

proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da 2018-ci ilin icrası və 2019-cu ilin gözlənilən icrası ilə 

müqayisədə, müvafiq olaraq 459,5 mln. manat və ya 6,2% və 559,0 mln. manat və ya 

7,6% çoxdur. Eyni zamanda, Bakı şəhəri istisna olmaqla digər regionlar üzrə gəlirlərin 

proqnozu isə, müvafiq olaraq 129,8 mln. manat və ya 18,3% və 187,1 mln. manat və ya 

28,6% artımla – 840,4 mln. manat məbləğində nəzərdə tutulmuşdur. 

2019-cu ilin gözlənilən icrası ilə müqayisədə növbəti il üçün gəlirlər bütün regionlar 

üzrə 2,7%-dən 3,0 dəfəyədək intervalda artımlarla proqnozlaşdırılmışdır.  

Məlumat üçün qeyd edək ki, regionlar üzrə gəlir potensialının mövcud olması 

Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası tərəfindən vergi orqanlarında aparılan 

nəzarət tədbirlərinin nəticələri üzrə bir qayda olaraq aşkar olunur və həmin potensialın 

büdcə gəlirlərinin proqnozlaşdırılması zamanı nəzərə alınması ilə əlaqədar Azərbaycan 

Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə konkret regionların adları göstərilməklə təkliflər 

göndərilir. 

Büdcə gəlirləri üzrə ümumi proqnozların yığılmasına təhdidlər yaratmasa da, iqtisadi 

aktivliyi yüksək olmayan bəzi regionlar üzrə növbəti il üçün əhəmiyyətli artımla nəzərdə 

tutulmuş proqnozların yerinə yetirilməsində müəyyən çətinliklərin yarana biləcəyi qeyd 

edilməlidir.  

Eyni zamanda, fəaliyyət göstərən vergi ödəyicilərinin sayının əhalinin sayına qarşı 

nisbətinin şərti iqtisadi aktivlik əmsalı kimi qəbul etsək, 2018-ci illə müqayisədə 2019-cu 
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ildə Mingəçevir, Şəki və Yevlax şəhərlərinin, eyni zamanda Bərdə, Ağsu, Qobustan və 

Şamaxı rayonlarının daxil edildiyi regional vergi orqanlarının həmin iqtisadi aktivlik 

göstəricilərində artımların deyil, azalmaların müşahidə olunmasını qeyd edə bilərik. 

Şərti iqtisadi aktivlik əmsalının yüksək olmaması və ya azalması bir tərəfdən 

müvafiq regionun potensialının (turizm, tranzit, sənaye və s.) zəif olması kimi obyektiv 

amillərlə izah edilirsə, digər tərəfdən sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət qeydiyyatına alınması 

sahəsində inzibatçılığın daha da gücləndirilməsi zərurətini göstərir. 

Gəlirlərin son illərdəki artım tempinin əsasən sabit müsbət olması, o cümlədən 

2020-ci il üzrə gəlirlərin istər ümumilikdə, istərsə də ayrı-ayrı regionlar səviyyəsində 

artımla nəzərdə tutulması şəraitində adam başına düşən gəlirlərin və xərclərin qarşılıqlı 

nisbəti göstəricilərində bəzi rayonlar (işğal altında olanlar istisna olmaqla) səviyyəsində 

əvvəlki illərdən mövcud olan kəsirlərin aradan qaldırılmaması halları hələ də müşahidə 

olunmaqdadır. Adam başına düşən gəlirlərin xərclərdən az olması Xızı (152,5 manata 

qarşı 179,3 manat), Yardımlı (41,0 manata qarşı 69,7 manat), Lerik (33,1 manata qarşı 

61,3 manat), Zərdab (55,2 manata qarşı 109,4 manat), Oğuz (75,9 manata qarşı 123,0 

manat), Goranboy (52,9 manata qarşı 84,9 manat), Samux (61,0 manata qarşı 91,3 

manat) və Qax (76,3 manata qarşı 163,8 manat) rayonları üzrə daha çox özünü göstərir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, əvvəlki hesabat illərində adam başına düşən gəlir və xərclər 

arasında kəsirlərin mövcud olması daha çox regionlar üzrə müşahidə olunsa da, bir 

tərəfdən dövlətin sosial və investisiya siyasəti çərçivəsində yerinə yetirilən tədbirlər, digər 

tərəfdən potensial gəlirlərin vergi orqanları xətti ilə yığılması əmsalının artırılması 

mənzərəni əhəmiyyətli dərəcədə müsbətə doğru dəyişmişdir. 

2020-ci il üzrə “Büdcə zərfi”nə daxil edilmiş müvafiq sənədlərə, o cümlədən 

“Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanun layihəsinə əsasən dövlət büdcəsi gəlirlərinin növbəti il üçün 

proqnozunun 47,0%-i Dövlət Neft Fondundan daxilolmaların, 32,6%-i Azərbaycan 

Respublikası Vergilər Nazirliyinin, 16,6%-i Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük 

Komitəsinin, 3,8%-i isə digər mənbələrin payına düşür (Şəkil 13). 
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Şəkil 13. Dövlət büdcəsinin gəlirlərini təmin edən orqanlar üzrə daxilolmaların xüsusi 

çəkiləri, %-lə 

 

2016-2020-ci illər əhatə olunmaqla göstəricilərin beş illik dinamikasından göründüyü 

kimi, dövlət büdcəsinin gəlirlərinin tərkibində Dövlət Neft Fondundan daxilolmaların və 

Dövlət Gömrük Komitəsi xətti ilə yığımların xüsusi çəkilərində artımlar, Vergilər Nazirliyi 

xətti ilə büdcə daxilolmalarının xüsusi çəkisində isə azalmalar müşahidə olunmaqdadır. 

Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin növbəti il üçün təklif olunan proqnozları Vergilər 

Nazirliyi üzrə 7875,0 mln. manat, Dövlət Gömrük Komitəsi üzrə 4000,0 mln. manat təşkil 

edir ki, bu da 2018-ci ilin icra və 2019-cu ilin gözlənilən icra göstəricilərindən, nazirlik üzrə, 

müvafiq olaraq 459,5 mln. manat və ya 6,2% və 559,0 mln. manat və ya 7,6%, komitə 

üzrə isə, müvafiq olaraq 565,9 mln. manat və ya 16,5% və 298,0 mln. manat və ya 8,0% 

çoxdur. 

2020-ci il üzrə dövlət büdcəsindən (büdcədənkənar xərclər daxil olmaqla) inzibati 

sistemlərin cari və əsaslı xərclərinin ödənilməsinə yönəldilən vəsaitin yığımın ümumi 

həcminə nisbətən xüsusi çəkisi Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi 

(Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 29 dekabr tarixli, 574 nömrəli 

Qərarına əsasən nazirliyin ştat sayının 650 vahid artırılması şəraitində sosial sığorta 

ayırmaları və işsizlikdən sığorta haqları üzrə yığımlar nəzərə alınmaqla, eləcə də nazirlik 

sistemi üzrə büdcədənkənar daxilolmalar üzrə 2019-cu ilin sonuna gözlənilən icranın ilkin 

təyinat (190,0 mln. manat) səviyyəsində qəbul edilməklə) üzrə 2,4%, Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi üzrə 3,6% təşkil edir ki, bu da cari ilin sonuna 

2016-cı il 2017-ci il 2018-ci il 2019-cu il 
gözlənilən icra

2020-ci il proqnoz 
layihəsi

40.1
42.2

32.9 31.6 32.6

13.1
15.8 15.3 16.0 16.6

43.5

36.9

48.7 49.1
47.0

3.3 5.1
3.1 3.3 3.8

Vergilər Nazirliyi Dövlət Gömrük Komitəsi Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar Digər mənbələr
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gözlənilən göstəricilərlə müqayisədə, müvafiq olaraq 0,3 faiz bəndi artım və 0,1 faiz bəndi 

azalma deməkdir. 

Bu faiz nisbəti dövlət büdcəsinin gəlirlərini təmin edən hər iki inzibati qurum üzrə 

ümumilikdə 2020-ci il üçün 2,7% təşkil edir ki, bu da 2019-cu ilin sonuna gözləniləndən 

0,2 faiz bəndi yüksəkdir. Başqa sözlə desək, hər iki qurum üzrə ümumi götürüldükdə 

100,0 manat məbləğində vəsaitin yığılması üçün 2019-cu ildə 2,5 manat xərcin 

çəkiləcəyinin gözlənildiyi halda 2020-ci il üçün 2,7 manat xərcin çəkiləcəyi nəzərdə 

tutulmuşdur ki, bu da yığıma dövlət büdcəsindən sərf olunan vəsaitlərin (yəni, yığım 

xərclərinin) növbəti ildə artacağını deməyə əsas verir.  

Məlumdur ki, büdcə-vergi siyasətinin tərkibində 2018-ci il üçün səmərəli vergi-

gömrük sisteminin təşviq edilməsi, 2019-cu il üçün dövlətin fiskal siyasətini həyata keçirən 

orqanların fəaliyyətinin səmərəli şəkildə əlaqələndirilməsi məqsədilə idxal-ixrac 

əməliyyatlarına nəzarət sisteminin təkmilləşdirilməsi kimi tədbirlər yer almış, eyni 

zamanda 2020-ci il üçün idxal əməliyyatları ilə bağlı vergi və gömrük ödənişlərinin dövlət 

büdcəsinə daxilolmaları üzrə vahid nəzarət mexanizminin (inzibatçılığın) tətbiqinin 

genişləndirilməsi ilə yığımların artırılması nəzərdə tutulur. 

Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi və 

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi tərəfindən birgə nəzarət mexanizminin 

tətbiqi məsələlərinin tənzimlənməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

tərəfindən 2018-ci ildə müvafiq sərəncamlar, 2019-cu ildə isə müvafiq Fərman 

imzalanmışdır. 

Hesablama Palatası tərəfindən 2018-ci və cari il əhatə olunmaqla aparılan nəzarət 

tədbirləri dövlət büdcəsi gəlirlərinin yığımına təsir edən bir sıra nöqsanları aşkar etmişdir 

ki, bu baxımdan da vergi orqanları ilə gömrük orqanları arasında birgə nəzarət sahəsində 

gözlənilən daha səmərəli nəticələrin əldə olunmasının təmin olunması üçün bu sahədə 

fəaliyyətin gücləndirilməsini məqsədəmüvafiq hesab edirik. 

Hesablama Palatasının audit tapıntıları sırasında əsasən kommersiya məzmunlu 

idxal əməliyyatlarının gömrük rəsmiləşdirilməsinin sahibkarlıq fəaliyyətinin subyekti kimi 

dövlət qeydiyyatına alınması təmin olunmayan (vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi 

olmayan) fiziki şəxslər üzrə həyata keçirilməsi, faktiki sona çatmış gömrük prosedurları 

(malların ölkə ərazisinə sərbəst dövriyyəyə buraxılması) çərçivəsində gömrük 

bəyannamələri üzrə hesablanmış və xarici ticarətin iştirakçılarından tutulmuş gömrük 

ödənişlərinin tam həcmdə dövlət büdcəsinin gəlirlərinə aid edilməməsi və müvafiq xəzinə 

hesabının (dövlət büdcəsinin gəlirlərinə aid edilməyən) qalığında gömrük ödənişlərinin 

tərkib hissəsi kimi qalan ƏDV qeydiyyatında olan şəxslərin ödədikləri ƏDV məbləğlərinin 
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əvəzləşdirilməsi ilə dövlət büdcəsi qarşısında yaranan vergi öhdəliklərinin faktiki olaraq 

azaldılması hallarına yol verilməsini göstərmək olar. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “İdxal-

ixrac əməliyyatlarına nəzarət sisteminin təkmilləşdirilməsinə dair Tədbirlər Planı”nda 

göstərilən üçüncü şəxslər üçün malları idxal və ya ixrac edən şəxslər üzərində də 

inzibatçılığın səmərəli təşkili məqsədilə vergi və gömrük orqanlarının birgə nəzarət 

formatında fəaliyyətinin gücləndirilməsi məqsədəmüvafiqdir. 

Nəzərə alınmalıdır ki, vergi orqanları xətti ilə təmin edilən gəlirlər üzrə 01.07.2019-

cu il tarixə dövlət büdcəsinə olan borcun 24,6%-i (326,5 mln. manatı) ölkə ərazisinə 

üçüncü şəxslər üçün malları idxal edən vergi ödəyicilərinin hesabına yaranmışdır ki, bu 

da vergi orqanlarında həmin növ fəaliyyətlə məşğul olan vergi ödəyicilərinin yayınma riski 

yüksək olan vergi ödəyiciləri qrupuna aid edildiyini göstərir. 

Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin yığılmasına sərf olunan resursların optimallaşdırılması 

prosesi xərclərə qənaət olunması ilə yanaşı yığım prosesi üzərində inzibatçılığın 

təkmilləşdirilməsini də nəzərdə tutur ki, bu isə hal-hazırda əsasən vergi orqanlarının 

payına düşən əsas məsələlərdəndir. 

Göstərilənlər, dövlət büdcəsinin vergi və gömrük ödənişləri üzrə gəlirlərin yığılması 

sahəsində inkişaf etmiş ölkələrin təkmil təcrübələrindən istifadə olunmasını və vahid 

inzibatçılıq sisteminə keçidin surətləndirilməsini bir daha aktuallaşdırır. 

2019-cu ilin yanvar-avqust ayları ərzində dövlət büdcəsinə Vergilər Nazirliyi xətti ilə 

5010,4 mln. manat məbləğində və ya illik (7316,0 mln. manat) və 8 aylıq (4693,2 mln. 

manat) proqnozların, müvafiq olaraq 68,5%-i və 106,8%-i səviyyəsində, Dövlət Gömrük 

Komitəsi xətti ilə 2873,4 mln. manat məbləğində və ya illik (3702,0 mln. manat) və 8 aylıq 

(2491,8 mln. manat) proqnozların, müvafiq olaraq 77,6%-i və 115,3%-i səviyyəsində 

vəsait daxil olmuşdur. 

Vergilər Nazirliyi xətti ilə təmin olunan dövlət büdcəsinin gəlirləri üzrə 01 iyul 2019-

cu il tarixə vergi ödəyicilərinin dövlət büdcəsinə olan borcları ümumilikdə 1325,9 mln. 

manat (o cümlədən, verginin əsas məbləği üzrə 963,4 mln. manat, maliyyə sanksiyaları 

üzrə 156,3 mln. manat, faizlər üzrə 206,2 mln. manat), artıqödəmələri isə 2177,5 mln. 

manat təşkil etmişdir (Şəkil 14). 
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Şəkil 14. Vergilər Nazirliyi xətti ilə təmin edilən gəlirlər üzrə dövlət büdcəsinə olan ümumi 

borcun və artıqödəmənin dinamikası, mln. manatla 

 

Şəkildən göründüyü kimi, cari ilin 6 aylıq dövrü ərzində dövlət büdcəsinə olan həm 

borcların, həm də artıqödəmənin məbləğləri artmışdır. 

Vergi orqanları xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin olunan gəlirlər üzrə 2019-cu ilin 

yanvar-iyun ayları ərzində 221,7 mln. manat və ya 20,1% artaraq 1325,9 mln. manata 

çatmış ümumi borcun 68,2%-i (904,9 mln. manatı) xüsusi mülkiyyətə, 19,1%-i (253,4 mln. 

manatı) dövlət mülkiyyətinə, 11,2%-i (148,8 mln. manatı) xarici mülkiyyətə, 1,4%-i (18,8 

mln. manatı) digər mülkiyyət mənsubiyyətinə aid edilən vergi ödəyicilərinin, eyni zamanda 

93,4%-i (1237,9 mln. manatı) qeyri-neft, 6,6%-i (88,0 mln. manatı) neft sahələrində 

fəaliyyət göstərən vergi ödəyicilərinin payına düşmüşdür. 

Borcun 221,7 mln. manat məbləğində ümumi artımının 134,7 mln. manatı və ya 

60,8%-i verginin əsas məbləği, 41,1 mln. manatı və ya 18,5%-i maliyyə sanksiyaları, 45,9 

mln. manatı və ya 20,7%-i faizlər üzrə olmuşdur. 2019-cu ilin 6 ayı ərzində borcların 

artması əsasən tikinti, ticarət, xidmət və digər sahələrdə fəaliyyət göstərən xüsusi 

mülkiyyət mənsubiyyətinə aid edilən vergi ödəyicilərini hesabına baş vermişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, vergi orqanları tərəfindən təmin edilən büdcə gəlirləri 

barədə hesabat (Forma № 3ARV) formasında məhkəmələrin qərarları əsasında əmlaka 

yönəldilən borc məbləğlərinin hesabat dövrünün əvvəlinə və sonuna olan qalıqların 

tərkibinə aid edilməsi nəzərdə tutulmamışdır ki, bu da vergilər üzrə 01.07.2019-cu il tarixə 

yuxarıda qeyd olunmuş 1325,9 mln. manat məbləğində borcun əslində daha yüksək 

məbləğlərlə ifadə olunmasını deməyə əsas verir. 

2
,4

1
3

.8

1
,4

3
4

.4

1
,0

6
3

.4

1
,1

0
4

.2

1
,3

2
5

.9

2
,0

6
2

.5 2
,4

3
8

.4

2
,5

4
4

.9

2
,0

0
1

.2

2
,1

7
7

.5

12.3

-40.6

-25.9

3.8

20.118.2 18.2

4.4

-21.4

8.8

- 50

- 40

- 30

- 20

- 10

 00

 10

 20

 30

 00

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

01 yanvar 2016 01 yanvar 2017 01 yanvar 2018 01 yanvar 2019 01 iyul 2019

%

m
ily

o
n

 m
an

at

dövlət büdcəsinə olan borclar dövlət büdcəsinə olan artıqödəmə

borcların artım tempi artıqödəmənin artım tempi



121 

 

Nəzərə alınmalıdır ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 4 avqust 

tarixli, 2257 nömrəli Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə üç ay 

müddətində Vergilər Nazirliyi ilə birlikdə Vergilər Nazirliyinin fəaliyyətində səmərəliliyin 

artırılması və dövlət büdcəsindən yayındırılmış vergi borclarının alınması ilə bağlı icra 

olunmayan məhkəmə qərarlarının icrası məqsədilə qanunvericiliyin bu sahədə tələbini 

pozan şəxslər barəsində tədbirlərin daha operativ şəkildə həyata keçirilməsi, bununla 

bağlı icraat prosesinin sadələşdirilməsi istiqamətində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə 

dair təkliflərin verilməsi və icra olunmamış məhkəmə qərarlarının sayının azaldılması 

üçün daha çevik mexanizmlərin müəyyən edilməsi tapşırığı hal-hazıradək həllini 

tapmamışdır. 

Büdcə gəlirlərinin 2020-ci ilədək qüvvədə olan təsnifatında vergilər üzrə borcların 

məhkəmələrin qərarları əsasında əmlaka yönəldilən məbləğlərindən daxilolmalar ayrıca 

təsnifat kodu ilə uçota alınmasa da 142191 nömrəli (Məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş 

qərarı əsasında dövlət mülkiyyətinə keçməklə müsadirə edilmiş əmlakın satışından) 

təsnifat kodu üzrə ümumi daxilolmaların həcmi 2017-ci ildə 605,7 min manat, 2018-ci ildə 

9,1 mln. manat, 2019-cu ilin yanvar-avqust aylarında 14,3 mln. manat, ümumilikdə cəmi 

24,0 mln. manat təşkil etmişdir.  

Növbəti ildən qüvvəyə minən büdcə gəlirlərinin yeni təsnifatına əlavə olunmuş 

142184 nömrəli (vergi orqanları tərəfindən dövlət mülkiyyətinə keçməklə müsadirə 

edilmiş əmlakın satışından daxilolmalar) və eynilə 142180 nömrəli (müsadirə edilmiş, 

sahibsiz qalmış, vərəsəlik hüququ əsasında dövlət mülkiyyətinə keçmiş əmlakın və 

dəfinələrin satışından daxilolmalar) təsnifat kodları üzrə isə “Büdcə zərfi”ndə 2020-ci il 

üçün hər-hansı daxilolmalar ümumiyyətlə proqnozlaşdırılmamışdır. Halbuki, Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 18 aprel tarixli, 69 nömrəli Qərarı ilə təsdiq 

edilmiş “Müsadirə edilmiş, sahibsiz qalmış, vərəsəlik hüququ əsasında dövlət 

mülkiyyətinə keçən əmlakın və dəfinələrin uçotu, qiymətləndirilməsi, saxlanılması, 

istifadəsi və satışı barədə Əsasnamə”nin 3.1.7-ci bəndinə əsasən məhkəmənin qanuni 

qüvvəyə minmiş qərarı əsasında dövlət mülkiyyətinə keçməklə müsadirə edilmiş əmlakın, 

qanunvericiliyə uyğun olaraq sahibsiz hesab edilən əmlakın, vərəsəlik hüququ əsasında 

dövlət mülkiyyətinə keçən əmlakın, dövlətin maliyyə orqanlarına təhvil verilən dəfinələrin 

müvafiq hərraclar vasitəsilə satışından daxil olan vəsaitlərin dövlət büdcəsinə 

köçürülməsinə nəzarət Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən həyata 

keçirilir. 

01.01.2016-cı il tarixə olan göstərici ilə təxminən eyni səviyyədə olmaqla 01 iyul 

2019-cu il tarixə olan 2177,5 mln. manat həcmində artıqödəmənin 53,6%-i (1167,8 mln. 
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manatı) xüsusi mülkiyyətə, 20,4%-i (445,2 mln. manatı) dövlət mülkiyyətinə, 17,2%-i 

(373,7 mln. manatı) xarici mülkiyyətə, 8,8%-i (190,8 mln. manatı) digər mülkiyyət 

mənsubiyyətinə aid edilən vergi ödəyicilərinin, eyni zamanda 91,1%-i (1983,8 mln. 

manatı) qeyri-neft, 8,9%-i (193,7 mln. manatı) neft sahələrində fəaliyyət göstərən vergi 

ödəyicilərinin payına düşmüşdür. 

Vergi orqanları xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin olunan gəlirlər üzrə 2019-cu ilin 01 

iyul tarixinə məbləği 2177,5 mln. manata çatmış artıqödəmənin cari ilin 6 ayı ərzindəki 

176,2 mln. manat (8,8%) məbləğində artımının 67,7 mln. manatı və ya 38,4%-i dövlət 

mülkiyyətinə, 58,9 mln. manatı və ya 33,4%-i xüsusi mülkiyyətə, 6,2 mln. manatı və ya 

3,5%-i xarici mülkiyyətə, 43,4 mln. manatı və ya 24,6%-i digər mülkiyyət mənsubiyyətinə 

aid edilən vergi ödəyiciləri üzrə olmuşdur. Artıqödəmə məbləğinin artması əsasən tikinti, 

nəqliyyat və digər sahələrdə fəaliyyət göstərən xüsusi mülkiyyət mənsubiyyətinə aid 

edilən vergi ödəyicilərinin  hesabına baş vermişdir. 

“Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanun layihəsinə və “Büdcə zərfi”nə daxil edilmiş müvafiq sənədlərə 

əsasən Vergilər Nazirliyi xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin olunan gəlirlər üzrə 

proqnozlaşdırılan 7875,0 mln. manat məbləğində vəsaitin 2180,0 mln. manatı və ya 

27,7%-i neft sektorunun 5695,0 mln. manatı və ya 72,3%-i qeyri-neft sektorunun payına 

düşür. 2018-ci ilin icrası və 2019-cu ilin gözlənilən icrası ilə müqayisədə neft sektorundan 

gəlirlər, müvafiq olaraq 261,5 mln. manat və ya 10,7% və 156,0 mln. manat və ya 6,7% 

azalma ilə, qeyri-neft sektorundan gəlirlər isə, müvafiq olaraq 721,0 mln. manat və ya 

14,5% və 715,0 mln. manat və ya 14,4% artımla nəzərdə tutulmuşdur (Şəkil 15).  

Şəkil 15. Vergilər Nazirliyi xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin edilən gəlirlərin neft və qeyri-

neft tərkibi 
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2019-cu ilin yanvar-iyun ayları ərzində vergi orqanları tərəfindən dövlət büdcəsinə 

təmin olunmuş ümumilikdə 3632,8 mln. manat məbləğində vəsaitin tərkibində neft 

sahələrindən daxilolmalar 1087,5 mln. manat, qeyri-neft sahələrindən daxilolmalar isə 

2545,2 mln. manat təşkil etmişdir ki, bu da əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə, müvafiq 

olaraq 68,5 mln. manat və ya 5,9% azalma və 318,7 mln. manat və ya 14,3% artım 

deməkdir. 

Eyni zamanda, 01 iyul 2019-cu il tarixə dövlət büdcəsinə olan borc və artıqödəmə 

məbləğlərinin 2020-ci il üçün nəzərdə tutulan proqnoza qarşı faiz nisbətləri neft sektoru 

üzrə, müvafiq olaraq 4,0% (borcun məbləği 88,0 mln. manat, proqnozun həcmi 2180,0 

mln. manat) və 8,9% (artıq ödəmənin məbləği 193,7 mln. manat, proqnozun həcmi 2180,0 

mln. manat) qeyri-neft sektoru üzrə, müvafiq olaraq 21,7% (borcun məbləği 1237,9 mln. 

manat, proqnozun həcmi 5695,0 mln. manat) və 34,8% (artıq ödəmənin məbləği 1983,8 

mln. manat, proqnozun həcmi 5695,0 mln. manat) təşkil etmişdir. 

Vergilər Nazirliyi xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin edilən neft sahələrindən gəlirlərin 

tərkibində, Rəydə artiq qeyd edildiyi kimi, 2019-cu ilin sonuna gözlənilən icra göstəriciləri 

ilə müqayisədə 2020-ci il üçün hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə podratçı tərəflərin 

mənfəət vergisi 17,6%-lik (156,0 mln. manatlıq) azalma ilə 730,0 mln. manat, Dövlət Neft 

Şirkətinin xətti ilə konsolidə edilmiş vergilər və digər ödənişlər (Azəriqaz və Azərkimya 

dövlət müəssisələri ilə birlikdə, fiziki şəxslərin gəlir vergisi istisna olmaqla) isə eyni 

səviyyədə proqnozlaşdırılsa da, “Büdcə  zərfi”ndə konkret izahatlar əks etdirilməmişdir. 

Vergi orqanları xətti ilə dövlət büdcəsinə neft sahələrindən təmin olunan gəlirlərin 

“2020-ci və gələn üç il üzrə İqtisadi və Sosial İnkişaf Konsepsiyası və Proqnoz 

Göstəriciləri”nə əsasən ümumi makroiqtisadi şəraiti 2019-cu ilin sonuna gözlənilən və 

2020-ci il üçün proqnozlaşdırılan neft sektoru üzrə ÜDM-in həcminin 29234,9 mln. manata 

qarşı 28722,7 mln. manat, ÜDM-in istehsal strukturunda xam neft və təbii qaz hasilatının 

ümumi buraxılışının 27445,4 mln. manata qarşı 26801,0 mln. manat, xam neftin bir 

barrelinin dünya bazarlarında orta satış qiymətinin 60,0 ABŞ dollarına qarşı 55,0 ABŞ 

dolları, neft sektoru üzrə əsas kapitala cəmi investisiyaların 6231,7 mln. manata qarşı 

7703,9 mln. manat, eləcə də neft sektoru üzrə malların ixracının 16123,3 mln. ABŞ 

dollarına qarşı 15654,0 mln. ABŞ dolları təşkil etməklə nominal artım templərinin əsasən 

azalması ilə xarakterizə olunur. 

Vergi orqanları xətti ilə təmin olunan büdcə gəlirlərinin tərkibində qeyri-neft 

sahələrindən daxilolmaların növbəti il üzrə proqnozlaşdırılan makroiqtisadi şəraiti isə cari 

ilin sonuna gözlənilən göstəricilərə nisbətən növbəti il üçün nominal artımların qeyri-neft 

ÜDM üzrə 9,4% (49892,0 mln. manata qarşı 54598,9 mln. manat), qeyri-neft sektoru üzrə 
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əsas kapitala cəmi investisiyalar üzrə -6,3% (11360,8 mln. manata qarşı 10640,8 mln. 

manat), əhalinin gəlirləri üzrə 10,1% (58388,1 mln. manata qarşı 64265,4 mln. manat), 

xərcləri üzrə 9,0% (51240,6 mln. manata qarşı 55876,3 mln. manat), orta aylıq əmək 

haqqı üzrə 15,5% (620,4 manata qarşı 716,7 manat), qeyri-neft sektoru üzrə malların 

ixracı üzrə 21,3% (1910,1 mln. ABŞ dollarına qarşı 2317,4 mln. ABŞ dolları), eləcə də 

orta illik inflyasiyanın artımının 1,4 faiz bəndi (3,2%-zə qarşı 4,6%) təşkil etməklə yığımın 

potensial bazası baxımından əsasən müsbət meyllərlə qiymətləndirilir. 

Qeyri-neft sektorunun tərkib hissəsi kimi Dövlət Gömrük Komitəsi xətti ilə dövlət 

büdcəsinə təmin olunan gəlirlərin növbəti il üçün artımla proqnozlaşdırılması  malların 

idxalının növbəti il üçün 5,0%-lik (11037,5 mln. ABŞ dollarına qarşı 11592,7 mln. ABŞ 

dolları) nominal artımla nəzərdə tutulması, eləcə də əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 

cari ilin yanvar-iyul ayları ərzində malların ümumi idxalının faktiki qiymətlərlə 46,0% 

artaraq 8433,7 mln. ABŞ dolları, yanvar-avqust ayları ərzində komitə üzrə büdcə 

daxilolmalarının 26,5% artaraq 602,4 mln. manat (8 aylıq proqnoza qarşı 115,3%) təşkil 

etməsi şəraitində hesablanmışdır. Eyni zamanda qeyd etmək olar ki, 2019-cu ilin yanvar-

iyul ayları ərzində əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən idxal həcmləri təzə meyvə üzrə 5,1%, 

xam şəkər və şəkər üzrə 1,6 dəfə, kərə yağı, digər süd yağları və pastaları üzrə 2,4%, 

kartof üzrə 14,1%, quş əti və onun əlavə məhsulları üzrə 14,7%, mal əti üzrə 14,7%, təzə 

tərəvəz üzrə 39,7%, minik avtomobilləri üzrə 2,0 dəfə, polad prokatı üzrə 21,2%, mineral 

gübrələr üzrə 18,6%, hesablama maşınları, blok və qurğuları üzrə 29,2%, rezin şinlər üzrə 

10,1%, məişət kondisionerləri üzrə 1,8 dəfə, mebellər üzrə 6,1%, polietilen üzrə 21,7%, 

yük avtomobilləri üzrə 1,7 dəfə, paltaryuyan maşınlar üzrə 9,0%, qara metallardan 

künclüklər üzrə 11,9%, avtobuslar üzrə 2,0 dəfə artmış, bitki yağları üzrə 5,5%, siqaret 

üzrə 44,5%, çay üzrə 1,5%, qara metallardan borular üzrə 9,8%, qara metallardan 

çubuqlar üzrə 11,6%, sement və sement klinkerləri üzrə 20,9%, məişət soyuducuları üzrə 

isə 19,4% azalmışdır. 

Gömrük ödənişlərindən azad olunan idxal əməliyyatlarının əhatə dairəsinin son illər 

ərzində genişləndirilməsi şəraitində Dövlət Gömrük Komitəsi xətti ilə dövlət büdcəsinə 

təmin olunan gəlirlərin ümumi idxalın həcminin (1,0 ABŞ dolları 1,7 manat olmaqla manat 

ifadəsində) tərkibində xüsusi çəkisi növbəti il üçün 20,0% civarında nəzərdə tutulur ki, bu 

da cari və əvvəlki illə müqayisədə təxminən eyni səviyyədədir. 

Hesablama Palatasının nəzarət tədbirlərinin nəticələrinə əsasən aparılan 

qiymətləndirmələr vergi və gömrük orqanları xətti ilə təmin olunan daxilolmalar üzrə 

gəlirlərin dövlət büdcəsinə yığılması prosesində inzibatçılığın daha da təkmilləşdirilməli 

olan istiqamətlərinin mövcud olmasını göstərir. Bu istiqamətlər gömrük orqanları üzrə 



125 

 

bütün daxilolmaların (gömrük ödənişlərinin) dövlət büdcəsinə yığımı prosesi üzərində 

inzibatçılığın təşkilini əhatə edirsə, vergi orqanları üzrə yığılan vergi gəlirlərindən əsasən 

əlavə dəyər vergisi və 

sadələşdirilmiş vergi üzrə 

inzibatçılığın təşkilində özünü daha 

qabarıq göstərir. 

Belə ki, “Azərbaycan 

Respublikasının 2018-ci il dövlət 

büdcəsinin icrası haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanun 

layihəsinə və dövlət büdcəsinin 

icrasına dair illik hesabata 

Hesablama Palatasının Rəyində də 

göstərildiyi kimi, gömrük orqanları 

tərəfindən faktiki sona çatmış 

gömrük prosedurları çərçivəsində 

xarici ticarətin iştirakçılarından 

tutulmuş (yəni, gömrük 

rəsmiləşdirilməsi bitməklə ölkə 

ərazisinə sərbəst dövriyyəyə 

buraxılmış mallar üzrə) gömrük 

ödənişlərinin tam həcmdə dövlət 

büdcəsinin gəlirlərinin uçotu 

aparılan müvafiq xəzinə hesabına köçürülməməsi və ayrıca xəzinə hesabında 

fondlaşdırılması nəticəsində həmin vəsaitlər 2018-ci ilin büdcə gəlirlərinin 

hesabatlılığında əks etdirilməmişdir. Dövlət büdcəsinin gəlirlərinə aid edilməyən həmin 

xəzinə hesabında gömrük ödənişlərinin ümumi qalığı 2018-ci ilin sonuna 379,0 mln. 

manat təşkil etmişdirsə, cari ilin sentyabr ayının sonuna 194,9 mln. manata bərabərdir ki, 

bu qalıq vəsaitlər də növbəti ilin proqnozlarında qanunvericiliyin tələbləri çərçivəsində 

nəzərə alınmalıdır. 

“Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanun layihəsinə və “Büdcə zərfi”nə əlavə olunmuş müvafiq sənədlərə 

əsasən Vergilər Nazirliyi və Dövlət Gömrük Komitəsi xətti ilə dövlət büdcəsinin vergi 

gəlirləri (büdcə gəlirlərinin təsnifatının 1.1.1-ci, 1.1.2-ci, 1.1.3-cü və 1.1.4-cü köməkçi 

bölmələri səviyyəsində daxilolmalar nəzərdə tutulur) üzrə proqnoz 2018-ci ilin icrasına 

 
M a d d ə  9 .  Dövlət büdcəsinin gəlirləri 
 

9.1. Dövlət büdcəsinin gəlirləri 
aşağıdakılardan ibarətdir: 
9.1.1. dövlət vergiləri; 
9.1.2. qrantlar; 
9.1.3 digər gəlirlər. 

9.2. Dövlət büdcəsi gəlirlərinin yığımı 
Azərbaycan Respublikasının Vergi 
Məcəlləsinə və digər qanunvericilik 
aktlarına uyğun olaraq həyata keçirilir. 
Gəlirlərin məbləğinin yuxarı həddi dövlət 
büdcəsinin qanunla təsdiq olunmuş 
göstəriciləri ilə məhdudlaşmır. 
 
9.3. Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş 
həcmdən artıq ödənilmiş vergilərin, 
rüsumların, digər ödənişlərin və 
daxilolmaların büdcədən qaytarılması 
dövlət büdcəsi gəlirlərinin azaldılmasına 
aid edilir. 
 

HAŞİYƏ 
“Büdcə sistemi haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu 
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nisbətən 1063,4 mln. manat və ya 11,3%, 2019-cu ilin gözlənilən icrasına nisbətən isə 

955,6 mln. manat və ya 10,0% artımla 10507,0 mln. manat məbləğində nəzərdə 

tutulmuşdur. Vergi gəlirlərinin dövlət büdcəsinin ümumi gəlirlərinin tərkibində xüsusi çəkisi 

növbəti ilin proqnozlarında 43,5%-ə bərabərdir ki, bu da 2018-ci ilin icra və 2019-cu ilin 

gözlənilən icra göstəricisindən, müvafiq olaraq 1,6 faiz bəndi və 2,3 faiz bəndi yüksəkdir. 

2019-cu ilin yanvar-avqust ayları ərzində dövlət büdcəsinin vergi gəlirləri illik və 8 

aylıq proqnozlara qarşı, müvafiq olaraq 71,2% və 109,5% səviyyəsində 6803,7 mln. 

manat məbləğində icra olunmuşdur ki, bu da 2018-ci ilin eyni göstəricisini 712,1 mln. 

manat və ya 11,7% üstələyir (2017-2018-ci illərin yanvar-avqust ayları üzrə bu göstərici 

8,4%-ə bərabər olmuşdur). Eyni zamanda, cari ilin 8 ayının nəticələri üzrə dövlət 

büdcəsinin vergi gəlirlərinin ÜDM-də (50875,7 mln. manat) xüsusi çəkisi 13,4% təşkil 

etmişdir ki, bu da əvvəlki ilin müvafiq göstəricisindən (50521,9 mln. manata qarşı 6091,6 

mln. manat) 1,3 faiz bəndi yüksəkdir ki, bu isə vergi gəlirlərinin yığım əmsalının 

ümumilikdə müsbətə doğru dəyişməsini göstərir. 

2020-ci il üzrə nəzərdə tutulan vergi gəlirlərinin tərkibində Vergilər Nazirliyinin payı 

7457,0 mln. manat və ya 71,0%, Dövlət Gömrük Komitəsinin payı isə 3050,0 mln. manat 

və ya 29,0% təşkil etmişdir. 2018-ci ilin icrası və 2019-cu ilin gözlənilən icrası ilə 

müqayisədə 2020-ci il üçün nəzərdə tutulan proqnozlar vergi orqanlarının xətti ilə dövlət 

büdcəsinə təmin olunan vergi gəlirləri üzrə, müvafiq olaraq 564,3 mln. manat və ya 8,2% 

və 707,6 mln. manat və ya 10,5%, gömrük orqanlarının xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin 

olunan vergi gəlirləri üzrə isə, müvafiq olaraq 499,1 mln. manat və ya 19,6% və 248,0 

mln. manat və ya 8,9% çoxdur. 

Cari ilin sonuna gözlənilən göstəricilərə nisbətən artımların nazirlik xətti ilə təmin 

olunan vergi gəlirləri üzrə əsasən fiziki şəxslərin gəlir vergisi, əlavə dəyər vergisi və 

aksizlər, komitə xətti ilə təmin olunan vergi gəlirləri üzrə isə əsasən əlavə dəyər vergisi 

üzrə təmin olunacağı nəzərdə tutulur.    

Dövlət büdcəsinin vergi gəlirlərinin ÜDM-ə qarşı faiz nisbəti isə növbəti ilin 

proqnozlarında 12,6% səviyyəsindədir ki, bu da 2018-ci ilin icrasından 0,8 faiz bəndi, 

2019-cu ilin gözlənilən icrasından isə 0,5 faiz bəndi yüksəkdir (Şəkil 16). 

 

 

 

 

 

 



127 

 

Şəkil 16. Dövlət büdcəsinin vergi gəlirlərinin ÜDM-ə qarşı faiz nisbətlərinin dinamikası 
 

 

 

 

Ümumilikdə vergi gəlirlərinin ÜDM-ə qarşı faiz nisbətinin daha çox artmasına mənfi 

təsirlər əsasən neft sektoru üzrə vergi gəlirlərinin ÜDM-də xüsusi çəkisinin azalması 

(ümumiyyətlə aşağı səviyyədə olması) ilə əlaqədardır. 

Şəkildən göründüyü kimi, 5 (beş) illik dinamikada qeyri-neft sahələrindən vergi 

gəlirlərinin qeyri-neft ÜDM-də xüsusi çəkisi 14,7-16,7 faiz intervalında dəyişirsə, neft 

sahələrindən vergi gəlirlərinin neft ÜDM-də xüsusi çəkisi 6,2-7,6 faiz intervalında olmaqla 

növbəti il üçün 0,7 faiz bəndi azalma ilə proqnozlaşdırılır. Bu azalma bir tərəfdən neft-qaz 

sahəsində hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə podratçı tərəflərin mənfəət vergisinin 2018-

ci ilin icrası və 2019-cu ilin gözlənilən icrasına nisbətən, müvafiq olaraq 28,2% və 17,6% 

az proqnozlaşdırılması, digər tərəfdən isə Dövlət Neft Şirkətinin xətti ilə vergi ödənişləri 

üzrə (qiyməti tənzimlənən məhsulların ixracı zamanı məhsulların kontrakt (satış) qiyməti 

ilə respublika daxili müəssisə topdansatiş qiyməti arasındakı fərqdən büdcəyə ödənişlər 

istisna olmaqla) 1,26 mlrd. manat məbləğində proqnozun 2018-ci ilin icrası ilə 

müqayisədə 1,3%, 2019-cu ilin gözlənilən icrası ilə müqayisədə isə 5,3% azalma ilə 

nəzərdə tutulması hesabına yaranmışdır. 

Dövlət büdcəsinin neft sahələrindən vergi gəlirləri növbəti il üçün 1990,0 mln. manat 

məbləğində proqnozlaşdırılır ki, bu da 2018-ci ilin icrasından 303,7 mln. manat və ya 

13,2%, 2019-cu ilin gözlənilən icrasından isə 226,0 mln. manat və ya 10,2% çoxdur. 

Neft-qaz sahəsində hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə podratçı tərəflərin mənfəət 

vergisinin vergitutma bazası xammal (neft və qaz) ixracının həcmi və müvafiq sazişlərlə 

tənzimlənən vergi dərəcələri əsasında formalaşırsa, Dövlət Neft Şirkətinin xətti ilə vergi 

ödənişləri şirkətin Vergi Məcəlləsinə uyğun qaydada vergitutulan əməliyyatlarının (hasilat, 

ölkədaxili təqdimetmə, ixrac və s.) həcmi və rentabelliyin səviyyəsi ilə müəyyən olunur. 

Manatın ABŞ dollarına nisbətdə 2015-ci ildə baş vermiş məlum devalvasiyaları, eyni 

zamanda qiyməti tənzimlənən məhsulların ixracı zamanı məhsulların kontrakt (satış) 

13.5
12.1 11.8 12.1 12.6

7.3
6.2 7.0 7.6 6.9

16.7 15.5 15.2 14.7 15.6

2016-cı il 2017-ci il 2018-ci il 2019-cu il                                                                                                       
(gözlənilən icra)

2020-ci il                                                          
(proqnoz layihəsi)

vergi gəl-nin ÜDM-ə nisbəti neft sah-dən vergi gəl-nin neft sekt. üzrə ÜDM-ə nisbəti
qeyri-neft sah-dən vergi gəl-nin qeyri-neft sekt. üzrə ÜDM-ə nisbəti
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qiyməti ilə respublika daxili müəssisə topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən büdcəyə 

ödənişlərə görə şirkət üzrə proqnozun əvvəlki illərlə müqayisədə əhəmiyyətli artımlarla 

(2015-ci ilə nisbətən 17,7%, 2016-cı ilə nisbətən 75,7%, 2017-ci ilə nisbətən 14,5%, 2018-

ci ilə nisbətən 28,5%, 2019-cu ilin gözlənilən icrasına nisbətən 58,3%) hesablanması 

şəraitində 2020-ci il üçün Dövlət Neft Şirkətinin xətti ilə vergi ödənişlərinin 2014-cü və 

2018-ci illərlə müqayisədə azalma ilə, eyni zamanda 2015-ci ilin faktiki icrası ilə təxminən 

eyni səviyyədə proqnozlaşdırılması əlavə dəqiqləşdirmələr tələb edir. 

Nəzərə alınmalıdır ki, cari ilin 6 ayında Dövlət Neft Şirkəti üzrə 124,2 mln. manat 

mənfəət vergisi dövlət büdcəsinə ödənilmişdir ki, bu da 2018-ci ilin illik ödənişinin 70,6%-

nə bərabərdir. Qiyməti tənzimlənən məhsulların ixracı zamanı məhsulların kontrakt (satış) 

qiyməti ilə respublika daxili müəssisə topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən büdcəyə 

ödənişlərin növbəti il üçün cari illə müqayisədə 58,3%-lik artımla proqnozlaşdırılması təbii 

ki, rentabellik səviyyəsinə də müsbət töhvələr veriləcəyini deməyə əsas verir. 

Dövlət büdcəsinin qeyri-neft sahələrindən vergi gəlirləri növbəti il üçün 8517,0 mln. 

manat məbləğində proqnozlaşdırılır ki, bu da 2018-ci ilin icrasından 1367,1 mln. manat 

və ya 19,1%, 2019-cu ilin gözlənilən icrasından isə 1181,6 mln. manat və ya 16,1% 

çoxdur. 

Dövlət büdcəsinin qeyri-neft sahələrindən vergi gəlirlərinin ÜDM-ə qarşı faiz 

nisbətinin daha dolğun mənzərəsini təsəvvür etmək üçün təbii ki, eyni zamanda vergi 

qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş vergi güzəştlərinin və azadolmalarının həcmi də 

nəzərə alınmalıdır. Vergilər Nazirliyinin növbəti büdcə ili üçün dövlət büdcəsinin 

layihəsinin hazırlanması ilə əlaqədar Maliyyə Nazirliyinə təqdim etdiyi məlumatlarına 

əsasən ölkə üzrə vergi güzəşt və azadolmalardan istifadə etmiş şəxslərin sayı bütün 

tədiyyə növləri səviyyəsində artaraq 2018-ci ilin nəticələrinə əsasən ümumilikdə 

1267109-a çatmış, eyni zamanda vergi güzəşt və azadolmalarının məbləği 1275,9 mln. 

manat təşkil etmişdir. “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik 

edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 30 noyabr tarixli 1356-VQD 

nömrəli Qanununa uyğun olaraq cari ildən Vergi Məcəlləsinə edilmiş çox saylı yeniliklər 

çərçivəsində güzəşt və azadolmaların əhatə dairəsinin daha da genişləndirilməsi 

şəraitində 2019-cu ilin nəticələrinə əsasən vergi güzəştlərindən istifadə edən şəxslərin 

sayının, eləcə də güzəşt və azadolmaların məbləğinin artacağı gözləniləndir. 

Belə ki, qüvvədə olan Vergi Məcəlləsində vergi güzəşt və azadolmalarının sayı 

ümumilikdə 159-za bərabərdir ki, bunun da 45-i (28,3%-i) fiziki şəxslərin gəlir vergisi, 29-

u (18,2%-i) hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi, 45-i (28,3%-i) əlavə dəyər vergisi, 5-i (3,1%-
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i) aksizlər, 20-si (12,6%-i) əmlak vergisi, 10-u (6,3%-i) torpaq vergisi, 5-i (3,1%-i) isə 

sadələşdirilmiş vergi üzrədir.  

Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə növbəti ildən geniş 

əhatəli dəyişikliklərin edilməsini nəzərdə tutan 2020-ci ilin “Büdcə zərfi”nə əlavə olunmuş 

müvafiq qanun layihəsində də ümumilikdə 10 sayda vergi güzəşt və azadolmalarının 

tətbiq olunması nəzərdə tutulmuşdur. 

Vergi güzəşt və azadolmalarının genişləndirilməsi siyasəti çərçivəsində iqtisadi 

səmərəliliyin, xüsusilə də stimullaşdırıcı güzəştlərin tətbiq olunması şəraitində əldə 

olunan faktiki nəticələrin gözləntilərə cavab verməsi səviyyəsinin qiymətləndirilməsi, 

eləcə də güzəşt və azadolmaların növbəti illər üzrə mütləq həcminin tənzimlənməsi 

(proqnozlaşdırılması) istiqamətində praktiki əhəmiyyət kəsb edən işlərin aparılması üçün 

aidiyyəti icra hakimiyyəti orqanlarının (iqtisadiyyat, maliyyə, vergilər nazirliklərinin) iştirakı 

ilə illik iş planı əsasında daimi fəaliyyət 

göstərən müvafiq işçi qrupunun 

formalaşdırılması məsələsinə baxılması 

məqsədəmüvafiq hesab olunur. 

Nəzərə alınmalıdır ki, istər 2020-ci ilin 

“Büdcə zərfi”ndə, istərsə də “2020-ci və 

gələn üç il üzrə İqtisadi və Sosial İnkişaf 

Konsepsiyası və Proqnoz Göstəriciləri”ndə 

növbəti illər üzrə vergi güzəşt və 

azadolmalarının mütləq həcminin 

proqnozlaşdırılması ilə əlaqədar hər-hansı 

məlumatlar əks etdirilməmişdir. Həmin 

sənədlərə əsasən eyni zamanda, 2020-ci il 

üçün büdcə-vergi siyasətində kölgə 

iqtisadiyyatının azaldılması əsas 

istiqamətlərdən biri kimi müəyyənləşdirilsə 

də, vergi gəlirlərinin potensialının 

hesablanmasında əsas meyarlardan olan 

“kölgə iqtisadiyyatı” və “vergi boşluğu” 

göstəricilərinin konkret mütləq həcmlərinin 

proqnozlaşdırılması üçün dünyada mövcud 

olan təkmil təcrübələrdən hələ də istifadə 

olunmur. 

Mahiyyəti baxımından vergi 

güzəşt və azadolmalarını əhali 

sektorunun və müvafiq dövlət 

təsisatlarının xərclərinə qənaət 

olunmasını, gəlirlərinin 

artmasını, sərbəst dövriyyə 

vəsaitlərinin formalaşmasını 

şərtləndirən sosial və real 

sektorun müəyyən sahəsinin 

inkişafını təşviq edən 

stimullaşdırıcı güzəştlər kimi 

əsasən iki qrupa ayırmaq olar. 

Bu bölgü üzrə ümumilikdə 159 

sayda olan vergi güzəşt və 

azadolmalarının 66-sı və ya 

41,5%-i sosial, 93-ü və ya 

58,5%-i isə stimullaşdırıcı 

güzəştlərdən ibarət olur ki, 

sosial güzəştlərin də əsas hissəsi 

(75,8%-i) fiziki şəxslərin gəlir 

vergisinə və əlavə dəyər 

vergisinə aiddir. 
 

HAŞİYƏ 

VERGİ    AZADOLMALARI 
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2020-ci ildən qüvvəyə minməsi nəzərdə tutulan “Azərbaycan Respublikasının Vergi 

Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanun 

layihəsində əks etdirilən yeniliklər sırasında Rəydə artıq qeyd olunduğu kimi, POS-

terminalların quraşdırılması və istifadə olunmasına şəraitin yaradılması sahəsində vergi 

ödəyicilərinə məsuliyyət tədbirlərinin tətbiq olunması, eləcə də əlavə dəyər vergisinə cəlb 

olunan dövriyyələr üzrə vergi tutulan əməliyyatın vaxtının təqdim edilən (ediləcək) mallar 

(işlər və xidmətlər) üçün həyata keçirilmiş ödənişə görə müəyyənləşdirilməsi məsələləri 

də öz əksini tapmışdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Vergi Məcəlləsi ilə POS terminalların quraşdırılmasının 

təmin olunmasının vergi ödəyicilərinin vəzifələrinə aid edilməsinə və “İstehlakçıların 

hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununda POS 

terminalların quraşdırılmamasının qanunla nəzərdə tutulmuş məsuliyyətə səbəb 

olmasının göstərilməsinə baxmayaraq hal-hazıradək qanunvericilikdə hər-hansı konkret 

məsuliyyət tədbirinin müəyyənləşdirilməməsi, nəzarət-kassa aparatları quraşdırılmış 

kommersiya obyektlərinin POS terminallarla əhatə olunma səviyyəsinin aşağı olması, 

istehlakçıların nağdsız ödəniş etmək imkanının təmin olunmaması hallarının mövcud 

olması, bu halların xüsusilə səhiyyə sahəsində kütləvi xarakter daşıması kimi nağdsız 

ödənişlərin dövriyyəsinin artmasına mənfi təsir edən hallar barədə artıq neçə illərdir ki, 

Hesablama Palatasının rəylərində müvafiq şərhlər təqdim edilir. 

Qanun layihəsində əlavə dəyər vergisi üzrə vergi tutulan əməliyyatın vaxtının təqdim 

edilən (ediləcək) mallar (işlər və xidmətlər) üçün həyata keçirilmiş ödənişə görə 

müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar növbəti ildən nəzərdə tutulan yeniliklərin tətbiqi, 

Hesablama Palatasının araşdırmalarına əsasən, risklərlə müşayiət olunacaqdır ki, bu da 

qısamüddətli dönəmdə ƏDV-nin yığımı prosesinin inzibatçılığında əlavə çətinliklər yarada 

bilər. 

Belə ki, faktiki sona çatmış gömrük prosedurları (malların ölkə ərazisinə sərbəst 

dövriyyəyə buraxılması) çərçivəsində ƏDV ödəyicisi kimi qeydiyyatda olan xarici ticarətin 

iştirakçılarından tutulan, lakin dövlət büdcəsinin gəlirlərinə aid edilməyən (müvafiq xəzinə 

hesabının qalığında saxlanılan) ƏDV məbləğlərinin vergi orqanının avtomatlaşdırılmış 

informasiya sistemində ödənişi deyil, hesablanmanı bildirən sənəd olan gömrük 

bəyannamələri əsasında əvəzləşdirilməsi, eləcə də ölkə üzrə hüquqi və fiziki şəxslər 

(əhali sektoru istisna olmaqla) tərəfindən bank hesablarından nağdlaşdırılan vəsaitlərin 

həcminin artması iki əsas riskli məsələni təşkil edir. 

Birinci məsələ ilə əlaqədar qeyd etmək lazımdır ki, Vergi Məcəlləsinə əsasən vergi 

orqanlarının avtomatlaşdırılmış vergi informasiya sistemində “ƏDV-nin ödənildiyini 
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göstərən idxal sənədləri” kimi yalnız gömrük bəyannamələri tələb olunur. Belə olan halda, 

gömrük orqanları tərəfindən malların ölkə ərazisinə sərbəst dövriyyəyə buraxılmasına 

görə ƏDV qeydiyyatında olan xarici ticarətin iştirakçılarından tutulmuş, lakin dövlət 

büdcəsinin gəlirlərinin uçotu aparılan xəzinə hesabına tam həcmdə köçürülməyən (digər 

xəzinə hesabının qalığında saxlanılan) ƏDV məbləğlərinin əvəzləşdirilməsi prosesində 

hər-hansı məhdudiyyətlər tətbiq olunmur. Son nəticədə ixtiyari ƏDV qeydiyyatında olan 

şəxsin idxalda ödədiyi ƏDV məbləğlərinin dövlət büdcəsinin gəlirlərinə aid edilmədiyi 

halda əldə olunmuş gömrük bəyannamələri əsasında əvəzləşdirilməsi mümkün olur ki, 

bu da ölkə üzrə ƏDV-nin büdcə gəlirlərinin hesabatlılığında azaldılması deməkdir. 

İkinci məsələ ilə əlaqədar nəzərə alınmalıdır ki, büdcə gəlirlərinin hesabatlılığındakı 

114330 nömrəli təsnifat kodu üzrə pul vəsaitlərinin nağd qaydada bank hesablarından 

çıxarılmasına görə ödənilən sadələşdirilmiş verginin həcminə uyğun aparılmış 

hesablamalara əsasən hüquqi və fiziki şəxslər (əhali sektoru istisna olmaqla) tərəfindən 

nağdlaşdırılan vəsaitin təxmini məbləği 2018-ci ildə 2,9 mlrd. manata (o cümlədən, hüquqi 

şəxslər üzrə 2,7 mlrd. manata, fiziki şəxslər üzrə 0,2 mlrd. manata) bərabər olmaqla, 

2019-cu ilin sonuna 3,0 mlrd manat (o cümlədən, hüquqi şəxslər üzrə 2,8 mlrd. manat, 

fiziki şəxslər üzrə 0,2 mlrd. manat) olacağı gözlənilir, 2020-ci il üçün isə 3,6 mlrd. manat 

(o cümlədən, hüquqi şəxslər üzrə 3,4 mlrd. manat, fiziki şəxslər üzrə 0,2 mlrd. manat) 

məbləğində proqnozlaşdırılır. 2019-ci ilin yanvar-avqust aylarında bu göstərici əvvəlki ilin 

eyni dövrü ilə müqayisədə 0,4 mlrd. manat və ya 19,0% artaraq 2,5 mlrd. manat (o 

cümlədən, hüquqi şəxslər üzrə 2,4 mlrd. manat, fiziki şəxslər üzrə 0,1 mlrd. manat) təşkil 

etmişdir. Həmçinin, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının məlumatlarına əsasən 

2019-cu ilin yanvar-avqust aylarında dövriyyədə olan nağd pulların həcmi ümumilikdə 9,3 

mlrd. manata, dövriyyədə olan nağd pul kütləsinin pul bazasına nisbəti isə 81,4%-ə 

çatmışdır ki, bu da əvvəlki ilin analoji göstəricilərindən, müvafiq olaraq 1,8 mlrd. manat və 

0,9 faiz bəndi çoxdur. 

Göstərilənləri nəzərə alaraq, ƏDV üzrə növbəti ildən tətbiq olunması nəzərdə 

tutulan islahatların reallaşdırılması üçün əlverişli şəraitin yaradılması məqsədilə malların 

ölkə ərazisinə sərbəst dövriyyəyə buraxılmasına görə xarici ticarətin iştirakçılarından 

tutulan ƏDV məbləğlərinin tam həcmdə vaxtında dövlət büdcəsinə köçürülməsi, ƏDV-nin 

əvəzləşdirilməsi prosesinin təkmilləşdirilməsi, eləcə də pul vəsaitlərini bank 

hesablarından nağdlaşdıran vergi ödəyiciləri üzrə demotivasiya (eyni zamanda, nağdsız 

əməliyyatlara üstünlük verilməsini təşviq edən motivasiya) tədbirlərinin gücləndirilməsi 

təklif olunur. 
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Eyni zamanda, nəzarət tədbirlərinin nəticələrinə əsaslanaraq Hesablama Palatası 

vergi orqanları xətti ilə qeyri-neft sahələrindən təmin olunan vergi gəlirlərinin yığımının 

daha da optimallaşdırılmasını ilk növbədə vergi orqanlarının elektron informasiya 

sistemindəki məlumat resurslarının mərkəzləşdirilmiş qaydada bütün şəbəkə üzrə 

koordinasiya olunmuş şəkildə emalı və risklərin aşkar olunaraq zəruri tədbirlərin vaxtında 

həyata keçirilməsi prosesinin təkmilləşdirilməsində, proqnozların vergilərin əsas 

məbləğləri hesabına yerinə yetirilməsini və könüllü bəyanetmə səviyyəsinin artımına nail 

olunmasını əsas meyarlar kimi qəbul etməklə vergi orqanlarının fəaliyyətində səmərəlilik 

hədəflərinin müəyyənləşdirilməsində görür. 

Vergi orqanları xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin olunan gəlirlər üzrə könüllü 

bəyanetmə səviyyəsi (yəni, müvafiq hesabata əsasən ümumi hesablanmış vəsaitlərin 

tərkibində vergi ödəyiciləri tərəfindən bəyan olunmuş vəsaitlərin xüsusi çəkisi) 2016-cı 

ildə 47,3%, 2017-ci ildə 54,7%, 2018-ci ildə 51,1%, 2019-cu ilin 6 ayında isə 80,4% təşkil 

etmişdir ki, bu da könüllü bəyanetmə əmsalının əsasən müsbət istiqamətdə inkişaf 

etdiyini göstərir.    

Gömrük orqanları xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin olunan gəlirlərin isə yığımı 

prosesinin daha da təkmilləşdirilməsi məqsədilə elektron informasiya sistemində xarici 

ticarətin iştirakçılarının dövlət büdcəsi ilə hesablaşmalarının uçotunun aparılmasında 

“şəxsi hesab vərəqəsi” prinsipinin tətbiq olunması, o cümlədən borc və artıqödəmə 

məbləğlərinin, eləcə də gömrük ödənişlərinin (ödənişləri həyata keçirən şəxslərin) 

gömrük bəyannamələrinə uyğun uçotunun təşkil olunması məqsədəmüvafiq hesab 

olunur. 

Ümumilikdə isə vergi və gömrük inzibatçılığının inkişafı üçün inzibatçılığın 

səmərəliliyinin mütəmadi olaraq qiymətləndirilməsi (diaqnostikası) mütləq şərtdir ki, bu 

baxımdan da konkret hədəflər üzrə kəmiyyət göstəriciləri əks etdirilməklə inzibatçılığın 

orta və uzunmüddətli dövr üçün inkişafı strategiyasının təsdiq olunması zərurəti yaranır. 

Dövlət büdcəsinin vergi gəlirlərinin tərkibində fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə 

proqnoz 1175,0 mln. manat məbləğində nəzərdə tutulur ki, bu da dövlət büdcəsi 

gəlirlərinin 4,9%-i, dövlət büdcəsinin vergi gəlirlərinin 11,2%-i, Vergilər Nazirliyi xətti ilə 

dövlət büdcəsinə təmin olunan gəlirlərin isə 14,9%-i səviyyəsindədir. 2020-ci il üzrə 

nəzərdə tutulan proqnoz 2018-ci ilin icrasına nisbətən 179,1 mln. manat və ya 18,0%, 

2019-cu ilin gözlənilən icrasına nisbətən isə 295,0 mln. manat və ya 33,5% artırılmışdır 

(Cədvəl 30). 
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Cədvəl 30. Fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə proqnoz və icra göstəriciləri, min manatla 
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Büdcə gəlirlərinin təsnifat adları 
2018-ci il 

icra 

2019-cu il 
proqnoz 

və 
gözlənilən 

icra 

2020-ci il 

proqnoz 
layihəsi 

müqayisə 

2018-ci ilin icrasına 
nisbətən 

2019-cu ilin icrasına 
nisbətən 

məbləğlə %-lə məbləğlə %-lə 

111 100 fiziki şəxslərin gəlir vergisi 995 928,5 880 000,0 1 175 000,0 179 071,5 118,0 295 000,0 133,5 

111 110 muzdlu işlə əlaqədar gəlir vergisi 946 660,7 822 000,0 1 103 000,0 156 339,3 116,5 281 000,0 134,2 

111 111 

neft-qaz sahəsində fəaliyyəti 
olmayan və qeyri-dövlət sektoruna 
aid edilən vergi ödəyicilərində 
muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən 
gəlirlərdən gəlir vergisi  

199 983,0 9 000,0 10 000,0 -189 983,0 5,0 1 000,0 111,1 

111 112 

hasilatın pay bölgüsü sazişləri 
üzrə podratçı təşkilatlarda muzdlu 
işlə əlaqədar əldə edilən 
gəlirlərdən gəlir vergisi 

121 435,0 120 000,0 118 000,0 -3 435,0 97,2 -2 000,0 98,3 

111 113 

hasilatın pay bölgüsü sazişləri 
üzrə xarici və yerli subpodratçı 
təşkilatlarda muzdlu işlə əlaqədar 

əldə edilən gəlirlərdən gəlir vergisi 

178 404,0 170 000,0 160 000,0 -18 404,0 89,7 -10 000,0 94,1 

111 114 
büdcə təşkilatlarında işləyənlərin 
muzdlu işlə əlaqədar əldə etdikləri 

gəlirlərindən gəlir vergisi 

249 609,0 285 300,0 500 000,0 250 391,0 2 dəfə 214 700,0 175,3 

111 115 

dövlətin adından yaradılan publik 
hüquqi şəxslərdə işləyənlərin 

muzdlu işlə əlaqədar əldə etdikləri 
gəlirlərindən gəlir vergisi  

13 137,0 24 000,0 30 000,0 16 863,0 
2.3 

dəfə 
6 000,0 125,0 

111 116 

səhmlərinin və ya paylarının 51 və 
daha artıq faizi birbaşa və ya 
dolayısilə dövlətə məxsus olan 
hüquqi şəxslərdə işləyənlərin 
muzdlu işlə əlaqədar əldə etdikləri 
gəlirlərindən gəlir vergisi  

180 081,0 209 200,0 280 000,0 99 919,0 155,5 70 800,0 133,8 

111 117 
digər sahələrdə işləyənlərin 
muzdlu işlə əlaqədar əldə etdikləri 
gəlirlərindən gəlir vergisi  

4 012,0 4 500,0 5 000,0 988,0 124,6 500,0 111,1 

111 120 
muzdlu işə aid olmayan 
fəaliyyətdən gəlir vergisi 

37 859,2 44 000,0 54 000,0 16 140,8 142,6 10 000,0 122,7 

111 121 

muzdlu işə aid olmayan 

fəaliyyətdən əldə edilən gəlirlərdən 
gəlir vergisi 

7 884,0 10 000,0 14 000,0 6 116,0 177,6 4 000,0 140,0 

111 122 

hasilatın pay bölgüsü sazişləri 
üzrə podratçı və xarici subpodratçı 
təşkilatlarda muzdlu işlə əlaqədar 
olmayan gəlirlərdən gəlir vergisi 

4 849,6 6 000,0 5 800,0 950,4 119,6 -200,0 96,7 

111 123 

idman oyunları ilə əlaqədar 
aparılan mərc oyunlarından, 
lotereyaların keçirilməsindən, 
habelə digər yarışlardan və 
müsabiqələrdən pul şəklində əldə 
edilən uduşlardan (mükafatlardan) 
gəlir vergisi 

16 748,6 16 000,0 17 000,0 251,4 101,5 1 000,0 106,3 

111 124 

Vergi ödəyicisi kimi vergi 
orqanında uçotda olmayan fiziki 
şəxslərin “Nağdsız hesablaşmalar 
haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun 3.5-ci 
maddəsində göstərilən malların 
təqdim edilməsindən əldə etdikləri 
gəlirlərindən gəlir vergisi 

 150,0 200,0 200,0  50,0 133,3 

111 125 
Fiziki şəxsin qeyri-sahibkarlıq 
fəaliyyəti üzrə illik gəlirindən gəlir 
vergisi  

3 742,0 7 000,0 11 000,0 7 258,0 
2.9 

dəfə 
4 000,0 157,1 

111 126 

Xüsusi notariusların notariat 
hərəkətlərinə, habelə notariat 
hərəkətləri ilə əlaqədar 
göstərdikləri xidmətlərə görə 
alınan haqlardan gəlir vergisi 

4 635,0 4 850,0 6 000,0 1 365,0 129,4 1 150,0 123,7 

111 130 fiziki şəxslərin digər gəlirlərindən 11 408,7 14 000,0 18 000,0 6 591,3 157,8 4 000,0 128,6 
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Fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə 01 aprel 2019-cu il tarixə dövlət büdcəsinə olan 

borcun (verginin əsas məbləği üzrə) məbləği 33,0 mln. manat təşkil etmişdir ki, bu da 

növbəti il üzrə nəzərdə tutulan proqnozun 2,8%-nə bərabərdir. 

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə proqnozun 93,9%-ni təşkil edən muzdlu işlə 

əlaqədar gəlirlərdən gəlir vergisinin (büdcə gəlirlərinin təsnifat kodu 111110) proqnozu 

2018-ci ilin icrasına nisbətən 156,3 mln. manat və ya 16,5%, 2019-cu ilin gözlənilən 

icrasına nisbətən isə 281,0 mln. manat və ya 34,2% artımla 1103,0 mln. manat 

məbləğində nəzərdə tutulur. 

Fiziki şəxslərin muzdlu işlə əlaqədar gəlirlərindən gəlir vergisi üzrə proqnozların 

artırılması büdcə təşkilatları, dövlətin adından yaradılan publik hüquqi şəxslər və səhmləri 

dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə əmək haqlarının əhəmiyyətli səviyyədə artması 

hesabına mümkün olmuşdur. Bu dövlət təsisatları (büdcə gəlirlərinin 111114, 111115 və 

111116 nömrəli təsnifat kodları) üzrə ümumilikdə muzdlu işlə əlaqədar gəlirlərdən gəlir 

vergisi 2020-ci il üçün 810,0 mln. manat məbləğində proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da 2018-

ci ilin icra və 2019-cu ilin gözlənilən icra göstəriciləri ilə müqayisədə, müvafiq olaraq 367,2 

mln. manat və ya 82,9% və 291,5 mln. manat və ya 56,2% çoxdur. 

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə 2020-ci ilin proqnozunun 4,6%-ni təşkil edən 

muzdlu işə aid olmayan fəaliyyət üzrə gəlirdən gəlir vergisi (büdcə gəlirlərinin təsnifat 

kodu 111120) 2018-ci ilin icrasına nisbətən 16,1 mln. manat və ya 42,6%, 2019-cu ilin 

gözlənilən icrasına nisbətən isə 10,0 mln. manat və ya 22,7% artımla 54,0 mln. manat 

məbləğində proqnozlaşdırılmışdır. 

Eyni zamanda, fiziki şəxslərin gəlir vergisi proqnozunun 1,5%-ni təşkil edən fiziki 

şəxslərin digər gəlirlərindən gəlir vergisinin (büdcə gəlirlərinin təsnifat kodu 111130) 

proqnozu 2018-ci ilin icrası və 2019-cu ilin gözlənilən icrası ilə müqayisədə, müvafiq 

olaraq 6,6 mln. manat və ya 57,8% və 4,0 mln. manat və ya 28,6% artımla nəzərdə 

tutulmuşdur. 

Cari il üzrə illik və 8 aylıq proqnozların icrası səviyyəsi, müvafiq olaraq fiziki şəxslərin 

gəlir vergisi üzrə ümumilikdə 66,4% və 103,4%, o cümlədən muzdlu işlə əlaqədar 

gəlirlərdən gəlir vergisi üzrə 65,6% və 102,2%, muzdlu işə aid olmayan fəaliyyət üzrə 

gəlirdən gəlir vergisi üzrə 51,6% və 80,4%, fiziki şəxslərin digər gəlirlərindən gəlir vergisi 

üzrə isə 184,9% və 2,9 dəfə təşkil etmişdir. 

2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə cari ilin yanvar-avqust aylarında ölkə 

əhalisinin nominal gəlirlərinin 6,4% artaraq 36861,6 mln. manat, əhalinin hər nəfərinə 

düşən nominal gəlirlərin 5,5% artaraq 3727,8 manat məbləğində olması, ölkə 

iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əmək haqqı məbləğinin 
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yanvar-iyul aylarında 8,4% artaraq 587,7 manat təşkil etməsi növbəti ilin makroiqtisadi 

şəraitinin əlverişli olacağına müəyyən əminlik yaradır. 

Dövlət sektorunda cari ildə baş vermiş və gələn il üçün gözlənilən əmək haqqı 

artımlarını, eləcə də “2020-ci və gələn üç il üzrə İqtisadi və Sosial İnkişaf Konsepsiyası 

və Proqnoz Göstəriciləri”ndə 2020-ci il üçün əhalinin gəlirlərinin 10,1% nominal artımla 

64265,4 mln. manat, orta aylıq əmək haqqı məbləğinin 15,5% nominal artımla 716,7 

manat, eləcə də əhalinin məşğulluq səviyyəsinin 1,2% artımla 5005,7 min nəfər 

səviyyəsində nəzərdə tutulması, bu artımların əvvəlki illərlə müqayisədə inkişaf tempinin 

sabit olması fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə növbəti il üçün nəzərdə tutulan proqnozların 

makroiqtisadi şəraitə adekvat olmaqla artıqlaması ilə yerinə yetiriləcəyinə əminlik yaradır.   

Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi üzrə proqnoz 2656,5 mln. manat məbləğində 

nəzərdə tutulur ki, bu da dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 11,0%-i, dövlət büdcəsinin vergi 

gəlirlərinin 25,3%-i, Vergilər Nazirliyi xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin olunan gəlirlərin isə 

33,7%-i səviyyəsindədir. 2020-ci il üzrə nəzərdə tutulan proqnoz 2018-ci ilin icrasına 

nisbətən 156,9 mln. manat və ya 6,3% çox, 2019-cu ilin gözlənilən icrasına nisbətən isə 

13,9 mln. manat və ya 0,5% azdır (Cədvəl 31). 
 

Cədvəl 31. Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi üzrə proqnoz və icra göstəriciləri, min manatla 
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Büdcə gəlirlərinin təsnifat adları 
2018-ci il 

icra 

2019-cu il 
proqnoz və 
gözlənilən 

icra 

2020-ci il 

proqnoz 
layihəsi 

müqayisə 

2018-ci ilin 
icrasına nisbətən 

2019-cu ilin icrasına 
nisbətən 

məbləğlə %-lə məbləğlə %-lə 

111 200 
Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) 
vergisi 

2 499 648,2 2 670 400,0 2 656 500,0 156 851,8 106,3 -13 900,0 99,5 

111 210 
rezident müəssisələrin mənfəət 
vergisi 

638 682,0 900 883,0 1 016 495,0 377 813,0 159,2 115 612,0 112,8 

111 220 

qeyri-rezident müəssisələrin 
Azərbaycan Respublikasında daimi 
nümayəndəliyi ilə bağlı olan 
gəlirlərdən vergi 

248 286,0 348 318,0 356 172,0 107 886,0 143,5 7 854,0 102,3 

111 230 
hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə 
podratçı tərəflərin mənfəət vergisi 

1 090 387,0 886 000,0 730 000,0 -360 387,0 66,9 -156 000,0 82,4 

111 240 
hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə 
xarici subpodratçıların mənfəət 
vergisi 

191 630,0 188 101,0 187 833,0 -3 797,0 98,0 -268,0 99,9 

111 250 
dividendlərdən, faizlərdən, icarədən 
və royaltidən əldə olunan gəlirlərdən 
və digər gəlirlərdən gəlir vergisi 

323 030,0 339 298,0 358 000,0 34 970,0 110,8 18 702,0 105,5 

111 251 

Azərbaycan Respublikası ilə digər 
dövlətlər arasında beynəlxalq rabitə 
və ya beynəlxalq daşımalar həyata 
keçirilərkən, rabitə və ya nəqliyyat 
xidmətləri üçün rezident 
müəssisələrin və ya sahibkarın 
ödəmələrindən gəlir vergisi 

14 064,0 21 498,0 17 000,0 2 936,0 120,9 -4 498,0 79,1 

111 252 

Azərbaycan Respublikasının 
rezidentləri tərəfindən qeyri-rezident 
şəxslərə məxsus elektron pul 
kisəsində yaradılan hesaba pul 
köçürülərkən, əməliyyatı həyata 
keçirən yerli bank, xarici bankın 
Azərbaycan Respublikasındakı filialı 
və ya poçt rabitəsinin milli operatoru 
tərəfindən ödəmə mənbəyində 
tutulan vergi 

945,0 1 800,0 2 000,0 1 055,0 
2.1 

dəfə 
200,0 111,1 
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111 253 

Güzəştli vergi tutulan ölkələrdə təsis 
edilmiş (qeydiyyatdan keçmiş) 
şəxslərə, o cümlədən digər ölkələrdə 
olan filial və ya nümayəndəliklərinə, 
habelə güzəştli vergi tutulan 
ölkələrdə olan bank hesablarına 
rezidentlərin və qeyri-rezidentlərin 
Azərbaycan Respublikasındakı daimi 
nümayəndəlikləri tərəfindən birbaşa 
və ya dolayısilə edilən ödənişlərdən 
gəlir vergisi 

9 699,0 2 000,0 5 000,0 -4 699,0 51,6 3 000,0 
2.5 

dəfə 

111 254 
Dividendlərdən, faizlərdən, icarə 
haqlarından, royaltidən və digər 
gəlirlərdən gəlir vergisi 

298 322,0 314 000,0 334 000,0 35 678,0 112,0 20 000,0 106,4 

111 270 
Sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlir əldə 
edən qeyri-kommersiya təşkilatlarının 
mənfəət vergisi  

7 633,2 7 800,0 8 000,0 366,8 104,8 200,0 102,6 

 

Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi üzrə 01 aprel 2019-cu il tarixə dövlət büdcəsinə 

olan borcun (verginin əsas məbləği üzrə) məbləği 207,1 mln. manat təşkil etmişdir ki, bu 

da növbəti il üzrə proqnozun 7,8%-nə bərabərdir. 

Mənfəət vergisi üzrə ümumi proqnozun 38,3%-ni təşkil edən rezident müəssisələrin 

mənfəət vergisi 2018-ci ilin icrasına nisbətən 59,2% (377,8 mln. manat), 2019-cu ilin 

gözlənilən icrasına nisbətən isə 12,8% (115,6 mln. manat) artımla 1016,5 mln. manat 

məbləğində, 13,4%-ni təşkil edən qeyri-rezidentlərin mənfəət vergisi 2018-ci ilin icrasına 

və 2019-cu ilin gözlənilən icrasına nisbətən, müvafiq olaraq 43,5% (107,9 mln. manat) və 

2,3% (7,9 mln. manat) artımla 356,2 mln. manat məbləğində, 27,5%-ni təşkil edən 

hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə podratçı tərəflərin mənfəət vergisi 2018-ci ilin icrasına 

nisbətən 33,1% (360,4 mln. manat) və 2019-cu ilin gözlənilən icrasına nisbətən 17,6% 

(156,0 mln. manat) azalma ilə 730,0 mln. manat məbləğində, 7,1%-ni təşkil edən hasilatın 

pay bölgüsü sazişləri üzrə xarici subpodratçı tərəflərin mənfəət vergisi 2018-ci ilin icrasına 

və 2019-cu ilin gözlənilən icrasına nisbətən müvafiq olaraq 2,0% (3,8 mln. manat) və 

0,1% (0,3 mln. manat) azalma ilə 187,8 mln. manat məbləğində, 13,5%-ni təşkil edən 

dividentlərdən, faizlərdən, icarədən və royaltidən əldə olunan gəlir və digər gəlirlərdən 

mənfəət vergisi 2018-ci ilin icrasına nisbətən 10,8% (35,0 mln. manat) və 2019-cu ilin 

gözlənilən icrasına nisbətən 5,5% (18,7 mln. manat) artımla 358,0 mln. manat 

məbləğində, 0,3%-ni təşkil edən sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlir əldə edən qeyri-

kommersiya təşkilatlarının mənfəət vergisi isə 2018-ci ilin icrasına nisbətən 4,8% (0,4 

mln. manat) və 2019-cu ilin gözlənilən icrasına nisbətən 2,6% (0,2 mln. manat) artımla 

8,0 mln. manat məbləğində nəzərdə tutulur. 

Cari il üzrə illik və 8 aylıq proqnozların icrası səviyyəsi, müvafiq olaraq hüquqi 

şəxslərin mənfəət vergisi üzrə ümumilikdə 66,3% və 103,4%, o cümlədən rezidentlərin 

mənfəət vergisi üzrə 77,6% və 120,9%, qeyri-rezidentlərin mənfəət vergisi üzrə 59,8% və 

93,2%, hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə podratçı tərəflərin mənfəət vergisi üzrə 74,2% 

və 115,7%, hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə xarici subpodratçı tərəflərin mənfəət 
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vergisi üzrə 36,5% və 56,9%, dividentlərdən, faizlərdən, icarədən və royaltidən əldə 

olunan gəlir və mənbəyi Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan digər gəlirlərdən 

mənfəət vergisi üzrə 55,7% və 86,8% olmuşdur. 

“Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanun layihəsinə dair izahatda hüquqi şəxslərin mənfəət vergisinin 

azalma ilə nəzərdə tutulması proqnozun tərkibində neft sektoru üzrə mənfəət vergisinin 

azalacağı, qeyri-neft sektoru üzrə isə əksinə artacağı ilə əlaqələndirilmişdir. 

Qeyri-neft sektoru üzrə mənfəət vergisinin makroiqtisadi şəraiti əvvəlki ilin eyni 

göstəriciləri ilə müqayisədə cari ilin yanvar-avqust aylarında qeyri-neft sektoru üzrə ÜDM-

in real artımının 3,0% olmaqla 30383,1 mln. manata, pərakəndə ticarət dövriyyəsinin 

2,9%, əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin 2,0% artaraq, müvafiq olaraq 24175,2 mln. 

manata və 5692,9 mln. manata yüksəlməsi, istehlak qiymətləri indeksinin 102,6%, 

yanvar-iyul aylarında xarici ticarət dövriyyəsinin 14,0% artaraq 19932,8 mln. ABŞ dolları, 

eləcə də cari ilin avqust ayının əvvəlinə kredit qoyuluşlarının 12,4% artaraq 13681,4 mln. 

manat təşkil etməsi kimi əsasən müsbət amillərlə müşayiət olunur. 

“2020-ci və gələn üç il üzrə İqtisadi və Sosial İnkişaf Konsepsiyası və Proqnoz 

Göstəriciləri”ndə növbəti il üçün qeyri-neft sektoru üzrə ÜDM-in 3,8% real və 9,4% 

nominal artımla 54598,9 mln. manat məbləğində, neft sektoru üzrə ÜDM-in isə 1,6% real 

və -1,8% nominal artımla 28722,7 mln. manat məbləğində proqnozlaşdırılması hüquqi 

şəxslərin mənfəət vergisi üzrə nəzərdə tutulan proqnozların makroiqtisadi şəraitə adekvat 

olmaqla yerinə yetiriləcəyinə müəyyən əminlik yaradır.   

Torpaq vergisi üzrə proqnoz 45,0 mln. manat məbləğində nəzərdə tutulur ki, bu da 

dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 0,2%-ni, dövlət büdcəsinin vergi gəlirlərinin 0,4%-ni, Vergilər 

Nazirliyi xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin olunan gəlirlərin isə 0,6%-ni təşkil edir. 2020-ci il 

üzrə nəzərdə tutulan proqnoz 2018-ci ilin icrasına nisbətən 5,6 mln. manat və ya 11,1% 

az, 2019-cu ilin gözlənilən icrası ilə eyni səviyyədədir. (Cədvəl 32). 
 

Cədvəl 32. Torpaq vergisi üzrə proqnoz və icra göstəricilərinin dinamikası, min manatla 
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Büdcə gəlirlərinin təsnifat 
adları 

2018-ci il 
icra 

2019-cu il 
proqnoz və 
gözlənilən 

icra 

2020-ci il 

proqnoz 
layihəsi 

müqayisə 

2018-ci ilin icrasına 
nisbətən 

2019-cu ilin icrasına 
nisbətən 

məbləğlə %-lə məbləğlə %-lə 

113 100 torpaq vergisi 50 597,5 45 000,0 45 000,0 -5 597,5 88,9 0,0 100,0 

113 110 

sənaye, tikinti, nəqliyyat, rabitə, 
ticarət, məişət xidməti və digər 
xüsusi təyinatli torpaqlara görə 
rezident və qeyri-rezident 
müəssisələrin torpaq vergisi 

50 011,4 44 400,0 44 370,0 -5 641,4 88,7 -30,0 99,9 

113 120 

kənd təsərrüfati təyinatli 
torpaqlara görə rezident və qeyri-
rezident müəssisələrin torpaq 
vergisi 

366,0 300,0 300,0 -66,0 82,0 0,0 100,0 
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113 150 
yaşayiş fondlarinin, həyətyani 
sahələrin və bağ sahələrinin 
torpaqlarina görə torpaq vergisi 

43,0 30,0 30,0 -13,0 69,8 0,0 100,0 

113 160 
təyinatı üzrə istifadə edilməyən 
torpaqlara görə torpaq vergisi 

177,6 270,0 300,0 122,4 168,9 30,0 111,1 

113 161 hüquqi şəxslər 177,6 270,0 300,0 122,4 168,9 30,0 111,1 

 

Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi üzrə 1 aprel 2019-cu il tarixə dövlət büdcəsinə olan 

borcunun (verginin əsas məbləği üzrə) məbləği 14,5 mln. manat təşkil etmişdir ki, bu da 

növbəti il üçün proqnozlaşdırılan məbləğin 32,2%-ni təşkil edir. 

Bu tədiyyə növü üzrə proqnozun 98,6%-ni təşkil edən sənaye, tikinti, nəqliyyat, 

rabitə, ticarət, məişət xidməti və digər xüsusi təyinatlı torpaqlara görə rezident və qeyri-

rezident müəssisələr üzrə torpaq vergisi 2018-ci ilin icrasına nisbətən 11,3% (5,6 mln. 

manat), 2019-cu ilin gözlənilən icrasına nisbətən 0,1% (30,0 min manat) azalma ilə 

44370,0 min manat məbləğində, 0,7%-ni təşkil edən kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlara 

görə rezident və qeyri-rezident müəssisələr üzrə torpaq vergisi 2018-ci ilin icrasına 

nisbətən 18,0% (66,0 min manat) azalma, 2019-cu ilin gözlənilən icrası ilə eyni səviyyədə 

olmaqla  300,0 min manat, proqnozun 0,7%-ni təşkil edən yaşayış fondlarının, həyətyanı 

sahələrin və bağ sahələrinin torpaqlarına görə torpaq vergisi və təyinatı üzrə istifadə 

edilməyən torpaqlara görə torpaq vergisi üzrə isə 2018-ci ilin icrasına nisbətən 49,6% 

(109,4 min manat), 2019-cu ilin gözlənilən icrasına nisbətən isə 10,0% (30,0 min manat) 

artımla 330,0 min manat məbləğində nəzərdə tutulmuşdur. 

Cari il üzrə illik və 8 aylıq proqnozların icrası səviyyəsi, müvafiq olaraq hüquqi 

şəxslərin torpaq vergisi üzrə ümumilikdə 66,6% və 103,8%, sənaye, tikinti, nəqliyyat, 

rabitə, ticarət, məişət xidməti və digər xüsusi təyinatlı torpaqlara görə rezident və qeyri-

rezident müəssisələrin torpaq vergisi üzrə 66,7% və 104%, kənd təsərrüfatı təyinatlı 

torpaqlara görə rezident və qeyri-rezident müəssisələrin torpaq vergisi üzrə 58% və 

90,6%, yaşayış fondlarının, həyətyanı sahələrin və bağ sahələrinin torpaqlarına görə 

torpaq vergisi üzrə 36,7% və 57,9%  təşkil etmişdir. 

Nəzərə alınmalıdır ki, “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik 

edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 30 noyabr tarixli 1356-VQD 

nömrəli Qanunu ilə Vergi Məcəlləsində edilən məlum əlavə və dəyişikliklər çərçivəsində 

2019-cu ilin yanvar ayından etibarən yalnız fiziki və hüquqi şəxslərin istifadəsinə 

verilməmiş dövlət, meşə və su fondu torpaqları, Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan 

Respublikasına məxsus olan sektorunun altında yerləşən torpaqlar torpaq vergisindən 

azadolmalara aid edilmişdir. Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən 

daxilolmalar üzrə 2020-ci il üçün 8,0 mln. manat məbləğində proqnoz nəzərdə tutulur ki, 

bu mənbə üzrə daxilolmalar da əsasən hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən sahibkarlıq 
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fəaliyyətinin həyata keçirilməsi məqsədilə müvafiq dövlət qurumlarından icarəyə 

götürülmüş torpaqların hesabına formalaşır. 

Eyni zamanda, torpaq vergisinin ölkə üzrə real vergitutma bazasının 

müəyyənləşdirilməsi üçün Vergi Məcəlləsinin 206.1. və 206.1-1.-ci maddələrinin 

tələblərinin yerinə yetirilməsi çərçivəsində müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən 

aparılan işlərin surətləndirilməsinə də ehtiyac var. 

Yuxarıda qeyd olunan hər iki mənbə üzrə torpaq vergisinin potensial həcmlərinin 

nəzərə alınması baxımından növbəti il üçün cari il səviyyəsində, yəni 45,0 mln. manat 

məbləğində təklif edilən proqnozun yenidən hesablanması məqsədəmüvafiq hesab 

olunur. 

Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi üzrə proqnoz 211,0 mln. manat məbləğində 

nəzərdə tutulur ki, bu da dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 0,9%-i, dövlət büdcəsinin vergi 

gəlirlərinin 2,0%-i, Vergilər Nazirliyi xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin olunan gəlirlərin              

isə 2,7%-i səviyyəsindədir. 2020-ci il üzrə nəzərdə tutulan proqnoz 2018-ci ilin icrasına 

nisbətən 28,8 mln. manat və ya 15,8% çox, 2019-cu ilin gözlənilən icrası ilə eyni 

səviyyədədir (Cədvəl 33). 
 

Cədvəl 33. Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi üzrə proqnoz və icra göstəricilərinin dinamikası, 

min manatla 
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Büdcə gəlirlərinin təsnifat 
adları 

2018-ci il 
icra 

2019-cu il 
proqnoz 

və 
gözlənilən 

icra 

2020-ci il 

proqnoz 
layihəsi 

müqayisə 

2018-ci ilin icrasına 
nisbətən 

2019-cu ilin icrasına 
nisbətən 

məbləğlə %-lə məbləğlə %-lə 

113 200 əmlak vergisi 182 229,5 211 000,0 211 000,0 28 770,5 115,8 0,0 100,0 

113 210 

rezident və qeyri-rezident 
müəssisələrin balansında 
olan əsas vəsaitlərdən əmlak 
vergisi 

182 229,5 211 000,0 211 000,0 28 770,5 115,8 0,0 100,0 

Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi üzrə 1 aprel 2019-cu il tarixə dövlət büdcəsinə olan 

borcun (verginin əsas məbləği üzrə) məbləği 28,2 mln. manat təşkil etmişdir ki, bu da 

növbəti il üzrə proqnozun 13,4%-nə bərabərdir. 

Əvvəlki ilin eyni göstəricisi ilə müqayisədə cari ilin yanvar-avqust aylarında hüquqi 

şəxslərin əmlak vergisi üzrə dövlət büdcəsinə daxil olmuş vəsaitin həcmi 21,6% (26,0 

mln. manat) artaraq 146,4 mln. manat təşkil etmişdir. Eyni zamanda, cari il üzrə illik və 8 

aylıq proqnozların icrası səviyyəsi, müvafiq olaraq 69,4% və 108,2% olmuşdur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, cari ilin yanvar-avqust ayları ərzində əvvəlki ilin eyni 

göstəricisinə nisbətən ölkə üzrə əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin həcmi 8627,2 mln. 

manat təşkil etməklə 5,4% azalsa da, qeyri neft-qaz sektoruna investisiyaların həcmi 
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5,7% artaraq 5365,7 mln. manata çatmışdır. Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikasının 

əsas makroiqtisadi proqnoz göstəricilərinə əsasən növbəti il üzrə proqnozlaşdırılan əsas 

kapitala investisiyaların həcminin cari ilin gözlənilən göstəricisinə nisbətən 4,3% nominal 

artımla 18344,7 mln. manat məbləğində olacağı nəzərdə tutulmuşdur. 

Hüquqi şəxslərin əmlak vergisinin 2019-cu ilin gözlənilən icrası səviyyəsində 

proqnozlaşdırılması müvafiq hesabat dövründə tikilməkdə olan əsas fondların, habelə 

alınan əsas vəsaitlərin istismara qəbulunda artımların gözlənilməməsi anlamına gəlir ki, 

bu da istər cari ilin bu vergi növü üzrə büdcə daxilolmalarının göstəriciləri, istərsə də ölkə 

üzrə investisiya qoyuluşlarının həcmi ilə uyğunluq təşkil etmir. 

“Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanun layihəsinə dair izahatda hüquqi şəxslərin əmlak vergisi üzrə 

növbəti il üçün təklif olunan proqnozun cari il səviyyəsində hesablanmasının səbəbləri 

barədə hər-hansı məlumatlar əks etdirilməmişdir. 

Göstərilənləri nəzərə alaraq, növbəti il üçün cari il səviyyəsində, yəni 211,0 mln. 

manat məbləğində təklif edilən proqnozun yenidən hesablanması məqsədəmüvafiq 

hesab olunur. 

2020-ci il üçün əlavə dəyər vergisi üzrə ümumi proqnoz 4735,0 mln. manat 

məbləğində nəzərdə tutulur ki, bu da 2018-ci ilin icrasına nisbətən 447,4 mln. manat və 

ya 10,4%, 2019-cu ilin gözlənilən icrasına nisbətən isə 541,0 mln. manat və ya 12,9% 

çoxdur. Nəzərdə tutulan proqnoz dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 19,6%-i, dövlət büdcəsinin 

vergi gəlirlərinin isə 45,1%-i səviyyəsindədir. Proqnoz göstəricilərinə əsasən əlavə dəyər 

vergisinin ÜDM-ə qarşı faiz nisbəti növbəti il üçün 5,7% təşkil edir ki, bu da 2018-ci ilin 

icrası və 2019-cu ilin gözlənilən icrasından, müvafiq olaraq 0,3 faiz bəndi və 0,4 faiz bəndi 

yüksəkdir. Növbəti il üzrə proqnozun 42,9%-i Vergilər Nazirliyi, 57,1%-i isə Dövlət Gömrük 

Komitəsi xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin olunan gəlirlərin payına düşür. 

Vergilər Nazirliyi xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin olunan Azərbaycan 

Respublikasında mal, iş və xidmətlərə görə əlavə dəyər vergisi üzrə proqnoz 2030,0 mln. 

manat məbləğində nəzərdə tutulur ki, bu da dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 8,4%-ni, dövlət 

büdcəsinin vergi gəlirlərinin 19,3%-ni, Vergilər Nazirliyi xətti ilə təmin olunan gəlirlərin isə 

25,8%-ni təşkil edir. Nəzərdə tutulan proqnoz məbləği 2018-ci ilin icrasına nisbətən 83,2 

mln. manat və ya 4,3%, 2019-cu ilin gözlənilən icrasına nisbətən 226,0 mln. manat və ya 

12,5% çoxdur (Cədvəl 34). 
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Cədvəl 34. Azərbaycan Respublikasında mal, iş və xidmətlərə görə əlavə dəyər vergisi üzrə 

proqnoz və icra göstəriciləri, min manatla 
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Büdcə gəlirlərinin təsnifat adları 
2018-ci il 

icra 

2019-cu il 
proqnoz 

və 
gözlənilən 

icra 

2020-ci il 

proqnoz 
layihəsi 

müqayisə 

2018-ci ilin 
icrasına nisbətən 

2019-cu ilin 
icrasına nisbətən 

məbləğlə %-lə məbləğlə %-lə 

114 110 
Azərbaycan Respublikasında mal, 
iş və xidmətlərə görə əlavə dəyər 
vergisi 

1 946 772,3 1 804 000,0 2 030 000,0 83 227,7 104,3 226 000,0 112,5 

114 111 
Azərbaycan Respublikasında iş və 
xidmətlərə görə ödənilən rezidentin 
əlavə dəyər vergisi 

1 737 332,8 1 621 660,0 1 812 560,0 75 227,2 104,3 190 900,0 111,8 

114 112 

Azərbaycan Respublikasında istehsal 
olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının 
pərakəndə satışı zamanı ticarət 
əlavəsindən ödənilən əlavə dəyər 
vergisi 

3 283,4 3 800,0 4 000,0 716,6 121,8 200,0 105,3 

114 113 
Azərbaycan Respublikasında iş və 
xidmətlərə görə ödənilən qeyri-
rezidentin əlavə dəyər vergisi 

201 988,7 173 140,0 206 840,0 4 851,3 102,4 33 700,0 119,5 

114 114 

Elektron ticarətin satıcıları 
(təchizatçıları) tərəfindən işlərin və 
xidmətlərin təqdim edilməsinə görə 
qeyri-rezidentə ödəmələrdən əlavə 
dəyər vergisi 

2 904,4 3 000,0 3 800,0 895,6 130,8 800,0 126,7 

114 115 

Elektron qaydada təşkil olunan 
lotereyaların, digər yarışların və 
müsabiqələrin keçirilməsinə görə 
qeyri-rezidentə ödəmələrdən əlavə 
dəyər vergisi 

1 263,0 1 400,0 1 800,0 537,0 142,5 400,0 128,6 

114 116 
Birgə sahibkarlıq fəaliyyətinin 
uçotunu aparan şəxsin əlavə dəyər 
vergisi 

0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0   0,0 100,0 

Azərbaycan Respublikasında mal, iş və xidmətlərə görə əlavə dəyər vergisi üzrə        

01 aprel 2019-cu il tarixə dövlət büdcəsinə olan borcun (verginin əsas məbləği üzrə) 

məbləği 472,9 mln. manat təşkil etmişdir ki, bu da növbəti il üzrə proqnozun 23,3%-nə 

bərabərdir. 

2020-ci il üzrə proqnozun tərkibində xüsusi çəkisi 89,3% olan rezidentin əlavə dəyər 

vergisi 1812,6 mln. manat, xüsusi çəkisi 10,2% olan qeyri-rezidentin əlavə dəyər vergisi 

206,8 mln. manat təşkil edir ki, bu da 2018-ci ilin icrasından, müvafiq olaraq 75,2 mln. 

manat və ya 4,3% və 4,9 mln. manat və ya 2,4%, 2019-cu ilin gözlənilən icrasından, 

müvafiq olaraq 190,9 mln. manat və ya 11,8% və 33,7 mln. manat və ya 19,5% çoxdur. 

Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan kənd təsərrüfatı 

məhsullarının pərakəndə satışı zamanı ticarət əlavəsindən ödənilən əlavə dəyər vergisi 

üzrə 4,0 mln. manat, elektron ticarətin satıcıları (təchizatçıları) tərəfindən işlərin və 

xidmətlərin təqdim edilməsinə görə qeyri-rezidentə ödəmələrdən əlavə dəyər vergisi üzrə 

3,8 mln. manat, elektron qaydada təşkil olunan lotereyaların, digər yarışların və 

müsabiqələrin keçirilməsinə görə qeyri-rezidentə ödəmələrdən əlavə dəyər vergisi üzrə 

1,8 mln. manat, birgə sahibkarlıq fəaliyyətinin uçotunu aparan şəxsin əlavə dəyər vergisi 

üzrə 1,0 mln. manat, ümumilikdə 10,6 mln. manat məbləğində əlavə dəyər vergisi 



142 

 

proqnozu müəyyən olunmuşdur ki, bu da Vergilər Nazirliyi xətti ilə təmin olunması 

proqnozlaşdırılan əlavə dəyər vergisi məbləğinin qalan 0,5%-ni təşkil edir. 

Cari il üzrə illik və 8 aylıq proqnozların icrası səviyyəsi, müvafiq olaraq Azərbaycan 

Respublikasında mal, iş və xidmətlərə görə əlavə dəyər vergisi üzrə ümumilikdə 73,4% 

və 114,4%, o cümlədən rezidentlərin əlavə dəyər vergisi üzrə 72,6% və 113,2%, qeyri-

rezidentlərin əlavə dəyər vergisi üzrə 81,2% və 126,6%, ölkə ərazisində istehsal olunan 

kənd təsərrüfatı məhsullarının pərakəndə satışı zamanı ticarət əlavəsindən ödənilən 

əlavə dəyər vergisi üzrə 30,0% və 46,7%, elektron ticarətin satıcıları (təchizatçıları) 

tərəfindən işlərin və xidmətlərin təqdim edilməsinə görə qeyri-rezidentə ödəmələrdən 

əlavə dəyər vergisi üzrə 141,1% və 2,2 dəfə, elektron qaydada təşkil olunan lotereyaların, 

digər yarışların və müsabiqələrin keçirilməsinə görə qeyri-rezidentə ödəmələrdən əlavə 

dəyər vergisi üzrə 70,4% və 109,8% olmuşdur. 

2019-cu ilin yanvar-avqust ayları ərzində vergi orqanları tərəfindən yığılan əlavə 

dəyər vergisi üzrə proqnozların icra faizlərinin, qeyd olunduğu kimi yüksək olması, eyni 

zamanda büdcə daxilolmalarının əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 136,8 mln. manat 

və ya 11,5% artaraq 1324,1 mln. manatadək yüksəlməsi 2019-cu il üçün 2018-ci ilə 

nisbətən azalma ilə (1813,0 mln. manata qarşı 1804,0 mln. manat) təsdiq olunmuş 

proqnozun artıqlaması ilə icra ediləcəyini deməyə əsas verir ki, bu barədə də 

“Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanun layihəsinə dair Hesablama Palatasının Rəyində müvafiq şərhlər 

verilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasında mal, iş və xidmətlərə görə əlavə dəyər vergisinin 

vergitutma bazasını formalaşdıran makroiqtisadi şərait cari ilin yanvar-avqust aylarında 

əvvəlki ilin eyni göstəricisi ilə müqayisədə istehlak qiymətləri indeksinin 102,6% təşkil 

etməsi şəraitində ÜDM-in real artımının ümumilikdə 2,4%, o cümlədən qeyri-neft sektoru 

üzrə 3,0% təşkil etməsi, eyni zamanda pərakəndə ticarət dövriyyəsinin və əhaliyə 

göstərilən ödənişli xidmətlərin, müvafiq olaraq 24175,2 mln. manat təşkil etməklə 2,9% 

və 5692,9 mln. manat təşkil etməklə 2,0% artması, cari ilin gözlənilən icrası ilə 

müqayisədə növbəti il üzrə proqnozlaşdırılan ÜDM-in 83321,5 mln. manat təşkil etməklə 

nominal artımının 5,3%, o cümlədən qeyri-neft sektoru üzrə ÜDM-in 54598,9 mln. manat 

təşkil etməklə nominal artımının 9,4%, orta illik inflyasiyanın isə 4,6% səviyyəsində 

nəzərdə tutulması kimi müsbət amillərlə xarakterizə olunur. 

Vergi orqanları xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin olunan əlavə dəyər vergisinin növbəti 

il üçün proqnozu 2017-2019-cu illərlə müqayisədə artımla nəzərdə tutulsa da əlavə dəyər 

vergisi üzrə ümumi proqnozun (4735,0 mln. manat) tərkibində faiz nisbətlərinin 2016-cı 
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ildən etibarən gömrük orqanlarının xeyrinə dəyişməsi səviyyəsinin 2020-ci il üçün bir 

qədər də artması nəzərdə tutulmuşdur. Dövlət büdcəsinə təmin olunan əlavə dəyər 

vergisinin tərkibində vergi orqanlarının payının azalmasının, gömrük orqanlarının payının 

isə artmasının faiz ifadələri, müvafiq olaraq 2016-cı il üzrə 58,2% və 41,8%, 2017-ci il 

üzrə 51,7% və 48,3%, 2018-ci il üzrə 45,4% və 54,6%, 2019-cu il üzrə 43,0% və 57,0%, 

2020-ci il üzrə isə 42,9% və 57,1% təşkil edir. 

Belə vəziyyət real sektor üzrə nağd pul dövriyyəsinin artması şəraitində xarici 

ticarətin iştirakçılarının (xüsusilə idxalçıların) fəaliyyət xüsusiyyətlərinin araşdırılması və 

kommersiya məzmunlu əməliyyatlar çərçivəsində idxal olunan aktivlər hesabına ölkə 

ərazisində yaradılan əlavə dəyərin qanunvericliklə müəyyən edilmiş qaydada bəyan 

olunması üzərində vergi inzibatçılığının daha da gücləndirilməsini zəruri edir. Eyni 

zamanda, ölkə ərazisinə üçüncü şəxslər üçün malların idxalı əməliyyatlarını həyata 

keçirən vergi ödəyiciləri, eləcə də kommersiya məzmunlu idxal əməliyyatlarının vergi 

ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi olmayan fiziki şəxslər üzrə rəsmiləşdirilməsi üzərində 

gömrük inzibatçılığı çərçivəsində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş səlahiyyətlərdən 

səmərəli istifadə edərək məhdudlaşdırıcı tədbirlərin görülməsini də zəruri hesab edirik. 

“Büdcə zərfi”nə Vergi Məcəlləsinə dəyişikliklərin edilməsi ilə əlaqədar əlavə olunmuş 

qanun layihəsində əlavə dəyər vergisi üzrə vergi tutulan əməliyyatın vaxtının təqdim 

edilən (ediləcək) mallar (işlər və xidmətlər) üçün həyata keçirilmiş ödənişə görə 

müəyyənləşdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur ki, bu islahatın, Rəydə artıq qeyd olunduğu 

kimi, reallaşdırılması perspektivləri müəyyən risklərlə müşayiət olunacaqdır. 

Əlavə dəyər vergisinin inzibatçılığında mövcud olan çatışmazlıqları, eyni zamanda 

hüquqi və fiziki şəxslər (əhali sektoru istisna olmaqla) tərəfindən nağdlaşdırılan vəsaitin 

həcminin artım tempini (2018-ci ildə 2,9 mlrd. manat, 2019-cu ilin sonuna 3,0 mlrd. manat 

olacağının gözlənilməsi və 2020-ci il üçün 3,6 mlrd. manat məbləğində 

proqnozlaşdırılması) nəzərə alaraq əlavə dəyər vergisi ilə bağlı qeyd olunan dəyişikliklər 

layihəsinin qəbul edildiyi təqdirdə növbəti ilin proqnozlarının icrasında risklər yarana bilər. 

Gömrük Komitəsinin xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin edilən Azərbaycan 

Respublikasının ərazisinə malların idxalına əlavə dəyər vergisi üzrə proqnoz 2705,0 mln. 

manat məbləğində nəzərdə tutulur ki, bu da dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 11,2%-i, dövlət 

büdcəsinin vergi gəlirlərinin 25,7%-i, Gömrük Komitəsi xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin 

olunan gəlirlərin isə 67,6%-i səviyyəsindədir. 2020-ci il üzrə nəzərdə tutulan proqnoz 

məbləği 2018-ci ilin icrasına nisbətən 364,2 mln. manat və ya 15,6%, 2019-cu ilin 

gözlənilən icrasına nisbətən isə 315,0 mln. manat və ya 13,2% çoxdur (Cədvəl 35). 
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Cədvəl 35. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına əlavə dəyər vergisi üzrə 

proqnoz və icra göstəriciləri, min manat 
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Büdcə gəlirlərinin təsnifat adları 2018-ci il icra 

2019-cu il 
proqnoz 

və 
gözlənilən 

icra 

2020-ci il 

proqnoz 
layihəsi 

müqayisə 

2018-ci ilin 
icrasına nisbətən 

2019-cu ilin icrasına 
nisbətən 

məbləğlə %-lə məbləğlə %-lə 

114 120 
Azərbaycan Respublikasının 
ərazisinə malların idxalına əlavə 
dəyər vergisi 

2 340 793,5 2 390 000,0 2 705 000,0 364 206,5 115,6 315 000,0 113,2 

114 121 
hüquqi şəxslər tərəfindən malların 
idxalına əlavə dəyər vergisi  

1 770 650,9 1 672 000,0 2 021 000,0 250 349,1 114,1 349 000,0 120,9 

114 122 
büdcə təşkilatları və digər dövlət 
müəssisələri tərəfindən malların 
idxalına əlavə dəyər vergisi  

358 229,0 438 000,0 400 000,0 41 771,0 111,7 -38 000,0 91,3 

114 123 
fiziki şəxslər tərəfindən malların 
idxalına əlavə dəyər vergisi 

211 913,1 280 000,0 284 000,0 72 086,9 134,0 4 000,0 101,4 

Növbəti il üçün təklif olunan ümumi proqnozun 2021,0 mln. manatı və ya 74,7%-i 

dövlət sektoruna aid edilməyən hüquqi şəxslərin, 400,0 mln. manatı və ya 14,8%-i büdcə 

təşkilatları və digər dövlət müəssisələrinin, 284,0 mln. manatı və ya 10,5%-i isə fiziki 

şəxslərin payına düşmüşdür. 2018-ci ilin icra və 2019-cu ilin gözlənilən icra göstəriciləri 

ilə müqayisədə bütün parametrlər üzrə artımlar nəzərdə tutulmuş, eyni zamanda büdcə 

təşkilatları və digər dövlət müəssisələri tərəfindən malların idxalına əlavə dəyər vergisi 

2019-cu ilin gözlənilən icrasına nisbətən 38,0 mln. manat və ya 8,7% azalma ilə 

proqnozlaşdırılmışdır. 

Cari il üzrə illik və 8 aylıq proqnozların icrası səviyyəsi, müvafiq olaraq 82,2% və 

122,2% olmuşdur. 

Dövlət büdcəsinin bu mənbədən daxilolmalarının bazasını təşkil edən ƏDV tutulan 

idxalın həcmi 2018-ci ilin yanvar-iyul ayları ərzində əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən təzə 

meyvə üzrə 5,1%, xam şəkər və şəkər üzrə 1,6 dəfə, kərə yağı, digər süd yağları və 

pastaları üzrə 2,4%, kartof üzrə 14,1%, quş əti və onun əlavə məhsulları üzrə 14,7%, mal 

əti üzrə 14,7%, təzə tərəvəz üzrə 39,7%, minik avtomobilləri üzrə 2,0 dəfə, polad prokatı 

üzrə 21,2%, hesablama maşınları, blok və qurğuları üzrə 29,2%, rezin şinlər üzrə 10,1%, 

məişət kondisionerləri üzrə 1,8 dəfə, mebellər üzrə 6,1%, polietilen üzrə 21,7%, yük 

avtomobilləri üzrə 1,7 dəfə, paltaryuyan maşınlar üzrə 9,0%, qara metallardan künclükrlər 

üzrə 11,9%, avtobuslar üzrə 2,0 dəfə artmışdır. 

“2020-ci və gələn üç il üzrə İqtisadi və Sosial İnkişaf Konsepsiyası və Proqnoz 

Göstəriciləri”ndə növbəti il üçün malların idxalının ümumilikdə 5,0% nominal artımla 

11592,7 mln. ABŞ dolları məbləğində nəzərdə tutulması malların idxalına əlavə dəyər 

vergisi üzrə proqnoz hədəflərin artıqlaması ilə reallaşdırılacağına əminlik yaradır. 

“Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanun layihəsinə dair izahatda ƏDV-nin artımının əsas səbəbinin qeyri-
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neft ÜDM-nin artımı, habelə sosial sahədə aparılan əməkhaqqı islahatlarının istehlaka 

təsirinin nəzərə alınması ilə bağlı olduğu göstərilmişdir. 

Hesablama Palatasının qiymətləndirmələrinə əsasən əlavə dəyər vergisi üzrə 

potensialın dövlət büdcəsinə cəlb olunması səviyyəsinin daha da artırılması üçün vergi 

və gömrük inzibatçılığının Rəydə artıq qeyd olunmuş istiqamətlər üzrə gücləndirilməsi 

məqsədəmüvafiq hesab edilir. O cümlədən, vergi orqanları xətti ilə dövlət büdcəsinə 

yığılan gəlirlər üzrə 01.07.2019-cu il tarixə olan borcun əhəmiyyətli hissəsinin (326,5 mln. 

manatının və ya 24,6%-nin) ölkə ərazisinə üçüncü şəxslər üçün malları idxal edən riskli 

vergi ödəyiciləri qrupuna aid edilən idxalçıların hesabına yaranması nəzərə alınmaqla 

“malların üçüncü şəxslər üçün idxal olunması” əməliyyatlarının aparılması imkanlarının 

tam şəkildə aradan qaldırılması məsələsinə baxılmasını təklif edirik. 

Sadələşdirilmiş vergi üzrə proqnoz 380,0 mln. manat məbləğində nəzərdə tutulur 

ki, bu da dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 1,6%-i, dövlət büdcəsinin vergi gəlirlərinin 3,6%-i, 

Vergilər Nazirliyi xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin olunan gəlirlərin isə 4,8%-i 

səviyyəsindədir. 2020-ci il üzrə nəzərdə tutulan proqnoz 2018-ci ilin icrasına nisbətən 

68,1 mln. manat və ya 15,2% az, 2019-cu ilin gözlənilən icrasına nisbətən isə 58,0 mln. 

manat və ya 18,0% çoxdur (Cədvəl 36). 

 

Cədvəl 36. Sadələşdirilmiş vergi üzrə proqnoz və icra göstəriciləri,  min manatla 
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Büdcə gəlirlərinin təsnifat adları 
2018-ci il 

icra 

2019-cu il 
proqnoz və 
gözlənilən 

icra 

2020-ci il 

proqnoz 
layihəsi 

müqayisə 

2018-ci ilin icrasına 
nisbətən 

2019-cu ilin icrasına 
nisbətən 

məbləğlə %-lə məbləğlə %-lə 

114 300 sadələşdirilmiş vergi 448 139,1 322 000,0 380 000,0 -68 139,1 84,8 58 000,0 118,0 

114 310 
hüquqi şəxslər tərəfindən ödənilən 
sadələşdirilmiş vergi  

260 479,7 172 000,0 175 700,0 -84 779,7 67,5 3 700,0 102,2 

114 311 

mülkiyyətində və ya istifadəsində 
olan avtonəqliyyat vasitələri ilə 
sərnişin və yük daşımalarını 
həyata keçirən hüquqi şəxslər 
tərəfindən ödənilən 
sadələşdirilmiş vergi 

3 503,6 3 600,0 3 700,0 196,4 105,6 100,0 102,8 

114 312 
bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul 
olan hüquqi şəxslər tərəfindən 
ödənilən sadələşdirilmiş vergi  

135 307,8 120 000,0 100 000,0 -35 307,8 73,9 -20 000,0 83,3 

114 313 

mülkiyyətində olan yaşayış və 
qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim 
edilməsini həyata keçirən hüquqi 
şəxslər tərəfindən ödənilən 
sadələşdirilmiş vergi 

271,4 600,0 800,0 528,6 2.9 dəfə 200,0 133,3 

114 314 

idman mərc oyunlarının operatoru 
və satıcıları olan hüquqi şəxslər 
tərəfindən ödənilən 

sadələşdirilmiş vergi 

7 187,6 8 200,0 18 000,0 10 812,4 2.5 dəfə 9 800,0 2.2 dəfə 

114 315 

icbari sığorta müqavilələri üzrə 

xidmət göstərən sığorta agentləri 
tərəfindən ödənilən 
sadələşdirilmiş vergi 

147,0 110,0 120,0 -27,0 81,6 10,0 109,1 
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114 316 

ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul 
olan hüquqi şəxslər tərəfindən 8 
faiz dərəcə ilə ödənilən 
sadələşdirilmiş vergi 

1 391,6 1 500,0 2 600,0 1 208,4 186,8 1 100,0 173,3 

114 317 

mülkiyyətindəki torpaq sahələrinin 
təqdim edilməsini həyata keçirən 
hüquqi şəxslər tərəfindən ödənilən 
sadələşdirilmiş verg 

6 079,1 6 016,0 6 500,0 420,9 106,9 484,0 108,0 

114 318 
digər hüquqi şəxslər tərəfindən 
ödənilən sadələşdirilmiş vergi 

106 592,0 31 974,0 43 980,0 -62 612,0 41,3 12 006,0 137,5 

114 320 
fiziki şəxslər tərəfindən ödənilən 
sadələşdirilmiş vergi 

158 433,9 120 000,0 168 300,0 9 866,1 106,2 48 300,0 140,3 

114 321 

mülkiyyətində və ya istifadəsində 
olan avtonəqliyyat vasitələri ilə 
sərnişin və yük daşimalarini 
həyata keçirən fiziki şəxslər 
tərəfindən ödənilən 
sadələşdirilmiş vergi 

2 728,7 3 400,0 3 300,0 571,3 120,9 -100,0 97,1 

114 322 
bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul 
olan fiziki şəxslər tərəfindən 
ödənilən sadələşdirilmiş vergi 

2 116,9 2 000,0 2 000,0 -116,9 94,5 0,0 100,0 

114 323 

mülkiyyətində olan yaşayış və 
qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim 

edilməsini həyata keçirən fiziki 
şəxslər tərəfindən ödənilən 
sadələşdirilmiş vergi 

45 853,5 44 268,0 49 400,0 3 546,5 107,7 5 132,0 111,6 

114 324 
idman mərc oyunlarının satıcıları 
olan fiziki şəxslər tərəfindən 
ödənilən sadələşdirilmiş vergi 

260,4 279,0 400,0 139,6 153,6 121,0 143,4 

114 325 

icbari sığorta müqavilələri üzrə 
xidmət göstərən sığorta agentləri 
tərəfindən ödənilən 
sadələşdirilmiş vergi 

202,0 160,0 170,0 -32,0 84,2 10,0 106,3 

114 326 

ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul 
olan fiziki şəxslər tərəfindən 8 faiz 
dərəcə ilə ödənilən sadələşdirilmiş 
vergi 

1 864,3 2 079,0 3 300,0 1 435,7 177,0 1 221,0 158,7 

114 327 

mülkiyyətindəki torpaq sahələrinin 
təqdim edilməsini həyata keçirən 
fiziki şəxslər tərəfindən ödənilən 
sadələşdirilmiş vergi 

3 316,5 3 612,0 3 730,0 413,5 112,5 118,0 103,3 

114 328 
sabit məbləğ üzrə sadələşdirilmiş 
vergi 

240,4 300,0 1 000,0 759,6 4.1 dəfə 700,0 3.3 dəfə 

114 329 
digər fiziki şəxslər tərəfindən 
ödənilən sadələşdirilmiş vergi 

101 851,0 63 902,0 105 000,0 3 149,0 103,1 41 098,0 164,3 

114 330 

pul vəsaitlərinin nağd qaydada 
bank hesablarından çıxarılmasına 
görə ödənilən sadələşdirilmiş 
vergi 

29 225,5 30 000,0 36 000,0 6 774,5 123,2 6 000,0 120,0 

114 331 

hüquqi şəxslər tərəfindən pul 
vəsaitlərinin nağd qaydada bank 
hesablarından çıxarılmasına görə 
ödənilən sadələşdirilmiş vergi 

27 395,4 28 000,0 33 800,0 6 404,6 123,4 5 800,0 120,7 

114 332 

fərdi sahibkarlar tərəfindən pul 
vəsaitlərinin nağd qaydada bank 
hesablarından çıxarılmasına görə 
ödənilən sadələşdirilmiş vergi 

1 830,1 2 000,0 2 200,0 369,9 120,2 200,0 110,0 

Sadələşdirilmiş vergi üzrə 1 aprel 2019-cu il tarixinə dövlət büdcəsinə olan borcun 

(verginin əsas məbləği üzrə) məbləği 76,7 mln. manat təşkil etmişdir ki, bu da növbəti il 

üzrə proqnozun 20,2%-nə bərabərdir. 

Bu tədiyyə növü üzrə növbəti ilin proqnozunun 1,8%-ni təşkil edən mülkiyyətdə və 

ya istifadədə olan avtonəqliyyat vasitələri ilə sərnişin və yük daşıyan şəxslər üzrə 

sadələşdirilmiş vergi 2019-cu ilin gözlənilən icrası ilə eyni səviyyədə 7,0 mln. manat 
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məbləğində, 26,8%-ni təşkil edən bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər üzrə 

sadələşdirilmiş vergi  2019-cu ilin gözlənilən icrasına nisbətən 16,4% (20,0 mln. manat) 

azalma ilə 102,0 mln. manat məbləğində, 13,2%-ni təşkil edən mülkiyyətində olan yaşayış 

və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsini həyata keçirən şəxslər üzrə 

sadələşdirilmiş vergi 2019-cu ilin gözlənilən icrasına nisbətən 11,9% (5,3 mln. manat) 

artımla 50,2 mln. manat məbləğində, 4,8%-ni təşkil edən idman mərc oyunlarının 

operatoru və satıcıları olan şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi 2019-cu ilin 

gözlənilən icrasına nisbətən 2,2 dəfə (9,9 mln. manat) artımla 18,4 mln. manat 

məbləğində, 0,1%-ni təşkil edən icbari sığorta müqavilələri üzrə xidmət göstərən sığorta 

agentləri tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi 2019-cu ilin gözlənilən icrasına 

nisbətən 7,4% (20,0 min manat) artımla 290,0 min manat məbləğində, 1,6%-ni təşkil edən 

ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən 8 faiz dərəcə ilə ödənilən 

sadələşdirilmiş vergi 2019-cu ilin gözlənilən icrasına nisbətən 64,9% (2,3 mln. manat) 

artımla 5,9 mln. manat məbləğində, 2,7%-ni təşkil edən mülkiyyətindəki torpaq 

sahələrinin təqdim edilməsini həyata keçirən hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən ödənilən 

sadələşdirilmiş vergi 2019-cu ilin gözlənilən icrasına nisbətən 6,3% (602,0 min manat) 

artımla 10,2 mln. manat məbləğində, 39,2%-ni təşkil edən digər hüquqi və fiziki şəxslər 

tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi  2019-cu ilin gözlənilən icrasına nisbətən 55,4% 

(53,1 mln. manat) artımla 149,0 mln. manat məbləğində, 0,3%-ni təşkil edən sabit məbləğ 

üzrə sadələşdirilmiş vergi 2019-cu ilin gözlənilən icrasına nisbətən 3,3 dəfə (700,0 min 

manat) artımla 1,0 mln. manat məbləğində, 9,5%-ni təşkil edən pul vəsaitlərinin nağd 

qaydada bank hesablarından çıxarılmasına görə ödənilən sadələşdirilmiş vergi 2019-cu 

ilin gözlənilən icrasına nisbətən 20,0% (6,0 mln. manat) artımla 36,0 mln. manat proqnoz 

nəzərdə tutulmuşdur. 

Cari il üzrə illik və 8 aylıq proqnozların icrası səviyyəsi, müvafiq olaraq 

sadələşdirilmiş vergi üzrə ümumilikdə 74,2% və 115,7% olmuşdur. 

Sadələşdirilmiş verginin vergitutma bazasının azaldılması, o cümlədən bütün ölkə 

üzrə vergi dərəcəsinin 4%-dən azaldılaraq 2,0% səviyyəsində müəyyənləşdirilməsinin və 

bir sıra vergi ödəyiciləri qruplarının fiziki şəxslərin gəlir vergisinin və ya hüquqi şəxslərin 

mənfəət vergisinin ödəyicisinə çevrilməsi ilə əlaqədar Vergi Məcəlləsinə cari ildən 

etibarən qüvvəyə minən məlum əlavə və dəyişikliklərin təsirləri səbəbindən bu mənbədən 

büdcə daxilolmalarının əvvəlki illərlə müqayisəsi adekvat hesab edilmir.  

“Büdcə zərfi”nə əlavə olunmuş Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə 

dəyişikliklərin edilməsi ilə əlaqədar müvafiq qanun layihəsində nəzərdə tutulan bina 

tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin yalnız əlavə dəyər vergisi ödəyiciləri qismində 
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fəaliyyət göstərməsi kimi şərtlərin növbəti ildən qüvvəyə mindiyi təqdirdə bina tikintisi 

fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər üzrə 2020-ci il üçün təklif olunan 102,0 mln. manat 

məbləğində proqnozun tam olaraq icra edilməsi real görünmür. Belə ki, növbəti il üçün 

təklif olunan 102,0 mln. manat məbləğində proqnoz 2019-cu ilin gözlənilən icrası ilə 

müqayisədə hüquqi şəxslər üzrə 20,0 mln. manat və ya 16,7% az (120,0 mln. manata 

qarşı 100,0 mln. manat) olsa da, fiziki şəxslər üzrə eyni səviyyədə (2,0 mln. manat) 

nəzərdə tutulmuşdur. 

Ümumilikdə sadələşdirilmiş vergi üzrə potensialın dövlət büdcəsinə cəlb olunması 

vəziyyətinin daha nəzərəçarpacaq səviyyəyə çatması və makroiqtisadi şəraitə 

adekvatlığının yüksəlməsi vergi orqanlarının elektron informasiya sisteminə real vaxt 

rejimində qoşulacaq yeni nəsil nəzarət-kassa aparatlarının tətbiqi vəziyyətindən asılıdır 

ki, bu istiqamətin də tənzimlənməsi üçün müddətlər, vergi ödəyicilərinin qrupları və 

fəaliyyət coğrafiyası göstərilməklə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 

2019-cu il 14 fevral tarixli, 52 nömrəli Qərarı ilə “Nəzarət-kassa aparatlarının tətbiqi 

Qrafiki” təsdiq edilmişdir. Həmin qrafikə əsasən ümumilikdə 4 mərhələdən ibarət olan 

işlərin 2020-ci ilin yanvar ayının 1-dək 3 mərhələsinin sona çatdırılması və bununla da 

ölkə üzrə bütün iri ticarət mərkəzlərinin, şəbəkə sistemli marketlərin, yanacaqdoldurma 

məntəqələrinin, ixtisaslaşmış qaydada avtomobil satışını həyata keçirən vergi 

ödəyicilərinin, şadlıq evlərinin, mebel satışı üzrə ixtisaslaşmış müəssisələrin, eləcə də 

əlavə dəyər vergisi ödəyicilərinin pərakəndə ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti üzrə 

təsərrüfat subyektlərinin (obyektlərinin) əhatə olunması nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da 

əsasən ƏDV qeydiyyatında olan vergi ödəyicilərini əhatə edir. Digər pərakəndə ticarət və 

(və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti üzrə təsərrüfat subyektləri (obyektləri) üzrə müvafiq işlərin 

isə 2022-ci ilin sonunadək başa çatdırılması nəzərdə tutulur. 

Vergi orqanlarının elektron informasiya sisteminə real vaxt rejimində qoşulacaq yeni 

nəsil nəzarət-kassa aparatlarının qeyd olunan qrafikdə göstərilən müddətlərə əməl 

olunmaqla tətbiq edilməsi sadələşdirilmiş vergi üzrə proqnozların 2022-2023-cü illərdən 

etibarən əhəmiyyətli artımlarla hesablanmasını şərtləndirə bilər. 

Cari ilin yanvar-avqust ayının faktiki icra göstəriciləri 2020-ci il üçün təklif olunan 

proqnozların əsasən adekvat olmasını göstərməklə yerinə yetirləcəyini deməyə əsas 

verir. 

Aksizlər üzrə proqnoz 1049,0 mln. manat məbləğində nəzərdə tutulur ki, bu da 

2018-ci ilin icrasına nisbətən 320,4 mln. manat və ya 44,0%, 2019-cu ilin gözlənilən 

icrasına nisbətən isə 67,0 mln. manat və ya 6,8% çoxdur. 2020-ci il üzrə nəzərdə tutulan 

proqnoz dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 4,3%-i, dövlət büdcəsinin vergi gəlirlərinin 10,0%-i 
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səviyyəsindədir. Aksizlər üzrə proqnozun 71,4%-i Vergilər Nazirliyinin xətti ilə təmin 

olunan gəlirlərin, 28,6%-i isə Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə təmin olunan gəlirlərin 

payına aid edilmişdir. 

Vergilər Nazirliyinin xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin edilən Azərbaycan 

Respublikasında istehsal olunan məhsullara aksizlər üzrə proqnoz 749,0 mln. manat 

məbləğində nəzərdə tutulur ki, bu da dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 3,1%-i, dövlət 

büdcəsinin vergi gəlirlərinin 7,1%-i, Vergilər Nazirliyi xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin 

olunan gəlirlərin isə 9,5%-i səviyyəsindədir. 2020-ci il üzrə nəzərdə tutulan proqnoz 

göstəricisi 2018-ci ilin icrasına nisbətən 190,4 mln. manat və ya 34,1%, 2019-cu ilin 

gözlənilən icrasına nisbətən isə 147,0 mln. manat və ya 24,4% çoxdur (Cədvəl 37). 

Cədvəl 37. Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan məhsullar üzrə aksiz üzrə 

proqnoz və icra göstəriciləri, min manatla 
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Büdcə gəlirlərinin təsnifat 
adları 

2018-ci il 
icra 

2019-cu il 
proqnoz 

və 
gözlənilən 

icra 

2020-ci il 

proqnoz 
layihəsi 

müqayisə 

2018-ci ilin icrasına 
nisbətən 

2019-cu ilin icrasına 
nisbətən 

məbləğlə %-lə məbləğlə %-lə 

114 510 

Azərbaycan 
Respublikasında istehsal 
olunan məhsullar üzrə 
aksiz 

558 632,1 602 000,0 749 000,0 190 367,9 134,1 147 000,0 124,4 

114 511 neft məhsullarına aksiz 520 032,9 502 000,0 434 000,0 -86 032,9 83,5 -68 000,0 86,5 

114 512 etil (yeyinti) spirti 3 285,1 3 500,0 5 500,0 2 214,9 167,4 2 000,0 157,1 

114 513 pivə  11 117,0 13 500,0 22 600,0 11 483,0 2 dəfə 9 100,0 167,4 

114 514 
spirtli içkilərin bütün digər 
növləri 

15 434,2 19 000,0 49 000,0 33 565,8 3.2 dəfə 30 000,0 257,9 

114 515 tütün məmulatları 7 416,3 56 000,0 232 000,0 224 583,7 31,0 dəfə 176 000,0 4,0 dəfə 

114 517 alkoqollu energetik içkilər    400,0 400,0 400,0   0,0 100,0 

114 518 alkoqolsuz energetik içkilər    6 200,0 4 000,0 4 000,0   -2 200,0 64,5 

114 519 sair məhsullar üzrə 1 346,6 1 400,0 1 500,0 153,4 111,4 100,0 107,1 

 

Aksizlər üzrə 01 aprel 2019-cu il tarixinə dövlət büdcəsinə olan borcun (verginin 

əsas məbləği üzrə) məbləği cəmi 5,5 mln. manat təşkil etmişdir ki, bu da növbəti il üzrə 

proqnozun 0,9%-nə bərabərdir. 

Bu tədiyyə növü üzrə proqnozun 57,9%-ni təşkil edən neft məhsulları üzrə aksizlər  

2019-cu ilin gözlənilən icrasına nisbətən 13,5% (68,0 mln. manat) azalma ilə 434,0 mln. 

manat məbləğində, 0,7%-ni təşkil edən etil (yeyinti) spirti üzrə aksizlər 22019-cu ilin 

gözlənilən icrasına nisbətən 57,1% (2,0 mln. manat) artımla 5,5 mln. manat məbləğində, 

3,0%-ni təşkil edən pivə üzrə aksizlər 2019-cu ilin gözlənilən icrasına nisbətən 67,4% (9,1 

mln. manat) artımla 22,6 mln. manat məbləğində, 6,5%-ni təşkil edən spirtli içkilərin bütün 

digər növləri üzrə aksizlər 2019-cu ilin gözlənilən icrasına nisbətən 2,6 dəfə (30,0 mln. 

manat) artımla 49,0 mln. manat məbləğində, 31,0%-ni təşkil edən tütün məmulatları üzrə 
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aksizlər 2019-cu ilin gözlənilən icrasına nisbətən 4,0 dəfə (176,0 mln. manat) artımla 

232,0 mln. manat məbləğində, 0,1%-ni təşkil edən alkoqollu energetik içkilər üzrə aksizlər 

2019-cu ilin gözlənilən icrası ilə eyni səviyyədə olmaqla 400,0 min manat məbləğində, 

0,5%-ni təşkil edən alkoqolsuz energetik içkilər üzrə aksizlər 2019-cu ilin gözlənilən 

icrasına nisbətən 35,5% (2,2 mln. manat) azalma ilə 4,0 mln. manat məbləğində, 0,2%-

ni təşkil edən sair məhsullar üzrə aksizlər isə  2019-cu ilin gözlənilən icrasına nisbətən 

7,1% (100,0 min manat) artımla1,5 mln. manat məbləğində nəzərdə tutulur. 

Cari il üzrə illik və 8 aylıq proqnozların icrası səviyyəsi, müvafiq olaraq Azərbaycan 

Respublikasında istehsal olunan məhsullara aksizlər üzrə ümumilikdə 65,6% və 102,2%, 

o cümlədən neft məhsullarına aksizlər üzrə 61,6% və 96,1%, etil (yeyinti) spirtinə aksizlər 

üzrə 191,5% və 3 dəfə, pivəyə aksizlər üzrə 40,9% və 63,7%, spirtli içkilərin bütün digər 

növlərinə aksizlər üzrə 114,3% və 178,1%, tütün məmulatlarına aksizlər üzrə 96,6% və 

150,6%, sair məhsullara aksizlər üzrə isə 8,0% və 12,5% olmuşdur. 

Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən 2019-cu ilin yanvar-avqust 

ayları ərzində əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən brendi (konyak) istehsalının 13,4% 

artaraq 13,5 min dkl, üzüm şərabı istehsalının 58,7% azalaraq 403,2 min dkl, pivə 

istehsalının 3,2% artaraq 3720,0 min dkl, likör istehsalının 2,7 dəfə artaraq 181,9 min dkl, 

tütün məmulatlarının (papiros və siqaretlər) istehsalının 37,0% artaraq 3237,0 mln. ədəd 

təşkil etməsi bu məhsullar üzrə cari il ərzindəki aksiz ödənişlərinin də artmasını 

şərtləndirmişdir. 

Eyni zamanda, əvvəlki ilin yanvar-avqust ayları ilə müqayisədə cari ilin eyni 

dövründə istehsal həcmləri avtomobil benzini üzrə 1,4% artaraq 818,2 min ton, neft-kimya 

sənayesində istifadə üçün benzin üzrə 21,9% artaraq 184,6 min ton, ağ neft üzrə 2,8% 

azalaraq 406,2 min ton, dizel yanacağı üzrə 6,5% artaraq 1450,2 min ton, yanacaq 

mazutu üzrə 50,9% artaraq 76,8 min ton, sürtgü yağları üzrə 84,5% azalaraq 13,4 min 

ton, neft bitumu üzrə 15,3% azalaraq 163,1 min ton və neft koksu üzrə 2,9% azalaraq 

168,5 min ton təşkil etməklə neft məhsullarına aksizlər üzrə proqnoz 3,9% kəsrlə icra 

olunmuşdur. 

“2020-ci və gələn üç il üzrə İqtisadi və Sosial İnkişaf Konsepsiyası və Proqnoz 

Göstəriciləri”ndə cari ilin sonuna gözlənilən göstəricilərlə müqayisədə növbəti ildə neft 

məhsullarının istehsalı üzrə ümumi buraxılışın nominal ifadədə 1,5%-lik (3015,6 mln. 

manata qarşı 2969,8 mln. manat), natural ifadədə isə 0,4%-lik (5592,4 min tona qarşı 

5569,6 min ton) azalması nəzərdə tutulur. Belə olan halda, ölkə ərazisində istehsal edilən 

neft məhsullarına aksizlərin 2020-ci il üçün təklif olunan proqnozunun makro-hədəflərdən 

çox olmaqla 13,5%-lik (68,0 mln. manatlıq) azalma ilə hesablanması daha yüksək 
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ehtiyatlı yanaşmaların tətbiq olunmasını göstərir. Nəzərə alınmalıdır ki, cari ilin sonuna 

gözlənilən göstəricilərlə müqayisədə 2020-ci il üçün istehsal həcmi avtomobil benzini üzrə 

17,6% artımla 1333,5 min ton, dizel yanacağı üzrə 1,3% azalma ilə 2033,9 min ton, 

reaktiv mühərrik yanacağı üzrə 2,2% azalma ilə 583,2 min ton, soba mazutu üzrə 58,5% 

azalma ilə 47,9 min ton, neft bitumu üzrə 9,7% artımla 280,7 min ton, koks üzrə 8,1% 

artımla 262,7 min ton, sürtgü yağları üzrə isə 1,5% azalma ilə 19,4 min ton miqdarında 

nəzərdə tutulmuşdur. 

2020-ci il üçün Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan məhsullara aksiz üzrə 

daxilolmaların cari ilin gözlənilən icrasına nisbətən artımla proqnozlaşdırılması yuxarıdakı 

cədvəldən də göründüyü kimi əsasən tütün məmulatları, pivə və spirtli içkilərin bütün digər 

növləri üzrə daxilolma məbləğlərində yüksək artım olmasının nəzərdə tutulması ilə 

bağlıdır. Bu artımların əsas səbəbləri növbəti ilin büdcə-vergi siyasəti çərçivəsində 

hazırlanmış “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsində ölkədə istehsal olunan aksizli 

mallar üzrə aksizlərin dərəcələrinin artırılmasının nəzərdə tutulması, eləcə də növbəti ilin 

makro-göstəricilərində bütün növ alkoqollu içkilər və tütün məmulatları üzrə istehsal 

həcmlərinin artımla proqnozlaşdırılması ilə əlaqədardır. Belə ki, 2019-cu ilin sonuna 

gözlənilən göstəricilərə nisbətən 2020-ci ildə istehsal həcmləri papiros və siqaretlər üzrə 

2 dəfə artımla 10000,0 mln. ədəd, pivə üzrə 4,3% artımla 5318,4 min dkl., şampan şərabı 

üzrə 58,3% artımla 5,7 min dkl., araq üzrə 1,3% artımla 1634,0 min dkl., üzüm şərabı 

üzrə 19,6% artımla 2027,9 min dkl. miqdarında proqnozlaşdırılmışdır. 

Gömrük Komitəsinin xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin edilən Azərbaycan 

Respublikasına malların idxalına aksizlər üzrə proqnoz 300,0 mln. manat məbləğində 

nəzərdə tutulur ki, bu da dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 1,2%-i, dövlət büdcəsinin vergi 

gəlirlərinin 2,9%-i, Gömrük Komitəsi xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin olunan gəlirlərin isə 

7,5%-i səviyyəsindədir. 2020-ci il üzrə nəzərdə tutulan proqnoz məbləği 2018-ci ilin 

icrasına nisbətən 130,0 mln. manat və ya 76,5% çox, 2019-cu ilin gözlənilən icrasına 

nisbətən 80,0 mln. manat və ya 21,1% azdır (Cədvəl 38). 
 

Cədvəl 38. Azərbaycan Respublikasına malların idxalına görə aksiz üzrə proqnoz və icra 

göstəriciləri, min manatla 
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Büdcə gəlirlərinin təsnifat 
adları 

2018-ci il 
icra 

2019-cu il 
proqnoz və 
gözlənilən 

icra 

2020-ci il 

proqnoz 
layihəsi 

müqayisə 

2018-ci ilin icrasına 
nisbətən 

2019-cu ilin icrasına 
nisbətən 

məbləğlə %-lə məbləğlə %-lə 

114 520 
Azərbaycan 
Respublikasına malların 
idxalına görə aksiz 

169 955,9 380 000,0 300 000,0 130 044,1 176,5 -80 000,0 78,9 

114 521 neft məhsullarına aksiz 8 389,0 8 000,0 9 000,0 611,0 107,3 1 000,0 112,5 
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114 522 etil (yeyinti) spirti 1 456,7 4 760,0 8 100,0 6 643,3 5.6 dəfə 3 340,0 170,2 

114 523 pivə  6 518,0 9 100,0 9 700,0 3 182,0 148,8 600,0 106,6 

114 524 
spirtli içkilərin bütün digər 
növləri 

14 176,5 38 712,0 40 600,0 26 423,5 2.8 dəfə 1 888,0 104,9 

114 525 tütün məmulatları 105 208,8 248 658,0 166 000,0 60 791,2 157,8 -82 658,0 66,8 

114 526 
minik avtomobillərinə və 
avtobuslara tətbiq olunan 
aksiz 

32 794,4 31 000,0 50 000,0 17 205,6 152,5 19 000,0 161,3 

114 527 

qızıla, ondan hazırlanmış 
zərgərlik və digər məişət 
məmulatlarına tətbiq olunan 
aksiz 

1 032,8 1 150,0 1 200,0 167,2 116,2 50,0 104,3 

114 528 

emal olunmuş, çeşidlənmiş, 
çərçivəyə salınmış və 

bərkidilmiş almaza tətbiq 
olunan aksiz 

127,0 300,0 400,0 273,0 3.1 dəfə 100,0 133,3 

114 529 sair məhsullar 252,7 38 320,0 15 000,0 14 747,3 
59.4 
dəfə 

-23 320,0 39,1 

 

Bu tədiyyə növü üzrə proqnozun 3,0%-ni təşkil edən neft məhsullarının idxalına 

aksizlər 2019-cu ilin gözlənilən icrasına nisbətən 12,5% (1,0 mln. manat) artımla 9,0 mln. 

manat məbləğində, 2,7%-ni təşkil edən etil (yeyinti) spirtinin idxalına aksizlər 70,2% (3,3 

mln. manat) artımla 8,1 mln. manat məbləğində, 3,2%-ni təşkil edən pivənin idxalına 

aksizlər 6,6% (600,0 min manat) artımla 9,7 mln. manat məbləğində, 13,5%-ni təşkil edən 

spirtli içkilərin bütün digər növlərinin idxalına aksizlər nisbətən 4,9% (1,9 mln. manat) 

artımla 40,6 mln. manat məbləğində, 55,3%-ni təşkil edən tütün məmulatlarının idxalına 

aksizlər 33,2% (82,7 mln. manat) azalma ilə 166,0 mln. manat məbləğində, 16,7%-ni 

təşkil edən minik avtomobillərinə və avtobuslara tətbiq olunan aksizlər 61,3% (19,0 mln. 

manat) artımla 50,0 mln. manat məbləğində, 0,4%-ni təşkil edən idxal edilən qızıla, ondan 

hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatlarına aksizlər 4,3% (50,0 min manat) 

artımla 1,2 mln. manat məbləğində, 0,1%-ni təşkil edən idxal edilən emal olunmuş, 

çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və bərkidilmiş almaza aksizlər 33,3% (100,0 min manat) 

artımla 400,0 min manat məbləğində və 5,0%-ni təşkil edən sair məhsullar üzrə aksizlər 

isə 60,9% (23,3 mln. manat) azalma ilə 15,0 mln. manat məbləğində nəzərdə tutulur. 

Cari il üzrə illik və 8 aylıq proqnozların icrası səviyyəsi, müvafiq olaraq Azərbaycan 

Respublikasına malların idxalına görə aksizlər üzrə ümumilikdə 48,6% və 72,2%, o 

cümlədən əsas mənbələr kimi etil (yeyinti) spirti və bütün növ spirtli içkilər üzrə 30,6% və 

45,5%, tütün məmulatları üzrə 41,6% və 61,9%, minik avtomobilləri üzrə isə 130,4% və 

193,8% olmuşdur. 

2018-ci ilin 8 aylıq dövrü ilə müqayisədə 2019-cu ilin müvafiq dövründə Azərbaycan 

Respublikasına malların idxalına görə aksiz üzrə daxilolmalardakı artımın əsas hissəsini 

tütün məmulatlarına və minik avtomobillərinə aksiz üzrə daxilolmalar təşkil etmişdir. 

Bunların əsas səbəbi olaraq “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik 

edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 30 noyabr 2018-ci il tarixli 1356-VQD 
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nömrəli Qanunu və “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksiz vergisinə cəlb 

olunan malların aksiz dərəcələrinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 19 yanvar tarixli 20 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi 

barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 10 yanvar 2019-cu il tarixli 5 

nömrəli Qərarı ilə aksiz dərəcələrinin əhəmiyyətli dərəcədə artırılması qeyd edilə bilər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, cari ilin yanvar-iyul ayları ərzində əvvəlki ilin eyni dövrü ilə 

müqayisədə idxal həcmləri etil (yeyinti) spirti üzrə 2,9 dəfə artaraq 110,76 min dkl, pivə 

üzrə 7,6% azalaraq 272,02 min dkl, spirtli içkilərin bütün digər növləri üzrə 2,1 dəfə 

artaraq 99,21 min dkl, tütün məmulatları üzrə 44,5% azalaraq 2900,83 mln. ədəd təşkil 

etmişdir. 

Etil (yeyinti) spirti və bütün növ spirtli içkilər üzrə, eləcə də tütün məmulatları üzrə 

proqnozların cari il ərzindəki icra faizlərinin aşağı olması şəraitində növbəti il üçün 

proqnozların birinci mənbə üzrə artımla, ikinci mənbə üzrə isə əhəmiyyətli azalma ilə 

hesablanması diqqəti cəlb edir. 

Eyni zamanda minik avtomobillərinə aksiz üzrə daxilolmalarda yüksək artım qeyd 

olunmuşdur ki, bu da müvafiq malların idxalının artması ilə əlaqələndirilə bilər. Belə ki, 

Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən 2018-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 

2019-cu ilin yanvar-iyul aylarında idxal olunan minik avtomobillərinin (aksizə cəlb 

olunanlar üzrə) sayı 2 dəfə artaraq 20713 ədəd təşkil etmişdir. 

“Büdcə zərfi”nə əlavə olunmuş Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə 

dəyişikliklərin edilməsi ilə əlaqədar müvafiq qanun layihəsində 2020-ci ildən etibarən bir 

çox aksizli malların aksiz dərəcələrinin dəyişdirilərək əsasən artırılması nəzərdə 

tutulmuşdur ki, bu dəyişikliklərin də təsdiq olunduğu təqdirdə aksizlər üzrə proqnoz 

hədəflərin növbəti il ərzində icra olunması real görünür. 

Yol vergisi üzrə proqnoz ümumilikdə 121,0 mln. manat məbləğində nəzərdə tutulur 

ki, bu da 2018-ci ilin icrasına nisbətən 7,5 mln. manat və ya 6,6%, 2019-cu ilin gözlənilən 

icrasına nisbətən isə 7,0 mln. manat və ya 6,1% çoxdur. 2020-ci il üzrə nəzərdə tutulan 

proqnoz dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 0,5%-i, dövlət büdcəsinin vergi gəlirlərinin 1,2%-i 

səviyyəsindədir. Yol vergisi üzrə proqnozlaşdırılan daxilolmaların 62,8%-i Vergilər 

Nazirliyinin xətti ilə təmin olunan gəlirlərin, 37,2%-i isə Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti 

ilə təmin olunan gəlirlərin payına aid edilmişdir. 

Vergilər Nazirliyinin xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin edilən Azərbaycan 

Respublikasının ərazisində istehsal edilərək, daxili istehlaka yönəldilən (topdan satılan) 

yanacağa yol vergisi üzrə proqnoz 76,0 mln. manat məbləğində nəzərdə tutulmuşdur ki, 

bu da dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 0,3%-i, dövlət büdcəsinin vergi gəlirlərinin 0,7%-i, 
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Vergilər Nazirliyi xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin olunan gəlirlərin isə 1%-i səviyyəsindədir. 

2020-ci il üzrə nəzərdə tutulan proqnoz məbləği 2018-ci ilin icrasına nisbətən 2,6 min 

manat və ya 3,6% çox, 2019-cu ilin gözlənilən icrasına nisbətən 6,0 mln. manat və ya 

7,3% azdır (Cədvəl 39). 
 

Cədvəl 39. Vergilər Nazirliyi xətti ilə təmin edilən yol vergisi üzrə proqnoz və icra 

göstəricilərinin dinamikası, min manatla 
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Büdcə gəlirlərinin təsnifat 
adları 

2018-ci il 
icra 

2019-cu il 
proqnoz və 
gözlənilən 

icra 

2020-ci il 

proqnoz 
layihəsi 

müqayisə 

2018-ci ilin icrasına 
nisbətən 

2019-cu ilin icrasına 
nisbətən 

məbləğlə %-lə məbləğlə %-lə 

114 710 

Azərbaycan Respublikasının 
ərazisində istehsal edilərək, 
daxili istehlaka yönəldilən 
(topdan satılan) yanacağa 
yol vergisi 

73 365,4 82 000,0 76 000,0 2 634,6 103,6 -6 000,0 92,7 

114 711 avtomobil benzininə yol vergisi 32 679,9 34 400,0 27 800,0 -4 879,9 85,1 -6 600,0 80,8 

114 712  dizel yanacağına yol vergisi 34 551,8 37 300,0 38 850,0 4 298,2 112,4 1 550,0 104,2 

114 713 maye qaza yol vergisi 6 133,7 10 300,0 9 350,0 3 216,3 152,4 -950,0 90,8 

Yol vergisi üzrə 01 aprel 2019-cu il tarixinə dövlət büdcəsinə olan borcun (verginin 

əsas məbləği üzrə) məbləği 680,0 min manat təşkil etmişdir ki, bu da növbəti il üzrə 

proqnozun 0,9%-nə bərabərdir. 

Bu tədiyyə növü üzrə proqnozun 36,6%-ni təşkil edən avtomobil benzininə yol 

vergisi 22019-cu ilin gözlənilən icrasına nisbətən 19,2% (6,6 mln. manat) azalma ilə 27,8 

mln. manat məbləğində, 51,1%-ni təşkil edən dizel yanacağına yol vergisi 4,2% (1,6 mln. 

manat) artımla 38,9 mln. manat məbləğində, 12,3%-ni təşkil edən maye qaza yol vergisi 

isə 9,2% (950,0 min manat) azalma ilə 9,4 mln. manat məbləğində nəzərdə tutulur. 

Cari il üzrə illik və 8 aylıq proqnozların icrası səviyyəsi, müvafiq olaraq Azərbaycan 

Respublikasının ərazisində istehsal edilərək, daxili istehlaka yönəldilən (topdan satılan) 

yanacağa yol vergisi üzrə ümumilikdə 60,7% və 94,6%, o cümlədən avtomobil benzininə 

yol vergisi üzrə 63,1% və 98,4%, dizel yanacağına yol vergisi üzrə 61,6% və 96,0%, maye 

qaza yol vergisi üzrə isə 49,3% və 76,8% olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehsal edilərək, daxili istehlaka yönəldilən 

(topdan satılan) yanacağa yol vergisinin cari ilə nisbətən az proqnozlaşdırılmasını 

Azərbaycan Respublikasının əsas makroiqtisadi proqnoz göstəricilərində 2019-cu illə 

müqayisədə 2020-ci il üçün avtomobil benzini və dizel yanacağı üzrə istehsal həcmlərinin 

azalma ilə nəzərdə tutulması ilə əlaqələndirmək olar. 

Eyni zamanda qeyd edilməlidir ki, 2020-ci il üçün 9350,0 min manat məbləğində 

proqnozlaşdırılmış maye qaza yol vergisinin bazası kimi maye qazın istehsal həcmləri 

makroiqtisadi proqnoz göstəricilərində ümumiyyətlə göstərilməmişdir. 
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“Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanun layihəsinə dair izahatda yol vergisi üzrə daxilolmaların 

azalmasının əsas səbəbi Azərbaycan Respublikasının 2019-2021-ci illər üzrə təsdiq 

edilmiş yanacaq-enerji balansının proqnoz göstəricilərində ölkə daxilində istehsal olunan 

və daxili istehlaka yönəldilən avtomobil benzininin istehsal həcminin cari illə müqayisədə 

az proqnozlaşdırılmasının nəzərə alınması ilə əlaqələndirilmişdir. 

“2020-ci və gələn üç il üzrə İqtisadi və Sosial İnkişaf Konsepsiyası və Proqnoz 

Göstəriciləri”ndə isə cari ilin sonuna gözlənilən göstəricilərlə müqayisədə növbəti il üçün 

istehsal həcmləri avtomobil benzini üzrə 17,6%-lik artımla (1133,5 min tona qarşı 1333,5 

min ton), dizel yanacağı üzrə isə cəmi 1,3%-lik (2060,1 min tona qarşı 2033,9 min ton) 

azalma ilə nəzərdə tutulur. 

Göstərilənləri nəzərə alaraq, avtomobil benzini və dizel yanacağı üzrə istehlak 

həcmlərinə uyğun makro-göstəricilərin bir daha dəqiqləşdirilməsi və növbəti il üçün cari 

illə müqayisədə 7,3%-lik (6,0 mln. manatlıq) azalma ilə təklif olunmuş proqnozun yenidən 

hesablanması məqsədəmüvafiq hesab olunur. 

Gömrük Komitəsinin xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin edilən yol vergisi üzrə ümumi 

proqnoz 45,0 mln. manat məbləğində nəzərdə tutulur ki, bu da dövlət büdcəsinin 

gəlirlərinin 0,2%-i, dövlət büdcəsinin vergi gəlirlərinin 0,4%-i, Gömrük Komitəsi xətti ilə 

dövlət büdcəsinə təmin olunan gəlirlərin isə 1,1%-i səviyyəsindədir. 2020-ci il üzrə 

nəzərdə tutulan proqnoz 2018-ci ilin icrasına nisbətən 4,8 mln. manat və ya 12,0%, 2019-

cu ilin gözlənilən icrası ilə müqayisədə isə 13,0 mln. manat və ya 40,6% çoxdur (Cədvəl 

40). 
 

Cədvəl 40. Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə təmin edilən yol vergisi üzrə proqnoz və 

icra göstəricilərinin dinamikası, min manatla 
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Büdcə gəlirlərinin təsnifat adları 
2018-ci 
il icra 

2019-cu il 
proqnoz 

və 
gözlənilən 

icra 

2020-ci il 

proqnoz 
layihəsi 

müqayisə 

2018-ci ilin 
icrasına nisbətən 

2019-cu ilin 
icrasına nisbətən 

məbləğlə %-lə məbləğlə %-lə 

Gömrük orqanları xətti ilə 
 ümumilikdə yol vergisi 

40 161,8 32 000,0 45 000,0 4 838,2 112,0 13 000,0 140,6 

114 720 
Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxal 
olunan yanacağa yol vergisi 

3 633,3 3 500,0 6 300,0 2 666,7 173,4 2 800,0 180,0 

114 721 avtomobil benzininə yol vergisi 3 633,3 3 500,0 6 300,0 2 666,7 173,4 2 800,0 180,0 

114 722 dizel yanacağına yol vergisi 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   

114 723 maye qaza yol vergisi 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   

114 730 
Xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri 
sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi 

36 528,5 28 500,0 38 700,0 2 171,5 105,9 10 200,0 135,8 

Bu tədiyyə növü üzrə proqnozun 14,0%-ni təşkil edən Azərbaycan Respublikasının 

ərazisinə idxal olunan yanacağa (avtomobil benzininə) yol vergisi 2019-cu ilin gözlənilən 

icrasına nisbətən isə 80,0% (2,8 mln. manat) artımla 6,3 mln. manat, 86,0%-ni təşkil edən 
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xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi isə 

35,8% (10,2 mln. manat) artımla 38,7 mln. manat məbləğində nəzərdə tutulur. 

Əvvəlki ilin eyni göstəriciləri ilə müqayisədə cari ilin yanvar-avqust aylarında dövlət 

büdcəsinə daxil olmuş vəsaitin həcmi komitə xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin edilən yol 

vergisi üzrə ümumilikdə 21,0% (5,1 mln. manat) artaraq 29,4 mln. manat, o cümlədən 

idxal olunan yanacağa yol vergisi üzrə 95,0% (1,1 mln. manat) artaraq 2,2 mln. manat və 

xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi üzrə 

17,4% (4,0 mln. manat) artaraq 27,2 mln. manat təşkil etmişdir. 

Eyni zamanda, cari il üzrə illik və 8 aylıq proqnozların icrası səviyyəsi, müvafiq 

olaraq yol vergisi üzrə ümumilikdə 92,0% və 136,6%, o cümlədən idxal olunan yanacağa 

(avtomobil benzininə) yol vergisi üzrə 62,6% və 93,0%, xarici dövlətlərin avtonəqliyyat 

vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi üzrə isə 95,6% və 142,0% olmuşdur. 

Cari il üzrə mövcud vəziyyət Gömrük Komitəsinin xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin 

edilən yol vergisinin növbəti il üçün nəzərdə tutulan proqnozların adekvat olmasını və 

yerinə yetiriləcəyini deməyə əsas verir. 

Mədən vergisi üzrə proqnoz 134,5 mln. manat məbləğində nəzərdə tutulur ki, bu 

da dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 0,6%-i, dövlət büdcəsinin vergi gəlirlərinin 1,3%-i, 

Vergilər Nazirliyi xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin olunan gəlirlərin isə 1,7%-i 

səviyyəsindədir. 2020-ci il üzrə nəzərdə tutulan proqnoz 2018-ci ilin icrasına nisbətən 2,9 

mln. manat və ya 2,1% az, 2019-ci ilin gözlənilən icrasına nisbətən isə 1,5 mln. manat və 

ya 1,1% çoxdur (Cədvəl 41). 

 

Cədvəl 41. Mədən vergisi üzrə proqnoz və icra göstəricilərinin dinamikası, min manatla 
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Büdcə gəlirlərinin təsnifat 
adları 

2018-ci il 
icra 

2019-cu il 
proqnoz və 
gözlənilən 

icra 

2020-ci il 

proqnoz 
layihəsi 

müqayisə 

2018-ci ilin icrasına 
nisbətən 

2019-cu ilin icrasına 
nisbətən 

məbləğlə %-lə məbləğlə %-lə 

114 900 mədən vergisi 137 378,5 133 000,0 134 500,0 -2 878,5 97,9 1 500,0 101,1 

114 910 xam neft  78 622,0 69 000,0 69 200,0 -9 422,0 88,0 200,0 100,3 

114 920 təbii qaz  55 665,8 60 000,0 60 800,0 5 134,2 109,2 800,0 101,3 

114 930 filiz faydalı qazıntıları 1 422,5 1 010,0 1 430,0 7,5 100,5 420,0 141,6 

114 940 qeyri-filiz faydalı qazıntıları 863,3 1 300,0 1 370,0 506,7 158,7 70,0 105,4 

114 950 mineral sular  147,6 390,0 400,0 252,4 
2.7 

dəfə 
10,0 102,6 

114 970 sair məhsullar  657,4 1 300,0 1 300,0 642,6 197,7 0,0 100,0 
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Mədən vergisi üzrə 01 aprel 2019-cu il tarixinə dövlət büdcəsinə olan borcun 

(verginin əsas məbləği üzrə) məbləği 405,2 min manat təşkil etmişdir ki, bu da növbəti il 

üzrə proqnozun 0,3%-nə bərabərdir. 

Bu tədiyyə növü üzrə proqnozun 51,4%-ni təşkil edən xam neft üzrə mədən vergisi 

2018-ci ilin icrasına nisbətən 12,0% (9,4 mln. manat) azalma ilə, 2019-cu ilin gözlənilən 

icrasına nisbətən 0,3% (200,0 min manat) artımla 69,2 mln. manat məbləğində, 45,2%-

ni təşkil edən təbii qaz üzrə mədən vergisi 2018-ci ilin icrasına nisbətən 9,2% (5,1 mln. 

manat), 2019-ci ilin gözlənilən icrasına nisbətən 1,3% (800,0 min manat) artımla 60,8 mln. 

manat məbləğində, 1,1%-ni təşkil edən filiz faydalı qazıntıları üzrə mədən vergisi 2019-

cu ilin gözlənilən icrasına nisbətən 41,6% (420,0 min manat) artımla 1,4 mln. manat 

məbləğində, 1,0%-ni təşkil edən qeyri-filiz faydalı qazıntıları üzrə mədən vergisi 5,4% 

(70,0 min manat) artımla 1,37 mln. manat məbləğində, 0,3%-ni təşkil edən mineral sular 

üzrə mədən vergisi 2,6% (10,0 min manat) artımla 400,0 min manat məbləğində, 1,0%-

ni təşkil edən sair məhsullar üzrə mədən vergisi 1,3 mln. manat məbləğində nəzərdə 

tutulmuşdur. 

Cari il üzrə illik və 8 aylıq proqnozların icrası səviyyəsi, müvafiq olaraq mədən vergisi 

üzrə ümumilikdə 63,8% və 99,4% olmuşdur. 

“Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanun layihəsinə dair izahatda neft sektoru üzrə mədən vergisi növbəti 

il üzrə Dövlət Neft Şirkətinin özünün istismar etdiyi yataqlardan əldə olunan neft və təbii 

qazın hasilat həcmləri nəzərə alınmaqla proqnozlaşdırıldığı qeyd edilmişdir.  

 

2.2. Digər gəlirlər 

 

“Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanun layihəsinə əsasən dövlət büdcəsinin ümumi gəlirlərinin 57,4%-ni 

təşkil edən digər gəlirlər (büdcə gəlirlərinin təsnifatının 1.1.1-ci, 1.1.2-ci, 1.1.3-cü və 

1.1.4-cü köməkçi bölmələri səviyyəsində gəlirlərdən başqa bütün digər gəlirlər – gömrük 

rüsumları, Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən 

məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış 

qiyməti arasındakı fərqdən yığımlar, xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar, 

səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər, Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar (transfertin yuxarı həddi), dövlət 

əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmalar, dövlət mülkiyyətində olan torpaqların 
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icarəyə verilməsindən daxilolmalar, dövlət rüsumu, büdcə təşkilatlarının ödənişli 

xidmətlərindən daxilolmalar və sair daxilolmalar) üzrə proqnoz 13627,5 mln. manat 

məbləğində nəzərdə tutulur ki, bu da 2018-ci ilin icrası və 2019-cu ilin gözlənilən icrası ilə 

müqayisədə, müvafiq olaraq 562,2 mln. manat və ya 4,3% və 10,9 mln. manat və ya 0,1% 

çoxdur. 

Digər gəlirlərin tərkibində artımlar əsasən gömrük rüsumları və büdcə təşkilatlarının 

büdcədənkənar daxilolmaları üzrə nəzərdə tutulmuşdur. 

Növbəti il üçün Dövlət Neft Fondundan transfertin həcmi 2018-ci ilin icrasına 

nisbətən 3,6% (391,0 mln. manat) artımla, 2019-cu ilin gözlənilən icrasına nisbətən isə 

0,1% (14,3 mln. manat) azalma ilə nəzərdə tutulmuşdur. 

Vergi gəlirləri və Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar nəzərə alınmadan dövlət 

büdcəsinin digər gəlirləri üzrə növbəti ilin proqnozu 2277,5 mln. manat təşkil etməklə 

2018-ci ilin icrasından 8,1% (171,2 mln. manat), 2019-cu ilin gözlənilən icrasından isə 

1,1% (25,2 mln. manat) çoxdur. 2277,5 mln. manat məbləğində nəzərdə tutulan 

proqnozun 41,7%-i gömrük rüsumlarının, 9,7%-i Azərbaycan Respublikasında istehsal 

edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri 

çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən yığımların, 8,3%-i dövlət 

rüsumlarının, 36,9%-i büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən, maliyyə 

sanksiyalarının, inzibati cərimələrin, vergilərin və dövlət rüsumlarının qanunvericiliklə 

büdcədənkənar gəlirlərə aid edilən hissəsindən daxilolmaların, 0,4%-i dövlət 

mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən icarə haqqının, 3,1%-i isə sair 

mənbələrdən daxilolmaların payına düşür. 

Gömrük rüsumları üzrə proqnoz 950,0 mln. manat məbləğində nəzərdə tutulur ki, 

bu da 2018-ci ilin icrasına nisbətən 66,9 mln. manat və ya 7,6%, 2019-cu ilin gözlənilən 

icrasına nisbətən isə 50,0 mln. manat və ya 5,6% çoxdur. 2020-ci il üzrə nəzərdə tutulan 

proqnoz dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 3,9%-i, dövlət büdcəsinin digər gəlirlərinin 7,0%-i, 

Gömrük Komitəsi xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin olunan gəlirlərin isə 23,8%-i 

səviyyəsindədir (Cədvəl 42). 

 

Cədvəl 42. Gömrük rüsumu üzrə proqnoz və icra göstəricilərinin dinamikası, min manatla 
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Büdcə gəlirlərinin təsnifat 
adları 

2018-ci il 
icra 

2019-cu il 
proqnoz və 
gözlənilən 

icra 

2020-ci il 

proqnoz 
layihəsi 

müqayisə 

2018-ci ilin icrasına 
nisbətən 

2019-cu ilin icrasına 
nisbətən 

məbləğlə %-lə məbləğlə %-lə 

gömrük rüsumları 883 141,7 900 000,0 950 000,0 66 858,3 107,6 50 000,0 105,6 

115 110 
hüquqi şəxslər tərəfindən 
ödənilən idxal rüsumu 

750 703,3 790 000,0 794 600,0 43 896,7 105,8 4 600,0 100,6 

115 111 15 faiz idxal rüsumu 693 958,5 715 000,0 700 000,0 6 041,5 100,9 -15 000,0 97,9 
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115 112 5 faiz idxal rüsumu  19 373,5 32 000,0 42 600,0 23 226,5 
2.2 

dəfə 
10 600,0 133,1 

115 114 
spesifik dərəcə ilə rüsum 

tutulan idxal rüsumu  
37 371,3 43 000,0 52 000,0 14 628,7 139,1 9 000,0 120,9 

115 120 
fiziki şəxslər tərəfindən 
ödənilən idxal rüsumu 

47 578,1 54 000,0 59 000,0 11 421,9 124,0 5 000,0 109,3 

115 121 15 faiz idxal rüsumu 39 545,0 41 000,0 43 000,0 3 455,0 108,7 2 000,0 104,9 

115 122 5 faiz idxal rüsumu  2 937,0 5 400,0 8 000,0 5 063,0 
2.7 

dəfə 
2 600,0 148,1 

115 124 
spesifik dərəcə ilə rüsum 
tutulan idxal rüsumu  

5 097,0 7 600,0 8 000,0 2 903,0 157,0 400,0 105,3 

115 130 
idxal olunan avtonəqliyyat 
vasitələrinə tətbiq olunan 
gömrük rüsumu 

78 132,7 50 000,0 90 400,0 12 267,3 115,7 40 400,0 180,8 

115 200 ixrac rüsumları 5 826,7 6 000,0 6 000,0 173,3 103,0 0,0 100,0 

115 610 
gömrük rəsmiləşdirilməsinə 
görə gömrük yığımları 

900,9     -900,9 0,0 0,0   

 

2018-ci ilin icra və 2019-cu ilin gözlənilən icra göstəriciləri ilə müqayisədə 2020-ci il 

üzrə gömrük rüsumları proqnozunun 78,2%-ni təşkil edən hüquqi və fiziki şəxslər 

tərəfindən ödənilən 15 faiz dərəcəsi ilə idxal rüsumu, müvafiq olaraq 1,3% (9,5 mln. 

manat) artımla və 1,7% (13,0 mln. manat) azalma ilə 743,0 mln.manat məbləğində, 5,3%-

ni təşkil edən hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən ödənilən 5 faiz dərəcəsi ilə idxal rüsumu, 

müvafiq olaraq 2,3 dəfə (28,3 mln. manat) və 35,3% (13,2 mln. manat) artımla 50,6 mln. 

manat məbləğində, 6,3%-ni təşkil edən hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən ödənilən 

spesifik dərəcə ilə idxal rüsumu, müvafiq olaraq 41,3% (17,5 mln.manat) və 18,6% (9,4 

mln. manat) artımla 60,0 mln. manat məbləğində, 9,5%-ni təşkil edən idxal olunan 

avtonəqliyyat vasitələrinə tətbiq olunan gömrük rüsumu, müvafiq olaraq 15,7% (12,3 mln. 

manat) və 80,8% (40,4 mln. manat) artımla 90,4 mln. manat məbləğində, 0,6%-ni təşkil 

edən ixrac rüsumu, müvafiq olaraq 3,0% (173,0 mln. manat) artımla və eyni səviyyədə 

olmaqla 6,0 mln. manat məbləğində nəzərdə tutulmuşdur. 

Cari il üzrə illik və 8 aylıq proqnozların icrası səviyyəsi, müvafiq olaraq gömrük 

rüsumu üzrə ümumilikdə 77,1% və 114,5%, o cümlədən hüquqi və fiziki şəxslərin 

ümumilikdə 15 faiz dərəcəsi ilə idxal rüsumu üzrə 72,4% və 107,5%, 5 faiz dərəcəsi ilə 

idxal rüsumu üzrə 93,7% və 139,2%, spesifik dərəcə ilə idxal rüsumu üzrə 62,9% və 

93,5%, idxal olunan avtonəqliyyat vasitələrinə tətbiq olunan gömrük rüsumu üzrə 154,6% 

və 2,3 dəfə çox, ixrac gömrük rüsumu üzrə isə 54,2% və 80,5% olmuşdur. 

“Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanun layihəsinə əlavə olunmuş izahatda qeyri-neft sektorunun inkişafı 

məqsədilə yerli istehsalı olan bir sıra malların idxal rüsumlarının advalor dərəcələrinin 

spesifikə keçidinin nəzərdə tutulması qeyd edilmişdir ki, bu da gömrük rüsumlarının 

növbəti il üçün proqnozunun hesablanmasına öz təsirini göstərir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Hesablama Palatasının əvvəlki Rəylərində gömrük 

rüsumlarının proqnozlaşdırılması ilə bağlı qeyd olunan iradlar nəzərə alınaraq gömrük 

rüsumlarının tərkibində ixracla əlaqədar gömrük rüsumları üzrə daxilolmalar ayrıca 
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hesablanaraq 2020-ci il üçün 6000,0 min manat məbləğində və ya 2019-cu ilin gözlənilən 

icrasına bərabər həcmdə proqnozlaşdırılmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının əsas makroiqtisadi proqnoz göstəricilərində növbəti il 

ərzində malların idxal həcminin cari ilin sonuna gözləniləndən daha çox olacağının 

nəzərdə tutulması gömrük rüsumu üzrə proqnozun ümumilikdə artıqlaması ilə icra 

olunacağına əminlik yaradır. 

Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən 

məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili 

topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən yığımlar üzrə proqnoz 220,0 mln. manat 

məbləğində nəzərdə tutulur ki, bu da 2018-ci ilin icrasına nisbətən 42,5 mln. manat və ya 

23,9%, 2019-cu ilin gözlənilən icrasına nisbətən isə 84,0 mln. manat və ya 61,8% çoxdur. 

2020-ci il üzrə nəzərdə tutulan proqnoz dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 0,9%-i, dövlət 

büdcəsinin digər gəlirlərinin 1,6%-i, Vergilər Nazirliyi xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin 

olunan gəlirlərin isə 2,8%-i səviyyəsindədir (Cədvəl 43). 

Cədvəl 43. Qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri 
çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən yığımların və xam neftin 
dünya bazarlarında orta satış qiymətinin dinamikası,  min manatla 
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Büdcə gəlirlərinin təsnifat 
adları 

2018-ci il 
icra 

2019-cu il 
proqnoz 

və 
gözlənilən 

icra 

2020-ci il 

proqnoz 
layihəsi 

müqayisə 

2018-ci ilin icrasına 
nisbətən 

2019-cu ilin icrasına 
nisbətən 

məbləğlə %-lə məbləğlə %-lə 

115 620 

qiyməti tənzimlənən 
məhsulların ixracı zamanı 
məhsulların kontrakt (satış) 
qiyməti ilə respublika daxili 
müəssisə topdansatiş 
qiyməti arasindakı fərqdən 
büdcəyə ödənişlər 

177 519,5 136 000,0 220 000,0 42 480,5 123,9 84 000,0 161,8 

115 621 xam neft 59 100,0 30 200,0 42 000,0 -17 100,0 71,1 11 800,0 139,1 

115 622 təbii qaz 5 400,0 25 000,0 90 000,0 84 600,0 16.7 dəfə 65 000,0 3.6 dəfə 

115 623 neft məhsulları 98 114,8 70 800,0 73 000,0 -25 114,8 74,4 2 200,0 103,1 

115 624 elektrik enerjisi 14 904,2 10 000,0 15 000,0 95,8 100,6 5 000,0 150,0 

 

Əvvəlki ilin eyni göstəriciləri ilə müqayisədə cari ilin yanvar-avqust aylarında dövlət 

büdcəsinə daxil olmuş vəsaitin həcmi 19,1% (22,0 mln. manat) artaraq 137,4 mln. manat, 

illik və 8 aylıq proqnozların icrası səviyyəsi isə, müvafiq olaraq 101,0% və 157,5% təşkil 

etmişdir. 

Xam neftin bir barrelinin orta ixrac qiymətinin növbəti il üçün 2018-ci ilin faktiki icrası 

və 2019-cu ilin gözlənilən göstəriciləri ilə müqayisədə, müvafiq olaraq 16,0 ABŞ dolları 

və 5,0 ABŞ dolları azalma ilə hesablanması şəraitində qiyməti tənzimlənən məhsulların 

ixracı zamanı məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə respublika daxili müəssisə 

topdansatiş qiyməti arasindakı fərqdən büdcəyə ödənişlərin əhəmiyyətli artımla 

proqnozlaşdırılması “Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsi haqqında” 
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Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsinə əlavə olunmuş izahatda neft 

məhsullarının və təbii qaz ixracının növbəti ildə artacağı ilə əlaqələndirilmişdir. 

Vergilər Nazirliyi xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin olunan dövlət rüsumu üzrə 

proqnoz 190,0 mln. manat məbləğində nəzərdə tutulur ki, bu da 2018-ci ilin icrasına 

nisbətən 55,2 mln. manat və ya 40,9% çox, 2019-cu ilin gözlənilən icrası ilə isə eyni 

səviyyədədir. 2020-ci il üzrə nəzərdə tutulan proqnoz dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 0,8%-

i, dövlət büdcəsinin digər gəlirlərinin 1,4%-i, Vergilər Nazirliyi xətti ilə dövlət büdcəsinə 

təmin olunan gəlirlərin isə 2,4%-i səviyyəsindədir (Cədvəl 44).  

Cari il üzrə illik və 8 aylıq proqnozların icrası səviyyəsi isə, müvafiq olaraq 61,3% 

və 95,5% təşkil etmişdir. 
 

Cədvəl 44. Dövlət rüsumu üzrə proqnoz və icra göstəricilərinin dinamikası, min manatla 
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Büdcə gəlirlərinin təsnifat 
adları 

2018-ci il 
icra 

2019-cu il 
proqnoz 

və 
gözlənilən 

icra 

2020-ci il 

proqnoz 
layihəsi 

müqayisə 

2018-ci ilin icrasına 
nisbətən 

2019-cu ilin icrasına 
nisbətən 

məbləğlə %-lə məbləğlə %-lə 

142 200 dövlət rüsumu 134 828,4 190 000,0 190 000,0 55 171,6 140,9 0,0 100,0 

142 210 

məhkəməyə verilən iddia 
ərizələrinin və şikayətlərin, 
hüquqi əhəmiyyət kəsb edən 
faktların müəyyən edilməsi 
barədə ərizələrin və 
məhkəmə qərarları barəsində 
şikayətlərin verilməsinə görə, 
məhkəmə tərəfindən 
sənədlərin surətinin təkrar 
verilməsinə görə, vətəndaşlıq 
vəziyyəti aktlarının 
qeydiyyatına görə, hüquqi 
şəxslərin, habelə xarici 
hüquqi şəxslərin Azərbaycan 
Respublikasındakı 
nümayəndəlik və filialının 
dövlət qeydiyyatı və yenidən 
qeydiyyatına görə  

4 002,2 6 220,0 22 643,0 18 640,8 5.6 dəfə 16 423,0 3.6 dəfə 

142 220 

notariat ofisləri və dövlət 
orqanları tərəfindən notariat 
hərəkətlərinin aparılmasına, 
notariat fəaliyyəti ilə məşğul 
olmaq üçün şəhadətnamənin 
verilməsi və onun müddətinin 
uzadılmasına görə 

1 356,1 2 259,0 1 674,0 317,9 123,4 -585,0 74,1 

142 230 

şəxsiyyət və icazə 
vəsiqələrinin, habelə qaçqın 
statusu almış şəxslərə qaçqın 
vəsiqələrinin və yol 
sənədlərinin verilməsi, 
Azərbaycan Respublikası 
vətəndaşlığına qəbul, bərpa 
və ya vətəndaşlığından 
çıxmağa görə 

19 041,0 21 056,0 17 982,0 -1 059,0 94,4 -3 074,0 85,4 

142 240 

Azərbaycan Respublikasında 
və ya Azərbaycan 
Respublikasının xarici 
ölkələrdəki diplomatik 
nümayəndəliklərində konsul 
əməliyyatlarının aparılmasına 
görə 

16 520,7 21 963,0 12 804,0 -3 716,7 77,5 -9 159,0 58,3 

142 250  

lisenziyalaşdırılan sahibkarlıq 
fəaliyyəti növlərinə lisenziya 
verilməsinə, qida 
təhlükəsizliyi sahəsində 
xidmətlərə görə 

1 461,0 2 993,0 3 075,0 1 614,0 2.1 dəfə 82,0 102,7 
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142 260 

Azərbaycan Respublikasının 
ərazisində beynəlxalq 
avtomobil daşımalarını 
tənzimləyən icazənin 
verilməsinə və nəqliyyat 
vasitələrinin, qoşquların və 
yarımqoşquların texniki 
baxışdan keçirilməsinə görə 

29 809,2 31 800,0 31 600,0 1 790,8 106,0 -200,0 99,4 

142 261 

Azərbaycan Respublikasının 
ərazisində beynəlxalq 
avtomobil daşımalarını 
tənzimləyən icazənin 
verilməsinə görə 

15 283,7 15 600,0 13 300,0 -1 983,7 87,0 -2 300,0 85,3 

142 262 

nəqliyyat vasitələrinin, 
qoşquların və 
yarımqoşquların texniki 
baxışdan keçirilməsinə görə 

14 525,4 16 200,0 18 300,0 3 774,6 126,0 2 100,0 113,0 

142 270  

qiymətli kağızların qeydiyyata 
alınması və dövlət reyestrinə 
daxil edilməsi, ixtira, faydalı 
model, sənaye nümunəsi, 
əmtəə nişanı, coğrafi göstərici 
ilə bağlı Apellyasiya Şurasına 
müraciət edilməsi, əsərin, 
əlaqəli hüquqlar obyektinin, 
inteqral sxem topologiyasının 
və məlumat toplularının 
qeydə alınması, müvafiq 
mühafizə sənədlərinin 
verilməsi və onlarla bağlı 
digər hüquqi hərəkətlər, 
habelə icazələrin bəzi 
növlərinin verilməsi, nəqliyyat 
vasitələrinə və onların idarə 
edilməsi ilə bağlı hüquqi və 
fiziki şəxslərə xidmətlərin 
göstərilməsinə görə 

26 925,0 49 737,0 53 292,0 26 367,0 197,9 3 555,0 107,1 

142 280 

daşınmaz əmlaka mülkiyyət 
və digər əşya hüquqlarının 
dövlət qeydiyyatına alınması 
ilə bağlı sənədlərin verilməsi, 
həmçinin girovun dövlət 
qeydiyyatına görə 

11 902,2 15 529,0 11 915,0 12,8 100,1 -3 614,0 76,7 

142 290 digər hüquqi hərəkətlərə görə 23 811,0 38 443,0 35 015,0 11 204,0 147,1 -3 428,0 91,1 

 

Qeyd etmək lazımdır ki, 2019-cu il ərzində “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununda dövlət rüsumunun bazasını əsasən artıran bir sıra əlavələr 

edilmiş, eyni zamanda dövlət rüsumu tutulan mövcud əməliyyatların növləri daha da 

genişləndirilmişdir. Belə ki, cari ilin iyul ayından etibarən qida təhlükəsizliyinin təmin 

olunması ilə əlaqədar keçirilməli olan hüquqi hərəkətlərə, alkoqollu içkilərə və tütün 

məmulatlarına aksiz markalarının verilməsinə, fiziki şəxslər tərəfindən minik 

avtomobillərinin özgəninkiləşdirilməsi haqqında müqavilələrin dövlət qeydiyyatına 

alınmasına, mobil cihazların qeydiyyata alınmasına, ixtiranın, faydalı modelin, sənaye 

nümunəsinin qeydiyyatı, patentin verilməsi və dərc olunmasına, könüllü dövlət 

daktiloskopik və genom qeydiyyatının aparılmasına, təhsil müəssisələrinin 

akkreditasiyasının keçirilməsinə, Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti və 

ya daimi yaşamaq üçün icazə vəsiqələrinin verilməsinə və müddətinin uzadılmasına, 

yetkinlik yaşına çatmayan əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan 

Respublikasının ərazisində müvəqqəti yaşamaq üçün icazə vəsiqəsinin verilməsinə və 

müddətinin uzadılmasına, Azərbaycan Respublikasının ali və orta ixtisas təhsili 

müəssisələrində əyani formada, habelə ümumtəhsil müəssisələrində təhsil alan 
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əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının ərazisində 

müvəqqəti yaşamaq üçün icazə vəsiqəsinin verilməsinə və müddətinin uzadılmasına, 

yetkinlik yaşına çatmış əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə ölkədə müvəqqəti 

olma müddətinin uzadılması barədə qərarın verilməsinə, yetkinlik yaşına çatmayan 

əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə ölkədə müvəqqəti olma müddətinin 

uzadılması barədə qərarın verilməsinə, eləcə də Azərbaycan Respublikasının ərazisində 

haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan 

şəxslərə iş icazəsinin verilməsinə və müddətinin uzadılmasına görə yeni rüsum dərəcələri 

müəyyənləşdirilmişdir. 

2019-cu il ərzində “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa 

edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə yanaşı 2020-ci ildən qüvvəyə minməsi planlaşdırılan 

avtonəqliyyat vasitələrinin texniki baxışdan keçirilməsinə görə tutulan dövlət rüsumunun 

dərəcəsinin 20 manatdan artırılaraq 30 manat məbləğində müəyyən edilməsi məqsədi ilə 

hazırlanmış “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 

dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunu layihəsində qeyd olunan 

dövlət rüsumunun artırılması nəzərdə tutulur ki, bu da növbəti il üzrə proqnozların müvafiq  

artımlarla hesablanmasına əsas verir. 

Dövlət rüsumunun bazasına mənfi təsirlərin müşahidə olunmaması şəraitində 

növbəti il üçün dövlət rüsumu proqnozunun cari ilin sonuna gözlənilən göstərici ilə eyni 

səviyyədə hesablanmasının səbəbləri ilə əlaqədar “Azərbaycan Respublikasının 2020-ci 

il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsinə dair izahatda 

hər-hansı məlumatlar verilməmişdir. 

Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar (büdcə gəlirlərinin 

142500, 142510,142520, 142530, 142540, 142550, 142560, 142570, 142580 və 142590  

nömrəli təsnifat kodları) üzrə proqnoz 839,5 mln. manat məbləğində nəzərdə tutulur ki, 

bu da 2018-ci ilin icrasına nisbətən 384,2 mln. manat və ya 84,4%, 2019-cu ilin gözlənilən 

icrasına nisbətən isə 212,9 mln. manat və ya 34,4% çoxdur. Bu mənbədən daxilolma 

proqnozu dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 3,5%-i, dövlət büdcəsinin digər gəlirlərinin isə 

6,2%-i səviyyəsindədir (Cədvəl 45).  

Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmaları büdcə hesabatlılığına 

əsaslanaraq 3 (üç) qrup üzrə differensiallaşdırsaq 2020-ci il üçün nəzərdə tutulan 

proqnozun 39,3%-i təqdim etmədən (malların satışından, işlərin görülməsindən, 

xidmətlərin göstərilməsindən) daxilolmaların, 47,6%-i maliyyə sanksiyaları və inzibati 

cərimələrin, 13,1%-i isə tutulan dövlət rüsumlarının qaytarılan hissəsinin payına 

düşdüyünü görə bilərik. 2018-ci ilin icra və 2019-cu ilin gözlənilən icra göstəriciləri ilə 
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müqayisədə, növbəti il üçün təklif olunan proqnozlar təqdim etmədən (malların 

satışından, işlərin görülməsindən, xidmətlərin göstərilməsindən) daxilolmalar üzrə, 

müvafiq olaraq 209,6 mln. manat və ya 2,7 dəfə və 91,6 mln. manat və ya 38,4% artımla 

330,0 mln. manat məbləğində, maliyyə sanksiyaları və inzibati cərimələrdən daxilolmalar 

üzrə, müvafiq olaraq 113,4 mln. manat və ya 39,6% və 71,1 mln. manat və ya 21,6% 

artımla 399,8 mln. manat məbləğində, tutulan dövlət rüsumlarının qaytarılan hissəsi üzrə 

daxilolmalar üzrə isə, müvafiq olaraq 61,2 mln. manat və ya 2,3 dəfə və 50,2 mln. manat 

və ya 84,6% artımla 109,6 mln. manat məbləğində hesablanmışdır. 

 

Cədvəl 45. Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar üzrə proqnoz və icra 

göstəricilərinin dinamikası,  min manatla 
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Büdcə gəlirlərinin təsnifat 
adları 

2018-ci il 
icra 

2019-cu il 
proqnoz 

və 
gözlənilən 

icra 

2020-ci il 

proqnoz 
layihəsi 

müqayisə 

2018-ci ilin icrasına 
nisbətən 

2019-cu ilin icrasına 
nisbətən 

məbləğlə %-lə məbləğlə %-lə 

Büdcə təşkilatlarının ödənişli 
xidmətlərindən daxilolmalar 

455 289,2 626 600,0 839 500,0 384 210,8 184,4 212 900,0 134,0 

142 500 

Büdcə təşkilatlarının ödənişli 
xidmətlərindən, maliyyə 
sanksiyalarının, inzibati 
cərimələrin, vergilərin və 
dövlət rüsumlarının 
qanunvericiliklə 
büdcədənkənar gəlirlərə aid 
edilən hissəsindən 
daxilolmalar 

455 289,0 626 600,0 839 500,0 384 211,0 184,4 212 900,0 134,0 

142 510 
Təsərrüfat müqavilələrindən 
daxilolmalar 

2 406,0 18 906,0 28 181,0 25 775,0 11.7 dəfə 9 275,0 149,1 

142 520 

Maliyyə sanksiyalarının, 
inzibati cərimələrin, vergilərin 
və dövlət rüsumlarının 
qanunvericiliklə 

büdcədənkənar gəlirlərə aid 
edilən hissəsindən 
daxilolmalar 

333 866,6 386 553,0 507 559,3 173 692,7 152,0 121 006,3 131,3 

142 530 
Gömrük xidməti üzrə 
daxilolmalar 

65 219,0 110 000,0 129 452,7 64 233,7 198,5 19 452,7 117,7 

142 540 
Təhsil xidmətləri üzrə 
daxilolmalar 

15 603,0 24 551,0 26 995,9 11 392,9 173,0 2 444,9 110,0 

142 550 
Səhiyyə xidmətləri üzrə 
daxilolmalar 

4 999,0 9 486,0 13 131,0 8 132,0 2.6 dəfə 3 645,0 138,4 

142 560 

Mədəniyyət, incəsənət, 
informasiya və bədən 

tərbiyəsi sahəsində göstərilən 
xidmətlərdən daxilolmalar 

1 525,0 3 810,0 5 136,2 3 611,2 3.4 dəfə 1 326,2 134,8 

142 570 

Kənd təsərrüfatı, meşə 
təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq 
və ətraf mühitin mühafizəsi 
orqanlarına aid olan 
təşkilatların xidmətləri üzrə 
daxilolmalar 

3 937,0 10 376,5 9 378,0 5 441,0 2.4 dəfə -998,5 90,4 

142 580 
Məqsədli büdcə fondlarının 

büdcədənkənar daxilolmaları 
19 719,3 6 361,0 11 258,4 -8 460,9 57,1 4 897,4 177,0 

142 590 
Sair xidmətlər üzrə 
daxilolmalar 

8 014,1 56 556,5 108 407,5 100 393,4 13.5 dəfə 51 851,0 191,7 

 

 

Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmaların həcmi cari ilin yanvar-

avqust aylarında əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 35,9% (70,3 mln. manat) artaraq 

266,2 mln. manat, cari il üzrə illik və 8 aylıq proqnozlara qarşı icra səviyyəsi isə 42,7% və 

69,4% təşkil etmişdir. 
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Vergilər Nazirliyi xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin olunan dövlət mülkiyyətində 

olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar üzrə proqnoz 8,0 mln. manat 

məbləğində nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da 2018-ci ilin icrası ilə müqayisədə 2,6 mln. 

manat və ya 49,2% çox olmaqla 2019-cu ilin proqnoz göstəricisi ilə eyni səviyyədədir.  

Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar üzrə 2016-

cı ildə 6,0 mln. manat proqnoza qarşı 96,8%, 2017-ci il və 2018-ci illər üçün müəyyən 

edilmiş 8,0 mln. manat proqnoza qarşı müvafiq olaraq 66,3% və 67,0% səviyyəsində icra 

olunmuşdur. Əvvəlki ilin eyni dövrünün göstəriciləri ilə müqayisədə cari ilin yanvar-avqust 

aylarında bu mənbədən dövlət büdcəsinə daxil olmuş vəsaitin həcmi 11,7% (429,0 min 

manat) artaraq 4,1 mln. manat, cari il üzrə illik və 8 aylıq proqnozların icra səviyyəsi isə, 

müvafiq olaraq 51,2% və 79,8% təşkil etmişdir. 2019-cu ilin 8 aylıq icra nəticəsi göstərir 

ki, Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar üzrə 2019-

cu ilin proqnoz göstəricisinin (8,0 mln. manat) 2018-ci ildə olduğu kimi, cari ildə də yerinə 

yetirilməmə ehtimalını artırmışdır. 

Bu mənbə üzrə daxilolmalar “Torpaq icarəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununa uyğun olaraq rayon (şəhər) icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən kənd 

təsərrüfatı, sənaye, nəqliyyat, rabitə, energetika və digər təyinatlı torpaqların icarəyə 

verilməsindən əldə edilən icarə haqqı məbləğlərindən formalaşır ki, həmin torpaqların 

müsabiqə və hərraclar vasitəsilə icarəyə verilməsi Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 23 oktyabr 2003-cü il tarixli 972 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət və 

bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və icarəyə verilməsi ilə bağlı torpaq 

münasibətlərinin və hərraclarının keçirilməsi Qaydaları” ilə tənzimlənir. Torpaq icarəsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən dövlət mülkiyyətində olan 

torpaqların icarə haqqının aşağı həddi və hərraca (müsabiqəyə) çıxarılan dövlət və ya 

bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların icarə haqqının ilkin qiyməti (qiyməti) onların 

təyinatından, sahəsindən, coğrafi yerləşməsindən və keyfiyyətindən asılı olaraq 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş normativlər 

əsasında müəyyənləşdirilir. Bu zaman, həmçinin torpağın normativ qiyməti, torpaq 

vergisi, habelə tələb və təklif nəzərə alınmalıdır. Nazirlər Kabinetinin 23 dekabr 2000-ci il 

tarixli 226 nömrəli Qərarı ilə dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların icarə 

haqqının aşağı həddi torpaq vergisinin 2 misli miqdarında müəyyən edilmişdir. 

Qeyd etmək olar ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 sentyabr 2018-ci 

tarixli 275 nömrəli Fərmanı ilə Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Əsasnaməsində 

dövlət mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların icarəyə və istifadəyə 
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verilməsinə rəy vermək vəzifəsi dəyişdirilərək həmin torpaqların icarəyə verilməsinə 

razılığın verilməsi ilə əvəz edilmişdir. 

Tərəfimizdən aparılmış təhlillər göstərir ki, dövlət mülkiyyətində olan torpaqların 

icarəyə verilməsi və hesablanmış icarə haqlarının dövlət büdcəsinə ödənilməsi prosesinin 

bütün mərhələrində təşkilatçı, iştirakçı, məsul və səlahiyyətli olan mərkəzi və yerli icra 

hakimiyyəti orqanlarının müvafiq fəaliyyətinin lazımi səviyyədə koordinasiya edilməsi, 

onlar arasında mütəmadi və operativ məlumat mübadiləsi və üzləşdirmələrin aparılması, 

zəruri inzibati tədbirlərin vaxtında görülməsi lazımi səviyyədə təmin edilmir. 

Qeyd olunanlara əsaslanaraq dövlət torpaqlarının təyinatına uyğun və səmərəli 

istifadəsi istiqamətində nəzarətin, ötən illərdəki kimi dövlət büdcəsinin bu mənbədən 

gəlirlərinin tam həcmdə hesablanması və dövlət büdcəsinə ödənilməsi üzərində 

inzibatçılığın gücləndirilməsinin və yeni məlumat bazası əsasında torpaq bankının 

formalaşmasının məqsədəuyğunluğunu bildiririk. 

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsi gəlirlərinin bəzi digər 

istiqamətlər üzrə mədaxil mənbələri ilə bağlı məlumat aşağıdakı Cədvəl 46-də verilmişdir.  

 

Cədvəl 46. 2018-2020-ci illərdə dövlət büdcəsi daxilolmalarının tərkibində bəzi digər 

gəlirlərin strukturu, min manatla 

№ Göstəricilər 
2018-ci il 

icra 

2019-ciı il 

proqnoz 

2020-cu 

il layihə 

2020-ci ilin layihəsi üzrə müqayisə 

2018-cı ilin icrası 

ilə 

2019-cu ilin 

proqnozu ilə 

fərq faiz fərq faiz 

1 
Xarici dövlətlərə verilmiş 

kreditlər üzrə daxilolmalar 
68015,9 69148 2381 -656435 3,5 -66767 3,4 

2 

Səhmlərində dövlətin 

payı olan müəssisələrdən 

alınan dividendlər 

1831 3920 2780 949 151,8 -1140 70,9 

3 
Dövlət əmlakının icarəyə 

verilməsindən 

daxilolmalar 

9866,9 8000 8000 - 1866,9 -18,9 0 100 

4 

Dövlət mülkiyyətində olan 

torpaqların icarəyə 

verilməsindən 

daxilolmalar 

5363,3 8000 8000 26636,7 149,2 0 100 

 

Xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar 2020-ci ilin dövlət büdcəsi 

layihəsində 2,4 mln. manat nəzərdə tutulmuşdur ki, bu 2018-ci ilin icra göstəricisindən 

65,6 mln. manat və ya 28,6 dəfə, 2019-cu ilin proqnoz göstəricisindən isə 66,8 mln. manat 

və ya 29 dəfə azdır. Qeyd olunan mənbə üzrə 2020-ci ildə nəzərdə tutulmuş ödəniş 
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məbləğləri müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq Gürcüstan Respublikası (328,0 min manat) 

və  Serbiya Respublikası (2053,0 min manat)  üzrə müəyyən edilmişdir. 

Serbiya Respublikasına kreditin bir hissəsinin Təminat Fondundan verildiyini nəzərə 

alaraq, 2019-cu il dövlət büdcəsi layihəsinə Hesablama Palatasının rəyində 

daxilolmaların bir hissəsinin Fondun daxilolmalarına aid edilməsi məqsədəmüvafiq hesab 

olunmuş və bu tövsiyə nəzərə alınaraq xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə 

daxilolmaların (faizlərin) bir hissəsi (verilmiş kreditə müvafiq olaraq ödəniş qrafiki 

əsasında) Fondun daxilolmalarına aid edilmişdir. 

Dövlət büdcəsində xarici dövlətlərə kreditlər üzrə xərc proqnozlaşdırıldığı halda 

dövlət büdcəsinin gəlirlər hissəsində yalnız xarici hökumətlərdən alınan faizlər nəzərdə 

tutulmuşdur. Geri qaytarılan əsas borc isə büdcə gəlirlərinin təsnifatında müvafiq maddə 

nəzərdə tutulmadığından sair daxilolmalar kimi nəzərə uçota alınır.  

Təqdim olunmuş məlumatlara əsasən bu mənbə üzrə cari ilin 8 aylıq icrası 405,0 

min manat və ya müəyyən olunmuş illik (69,1 mln. manat məbləğində) proqnozun 0,6%-

ni, 8 aylıq (28,8 mln. manat məbləğində) proqnozun 1,4%-ni təşkil etmişdir ki, müqavilə 

şərtlərinə uyğun olaraq daxil olmuş məbləğ Gürcüstan Respublikası üzrə ödənişlərdir. 

Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər  dövlət 

maliyyə və qeyri-maliyyə təşkilatlarından alınan dividendlər üzrə daxilolmalardan 

ibarətdir. 

Bu mənbə üzrə daxilolmalar 2020-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsində 2,8 mln. manat 

nəzərdə tutulmuşdur ki, bu 2018-ci ilin müvafiq icra göstəricisindən 949,0 min manat və 

ya 51,8 % cox, 2019-cu ilin proqnoz göstəricisindən isə 1,1 mln. manat və ya 29,1 % azdır 

(Cədvəl 47). 

Cədvəl 47. Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər üzrə dövlət 

büdcəsi gəlirləri ilə bağlı məlumat, min manatla 

Dövlət büdcəsi gəlirlərinin mədaxil 

mənbələri 

2018-cı 

il  

2019-cu 

il 

proqnoz 

2020-ci 

il layihə 

2018-cı ilin 

faktı ilə 

müqayisəsi 

2019-cu ilin 

proqnozu ilə 

müqayisə fərq faiz fərq faiz 

Səhmlərində dövlətin payı olan 

müəssisələrdə alınan dividendlər cəmi,o 

cümlədən 

1831,0 3920,0 2780,0 949,0 151,8 -1140,0 29,1 

“Aqrarkredit” QSC BoKT 135,0 170,0 180,0 45,0 133,3 10,0 105,9 

“Azər-Türk Bank” ASC 696,0 2050,0 1500,0 804,0 215,5 -550,0 26,8 

“Azərlotereya” ASC 1000,0 1700,0 1000,0 - - -700,0 41,2 

“İstehlak Mallarının Ekspertizası Mərkəzi” 

MMC 

0,0 0,0 100,0 0,0 - 100,0 - 

Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlərdən 

daxilolmaların  2020-ci il üçün nəzərdə tutulmuş məbləği 2019-cu ilin müvafiq proqnozu 

ilə müqayisədə “Aqrarkredit” QSC Bank olmayan Kredit Təşkilatı üzrə 10,0 min manat və 
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ya 5,9% çox, “Azər-Türk Bank” ASC üzrə isə 550,0 min manat və ya 26,8% və 

“Azərlotereya” ASC üzrə 700,0 min manat və ya 41,2% az olmaqla nəzərdə tutulmuşdur. 

2019-cu ildə İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində olan “İstehlak Mallarının 

Ekspertizası Mərkəzi” MMC üzrə dövlət büdcəsinə daxilolmalar nəzərdə tutulmamış, da 

2020-ci il üzrə 100,0 min manat daxilolma proqnozlaşdırılmışdır.  

Eyni zamanda qeyd olunmalıdır ki, nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan “Azərbaycan 

Beynəlxalq Bankı” ASC-nin 2018-ci ilin yekunlarına görə fəaliyyətini 298,0 mln. manat 

mənfəətlə başa vurmasına baxmayaraq, 2020-ci ilin dövlət büdcəsinin layihəsində hər 

hansı bir daxilolma nəzərdə tutulmamışdır. 

Ümumiyyətlə 2019-cu ilin 8 aylıq icra göstəricilərinə əsasən səhmlərində dövlətin 

payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər  üzrə dövlət büdcəsinə 869,0 min manat daxil 

olmuşdur ki, bundan 500,0 min manat “Azərlotereya” ASC, 225,0 min manat “Azər-Türk 

Bank” ASC və 144,0 min manat isə Aqrarkredit” QSC Bank olmayan Kredit Təşkilatı 

tərəfindən 2018-ci ildəki fəaliyyətinin nəticələri üzrə ödənilmişdir. Bu mənbədən 2019-cu 

ilin yanvar-avqust ayları üzrə daxilolmalar əvvəlki ilin 8 ayının (1,8 mln. manat 

məbləğində) icra göstəricisi ilə müqayisədə 962,0 min manat və ya 2,1 dəfə az icra 

olunmuş, cari il üzrə illik (3,9 mln. manat məbləğində) və 8 aylıq (2,4 mln. manat 

məbləğində) proqnozlarına nisbətdə isə icra səviyyəsi müvafiq olaraq 22,2% və 35,6% 

təşkil etmişdir. 

Qeyd olunan icra göstəricilərinin nəzərdə tutulmuş proqnoz məbləğlərdən 

əhəmiyyətli dərəcədə az olunduğunu nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin “Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin maddi-texniki bazasının 

yaxşılaşdırılması, Aparatının və regional bölmələrinin işçilərinin sosial müdafiəsinin 

gücləndirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 2018-ci il 27 dekabr tarixli 446 nömrəli 

Fərmanının tələblərinə uyğun olaraq Nazirliyin tabeliyində olan qurumların, o cümlədən 

“Azərlotereya” ASC və “İstehlak Mallarının Ekspertizası Mərkəzi” MMC-nin 

sərəncamlarında qalan sərbəst vəsaitlərin növbəti ilə  dövlət büdcəsinə dividendlər üzrə 

daxilolmaların proqnozlaşdırılması zamanı nəzərə alınmasını məqsədəuyğun hesab 

edirik. 

Hesablama Palatasına daxil olan məlumatlara əsasən, Azərbaycan 

Respublikasında nizamnamə fondunda (kapitalında) dövlətin payı olan iki mindən çox 

kommersiya hüquqi şəxslər mövcuddur ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

2016-cı il 30 dekabr tarixli 534 nömrəli qərarı ilə bunlardan 14-ü üzrə gəlirlər və xərclər 

smetaları hazırlanmalı, təsdiq edilməli və icrası üzrə monitorinq aparılmalı olan iri dövlət 

şirkətlərinə aid edilmişdir. Bu şirkətlər üzrə dövlət büdcəsi və dövlət zəmanətli kreditlər 
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hesabına həyata keçirilən və sonradan nizamnamə fonduna aid edilməli olan böyük 

məbləğdə investisiyalar həyata keçirildiyi halda, həmin müəssisələr üzrə dövlət 

büdcəsinə dividendlər nəzərdə tutulmur, hesablanmır və ödənilmir. 

Dövlət əmlakının (Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və 

obyektlərinin altındakı torpaqların) icarəyə verilməsindən daxilolmalar 2020-ci ilin 

dövlət büdcəsi layihəsində 8,0 mln. manat məbləğində nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da 

2018-ci ilin icrası ilə müqayisədə 1,9 mln. manat və ya 18,9% az olmaqla 2019-cu ilin 

proqnoz göstəricisi ilə eyni səviyyədədir.  

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsi gəlirlərinin layihəsinə əsasən 

daşınmaz dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən icarə haqqı üzrə dövlət büdcəsindən 

maliyyələşdirilən müəssisə və təşkilatlarda 130,0 min manat, kommersiya prinsipləri 

əsasında fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatlarda 1,7 mln. manat, özəlləşdirilən 

dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən icarə haqqı 

üzrə 6,2 mln. manat nəzərdə tutulmuşdur. Bu proqnozlar 2018-ci il üzrə müvafiq icra 

göstəriciləri ilə müqayisədə uyğun olaraq 5,0 min manat və ya 4,0% çox, 152,0 min manat 

və ya 8,2% və 1,7 mln. manat və ya 21,8% azdır. Həmin proqnozlar 2019-cu il üçün 

nəzərdə tutulmuş müvafiq göstəricilərlə eyni səviyyədədir. 

Qeyd etmək olar ki, 2019-cu ilin 8 aylıq icra göstəricilərinə əsasən dövlət əmlakının, 

özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən 

daxilolmalar 8,1 mln. manat təşkil etmişdir ki, bundan dövlət büdcəsindən 

maliyyələşdirilən müəssisə və təşkilatlarda daşınmaz dövlət əmlakının icarəyə 

verilməsindən icarə haqqı 168,0 min manat, kommersiya prinsipləri əsasında fəaliyyət 

göstərən müəssisə və təşkilatlarda daşınmaz dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən 

icarə haqqı 1,8 mln. manat, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı 

torpaqların icarəyə verilməsindən icarə haqqı 6,1 mln. manat olmuşdur. Ümumiyyətlə, bu 

mənbədən 2019-cu ilin yanvar-avqust ayları üzrə daxilolmalar əvvəlki ilin 8 ayının (7298,0 

min manat məbləğində) eyni göstəricisi ilə müqayisədə 402,0 min manat və ya 10,6% çox 

icra olunmuş, cari il üzrə 8,0 mln. manat məbləğində illik və 5,3 mln. manat məbləğində 

8 aylıq proqnozlara nisbətdə isə icra səviyyəsi müvafiq olaraq 100,9% və 151,4% təşkil 

etmişdir. Bu mənbədən daxilolmalar üzrə cari ilin 8 aylıq proqnoz göstəricilərinin 1,5 dəfə 

çox icrası əsasən kommersiya prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərən müəssisə və 

təşkilatlarda daşınmaz dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən icarə haqqının 705,0 min 

manat və ya 62,3%, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların 

icarəyə verilməsindən icarə haqqı üzrə 2,1 mln. manat və ya 50,0% çox toplanması ilə 

əlaqədar olmuşdur.  
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Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsindən daxil olan məlumatlara əsasən 01.07.2019-

cu il tarixinə Komitənin sərəncamında ümumi sahəsi 4561,5 min m2. olan 10134 ədəd 

qeyri-yaşayış təyinatlı bina və bina hissələri mövcud olmuşdur ki, bundan ümumi sahəsi 

276,7 min m2 olan 1392-si (13,7%-i) icarəyə verilmiş, icarə haqları isə müvafiq olaraq 

həmin sahələr üzrə hesablanmışdır. Eyni zamanda, 01.07.2019-cu il tarixə Komitənin 

sərəncamında icarə müqaviləsi olan 673 ədəd, sahəsi 10203,7 min m2 təşkil edən torpaq 

sahələri mövcud olmuşdur.  

“Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun tətbiqi ilə bağlı bir sıra məsələlər barədə” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 25 dekabr 2017-cı il tarixli 1756 nömrəli və “Azərbaycan 

Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiqi ilə bağlı bir sıra məsələlər barədə” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 22 dekabr 2018-cı il tarixli 431 nömrəli Fərmanları ilə Əmlak Məsələləri 

Dövlət Komitəsinə 2016-2017-ci illərdə və 2018-ci ildə dövlət mülkiyyətinin və 

torpaqlarının hər bir hüquqi şəxsə və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə 

məşğul olan hər bir fiziki şəxsə icarəyə verilməsi ilə bağlı hesablanmış və dövlət 

büdcəsinə daxil olmuş vəsaitlərə dair məlumatların təqdim edilməsi tapşırılmışdır ki, 

“Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanun layihəsinə dair izahatda müvafiq məlumatlar təqdim 

edilməmişdir.  

Hesablama Palatasına daxil olan məlumatlara əsasən, dövlət əmlakının, 

özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən 

daxilolmalar üzrə qalıq borcları 2019-cu ilin əvvəlinə 4,1 mln. manat, 01.07.2019-cu il 

tarixə 3,4 mln. manat təşkil edir ki, bunun 2,1 mln. manatı qeyri-yaşayış sahələrinin, 1,3 

mln. manatı isə özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların 

icarəyə verilməsindən dövlət büdcəsinə çatacaq vəsaitlər üzrədir. Cari ilin 6 ayı ərzində 

icarə haqqı üzrə qalıq borcların azalması əsasən, kommersiya prinsipləri əsasında 

fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatlarda daşınmaz dövlət əmlakının və özəlləşdirilən 

dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların və icarəyə verilməsindən icarə 

haqqı üzrə olmuşdur.  

Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı 

torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmaların icrasının təmin olunmasını, əvvəlki 

illərdəki rəylərdə qeyd etdiyimiz kimi, bu istiqamətdə müvafiq qeyri-yaşayış və torpaq 

sahələrinin rəqabətli əsaslarla icarəyə verilməsinin genişləndirilməsi, icarə haqlarının real 

bazar qiymətlərinə uyğunlaşdırılması və icarə haqqı borclarının inzibati-təşkilati 
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tədbirlərin davam etdirilməsi ilə ödənişə cəlb olunması hesabına əlavə potensialın 

mövcudluğunu qeyd edirik. 

“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununda dəyişikliklər 

edilərək 16 iyul 2018-ci il tarixindən aksiz markasının verilməsinə görə dövlət rüsumları 

tətbiq olunduğundan 2018-2019-cu illərdə olduğu kimi, 2020-ci ildə də  il dövlət 

büdcəsində də Aksiz markalarının satışından daxilolmalar nəzərdə tutulmamışdır. 

2020-ci il üçün dövlət büdcəsi ilə bağlı Qanun layihəsində ayrıca mədaxil mənbəyi 

kimi göstərilməyərək büdcədən verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar, Azərbaycan 

Respublikasının dövlət zəmanəti ilə kredit təşkilatlarından alınmış kreditlər üzrə 

daxilolmalar, “Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fondu”nun 

daxilolmaları sair daxilolmalara, habelə vahid xəzinə hesabının sərbəst qalığının 

idarəetməyə verilməsindən daxilolmalar sair daxilolmalara aid edilmişdir. 

Büdcədən verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar 2020-ci il dövlət büdcəsinin 

layihəsində “Mülkiyyətdən gəlirlər” köməkçi bölməsinin “Dövlət qeyri-maliyyə 

təşkilatlarından alınmış büdcə ssudaları üzrə alınan faizlər” yarımmaddəsində verilərək 

15,6 mln. manat məbləğində nəzərdə tutulmuşdur. Bu isə 2018-ci ilin müvafiq icra 

göstəricisindən 14,6 mln. manat və ya 15,5 dəfə, 2019-cu ilin  proqnoz göstəricisindən 

isə 10,5 mln. manat və ya 3,1 dəfə çoxdur. Büdcədən verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar 

üzrə 4,2 mln. manat məbləğində əsas borc hissəsi 2019-cu ildə olduğu kimi, “Qeyri 

kommersiya təşkilatlarının kommersiya fəaliyyətindən daxilolmalar” paraqrafının “Sair 

daxilolmalar” maddəsinin tərkibinə aid edilmişdir. Nəticədə, ümumilikdə 19,9 mln. manat 

məbləğində həmin vəsaitin ödənilməsi “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC (5,0 

mln. manat) və “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC (14,9 mln. manat) tərəfindən həyata 

keçirilir. 

Təqdim olunmuş məlumatlara əsasən, bu mənbə üzrə cari ilin 8 ayı üzrə daxilolma 

nəzərdə tutulmamış, faktiki icra “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC üzrə olmaqla 

865,0 min manat və ya müəyyən olunmuş illik proqnozun 17,0%-ni təşkil etmişdir ki, bu 

da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 146,0 min manat və ya 14,4% az olmuşdur.  

2019-cu ilin 8 aylıq icra nəticəsi Büdcədən verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar üzrə 2019-

cu ilin (5,1 mln. manat məbləğində) proqnoz göstəricisinin  2018-ci ildə olduğu kimi, cari 

ildə də yerinə yetirilməyəcəyini göstərir.  

 Büdcədən verilmiş kreditlər üzrə daxilolmaların icra vəziyyəti 2014-2018-ci illərdə 

müvafiq olaraq 49,5%, 27,0%, 11,1%, 90,6% və 19,3% təşkil etmişdir ki, bu daxilolmalar 

üzrə icra səviyyəsini nəzərə alaraq müvafiq kredit və ssuda müqavilələrinin ödəniş 

qrafiklərinə riayət olunmasına nəzarətin gücləndirilməsi məqsədəuyğun hesab edilir. 
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Qeyd olunduğu kimi, adı çəkilən mənbə üzrə əhəmiyyətli artım “Azərbaycan Dəmir 

Yolları” QSC üzrə nəzərdə tutulmuşdur. Lakin cari ilin dövlət büdcəsinin xərclərində 

büdcədən verilmiş kreditlərin əks olunduğu yarımmaddəsi üzrə hər hansı bir xərc nəzərdə 

tutulmadığından, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-yə verilən kredit (ssuda) məbləği  

büdcənin digər mənbələri hesabına verildiyini qeyd etmək imkanı verir.   

Azərbaycan Respublikasının dövlət zəmanəti ilə kredit təşkilatlarından alınmış 

kreditlər üzrə daxilolmalar 2020-ci il dövlət büdcəsinin layihəsində “Dövlət maliyyə 

təşkilatlarından kreditlərin istifadəsinə görə təkrar borc sazişləri əsasında alınan faizlər” 

yarımmaddəsində verilərək 2020-ci ildə 2,0 mln. manat nəzərdə tutulmuşdur ki, bu, 2018-

ci ilin müvafiq icra göstəricisindən 1,8 mln. manat və ya 10,0 dəfə çox, 2019-cu ilin 

proqnoz göstəricisindən isə 2,1 mln. manat və ya 2,0 dəfə azdır. Qeyd etmək olar ki, 

müvafiq daxilolmaların mənbəyi, əvvəlki illərdə olduğu kimi, 2020-ci ildə də əsasən 

Mərkəzi Bank, “Kapital Bank” ASC, İcraçı kredit təşkilatı/Kənd Təsərrüfatı Layihələri və 

Kreditlərinin İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Xidməti və “Azəriqaz” İB üzrə nəzərdə 

tutulmuşdur. 2019-cu ilin 8 aylıq icra göstəricilərinə əsasən, bu mənbə üzrə cəmi 193,0 

min manat daxil olmuşdur ki, bu da müvafiq olaraq 8 aylıq və illik proqnozların 7,6%-ni və  

4,7%-ni təşkil etmişdir.  

Azərbaycan Respublikasının dövlət zəmanəti ilə kredit təşkilatlarından alınmış 

kreditlər üzrə daxilolmalar üzrə icra səviyyəsinin aşağı olması ilə əlaqədar nəzarət 

mexanizminin təkmilləşdirilməsinə ehtiyacın olduğunu bildiririk.  

Azərbaycan Respublikasının 2020-cu il dövlət büdcəsi haqqında Qanun 

layihəsində, 2015-2019-cu illərdə olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının dövlət 

zəmanəti ilə kredit təşkilatlarından alınmış kreditlər üzrə daxilolmalar dövlət büdcəsi 

gəlirlərinin sair daxilolmalarına daxil edildiyindən “Dövlət borcu və zəmanəti üzrə 

öhdəliklərin Təminat Fondu”nun formalaşmasının mədaxil mənbələrində 

göstərilməmişdir. 

“Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fondu”nun daxilolmaları 

2020-ci il dövlət büdcəsinin layihəsində “Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin 

Təminat Fondunun daxilolmaları” adlı yarımmaddə üzrə verilərək  22,9 mln. manat 

nəzərdə tutulmuşdur ki, bu 2018-ci ilin müvafiq icra göstəricisindən 66,4 mln. manat və 

ya 3,9 dəfə az, 2019-cu ilin proqnoz göstəricisindən isə 34,8 mln. manat və ya 2,5 dəfə 

azdır. Bu vəsait “Azərkosmos” ASC və “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC üzrə 

proqnozlaşdırılmışdır.  
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“Dövlət borcu haqqında” Azəraycan Respublikasının Qanunu 

Maddə 13. Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fondu   

13.1. Azərbaycan Respublikasının dövlət borcuna xidmət xərclərinin müvafiq 

büdcə ili üçün dövlət büdcəsində nəzərdə tutulandan artıq olan hissəsinin və 

dövlət zəmanəti üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün 

Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinin tərkibində məqsədli büdcə fondu – 

Təminat Fondu yaradılır 

13.2. Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fondu aşağıdakı 

mənbələr hesabına formalaşır:  

13.2.1. dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait; 

13.2.1-1. “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 19.2-

ci və 19.5-ci maddələrinə əsasən vahid xəzinə hesabının sərbəst qalığının Təminat 

Fonduna köçürülən hissəsi;  

13.2.2. dövlət zəmanətinin verilməsi üçün əsas borcalandan alınan birdəfəlik 

əvəzsiz haqq. Haqqın miqdarı tələb edilən dövlət zəmanəti üzrə riskin dərəcəsi və 

əsas borcalanın maliyyə vəziyyəti nəzərə alınmaqla müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanı tərəfindən müəyyənləşdirilir; 

13.2.3. müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə əsas və təkrar borcalan hüquqi 

şəxslər arasında bağlanmış təkrar müqavilələr və kreditlərin istifadəsi ilə əlaqədar 

vasitəçi (agent) banklarla bağlanan müqavilələr üzrə dövlət büdcəsinə 

daxilolmalar; 

13.2.3-1. “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun 12.2-ci maddəsinə uyğun olaraq Təminat Fonduna 

köçürülən vəsait 

13.2.4. dövlət borcuna xidmətlə əlaqədar dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan 

xərclərin il ərzində qənaət olunmuş hissəsi; 

13.2.5. Təminat Fonduna yığılan vəsaitin idarə olunmasından əldə olunan gəlir; 

13.2.6. qanunvericiliklə qadağan olunmayan digər mənbələr. 

13.3. Əsas borcalanın Təminat Fonduna köçürdüyü haqq dövlət zəmanəti 

verildikdən sona geri qaytarılmır. 

13.4. Təminat Fondunun vəsaitinin idarə olunması, uçotunun aparılması və 

istifadəsi qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyənləşdirilir.  
 

HAŞİYƏ 
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Cari ilin 8 ayında gəlirlərin təsnifatı üzrə təqdim edilmiş hesabatda “Dövlət borcu və 

zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fondu”nun daxilolmaları yarımmaddəsi üzrə mədaxil 

90,9 mln. manat göstərilmişdir ki, bu da 2019-cu il üçün nəzərdə tutulmuş (57,7 mln. 

manat) məbləğdən 33,1 mln. manat və ya 57,4%, 8 ay üçün nəzərdə tutulmuş (35,6 mln. 

manat) məbləğdən isə 55,3 mln. manat və ya 2,6 dəfə çoxdur. 

Qeyd etmək olar ki, 2019-cu ilin 6 ayı ərzində “Dövlət borcu və zəmanəti üzrə 

öhdəliklərin Təminat Fondu”nun gəlirləri ümumilikdə 2064,4 mln. manat təşkil etmişdir ki, 

bundan 14,4 mln. manat dövlət zəmanətinin verilməsi üçün əsas borcalandan alınan 

birdəfəlik əvəzsiz haqq, 1974,0 mln. manat Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 

reallaşdırılmış mənfəətinin Fonda köçürülən sərbəst qalığı, 394,1 min manat Təminat 

Fonduna yığılan vəsaitin idarə olunmasından əldə olunan gəlir, 3,9 mln. manat təkrar borc 

sazişləri üzrə daxilolmalar və 71,7 mln. manat digər mənbələrdən, o cümlədən 40,0  mln. 

manat Serbiya Respublikasından əsas borc və faiz ödənişləri, 31,7 mln. manat Dövlət 

Neft Şirkətindən daxilolmalar üzrə olmuşdur. 

30.06.2019-cu il tarixə Təminat Fondunun qalığı 2372,9 mln. manat (bundan 2031,8 

milyon manat və 210,3 milyon ABŞ dolları) təşkil etmişdir ki, bunun da 255,0 mln.  manatı 

Dövlət Neft Fondunda (150,0 mln. ABŞ dolları), qalan vəsait isə Dövlət Xəzinədarlığı 

Agentliyinin Mərkəzi Bankdakı hesablarında olmuşdur. 

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 iyul 2017-ci il 

tarixli 276 nömrəli Qərarı ilə edilmiş dəyişikliyə əsasən, “Dövlət borcu və zəmanəti üzrə 

öhdəliklərin Təminat Fondunun vəsaitinin idarə olunması, uçotunun aparılması və 

istifadəsi Qaydaları”nda edilmiş dəyişikliyə əsasən, əsas borcalandan alınan və Maliyyə 

Nazirliyi tərəfindən müəyyənləşdirilən haqqın miqdarı üçün ümumi zəmanət məbləğinin 

yuxarı həddi ilə (5,0%) yanaşı 0,5% aşağı hədd də təyin edilmişdir. 

Qeyd olunmalıdır ki, 2020-ci il üzrə təqdim olunmuş dövlət büdcəsi layihəsində 

yuxarı hədlər (limitlər) daxili dövlət borclanması üzrə 400,0 mln. manat, xarici dövlət 

borclanması üzrə 1000,0 mln. manat, il ərzində veriləcək dövlət zəmanətləri üzrə 1000,0 

mln. manat məbləğində nəzərdə tutulması Təminat Fondunun vəsaitləri hesabına dövlət 

zəmanətlərinin verilməsi üçün , “Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondunun 

vəsaitinin idarə olunması, uçotunun aparılması və istifadəsi Qaydaları”nın tələblərinə 

əsasən azı 5,0 mln. manat, yuxarısı isə azı 50,0 mln. manat vəsaitin daxil olması təmin 

edilməlidir. 

Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fondundan ödənilmiş 

vəsaitlərin təşkilatlar üzrə qaytarılma qrafikinə əsasən, 2020-cu ildə Təminat Fonduna 

ödənilməli olan vəsait 388,6 mln. manat nəzərdə tutulduğu halda, təqdim olunmuş büdcə 
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layihəsində Fondun mədaxil mənbələri üzrə daxilolmalar cəmi 24,9 mln. manat,  o 

cümlədən “Dövlət maliyyə təşkilatlarından kreditlərin istifadəsinə görə təkrar borc sazişləri 

əsasında alınan faizlər” yarımmaddəsi üzrə 2,0 mln. manat, “Dövlət borcu və zəmanəti 

üzrə öhdəliklərin Təminat Fondunun daxilolmaları” adlı yarımmaddə üzrə 22,9 mln. manat 

proqnozlaşdırılmışdır. 

Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq bildirmək istərdik ki, qaytarılma qrafikinə 

əsasən Təminat Fonduna ödənilməli olan vəsaitlərin icraçı təşkilatlar tərəfindən 

əhəmiyyətli dərəcədə az ödənilməsi faktiki olaraq gələcəkdə Fondun öz funksiyalarını 

yerinə yetirmək imkanının olmaması ilə nəticələnə bilər. Bütün bunlar isə öz növbəsində 

iri həcmli dövlət zəmanətli kreditlərin qaytarılması yükünün büdcə üzərinə düşmə 

ehtimalını daha da artırmışdır. 

Qeyd olunanlar, həmçinin borca xidmət xərclərində iri həcmli ehtiyat vəsaitlərin 

nəzərdə tutulmasına şərait yaratmışdır. Bütün bunlar bir daha dövlət borcalmalarında 

səmərəliliyin artırılmasını, bu sahədə mövcud risklərin effektiv idarə edilməsini və nəzarət 

mexanizminin təkmilləşdirilməsini zəruri etmişdir. 

Vahid xəzinə hesabının sərbəst qalığının idarəetməyə verilməsindən 

daxilolmalar yeni təsnifata uyğun olaraq dövlət büdcəsi gəlirlərinin “Mülkiyyətdən 

gəlirlər” köməkçi bölməsində “Sərbəst qalıq vəsaitlərinin idarə edilməsindən daxilolmalar” 

paraqrafı üzrə verilərək 2020-cu il dövlət büdcəsinin gəlirlərinin layihəsində 2,0 mln. 

manat nəzərdə tutulmuşdur ki, bu 2018-ci ilin müvafiq icra göstəricisindən 81,1 mln. 

manat və ya 41,5 dəfə azdır, 2019-cu ilin proqnoz göstəricisindən isə 1,0 mln. manat və 

ya 2,0 dəfə çoxdur (Cədvəl 48). 

Cədvəl 48. Vahid xəzinə hesabının qalığı və onun idarəetməyə verilməsindən 

daxilolmaların dinamikası,  mln. manatla 

Göstəricilər 01.01. 2016 01.01. 2017 01.01. 2018 01.01. 2019 

İlin əvvəlinə vahid xəzinə hesabının 
sərbəst qalığı 

1433,9 2307,2 1644,6 872,4 

Sərbəst qalığın növbəti il ərzində 
idarəetməyə verilməsindən 
daxilolmalar: 

    

proqnoz 2,7 3,1 6,3 1,0 

fakt 17,1 7,2 83,1 1,0* 

Sərbəst qalığın idarəetməyə 
verilməsindən daxilolmaların ilin 
əvvəlinə həmin qalığa nisbəti, faizlə: 

    

proqnozlaşdırılan daxilolmaların nisbəti 0,19 0,13 0,38 0,11 

faktiki daxilolmaların nisbəti 1,19 0,31 5,05 0,11* 

* 2019-cu il üçün sərbəst qalığın idarəetməyə verilməsindən faktiki daxilolmalar və onun qalığa 

nisbətinin hesablanmasında gözlənilən icra göstəricisi qəbul edilmişdir. 
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“Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” Qanuna 

əsasən 2019-cu il 1 yanvar tarixə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabının qalığı 872,4 

mln. manat təşkil etmiş, 2019-cu ilin 6 ayı ərzində 214,5 mln. manat (o cümlədən 157,6 

mln. manat büdcə kəsirinin maliyyələşməsi, 56,9 mln. manat büdcədənkənar hesabların 

qalığı hesabına), yəni 24,6% azalaraq 2019-cu il 30 iyun tarixə 657,9 mln. manat 

olmuşdur. Maliyyə Nazirliyinə məxsus vəsaitlərin qalıqları barədə təqdim olunmuş 

hesabat məlumatlarına əsasən, 30.06.2019-cu il tarixə vahid xəzinə hesabının qalığının 

329,6 mln. manatı yerləşdirilən və idarəetməyə verilən vəsaitdən, 328,3 mln. manatı isə  

Mərkəzi Bankdakı hesablarda olmuşdur. Qeyd etmək olar ki, yerləşmədə olan vəsaitin 

300,9 mln. manatı (177,0 mln. ABŞ dolları ekvivalentində) Dövlət Neft Fondunda, 19,3 

mln. manatı (10,0 mln. avro ekvivalentində) “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC-də 

olmuş, 9,4 mln. manatı isə digər kateqoriyalara aid edilməklə büdcə ssudası kimi il 

ərzində qaytarmaq şərti ilə (Dövlət Neft Şirkətinin Neft Emalı zavoduna) verilmişdir. 

Eyni zamanda qeyd etmək olar ki, 2019-cu ilin Dövlət büdcəsində büdcə ssudası 

kimi xərc maddəsi nəzərdə tutulmamışdır. "Büdcə ili ərzində vahid xəzinə hesabının 

sərbəst qalığının idarəetməyə verilməsi Qaydaları"na əsasən də vahid xəzinə hesabının 

qalığından büdcə ssudalarının verilməsinə istifadə olunması müəyyən edilməmişdir. 

Dövlət Neft Fondundan təqdim edilmiş hesabatlara əsasən Fondda 01.01.2019-cu 

il tarixə 184,7 mln. ABŞ dolları məbləğində sərbəst qalıq vəsaitləri mövcud olmuşdur ki, 

bundan 177,0 mln. ABŞ dolları əsas yerləşdirmə məbləği, 7,7 mln. ABŞ dolları 

hesablanaraq, dövlət  büdcəsinə köçürülməmiş və Fondun idarəetməsində qalmış faizlər 

olmuşdur. 2019-cu ilin birinci yarımilliyi ərzində daha 2,3 mln. ABŞ dolları məbləğində 

faizlər hesablanmış və 30.06.2019-cu il tarixə Fondda dövlət büdcəsinin sərbəst qalıq 

vəsaitləri ümumilikdə 187,0 mln. ABŞ dolları (318,0 mln. manat), bundan 10,0 mln. ABŞ 

dolları (17,0 mln. manat) hesablanmış faizlər təşkil etmişdir.      

Vahid xəzinə hesabının sərbəst qalığından digər yerləşdirmələr üzrə komissiya 

haqları və ya faizlərin hesablanması nəzərdə tutulmadıIndan, qeyd olunan mənbə üzrə 

2020-ci ildə büdcədə proqnozlaşdırılmış daxilolmalar Tapşırıq müqaviləsinə əsasən 

yalnız Dövlət Neft Fondunda yerləşdirilmiş vəsaitlər üzrə hesablanmış faizlərin dövlət 

büdcəsinə ödəniləcək bir hissəsi üzrə nəzərə alınmışdır. 

Cari ilin 8 ayında vahid xəzinə hesabının sərbəst qalıq vəsaitlərinin idarəetməyə 

verilməsindən dövlət büdcəsinə 886,0 min manat vəsait daxil olmuşdur ki, bu da 2019-cu 

il üçün nəzərdə tutulmuş illik məbləğin (1,0 mln. manat) 88,6%-ni, 8 aylıq proqnozdan isə 

(616,0 min manat) 270,0 min manat az olmaqla 69,5%-ni təşkil edir.  
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“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

Maddə 1. Qanunda istifadə olunan əsas anlayışlar 

1.1.25. vahid xəzinə hesabı – dövlət xəzinədarlığının bank və maliyyə 

institutlarındakı hesablar sistemi; 

1.1.26. vahid xəzinə hesabının qalığı – dövlət xəzinədarlığının bank və maliyyə 

institutlarındakı hesablar sistemində vəsait qalığı; 

1.1.27. vahid xəzinə hesabının sərbəst qalığı – dövlət xəzinədarlığının bank və 

maliyyə institutlarındakı hesablar sistemində ötən illərin dövlət büdcələrinin icrası 

nəticəsində cari büdcə ilinin əvvəlinə qalan vəsaitin məbləği; 

 

Maddə 2. Dövlət büdcəsinin kassa icrası 

19.2  Büdcə ili ərzində vahid xəzinə hesabının sərbəst qalığı müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən idarə olunur və (və 

ya) idarəetməyə verilir, yaxud dövlət borcuna xidmətlə əlaqədar xərclərin həmin ilin 

dövlət büdcəsində dövlət borcuna xidmət edilməsi ilə bağlı nəzərdə tutulan xərclərdən 

artıq olan hissəsinin maliyyələşdirilməsini təmin etmək üçün Dövlət borcu və 

zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fonduna köçürülür. Vahid xəzinə hesabının 

sərbəst qalığının idarəetməyə verilməsi qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 

tərəfindən müəyyən edilir 

19.5. İlin sonuna bütün xəzinə hesablarının qalıqları vahid xəzinə hesabına 

köçürülür. Vahid xəzinə hesabının sərbəst qalığı dövlət büdcəsi kəsirinin 

maliyyələşdirilməsinə və (və ya) növbəti ilin dövlət büdcəsi xərclərinin on ikidə bir 

hissəsi həmin il üzrə bu Qanunun 7-ci maddəsində göstərilən xərclərin ödənilməsinə 

yönəldilir, qalan vəsaitin dövlət büdcəsinin neft gəlirlərinin cari büdcə ili üçün dövlət 

büdcəsində nəzərdə tutulan məbləğindən artıq daxil olan hissəsindən çox olmayan 

məbləği Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fonduna köçürülür. 

Vahid xəzinə hesabının sərbəst qalığının yerdə qalan hissəsi bu Qanunun 19.2-ci 

maddəsinin üçüncü abzasında nəzərdə tutulmuş qaydada idarə edilir. Bu maddədə 

nəzərdə tutulan əməliyyatlar aparıldıqdan sonra vahid xəzinə hesabının sərbəst 

qalığının qalan hissəsi isə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fonduna köçürülür. 

19.8. Vahid xəzinə hesabının idarə edilməsinin və bu hesabdan vəsaitin 

silinməsinə sərəncam verilməsinin müstəsna səlahiyyəti dövlət xəzinədarlığına 

məxsusdur. Dövlət xəzinədarlığının razılığı olmadan bu hesabdan hər hansı formada 

vəsaitin köçürülməsi və ya götürülməsi qadağandır. 

HAŞİYƏ 
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V BÖLMƏ.  DÖVLƏT BÜDCƏSİNİN XƏRCLƏRİ 

5.1. Xərclərin iqtisadi təsnifat üzrə strukturu 

Növbəti ilin dövlət büdcəsi ilə bağlı Qanun layihəsinin 8-ci maddəsinə əsasən 2020-

ci ilin dövlət büdcəsi xərclərinin iqtisadi və funksional təsnifatı üzrə paraqraflar 

səviyyəsində göstəricilərinin əlavə edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Qeyd edilən məlumatlar 

“Büdcə zərfi”nə daxil edilmişdir.  

Təsdiq edilmiş yeni Vahid Büdcə Təsnifatına uyğun olaraq cari ilin gözlənilən icrası 

ilə müqayisədə növbəti ildə iqtisadi təsnifat üzrə 4 bölmə üzrə artım, 4 bölmə üzrə azalma, 

1 bölmə üzrə isə vəsait nəzərdə tutulmamışdır. Əvvəlki illərdən fərqli olaraq ilk dəfə 2020-

ci ilin dövlət büdcəsinin layihəsində xərclərin iqtisadi təsnifat üzrə strukturunda ən böyük 

xüsusi çəki “Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması” bölməsi üzrə 2019-cu ilin 

gözlənilən icrası ilə müqayisədə 7,5 faiz bəndi çox olmaqla 28,2% səviyyəsində nəzərdə 

tutulmuşdur. Digər bölmələr üzrə ən böyük xüsusi çəki isə “Əməyin ödənişi” bölməsi üzrə 

25,0% (2019-cu ilin gözlənilən icrası ilə müqayisədə 6,1 faiz bəndi çox), “Qeyri-maliyyə 

aktivləri” bölməsi üzrə 23,1% (2019-cu ilin gözlənilən icrası ilə müqayisədə 12,2 faiz bəndi 

az), “Sosial ödənişlər” bölməsi üzrə 11,9% (2019-cu ilin gözlənilən icrası ilə müqayisədə 

2,4 faiz bəndi çox) səviyyəsində proqnozlaşdırılmışdır. Cari ildə olduğu kimi növbəti ildə 

də ən kiçik pay 1,5% olmaqla qrantlar və digər ödənişlər ilə bağlı xərclər üzrə nəzərdə 

tutulmuşdur (Cədvəl 49). 

Cədvəl 49. 2018-2020-ci illərdə iqtisadi təsnifat üzrə dövlət büdcəsi xərclərinin strukturu, 

mln. manatla 

Bölmələr 

2018-ci il icra 
2019-cu il 

gözlənilən icra 
2020-ci il layihə 

müqayisə 

2018-ci ilin icrası 
ilə  

2019-cu ilin 
gözlənilən icrası 

ilə  

məbləğ 
xüsusi 

çəkisi % 
məbləğ 

xüsusi 
çəkisi 

% 
məbləğ 

xüsusi 
çəkisi % 

fərq faiz fərq faiz 

Əməyin ödənişi  4412,4 19,4 4682,3 18,9 6721,3 25,0 2308,9 152,3 2039,0 143,5 

Malların (işlərin və 
xidmətlərin) satın 
alınması 

4927,0 21,7 5141,8 20,7 7601,3 28,2 2674,3 154,3 2459,5 147,8 

Faizlər üzrə ödənişlər 589,5 2,6 746,9 3,0 637,4 2,4 47,9 108,1 -109,5 85,3 

Subsidiyalar  922,1 4,1 1151,2 4,6 953,8 3,5 31,7 103,4 -197,4 82,9 

Qrantlar və digər 
ödənişlər 

312,2 1,4 405,9 1,6 409,4 1,5 97,2 131,1 3,5 100,9 

Sosial ödənişlər 2225,3 9,8 2350,0 9,5 3192,4 11,9 967,1 143,5 842,4 135,8 
Qeyri-maliyyə 
aktivləri 

7697,3 33,9 8767,6 35,3 6209,2 23,1 -1488,1 80,7 -2558,4 70,8 

Maliyyə aktivləri üzrə 
əməliyyatlar 

4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,7 0,0     

Öhdəliklər üzrə 
əməliyyatlar 

1641,1 7,2 1557,9 6,3 1188,9 4,4 -452,2 72,4 -369,0 76,3 

YEKUN 22731,6   24803,6   26913,7   4182,1 118,4 2110,1 108,5 
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İqtisadi təsnifat üzrə əsas artımlar “Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması” 

bölməsində 2459,5 mln. manat və ya 47,8%, “Əməyin ödənişi” bölməsində 2039,0 mln. 

manat və ya 43,5%, “Sosial ödənişlər” bölməsində 842,4 mln. manat və ya 35,8%, 

azalmalar isə “Qeyri-maliyyə aktivləri” bölməsində 2558,4 mln. manat və ya 29,2%, 

“Öhdəliklər üzrə əməliyyatlar” bölməsində 369,0 mln. manat və ya 23,7%, “Subsidiyalar” 

bölməsində 197,4 mln. manat və ya 17,1%, “Faizlər üzrə ödənişlər” bölməsində 109,5 

mln. manat və ya 14,7% nəzərdə tutulur. 2019-cu ildə olduğu kimi növbəti ildə də “Maliyyə 

aktivləri üzrə əməliyyatlar” bölməsi üzrə vəsait proqnozlaşdırılmamışdır. 

İqtisadi təsnifatın ayrı-ayrı bölmələri ilə bağlı aşağıdakıları qeyd etmək olar.  

Əməyin ödənişi ilə bağlı xərclərə növbəti ildə 6721,3 mln.  manat məbləğində 

vəsait nəzərdə tutulmuşdur. Bu, cari ilin gözlənilən icra göstəricisi ilə müqayisədə 43,5% 

çoxdur. Əməyin ödənişi ilə bağlı xərclərin 81,4%-i əməkhaqqı və 18,6%-i əməkhaqqına 

görə ayırmalarla bağlı proqnozlaşdırılmış, bu iki köməkçi bölmənin ümumi bölmə üçün 

nəzərdə tutulmuş artımda payı müvafiq olaraq 78,6% və 21,4% təşkil edir.  

Qeyd edək ki, əməyin ödənişi ilə bağlı xərclər növbəti il üçün cəmi xərclərin 25,0%-

ə bərabər olmaqla proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da 2018-ci ilin icra və 2019-cu ilin 

gözlənilən icra göstəricisi ilə müqayisədə müvafiq olaraq 5,6 və 6,1 faiz bəndi çoxdur. 

Əməkhaqqına görə ayrılmalara 1249,5 mln. manat məbləğində və ya 2019-cu ilin 

sonuna gözlənilən məbləğlə müqayisədə 53,8% çox vəsait nəzərdə tutulmuşdur. 

Proqnozlaşdırılmış məbləğin tərkibində məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə 

ödənişlər daha böyük paya malik olacaq (Şəkil 17). 

Şəkil 17. Əməkhaqqına görə ayırmaların strukturu 
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Əmək haqqına görə ayırmaların tərkibində azalma ilə proqnozlaşdırılmış yeganə 

paraqraf icbari tibbi sığorta xərclərinə aiddir. Belə ki, bu istiqamət üzrə 591,5 min manat 

məbləğində vəsait nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da cari ilin müvafiq göstərici ilə müqayisədə 

15,3% azdır. Qeyd edək ki, icbari tibbi sığorta haqları üzrə vəsait 2018-ci illə müqayisədə 

həm cari, həm də növbəti ildə vəsaitin nəzərəçarpacaq dərəcədə az proqnozlaşdırılmış 

və bu “İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi” publik hüquqi şəxs üzrə vəsaitlərin həmin 

illərdə müvafiq olaraq iqtisadi təsnifatın bölməsində nəzərdə tutulması, 2020-ci ildən isə 

bu sistemin maliyyələşdirilməsinin yeni iqtisadi əsaslarla tətbiqi ilə izah oluna bilər. 

Funksional təsnifat üzrə yalnız “Mənzil və kommunal təsərrüfatı” bölməsində əməyin 

ödənilməsi ilə bağlı xərc nəzərdə tutulmamışdır. Yeni Vahid Büdcə Təsnifatının qüvvəyə 

minməsi ilə büdcə xərclərin təsnifatlar üzrə strukturunda baş verən dəyişikliklər 

səbəbindən ötən illərlə müqayisə aparılmasa da, qeyd edək ki, demək olar ki, dəyişməz 

saxlanılmış “Səhiyyə” bölməsi üzrə bu istiqamətdə xərclərdə 67,0% səviyyəsində 

proqnozlaşdırılmış azalma növbəti ildən icbari tibbi sığorta sisteminin bütün ölkə üzrə 

tətbiqinə başlanılması ilə izah oluna bilər.  

2020-ci ildə malların (işlərin və xidmətlərin) satınalınması ilə bağlı xərclərə   

cəmi büdcə xərclərinin 28,2%-ə bərabər olmaqla 7601,3 mln. manat məbləğində vəsait 

proqnozlaşdırılmışdır.  Nəzərdə tutulmuş xərclərdə işlərin və xidmətlərin alınması ilə bağlı 

xərclərdə payı daha böyük olacaq (Şəkil 18). 

Şəkil 18. 2020-ci ildə malların, işlərin və xidmətlərin satın alınması ilə bağlı xərclərin 

strukturu, %-lə 

 

Beynəlxalq təşkilatlara üzvlüklə bağlı ödənişlər, həmçinin təmsilçilik və təşviqat 

xərclərinə müvafiq olaraq 24,2 mln. manat və 236,8 mln. manat məbləğində nəzərdə 

34.5

62.1

0.3

3.1

Malların alınması İşlərin və xidmətlərin alınması

Beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı Təmsilçilik və təşviqat xərcləri
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tutulmuşdur. Qeyd edək ki, hər iki köməkçi bölmə yeni təsnifata uyğun olaraq “Malların 

(işlərin və xidmətlərin) satın alınması” bölməsinə ilk dəfə olaraq daxil edilmiş, 2019-cu ilin 

gözlənilən icra göstəricisi ilə müqayisədə beynəlxalq təşkilatlara üzvlüklə bağlı ödənişlər 

1,9 dəfə az, təmsilçilik və təşviqat xərcləri üzrə 2019-cu ildə ümumiyyətlə vəsait icra 

edilməmişdir. Bu xərclər “Ümumi dövlət xidmətləri” bölməsinə aiddir. Belə ki, beynəlxalq 

təşkilatlara üzvlüklə bağlı ödənişlərdə nəzərdə tutulmuş azalma beynəlxalq və regional 

maliyyə institutları ilə əməkdaşlıq çərçivəsində müvafiq xərclərin azalması, təmsilçilik və 

təşviqat xərclərində artım isə digər beynəlxalq fəaliyyət üzrə proqnozlaşdırılmışdır. 

Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması” bölməsi daxilində malların alınması 

ilə bağlı xərclərdə cari ilin gözlənilən icra göstəricisi ilə müqayisədə ən böyük azalma 

63,7% səviyyəsində dərman, sarğı ləvazimatları və materialların alınması xərclərində 

nəzərdə tutulmuşdur. Qeyd edək ki, növbəti ildə bu istiqamətdə 81,2 mln. manat 

proqnozlaşdırılmışdır. Azalma icbari tibbi sığorta sisteminin tətbiqi ilə əlaqəlidir. Belə ki, 

azalmanın əsas səbəbi “Səhiyyə” bölməsi üzrə bu xərclərin 132,9 mln. manat 

azalmasıdır.  

İşlərin və xidmətlərin ödənilməsi ilə bağlı 2020-ci il üçün nəzərdə tutulmuş 4720,2 

mln. manat məbləğində vəsaitin 79,7%-i digər iş və xidmətlərin haqqının ödənilməsinə 

proqnozlaşdırılmışdır. Qeyd edək ki, həmin xərclər üçün nəzərdə tutulmuş məbləğin 

yarısından çoxunu istehlak yönlü müxtəlif xidmətlərin haqqının ödənilməsi xərcləri təşkil 

edəcək (Cədvəl 50) 

Cədvəl 50. Malların (İş və xidmətlərin) satın alınması ilə bağlı xərclərə aid olan bəzi 

istiqamətlərin  funksional bölmələr üzrə bölgüsü, mln manatla 

Funksional 
 bölmələr 

2020-ci 
il  

layihə 

Malların (iş və 
xidmətlərin)  

satınalınması  

o cümlədən 

Malların 
satınalınması  

İş və 
xidmətlərin 

alınması 

o cümlədən 

Məbləğ 
Xüsusi 
çəkisi, 
%-lə 

sair xərclər 
 istehlak yönlü 

müxtəlif 
xidmətlər 

Məbləğ 

Müvafiq 
istiqamətdə 

xüsusi çəkisi, 
%-lə 

Məbləğ 

Müvafiq 
istiqamə

tdə 
xüsusi 
çəkisi, 
%-lə 

Ümumi dövlət 
xidmətləri 

4 027,3 677,7 8,9 65,1 353,6 161,8 4,0 41,9 1,0 

Müdafiə və 
Təhlükəsizlik 

3 853,6 2 252,9 29,6 1 979,9 271,7 114,9 3,0 4,5 0,1 

Məhkəmə 
hakimiyyəti, 

hüquq-
mühafizə və 
prokurorluq 

1 973,1 430,7 5,7 225,6 204,7 46,8 2,4 6,6 0,3 
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Təhsil 3 155,8 653,4 8,6 140,0 513,3 57,4 1,8 319,4 10,1 

Səhiyyə 1 369,0 1 204,3 15,8 82,4 1 121,8 7,1 0,5 
1 

091,3 
79,7 

Sosial 
müdafiə və 

sosial təminat 
3 244,6 221,2 2,9 10,1 211,1 165,6 5,1 1,1 0,03 

Mədəniyyət, 
incəsənət, 

informasiya, 
bədən 

tərbiyəsi və 
digər 

kateqoriyalara 
aid edilməyən 

sahədə 
fəaliyyət 

439,1 172,0 2,3 11,1 161,1 6,4 1,5 132,5 30,2 

Mənzil və 
kommunal 
təsərrüfatı 

249,1 103,9 1,4 0,0 103,9 5,2 2,1 0,0 0,0 

Kənd 
təsərrüfatı 

921,0 274,9 3,6 28,8 246,1 51,1 5,5 1,3 0,1 

Ətraf mühitin 
mühafizəsi 

279,9 200,9 2,6 14,5 186,1 0,4 0,1 3,5 1,3 

İqtisadi 
fəaliyyət 

5 602,4 221,8 2,9 45,0 176,8 40,4 0,7 50,3 0,9 

Əsas 
bölmələrə aid 

edilməyən 
xidmətlər 

1 798,8 1 187,6 15,6 17,6 1 170,1 484,0 26,9 676,0 37,6 

CƏMİ 26913,7 7601,3 100,0 2620,1 4720,3 1141,1 4,2 2328,4 8,7 

 

Dövlət büdcəsinin layihəsi ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatlara görə digər iş və 

xidmətlərin haqqının ödənilməsinə nəzərdə tutulmuş vəsait əsasən “Səhiyyə”  və “Əsas 

bölmələrə aid edilməyən xidmətlər” bölməsi üzrədir. Belə ki, növbəti il üçün 

proqnozlaşdırılmış vəsaitdə bu bölmələrin payı müvafiq olaraq 24,3%, və 20,9% təşkil 

edəcək. Səhiyyə xərcərin digər iş və xidmətlərin haqqının ödənilməsinə 

proqnozlaşdırılmış xərclər əsasən birdəfəlik təyinatlı xərclərin tərkibində, Əsas bölmələrə 

aid edilməyən xidmətlər” bölməsində isə ehtiyat fondların xərclərində və birdəfəlik 

təyinatlı xərclərdə nəzərdə tutulmuşdur. 

Cədvəl 51 üzrə məlumatların təhlili göstərir ki, “Malların (işlərin və xidmətlərin) 

satınalınması” bölməsi üzrə proqnozlaşdırılmış 7601,3 mln. manat məbləğində vəsaitin 

3469,5 mln. manatı və ya 45,6%-i detallı olaraq təqdim edilməyən “Sair xərclər” və 

“İstehlak yönlü müxtəlif xidmətlər” maddələrində nəzərdə tutulmuşdur. Eyni zamanda 

vurğulanmalıdır ki, bəzi funksional bölmələrdə bu xərclərin xüsusi çəkisi daha böyükdür. 

Belə ki, “Səhiyyə” və “Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər” bölmələrində bu, müvafiq 

olaraq 80,2% və 64,5% təşkil edəcək. 

İqtisadi təsnifatın “Faizlər üzrə ödənişlər” bölməsində 2020-ci il üçün 637,4 mln. 

manat məbləğində vəsait nəzərdə tutulmuşdur. Bu, cəmi büdcə xərclərinin 2,4%-nə 
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bərabərdir və 2019-cu ilin gözlənilən icra göstəricisi ilə müqayisədə 14,7% azdır. Qeyd 

edək ki, növbəti il üçün proqnozlaşdırılmış vəsaitin 81,2%-i qeyri-rezidentlər üzrə 

ödənişlərin, 18,8%-i isə dövlət idarəetmə sektoru üzrə ödənişlərin payına düşür.  

 Faizlər üzrə ödənişlərdə proqnozlaşdırılmış 109,5 mln. manat məbləğində azalma 

maliyyə-kredit institutları və təşkilatları üzrə ödənişlərin 76,6 mln. manat və Mərkəzi Bank 

üzrə ödənişlərin 44,0 mln. manat azalması, digər təşkilatlar üzrə ödənişlərin isə 11,1 mln. 

manat artımla nəzərdə tutulması hesabına formalaşmışdır. Ümumiyyətlə, faizlər üzrə 

ödənişlərə nəzərdə tutulmuş cəmi vəsaitin strukturunda maliyyə-kredit institutları və 

təşkilatları üzrə ödənişlərin payı daha nəzərəçarpacaqdır – 81,2%.  

Ötən illərdə olduğu kimi “Faizlər üzrə ödənişlər” dövlət büdcəsi xərclərinin yalnız 

“Ümumi dövlət xidmətləri” bölməsində dövlət borcunun ödənilməsi ilə bağlı xərclər üzrə 

proqnozlaşdırılmışdır. 

 2020-ci ilin dövlət büdcəsində “Subsidiyalar” bölməsi üzrə 953,8 mln. manat 

məbləğində vəsait nəzərdə tutulmuşdur. Bu vəsait cəmi dövlət büdcəsinin 3,5%-ə 

bərabər olmaqla cari ilin gözlənilən icra göstəricisi ilə müqayisədə 17,1% azdır. 

Proqnozlaşdırılmış məbləğ tam olaraq “Hüquqi şəxslərə subsidiyalar” köməkçi bölməsinə 

aiddir. Növbəti ildə hüquqi şəxslərə subsidiyaların 48,0%-i dövlət müəssisələrinə, 52,0%-

i isə qeyri-dövlət müəssisələrinə nəzərdə tutulmuşdur.  

Təqdim edilmiş məlumatlara görə, 2020-ci ildə subsidiyalarla bağlı xərclərin 45,4%-

i “Kənd təsərrüfatı” və 19,4%-i “İqtisadi fəaliyyət” bölmələrinə aiddir. Eyni zamanda, 

“Subsidiyalar” bölməsi üzrə cari ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə azalma əsasən 

icbari tibbi sığorta sisteminin tətbiqi səbəbindən “Səhiyyə” bölməsində proqnozlaşdırılmış 

azalma hesabınadır. Belə ki, 2019-cu ilin gözlənilən icra göstərici ilə müqayisədə bu 

bölmə üzrə həmin xərclərdə 246,3 mln. manat azalma nəzərdə tutulmuşdur və bu, “İcbari 

Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi“ publik hüquqi şəxs üzrə subsidiyaların növbəti ildə bu 

bölmədə proqnozlaşdırılmaması ilə bağlıdır.  

“Kənd təsərrüfatı” bölməsi üzrə subsidiyalara nəzərdə tutulmuş 432,7 mln. manat 

məbləğində vəsaitin 98,8%-i Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 

payına düşür. 

Bu bölmədən fərqli olaraq “İqtisadi fəaliyyət“ bölməsi üzrə proqnozlaşdırılmış 184,6 

mln. manat məbləğində vəsait çox istiqaməti əhatə edir (Cədvəl 51). 
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Cədvəl 51. 2020-ci il dövlət büdcəsinin layihəsində funksional təsnifatın “İqtisadi fəaliyyət” 

bölməsi üzrə nəzərdə tutulmuş subsidiyaların təşkilatlar üzrə bölgüsü, mln. manatla 

Sıra  
sayı 

Təşkilat və istiqamətin adı 

Subsidiyalar 

Hüquqi 
şəxslərə 

subsidiyalar 

o cümlədən, 

Dövlət 
müəssisələrinə 

subsidiyalar 

Qeyri-dövlət 
müəssisələrinə 

subsidiyalar 

1 
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 

Texnologiyalar Nazirliyi 
2,5 2,5   

2 "Bakı Metropoliteni" QSC 40,0 40,0   

3 "Azərbaycan Hava Yolları" QSC 10,0 10,0   

4 

Publik hüquqi şəxslərin 
ümumidövlət və ya ictimai 

əhəmiyyət daşıyan fəaliyyətləri 
üzrə maddi texniki təminatının 
möhkəmləndirilməsi, sosial, 

kommunal, kommunikasiya və 
digər xidmətlərinin maliyyə 

təminatı 

99,6 99,6   

o cümlədən,       

avtomobil nəqliyyatı 48,1 48,1   

su nəqliyyatı 4,6 4,6   

5 Dövlət Turizm Agentliyi 12,0 12,0   

6 
Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət 

Komitəsi 
15,5   15,5 

7 

Bir sıra dövlət müəssisələrində 
islahatların aparılması ilə bağlı 
texniki iqtisadi əsaslandırmanın 

hazırlanması 

5,0   5,0 

CƏMİ 184,6 164,1 20,5 

 

Göründüyü kimi, bölmə üzrə hüquqi şəxslər üzrə nəzərdə tutulmuş subsidiya 

məbləğinin 54,0%-nin bölgüsü büdcə layihəsində konkretləşdirilməmişdir.  

2020-ci ilin dövlət büdcəsində “Qrantlar və digər ödənişlər” bölməsinə 409,4 mln. 

manat məbləğində vəsait nəzərdə tutulmuşdur və bu, cəmi büdcə xərclərinin 1,5%-ə 

bərabərdir. Bölmə üzrə vəsaitin 96,9%-i isə rezidentlərə, 3,1%-i qeyri-rezidentlərə verilən 

qrantlar və digər ödənişlərin payına düşür. 

Qeyd edək ki, qeyri-rezidentlərə verilən qrantlar və digər ödənişlərə 

proqnozlaşdırılmış 12,6 mln. manat məbləğində vəsaitin 95,2%-i “Ümumi dövlət 

xidmətləri” bölməsindən xarici dövlətlərə verilən qrantların və digər ödənişlərin 

maliyyələşdirilməsi məqsədilə Maliyyə Nazirliyinə ayrılmışdır. Qeyri-rezidentlərə nəzərdə 

tutulmuş cəmi vəsaitin 4,8%-i də həmin Nazirliyə beynəlxalq təşkilatlara qrantların 

verilməsi üçün “İqtisadi fəaliyyət” bölməsində nəzərdə tutulmuşdur.  
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Rezidentlərə qrantlar və digər ödənişlərlə bağlı vəsaitin  394,1 mln. manatı Naxçıvan 

Muxtar Respublikasına dotasiya və yerli büdcələrə verilən dotasiya və subvensiya üzrə,  

2,7 mln. manat məbləğində vəsait isə tam məbləğdə “Təhsil” bölməsində təhsil sahəsinə 

aid edilən digər müəssisə və tədbirlər çərçivəsində  proqnozlaşdırılmışdır.  

“Sosial ödənişlər” bölməsində cəmi büdcə xərclərinin 11,9%-ə bərabər olmaqla 

3192,4 mln. manat məbləğində vəsait proqnozlaşdırılmışdır. Ümumilikdə həmin vəsaitin 

47,6%-i pensiyalar, müavinətlər və yardımların maliyyələşdirilməsi məqsədilə “Sosial 

sığorta” köməkçi bölməsinin, 52,0%-i imtiyazlı təbəqələri əhatə edən sosial yardımların 

və 0,4%-i isə dövlət qulluqçularına müavinətlərin, kommunal və digər xidmətlərə görə 

təzminatların payına düşür.  

Sosial sığorta ilə bağlı nəzərdə tutulmuş 1518,2 mln. manat məbləğində vəsaitin 

94,0%-i Azərbaycan  Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 

yanında  Dövlət Sosial Müdafiə Fondu vasitəsilə icra ediləcəkdir. Bu vəsait Fondun 

büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin 

maliyyələşdirilməsi məqsədi daşıyır.  

Sosial yardımlar üçün nəzərdə tutulmuş 1659,6 mln. manat məbləğində vəsaitin 

13,2%-i ünvanlı dövlət sosial yardımlarının, 0,7%-i aztəminatlı ailələrə verilən uşaq 

müavinətlərinin, 36,9%-i  yaşa, əlilliyə və ailə başçısını itirməyə görə, sağlamlıq imkanları 

məhdud 16 yaşadək uşaqlara verilən müavinətlərin və digər dövlət sosial yardımlarının, 

28,8%-i Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdlərinin, 20,1%-i məcburi 

köçkünlərə və məskunlaşmamış qaçqınlara verilən aylıq müavinətlərin, 0,2%-i sosial 

yardım üzrə digər ödənişlərin və 0,02%-i kommunal güzəştlərin ödənilməsinə 

proqnozlaşdırılmışdır. Qeyd edək ki, müvafiq istiqamətlər üzrə cari ilin gözlənilən icra 

göstəricisi ilə müqayisədə artım Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu ildə 

imzaladığı fərmanlarla aidiyyəti artım templərinə uyğundur.  

Növbəti ilin dövlət büdcəsində sosial ödənişlərin 93,9%-i funksional təsnifat üzrə 

“Sosial müdafiə və sosial təminat” bölməsində proqnozlaşdırılmışdır.  

Qeyri-maliyyə aktivləri ilə bağlı 2020-ci ildə 6209,2 mln. manat məbləğində vəsait 

nəzərdə tutulmuşdur. Bu, cəmi büdcə xərclərinin 23,1%-ə bərabərdir. Bölmə üzrə 

vəsaitlər 8 köməkçi bölmədə proqnozlaşdırılmışdır və qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması 

ilə bağlı xərclərin 97,8%-i 3 köməkçi bölmənin payına düşür. Belə ki, cəmi xərclərin 

10,6%-i torpaq, tikili və avadanlıqlara, 8,1%-i əsaslı təmirə və 79,1%-i əsaslı vəsait 

qoyuluşuna ayrılması nəzərdə tutulmuşdur.   

“Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması” bölməsi üzrə xərclərin 83,6%-i “İqtisadi 

fəaliyyət” və 5,3%-i “Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər” bölmələrinin payına düşür. 
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Öhdəliklər üzrə əməliyyatlara növbəti il üçün 1188,9 mln. manat vəsait nəzərdə 

tutulmuşdur. Bu, cari ilin gözlənilən icra göstəricindən 23,7% az olmaqla cəmi büdcə 

xərclərinin 4,4%-ə bərabərdir. Həmin vəsaitin 1,1%-i daxili və 98,9%-i xarici öhdəliklərin 

maliyyələşdirilməsi məqsədilə proqnozlaşdırılmışdır. 

Daxili öhdəliklər üçün 13,0 mln. manat məbləğində vəsait tam olaraq ölkə daxilində 

buraxılmış qiymətli kağızlar üzrə əməliyyatlara nəzərdə tutulmuşdur. 

Dövlətin üzərinə düşən və öhdəlik yaradan depozit və valyuta hesabları üzrə 

əməliyyatlara, həmçinin qiymətli kağızların və istiqrazların əməliyyatından yaranan 

öhdəliklərə və xarici borclanmadan yaranan öhdəliklərə nəzərdə tutulmuş 1175,9 mln. 

manat vəsait tam olaraq il ərzində qaytarılmalı olan uzunmüddətli ssudaların 

maliyyələşməsi məqsədi ilə proqnozlaşdırılmışdır. Qeyd edək ki, bu, cəmi büdcə 

xərclərinin 4,4%-ə bərabərdir.  

“Öhdəliklər üzrə əməliyyatlar” bölməsi üzrə 2020-ci ilə vəsait dövlət büdcəsinin 

funksional təsnifatı üzrə yalnız “Ümumi dövlət xidmətləri” bölməsində 

proqnozlaşdırılmışdır.   

Növbəti il üçün iqtisadi təsnifatın “Maliyyə aktivlərinin alınması” bölməsində 

vəsait nəzərdə tutulmamışdır.  

 

5.2. Xərclərin inzibati təsnifat üzrə strukturu 
 

2020-ci il dövlət büdcəsinin layihəsi ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatlara əsasən 

26913,7 mln. manat məbləğində nəzərdə tutulan dövlət büdcəsi xərcləri inzibati təsnifat 

üzrə 169 fəsili əhatə edir.  

Dövlət büdcəsinin xərclərinin açıqlıq və şəffaflıq prinsipləri nəzərə alınmaqla 

strukturunun təhlili göstərir ki, 2020-ci il dövlət büdcəsinin layihəsində bölgüsü 

əvvəlcədən müəyyən edilmiş xərclərin ümumi xərclərdə xüsusi çəkisi bölgüsü 

müəyyənləşdirilməyən xərclərin xüsusi çəkisini üstələyir. 

Belə ki, 2020-ci il dövlət büdcəsi layihəsində qurumlar üzrə bölgüsü 

müəyyənləşdirilmiş xərclər ümumilikdə 16737,8 mln. manat məbləğində xərcləri və ya 

dövlət büdcəsi xərclərinin 62,1%-ni,  bölgüsü müəyyən edilməmiş xərclər isə 26 fəsili 

(istiqamət) üzrə ümumilikdə 10175,9 mln. manat məbləğində xərcləri və ya dövlət büdcəsi 

xərclərinin 37,9%-ni əhatə edir. Qeyd edək ki, 2018-ci icra göstəriciləri ilə müqayisədə 

həm bölgüsü əvvəlcədən müəyyən edilmiş xərclər, həm də bölgüsü müəyyən edilməmiş 

xərclər üzrə artım nəzərdə tutulmuşdur. 
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Qeyd edək ki, xərclərinin bir qisminin əvvəlcədən bölüşdürülmədən nəzərdə 

tutulması təbii proses kimi qəbul edilə bilər. Belə ki, dövlət büdcəsində nəzərdə 

tutulmayan xərclər, habelə dövlət və yerli əhəmiyyətli tədbirlərin həyata keçirilməsi 

üçün Ehtiyat Fondlardan, mühüm investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi üçün dövlət 

əsaslı vəsait qoyuluşundan, icra dövründə maliyyələşdirilməsi zərurəti yaranan vacib 

sosial-iqtisadi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi məqsədilə birdəfəlik təyinatlı xərclərdən 

vəsait ayrıla bilər. 

Lakin, bölgüsü müəyyən edilməmiş xərclərin, xüsusilə birdəfəlik təyinatlı xərclərin  

dövlət büdcəsində çox proqnozlaşdırılması büdcə açıqlığına təsir göstərən mənfi amil 

kimi qiymətləndirilə bilər. 

Eyni zamanda, dövlət büdcəsində xərclərin əhəmiyyətli hissəsi ehtiyat kimi birdəfəlik 

təyinatlı xərclər üzrə proqnozlaşdırılaraq büdcə qərarlarının operativ verilməsinə 

əsaslanılmaqla dövlət büdcəsi haqqında qanununa dəyişiklər edilmədən  bölüşdürülür ki, 

bu da büdcə vəsaitlərinin bölüşdürülməsinin şəffaflığı ilə bağlı qeyri-müəyyənliklər yarada 

bilər. 

 Əvvəlki illərdən fərqli olaraq 2020-ci ilin büdcə layihəsində publik hüquqi şəxslər 

üzrə nəzərdə tutulan xərclər hər bir publik hüquqi şəxs üzrə ayrıca deyil, funksional 

bölmənin tərkibində cəm şəklində verilmişdir ki, nəticədə bu xərclər də bölgüsü müəyyən 

edilməmiş xərcləri sırasına aid edilmişdir (Şəkil 19). 

 

Şəkil 19. Dövlət büdcəsi layihəsində əvvəlcədən qurumlar üzrə bölgüsü müəyyən 

edilməmiş xərclərin strukturu 
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Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu

Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu

Birdəfəlik təyinatlı və tədbirlərinin həyata keçirilməsi 
ilə bağlı xərclər

Publik hüquqi şəxslərin xərcləri
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Büdcə xərclərində ehtiyat vəsaitlərin nəzərdə tutulması ilə bağlı təcrübə 

Dövlət büdcəsinin proqnozlaşdırılması çətin olan müxtəlif hallar üzrə zəruri tədbirlərin 

həyata keçirilməsi məqsədilə ehtiyat vəsaitin nəzərdə tutulması müxtəlif ölkələrin 

təcrübəsində tətbiq edilən institutlardandır.  Bir sıra hallarda bu xərclərlə bağlı 

maliyyələşmənin həcminin müəyyən edilməsi və ya ümumiyyətlə büdcədə yer alması 

parlamentin xüsusi icazəsini tələb edir. Ehtiyat xərcləri bir qayda olaraq təbii fəlakətlərin 

nəticələrinin aradan qaldırılması yarana biləcək fors-major halların (büdcədə nəzərdə 

tutulan qiymətin zamanla artması və s.) nəticələrinin maliyyələşdirilməsi zərurətindən 

irəli gəlir. 

 

Bir qayda olaraq “ehtiyat xərclər” adı altında büdcədə öz əksini tapan xərclər ümumi 

xərcin 3%-dən artıq paya malik olmur. Misal üçün, Bosniya və Herseqovinada 

proqnozlaşdırılan büdcə gəlirlərinin 3%, Albaniyada büdcə xərcinin 0,7%, Braziliyada 

büdcə xərcinin 0,5%, Fransada əmək haqqı xərcinin 0,15%, digər xərclərin 5%, 

Macarıstanda ümumi büdcə xərcinin 0,5-2,0%, İndoneziyada məcmu xərclərin 2-3% 

həcmində infrastruktur və bir o qədərdə təbii fəlakətlərin nəticələrinin aradan 

qaldırılması üçün, Yaponiyada (təbii fəlakətlərin nəticələrinin və nüvə təhlükəsinin aradan 

qaldırılması üçün) büdcə xərclərinin 0,05%, İordaniyada ÜDM-in 1,8%, Filippində ÜDM-in 

0,7% həcmində ehtiyat xərclər müəyyən edilir. 5 keçmiş SSRİ ölkəsində ehtiyat xərclər 

konkret ehtiyat fondu olaraq yaradılır.  

 Rusiya Federasiyasında (RF) Prezidentin və federasiya subyektləri üzrə ehtiyat 

fondları mövcuddur. RF Prezidentinin ehtiyat fondu federal büdcə xərclərinin 1,0%-dən 

artıq olmamaqla gözlənilməz xərclərin maliyələşdirilməsi məqsədilə formalaşdırılır.  

 Ukraynada büdcə ehtiyatı fondu gözlənilməz xərclərin maliyyələşdirilməsi 

məqsədilə  həcmi həmin il üzrə nəzərdə tutulan vəsaitin 1%-dən artıq olmamaqla 

formalaşdırılır.  

 Belarus Respublikası dövlət  büdcəsinin ehtiyat fondunun həcmi büdcə xərclərinin 

2%-dən artıq olmamalıdır. 

 Özbəkistanda Nazirlər Kabineti yanında ehtiyat Fondu, həmçinin Daşkənd 

şəhərinin ehtiyat fondu yaradılır. Ehtiyat fondlarının vəsaitlərinin həcmi hər il 

makroiqtisadi proqnozlar tərtib edilən zaman nəzərə alınır. İstifadə edilməyən vəsaitlərin 

həcmi dövlət büdcəsinə qaytarılır. 

 Qırğızıstan Respublikasında Prezidentin və Baş nazirin ehtiyat fondu yaradıla 

bilər. Hər iki fondun həcmi həmin ilin büdcə xərclərinin 0,02%-dən yüksək ola bilməz. 

Vəsaitdən istifadə qaydaları üzrə müvafiq olaraq prezident və baş nazir tərəfindən 

müəyyən edilir. Hər iki fondun vəsaitlərinin istifadə qaydaları büdcədə nəzərdə 

tutulmayan xərclərin maliyyələşdirilməsinə yönəldilir.  

 

HAŞİYƏ 
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Dövlət büdcəsi xərclərinin inzibati təsnifatı üzrə məlumatlarının təhlili göstərir ki, 

2019-cu ilin dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmayan 14 fəsil (10 qurum və 4 istiqamət) 

üzrə 2020-ci ilin büdcə layihəsində ümumilikdə 385,9 mln. manat proqnozlaşdırılmış, 34 

istiqamət üzrə isə əvvəlki ildən fərqli olaraq ümumiyyətlə xərc nəzərdə tutulmamışdır.  

Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının Təhlükəsizlik Şurası Katibliyi, 

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Bioloji 

Müxtəlifliyin Qorunması Xidməti, Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii 

Sərvətlər Nazirliyi yanında Milli Hidrometerologiya Xidməti, Azərbaycan Respublikasının 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Meşələrin İnkişafı xidməti, Azərbaycan 

Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Dövlət Ekoloji 

Təhlükəsizlik Xidməti, Azərbaycan Vəkillər Kollegiyası, Azərbaycan Respublikasının 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyi, Dövlət Şəhərsalma və 

Arxitektura Komitəsi yanında Bakı Şəhər Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsi üzrə 

dövlət büdcəsində ilk dəfə olaraq ayrıca sətirlə xərclər proqnozlaşdırılmışdır (Cədvəl 52). 
 

Cədvəl 52. İnzibati təsnifat üzrə dövlət büdcəsinin xərcləri, mln. manatla 

Təşkilatlar və bölgüsü müəyyən edilməyən istiqamətlər 
2020-ci il 

layihə 

2020-ci il 
dövlət 

büdcəsinin 
xərclərində 

xüsusi çəkisi, 
%-lə 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 45,49 0,17 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası 135,69 0,50 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 12,72 0,05 

Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi 22,99 0,09 

Azərbaycan Respublikasının xaricdəki diplomatik nümayəndəlikləri və 
konsulluqları 

145,30 0,54 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi 1642,02 6,10 

Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi 674,13 2,50 

Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi 59,31 0,22 

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi 62,22 0,23 

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə  Nazirliyi 115,54 0,43 

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi 48,53 0,18 

Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi 161,82 0,60 

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 1406,70 5,23 

Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi 74,53 0,28 

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi 

15,66 0,06 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi 2188,67 8,13 

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi 355,47 1,32 

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 469,68 1,75 

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 79,18 0,29 
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Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi 4,69 0,02 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi 28,25 0,10 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi 28,98 0,11 

Azərbaycan Respublikasının Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri 
üzrə Komitəsi 

382,88 1,42 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi 5,84 0,02 

Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi 4,93 0,02 

Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət 
Komitəsi 

4,48 0,02 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi 8,55 0,03 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya 
Komissiyası 

2,45 0,01 

Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 426,00 1,58 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti 285,19 1,06 

Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti 133,29 0,50 

Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi 6,99 0,03 

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının Baş 
İdarəsi 

215,61 0,80 

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar xidməti 140,47 0,52 

Azərbaycan Respublikasının Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin 
Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının daimi 
fəaliyyət göstərən İşçi Qrupu 

0,27 0,00 

Yerli icra hakimiyyətı orqanları 810,46 3,01 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi 16,60 0,06 

Azərbaycan Respublikasının  Əmlak məsələləri Dövlət Komitəsi yanında 
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti 

1,77 0,01 

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar 
Kredit və İnkişaf Agentliyi 

1,20 0,00 

Azərbaycan Respublikasının  Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi 55,29 0,21 

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi 289,76 1,08 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Xüsusi Tibb Xidməti 22,03 0,08 

Azərbaycan Respublikası Ərazilərin Minalardan təmizlənməsi üzrə Milli 
Agentlik 

7,80 0,03 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Xəzinədarlığı 
Agentliyi 

4,99 0,02 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti 
Xidməti 

2,39 0,01 

Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyinin Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti 

2,88 0,01 

Azərbaycan Respublikasının  Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların 
Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidməti 

3,58 0,01 

Bakı şəhəri İcra Hakimiyyətinin tabeliyində olan Mənzil-Kooperativ 
Təsərrüfatı İdarəsi 

0,19 0,00 

Bakı şəhəri İcra Hakimiyyətinin tabeliyində olan Bakı şəhər Ticarət və 
Xidmət Departamenti 

0,73 0,00 

Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında 
Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidməti 

1,37 0,01 
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Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında 
Torpaqların Dövlət İdarəetməsinin Təşkili üzrə Dövlət Agentliyi 

1,11 0,00 

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi  
yanında Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Xidməti 

27,22 0,10 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət  Təhlükəsizlik Xidməti 195,23 0,73 

Azərbaycan Respublikasının Xarici Kəşfiyyat Xidməti 40,42 0,15 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi 9,04 0,03 

Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi 14,20 0,05 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu 58,60 0,22 

Azərbaycan Respublikasının Hərbi Prokurorluğu  11,32 0,04 

Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili 
(Ombudsman) 

2,91 0,01 

Bakı Apellyasiya məhkəməsi 9,00 0,03 

Gəncə Apellyasiya məhkəməsi 2,75 0,01 

Sumqayıt Apellyasiya məhkəməsi 3,36 0,01 

Şirvan Apellyasiya məhkəməsi 2,88 0,01 

Şəki  Apellyasiya məhkəməsi 2,24 0,01 

Maliyyə təminatı Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 
həyata keçirilən məhkəmələr 

61,64 0,23 

Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası 9,06 0,03 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası 55,16 0,20 

Azərbaycan  Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı  Səhmdar Cəmiyyəti 33,00 0,12 

Azərbaycan Respublikasının Milli  Televiziya və Radio Şurası 1,35 0,01 

Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 40,00 0,15 

“Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 10,01 0,04 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 122,34 0,45 

Bakı Dövlət Universiteti 1,63 0,01 

Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti 1,97 0,01 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 
Akademiyası 

0,23 0,00 

Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 8,97 0,03 

Məhkəmə-Hüquq Şurası 1,18 0,00 

Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə 
Komissiyanın Katibliyi 

0,18 0,00 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dəniz Agentliyi 2,56 0,01 

ADA Universiteti 18,84 0,07 

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Onkolojı Elmi Mərkəzi 46,38 0,17 

Azərbaycan Respublikasınin Dövlət Miqrasiya Xidməti 18,47 0,07 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyi 1,13 0,00 

M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı Filialı 11,86 0,04 

"Təmiz Şəhər" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 34,80 0,13 

Seçici Siyahılarının Dəqiqləşdirilməsi ilə bağlı xərclər 5,34 0,02 

Dairə seçki komissiyalarının və katibliyinin saxlanılması xərcləri 15,16 0,06 
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Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yanında 
Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti 

3,18 0,01 

Beynəlxalq Muğam Mərkəzi 1,45 0,01 

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Akademik Zərifə Əliyeva 
adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi 

8,22 0,03 

Heydər Əliyev Mərkəzi 10,48 0,04 

Su təchizatı qurğularının istismarı və xidməti üzrə bələdiyyələrə göstərilən 
maliyyə yardımı ilə bağlı xərclər 

2,05 0,01 

Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 
yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti 

4,45 0,02 

Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə 
Dövlət Xidməti 

30,20 0,11 

Azərbaycan Respublikasının keçmiş prezidentinin və onun ailə üzvlərinin 
təminatı 

0,33 0,00 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və 
Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi 

39,51 0,15 

Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi 1,33 0,00 

Bakı Kristal Zal Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti 2,90 0,01 

''Mir'' Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin Azərbaycan Milli Nümayəndəliyi 0,60 0,00 

Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi 0,43 0,00 

"Azərbaycan Milli Ensiklopediysı" Elmi Mərkəzi 2,56 0,01 

Azərbaycan Respublikası İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti 12,03 0,04 

Azəristiliktəchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 33,00 0,12 

Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 38,00 0,14 

«Avtomobil Yolları» Məqsədli Büdcə Fondu 322,00 1,20 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri- hökumət 
Təşkilatlarının Dövlət Dəstəyi Şurası 

6,03 0,02 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu 4,15 0,02 

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin M.F. Axundov 
adına Milli Kitabxanası 

9,24 0,03 

Dövlət mükafatlarının və təltiflərinin maliyyə təminatı 0,25 0,00 

Azərbaycan Nəşriyyatı 1,93 0,01 

Azərbaycan Respublikasında Prezidenti Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin 
İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu 

4,13 0,02 

"Azərkosmos" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 28,00 0,10 

Naxçıvan Muxtar Respublikası büdcəsinə verilən dotasiya 387,89 1,44 

Yerli büdcələrə (bələdiyyələrə) verilən dotasiya 5,00 0,02 

Yerli büdcələrə (bələdiyyələrə) verilən subvensiya 1,20 0,00 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondu 1426,91 5,30 

İ.M Seçenov adına Moskva Dövlət Tibb Universitetinin Bakı filialı 12,47 0,05 

Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı yanında Sumqayıt Avtomobil 
Nəqliyyatı ilə sərnişindaşıma idarəsi 

0,19 0,00 

Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı yanında Gəncə Avtomobil 
Nəqliyyatı ilə sərnişindaşıma idarəsi 

0,16 0,00 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi yanında Peşə Təhsili üzrə 
Dövlət Agentliyi 

0,99 0,00 

Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 14,69 0,05 
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"Bakı Konqres Mərkəzi" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti 7,20 0,03 

Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 
tabeliyində Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondu 

10,45 0,04 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi 65,49 0,24 

Mərkəzləşdirilmiş kredit resursları üzrə Milli Bankın silinmiş əsas borcunu 
bağlamaq məqsədilə buraxılan istiqraz vərəqələri 

6,09 0,02 

Dövlət istiqraz vərəqələri 120,12 0,45 

1992-1996-cı illərdə dövlət büdcəsinin kəsirinin örtülməsi üçün Milli 
Bankdan istifadə edilmiş  mərkəzləşdirilmiş kredit resursunu qaytarmaq 
məqsədilə buraxılan istiqraz vərəqələri 

6,93 0,03 

Dövlət xarici borclarının ödənilməsi ilə bağlı xərclər 1695,01 6,30 

Azərbaycan Respublikasının Təhlükəsizlik Şurası Katibliyi 1,34 0,00 

Azərbaycan Respublikasının Ekololgiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 
yanında Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Xidməti 

0,74 0,00 

Azərbaycan Respublikasının Ekololgiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 
yanında Milli Hidrometerologiya Xidməti 

0,88 0,00 

Azərbaycan Respublikasının Ekololgiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 
yanında Meşələrin İnkişafı xidməti 

0,88 0,00 

Azərbaycan Respublikasının Ekololgiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 
yanında Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidməti 

1,04 0,00 

Azərbaycan Vəkillər Kollegiyası 5,52 0,02 

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi yanında Elektron Təhlükəsizlik Xidməti 

0,44 0,00 

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar 
Xidmətlər Agentliyi 

45,11 0,17 

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi yanında Bakı Şəhər Memarlıq 
və Şəhərsalma Baş  

1,08 0,00 

Səfərbərlik ehtiyatları anbarları 0,20 0,00 

Ehtiyat idarəetmə məntəqələri 0,06 0,00 

Yerli xərclərdə nəzərdə tutulmayan zəruri sosial-iqtisadi və digər təyinatlı 
tədbirlərin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı xərclər 

12,03 0,04 

Qeyri-dövlət təşkilatlarına verilən maliyyə yardımı 4,59 0,02 

Beynəlxalq idman tədbirlərinin keçirilməsi, hazırlıq və digər təşkilatı işlər 0,80 0,00 

Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər 20,00 0,07 

Müfəssəl ərazi planlaşdırılması sənədlərinin hazırlanması 0,50 0,00 

Əməyin ödənişi xərclərinin tənzimlənməsi və digər sosial tədbirlər 1030,05 3,83 

Maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi və əsaslı təmir 35,49 0,13 

Qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının təşkilatı strukturunun 
təkmilləşdirilməsi 

1,98 0,01 

Qeyri-neft məhsullarının ixracının təşviqi və stimullaşdırılması ilə bağlı 
digər tədbirlər 

20,00 0,07 

Sosial mənzillərin tikintisi və ipoteka ilə bağlı xərclər 71,00 0,26 

İslahatlarla bağlı xərclər 878,52 3,26 

Bir sıra dövlət müəssisələrində islahatların aparılması ilə bağlı texniki 
iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması xərcləri 

5,00 0,02 

Ünvanlı sosial yardım alan aztəminatlı ailələrin əmlakının, dövlətə məxsus 
əmlakın və dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlara məxsus nəqliyyat 
vasitələrinin icbari sığortası 

20,00 0,07 
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Dövlət sifarişi ilə ali təhsilin maliyyələşdirilməsi, dövlət ümumi təhsil 
müəssisələrində çalışan müəllimlərin bilik və bacarıqlarının diaqnostik 
qiymətləndirilməsi, peşə tədris mərkəzlərin yaradılması və təhsil 
sahəsində digər tədbirlər 

339,30 1,26 

Xarici qrantlar hesabına həyata keçirilən layihələr ilə bağlı xərclər 4,60 0,02 

Sosial-iqtisadi və digər zəruri tədbirlərin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı 
xərclər 

65,00 0,24 

Siyasi  partiyalara verilən maliyyə yardımı 3,00 0,01 

Nəqliyyat, rabitə, informasiya, kommunikasiya sahələrində islahatların 
aparılması və digər tədbirlər 

42,50 0,16 

Kommunal, kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi 86,41 0,32 

Maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi 22,46 0,08 

Xüsusi müdafiə təyinatlı layihələr və tədbirlər üzrə xərclər 1600,44 5,95 

Radio və televiziya redaksiyalarının  saxlanılması ilə bağlı xərclər 0,04 0,00 

Yaşayış məntəqələrinə aid olan kommunal təyinatlı infrastrukturların bərpa 
və yenidənqurulması,   abadlaşdırılması 

13,00 0,05 

Səhiyyə sahəsinə aid olan digər tədbirlər 119,00 0,44 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu 300,00 1,11 

Azərbaycan Respublikası Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu 110,00 0,41 

Əsaslı vəsait qoyuluşu 4909,00 18,24 

Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların büdcədənkənar xərcləri 839,50 3,12 

Publik hüquqi şəxslərin ümumdövlət və ya ictimai əhəmiyyət daşıyan 
fəaliyyətləri üzrə maddi-texniki təminatının möhkəmləndirilməsi, sosial, 
kommunal, kommunikasiya və digər xidmətlərinin maliyyə təminatı 

251,78 0,94 

Beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı xərclər 
226,00 0,84 

Cəmi 26913,70 100,00 

Qeyd: Bölgüsü müəyyən edilməmiş xərclərin bölgüsü həyata keçirildikcə təşkilatlar üzrə müvafiq təyinat 
məbləğləri dəqiqləşə bilər. 
 
 
 

5.2.1. Publik hüquqi şəxslər üzrə nəzərdə tutulmuş xərclər 

“Publik hüquqi şəxslər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunun 7-ci  

maddəsinə əsasən publik hüquqi şəxsin əmlakı nizamnamə fondundan, ona təsisçilər 

tərəfindən verilmiş digər əmlakdan, habelə dövlət və ya yerli büdcələrdən ayrılan 

vəsaitlərdən, fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq görülən işlərdən, göstərilən 

xidmətlərdən əldə edilən daxilolmalardan, ianələrdən, qrantlardan və nizamnamədə 

müəyyən edilmiş digər mənbələrdən daxil olan vəsaitlərdən formalaşa bilər.  
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Publik hüquqi şəxslərin 

fəaliyyəti ilə bağlı beynəlxalq 

təcrübə göstərir ki, bu formada 

fəaliyyət göstərən təşkilatlar 

Avstriya, Belçika, Kipr, Almaniya, 

Finlandiya, İspaniya, Yunanıstan, 

Hollandiya, Portuqaliya, Moldova, 

Ukrayna, Gürcüstan kimi ölkələrin 

təcrübəsində mövcuddur.  

Beynəlxalq təcrübəsinin 

araşdırılması ilə Hesablama 

Palatası hesab edir ki, publik 

hüquqi şəxsin fəaliyyətinin 

qanuniliyi, aktuallığı və səmərəliliyi, habelə maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti dövlət nəzarəti 

altında olmalıdır və bu nəzarəti həyata keçirən orqan qanunla müəyyən edilmiş qaydada 

publik hüquqi şəxsin qanunsuz qərarının qüvvədən düşməsi və ya ləğv edilməsi 

səlahiyyətinə malik olmalıdır. Eyni zamanda, fikrimizcə, publik hüquqi şəxslər daşınmaz 

əmlak əldə etmək, sərəncam vermək, kredit götürmək, bəzi xərclər üzrə hədləri müəyyən 

etmək üçün bu orqanın razılığını almalıdırlar. 

Beynəlxalq təcrübədə də tətbiq edilən yanaşmaları istifadə etməklə Azərbaycan 

Respublikasında da publik hüquqi şəxslərin büdcəsinin dövlət nəzarət orqanı ilə 

(məsələn, Nazirlər Kabineti) razılaşdırılmasını təklif edirik. 

Dövlət maliyyəsinə və büdcə dayanıqlılığına təsir edən risklər arasında dövlət 

müəssisələrinin olması mövcud reallıqdır. Bir tərəfdən bəzi publik hüquqi şəxslərin 

fəaliyyətinin təmin edilməsi üçün dövlət büdcəsindən vəsaitlər ayrılır ki, bu da dövlət 

büdcəsi üçün əlavə yük yaradır, digər tərəfdən isə publik hüquqi şəxslərin mənfəəti 

vergilərdən azad olur ki, bu dövlət büdcəsinin gəlirlərinə azaldıcı təsir edir. 

Yeni yaradılan publik hüquqi şəxslərə fəaliyyətin ilk illərində dövlət büdcəsinin 

vəsaitləri hesabına maliyyə dəstəyinin verilməsi və dövlət sifarişi əsasında onlara dövlət 

büdcəsindən vəsaitlərin ayrılması təbii proses kimi qəbul edilə bilər. Lakin uzunmüddətli 

dövrdə davamlı olaraq publik hüquqi şəxslərə vəsaitlərin ayrılması (əsasən də dövlət 

sifarişi ilə bağlı olmayan istiqamətlərə) əksinə dövlət maliyyə sisteminə yük kimi 

qiymətləndirilməlidir. 

Dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı məlumatların təhlili göstərir ki, bəzi hallarda  publik 

hüquqi şəxslərə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər konkret tədbirləri əhatə edən dövlət 

“Publik hüquqi şəxslər haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa əsasən publik 

hüquqi şəxs dövlət və bələdiyyə 

adından  yaradılan, ümumdövlət və (və ya) 

ictimai əhəmiyyət daşıyan fəaliyyətlə məşğul 

olan, dövlət və ya bələdiyyə orqanı olmayan 

təşkilatdır.  

 

HAŞİYƏ 

“Publik hüquqi şəxslər haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanunu 
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sifarişləri ilə bağlı olmur, başqa sözlə bəzi hallarda publik hüquqi şəxslərin saxlanılması 

və funksional fəaliyyəti də dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına həyata keçirilir. 

Hesablama Palatası bunu nəzərə alaraq, dövlət büdcəsindən publik hüquqi şəxslərə 

ayrılacaq vəsaitlərin məbləğinin müəyyənləşdirilməsi üçün dövlət sifarişləri əsasında 

göstəriləcək xidmətlərə əsaslanan maliyyələşmə mexanizmlərinin hazırlanmasını təklif 

edir. 

Publik hüquqi şəxslər dövlət büdcəsinin xərclərinə artırıcı təsirə malik olduğu kimi, 

dövlət büdcəsi gəlirlərinə də azaldıcı təsirə malikdir. Belə ki, Vergi Məcəlləsinə əsasən 

publik hüquqi şəxslərin gəlirlərinin mənfəət vergisindən müddətsiz olaraq azad 

olunmasını nəzərdə tutan müddəalar gəlirlərin əldə olunması ilə bağlı xərclərin gəlirdən 

çıxılmasına yol verilməsi kimi məhdudiyyətlərə əməl olunmayacağını da əvvəlcədən 

ehtimal etməyə imkan verir. Bunun nəticəsində isə onlar tərəfindən maliyyə, mühasibat 

və vergi uçotunun (xəzinə nəzarəti ilə əhatə olunmayan hesablaşma hesabları vasitəsilə 

aparılan əməliyyatlar üzrə də) kommersiya qurumunda olduğu kimi deyil büdcə 

təşkilatında olduğu kimi aparılması ilə nəticələnə bilər. 

Vergi Məcəlləsində publik hüquqi şəxslərin gəlirlərinin mənfəət vergisindən 

müddətsiz olaraq azad olunmasını nəzərdə tutan müddəaların məhdudlaşdırılması 

məqsədəuyğundur. 

 Eyni zamanda, bəzi büdcə təşkilatlarının son illər ərzində publik hüquqi şəxsə 

çevrilməsi bu təşkilatlar üzrə iş və xidmətlərin göstərilməsindən, məhsul satışından və 

digər fəaliyyətdən əldə edilən gəlirlərin dövlət büdcəsinin gəlirlərinə (büdcə təşkilatlarının 

büdcədənkənar gəlirlərinə) aid edilməməsinə gətirmiş, həmin publik hüquqi şəxslərə 

dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərdə azalma müşahidə olunmamışdır. 

2020-ci il dövlət büdcəsinin layihəsində publik hüquqi şəxslərə ayrılan vəsait 

əvvəlki illərdən fərqli olaraq ayrı-ayrı publik hüquqi şəxslər üzrə deyil, publik hüquqi 

şəxslərin ümumdövlət və ya ictimai əhəmiyyət daşıyan fəaliyyətləri üzrə maddi-texniki 

təminatın möhkəmləndirilməsi, sosial, kommunal, kommunikasiya və digər xidmətlərin 

maliyyə təminatı adı altında dövlət büdcəsi xərclərinin funksional təsnifatının bölmələri 

səviyyəsində cəm şəklində verilmiş, bu məqsədlə ümumilikdə 251,8 mln. manat 

məbləğində vəsait  proqnozlaşdırılmışdır. Bundan əlavə qeyd edək ki, Avtomobil Yolları 

“Məqsədli büdcə Fondunun” 322,0 mln. manat məbləğində xərclərinin Azərbaycan 

Avtomobil Yolları publik hüquqi şəxs tərəfindən icra ediləcəyi nəzərdə tutulmuşdur. 

“Təhsil” bölməsi nəzərdə tutulan xərclərdən isə publik hüquqi şəxs olaraq fəaliyyət 

göstərən ali təhsil müəssisələrinə vəsaitlərin yönəldiləcəyi də gözlənilir.  
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Dövlət büdcəsin icrası ilə bağlı Hesablama Palatasında təqdim edilmiş məlumatlara 

görə, 2018-ci ilin dövlət büdcəsindən 20 publik hüquqi şəxs üzrə bütün istiqamətlərdən 

1,9 mlrd. manat vəsait  xərc edilmiş, 2019-cu il dövlət büdcəsində isə bütün mənbələrdən 

1,5 mlrd. manat nəzərdə tutulmuşdur.  Hesablama Palatası 2019-2020-ci illərdə publik 

hüquqi şəxslərə bölgüsü əvvəlcədən müəyyənləşdirilməmiş xərclərdən ayırmaların 

hesabına nəzərdə tutulmuş məbləğin artacağı qənaətindədir.  

Funksional təsnifatın ayrı-ayrı bölmələri üzrə publik hüquqi şəxslərin xərclərinə 

nəzər saldıqda, qeyd etmək olar ki, ümumilikdə 12 bölmədən 7-i üzrə xərclər nəzərdə 

tutulmuşdur. Xüsusi çəki göstəricisinə gəldikdə isə, əsas pay “Əsas bölmələrə aid 

edilməyən xidmətlər” bölməsi üzrə (56,0%) və  “Iqtisadi fəaliyyət” bölməsi üzrə (29,6%) 

olmuşdur (Cədvəl 53).  

Cədvəl 53.  2020-ci ilin dövlət büdcəsində publik hüquqi şəxslərə nəzərdə tutulmuş 

xərclərin funksional və iqtisadi təsnifatın bölmələri üzrə strukturu, mln. manatla 

 Funksional/ iqtisadi təsnifat üzrə 
bölmələr 

Malların (işlərin 
və xidmətlərin) 
satınalınması 

Subsidiyalar 
Qeyri-

maliyyə 
aktivləri 

Cəmi 

Ümumi dövlət xidmətləri 9,0     9,0 

Təhsil 4,2     4,2 

Səhiyyə 19,7     19,7 

Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, 
bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara 
aid edilməyən sahədə fəaliyyət 

33,4 
 

  33,4 

Mənzil və kommunal təsərrüfatı   16,5   16,5 

İqtisadi fəaliyyət   99,6 71,0 170,6 

Əsas bölmələrə aid edilməyən 
xidmətlər 

    322,0 322,0 

Cəmi 66,4 116,0 393,0 575,4 

 

Publik hüquqi şəxslər üzrə nəzərdə tutulmuş xərclərin iqtisadi təsnifat üzrə təhlili 

göstərir ki, bu xərclərin 64,7 mln. manatı istehlak yönlü xərclər, 116,0 mln. manat dövlət 

müəssisələrinə subsidiyalar, 71,0 mln. manatı yaşayış binalarının tikintisi, 322,0 mln. 

manatı, qurğuların (tikililərin) əsaslı təmir xərcləri üzrə,  0,1 mln. manatı bank xidmətlərinin 

ödənilməsi üzrə, 1,6 mln. manatı sair xərclər üzrə nəzərdə tutulmuşdur. 

Hesablama Palatası tərəfindən aparılan nəzarət tədbirlərinin nəticəsi göstərir ki, 

bəzi təşkilatların publik hüquqi şəxsə çevrilməsindən sonra, onlar tərəfindən əməyin 

ödənişi ilə bağlı xərclər Vahid Tarif Cədvəli üzrə deyil, nisbətən yüksək tariflərlə müəyyən 

edilir. Ümumiyyətlə, təhlil qurumların “publik hüquqi şəxs” statusunun yalnız bu məqsəd 

üçün əldə etməsi təəssüratı yaranır.  
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 Bunu nəzərə alaraq, qanunvericiliyə dövlət büdcəsindən alınan vəsaitdən əlavə illik 

gəliri müəyyən məbləğdən yüksək olan publik hüquqi şəxslər üzrə (təhsil və ya elmi 

müəssisələr istisna olmaqla) müvafiq büdcə layihəsinin, ştat cədvəlinin və əmək haqqı 

sənədlərinin,  həmçinin bir sıra xərclərin həddinin nəzarət orqanı ilə razılaşdırmaq 

məcburiyyətinin olması ilə bağlı əlavələrin edilməsi məqsədəuyğundur.  

 

5.2.2. Büdcədənkənar xərclərin strukturu 

 

2020-ci il dövlət büdcəsinin layihəsində büdcə təşkilatlarının iş və xidmətlərin 

göstərilməsindən, məhsul satışından və digər fəaliyyətlərindən (dövlət büdcəsinə 

ödənilmiş dövlət rüsumunun, inzibati cərimələrin, maliyyə sanksiyalarının, dövlət nəfinə 

müsadirə olunmuş əmlakın satışından, habelə dövlət nəfinə müsadirə olunmuş pul 

vəsaitlərinə görə daxil olan vəsaitlər) əldə etdikləri gəlirlərdən formalaşan büdcədənkənar 

vəsaitləri üzrə xərcləri 839,5 mln. manat nəzərdə tutulmuşdur ki, bu 2018-ci ilin icra 

göstəricisindən 399,9 mln. manat və ya 91,0%, 2019-cu ilin proqnoz göstəricisindən 

249,2 mln. manat və ya 42,2%, 2019-ci ilin  gözlənilən icra göstəricisindən isə 260,8 mln. 

manat və ya 45,1% çoxdur.  

 

 

Funksional təsnifatın ayrı-ayrı bölmələri üzrə dövlət büdcəsindən maliyyələşən 

təşkilatların büdcədənkənar xərclərinə nəzər saldıqda, qeyd etmək olar ki, ümumilikdə 11  

bölmə üzrə büdcədənkənar xərclər nəzərdə tutulmuşdur. 2020-ci il dövlət büdcəsinin 

layihəsi yeni vahid büdcə təsnifatı tətbiq edilməklə tərtib edildiyindən əvvəlki illərlə 

müqayisədə bu xərclər daha çox bölmədə proqnozlaşdırılmışdır. Qeyd edək ki, 

ARAYIŞ 

Büdcədənkənar vəsaitlər malların satışından, işlərin görülməsindən və xidmətlərin 

göstərilməsindən büdcə təşkilatlarının əldə etdiyi vəsaitlər, habelə dövlət büdcəsinə 

ödənilmiş dövlət rüsumunun, inzibati cərimələrin, maliyyə sanksiyalarının, dövlət nəfinə 

müsadirə olunmuş əmlakın satışından, habelə dövlət nəfinə müsadirə olunmuş pul 

vəsaitlərinə görə daxil olan vəsaitlərin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş məbləğdə 

həmin gəlirlərin yığılmasını təmin edən dövlət orqanlarının xüsusi xəzinə hesabına 

köçürülən hissəsi, idarə və təşkilatların qanuna və ya ondan irəli gələn normativ hüquqi 

aktlara uyğun olaraq göstərdikləri xidmətlərə görə tutulan haqlar hesabına 

formalaşdırılır. 
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büdcədənkənar xərclər üzrə proqnoz göstəriciləri 2019-cu ilin gözlənilən göstəriciləri 

nəzərə alınmaqla vəsait müəyyənləşdirilmiş, 2019-cu illə müqayisədə bu bölmələrin 9-u 

üzrə artım proqnozlaşdırılmışdır.  2019-cu illə müqayisədə mütləq ifadə ən çox artım 

134,6 mln. manat olmaqla “Ümumi dövlət xidmətləri” bölməsi üzrə, nisbi ifadədə 6,2 dəfə 

olmaqla “Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər” bölməsi üzrə nəzərdə tutulmuşdur 

(Cədvəl 54).   

Cədvəl 54. Funksional təsnifat üzrə dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların 

büdcədənkənar xərcləri, mln. manatla 

Funksional bölmələr 
2018-ci 

ilin 
icrası 

2019-cu 
ildə 

gözlənil
ən icra  

2020-
ci il 

layihə 

2018-ci ilin icrası 
ilə müqayisə 

2019-cu il 
gözlənilən icra ilə 

müqayisə  

məbləğ faiz məbləğ faiz 

Ümumi dövlət xidmətləri 213,9 290,7 425,2 211,3 198,8 134,6 146,3 

Qanunvericilik və icra 
hakimiyyəti, yerli 
özünüidarəetmə 
orqanlarının fəaliyyəti 

211,7 286,9 421,1 209,3 198,9 134,2 146,8 

Elm 2,2 3,8 4,2 2,0 191,2 0,4 109,7 

Müdafiə və milli 
təhlükəsizlik 

13,9 13,3 30,6 16,7 219,7 17,3 229,9 

Məhkəmə hakimiyyəti, 
hüquq mühafizə və 
prokurorluq 

178,7 227,0 289,5 110,8 162,0 62,4 127,5 

Təhsil 16,0 22,0 25,7 9,7 160,7 3,7 117,0 

Səhiyyə 5,3 5,9 7,1 1,8 134,9 1,3 121,7 

Sosial müdafiə və sosial 
təminat 

 0,1 0,1  351,5 0,0 102,0 

Mədəniyyət, incəsənət, 
informasiya, bədən 
tərbiyəsi, gənclər siyasəti 
və bu qəbildən olan digər 
fəaliyyət 

3,0 3,7 5,5 2,5 182,1 1,7 146,7 

Kənd təsərrüfatı 6,7 11,0 12,2 5,5 182,2 1,2 111,3 

Ətraf mühitin mühafizəsi   11,3 11,3   11,3   

İqtisadi fəaliyyət   1,2 1,2   1,2   

Əsas bölmələrə aid 
edilməyən xidmətlər 

2,0 5,0 31,0 29,0 1540,1 26,0 617,7 

XƏRCLƏRİN CƏMİ: 439,6 578,7 839,5 399,9 191,0 260,8 145,1 
 

 

Xüsusi çəki göstəricisinə gəldikdə isə ötən illərdə olduğu kimi, büdcədənkənar 

xərclərdə əsas pay “Ümumi dövlət xidmətləri” bölməsi üzrə (50,7%)  “Məhkəmə 

hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq” bölməsi üzrə (34,5%) olmuşdur.  

Qeyd edək ki, 2014-2019-cu illər üzrə məlumatların təhlili göstərir ki, 

proqnozlaşdırılmış büdcədənkənar gəlir və xərclərin icra səviyyəsi 

artmaqdadır.Büdcədənkənar xərclər 2014-cü ildə 400,0 mln. manat olmaqla 
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proqnozlaşdırılmış və ilin sonuna 206,2 mln. manat məbləğində (proqnozlaşdırılmış 

xərclərin 51,5% -i səviyyəsində), 2015-ci ildə 300,0 mln manata qarşı 201,8 mln. manat 

məbləğində (proqnozlaşdırılmış xərclərin 67,3%-i səviyyəsində), 2016-cı ildə 305,0 mln. 

manata qarşı 239,0 mln. manat (proqnozlaşdırılmış xərclərin 78,4% -i səviyyəsində), 

2017-ci ildə 429,0 mln. manata qarşı 359,2 mln manat (proqnozlaşdırılmış xərclərin 

83,7%-i səviyyəsində), 2018-ci ildə 499,0 mln. manata qarşı 439,6 mln. manat 

(proqnozlaşdırılmış xərclərin 88,1%-i səviyyəsində)  icra edilmişdir.  2019-cu ilin icra 

göstəricisinin isə 578,7 mln. manat və ya təsdiq edilmiş proqnozun 98,0% səviyyəsində  

olması gözlənilir. Qeyd edək ki, 2019-cu ilin 6 ayı üzrə  büdcədənkənar xərclərin icrası 

175,8 manat təşkil etmişdir ki, bu da gözlənilən icra göstəricisinin 30,3%-ni təşkil edir.  

Qanunvericilikdə edilən dəyişikliklərə baxmayaraq (əsasən dövlət rüsumları və 

maliyyə sanksiyalarından büdcədənkənar gəlirlərə ayırmaların artımı ilə əlaqədar) cari ilin 

6 ayında  büdcədənkənar xərclərin icra məbləği 2020-ci il üçün proqnozun çox optimist 

verildiyini deməyə əsas verir. 

2020-ci ilin büdcə layihəsində də büdcədənkənar xərclərdə iqtisadi təsnifat üzrə 

əməyin ödənişi malların (işlərin və xidmətlərin) alınması, qrantlar və digər ödənişlər, 

sosial ödənişlər, qeyri-maliyyə aktivləri üzrə vəsait nəzərdə tutulmuşdur.  

Belə ki, 2020-ci il dövlət büdcəsində büdcədənkənar xərclər üzrə nəzərdə tutulmuş 

839,5 mln. manat vəsaitin 411,1 mln. manatını və ya 48,9%-ni əməyin ödənişi (2019-cu 

illə müqayisədə 35,2% çox olmaqla),  170,2  mln. manatını və ya 20,3%-ni malların (işlərin 

və xidmətlərin) alınması (2019-cu illə müqayisədə 61,5% çox olmaqla), 20,0 min manatını 

və ya 0,002%-ni qrantlar və digər ödənişlər (2019-cu illə müqayisədə 1,5% çox), 0,7 mln. 

manatını və ya 0,1%-ni sosial ödənişlər (2019-cu illə müqayisədə 24,8% az olmaqla), 

257,5 mln. manatını və ya 30,7%-ni qeyri-maliyyə aktivləri üzrə xərclər (2019-cu illə 

müqayisədə 52,9% çox olmaqla) təşkil edir (Cədvəl 55).  

Cədvəl 55. İqtisadi təsnifat üzrə dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların 

büdcədənkənar xərcləri, mln. manatla  

İqtisadi təsnifat üzrə bölmələr 
2018-
ci ilin 
icrası 

2019-cu 
ildə 

gözlənilən 
icra  

2020-
ci il 

layihə 

2018-ci ilin 
icrası ilə 

müqayisə 

2019-cu il 
gözlənilən icra 
ilə müqayisə  

məbləğ faiz məbləğ faiz 

Əməyin ödənişi 236,1 304,0 411,1 175,0 174,1 107,1 135,2 

Malların (işlərin və xidmətlərin) 
satın alınması 

75,4 105,4 170,2 94,8 225,8 64,8 161,5 

Qrantlar və digər ödənişlər 0,0 0,02 0,02 0,02  0.0 0,0 101,5 

Sosial ödənişlər 1,0 0,9 0,7 -0,3 71,6 -0,2 75,2 

Qeyri-maliyyə aktivləri 127,2 168,4 257,5 130,3 202,4 89,1 152,9 

Yekun 439,6 578,7 839,5 399,9 191,0 260,8 145,1 
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İnzibati təsnifat üzrə təhlil göstərir ki, 2020-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş 

müvafiq xərclər 55 qurum və 9 funksional bölmə üzrə digər büdcə təşkilatları üzrə 

gözlənilən xərcləri (əvvəlcədən proqnozlaşdırıla bilməyən) və ayrı-ayrı şəhər və 

rayonların büdcədənkənar xərclərini əhatə edir. Qeyd edək ki, layihədə ümumi 

büdcədənkənar xərclərin 2,3%-i və ya 19,37 mln. manat “Digər büdcə təşkilatları üzrə 

xərclər” adı ilə verilsə də konkret qurumlar üzrə bölgüsü verilməmişdir.  

2020-ci ilin büdcə layihəsində 2018-ci ilin icra göstəricisi ilə müqayisədə 4 qurum 

(Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Qiymətli Metallara və Qiymətli Daşlara 

Nəzarət Dövlət Xidməti, Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında 

Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət Xidməti, Azərbaycan 

Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti, 

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yаnındа dövlət Baytarlıq Nəzarəti 

Хidməti)  üzrə büdcədənkənar xərclər üzrə vəsait nəzərdə tutulmamışdır ki, bu da onların 

2019-cu ilin əvvəlində ləğv edilməsi ilə əlaqədardır.  

2018-ci ilin icra göstəriciləri ilə müqayisədə 2020-ci ilin büdcə layihəsində 

büdcədənkənar xərclər üzrə nəzərəçarpacaq artım 209,3 mln. manat və ya 98,9%  

“Ümumi dövlət xidmətləri” bölməsinin “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyəti” 

paraqrafı üzrə nəzərdə tutulmuşdur. Başqa sözlə, büdcədənkənar xərclər üzrə nəzərdə 

tutulmuş ümumi artımın 52,3%-i bu paraqrafın payına düşür. Paraqraf üzrə 

proqnozlaşdırılmış artımın 84,6%-i və ya 177,0 mln. manatı 6 qurum üzrə müvafiq 

xərclərin artımı hesabına formalaşması gözlənilir. Belə ki, 2018-ci ilin icra göstəriciləri ilə 

müqayisədə Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi üzrə büdcədənkənar xərclərin  

120,9  mln. manat və ya 93,0% artaraq 251,0 mln. manat, Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi 

üzrə 13,7 mln. manat və ya 58,2% artaraq 37,7 mln. manat, Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Administrasiyası üzrə 12,0 mln. manat və ya 27,1% artaraq 56,5 mln. 

manat, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti üzrə 10,7 mln. manat və ya 6,5 dəfə 

artaraq 12,7 mln. manat, Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyi üzrə 9,9 mln. manat və ya 281,0 dəfə artaraq 10,0 mln. manat,  Azərbaycan 

Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi 9,6 mln. manat və 

ya 24,8 dəfə  artaraq 10,0 mln. manat məbləğində proqnozlaşdırılmışdır.  

Eyni zamanda, bu paraqraf üzrə artımın nəzərəçarpacaq olmasına 4 qurum 

(Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Dövlət 

Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və 

Arxitektura Komitəsi yanında Bakı Şəhər Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsi, 
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Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər 

Agentliyi) üzrə ümumilikdə 10,0 mln. manat məbləğində ilk dəfə olaraq büdcədənkənar 

xərclərin nəzərdə tutulması təsir etmişdir.  

Əlavə olaraq qeyd edək ki, büdcədənkənar xərclərin “Ümumi dövlət xidmətləri” 

bölməsinin “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyəti” paraqrafı üzrə nəzərdə 

tutulmuş 1,0 mln. manatı Azərbaycan Respublikasının şəhər (rayon) icra hakimiyyəti 

orqanları üzrə nəzərdə tutulmuşdur ki, bu xərclərin mahiyyət etibarilə yerli xərc olmasını 

nəzərə alaraq “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyəti” paraqrafından çıxarılaraq 

Azərbaycan Respublikasının büdcə xərclərinin funksional təsnifatının “Yerli icra 

hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyəti” paraqrafında nəzərdə tutulmasını təklif edirik. 

Ümumilikdə büdcədənkənar xərclərin təhlili göstərir ki, Azərbaycan Respublikasının 

Vergilər Nazirliyi üzrə büdcədənkənar xərclərin proqnozu 251,0 mln. manat təşkil etməklə 

dövlət büdcəsinin ümumi büdcədənkənar xərclərində ən yüksək (29,9%) xüsusi çəkiyə 

malikdir (Cədvəl 56). Bu qurum üzrə 2019-cu ilin 6 ayında büdcədənkənar xərclər 44,6 

mln. manat məbləğində və ya 6 ay üçün müəyyən edilmiş planın 57,5%-i səviyyəsində 

icra edilmişdir.  

Qeyd edək ki, 2020-ci ilin büdcə layihəsində Azərbaycan Respublikasının Vergilər 

Nazirliyi üzrə  büdcədənkənar xərclərin artımla nəzərdə tutulması vergi qanunvericiliyinin 

pozulması ilə bağlı tətbiq edilən cərimə və sanksiyalardan daxilolmaların əvvəlki illərdə 

olduğu kimi 50,0%-nin deyil, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən müəyyən 

edilən hissəsinin müvafiq hesaba köçürülməsi və Vergi Məcəlləsinin 22-1.2-vi maddəyə 

edilən əlavəyə əsasən “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 

tələblərinin pozulmasına görə vergi orqanları tərəfindən tətbiq edilən və həmin Qanunun 

19-cu maddəsində nəzərdə tutulan fonda daxil olan maliyyə sanksiyası məbləğinin 50 

faizi müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanların (qurumların) maddi-

texniki bazasını və işçilərinin sosial müdafiəsini gücləndirmək məqsədilə müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanların (qurumların) hesablarına köçürülməsi ilə 

bağlıdır. 

Büdcədənkənar xərclərdə nəzərəçarpacaq paya malik olan digər qurumlar 

sırasında isə Azərbaycan Respublikasının Dахili İşlər Nazirliyi (16,4%), Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi (14,3%) kimi qurumları qeyd edə bilərik. 

Müvafiq təşkilatlar üzrə büdcədənkənar xərclər əvvəlki illərə nisbətən artımla nəzərdə 

tutulmuşdur ki, bu da həm hüquq mühafizə orqanlarının göstərdikləri xidmətlər üzrə 

daxilolmalar və gömrük xidmətləri üzrə daxilolmaların və bu daxilolmalar üzrə 

büdcədənkənar xərclərin çox proqnozlaşdırılması hesabınadır.  



203 

 

Qeyd etmək lazımdır ki, əvvəlki illərdə olduğu kimi 2020-ci ilin büdcə layihəsində 

bəzi qurumlar üzrə büdcədənkənar xərclərin artmasına baxmayaraq həmin qurumlar üzrə 

büdcədən maliyyələşdirilən xərclərin də məbləği çox nəzərdə tutulmuşdur. Bu isə büdcə 

təşkilatlarının büdcədən maliyyələşən xərcləri müəyyən edilərkən onların büdcədənkənar 

vəsaitlərinin nəzərə alınmaması ilə bağlıdır.  

Hesablama Palatasının ötən illər üzrə Rəylərində bildirildiyi kimi, büdcə 

təşkilatlarının xərc normativlərinin hazırlanması, eyni zamanda, büdcədən maliyyələşən 

xərcləri müəyyən edilərkən “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun 11.7-ci maddəsində göstərilən tələbin icrasını təmin etmək məqsədilə həmin 

qurumlar tərəfindən büdcədənkənar vəsaitlərinin nəzərə alınması ilə bağlı nəzarətin 

gücləndirilməsi məqsədəmüvafiq hesab edilir.  

Cədvəl 56. Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların büdcədənkənar xərcləri, mln. 

manatla 

Təşkilatların adı 
2018-
ci il 
icra 

2020-ci 
layihə 

müqayisə 

məbləğ faiz 

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi 130,07 251,00 120,93 193,0 

Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi 104,81 137,93 33,11 131,6 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi 65,43 120,00 54,57 183,4 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası 44,49 56,53 12,04 127,1 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara 
Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi 

23,63 37,37 13,74 158,2 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 3 iyun tarixli 719 
nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Şəhər və rayonlar üzrə vergi 
orqanlarının xətti ilə dövlət büdcəsinə nəzərdə tutulan 
daxilolmalardan büdcə ilinin sonuna artıq daxil olan vəsaitin 
müəyyən hissəsinin həmin şəhər və rayonların sərəncamında 
saxlanılması və istifadəsi Qaydası”na uyğun olaraq nəzərdə 
tutulan büdcədənkənar gəlirlər 

0,00 31,00 31,00   

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi  12,07 23,30 11,23 193,1 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi  12,83 20,48 7,65 159,7 

Digər büdcə təşkilatları üzrə gözlənilən daxilolmalar  0,00 19,37 19,37   

Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi 2,92 19,36 16,43 661,9 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 1,96 12,70 10,74 648,8 

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi 

0,04 10,00 9,96 28109,6 

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 4,16 10,00 5,84 240,5 

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyi  

0,40 10,00 9,60 2479,2 

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 1,24 6,39 5,15 515,5 

Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi 4,79 5,16 0,37 107,7 

Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 0,28 4,81 4,52 1712,6 

Azərbaycan Respubliksının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında 
Aqrar Xidmətlər Agentliyi 

0,00 4,48 4,48   

Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar 
Cəmiyyəti 

3,46 3,84 0,37 110,8 
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Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti 1,36 3,78 2,42 278,2 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Xüsusi Tibb Xidməti 2,82 3,77 0,95 133,7 

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi 0,02 3,75 3,73 23447,8 

Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti 3,24 3,60 0,36 111,2 

Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi  2,78 3,50 0,72 125,9 

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi  3,20 3,50 0,30 109,5 

Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Dövlət Fondu 1,08 3,43 2,35 317,9 

Azərbaycan Respubliksının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura 
Komitəsi 

0,00 3,12 3,12   

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti 1,35 3,00 1,65 221,5 

Meşələrin Qorunub Saxlanması və Təkrar İstehsalı Fondu 0,52 2,50 1,98 481,8 

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi  0,38 2,08 1,71 549,0 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 1,16 2,00 0,84 172,0 

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidməti 0,56 1,80 1,24 322,2 

Azərbaycan Respubliksının Energetika Nazirliyi 0,00 1,65 1,65   

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi 0,00 1,58 1,58   

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti 0,52 1,55 1,03 298,8 

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında 
Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi 

0,10 1,50 1,40 1485,2 

Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi 2,37 1,50 -0,87 63,4 

Mineral-Xammal Bazasının Bərpası üzrə Dövlət Fondu 0,00 1,50 1,50   

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 0,39 1,08 0,69 279,0 

Azərbaycan Respublikasının şəhər (rayon) icra hakimiyyəti 
orqanları 

0,46 1,04 0,58 225,0 

Heydər Əliyev Mərkəzi 0,60 0,75 0,15 125,4 

Azərbaycan Respubliksının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura 
Komitəsi yanında Bakı Şəhər Memarlıq və Şəhərsalma Baş 
İdarəsi 

0,00 0,73 0,73   

Xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin idarə edilməsi və 
mühafizəsi üçün yaradılan müvafiq idarələrin xüsusi Fondları 

0,32 0,65 0,33 206,0 

Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyinin Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti 

0,00 0,50 0,50   

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyi 

0,38 0,46 0,08 122,6 

Azərbaycan Respublikasının Antiinhisar və İstehlak Bazarına 
Nəzarət Dövlət Agentliyi 

0,17 0,30 0,13 179,0 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi  0,06 0,20 0,14 347,3 

Maliyyə Nazirliyi yanınıda Maliyyə Elm-Tədris Mərkəzi 0,09 0,20 0,11 221,0 

Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi  0,01 0,16 0,15 1269,1 

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunları 
Baş İdarəsi 

0,00 0,13 0,13   

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz Agentliyi 

0,08 0,12 0,04 151,4 

Su bioresurslarının artırılması, bərpası və mühafizəsi Fondu 0,10 0,10 0,00 100,0 

Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi 0,00 0,07 0,07   

Beynəlxalq Muğam Mərkəzi 0,05 0,07 0,02 135,3 

Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə 
Dövlət Komitəsi 

0,02 0,06 0,04 351,5 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası "Azərbaycan Milli 
Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi 

0,01 0,05 0,04 691,0 
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Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin Mirzə Fətəli 
Axundov adına Milli Kitabxanası 

0,01 0,01 0,01 183,4 

Azərbaycan Respublikasının Milli Televiziya və Radio Şurası 0,01 0,01 0,00 172,2 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Qiymətli Metallara 
və Qiymətli Daşlara Nəzarət Dövlət Xidməti 

0,02 0,00 -0,02 0,0 

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında 
Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət Xidməti 

0,26 0,00 -0,26 0,0 

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında 
Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti 

0,01 0,00 -0,01 0,0 

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yаnındа 
dövlət Baytarlıq Nəzarəti Хidməti 

1,05 0,00 -1,05 0,0 

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yаnındа 
Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti 

1,51 0,00 -1,51 0,0 

Yekun 439,61 839,50 399,89 191,0 

 

5.2.3. Birdəfəlik təyinatlı xərclərin strukturu 

Dövlət büdcəsinin proqnozlaşdırılması zamanı xərclərin müəyyən hissəsi ehtiyat 

vəsait kimi nəzərdə tutulur ki, bu da icra prosesində baş verə biləcək təsirlərin qarşısını 

almaqla sosial-iqtisadi tədbirlərin vaxtında reallaşması məqsədini daşıyır. Əvvəlki illərdə 

olduğu kimi, 2020-ci ilin büdcə layihəsində xərclərinin bir qismi bölüşdürülmədən nəzərdə 

tutulmuşdur. Bu xərclərin bölgüsü büdcənin icrası prosesində həyata keçirilir. Ehtiyat 

vəsait kimi nəzərdə tutulan xərclərin bir hissəsini birdəfəlik təyinatlı xərclər təşkil edir. 

Dövlət büdcəsinin layihəsi və icrası ilə bağlı rəylərdə də bildirdiyimiz kimi, 

Azərbaycan Respublikasının normativ-hüquqi aktlarında “birdəfəlik təyinatlı xərclər” 

anlayışı müəyyən edilməmişdir. Belə ki, “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununda əsas anlayışları özündə ehtiva edən 1-ci maddədə bu xərclərin 

tərifi müəyyən olunmasa da, həmin Qanunun 19.6-cı maddəsində müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırmaqla dövlət büdcəsinin icrası prosesində iqtisadi 

təsnifatın müvafiq bölmə, köməkçi bölmə, paraqraf, maddə və yarımmaddələrində 

nəzərdə tutulmuş birdəfəlik təyinatlı vəsaitlər üzrə hesabat ili ərzində yaranmış qənaətin 

Dövlət büdcəsinin Ehtiyat fonduna yönəldilərək, il ərzində digər tədbirlərin 

maliyyələşdirilməsinə sərf edilə bilməsi göstərilmişdir.  

Qanunvericilikdə birdəfəlik təyinatlı xərclərin anlayışının, istifadə istiqamətləri 

barədə məlumatların dəqiq təsbit edilməməsi il ərzində bu xərclərin yerləşdiyi funksional 

bölmənin təyinatına aid edilməyən istiqamətlər üzrə istifadə hallarına imkan yarada bilər. 

Hesablama Palatası qanunvericilikdə birdəfəlik təyinatlı xərclər anlayışının (“Büdcə 

sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun əsas anlayışların əks olunduğu 

1-ci maddədə) və istifadə istiqamətlərinin normativ-hüquqi aktlarda (məsələn, 

Azərbaycan Respublikası Vahid Büdcə Təsnifatının təsdiq edilməsi barədə Nazirlər 
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Kabinetinin Qərarında birdəfəlik təyinatlı xərclərin hər bir istiqaməti üzrə) müəyyən 

edilməsini təklif edir.  

Beynəlxalq təcrübədə də proqnozlaşdırılması çətin olan xərclər dövlət büdcəsində 

bir məbləğlə təsdiq edilir, il ərzində isə həmin vəsaitin konkret istifadəçilər üzrə bölgüsü 

həyata keçirilir. Lakin əvvəlcədən bölgüsü müəyyən edilməmiş xərclərin çox olması dövlət 

vəsaitlərinin icrası prosesində şəffaflıq və hesabatlılıqla bağlı qeyri-müəyyənliklər yarada 

bilər. Eyni zamanda, birdəfəlik təyinatlı xərclərin xüsusi çəkisinin dövlət büdcəsində çox 

nəzərdə tutulması icra prosesində bu xərclər üzrə qənaətin yaranmasına səbəb olur. 

Qənaət müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fonduna 

yönəldilməklə digər xərclərin maliyyələşdirilməsinə ayrılır ki, bu da  dövlət büdcəsində 

çoxsaylı dəyişikliklərə gətirir. Habelə bölüşdürülməyən xərclərə aid edilən birdəfəlik 

təyinatlı xərclərin artımı büdcə açıqlığına və şəffaflığına mənfi təsir edən amil kimi 

qiymətləndirilə bilər. 

Əvvəlki rəylərdə də bildirdiyimiz kimi, Hesablama Palatası qanunvericilikdə (“Büdcə 

sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununda və ya  növbəti il üçün təsdiq 

edilən dövlət büdcəsində) müvafiq xərclər üçün dövlət büdcəsinin ümumi xərclərinə 

münasibətdə hədlərin müəyyən edilməsini təklif edir.  

“Büdcə zərfi”nə daxil edilən məlumatların təhlili əsasında Hesablama Palatasının 

hesablamalarına görə 2020-ci  ilin dövlət büdcəsinin layihəsində birdəfəlik təyinatlı xərclər 

üzrə 4602,1 mln. manat nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da 2018-cı ilin icra göstəricisindən 

1534,5 mln. manat və ya 50,0% çox, 2019-cu ilin gözlənilən icra göstəricisindən 320,7 

mln. manat və ya 6,5% azdır. 2020-ci il üçün nəzərdə tutulmuş birdəfəlik təyinatlı xərclərin 

dövlət büdcəsinin xərclərində xüsusi çəkisi 17,1% təşkil edir.  

Qeyd olunmalıdır ki, ümumilikdə 2020-ci ilin dövlət büdcəsində 21 istiqamət üzrə 

birdəfəlik təyinatlı xərc nəzərdə tutulmuş, 2019-cu illə müqayisədə 7 istiqamət üzrə 

proqnozlaşdırılan xərclər azaldılmış, 10 istiqamət üzrə artırılmış, 2019-cu ildə nəzərdə 

tutulmayan 4 istiqamət üzrə xərclər büdcə layihəsinə daxil edilmişdir.  

Dövlət büdcəsinin layihəsi ilə bağlı məlumatlara əsasən birdəfəlik təyinatlı xərclərin 

funksional təsnifat üzrə strukturunun təhlili göstərir ki, büdcə layihəsində funksional 

təsnifatın 1 bölməsi (Kənd təsərrüfatı) istisna olmaq bütün bölmələrində birdəfəlik təyinatlı 

xərclər nəzərdə tutulmuşdur. 

Funksional təsnifatın bəzi bölmələri üzrə birdəfəlik təyinatlı xərclərin xüsusi çəkisi 

ümumi dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan birdəfəlik təyinatlı xərclərdə daha yüksək 

olmuşdur. Belə ki, nəzərdə tutulmuş birdəfəlik təyinatlı xərclərin 35,2%-i “Müdafiə”, 
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23,4%-i “Səhiyyə”, 21,1%-i “Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər” bölmələrinin payına 

düşür. 

Məlumatların təhlili göstərir ki, funksional təsnifatın bəzi bölmələri üzrə birdəfəlik 

təyinatlı xərclərin proqnoz göstərici 2019-cu ilin gözlənilən icra göstəricisi ilə müqayisədə 

nəzərəçarpacaq dərəcədə fərqlənir. Belə ki, büdcə layihəsində əsas artım nisbi və mütləq 

ifadədə 6,5 dəfə və 911,7 mln. manat “Səhiyyə” bölməsi üzrə, əsas azalma isə mütləq 

ifadədə 593,4 mln. manat olmaqla “Ümumi dövlət xidmətləri”, nisbi ifadə də isə 7,7 dəfə 

olmaqla “Sosial müdafiə və sosial təminat” bölmələri üzrə nəzərdə tutulmuşdur. (Cədvəl 

57). 

Cədvəl 57. Funksional təsnifat üzrə birdəfəlik təyinatlı vəsaitlərin strukturu, mln. manatla 

İstiqamətlər 
2018-ci 
il icra 

2019-cu il 
gözlənilən 

icra 

2020-ci 
il 

layihə 

2018-ci il icra ilə 
müqayisə 

2019-cu i il 
gözlənilən icra ilə 

müqayisə 

məbləğ faiz məbləğ  faiz 

Ümumi dövlət xidmətləri               

Maddi-texniki təminatın 
möhkəmləndirilməsi 

4,4 0,5 1,7 -2,7 38,9 1,2 351,5 

Qanunvericilik və icra hakimiyyəti 
orqanlarının təşkilati strukturunun 
təkmilləşdirilməsi 

5,2 13,3 2,0 -3,2 38,4 -11,3 14,9 

İslahatlarla bağlı xarclər 0,0 797,5 0,0 0,0   -797,5 0,0 

Əməyin ödənişi xərclərinin 
tənzimlənməsi və digər sosial 
tədbirlər 

0,0 1,0 4,0 4,0   3,0 408,2 

Maddi-texniki təminatın 
möhkəmləndirilməsi və əsaslı 
təmir 

0,0 2,0 8,0 8,0   6,1 408,5 

Büdcədən kənar vəsaitlərdən 
istifadə sahəsində islahatlarlar 
aparılması ilə  bağlı xarclər 

0,0 20,9 0,0         

Beynəlxalq və ölkə səviyyəli 
tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı 
xərclər 

    226,0         

Cəmi 9,6 835,1 241,7 232,2 2522,9 -593,4 28,9 

Müdafiə               

Əməyin ödənişi xərclərinin 
tənzimlənməsi və digər sosial 
tədbirlər 

0,0 14,6 0,0 0,0   -14,6 0,0 

İslahatlarla bağlı xarclər 0,0 31,8 0,0 0,0   -31,8 0,0 

Maddi-texniki təminatın 
möhkəmləndirilməsi 

40,9 9,9 20,0 -20,9 48,9 10,1 202,0 

Xüsusi müdafiə təyinatlı layihələr 
və tədbirlər üzrə xərclər 

1380,1 1515,1 1600,4 220,3 116,0 85,4 105,6 

Cəmi 1421,0 1571,4 1620,4 199,4 114,0 49,1 103,1 

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq 
mühafizə və prokurorluq 

              

Əməyin ödənişi xərclərinin 
tənzimlənməsi və digər sosial 
tədbirlər 

1,5 1,8 23,3 21,8 1551,4 21,5 1297,4 

Maddi-texniki təminatın 
möhkəmləndirilməsi 

30,4 13,9 0,7 -29,7 2,4 -13,1   

İslahatlarla bağlı xarclər 0,0 47,5 0,0 0,0   -47,5 0,0 
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Büdcədən kənar vəsaitlərdən 
istifadə sahəsində islahatlarlar 
aparılması ilə  bağlı xarclər 

0,0 14,7 0,0         

Cəmi 31,9 77,9 24,0 -7,9 75,3 -53,9 30,9 

Təhsil               

Əməyin ödənişi xərclərinin 
tənzimlənməsi və digər sosial 
tədbirlər 

45,1 8,8 20,1 -25,1 44,5 11,3 228,6 

İslahatlarla bağlı xarclər 0,0 51,7 0,0 0,0   -51,7 0,0 

Dövlət sifarişi ilə ali təhsilin 
maliyyələşdirilməsi və təhsil 
sahəsində digər tədbirlər 

182,6 184,2 339,3 156,7 185,8 155,1 184,2 

Maddi-texniki təminatın 
möhkəmləndirilməsi və əsaslı 
təmir 

0,0 0,0 10,0 10,0   10,0   

Cəmi 227,7 244,7 369,4 141,7 162,2 124,7 151,0 

Səhiyyə               

Əməyin ödənişi xərclərinin 
tənzimlənməsi və digər sosial 
tədbirlər 

1,6 12,9 960,0 958,4 61536,8 947,0 7427,2 

Səhiyyə sahəsinə aid olan digər 
tədbirlər 

0,0 0,0 119,0 119,0   119,0   

İslahatlarla bağlı xarclər 0,0 154,3 0,0 0,0   -154,3 0,0 

Cəmi 1,6 167,3 1079,0 1077,4 69165,0 911,7 645,1 

Sosial müdafiə və sosial 
təminat 

              

Əməyin ödənişi xərclərinin 
tənzimlənməsi və digər sosial 
tədbirlər 

73,6 97,9 17,7 -56,0 24,0 -80,3 18,0 

Maddi-texniki təminatın 
möhkəmləndirilməsi və əsaslı 
təmir 

0,2 0,0 0,7 0,5 320,2 0,7   

Beynəlxalq idman tədbirlərinin 
keçirilməsi, hazırlıq və digər 
təşkilati işlər 

0,0 0,5 0,8 0,8   0,3 160,8 

İslahatlarla bağlı xarclər 0,0 49,8 0,0         

Cəmi 73,9 148,2 19,2 -54,7 26,0 -129,0 12,9 

Mədəniyyət, incəsənət, 
informasiya, bədən tərbiyəsi və 
digər kateqoriyalara aid 
edilməyən sahədə fəaliyyət 

              

Maddi-texniki təminatın 
möhkəmləndirilməsi və əsaslı 
təmir 

21,3 3,1 16,7 -4,6 78,4 13,6 531,7 

İslahatlarla bağlı xarclər 0,0 42,9 0,0 0,0   -42,9 0,0 

Əməyin ödənişi xərclərinin 
tənzimlənməsi və digər sosial 
tədbirlər 

0,0 2,9 5,0 5,0   2,1 170,1 

Cəmi 21,3 49,0 21,7 0,4 101,8 -27,3 44,4 

Mənzil və kommunal təsərrüfatı               

Yaşayış məntəqələrinə aid olan 
kommunal təyinatlı 
infrastrukturların bərpa və  

28,9 0,0 0,0 -28,9 0,0 0,0   

Kommunal, kommunikasiya 
xidmətləri və digər tədbirlər 

29,5 24,9 35,0 5,5 118,7 10,1 140,6 

İslahatlarla bağlı xarclər 0,0 31,0 0,0         

Cəmi 58,3 55,9 35,0 -23,3 60,0 -20,9 62,7 

Kənd təsərrüfatı, meşə 
təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq 
və ətraf mühitin mühafizəsi 

              

Kənd təssərüfatı, meşə 
təssərüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və 

79,8 0,0 0,0 -79,8 0,0 0,0   
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ətraf mühitin mühafizəsi 
sahəsində  

İslahatlarla bağlı xarclər 0,0 99,5 0,0         

Cəmi 79,8 99,5 0,0 -79,8 0,0 -99,5   

ətraf mühitin mühafizəsi       0,0   0,0   

Yaşayış məntəqələrinə aid olan 
kommunal təyinatlı 
infrastrukturların bərpa və  

64,0 0,0 13,0 -51,0 20,3 13,0   

Kommunal, kommunikasiya 
xidmətləri və digər tədbirlər 

0,0 0,0 0,4 0,4   0,4   

İslahatlarla bağlı xarclər 0,0 7,7 0,0 0,0   -7,7 0,0 

Cəmi 64,0 7,7 13,4 -50,5 21,0 5,7 174,6 

İqtisadi fəaliyyət               

Sosial-iqtisadi və digər tədbirlərin 
maliyyələşdirilməsi 

0,0 275,5 65,0 65,0   -210,5 23,6 

Rabitə, informasiya, 
kommunikasiya sahələrində 
islahatların aparılması və digər 
tədbirlər ilə  

0,0 0,0 42,5 42,5   42,5   

Müfəssəl ərazi planlaşdırılması 
sənədlərinin hazırlanması 

0,6 0,5 0,5 -0,1 87,1 0,0 102,0 

Maddi-texniki təminatın 
möhkəmləndirilməsi 

12,0 0,0 0,0 -12,0 0,0 0,0   

Kommunal, kommunikasiya 
xidmətləri və digər tədbirlər 

0,0 98,4 0,0 0,0   -98,4 0,0 

Xarici qrantlar hesabına həyata 
keçirilən layihələr 

10,2 24,6 4,6 -5,6 45,2 -20,0 18,7 

Qeyri-neft məhsullarının ixracının 
təşviqi, stimullaşdırılması və bu 
qəbildən olan digər tədbirlər 

13,4 18,9 20,0 6,6 149,7 1,1 105,9 

Sosial mənzillərin tikintisi və 
ipoteka ilə bağlı xərclər 

150,0 139,7 71,0 -79,0 47,3 -68,7 50,8 

İslahatlarla bağlı xarclər 0,0 55,1 0,0 0,0   -55,1 0,0 

Bir sıra dövlət müəssisələrində 
islahatların aparılması ilə bağlı 
texniki iqtisadi  

0,0 1,0 5,0 5,0   4,0 508,1 

Sahibkarlığa dəstək sahəsində 
islahatların aparılması 

0,0 19,7 0,0         

Cəmi 186,1 633,4 208,6 22,5 112,1 -424,8 32,9 

Əsas bölmələrə aid edilməyən 
xidmətlər 

              

İslahatlarla bağlı xarclər 825,9 997,0 878,5 52,7 106,4 -118,5 88,1 

Fövqəladə halların nəticələrinin 
aradan qaldırılması ilə bağlı 
xərclər 

20,0 19,7 20,0 0,0 100,0 0,3 101,5 

Beynəlxalq və ölkə səviyyəli 
tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı 
xərclər 

16,8 0,0 0,0 -16,8 0,0 0,0   

Kommunal, kommunikasiya 
xidmətləri və digər tədbirlər 

18,7 2,1 51,0 32,3 272,4 48,9 2465,6 

Dövlətdən sosial yardımı alan 
aztəminatlı ailələrin əmlakının, 
dövlətə məxsus əmlakın və  

10,9 10,8 20,0 9,1 183,1 9,2 184,6 

Əməyin ödənişi xərclərinin 
tənzimlənməsi və digər sosial 
tədbirlər 

0,0 3,1 0,0 0,0   -3,1 0,0 

Cəmi 892,3 1032,7 969,5 77,2 108,7 -63,2 93,9 

Yekun 3067,6 4922,7 4602,1 1534,5 150,0 -320,7 93,5 

Qeyd: 2020-ci il “Büdcə zərfi”nə daxil olan məlumatlara əsasən Hesablama Palatasının hesablamaları əsasında 
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Funksional təsnifat üzrə birdəfəlik təyinatlı xərclərin dövlət büdcəsinin ayrı-ayrı 

bölmələrində xüsusi çəkisinə gəldikdə (ümumiyyətlə birdəfəlik təyinatlı vəsaitlər nəzərdə 

tutulmayan bölmələr istisna olmaqla) bu göstərici 0,6%-78,8% arasında dəyişir. Belə ki, 

birdəfəlik təyinatlı xərclərin “Səhiyyə” bölməsinin xərclərində payı 78,8%, ən yüksək, 

“Sosial müdafiə və sosial təminat” bölməsində 0,6% təşkil etməklə ən aşağı göstəricilər 

olmuşdur. 

Birdəfəlik təyinatlı xərclərin ayrı-ayrı istiqamətləri üzrə növbəti ilin proqnoz 

göstəricilərinin 2019-cu ilin gözlənilən icra göstəriciləri ilə müqayisəsi bəzi əhəmiyyətli 

dəyişikliklərin nəzərdə tutulduğunu göstərir. Belə ki, “Maddi-texniki təminatın 

möhkəmləndirilməsi və əsaslı təmir” üzrə xərclər 6,9 dəfə çox olmaqla 35,5 mln. manat, 

“Əməyin ödənişi xərclərinin tənzimlənməsi və digər sosial tədbirlər” 7,2 dəfə çox olmaqla 

1030,0 mln. manat,  “Bir sıra dövlət müəssisələrində islahatların aparılması ilə bağlı 

texniki iqtisadi əsaslandırmanın aparılması” xərcləri 5 dəfə çox olmaqla 5,0 mln. manat, 

“Dövlət sifarişi ilə ali təhsilin maliyyələşdirilməsi və təhsil sahəsində digər tədbirlər” 84,2% 

çox olmaqla 339,3 mln.manat, “Qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının təşkilati 

strukturunun təkmilləşdirilməsi” ilə bağlı xərclər 6,7 dəfə az olmaqla 2,0 mln. manat, 

“Sosial-iqtisadi və digər tədbirlərin maliyyələşdirilməsi” 4,2 dəfə az olmaqla 65,0 mln. 

manat məbləğində proqnozlaşdırılmışdır (Cədvəl 58).  

Cədvəl 58. İnzibati təsnifat üzrə birdəfəlik təyinatlı xərclər, mln. manatla 

İstiqamətlər 
2018-
ci il 
icra 

2019-cu il 
gözlənilən 

icra 

2020-
ci il 

layihə 

2018-ci il icra 
ilə müqayisə 

2019-cu i il gözlənilən 
icra ilə müqayisə 

məbləğ faiz məbləğ  faiz 

Büdcədən kənar vəsaitlərdən 
istifadə sahəsində 
islahatlarlar aparılması ilə  
bağlı xarclər 

0,0 35,6 0,0 0,0   -35,6 0,0 

Beynəlxalq idman tədbirlərinin 
keçirilməsi, hazırlıq və digər 
təşkilati işlər 

0,0 0,5 0,8 0,8   0,3 160,8 

Beynəlxalq və ölkə səviyyəli 
tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı 
xərclər 

16,8 0,0 226,0 209,2 1343,6 226,0   

Bir sıra dövlət 
müəssisələrində islahatların 
aparılması ilə bağlı texniki 
iqtisadi  

0,0 1,0 5,0 5,0   4,0 508,1 

Dövlət sifarişi ilə ali təhsilin 
maliyyələşdirilməsi və təhsil 
sahəsində digər tədbirlər 

182,6 184,2 339,3 156,7 185,8 155,1 184,2 

Dövlətdən sosial yardımı alan 
aztəminatlı ailələrin 
əmlakının, dövlətə məxsus 
əmlakın və  

10,9 10,8 20,0 9,1 183,1 9,2 184,6 
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Əməyin ödənişi xərclərinin 
tənzimlənməsi və digər sosial 
tədbirlər 

121,8 143,1 1030,0 908,2 845,5 886,9 719,6 

Fövqəladə halların 
nəticələrinin aradan 
qaldırılması ilə bağlı xərclər 

20,0 19,7 20,0 0,0 100,0 0,3 101,5 

İslahatlarla bağlı xarclər 825,9 2365,7 878,5 52,7 106,4 -1487,2 37,1 

Kənd təssərüfatı, meşə 
təssərüfatı, balıqçılıq, ovçuluq 
və ətraf mühitin mühafizəsi 
sahəsində  

79,8 0,0 0,0 -79,8 0,0 0,0   

Kommunal, kommunikasiya 
xidmətləri və digər tədbirlər 

48,2 125,4 86,4 38,2 179,3 -38,9 68,9 

Maddi-texniki təminatın 
möhkəmləndirilməsi 

87,8 24,3 22,5 -65,3 25,6 -1,8 92,6 

Maddi-texniki təminatın 
möhkəmləndirilməsi və əsaslı 
təmir 

21,6 5,1 35,5 13,9 164,6 30,4 694,3 

Müfəssəl ərazi 
planlaşdırılması sənədlərinin 
hazırlanması 

0,6 0,5 0,5 -0,1 87,1 0,0 102,0 

Qanunvericilik və icra 
hakimiyyəti orqanlarının 
təşkilati strukturunun 
təkmilləşdirilməsi 

5,2 13,3 2,0 -3,2 38,4 -11,3 14,9 

Qeyri-neft məhsullarının 
ixracının təşviqi, 
stimullaşdırılması və bu 
qəbildən olan digər tədbirlər 

13,4 18,9 20,0 6,6 149,7 1,1 105,9 

Rabitə, informasiya, 
kommunikasiya sahələrində 
islahatların aparılması və 
digər tədbirlər ilə  

0,0 0,0 42,5 42,5   42,5   

Sahibkarlığa dəstək 
sahəsində islahatların 
aparılması 

0,0 19,7 0,0 0,0   -19,7 0,0 

Səhiyyə sahəsinə aid olan 
digər tədbirlər 

0,0 0,0 119,0 119,0   119,0   

Sosial mənzillərin tikintisi və 
ipoteka ilə bağlı xərclər 

150,0 139,7 71,0 -79,0 47,3 -68,7 50,8 

Sosial-iqtisadi və digər 
tədbirlərin maliyyələşdirilməsi 

0,0 275,5 65,0 65,0   -210,5 23,6 

Xarici qrantlar hesabına 
həyata keçirilən layihələr 

10,2 24,6 4,6 -5,6 45,2 -20,0 18,7 

Xüsusi müdafiə təyinatlı 
layihələr və tədbirlər üzrə 
xərclər 

1380,1 1515,1 1600,4 220,3 116,0 85,4 105,6 

Yaşayış məntəqələrinə aid 
olan kommunal təyinatlı 
infrastrukturların bərpa və  

92,8 0,0 13,0 -79,8 14,0 13,0   

Yekun 3067,6 4922,7 4602,1 1534,5 150,0 -320,7 93,5 
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Mütləq ifadədə ən çox azalma 1487,2 mln. manat  İslahatlarla bağlı xərclər üzrə, ən 

çox artım 886,9 mln. manat Əməyin ödənişi xərclərinin tənzimlənməsi və digər sosial 

tədbirlər üzrə nəzərdə tutulmuşdur. 

Ümumi birdəfəlik təyinatlı xərclərdə ayrı-ayrı birdəfəlik təyinatlı xərclərin xüsusi çəki 

göstəricisinə gəldikdə isə, Xüsusi müdafiə təyinatlı layihələr və tədbirlər üzrə 34,8%-lə, 

Əməyin ödənişi xərclərinin tənzimlənməsi və digər sosial tədbirlər 22,4%-lə, İslahatlarla 

bağlı xərclərə 19,1%-lə ən çox xüsusi çəkiyə malik birdəfəlik təyinatlı xərclərdir. 

Eyni zamanda qeyd olunmalıdır ki, 2019-cu ildə olduğu kimi 2020-ci ilin büdcə 

layihəsində “Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin 

mühafizəsi sahəsində islahatlar” istiqamətləri üzrə birdəfəlik təyinatlı xərclər 2018-ci ildən 

fərqli olaraq proqnozlaşdırılmamışdır. 

Qeyd edək ki, təqdim edilmiş məlumatlara əsasən beynəlxalq və ölkə səviyyəli 

tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı xərclərə nəzərdə tutulmuş 226,0 mln. manat məbləğində 

vəsaitin 91,6%-i beynəlxalq idman tədbirinə yönəldiləcəkdir.  

 

5.3. Xərclərin funksional təsnifat üzrə strukturu 

Təsdiq edilmiş yeni Vahid Büdcə Təsnifatına uyğun olaraq Qanun layihəsində 

xərclərin funksional təsnifat üzrə strukturu da, mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğun 

olaraq təqdim edilmişdir. Növbəti ildə də “Ümumi dövlət xidmətləri” bölməsinin ÜDM-ə 

nisbəti 6,7% olmaqla ən böyük çəkiyə malik olması gözlənilir. Təhlil göstərir ki, dövlət 

büdcəsi xərclərinin 2019-cu ilin gözlənilən icrası ilə müqayisədə ÜDM-ə faiz nisbəti üzrə 

isə ən böyük artım 1,0 faiz bəndi olmaqla “Təhsil” bölməsinin, ən çox azalma isə 2,4 faiz 

bəndi olmaqla “İqtisadi fəaliyyət” bölməsinin payına düşür. 

2020-ci ildə cari ilin gözlənilən icrası ilə müqayisədə dövlət büdcəsinin ümumi 

xərclərində funksional təsnifatın 9 bölməsi üzrə xüsusi çəkinin artımı, 3 bölməsi üzrə 

azalması gözlənilir. Əsas artımlar “Təhsil” bölməsində 2,7 faiz bəndi, “Sosial müdafiə və 

sosial təminat” bölməsində 2,1 faiz bəndi”, “Müdafiə və milli təhlükəsizlik” bölməsində 1,6 

faiz bəndi, əsas azalmalar isə “İqtisadi fəaliyyət” bölməsində 8,1 faiz bəndi, “Ümumi 

dövlət xidmətləri” bölməsində 0,8 faiz bəndi nəzərdə tutulur.  

Cari ildə olduğu kimi növbəti ildə də “İqtisadi fəaliyyət” bölməsinin xüsusi çəkisi 

20,8% təşkil etməklə büdcə xərclərində ən böyük çəkiyə malik olması gözlənilir. 

Növbəti ildə cari ilin gözlənilən icra göstəriciləri ilə müqayisədə dövlət büdcəsi 

xərclərinin funksional təsnifatı üzrə 11 bölmə üzrə artım, 1 bölmə üzrə isə azalma nəzərdə 

tutulur. Mütləq ifadədə ən böyük artımlar “Təhsil” bölməsində 912,8 mln. manat, “Sosial 
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müdafiə və sosial təminat” bölməsində 784,2 mln. manat, “Müdafiə və milli təhlükəsizlik” 

bölməsində 701,4 mln. manat, nisbi ifadədə isə “Mənzil və kommunal təsərrüfatı” 

bölməsində 66,7%, “Təhsil” bölməsində 40,7%, “Səhiyyə” bölməsində 34,0%, “Sosial 

müdafiə və sosial təminat” bölməsində 31,9%, gözlənilir (Cədvəl 59).  

Cədvəl 59. 2018-2020-ci illərdə funksional təsnifat üzrə dövlət büdcəsi xərclərinin 
strukturu, mln. manat 

Xərclərin istiqamətləri 
2018-ci il 

icra 

2019-cu il 
gözlənilən 

icra 

2020-ci il 
layihə 

Müqayisə 

2018-cı illə  
2019-cu ilin 
gözlənilən 
icrası ilə 

fərq faiz fərq faiz 

Ümumi dövlət xidmətləri 3523,7 3908,9 4027,3 503,6 114,3 118,4 103,0 

Bölmənin ÜDM-ə nisbəti, %-lə 4,4 4,9 4,8 0,4 109,5 -0,1 97,8 

Bölmənin ümumi büdcə xərclərində xüsusi çəkisi, %-lə 15,5 15,8 15,0 -0,5 96,5 -0,8 95,0 

Qanunvericilik və icra hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə 
orqanlarının fəaliyyəti 

627,4 810,7 1122,6 495,2 178,9 311,9 138,5 

Beynəlxalq münasibətlər 188,8 250,6 400,8 212,0 212,3 150,2 159,9 

Xarici yardımlar 0,0 7,4 12,0 12,0   4,6 162,2 

Elm 117,8 133,6 193,7 75,9 164,4 60,1 145,0 

Seçkilərin keçirilməsi və statistika tədbirləri 67,0 89,1 75,9 8,9 113,4 -13,2 85,2 

Büdcələrarası transfertlər  287,1 306,1 394,1 107,0 137,3 88,0 128,7 

Dövlət borcu  2235,6 2311,4 1828,2 -407,4 81,8 -483,2 79,1 

Müdafiə və milli təhlükəsizlik 2842,7 3152,2 3853,6 1011,0 135,6 701,4 122,3 

Bölmənin ÜDM-ə nisbəti, %-lə 3,6 4,0 4,6 1,1 129,8 0,6 116,1 

Bölmənin ümumi büdcə xərclərində xüsusi çəkisi, %-lə 12,5 12,7 14,3 1,8 114,5 1,6 112,7 

müdafiə qüvvələri 1145,4 1288,3 1722,9 577,5 150,4 434,6 133,7 

milli təhlükəsizlik 151,6 153,9 235,7 84,1 155,4 81,8 153,1 

sərhəd xidməti 159,9 188,9 285,2 125,3 178,4 96,3 151,0 

müdafiə və milli təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tətqiqatlar 2,6 2,7 3,9 1,3 150,0 1,2 144,4 

müdafiə və milli təhlükəsizlik sahəsinə aid edilən digər 
fəaliyyət 

1383,2 1518,4 1606,0 222,9 116,1 87,6 105,8 

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və 
prokurorluq 

1317,8 1536,9 1973,1 655,3 149,7 436,2 128,4 

Bölmənin ÜDM-ə nisbəti, %-lə 1,7 1,9 2,4 0,7 143,4 0,4 121,9 

Bölmənin ümumi büdcə xərclərində xüsusi çəkisi, %-lə 5,8 6,2 7,3 1,5 126,5 1,1 118,3 

məhkəmə hakimiyyəti 53,7 64,0 105,9 52,2 197,2 41,9 165,5 

hüquq-mühafizə 1025,3 1130,7 1474,0 448,7 143,8 343,3 130,4 

prokurorluq 58,3 62,9 68,0 9,7 116,7 5,1 108,1 

hüquqi yardım 1,4 4,7 5,5 4,1 392,9 0,8 117,0 

məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq 
sahələrinə aid edilən digər fəaliyyət 

179,1 274,6 319,7 140,6 178,5 45,1 116,4 

Təhsil 1963,4 2243,0 3155,8 1192,4 160,7 912,8 140,7 

Bölmənin ÜDM-ə nisbəti, %-lə 2,5 2,8 3,8 1,3 153,9 1,0 133,6 

Bölmənin ümumi büdcə xərclərində xüsusi çəkisi, %-lə 8,6 9,0 11,7 3,1 135,8 2,7 129,7 

məktəbəqədər təhsil 169,5 229,2 323,1 153,6 190,6 93,9 141,0 

ümumi təhsil 1076,8 1269,7 1705,4 628,6 158,4 435,7 134,3 

peşə təhsili 24,5 38,9 54,0 29,5 220,2 15,1 138,7 

orta ixtisas təhsili 35,8 44,0 74,3 38,5 207,5 30,4 169,1 

ali təhsil 200,6 45,2 49,2 -151,4 24,5 4,0 108,8 

əlavə təhsil 2,6 2,2 4,4 1,8 169,2 2,2 200,0 

təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar 0,0   4,9 4,9   4,9   

təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər 453,6 613,9 940,6 487,0 207,4 326,7 153,2 

Səhiyyə 709,9 1021,6 1369,0 659,1 192,8 347,4 134,0 



214 

 

Bölmənin ÜDM-ə nisbəti, %-lə 0,9 1,3 1,6 0,8 184,7 0,4 127,3 

Bölmənin ümumi büdcə xərclərində xüsusi çəkisi, %-lə 3,1 4,1 5,1 2,0 162,9 1,0 123,5 

poliklinika və ambulatoriyalar 103,2 115,3 0,0 -103,2 0,0 -115,3 0,0 

xəstəxana 331,5 366,6 160,5 -171,0 48,4 -206,1 43,8 

diaqnostika, profilaktika və qan xidməti ilə bağlı fəaliyyət 1,1 1,3 2,6 1,5 236,4 1,3 200,0 

səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar 4,6 5,1 9,4 4,8 204,3 4,3 184,3 

səhiyyə sahəsində digər xidmətlər 269,5 533,3 1196,5 927,0 444,0 663,2 224,3 

Sosial müdafiə və sosial təminat 2153,9 2460,4 3244,6 1090,7 150,6 784,2 131,9 

Bölmənin ÜDM-ə nisbəti, %-lə 2,7 3,1 3,9 1,2 144,3 0,8 125,2 

Bölmənin ümumi büdcə xərclərində xüsusi çəkisi, %-lə 9,5 9,9 12,1 2,6 127,2 2,1 121,5 

sosial müdafiə xərcləri 128,3 142,6 254,3 126,0 198,2 111,7 178,3 

sosial təminat xərcləri 32,0 43,0 52,7 20,7 164,7 9,7 122,6 

sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə tətbiqi 
tədqiqatlar 

0,01 0,06 0,06 0,1 600,0 0,0 100,0 

sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə digər 
müəssisə və tədbirlər 

1993,6 2274,7 2937,5 943,9 147,3 662,8 129,1 

Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi 
və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə 
fəaliyyət 

279,6 332,9 439,2 159,6 157,1 106,4 132,0 

Bölmənin ÜDM-ə nisbəti, %-lə 0,4 0,4 0,5 0,2 150,4 0,1 125,3 

Bölmənin ümumi büdcə xərclərində xüsusi çəkisi, %-lə 1,2 1,3 1,6 0,4 132,7 0,3 121,6 

mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət 102,5 111,4 178,1 75,6 173,8 66,7 159,9 

televiziya, radio və nəşriyyat 58,3 62,4 52,0 -6,3 89,2 -10,4 83,3 

bədən tərbiyəsi və gənclər siyasəti 44,7 34,5 55,1 10,4 123,3 20,7 159,9 

Yaradıcı ittifaq, cəmiyyət və dini tədbirlər 0,5 0,3   -0,5 0,0 -0,3 0,0 

mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, 
gənclər siyasəti sahəsinə aid olan digər müəssisə və 
tədbirlər 

73,6 124,3 154,0 80,4 209,2 29,7 123,9 

Mənzil və kommunal təsərrüfatı 210,9 149,4 249,1 38,2 118,1 99,7 166,7 

Bölmənin ÜDM-ə nisbəti, %-lə 0,3 0,2 0,3 0,0 113,1 0,1 158,3 

Bölmənin ümumi büdcə xərclərində xüsusi çəkisi, %-lə 0,9 0,6 0,9 0,0 99,8 0,3 153,7 

mənzil 19,2 11,7 32,7 13,5   21,0   

kommunal təsərrüfatı 71,8 73,5 96,7 24,9 134,7 23,2 131,6 

su təsərrüfatı 31,6 4,5 42,5 10,9 134,5 38,0 944,4 

mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər 88,3 59,7 77,2 -11,1 87,4 17,5 129,3 

Kənd təsərrüfatı 703,4 823,8 921,0 217,6 130,9 97,2 111,8 

Bölmənin ÜDM-ə nisbəti, %-lə 0,9 1,0 1,1 0,2 125,4 0,1 106,2 

Bölmənin ümumi büdcə xərclərində xüsusi çəkisi, %-lə 3,1 3,3 3,4 0,3 110,6 0,1 103,0 

kənd təsərrüfatı tədbirləri 416,5 450,9 447,4 30,9 107,4 -3,5 99,2 

baytarlıq 23,6 25,4 35,4 11,8 150,0 10,0 139,4 

meliorasiya 248,9 328,1 426,0 177,1 171,2 97,9 129,8 

kənd təsərrüfatı üzrə digər müəssisə və tədbirlər 14,4 19,4 12,2 -2,2 84,7 -7,2 62,9 

Ətraf mühitin mühafizəsi 239,5 205,8 279,9 40,4 116,9 74,2 136,0 

Bölmənin ÜDM-ə nisbəti, %-lə 0,3 0,3 0,3 0,0 111,9 0,1 129,2 

Bölmənin ümumi büdcə xərclərində xüsusi çəkisi, %-lə 1,1 0,8 1,0 0,0 98,7 0,2 125,4 

ətraf mühitin və təbiətin mühafizəsi 2,5 2,4   -2,5 0,0 -2,4 0,0 

bioloji zənginliyin qorunması 13,8 12,0 8,0 -5,8 58,0 -4,0 66,7 

hidrometeorologiya tədbirləri 7,3 7,6 12,4 5,1 169,9 4,8 163,2 

meşə təsərrüfatı 12,6 12,3 17,4 4,8 138,1 5,1 141,5 

balıqçılıq və ovçuluq 2,6 3,0 2,5 -0,1 96,2 -0,5 84,7 

ərazilərin təmizlənməsi, çirkab suların yığılması və 
təmizlənməsi 

200,7 168,5 228,3 27,6 113,8 59,8 135,5 

ətraf mühitin mühafizəsi sahəsinə aid edilən digər 
xidmətlər 

    11,3 11,3   11,3   
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İqtisadi fəaliyyət 6711,6 7184,2 5602,4 -1109,2 83,5 -1581,8 78,0 

Bölmənin ÜDM-ə nisbəti, %-lə 8,4 9,1 6,7 -1,7 79,9 -2,4 74,1 

Bölmənin ümumi büdcə xərclərində xüsusi çəkisi, %-lə 29,5 29,0 20,8 -8,7 70,5 -8,1 71,9 

nəqliyyat və rabitə 206,5 486,7 302,7 96,2 146,6 -184,0 62,2 

iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti 31,9 40,8 78,6 46,7 246,4 37,9 192,9 

tikinti və şəhərsalma 5070,5 6246,2 4910,6 -159,9 96,8 -1335,6 78,6 

geodeziya və faydalı qazıntılar 16,7 16,6 17,3 0,6 103,6 0,7 104,2 

yanacaq və enerji komleksi 17,0 6,2 4,7 -12,3 27,6 -1,5 75,8 

iqtisadi fəaliyyət sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar 1,0 1,5 1,5 0,5 150,0 0,0 100,0 

iqtisadi fəaliyyət ilə bağlı digər xidmətlər 1368,0 386,2 287,0 -1081,0 21,0 -99,2 74,3 

Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər 2075,3 1784,6 1798,8 -276,5 86,7 14,2 100,8 

Bölmənin ÜDM-ə nisbəti, %-lə 2,6 2,3 2,2 -0,4 83,0 -0,1 95,7 

Bölmənin ümumi büdcə xərclərində xüsusi çəkisi, %-lə 9,1 7,2 6,7 -2,4 73,2 -0,5 92,9 

məqsədli büdcə fondları 372,0 316,8 322,0 -50,0 86,6 5,2 101,6 

ehtiyat fondları 765,3 393,7 410,0 -355,3 53,6 16,3 104,1 

valyuta konvertasiyası 1,7 4,0 4,0 2,3 235,3 0,0 100,0 

əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər 936,3 1070,1 1062,8 126,5 113,5 -7,3 99,3 

Yekun  22731,6 24803,6 26913,7 4182,2 118,4 2110,2 108,5 

 

Azalma isə yalnız bir bölmə - “İqtisadi fəaliyyət” bölməsi üzrə 1581,8 mln. manat və 

ya 22,0% nəzərdə tutulur ki, bu da əsasən əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərinin 1335,6 mln. 

manat və ya 21,4% azaldılması ilə əlaqədardır.  

Dövlət büdcəsinin keyfiyyət strukturunun, başqa sözlə xərclərin faydalılığı və 

onların iqtisadi artıma töhfəsi ilə bağlı təhlil göstərir ki, şərti-istehsal xərclərinin və ya 

iqtisadiyyatın real sektoruna yönələn xərclərin xüsusi çəkisi növbəti ilin dövlət büdcəsində 

əvvəlki illə müqayisədə azalaraq 26,2% səviyyəsində nəzərdə tutulmuşdur. Bu xərclərin 

ümumi büdcə xərclərində xüsusi çəkisi 2021-2022-ci illərdə də azalma ilə, 2023-cü ildə 

isə artımla proqnozlaşdırılır. Belə ki, şərti-istehsal xərclərinin dövlət büdcəsində xüsusi 

çəkisi 2021-ci ildə 22,5%, 2022-ci ildə 22,3%, 2023-cü ildə isə 27,1% səviyyəsində 

nəzərdə tutulur.  

Şərti istehsal xərclərinin dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu istisna olmaqla bütün digər 

komponentlərində müvafiq illərdə artım nəzərdə tutulur. Şərti istehsal xərclərinin ÜDM-ə 

nisbəti 2020-ci il üçün 8,5% nəzərdə tutulmuş, 2021-ci ildə 1,8 faiz bəndi azalaraq 6,7%, 

2022-ci ildə daha 0,5 faiz bəndi azalaraq 6,2%, 2023-cü ildə isə 7,4% olacağı 

proqnozlaşdırılmışdır. Şərti istehsal xərclərinin növbəti 3 ildə ÜDM-ə nisbətində azalmalar 

gözlənilir ki, bu həm əsaslı vəsait qoyuluşunun azalma ilə, həm də ÜDM-in nominal ifadə 

də artımla proqnozlaşdırılması hesabınadır. 

Şərti-qeyri istehsal xərcləri (sosial siyasətin həyata keçirilməsi, müdafiə-idarəetmə, 

borca xidmət xərcləri və digər fəaliyyət) üzrə 2021-ci ilədək  artım, 2022-2023-cü illərdə  

azalma gözlənilir (Şəkil 20).  
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Şəkil 20. 2020-2023-cü illər üzrə dövlət büdcəsinin şərti-istehsal və şərti qeyri-istehsal 

xərcləri, mln. manatla 

 
 

Büdcə xərclərinin funksional təyinatlılığı baxımından daha dolğun məlumatlılığın 

təmin edilməsi məqsədi ilə 2020-ci il dövlət büdcəsinin xərcləri dövlət idarəetmə orqanları, 

güc strukturları, sosial siyasətin həyata keçirilməsi, əsaslı vəsait qoyuluşu, iqtisadiyyatın 

digər sahələri və digər xərc istiqaməti üzrə təhlil edilmişdir (Şəkil 21). 

Şəkil 21.  Dövlət büdcəsi xərclərinin istiqamətləri 

 

Təqdim edilmiş məlumatların təhlili göstərir ki, sosial siyasətin həyata keçirilməsi ilə 

bağlı xərclər və müdafiə və məhkəmə, hüquq-mühafizə, prokurorluq ilə bağlı xərclər 

dövlət büdcəsinin cəmi xərclərində müvafiq olaraq 31,2% və 21,6%-lə ən böyük xüsusi 

çəkiyə malikdir (Şəkil 22). 

 
 

19861.3

20471.3

20061.9

19345.3

7052.4

5950.4

5764.4

7208.4

00 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

2020

2021

2022

2023

Şərti qeyri- istehsal xərcləri Şərti istehsal xərcləri

dövlət 
büdcəsinin 
xərclərinin 

istiqamətləri

Əsaslı vəsait 
qoyuluşu

İqtisadiyyatın 
digər sahələri

Sosial siyasətin 
həyata 

keçirilməsi ilə 
bağlı xərclər

Müdafiə və 
məhkəmə, 

hüquq-mühafizə, 
prokurorluq ilə 

bağlı xərclər

Ümumi dövlət 
xidmətləri

Digər fəaliyyətlə 
bağlı xərclər



217 

 

Şəkil 22. 2020-ci il üzrə ayrı-ayrı xərc istiqamətlərinin ümumi məbləği, dövlət büdcəsində 
xüsusi çəkisi və ÜDM-ə nisbəti,  

 

 
 

Cari ilin gözlənilən icra göstəricisində ən böyük xüsusi çəkiyə malik olan əsaslı 

vəsait qoyuluşu üzrə xərclər növbəti ilin dövlət büdcəsində 4909,0 mln. manat nəzərdə 

tutulmuşdur ki, bu da dövlət büdcəsinin cəmi xərclərinin 18,2%-ni təşkil edir. Bu 

istiqamətdə proqnozlaşdırılan vəsait 2018-ci ilin icra göstəricisindən 3,0% və 2019-cu ilin 

gözlənilən icra göstəricisindən isə 21,5 faiz azdır. 2020-ci ildə bu xərclərin ÜDM-ə nisbəti 

5,9% təşkil edəcəkdir ki, bu da 2019-cu ilin gözlənilən icra göstəricisindən 2,0 faiz bəndi 

az, 2018-ci ilin icra göstəricisindən isə 0,4 faiz bəndi azdır (Şəkil 23).  

 

Şəkil 23. Əsaslı vəsait qoyuluşu üzrə xərclərin məbləği, dövlət büdcəsində xüsusi çəkisi 
və ÜDM-ə nisbəti  
 

 
 

 

İqtisadiyyatın digər sahələri, o cümlədən mənzil və kommunal təsərrüfatı, məqsədli 

büdcə fondları, kənd təsərrüfatı və iqtisadi fəaliyyət (investisiya xərcləri istisna olmaqla) 

sahələrinə 2020-ci ilin dövlət büdcəsinin layihəsində ümumilikdə 2185,6 mln. manat 

vəsait nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da 2019-cu ilin gözlənilən icrası ilə müqayisədə 37,3 
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mln. manat və ya 1,7% azdır. Artım məbləği “mənzil və kommunal təsərrüfatı” üzrə 99,7 

mln. manat, “kənd təsərrüfatı” üzrə 97,2 mln. manat, “məqsədli büdcə fondları” üzrə 5,2 

mln. manat artım, “iqtisadi fəaliyyət” (investisiya xərcləri istisna olmaqla) üzrə isə 239,4 

mln. manat azalma hesabına formalaşmışdır.  

2020-ci ildə bu xərclərin ÜDM-ə nisbəti 2,6%, ümumi büdcə xərclərində xüsusi çəkisi 

isə 8,1% təşkil etməsi proqnozlaşdırılır (Şəkil 24).  

Şəkil 24.  İqtisadiyyatın digər sahələrinin funksional təsnifat üzrə strukturu (investisiya 

xərcləri istisna olmaqla), %-lə 
 

 

 

Sosial siyasətin həyata keçirilməsi ilə bağlı xərclər üçün 2020-ci ilin büdcə 

layihəsində 8402,2 mln. manat nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da 2019-cu ilin gözlənilən icra 

göstəricisi ilə müqayisədə 2210,8 mln. manat və ya 35,7% çoxdur. Artım sosial siyasətin 

həyata keçirilməsi ilə bağlı xərclərin funksional təsnifat üzrə strukturunda bütün 

bölmələrdə müşahidə edilir. Ən böyük artımın 912,8 mln. manat olmaqla təhsil bölməsi 

üzrə olacağı proqnozlaşdırılır. 

Sosial siyasətin həyata keçirilməsi ilə bağlı xərclərin ÜDM-ə nisbəti 10,1%, dövlət 

büdcəsinin nəzərdə tutulan cəmi xərclərində xüsusi çəkisi isə 31,2% təşkil edəcəyi 

proqnozlaşdırılır. Bu istiqamətdə nəzərdə tutulan xərclərdə “sosial müdafiə və sosial 

təminat” və “təhsil” bölmələri müvafiq olaraq 38,6% və 37,6%-lə ən böyük xüsusi çəkiyə 

malikdir. (Şəkil 25). 

2020-ci ildə müdafiə və məhkəmə, hüquq-mühafizə, prokurorluq ilə bağlı xərclərə 

2019-cu ilin gözlənilən icra göstəricisi ilə müqayisədə 1137,5 mln. manat və ya 24,3% 

çox olmaqla 5826,6 mln. manat məbləğində nəzərdə tutulmuşdur. Bu istiqamətdə 
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nəzərdə tutulan xərclərin ÜDM-ə nisbəti 7,0%, dövlət büdcəsinin növbəti il üzrə cəmi 

xərclərində xüsusi çəkisi isə 21,6%-ini təşkil edir. 

Şəkil 25. Sosial siyasətin həyata keçirilməsi ilə bağlı xərclərin funksional təsnifat üzrə 
strukturu, %-lə 

 

 

 

Dövlət idarəetmə orqanlarının ümumi dövlət xidmətləri sahəsi üzrə 2020-ci il üçün 

3833,6 mln. manat nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da 2019-cu ilin gözlənilən icra göstəricisi 

ilə müqayisədə 58,4 mln. manat və ya 1,5% çoxdur.  Bu xərclərin ÜDM-ə nisbəti 4,6%, 

dövlət büdcəsində xüsusi çəkisi isə 14,2% təşkil edir. Bu istiqamətdə nəzərdə tutulan 

xərclərin 1828,2 mln. manat və 47,7%-i dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi 

ilə bağlı xərclərə aiddir (Şəkil 26). 

Şəkil 26. Dövlət idarəetmə orqanlarının ümumi dövlət xidmətləri sahəsi üzrə xərclərin 

funksional təsnifat üzrə strukturu, mln. manatla 
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“Ümumi dövlət xidmətləri” bölməsi üzrə növbəti ilin dövlət büdcəsində 4027,3 

mln. manat məbləğində vəsait nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da cari ilin müvafiq 

göstəricisindən 3,0% çoxdur.  2020-ci il üçün proqnozlaşdırılmış bu vəsait cəmi büdcə 

xərclərinin 15,0%-ə bərabərdir. 

 

 

ARAYIŞ 

Dövlət büdcəsindən beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı üçün ayrılan vəsaitlərin 

istifadəsi üzrə aparılmış audit tədbiri nəticəsində beynəlxalq maliyyə-kredit 

təşkilatlarına və ictimai-siyasi təşkilatlara üzvlük haqqı üzrə Azərbaycan 

Respublikasındakı əsas tərəf müqabilləri tərəfindən növbəti və sonrakı illər üzrə 

tələbatları ilə bağlı müvafiq proqnoz məlumatları bəzi təşkilatlar üzrə təqdim 

edilməmiş, müvafiq illər üzrə dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş vəsaitin 

bölgüsü zamanı yalnız əvvəlki illərin icra göstəriciləri əsas götürülmüş, bəzi 

hallarda isə əvvəlki illər üzrə proqnozlaşdırma zamanı nəzərə alınmalı olan və 

ödənişi həyata keçirilməyən keçmiş illər üzrə yaranmış borc məbləğləri müvafiq 

büdcə ilində deyil, növbəti ildə proqnozlaşdırılmışdır.                                                                     

 

 “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu və Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 24 may tarixli 75 nömrəli Qərarı ilə 

təsdiq edilmiş “Dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası Qaydaları” ilə dövlət 

büdcəsində nəzərdə tutulmayan xərclər, habelə dövlət və yerli əhəmiyyətli 

tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondunun, 

həmçinin ölkənin sosial-iqtisadi həyatında mühüm əhəmiyyət kəsb edən müvafiq 

tədbirlərlə bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondunun 

vəsaitlərinin mövcud olduğu, eyni zamanda, müvafiq ehtiyat fondların 

yaradılması və həmin məqsədlər üzrə nəzərdə tutulan vəsaitlərin həcminin 

aidiyyəti normativ-hüquqi aktlarla tənzimləndiyi halda, beynəlxalq ictimai-siyasi 

təşkilatlara üzvlük haqqı üzrə təyinatın 8,58%-i, beynəlxalq maliyyə-kredit 

təşkilatlarına ödənişlər üzrə isə təyinatın 5,83%-i həcmində ehtiyat vəsait 

nəzərdə tutulmuş və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq 

sərəncamları ilə həmin vəsaitlərin bölgüsü təsdiq olunmuşdur. 
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Ümumi dövlət xidmətləri ilə bağlı xərclər funksional təsnifatın 7 köməkçi bölməsi 

üzrə nəzərdə tutulmuşdur. Dövlət borcuna xidmətlərin maliyyələşdirilməsi üçün 

proqnozlaşdırılmış məbləğ cəmi bölmə xərclərinin 45,4%-nə bərabərdir. 

Xüsusi çəki göstəricisinə görə ikinci böyük göstərici “Qanunvericilik və icra 

hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə orqanlarının fəaliyyəti” köməkçi bölməsinə aiddir – 

27,9%. Qeyd edək ki, cari ilin gözlənilən icra göstəricisi ilə müqayisədə bu köməkçi bölmə 

üzrə 312,0 mln. manat məbləğində artım proqnozlaşdırılmışdır ki, həmin məbləğin də 

84,0%-i son aylarda cənab Prezident tərəfindən imzalanmış fərmanlara uyğun olaraq 

əmək haqqının yüksəlməsi ilə bağlıdır.  

Ümumiyyətlə, “Ümumi dövlət xidmətləri” bölməsində nəzərdə tutulmuş artıma da bu 

iki köməkçi bölmənin təsiri daha yüksəkdir. Belə ki, artım məbləği əsasən “Qanunvericilik 

və icra hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə orqanlarının fəaliyyəti” köməkçi bölməsi üzrə 

xərclərin 312,0 mln. manat artması, “Dövlət borcu” köməkçi bölməsi üzrə xərclərin isə 

483,2 mln. manat azalması hesabına formalaşmışdır. 

Ümumi dövlət xidmətləri ilə bağlı növbəti il üçün nəzərdə tutulmuş cəmi xərclərin  

iqtisadi təsnifat üzrə strukturunda 3 bölmənin xüsusi çəkisi daha böyükdür. 2020-ci il üçün 

vəsaitin tərkibində dövlət öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi məqsədi daşıyan “Maliyyə 

öhdəlikləri üzrə əməliyyatlar” bölməsinin payı 29,5%, əməyin ödənişi ilə bağlı xərclərin 

payı 22,8% və Vahid Büdcə Təsnifatı ilə dövlət idarəetmə orqanları tərəfindən alınan 

kreditə görə həyata keçirilən faiz ödənişləri ilə bağlı vəsaitləri əhatə edən “Faizlər üzrə 

ödənişlər” bölməsinin payı 15,8% səviyyəsində proqnozlaşdırılmışdır. 

Bölmə üzrə artım məbləğinin formalaşmasında əməyin ödənişi ilə bağlı xərclərin 

315,5 mln. manat artması, öhdəliklər üzrə əməliyyatlarla bağlı xərclərin isə 369,0 mln. 

manat azalması əsas rol oynamışdır. 

Qanunvericilik, icra hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanları köməkçi 

bölməsinin inzibati təsnifat üzrə strukturunda nəzərdə tutulmuş xərclərdə ən böyük xüsusi 

çəkiyə 11,4%-lə Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyası və 4,1%-lə Milli 

Məclis malikdir. Bununla yanaşı dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların 

büdcədənkənar xərcləri üzrə vəsait köməkçi bölmə üzrə cəmi xərclərin 37,5%-i 

səviyyəsində proqnozlaşdırılmışdır. Bu istiqamətdə növbəti ilə nəzərdə tutulmuş vəsait 

421,1 mln. manat təşkil etməklə cari ilin gözlənilən icra göstəricindən 46,8% çoxdur. 

Büdcədənkənar xərclərin strukturunda növbəti ildə əməyin ödənişi ilə bağlı xərclərin pay 

53,3%, qeyri-maliyyə aktivlərinin payı ilə 36,1% proqnolaşdırılmışdır. Qeyri-maliyyə 

aktivlərinin alınması ilə bağlı xərclər, 2020-ci ildə, əsasən qeyri-yaşayış binalarının tikintisi 

və təmirinə yönəldiləcəkdir.   
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“Elm” köməkçi bölməsi üzrə 193,7 mln. manat olmaqla cəmi bölmə xərclərinin 

4,8% ümumi büdcə xərclərinin isə 0,7%-i səviyyəsində nəzərdə tutulmuşdur. Bu vəsait 

cari ilin gözlənilən icra göstəricisi ilə müqayisədə 45,0% çoxdur.  

Elmlə bağlı proqnozlaşdırılmış vəsaitin 175,9 mln. manatı və ya 90,8%-i funksional 

təsnifat üzrə “Fundamental elm”, qalan 17,8 mln. manatı və ya 9,2%-i “Ümumi dövlət 

xidmətləri üzrə tətbiqi tədqiqatlar” paraqraflarının payına düşür. 

Elmin maliyyələşdirilməsi məqsədilə proqnozlaşdırılmış vəsaitin iqtisadi təsnifat 

üzrə strukturunda əməyin ödənişi ilə bağlı xərclər ən böyük xüsusi çəkiyə malikdir – 

65,2%. Qeyd edək ki, bu köməkçi bölmə üzrə nəzərdə tutulmuş artım məbləğinin 69,6%-

i də məhz bu xərclərdə artımla izah olunur.  

Köməkçi bölmənin inzibati təsnifat üzrə strukturunda proqnozlaşdırılmış xərclərdə 

63,1%-lə Milli Elmlər Akademiyası ən böyük xüsusi çəkiyə malikdir. Milli Elmlər 

Akademiyası üzrə əmək haqqı xərclərində nəzərdə tutulmuş artım ümumilikdə “Elm” 

köməkçi bölməsinin müvafiq xərclərində artımı əsaslandırır.  

Dövlət büdcəsində növbəti ildə “Müdafiə və milli təhlükəsizlik” bölməsində 3853,6 

mln. manat məbləğində vəsait proqnozlaşdırılmışdır. Bu, cari ilin müvafiq göstəricindən 

22,3% çoxdur. Bölmənin cəmi büdcə xərclərində payının 14,3% olması nəzərdə 

tutulmuşdur.  

Müdafiə və milli təhlükəsizlik üzrə 2020-ci il üçün vəsaitin 86,4%-i funksional 

təsnifatın 2 köməkçi bölmə üzrə proqnozlaşdırılmışdır. Belə ki, “Müdafiə qüvvələri” 

köməkçi bölməsinin payı 44,7%, “Müdafiə və milli təhlükəsizlik sahəsinə aid edilən digər 

fəaliyyət” köməkçi bölməsinin payı 41,7% təşkil edəcək. Ək payı isə 0,1% səviyyəsində 

“Müdafiə və milli təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar” köməkçi bölməsinə aid 

olacaq.  

İqtisadi təsnifat üzrə “Müdafiə və milli təhlükəsizlik” bölməsində hər bir bölmədə 

artım proqnozlaşdırılmış, əməyin ödənişi ilə bağlı xərclərdə artım isə cəmi artım 

məbləğinin 73,3%-i səviyyəsində nəzərdə tutulmuşdur.  

Müdafiə və təhlükəsizlik bölməsinin inzibati təsnifat üzrə strukturunda nəzərdə 

tutulmuş xərclərdə ən böyük xüsusi çəkiyə 42,6%-lə Müdafiə Nazirliyi malikdir. 

“Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq” bölməsində 2020-ci 

ilin dövlət büdcəsinin layihəsində 1973,1 mln. manat məbləğində vəsait nəzərdə 

tutulmuşdur. Bu, cəmi xərclərin 7,3%-ə bərabər olmaqla cari ilin gözlənilən icra 

göstəricisindən 28,4% çoxdur.  

Bölmənin funksional təsnifat üzrə strukturunda ən böyük paya 74,7% səviyyəsində 

“Hüquq-mühafizə” köməkçi bölməsi malik olacaq. Ümumiyyətlə, cəmi xərclərin 96,3%-də 
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cəmi 3 köməkçi bölmə iştirak edir ki, hüquq-mühafizə ilə bağlı xərclərdən əlavə “Məhkəmə 

hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq sahələrinə aid edilən digər fəaliyyət” köməkçi 

bölməsinin xüsusi çəkisi 16,2%, “Məhkəmə hakimiyyəti” köməkçi bölməsinin xüsusi çəkisi 

isə 5,4% nəzərdə tutulmuşdur.  “Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq” 

bölməsinin 3,4%-i prokurorluq sistemi ilə bağlı, 0,3%-i hüquqi yardımla bağlı xərcləri 

əhatə edəcək. 

İqtisadi təsnifat üzrə bölmə xərclərinin 99,1%-i 3 bölmə üzrə nəzərdə tutulmuşdur. 

Belə ki, əməyin ödənilməsi ilə bağlı xərclərin xüsusi çəkisi cəmi xərclərdə 68,1%, malların 

(işlərin və xidmətlərin) alınması ilə bağlı xərclərin payı 21,8% və qeyri-maliyyə aktivlərinin 

alınması ilə bağlı xərclərin xüsusi çəkisi 9,2% səviyyəsində proqnozlaşdırılmışdır.  Qeyd 

edək ki, Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq” bölməsi üzrə artım 

məbləğinin 89,3%-i əməyin ödənişi ilə bağlı xərclərdə artımın hesabına nəzərdə 

tutulmuşdur.  

“Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq” bölməsinin inzibati təsnifat 

üzrə strukturunda proqnozlaşdırılmış xərclərdə Daxili İşlər Nazirliyi 32,6%-lə ən böyük 

pay sahibidir. 

“Təhsil” bölməsində 2020-ci il üçün dövlət büdcəsinin 11,7%-i səviyyəsində 

olmaqla 3155,8 mln. manat məbləğində vəsait nəzərdə tutulmuşdur. Qeyd edək ki, bu, 

cari ilin gözlənilən icra göstəricindən 40,7% çoxdur. Eyni zamanda, vurğulanmalıdır ki, 

təhsillə bağlı xərclərin cəmi xərclərdə xüsusi çəki göstəricisi də 2019-cu ilin büdcəsində 

nəzərdə tutulmuş göstəricidən 2,7 faizi bəndi çoxdur. 

Bölmənin tərkibində funksional təsnifatın “Ümumi təhsil” köməkçi bölməsi 54,0% 

səviyyəsində paya malik olacaq. Digər nəzərəçarpacaq paylar 29,8% səviyyəsində 

“Təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər” və 10,2% səviyyəsində “Məktəbəqədər 

təhsil” köməkçi bölmələrində nəzərdə tutulmuşdur. Qeyd edək ki, “Təhsil” bölməsi üzrə 

856,3 mln. manat məbləğində artımın 93,8%-i məhz bu 3 köməkçi bölmədə 

proqnozlaşdırılmışdır. Belə ki, artımın 10,3%-i məktəbəqədər təhsillə bağlı, 47,7%-i 

ümumi təhsillə bağlı, 35,8%-i isə təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlərlə bağlı 

xərclərdə nəzərdə tutulmuşdur. 

Həm bölmə, həm də köməkçi bölmələr üzrə xərclərin nəzərəçarpacaq artımı əsasən 

əməyin ödənişi ilə bağlı xərclərdə olan artımla izah olunur. Belə ki, iqtisadi təsnifat üzrə 

“Əməyin ödənişi” bölməsində növbəti ilə 2209,1 mln. manat məbləğində vəsait 

proqnozlaşdırılmışdır. Bu, cəmi bölmə xərclərinin 70,0%-ə bərabərdir. Nəzərəçarpacaq 

xüsusi çəkiyə malik digər xərclər bölmə xərclərinin 20,7%-i səviyyəsində olmaqla 

“Malların (işlərin və xidmətlərin) satınalınması” köməkçi bölməsi malik olacaq. Qeyd edək 



224 

 

ki, malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması ilə bağlı xərclərin tərkibində istehlak 

yönümlü müxtəlif xərclər və sair xərclər kimi detallı təqdim edilməyən xərclərin xüsusi 

çəkisi böyükdür. Belə ki, “Malların (İşlərin və xidmətlərin) satınalınması” köməkçi bölməsi 

üzrə nəzərdə tutulmuş 653,4 mln. manat məbləğində nəzərdə tutulmuş vəsaitin 57,7%-i 

məhz bu xərclərin payına düşür.  

Təhsil bölməsinin inzibati təsnifat üzrə strukturunda növbəti il üçün nəzərdə tutulmuş 

xərclərin 68,8%-i Təhsil Nazirliyinin payına düşür. Dövlət sifarişi ilə ali təhsilin 

maliyyələşdirilməsi və təhsil sahəsində digər tədbirlərə nəzərdə tutulmuş vəsaitin bölmə 

üzrə payı 10,8%, yerli icra hakimiyyəti orqanları üzrə proqnozlaşdırılmış vəsaitin xüsusi 

çəkisi 10,3% təşkil edəcək.  

2020-ci ilin dövlət büdcəsinin layihəsində “Səhiyyə” bölməsi üzrə 1369,0 mln. 

manat məbləğində vəsait nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da cari ilin gözlənilən icra 

göstəricindən 34,0% çoxdur. Səhiyyə ilə bağlı xərclərin cəmi büdcə xərclərində xüsusi 

çəkisi 2019-cu ilin müvafiq göstəricindən 1,0 faiz bəndi çox olmaqla 5,1% təşkil edəcək. 

Funksional təsnifat üzrə bölmə xərcləri 4 köməkçi bölmə üzrə proqnozladırılmış, 

“Səhiyyə sahəsində digər xidmətlər” köməkçi bölməsi 87,4% və “Xəstəxanalar” köməkçi 

bölməsi 11,7% təşkil etməklə cəmi bölmə xərclərinin 99,1%-ni əhatə edəcək.  

“Səhiyyə” bölməsinin tərkibində cəmi xərclərin 88,0%-i iqtisadi təsnifat üzrə 

“Malların (işlərin və xidmətlərin) satınalınması” bölməsində nəzərdə tutulmuşdur. Bu 

xərclər cari ilin gözlənilən icra göstəricisi ilə müqayisədə 3,7 dəfə çox olmaqla səhiyyə 

xərclərində proqnozlaşdırılmış artımın əsasını təşkil edir. Malların (işlərin və xidmətlərin) 

satınalınması” bölməsində növbəti il üçün nəzərdə tutulmuş 1204,3 mln. manat 

məbləğində vəsaitin 93,1%-i iş və xidmətlərin alınmasına, o cümlədən həmin xərclərin 

tərkibində 1091,3 mln. manat istehlak yönlü müxtəlif xərclərin maliyyələşməsinə 

yönəldiləcək. Səhiyyə ilə bağlı xərclərdə 79,7% səviyyəsində xüsusi paya malik olan bu 

xərclər əsasən icbari tibbi sığorta sisteminin tətbiqi ilə bağlıdır. Bu sistemin 2020-ci ildən 

başlanılacağını diqqətdə saxlamaqla bölmə xərclərinin böyük hissəsinin detallı təqdim 

edilmədiyinə əsaslanaraq növbəti illərdə bu xərclərin iqtisadi təsnifatın aidiyyəti 

maddələrində əks edilməsini təklif edirik. 

Səhiyyə bölməsinin inzibati təsnifat üzrə strukturunda proqnozlaşdırılmış xərclərin 

70,1%-i “Əməyin ödənişi xərclərinin tənzimlənməsi və digər sosial tədbirlər” lə bağlı 

xərclərə, 10,5%-i isə Səhiyyə nazirliyinə aiddir. 

“Sosial müdafiə və sosial təminat” bölməsində növbəti il üçün 3244,6 mln. manat 

məbləğində və ya cəmi dövlət büdcəsi xərclərinin 12,1%-i səviyyəsində vəsait nəzərdə 
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tutulmuşdur. Bu göstəricilər 2019-cu il üçün müvafiq göstəricilərdən uyğun olaraq 31,9% 

və 2,2 faiz bəndi çoxdur.  

Bölmənin tərkibində funksional təsnifatın “Sosial müdafiə və sosial təminat sahələri 

üzrə digər müəssisə və tədbirlər” köməkçi bölməsi cəmi xərclərin 90,5%-ni əhatə edəcək 

və qeyd edilməlidir ki, nəzərdə tutulmuş 2937,6 mln. manat vəsaitin 1426,9 mln. manatı 

və ya 48,6%-i sosial təminatı və müdafiəni həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanının büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin 

maliyyələşdirilməsi üçün ayrılmışdır. Dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi 

üçün proqnozlaşdırılmış vəsait cari ilin müvafiq gözlənilən icra göstəricisindən 6,0% 

çoxdur. 

Bölmə üzrə cəmi xərclərin 92,4%-i iqtisadi təsnifatın “Sosial ödənişlər” bölməsində 

nəzərdə tutulmuşdur. Bu, bölmənin funksionallığını qeyd etmək imkanı verir. Sosial 

müdafiə və sosial təminat sahəsində xərclər üçün proqnozlaşdırılmış cəmi vəsaitin 

49,6%-i sosial sığorta proqramlarına əsaslanan ödəmələrin, qalan 50,4%-i isə aztəminatlı 

və sosial cəhətdən həssas digər vətəndaşlara sosial transfertlərin yardımların 

maliyyələşdirilməsinə yönəldiləcək. 

Sosial sığorta üzrə 1486,4 mln. manat məbləğində vəsaitin 97,4%-i “Digər 

müavinətlər” xərc maddəsində müavinət qismində digər ödənişlərin maliyyələşdirilməsi 

məqsədi ilə nəzərdə tutulmuşdur. Sosial yardımların ödənilməsi üçün proqnozlaşdırılmış 

1511,6 mln. manat məbləğində vəsaitin 14,5%-i ünvanlı dövlət sosial yardımına, 39,9%-i 

dövlət sosial yardımlarına, 22,6%-i Prezident təqaüdlərinə və 18,5%-i məcburi köçkünlərə 

və məskunlaşmamış qaçqınlara aylıq müavinətlərin ödənişinə yönəldiləcəkdir.  

Qeyd edək ki, “Sosial müdafiə və sosial təminat” bölməsi üzrə müvafiq artımlar cari 

ildə ölkə rəhbərliyi tərəfindən tətbiqinə başlanılmış sosial paketlərin maliyyələşdirilməsi 

üçün aidiyyəti artımlarla uyğunluq təşkil edir. Ünvanlı dövlət sosial yardımının 

maliyyələşdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitin gözlənilən icra göstəricisi ilə 

müqayisədə 29,6% artımı ehtiyac meyarının artım tempini üstələyir.  

Bölmənin inzibati təsnifat üzrə strukturunda nəzərdə tutulmuş xərclərin 44,0%-i 

Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna transfertlərə, 43,1%-i Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyinə və 11,3%-i Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinə 

aiddir. 

2020-ci ilin dövlət büdcəsində “Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən 

tərbiyəsi, gənclər siyasəti və bu qəbildən olan digər fəaliyyət” bölməsində 439,1 mln. 

manat məbləğində vəsait nəzərdə tutulmuşdur və bu, cari ilin gözlənilən icra 
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göstəricisindən 31,9% çoxdur. Qeyd edək ki, bölmə üzrə xərclər proqnozlaşdırılmış cəmi 

büdcə xərclərinin 1,6%-ə bərabərdir.  

Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və bu qəbildən 

olan digər fəaliyyətlə bağlı vəsait funksional təsnifatın 4 köməkçi bölməsi üzrə 

proqnozlaşdırılmışdır. Qeyd edək ki, “Mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət” 

köməkçi bölməsi 40,6%, “Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər 

siyasəti sahəsinə aid olan digər müəssisə və tədbirlər” köməkçi bölməsi isə 35,1% 

səviyyəsində olmaqla daha böyük payla proqnozlaşdırılmışdır. Eyni zamanda, məhz bu 

iki köməkçi bölmə bölmə üzrə cəmi artımın 90,8%-ni formalaşdıracaq. 

Bölmənin tərkibində yalnız bir köməkçi bölmədə azalma nəzərdə tutulmuşdur. Belə 

ki, “Televiziya, radio və nəşriyyat” köməkçi bölməsində 2020-ci üçün proqnozlaşdırılmış 

vəsait əvvəlki illə müqayisədə 16,7% az olmaqla 52,0 mln. manat məbləğində 

proqnozlaşdırılmışdır.  

Bölmə xərclərinin iqtisadi təsnifat üzrə strukturunda əməyin ödənişi, malların (işlərin 

və xidmətlərin) satınalınması və subsidiyalarla bağlı xərclər üstünlük təşkil edəcək. Bu 

xərclər cəmi xərclərin müvafiq olaraq 35,0%, 39,2% və 21,6%-ə bərabər olacaq. Qeyd 

edək ki, ümumilikdə bölmə üzrə proqnozlaşdırılmış 106,2 mln. manat artım məbləği 

əsasən “Əməyin ödənişi” üzrə xərclərin 70,1 mln. manat (2019-cu illə müqayisədə 83,9% 

çox), “Malların işlərin və xidmətlərin satınalınması” xərclərinin 56,5 mln. manat (48,8% 

çox) artımı və “Subsidiyalar” köməkçi bölməsinin 24,4 mln. manat (20,4% az) azalması 

hesabına nəzərdə tutulmuşdur. Qeyd edək ki, subsidiyalarla bağlı xərclərin azalması 

“Televiziya, radio və nəşriyyat” köməkçi bölməsi üzrə vəsaitin azalma ilə nəzərdə 

tutulması hesabına formalaşmışdır ki, bu məbləğdə əsas pay sahibi “Azərbaycan Dövlət 

İnformasiya Agentliyi (AZƏRTAC)” publik hüquqi şəxs üzrə vəsaitin (2019-cu il üçün 

gözlənilən icra 7,9 mln. manat) ümumiyyətlə nəzərdə tutulmamasıdır.  

Bölmənin inzibati təsnifat üzrə strukturunda növbəti il üçün proqnozlaşdırılmış 

xərclərdə ən böyük xüsusi çəkiyə 44,9%-lə Mədəniyyət Nazirliyi, 12,3%-lə Gənclər və 

İdman Nazirliyi sahibdir. 

Mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı xərclərə 2020-ci ildə 249,1 mln. manat 

və ya büdcə xərclərinin 0,9%-i səviyyəsində vəsait nəzərdə tutulmuşdur.  

Funksional təsnifatın köməkçi bölmələri səviyyəsində bölmə üzrə cəmi xərclərin 

13,1%-i “Mənzil”, 38,8%-i “Kommunal təsərrüfatı”, 17,1%-i “Su təsərrüfatı” və 31,0%-i 

“Mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər” köməkçi bölmələrində 

proqnozlaşdırılmışdır.  
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“Mənzil və kommunal təsərrüfatı” bölməsində 2020-ci il üçün nəzərdə tutulmuş cəmi 

xərclərin 41,7%-i iqtisadi təsnifat üzrə malların (işlərin və xidmətləri) satınalınması, 

45,8%-i subsidiyalar, 12,6%-i isə qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması ilə bağlı xərclərin 

payına düşəcək.  

Bölmənin inzibati təsnifat üzrə strukturunda növbəti il üçün nəzərdə tutulmuş 

xərclərin 44,4%-i yerli icra hakimiyyəti orqanlarının payına düşür. 

2020-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsində “Kənd təsərrüfatı” bölməsində 921,0 mln. 

manat məbləğində vəsait proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da  cari ilin gözlənilən icra 

göstəricisindən 97,2 mln. manat və  ya 11,8% çoxdur. Bölmə üzrə xərclər nəzərdə 

tutulmuş cəmi büdcə xərclərinin 3,4%-ə bərabərdir.  

“Kənd təsərrüfatı” bölməsi üzrə vəsait funksional təsnifatın 4 köməkçi bölməsi üzrə 

proqnozlaşdırılmışdır. Belə ki, həmin vəsaitin 48,6%-i “kənd təsərrüfatı üzrə tədbirlər” 

köməkçi bölməsində, 46,3%-i “meliorasiya”, 3,8%-i “baytarlıq”, 1,3%-i isə “kənd 

təsərrüfatı üzrə digər müəssisə və tədbirlər” köməkçi bölməsində nəzərdə tutulmuşdur.  

Bölmə üzrə cəmi artım məbləğinin formalaşmasında “meliorasiya” köməkçi bölməsi 

üzrə xərclərin 97,9 mln. manat artırılması əsas rol oynamışdır. Bölmənin tərkibində “kənd 

təsərrüfatı üzrə tədbirlər” köməkçi bölməsi və “kənd təsərrüfatı üzrə digər müəssisə və 

tədbirlər” köməkçi bölməsində 2020-ci il üçün proqnozlaşdırılmış vəsait cari ilin gözlənilən 

icra göstəricisi ilə müqayisədə müvafiq olaraq 3,5 mln. manat və ya 0,8% və 7,2 mln. 

manat və ya 37,1% az proqnozlaşdırılmışdır.  

Bölmə üzrə xərclərin iqtisadi təsnifat üzrə strukturunda subsidiyalar və malların 

(işlərin və xidmətlərin) satınalınması ilə bağlı xərclər üstünlük təşkil edir. Belə ki, bölmə 

üzrə cəmi xərclərin 47,0%-i subsidiyaların, 29,8%-i isə malların (işlərin və xidmətlərin) 

satınalınmasının payına düşür. Cari ilin gözlənilən icrası ilə müqayisədə həm faiz 

ifadəsində, həm də mütləq ifadədə ən böyük artım müvafiq olaraq 53,8% və 48,2 mln. 

manat olmaqla əməyin ödənişi bölməsi üzrə müşahidə edilir ki, bu da əhalinin sosial 

rifahının yüksəldilməsi istiqamətində cənab Prezident tərəfindən imzalanmış fərmanlar 

əsasında əmək haqqının yüksəlməsi ilə əlaqədardır.  

Kənd təsərrüfatı bölməsinin inzibati təsnifat üzrə strukturunda proqnozlaşdırılmış 

xərclərdə ən böyük xüsusi çəkiyə 46,8%-lə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 46,3%-lə 

“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC malikdir. 

“Ətraf mühitin mühafizəsi” bölməsi üzrə 2020-ci il dövlət büdcəsinin layihəsində 

279,9 mln. manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da cari ilin gözlənilən icra 

göstəricisindən 74,1 mln. manat və ya 36,0% çoxdur. Bölmə üzrə xərclər cəmi büdcə 

xərclərinin 1,0%-ə bərabərdir.  
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Bölmə üzrə proqnozlaşdırılan vəsaitin 228,3 mln. manatı və ya 81,6%-i funksional 

təsnifatın “ərazilərin təmizlənməsi, çirkab suların yığılması və təmizlənməsi” köməkçi 

bölməsinin payına düşür.  ki, bu da cari ilin gözlənilən icra göstəricisindən 59,8 mln. manat 

çoxdur.   

Bölmə üzrə vəsaitin 6,2%-i “meşə təsərrüfatı”, 4,4%-i “hidrometeorologiya 

tədbirləri”, 4,0%-i “ətraf mühitin mühafizəsi sahəsinə aid edilən digər tədbirlər”, 2,9%-i 

“bioloji zənginliyin qorunması”, 0,9%-i “balıqçılıq və ovçuluq” köməkçi bölməsi üzrə 

Qeyd edək ki, “Ətraf mühitin və təbiətin mühafizəsi”, “Torpaq və yer quruluşu”, “Ətraf 

mühitin mühafizəsi üzrə tətbiqi tədqiqatlar” köməkçi bölmələri üzrə növbəti ilin dövlət 

büdcəsində vəsait nəzərdə tutulmamışdır. 

Bölmə üzrə xərclərin 200,1 mln. manatı və ya 71,5%-i iqtisadi təsnifatın malların (iş 

və xidmətlərin) satınalması üzrə nəzərdə tutulub ki, bu da cari ilin gözlənilən icra 

ARAYIŞ 

 Başa çatdırılmış nəzarət tədbirti ilə müəyyən edilmişdir ki, geoloji tapşırıqların və 

layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması üzrə Azərbaycan Respublikası Ekologiya və 

Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən əvvəlki illərdən auditin aparıldığı dövrədək 

geoloji-kəşfiyyat və topogeodeziya-axtarış işlərinin aparılmasını tənzimləyən vahid-

təkmil normativ-hüquqi baza yaradılmamış, Xidmətin Ekspedisiyaları tərəfindən 

yerinə yetirilmiş geoloji-axtarış və axtarış-qiymətləndirmə  işlərinin smeta dəyərinin 

hesablanmasında, geoloji-axtarış və qiymətləndirmə işlərinin yerinə yetirilməsinə 

dair Forma-2 aktlarının tərtibatında geoloji-kəşfiyyat işlərinin dəyəri 

Layihələndirmə Mərkəzinin SSRİ Geologiya Nazirlyi tərəfindən 1983-cü ilin 30 

avqust tarixində təsdiq edilmiş “Справочник укрупненных сметных норм на 

геолого-разведочные работы” (СУСН) əsasında müəyyən edilən iş vahidinin 

smeta dəyəri əsas götürülmüşdür.  

 

Mineral ehtiyat yataqlarının qiymətləndirilməsi və icrası ilə əlaqədar tematik 

tədqiqat işləri üzrə ayrılmış 118000,0 manat vəsait tam xərclənsə də, sifarişdə 

nəzərdə tutulmuş işlər  tam icra edilməmiş və yekun hesabat hazırlanmamış, qızıla 

axtarış qiymətləndirmə işləri, ekosistemin bərpası üçün sahədə kompleks 

hidrogeoloji və mühəndisi-geoloji tədqiqatların davam etdirilməsi üzrə  hesabat və 

nəticələr Elmi Texkini Şurada müzakirə olunmamış və hesabat fonda təhvil 

verilməmişdir. 
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göstəricisindən 58,8 mln. manat çoxdur. Artım məbləğinin 82,1%-i abadlaşdırma 

xidmətlərinin haqqının ödənilməsi paraqrafının payına düşür. Bölmə üzrə digər ən böyük 

çəki 39,6 mln. manat və ya 14,1%-lə əməyin ödənişi bölməsinə aiddir. Bu da cari ilin 

gözlənilən müvafiq göstəricisindən 16,9 mln. manat və ya 74,4% çoxdur. 

Ətraf mühitin mühafizəsi bölməsinin inzibati təsnifat üzrə strukturunda ərazilərin 

təmizlənməsi, çirkab suların yığılması və təmizlənməsi ilə əlaqədar yerli icra hakimiyyəti 

orqanlarına ayrılan vəsait 61,1%-lə ən böyük xüsusi çəkiyə sahibdir. 

“İqtisadi fəaliyyət” bölməsi üzrə növbəti ilin dövlət büdcəsində 5602,5 mln. manat 

məbləğində vəsait nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da cari ilin müvafiq göstəricisindən 22,0% 

və ya 1581,7 mln manat azdır. 2020-ci ilin dövlət büdcəsində bölmə üzrə 

proqnozlaşdırılmış xərclər cəmi büdcə xərclərinin 20,8%-ə bərabərdir.   

Bölmə üzrə nəzərdə tutulan vəsait funksional təsnifatın 6 köməkçi bölməsi üzrə 

proqnozlaşdırılıb. Həmin vəsaitdə ən böyük xüsusi çəkiyə 87,7%-lə “tikinti və şəhərsalma” 

köməkçi bölməsi  sahibdir. Bölmə üzrə azalma da əsasən  “tikinti və şəhərsalma” köməkçi 

bölməsi  ilə bağlı xərclərdə müşahidə edilir. Belə ki, azalma məbləğinin 84,4%-i məhz bu 

köməkçi bölmənin payına düşür. “Nəqliyyat və rabitə” köməkçi bölməsi 5,4%-lə, “iqtisadi 

fəaliyyət ilə bağlı digər xidmətlər” köməkçi bölməsi isə 5,1%-lə ən böyük pay sahibi olan 

digər köməkçi bölmələrdir.  Bölmə üzrə cari ilin gözlənilən icra göstəricisi ilə müqayisədə 

“iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti” və “geodeziya və faydalı qazıntılar” köməkçi bölmələri 

üzrə müvafiq olaraq 38,0 mln. manat və 0,7 mln. manat artım proqnozlaşdırılır. “İqtisadi 

və kommersiya fəaliyyəti” köməkçi bölməsi üzrə artım əsasən Dövlət Turizm Agentliyinin 

istehlak yönümlü xərclərinin artması hesabına formalaşmışdır.  2020-ci ilin dövlət büdcəsi 

layihəsində “Sənaye” köməkçi bölməsi üzrə vəsait nəzərdə tutulmamışdır.  

“İqtisadi fəaliyyət” bölməsi üzrə 2020-ci il üçün nəzərdə tutulmuş cəmi xərclərin 

92,6%-i iqtisadi təsnifat üzrə qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması ilə bağlı xərclərin payına 

düşəcək. Bu da cari ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 2,9 faiz bəndi azdır. İqtisadi 

fəaliyyət bölməsi üzrə ən böyük azalma da 1675,0 mln. manat və ya 24,4% olmaqla 

iqtisadi təsnifatın məhz həmin bölməsi üzrə olmuşdur. Azalma əsasən əsaslı vəsait 

qoyuluşu xərcləri üzrə müşahidə edilir.  

Bölmə üzrə nəzərdə tutulmuş xərclərin 4,0%-i malların (iş və xidmətlərin) 

satınalmasının, 3,3%-i subsidiyaların, 0,1%-i isə əməyin ödənişinin payına düşəcək. 

İqtisadi fəaliyyət bölməsinin inzibati təsnifat üzrə strukturunda nəzərdə tutulmuş 

xərclərdə 87,6%-lə əsaslı vəsait qoyuluşu ən böyük xüsusi çəkiyə malikdir. 

Bölmə daxilində sosial mənzillərin tikintisi və ipoteka ilə bağlı xərclərə 71,0 mln. 

manat məbləğində vəsait nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da 2018-ci ilin icra göstəricisindən 
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2,1 dəfə, 2019-cu ilin gözlənilən icra göstəricindən isə təxminən 2,0 dəfə (139,7 mln. 

manata qarşı 71,0 mln. manat) azdır.  

 

 

Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər” bölməsi üzrə növbəti ilin dövlət büdcəsi 

layihəsində 1798,8 mln. manat vəsait proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da cari ilin müvafiq 

göstəricisi ilə müqayisədə 14,3 mln. manat və 0,8% azdır. Bölmə üzrə nəzərdə tutulan 

vəsait 2020-ci ilin cəmi büdcə xərclərinin 6,7%-ni təşkil edir. Bölmənin funksional təsnifat 

üzrə strukturunda ən böyük paya 59,1% olmaqla “əsas bölmələrə aid edilməyən tədbirlər 

üzrə digər fəaliyyət” köməkçi bölməsi malik olacaq. “Ehtiyat fondlar” köməkçi bölməsi 

22,8%, “Məqsədli büdcə fondları” köməkçi bölməsi 17,9%, “valyuta konvertasiyası” 

köməkçi bölməsi isə 0,2% xüsusi çəkiyə malikdir. 

Bölmənin iqtisadi təsnifat üzrə strukturunda ən böyük paya 66,0% olmaqla “malların 

(işlərin və xidmətlərin) satınalınması” köməkçi bölməsi malik olacaq. Belə ki, bu 

istiqamətdə 1187,7 mln. manat nəzərdə tutulmuşdur ki, bunun da 484,0 mln. manatı və 

ya 40,8%-i sair xərclərin, 676, mln. manatı və ya 56,9%-i istehlak yönlü müxtəlif xərclərin 

payına düşür. İqtisadi təsnifat üzrə digər böyük pay sahibi bölmələr 18,2%-lə “qeyri-

maliyyə aktivlərinin alınması”, 15,7%-lə əməyin ödənişi bölmələridir. İqtisadi təsnifat üzrə 

ən böyük azalma 933,8 mln. manat və 74,0% olmaqla “qeyri-maliyyə aktivlərinin 

alınması”, ən çox atım isə 665,5 mln. manat və ya 1,3 dəfə olmaqla “malların (işlərin və 

xidmətlərin) satınalınması” bölməsi üzrə müşahidə edilir. 

ARAYIŞ 

 

Aparılmış auditin nəticəsi olaraq qeyd etmək olar ki, İpoteka və Kredit Zəmanət 

Fondunun Nizamnaməsində nəzərdə tutulan məqsədə nail olunması 

istiqamətində bəzi hallarda dövlət (büdcə) vəsaitlərinin Fondun yaradılmasında 

əsas strateji hədəf və prioritetlərdən biri kimi müəyyən edilən sahibkarların, 

xüsusilə də kiçik və orta sahibkarların maliyyə mənbələrinə çıxış imkanlarının 

genişləndirilməsi, əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi və yaşayış 

sahəsinə olan ehtiyacının ödənilməsi, aztəminatlı ailələrin mənzil-məişət 

şəraitinin və maliyyə xidmətləri ilə təminatının yaxşılaşdırılması istiqaməti üzrə 

tam istifadə edilməməsi, həmçinin müvəkkil kredit təşkilatlarına ayrılmış 

limitlərin tam icra edilməməsi vəsaitlərin əsasən Fondun likvid məqsədlər üçün 

dövlət istiqrazlarına və depozitə yerləşdirməsinə şərait yaratmışdır.  
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“Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər” bölməsinin inzibati təsnifat üzrə 

strukturunda növbəti il üçün proqnozlaşdırılmış xərclərin 48,8%-lə islahatlarla bağlı 

xərclərə aiddir. 

 

5.3.1. Büdcələrarası transfertlər  

 

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunun 3.3-cü maddəsi ilə 

göstərilmişdir ki, büdcə sisteminin vahidliyi tənzimləyici mədaxil mənbələrindən istifadə 

etmək, məqsədli büdcə fondları yaratmaq, maliyyə ehtiyatlarını müxtəlif səviyyəli 

büdcələr arasında bölüşdürmək vasitəsi ilə büdcələrin qarşılıqlı əlaqəsinə əsaslanır. Eyni 

zamanda, Qanun büdcə sisteminin vahidliyi eyni büdcə təsnifatı, büdcə sənədləri və 

formalarından istifadə olunması, büdcələrin icrasına dair müntəzəm hesabatın və icmal 

büdcə hesabatın hazırlanması və qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada təqdim 

edilməsi yolu ilə təmin edildiyini müəyyənləşdirmişdir.  

2020-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

büdcəsinə və yerli büdcələrə verilən dotasiya və yerli büdcələrə  verilən 

subvensiyalar üzrə ümumilikdə 394,1 mln. manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur.  

ARAYIŞ 

 “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun gəlir və xərclərinin təhlilinə dair analitik 

fəaliyyətlə müəyyən edilmişdir ki, Fondun mədaxil mənbələrinin  proqnozlaşdırması və 

icrası zamanı mövcud olan  potensial imkanlardan istifadə olunmamış, mülkiyyətində və 

ya istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarını həyata 

keçirən şəxslər tərəfındən ödənilən sadələşdirilmiş vergi üzrə daxilolmaları müvafiq 

hesabatlarda düzgün əks etdirilməmiş, bu sahədən Fonda daxilolmaların vaxtında və 

tam həcmdə  səfərbər olunması  təmin edilməmişdir. 

 
Zərurət olduğu halda Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan respublika və 

yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının istismarı üzrə müvəqqəti xərc normativləri 

təkmilləşdirilməmiş,  Fondun  vəsaitindən, 2017-ci ildə 83186,4 min manatı və 2018-ci 

ildə 86661,1 min manatı banklar qarşısında kredit öhdəliklərinin (əsas borc və faiz)  

yerinə yetirilməsinə yönəldilmişdir ki, bu da  Fondun vəsaitinin 28%-i qədərini  təşkil 

etməklə  Fondun qarşısına qoyulan əsas  məqsədlərin tam icra olunmasına imkan vermir. 
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Növbəti ilə nəzərdə tutulmuş vəsait cari 

ilin gözlənilən icra göstəricisi ilə müqayisədə 

88,0 mln. manat və ya 28,7% çoxdur. Bu 

xərclər dövlət büdcəsinin cəmi xərclərində 

1,5% xüsusi çəkiyə malikdir. Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən 

dotasiya bu istiqamətdə proqnozlaşdırılan 

cəmi xərclərin 98,4%-ni təşkil edir. 

Dövlət Neft Fondundan növbəti ilin 

dövlət büdcəsinə transfertin həcmi 

11350,0 mln. manat nəzərdə tutulub ki, bu da 

2019-cu ilin gözlənilən icrası ilə müqayisədə 

14,3 mln. manat və ya 0,1% azdır. 2020-ci 

ildə proqnozlaşdırılan transfertin dövlət 

büdcəsinin  cəmi gəlirlərində xüsusi çəkisi 

42,2% təşkil edir və bu göstərici 2018-ci ilin 

müvafiq göstəricisindən 1,7 faiz bəndi, 2019-

cu ilin gözlənilən icra göstəricisindən isə 2,1 

faiz bəndi azdır. 

Növbəti ilin dövlət büdcəsindən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 

yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna 1426,9 mln. manat vəsait nəzərdə 

tutulmuşdur ki, bu da cari ilin gözlənilən icra göstəricisi ilə müqayisədə 80,9 mln. manat 

və ya 6,0%, 2018-ci ilin icra göstəricisi ilə müqayisədə isə 126,9 mln. manat və ya 9,8% 

çoxdur. 

 

5.3.2. Dövlət öhdəlikləri 

“Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanun layihəsinə əsasən növbəti ildə dövlət öhdəliyi olaraq sosial 

təminatı və müdafiəni həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının büdcəsinin 

balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün 

ayrılan vəsait nəzərdə tutulmuşdur.  

Əvvəlki illərin təcrübəsinə əsaslanaraq qeyd edək ki, bu vəsait Əmək və Əhalinin 

Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu üzrə 

proqnozlaşdırılmışdır. 2020-ci ildə bu istiqamətdə 1426,9 mln. manat vəsait nəzərdə 

tutulmuşdur ki, bu da cari ilin gözlənilən icra göstəricisi ilə müqayisədə 80,9 mln. manat 

M a d d ə  2 6 .  Dövlət 
büdcəsi ilə Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının büdcəsi və 
yerli büdcələr arasında 
qarşılıqlı əlaqə 

  
Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının büdcəsi və 
yerli büdcələrlə dövlət 
büdcəsinin qarşılıqlı əlaqəsi 
gəlir mənbələrinin, gəlirlərin 
dotasiya, subvensiya və büdcə 
ssudaları şəklində 
bölüşdürülməsi vasitəsilə 
həyata keçirilir. 

  
 

HAŞİYƏ 
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və ya 6,0%, 2018-ci ilin icra göstəricisi ilə müqayisədə isə 126,9 mln. manat və ya 9,8% 

çoxdur. Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna növbəti il üzrə nəzərdə tutulan vəsaitin Fondun 

ümumi gəlirlərində xüsusi çəkisi 29,6% təşkil edir ki, bu da cari ilin icra göstəricisi ilə 

müqayisədə 3,0 faiz bəndi azdır. Azalmanın səbəbi sosial islahatlar nəticəsində əmək 

haqqının yüksəldilməsi ilə bağlı olaraq Fondun gəlirlərinin artmasıdır. 

Bildirək ki, “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun  11-1- 

maddəsində (“Büdcə qaydası”) icmal büdcəsinin yuxarı həddinin hesablanılması 

məqsədilə göstərilən göstəricilərindən biri kimi sosial təminatı və müdafiəni həyata 

keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) büdcəsinə 

dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsait qeyd edilmişdir. 

Qeyd olunanları nəzərə alaraq, Hesablama Palatası “Sosial təminatı və müdafiəni həyata 

keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 2020-ci il büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununun layihəsində gəlirlərin tərkibində dövlət büdcəsinin 

öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin məbləğində 

həmçinin müvafiq icra hakimiyyəti orqanının büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədi 

daşımasının “Büdcə sistemi haqqında“ Qanunun tələblərinə uyğun olmadığı 

qənaətindədir.  

 

 

 

5.4. Dövlət büdcəsinin proqramlar üzrə tərtibi vəziyyətinin təhlili 

Büdcə sisteminin uzunmüddətli tarazlığı və sabitliyinə yönələn dövlət maliyyəsinin 

islahatı konsepsiyasında dövlət xərclərinin effektiv idarə edilməsinə xüsusi diqqət yetirilir. 

Xərclərinin effektivliyi anlayışının tətbiqi orta müddətli maliyyə planlaşdırmasının, xüsusilə 

onun bir hissəsi olan nəticələrə əsaslanan büdcə modelinin meydana gəlməsi ilə daha da 

aktuallaşmışdır. 

“Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun tətbiqi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Fərmanında qoyulmuş tapşırıqlardan biri də müəyyən edilmiş iqtisadi və sosial siyasət 

kursunun qısa və ortamüddətli dövrdə hədəfləri, habelə investisiya layihələrinin həmin 

hədəflərə uyğun əsas istiqamətlərini özündə aydın şəkildə ehtiva edən, dövlət maliyyə 

resurslarının nəticəəsaslı bölgüsünü (sektorlararası və sektor daxilində), nəticələrin 

proqnozlaşdırıla bilmə imkanlarını, fiskal intizamın gücləndirilməsini, o cümlədən 
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nəticələrə görə məsuliyyət nəzərdə tutan daha təkmil ortamüddətli xərclər çərçivəsinin və 

nəticəəsaslı büdcə mexanizminin formalaşdırılması ilə bağlı olmuşdur. 

Nəticəyə əsaslanan büdcə üç qarşılıqlı komponentin birləşməsini təmsil edən daha 

geniş bir anlayışdır:  

 orta müddətli büdcə planlaşdırması,  

 xərclərin məqsədli proqram metodu ilə ayrılması,  

 büdcə xərclərinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinin monitorinq sistemi. 

Göründüyü kimi, nəticə əsaslı büdcə mexanizminin vacib komponentlərindən biri də 

xərclərin proqramlar əsasında bölüşdürülməsi ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə beynəlxalq 

təcrübənin bu istiqamətdə təhlili göstərir ki, icmal büdcənin, ö cümlədən dövlət büdcəsinin 

xərclərinin əhəmiyyətli hissəsi məqsədli proqramlar üzrə nəzərdə tutulur. 

 “Büdcə zərfi”nə əsasən Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsinin 

layihəsi “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, 

Azərbaycan Respublikasının strateji inkişaf prioritetləri və sosial-iqtisadi siyasət hədəfləri, 

xalqın rifahının yaxşılaşdırılması və digər dövlət əhəmiyyətli məsələlər üzrə qəbul edilmiş 

dövlət proqramlarının maliyyə təminatı əsas götürülməklə, 2020-ci il və sonrakı 3 il üzrə 

Azərbaycan Respublikasının makroiqtisadi proqnoz göstəriciləri və 2020-2023-cü illərdə 

gözlənilən iqtisadi meyillər nəzərə alınmaqla hazırlanmışdır. Eyni zamanda Qanun 

layihəsinə dair izahatda 2020-ci il və orta müddətli dövrdə Azərbaycan Respublikasının 

milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın başlıca sektorları üzrə Strateji Yol Xəritələrinin icrası, o 

cümlədən dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuş dövlət 

proqramlarının və tədbirlərinin maliyyələşdirilməsi üzrə tədbirlər büdcə xərclərinin əsas 

istiqamətlərindən biri olacağı bildirilmişdir.  

Məqsədli proqramlar vasitəsilə maliyyələşmənin aparılması məqsədlər, hədəflər və 

nəticələr arasında qarşılıqlı əlaqəni təmin etməklə vəsaitlərin istifadəsinə nəzarət 

edilməsinə kömək edir. 

2020-ci il dövlət büdcəsi haqqında Qanun layihəsinə dair izahatda göstərilmişdir ki, 

2020-ci ildə proqram və məqsədli tədbirlərin maliyyələşdirilməsi üçün (əsaslı vəsait 

qoyuluşu xərclər də nəzərə alınmaqla) dövlət büdcəsi xərclərinin 37,9%-i həcmində və ya 

10209,9 mln. manat vəsait proqnozlaşdırılır. Qeyd edək ki, bu 2019-cu  ilin 

göstəricisindən azdır. Müvafiq göstərici postsovet ölkələri arasında nisbətən aşağı 

göstəricilərdən sayıla bilər. Belə ki, bu nisbət Rusiyada- 69-70,0%, Belarusiyada 57%  

təşkil edir. 

Cari illə müqayisədə növbəti ildə azalma, təqdim edilən məlumata əsasən, əsasən 

əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərini əhatə edir. Bunun da əsas səbəbi bir sıra investisiya 
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layihələrinin və məqsədli tədbirlərin başa çatması, o cümlədən beynəlxalq maliyyə və 

kredit təşkilatlarının verdikləri kreditlər hesabına ölkədə həyata keçirilən bir sıra mühüm 

infrastruktur və sosial təyinatlı layihələrin maliyyələşməsinin azalması, həmçinin əsaslı 

vəsait qoyuluşu xərclərinin azaldılması hesabına əməkhaqqı, pensiya və digər sosial 

ödənişlər üzrə artımların maliyyələşməsinə yönəldilməsi ilə bağlıdır.   

Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası tərəfindən mövcud 

qanunvericiliyin müəyyən etdiyi səlahiyyətləri çərçivəsində  dövlət büdcəsinin layihəsi ilə 

hazırladığı rəylin məlumatlılıq səviyyəsinin artırılması, həmçinin proqnozlaşdırılan və icra 

olunan büdcə vəsaitlərinin müəyyən edilmiş istiqamətlərə uyğunluğunu və qoyulmuş 

məqsədlərə nail olunma səviyyəsinin təhlili məqsədilə 34 Dövlət Proqramı, 4 Tədbirlər 

Proqramı və 7 Tədbirlər Planı ilə bağlı xüsusi forma tərtib edilmiş, burada həmin 

Proqramın (planın) məqsədi, 2020-ci il üçün nəzərdə tutulan tədbirlər, həmin tədbirlər 

üzrə hədəflər,  dövlət büdcəsi vəsaitlərin ayrılması ilə bağlı icraçı qurum tərəfindən təklif 

edilən məbləğ və həmin tədbir üçün dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan xərclər barədə 

məlumatların alınması üçün 15 icraçı quruma məktub göndərilmişdir. 

Dövlət Proqramlarının, həmçinin icraçı qurumlar tərəfindən təqdim olunan 

məlumatların təhlili göstərir ki, əksər hallarda Dövlət Proqramının məqsədi, Proqramda  

nəzərdə tutulan tədbirlər, onların hədəf göstəriciləri dövlət büdcəsinin xərcləri ilə 

əlaqələndirilməmişdir. Başqa sözlə, tədbirlərin maliyyələşdirilməsi üçün dövlət 

büdcəsindən vəsaitlərin alınması ilə bağlı icraçı qurumlar tərəfindən verilən təkliflər əksər 

hallarda ümumi şəkildə əsaslandırılmış, konkret hədəflər müəyyən olunmamışdır.  

Bununla yanaşı aşağıdakıları da qeyd edə bilərik: 

  Əksər Dövlət Proqramlarında nəzərdə tutulan məqsədlər ümumi şəkildə əks 

olunmuş, bəzi Proqramlar üzrə hədəflər kəmiyyət göstəriciləri ilə ifadə olunmamışdır; 

 Dövlət Proqramının maliyyələşmə mənbələri və maliyyə tutumu ilə bağlı bəzi 

Proqramlarda hər-hansı qeyd aparılmamışdır; 

 Əksər Dövlət Proqramlarında müəyyən edilən hədəflər hər bir il üzrə ayrıca deyil, 

ümumi Proqramın əhatə etdiyi illər üzrə əks etdirilmişdir; 

 Əksər Dövlət Proqramlarında həyata keçiriləcək tədbirlər üzrə potensial risklər 

müəyyən olunmamışdır; 

 Dövlət Proqramlarının icrası ilə bağlı təqdim edilən hesabatlarda Proqramın 

nəticələri və effektivlik göstəriciləri dolğun əks etdirilməmişdir; 

 Bəzi hallarda Proqramların nəticələri digər formatda əks etdirilmişdir ki, bu da 

onların planlaşdırılmış və nail olunmuş göstəricilərini müqayisə etməyə imkan 

verməmişdir; 
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 Bəzi hallarda planlaşdırılmış hədəflərlə müqayisədə əldə olunan nəticələrin fərqli 

olmasının izahı verilməmişdir. 

 Bəzi proqramların icra müddəti başa çatsa da, bu istiqamətdə tədbirlərin 

maliyyələşdirilməsi davam etdirilmişdir; 

 Dövlət büdcəsindən bəzi tədbirlərə vəsaitin ayrılması normativ aktlarla (Məsələn 

Sərənacamla, Qərarla) təsdiq edilmədən həyata keçirilmişdir. 

Hesablama Palatası yuxarıda qeyd edilənləri nəzərə alaraq dövlət büdcəsinin 

layihəsində və dövlət büdcəsinin icrası barədə Hesabatlarda həmin tədbirlərə ayrılan 

vəsaitlərin ayrıca göstərilməsini, icra müddəti başa çatmış Proqramlara dövlət 

büdcəsindən vəsaitlərin ayrılmaması, Proqramların icrası barədə hesabatların 

keyfiyyətliliyinin yüksəldilməsi və  kənarlaşmalar barədə məlumatın verilməsi 

istiqamətində işlərin görülməsini məqsədəmüvafiq hesab edir. 

 

 

5.4.1. İnvestisiya xərclərinin təhlili 

 

Azərbaycanın ortamüddətli dövrdə dayanıqlı və tarazlı inkişafının təmin 

olunmasında iqtisadiyyata investisiyaların cəlb edilməsi xüsusi rol oynayacaqdır. 

İnvestisiyaların tələb olunan həcm və keyfiyyətinin təmin edilməsi məqsədilə əlverişli 

investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması qarşıda duran əsas vəzifələrdəndir.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli 

Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji 

yol xəritələrinə, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və Nazirlər Kabineti tərəfindən 

qəbul edilmiş digər normativ-hüquqi sənədlərə və təsdiq edilmiş sahə inkişaf 

proqramlarına əsasən hazırlanaraq “Büdcə zərfi”nə daxil edilmiş “Azərbaycan 

Respublikasının 2020-ci il və sonrakı üç il üzrə iqtisadi və sosial inkişaf konsepsiyası” 

sənədində 2020-2023-cü illər üçün respublikamızda dövlət investisiya siyasətinin 

aşağıdakı prioritet istiqamətlər müəyyən edilmişdir: 

 investisiyaların qeyri-neft sektorunun və regionların inkişafına yönəldilməsi;  

 regional investisiya siyasətinin müasir inkişaf tendensiyalarına uyğun olaraq 

prioritetləşdirilməsi;  

 ölkədə investisiya fəaliyyətinin sosial istiqamətinin gücləndirilməsi, insan 

kapitalına, infrastruktura qoyulan investisiyaların prioritetliyinin təmin edilməsi;  

 ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunması;  
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 investisiya layihələrinin orta və uzun müddətli dövlət proqramları və Strateji Yol 

Xəritələri ilə müəyyən olunmuş sosial-iqtisadi inkişaf məqsədlərinə və prioritetlərinə 

uyğunlaşdırılması; 

 dövlət investisiyalarının prioiritetləşdirilməsi zamanı nanotexnologiyalara 

əsaslanan və atmosferə buraxılan tullantıların tərkibində karbonlu birləşmələrin 

miqdarının azaldılmasını nəzərdə tutan istehsal sahələrinə üstünlük verilməsi;  

 dövlət investisiyalarının elm tutumlu layihələrə yönəldilməsi.  

 dövlətin müdafiə qabiliyyətinin artırılması. 

Qeyd edək ki, son illərdə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşları çərçivəsində 

proqnozlaşdırılmış məbləğ və istiqamətlər üzrə il ərzində çoxsaylı dəyişikliklər həyata 

keçirilmişdir. Bu baxımdan növbəti il üçün investisiya qoyuluşlarına nəzərdə tutulmuş 

vəsait və bu vəsaitlərin istiqamətləri ilə bağlı təhlil ilkin, başqa sözlə, “Büdcə zərfi”nə daxil 

edilmiş məlumatlar və “2020-2023-cü illər üzrə Dövlət İnvestisiya Proqramının 

istiqamətlər üzrə bölgüsü” layihəsi əsasında həyata keçirilmişdir.  

Eyni zamanda, qeyd edək ki, “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanunun 12.1.8-ci maddəsi ilə növbəti il üzrə dövlət büdcəsinin və icmal büdcənin, 

habelə sonrakı üç il üzrə icmal büdcənin layihələrinə uyğun olaraq mühüm investisiya 

layihələrini özündə əks etdirən dövlət investisiya proqramının (DİP) layihəsinin dövlət 

büdcəsinin layihəsi ilə birlikdə hazırlanaraq təqdim olunması tələb edilir. Lakin “Büdcə 

zərfi”nə Qanunun tələbinə uyğun olaraq mühüm investisiya layihələrini özündə əks 

etdirən dövlət investisiya proqramının layihəsi  deyil, yalnız “2020-2023-cü illər üzrə 

Dövlət İnvestisiya Proqramının istiqamətlər üzrə bölgüsü” layihəsi daxil edilmişdir.  

Hesablama Palatası aparılmış nəzarət tədbirlərinə əsaslanaraq 2020-ci il və növbəti 

üç il üzrə Dövlət İnvestisiya Proqramının layihəsinin “Azərbaycan Respublikası Dövlət 

İnvestisiya Proqramının tərtibi, icrası, monitorinqi və qiymətləndirilməsi Qaydaları”nın 

bəzi tələblərinə uyğun hazırlanıb təqdim olunmadığı qənaətindədir. Belə ki, nəzarət 

tədbirləri nəticəsində bəzi hallarda sifarişçi təşkilatlar tərəfindən dövlət investisiya 

layihələrinin əsaslandırılmadığı, ilkin strukturunu və qiymətləndirilməsini özündə əks 

etdirən investisiya təkliflərinin hazırlanmadığını və İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim 

olunmadığını, habelə yeni layihələndirilən layihələr üçün layihə-smeta sənədlərinin, 

texniki-iqtisadi əsaslandırmanın və texniki-iqtisadi hesablamaların Proqrama daxil 

edilməsi üçün İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim edilmədiyi müəyyən olunmuşdur. Nəticədə 

əsaslandırılması, ilkin strukturunu və qiymətləndirilməsini özündə əks etdirən investisiya 

təklifləri, texniki-iqtisadi əsaslandırma və texniki-iqtisadi hesablamaları olmayan layihələr 

Dövlət İnvestisiya Proqramına (DİP) daxil edilir ki, bu da öz növbəsində tikinti-quraşdırma 
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işlərinin vaxtında başa çatdırılmaması, DİP üçün nəzərdə vəsaitin il ərzində bir neçə dəfə 

yenidən bölüşdürülməsinə və DİP üzrə proqnozla gözlənilən icra və faktiki icra arasında 

ciddi fərqin olmasına, nəticədə dövlət vəsaitlərinin səmərəli, qənaətlə və nəticəli istifadə 

olunmasına təsir edir. Məlumat üçün bildirək ki, cari ilin ötən dövründə bu xərclərin aşağı 

səviyyədə icrası müşahidə edilir ki, bu da qeyd olunanları bir daha təsdiq edir.  

Əvvəlki illərdən fərqli olaraq 2019-cu ildə Texniki-iqtisadi əsaslandırmaların, layihə-

smeta sənədlərin hazırlanması, məsləhətçi şirkətlərin, investisiya layihələrinin 

qiymətləndirilməsi və monitorinqi üçün ekspertlərin cəlb edilməsi məqsədilə 10,0 mln. 

manat nəzərdə tutulmuş, bu vəsaitdən 01.10.2019-cu il tarixə 2686,8 min manat (27,7%) 

maliyyələşmə aparılmışdır. 2019-cu ilin 9 ayı ərzində bir sıra yeni layihələrə vəsait ayrılıb 

Dövlət İnvestisiya Proqramına daxil edilsə də, bu layihələr üzrə texniki-iqtisadi 

əsaslandırma sənədlərinin hazırlanması üçün vəsait nəzərdə tutulmamışdır.  

Növbəti ildə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşunun həcminin 2019-cu il üzrə nəzərdə 

tutulan vəsait və 2017-2018-ci illər üzrə istifadə olunan vəsaitlə müqayisədə azalma 

gözlənilir. Bununla yanaşı, 2020-ci il üzrə Dövlət İnvestisiya Proqramının sahələr üzrə 

təhlili göstərir ki, son üç illə müqayisədə “nəqliyyat” və “əlil və şəhid ailələri üçün yaşayış 

evlərinin tikintisi” sahələri üzrə daha çox vəsait nəzərdə tutulur.  

Həmçinin, İnvestisiya siyasətinin prioritetləri nəzərə alınaraq 2020-ci ilin Dövlət 

İnvestisiya Proqramında qarşıya qoyulmuş məqsədə və prioritetlərə nail olunmasına 

ayrılan vəsaitlərin həcmi və istiqamətləri üzrə aparılan müqayisə nəticəsində 

aşağıdakıları qeyd etmək olar; 

 2020-ci ilin sosial sahələrə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşundan 807,3 mln. manat 

(16,4%) yönəldilməsi nəzərdə tutulur ki, bu vəsait sosial infrastrukturun qurulmasına 

yönəldiləcəkdir. Həmçinin, növbəti ildə Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üzrə təhsil 

müəssisələrinin təmiri və tikintisi üçün 256,3 mln. manat (5,2%) vəsait nəzərdə tutulur. 

 Ümumilikdə, 2020-ci ildə Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üzrə ayrılmış vəsaitin 

qeyri-neft sektorunun inkişafına və iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunmasına xidmət 

edən layihələrə yönəldilməsi nəzərdə tutulmuşdur; 

 2019-cu il üzrə Dövlət İnvestisiya Proqramının 01.10.2019-cu il tarixə icrasına 

əsasən qeyd olunur ki, 70 layihə üzrə maliyyələşdirmə həyata keçirilməmiş, 100-dən çox 

layihə üzrə isə maliyyələşmə 30%-dən aşağı olmuşdur. Bu da Dövlət İnvestisiya 

Proqramının layihəsinin tərtibi zamanı əksər layihələr üzrə texniki-iqtisadi hesablamalar 

və texniki-iqtisadi əsaslandırmalar aparılmaması ilə yanaşı DİP-in icrası zamanı dövlət 

satınalmalarının vaxtında həyata keçirilməməsi və icra qrafikinə əməl olunmaması ilə 

bağlıdır.  
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 Həmçinin, ayrı-ayrı təşkilatlar və layihələrin icrasına nəzər yetirsək 2019-cu ilin 9 

ayı ərzində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üzrə ayrılmış vəsaitdən istifadə faizi bir sıra 

təşkilatlar üzrə aşağı olmuşdur. Belə ki, qeyd olunan dövr ərzində icra səviyyəsi Bakı 

Şəhər İcra Hakimiyyəti üzrə 28,2%, “Azərxalça” ASC üzrə 38,1%, Fövqəladə Hallar 

Nazirliyi üzrə 38,1%, Dövlət Sərhəd Xidməti üzrə 34,8%, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət 

Komitəsi üzrə 14,0%, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi üzrə 

1,0%, Ekologiya və Təbii Şərvətlər Nazirliyi üzrə 3,0% və “İçərişəhər” Dövlət Tarix-

Memarlıq Qoruğu İdarəsi üzrə 24,0% təşkil etmiş, eləcə də Energetika Nazirliyi üzrə 

2019-cu ildə nəzərdə tutulmuş 450,0 min manat vəsaitdən müvafiq ilin 9 ayı ərzində 

maliyyələşmə aparılmamışdır. 

2018-ci il üzrə DİP-ə daxil edilən investisiya qoyuluşu hesabına maliyyələşdirilən 

layihələrin icra müddəti də əhatə olunaraq bəzi layihə və obyektlərin tikintisinin başa 

çatdırılmasının illərlə (5 il və daha çox müddət) uzandığı müəyyən edilmişdir. Hesablama 

Palatası tərəfindən aparılan nəzarət tədbirlərinin nəticələrinə əsasən qeyd olunur ki, 

layihələr üzrə tikinti işlərinin uzun müddət davam etməsi tikinti-quraşdırma işlərinin 

keyfiyyətinin aşağı olmasına və ya əlavə vəsaitin ayrılmasına səbəb olur ki, bu da dövlət 

vəsaitlərindən tam səmərəli istifadə olunmaması ilə nəticələnir. 

2017-2018-ci illər üzrə Dövlət İnvestisiya Proqramının təhlili göstərir ki, DİP-ə daxil 

edilmiş layihələr üzrə sifarişçi təşkilatlar tərəfindən növbəti illərdə daha təkmil proqnozlar 

verməyə, qabaqlayıcı tədbirlər görməyə, peşəkarlığı artırmağa və faktiki sosial səmərəni 

müəyyən etməyə imkan verən (icrası başa çatmış layihələr üzrə) sonrakı qiymətləndirilmə 

aparılmamışdır.  

Sifarişçi təşkilatlar tərəfindən 2018-ci il dövlət əsaslı vəsait qoyuluşundan ayrılmış 

vəsaitlərin istifadəsi barədə Hesablama Palatasına təqdim olunmuş hesabatlar, müvafiq 

üzləşmə aktları və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının hesabatları təhlil olunaraq 

hesabatlar arasında bəzi uyğunsuzların olması müəyyən edilmişdir. Qeyd edilən fərqlər 

ilin sonunda araşdırılacaqdır.  

İnvestisiya layihələrinin icrasına təsir edən digər bir məqamı da qeyd edək. “Dövlət 

satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 28 dekabr tarixli 1433-VQD nömrəli 

Qanunun icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

2019-cu il 18 mart tarixli 106 nömrəli Qərarı ilə “Malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal 

olunan qiymətlərinin hesablanması üsulları” təsdiq edilmişdir. Təsdiq edilmiş sənədin 

1.2.ci bəndində bu Üsullar dövlət vəsaitləri hesabına mərkəzləşdirilmiş qaydada satın 

alınan ərzaq məhsulları və tarifləri dövlət tərəfindən tənzimlənən mallar (işlər və 
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xidmətlər) istisna olmaqla  satın alınacaq malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan 

qiymətlərinin hesablanması üsullarını müəyyən edir.  

Göründüyü kimi, bu üsullar dövlət  qoyuluşları hesabına satın alınacaq malların 

(işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan qiymətlərinin hesablanmasını tənzimləmir. Belə ki, 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 28 sentyabr tarixli, 178 nömrəli 

qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qiymətləri (tarifləri) dövlət tərəfindən tənzimlənən malların 

(işlərin, xidmətlərin) siyahısı”na əsasən “Tikinti, memarlıq və şəhərsalma sahəsində 

xidmətlər”in (24-cü sıra) qiyməti dövlət tərəfindən tənzimlənir. Bu sahədə qiymətləri 

tənzimləyən Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1995-ci il 4 sentyabr tarixli, 

200 nömrəli və 2008-ci il 5 dekabr tarixli 272 nömrəli qərarları  2017-ci il iyulun 1-i 

tarixindən resurs metodunun tətbiq edilməsi ilə əlaqədar Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 18 

dekabr tarixli, 390 nömrəli Qərarı ilə ləğv edilmiş, həmin qərarla aidiyyəti mərkəzi icra 

hakimiyyəti orqanlarına  müvafiq tapşırıqlar verilsə də, icrası təmin edilməmişdir. Bu isə, 

dövlət  qoyuluşları hesabına satın alınacaq malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan 

qiymətlərinin, əsasən büdcə sifarişlərində göstərilən obyektlərin investor smeta dəyərinin 

hesablanmasında müəyyən boşluğun yaranmasına gətirib çıxarmışdır. 

Qeyd olunan boşluğun  davam etməsi nəticədə əsaslı vəsait yönəldilən layihələr 

üzrə texniki-iqtisadi əsaslandırma və texniki-iqtisadi hesablamalar aparılmadan 

investisiya təklifləri hazırlanaraq  Dövlət İnvestisiya Proqramına  daxil edilir, layihələrin 

icrasına nəzarəti çətinləşdirir, kapital qoyuluşlarından istifadənin qənaətli, səmərəli və 

effektivliyi istiqamətində audit aparılması və müvafiq rəylərin bildirilməsini mümkünsüz 

edir. 

 

“2020-2023-cü illər üzrə Dövlət İnvestisiya Proqramının istiqamətlər üzrə 

bölgüsü” layihəsində 2020-ci ildə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşundan 3958,0 mln. manat 

və xarici kreditlər hesabına 951,0 mln. manat olmaqla ümumilikdə 4909,0 mln. manat 

vəsaitin ayrılması müəyyən edilmişdir.  

“2020-2023-cü illər üçün Dövlət İnvestisiya Proqramının istiqamətlər üzrə 

bölgüsü”nə dair layihə sənədinə əsasən bütün mənbələr hesabına 2020-ci ildə 

infrastruktur layihələrə 3757,7 mln.manat, sosialyönümlü layihələrə 807,3 mln.manat, 

müdafiə və hüquq-mühafizə orqanlarının maddi-texniki bazasının gücləndirilməsinə 

244,0 mln.manat və digər layihələrə 100,0 mln. manat vəsaitin yönəldilməsi nəzərdə 

tutulmuşdur. (Cədvəl 60). 
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Cədvəl 60. 2020-ci ildə Dövlət İnvestisiya Proqramına daxil olan investisiya layihələrinin 

sahələr üzrə proqnozlaşdırılan vəsaitlərin həcmi və mənbəyi barədə məlumat,  

mln. manatla 

 

Dövlət İnvestisiya Proqramının məlumatlarına əsasən, bütün mənbələr hesabına 

infrastruktur təyinatlı layihələr üzrə nəzərdə tutulmuş vəsaitin 69,6%-nin nəqliyyat, 

14,5%-inin kommunal sektoruna, 8,0%-nin su ehtiyatları və irriqasiya sahəsinə, 2,7%-nin 

energetika və sənaye sektoruna, 1,6%-nin ekoloji tədbirlərin həyata keçirilməsinə və 

3,6%-nin kənd təsərrüfatının inkişafına yönəldilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

2020-ci ildə dövlət investisiya qoyuluşu hesabına infrastruktur sahələrinə 2019-cu 

illə müqayisədə 644,4 mln. manat (14,6%) az vəsait nəzərdə tutulmuşdur. 

İstiqamətlər Cəmi 
Dövlət əsaslı 

vəsait qoyuluşu 
Xarici kreditlər 

  
həcmi 

xüsusi 

çəkisi 
həcmi 

xüsusi 

çəkisi 
həcmi 

xüsusi 

çəkisi 

İnfrastruktur layihələri 3757,7 76,5% 2891,0 73,0% 866,7 91,1% 

Nəqliyyat  2614,0 53,2% 1987,0 50,2% 627,0 65,9% 

Kommunal infrastruktur 546,9 11,1% 400,0 10,1% 146,9 15,4% 

Su ehtiyatları və irriqasiya 300,0 6,1% 300,0 7,6% - 0,0% 

Energetika və Sənaye 100,0 2,0% 100,0 2,5% - 0,0% 

Ekologiya 60,5 1,2% 35,0 0,9% 25,5 2,7% 

Kənd təsərrüfatı 136,3 2,8% 69,0 1,7% 67,3 7,1% 

Sosial yönümlü layihələr 807,3 16,4% 767,0 19,4% 40,3 4,2% 

Təhsil müəssisələrinin təmiri və 

tikintisi 
256,3 5,2% 250,0 6,3% 6,3 0,7% 

Səhiyyə obyektlərinin təmiri və 

tikintisi 
117,0 2,4% 100,0 2,5% 17,0 1,8% 

Əlil və şəhid ailələri üçün 

yaşayış evlərinin tikintisi 
110,0 2,2% 110,0 2,8% - 0,0% 

Mədəniyyət obyektlərinin 

tikintisi, bərpası və yenidən 

qurulması  

37,0 0,8% 37,0 0,9% - 0,0% 

İdman obyektlərinin tikintisi, 

yarışların keçirilməsi 
200,0 4,1% 200,0 5,1% - 0,0% 

Digər sosial  87,0 1,8% 70,0 1,8% 17,0 1.8% 

İnstitusional layihələr - 0,0% - 0,0% - 0,0% 

Müdafiə və hüquq-mühafizə 

orqanları 
244,0 5,0% 200,0 5,1% 44,0 4,6% 

Digər layihələr  100,0 2,0% 100,0 2,5%  0,0% 

Ehtiyat   0,0% - 0,0% - 0.0% 

CƏMİ  4909,0 100,0% 3958,0 100,0% 951,0 100,0% 

 Dövlət büdcəsinin xərclərində 

xüsusi çəkisi (%) 
18,2      
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Azərbaycan Respublikasının logistika və nəqliyyat mərkəzi kimi mövqeyinin 

gücləndirilməsi və ölkədə çoxşaxəli nəqliyyat infrastrukturunun yaradılması həyata 

keçirilən investisiya siyasətin prioritet istiqamətlərindəndir. Bu məqsədlə nəqliyyat 

infrastrukturuna 2020-сi ildə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşundan 1987,0 mln. manat və 

xarici kreditlər hesabına 627,0 mln. manat olmaqla ümumilikdə 2614,0 mln. manat 

vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulmuşdur. Növbəti ildə dövlət investisiya qoyuluşu hesabına 

nəqliyyat sektoru üzrə nəzərdə tutulmuş vəsaitin 2019-cu ilin müvafiq göstəricisindən 1,7 

mln. manat (0,1%) az olması proqnozlaşdırılmışdır. 

Respublika üzrə kommunal infrastruktur sahələrin inkişafı, son illər yeni tikilən 

yaşayış və məişət obyektlərinin sayının əhəmiyyətli dərəcədə artması, istehlakçıların 

fasiləsiz və keyfiyyətli kommunal xidmətlərlə təmin olunması məqsədilə həyata keçirilən 

iqtisadi və sosial siyasətə uyğun olaraq kommunal təsərrüfatının ayrı-ayrı sahələri üzrə 

islahatların davam etdirilməsi üçün kommunal infrastruktur sahələrinə 2020-ci ildə əsaslı 

vəsait qoyuluşu üzrə 400,0 mln.manat, xarici kreditlər hesabına 146,9 mln.manat olmaqla 

ümumilikdə 546,9 mln. manat vəsaitin ayrılması proqnozlaşdırılmışdır. 2020-ci ildə dövlət 

investisiya qoyuluşu hesabına müvafiq sahə üzrə 2019-cu illə müqayisədə 279,9 mln. 

manat (33,8%) az vəsait nəzərdə tutulmuşdur.  

Su ehtiyatları və irriqasiya (meliorasiya) sektoruna 2020-ci ildə dövlət əsaslı vəsait 

qoyuluşundan 300,0 mln. manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulmuşdur. 2020-ci ildə 

dövlət investisiya qoyuluşu hesabına su ehtiyatları və irriqasiya sektoru üzrə nəzərdə 

tutulmuş vəsaitin 2019-cu ilin müvafiq göstəricisindən 5,9 mln. manat (2,0%) çox olması 

proqnozlaşdırılmışdır. 

“Azərbaycan Respublikasında sənayenin inkişafına dair 2015-2020-ci illər üçün 

Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq sənayenin modernləşdirilməsi və strukturunun 

təkmilləşdirilməsi, qeyri-neft sənayesinin ixrac potensialının artırılması, enerjidən 

səmərəli istifadə edən, yüksək əlavə dəyər yaradan rəqabətqabiliyyətli sənaye 

istehsalının genişləndirilməsi və  elmtutumlu və innovativ istehsalın genişləndirilməsi 

növbəti illərdə sənaye siyasətinin əsas istiqamətləri kimi müəyyən edilmişdir. 

Energetika sənayesinin inkişafı və onun səmərəliliyinin artırılması məqsədilə 2020-

ci ildə energetika və sənaye sektoruna dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu hesabına 100,0 mln. 

manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur. Növbəti ildə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu 

hesabına müvafiq sektor üzrə 2019-cu illə müqayisədə 348,6 mln. manat (4,5 dəfə) az 

vəsait nəzərdə tutulmuşdur. 

Ekologiya sektoruna 2020-ci ildə proqnozlaşdırılan 60,5 mln. manat vəsaitin 

Azərbaycan Respublikasında mövcud ekoloji sistemlərin qorunmasına, təbii ehtiyatlardan 
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səmərəli istifadəyə, əhalinin ekoloji cəhətdən təmiz içməli su ilə təminatına, Xəzər 

dənizinin çirklənmədən mühafizəsinə, ətraf mühitin qorunması istiqamətində tədbirlərin 

davam etdirilməsinə yönəldilməsi nəzərdə tutulur. 2020-ci ildə dövlət investisiya qoyuluşu 

hesabına ekologiya sektoru üzrə nəzərdə tutulmuş vəsaitin 2019-cu ilin müvafiq 

göstəricisindən 1,0 mln. manat (1,6%) az olması proqnozlaşdırılmışdır. 

Aqrar sahənin davamlı inkişafının dəstəklənməsi üçün kənd təsərrüfatı sektoruna 

2020-ci ilin büdcə layihəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üçün nəzərdə tutulmuş 

vəsaitdən 69,0 mln. manat və xarici kredit hesabına 67,3 mln. manat olmaqla ümumilikdə 

136,3 mln.manat vəsaitin ayrılması proqnozlaşdırılır. Növbəti ildə dövlət investisiya 

qoyuluşu hesabına kənd təsərrüfatı sektoru üzrə nəzərdə tutulmuş vəsaitin 2019-cu ilin 

müvafiq göstəricisindən 19,0 mln. manat (12,3%) az olması proqnozlaşdırılmışdır. 

2020-ci ildə sosial yönümlü layihələrə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşundan 767,0 

mln. manat və xarici kreditlər hesabına 40,3 mln.manat olmaqla ümumilikdə 807,3 

mln.manat vəsaitin yönəldilməsi “2020-2023-cü illər üzrə Dövlət İnvestisiya Proqramının 

istiqamətlər üzrə bölgüsü”ndə öz əksini tapmışdır. 2020-ci ildə dövlət investisiya qoyuluşu 

hesabına sosial sahələr üzrə 2019-cu illə müqayisədə 242,9 mln. manat (23,1%) az vəsait 

nəzərdə tutulmuşdur. 

Bütün mənbələr hesabına sosial yönümlü layihələrə yönəldilən vəsaitin 256,3 

mln.manatı təhsil müəssisələrinin təmiri və tikintisinə, 117,0 mln.manatı səhiyyə 

obyektlərinin təmiri və tikintisinə, 110,0 mln.manatı əlil və şəhid ailələri üçün yaşayış 

evlərinin tikintisinə, 37,0 mln.manatı mədəniyyət obyektlərinin tikintisi, bərpası və 

yenidənqurulmasına, 200,0 mln.manatı idman obyektlərinin tikintisi və yarışların 

keçirilməsinə, 87,0 mln.manat isə digər sosial layihələrin icrasına yönəldilməsi nəzərdə 

tutulmuşdur.  

2020-ci ildə təhsil sahəsi üzrə əsaslı vəsait qoyuluşu və xarici kreditlər hesabına 

256,3 mln. manat vəsait proqnozlaşdırılmışdır. Növbəti ildə dövlət investisiya qoyuluşu 

hesabına bu sahə üzrə nəzərdə tutulmuş vəsaitin 2019-cu ilin müvafiq göstəricisindən 

71,8 mln. manat (21,9%) az olması proqnozlaşdırılmışdır. 

2020-ci ildə səhiyyə sahəsinə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu və xarici kreditlər 

hesabına 117,0 mln. manat vəsait yönəldiləcəkdir. 2020-ci ildə dövlət investisiya 

qoyuluşu hesabına sosial sahələr üzrə 2019-cu illə müqayisədə 42,4 mln. manat (56,8%) 

çox vəsait nəzərdə tutulmuşdur. 

Sosial-təminat sahəsində əlillərin və şəhid ailələrinin mənzil şəraitinin 

yaxşılaşdırılması və əlillər üçün bərpa mərkəzlərinin yaradılması ilə bağlı işlər 2020-ci ildə 

də davam etdiriləcəkdir. Bu məqsədlə növbəti ildə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşundan 
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respublikanın rayon və şəhərlərində əlil və şəhid ailələri üçün yaşayış evlərinin tikintisi 

üçün əsaslı vəsait qoyuluşu hesabına 110,0 mln.manat vəsait proqnozlaşdırılmışdır. 

Növbəti ildə dövlət investisiya qoyuluşu hesabına bu sahə üzrə nəzərdə tutulmuş vəsaitin 

2019-cu ilin müvafiq göstəricisindən 52,5 mln. manat (1,9 dəfə) çox olması 

proqnozlaşdırılmışdır. 

2020-ci ildə ildə mədəniyyət obyektlərinin tikintisi, bərpası və yenidənqurulmasının 

davam etdirilməsi məqsədilə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşundan 37,0 mln. manat (2019-

cu illə müqayisədə 43,7 mln. manat (2,2 dəfə) az vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulmuşdur.  

“Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il və sonrakı üç il üzrə iqtisadi və sosial inkişaf 

konsepsiyası və proqnoz göstəriciləri”ndə müəyyən edilmiş idman siyasətinə uyğun 

olaraq tədbirlərin maliyyələşdirilməsi məqsədilə 2020-ci ildə idman obyektlərinin 

tikintisinə və yarışların keçirilməsinə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşundan 200,0 mln. manat 

vəsait proqnozlaşdırılmışdır.  

Digər sosial yönümlü layihələrə isə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşundan 87,0 mln. 

manat vəsait proqnozlaşdırılmışdır. Digər sosial yönümlü layihələrə Asan xidmət 

mərkəzlərinin və sosial xidmət obyektlərinin tikintisi layihələri daxildir. Növbəti ildə dövlət 

investisiya qoyuluşu hesabına bu sahə üzrə nəzərdə tutulmuş vəsaitin 2019-cu ilin 

müvafiq göstəricisindən 26,5 mln. manat (23,4%) az olması proqnozlaşdırılmışdır. 

Növbəti ildə “Müdafiə və hüquq-mühafizə orqanları” istiqaməti üzrə bütün 

mənbələr hesabına proqnozlaşdırılmış 244,0 mln. manat məbləğində vəsaitin bu sahənin 

maddi-texniki bazasının gücləndirilməsinə, mütərəqqi ədliyyə xidmətləri və müasir 

məhkəmə infrastrukturunun dəstəklənməsi, rayon məhkəmələri üçün inzibati binaların 

tikintisi işlərinin aparılmasının maliyyələşdirilməsinə yönəldilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

2020-ci ilin büdcə layihəsində digər təyinatlı layihələr üzrə 100,0 mln.manat vəsait 

proqnozlaşdırılmışdır. 

Beləliklə, DİP-ə yönəldilən vəsaitlərin həcmi və strukturunun dövlət investisiya 

siyasətinə və prioritetlərinə uyğunluğunun müəyyən edilməsi məqsədilə İqtisadiyyat 

Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi və Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına, 2017-2019-cu 

illər üzrə Dövlət İnvestisiya Proqramının icrasına və “2020-2023-cü illər üzrə Dövlət 

İnvestisiya Proqramının istiqamətlər üzrə bölgüsü” layihəsinə, eləcə də Hesablama 

Palatası tərəfindən aparılmış kənar dövlət maliyyə nəzarət tədbirlərinin nəticələri 

əsasında aparılmış təhlilə əsasən aşağıdakıları təklif etmək olar: 

1. Sifarişçi təşkilatlar tərəfindən dövlət investisiya layihələrinin əsaslandırılması, 

ilkin strukturunu və qiymətləndirilməsini özündə əks etdirən investisiya təkliflərinin 

hazırlanmasını  və İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim olunmasını; habelə yeni layihələndirilən 
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layihələr üçün layihə-smeta sənədləri, texniki-iqtisadi əsaslandırma və texniki-iqtisadi 

hesablamaların Proqrama daxil edilməsi üçün İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim edilməsini;  

2. Layihələrin nəzərdə tutulmuş qrafik üzrə icrasını təmin etmək məqsədilə açıq 

tender metodunun tətbiqinə üstünlük verilməklə satınalma prosedurlarının daha qısa 

müddət ərzində və elektron portal vasitəsilə həyata keçirilməsini və maliyyələşmənin 

vaxtında aparılmasını; 

3. Layihələr üzrə icra qrafikinə əməl olunmasını, ödənişlərin vaxtında aparılmasını, 

tikinti-quraşdırma işlərinə nəzarətin, o cümlədən monitorinqlərin artırılmasını; 

4. Növbəti illər üzrə Dövlət İnvestisiya Proqramının (DİP) tərtibi zamanı keçid 

layihələrin maliyyələşdirilməsinə üstünlük verilməsini və başa çatmamış tikililər üzrə 

tikinti-quraşdırma işlərinin surətləndirilməsi və başa çatmamış tikililərin həcmi çox olan 

sifarişçi təşkilatlara vəsait ayrılması məsələsinə diqqət yetirilməsini; 

 

5.6. Mərkəzləşdirilmiş və yerli xərclər 

 

“Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanun layihəsində dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərcləri 26063,6 

mln. manat olmaqla 2019-cu ilin təsdiq edilmiş proqnoz göstəricisi ilə müqayisədə 1716,4 

mln. manat və ya 7,0%, 2019-cu ilin gözlənilən icra göstəricisi ilə müqayisədə 2086,8 mln. 

manat və ya 8,7% çox proqnozlaşdırılmışdır (Cədvəl 61). Mərkəzləşdirilmiş xərclər dövlət 

büdcəsinin bütün funksional bölmələri üzrə nəzərdə tutulmuşdur ki, burada da ən böyük 

xüsusi çəki 21,3% olmaqla “İqtisadi fəaliyyət” bölməsinə aiddir.  

Cədvəl 61. 2018-2020-ci illərdə funksional təsnifat üzrə dövlət büdcəsinin 
mərkəzləşdirilmiş xərclərinin strukturu, mln. manatla 

Bölmələr 
2018-ci 
il icra   

2019-cu il 
gözlənilən 

icra 

2020-ci 
layihə 

2018-ci il icra 
ilə müqayisə 

2019-cu il 
gözlənilən icra 
ilə müqayisə 

Mütləq faiz Mütləq faiz 

Ümumi dövlət xidmətləri 3429,0 3800,3 3869,3 440,3 112,8 69,0 101,8 

Müdafiə və milli təhlükəsizlik 2842,7 3152,2 3853,6 1010,9 135,6 701,4 122,3 

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-
mühafizə və prokurorluq 

1316,4 1532,2 1973,0 656,7 149,9 440,8 128,8 

Təhsil 1793,1 2013,0 2829,7 1036,6 157,8 816,7 140,6 

Səhiyyə 509,4 794,8 1367,3 857,9 268,4 572,5 172,0 

Sosial müdafiə və sosial 
təminat 

2148,7 2456,7 3239,9 1091,2 150,8 783,2 131,9 

Mədəniyyət, incəsənət, 
informasiya, bədən tərbiyəsi və 
digər kateqoriyalara aid 
edilməyən sahədə fəaliyyət 

272,0 324,4 426,2 154,2 156,7 101,8 131,4 

Mənzil və kommunal təsərrüfatı 140,9 84,9 138,6 -2,3 98,3 53,7 163,3 
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Kənd təsərrüfatı 703,4 823,8 921,0 217,6 130,9 97,2 111,8 

Ətraf mühitin mühafizəsi 144,5 79,5 109,0 -35,5 75,4 29,5 137,1 

İqtisadi fəaliyyət 6671,2 7145,6 5558,7 -1112,5 83,3 -1586,9 77,8 

Əsas bölmələrə aid edilməyən 
xidmətlər 

2061,4 1769,5 1777,2 -284,1 86,2 7,8 100,4 

XƏRCLƏRİN CƏMİ 22032,6 23976,8 26063,6 4031,0 118,3 2086,8 108,7 

 

Qeyd edək ki, ayrı-ayrı funksional bölmələr üzrə mərkəzləşdirilmiş xərclərin müvafiq 

bölmələr üzrə dövlət büdcəsinin xərclərində payı 38,9-100,0% arasında dəyişir. Belə ki, 

“Ətraf mühitin mühafizəsi” və “Mənzil və kommunal təsərrüfatı” bölmələri üzrə 

mərkəzləşdirilmiş xərclərin payı daha az olmaqla müvafiq olaraq 38,9% və 55,6% 

səviyyəsində nəzərdə tutulmuş, 2 bölmə (“Müdafiə və milli təhlükəsizlik”, “Kənd 

təsərrüfatı”) üzrə isə xərclər tam olaraq mərkəzləşdirilmiş xərclər üzrə 

proqnozlaşdırılmışdır. 

2019-cu ilin gözlənilən icra göstəricisi ilə növbəti ildə funksional təsnifat üzrə 

mərkəzləşdirilmiş xərclərdə ən yüksək artım “Təhsil” bölməsində nəzərdə tutulmuşdur.  

Belə ki, müvafiq xərclər 816,7 mln. manat çox olmaqla 2829,7 mln. manat məbləğində 

proqnozlaşdırılmışdır. Ən çox azalma isə 1586,9 mln manat və ya 22,2% olmaqla “İqtisadi 

fəaliyyət” bölməsi üzrə proqnozlaşdırılmışdır.  

Mərkəzləşdirilmiş xərclər iqtisadi təsnifatın 8 bölməsi üzrə nəzərdə tutulmuşdur. 

2019-cu ilin gözlənilən icra göstəricisi ilə müqayisədə növbəti ilin büdcə layihəsində 

mərkəzləşdirilmiş xərclərin 2086,8 mln. manat və ya 8,7% çox nəzərdə tutulması iqtisadi 

təsnifatın 4 bölməsi (faizlər üzrə ödənişlər, subsidiyalar, qeyri-maliyyə aktivləri, öhdəliklər 

üzrə maliyyə əməliyyatları) üzrə  ümumilikdə 3259,7 mln. manat az, digər 4 bölmə üzrə 

isə (əməyin ödənişi, malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması, qrantlar və digər 

ödənişlər, sosial ödənişlər) xərclərin 5346,5 mln. manat çox proqnozlaşdırılması 

hesabınadır. Növbəti ilin büdcə layihəsində 2019-cu ildə olduğu kimi maliyyə aktivləri üzrə 

əməliyyatlara vəsaitin yönəldilməsi nəzərdə tutulmamışdır. Artımda əsas pay əməyin 

ödənişi və malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması üzrə nəzərdə tutulmuşdur. 

“Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanun layihəsində dövlət büdcəsinin yerli xərcləri 850,1 mln. manat 

olmaqla 2018-ci ilin icra göstəricisi ilə müqayisədə 151,1 mln. manat və ya 21,6%, 2019-

cu ilin təsdiq edilmiş proqnoz göstəricisi ilə müqayisədə 7,3 mln. manat manat və ya 0,8%, 

2019-cu ilin gözlənilən icra göstəricisi ilə müqayisədə 23,3 mln. manat və ya 2,8% çox 

proqnozlaşdırılmışdır (Cədvəl 62).  
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Cədvəl 62. 2018-2020-ci illərdə funksional təsnifat üzrə dövlət büdcəsinin yerli xərclərinin 

strukturu, mln. manatla 

Bölmələr 
2018-ci il 

icra   

2019-cu il 
gözlənilən 

icra 

2020-ci 
layihə 

2018-ci il icra ilə 
müqayisə 

2019-cu il 
gözlənilən icra ilə 

müqayisə 

Mütləq faiz Mütləq faiz 

Ümumi dövlət xidmətləri 94,7 108,6 158,0 63,2 166,7 49,4 145,5 

Məhkəmə hakimiyyəti, 
hüquq-mühafizə və 
prokurorluq 

1,4 4,7 0,0 -1,4 1,5 -4,7 0,5 

Təhsil 170,3 230,0 326,1 155,8 191,5 96,1 141,8 

Səhiyyə 200,5 226,8 1,7 -198,8 0,8 -225,2 0,7 

Sosial müdafiə və sosial 
təminat 

5,2 3,6 4,7 -0,6 89,0 1,0 128,2 

Mədəniyyət, incəsənət, 
informasiya, bədən tərbiyəsi 
və digər kateqoriyalara aid 
edilməyən sahədə fəaliyyət 

7,6 8,5 12,9 5,4 170,7 4,5 152,6 

Mənzil və kommunal 
təsərrüfatı 

70,0 64,6 110,6 40,6 158,0 46,0 171,2 

Ətraf mühitin mühafizəsi 95,0 126,3 170,9 75,8 179,8 44,6 135,3 

İqtisadi fəaliyyət 40,4 38,7 43,7 3,3 108,2 5,1 113,1 

Əsas bölmələrə aid 
edilməyən xidmətlər 

13,9 15,0 21,5 7,6 154,8 6,5 143,1 

XƏRCLƏRİN CƏMİ 699,0 826,8 850,1 151,1 121,6 23,3 102,8 

 

Yerli xərclər dövlət büdcəsinin 12 funksional bölməsindən 10-u üzrə nəzərdə 

tutulmuşdur ki, burada da ən böyük xüsusi çəki 38,4% olmaqla “Təhsil” bölməsinə aiddir. 

2019-cu illə müqayisədə əhəmiyyətli azalma 133,4 dəfə və ya 225,2 mln. manat 

olmaqla “Səhiyyə”, ən böyük artım 41,8% və ya 96,1 mln. manat olmaqla “Təhsil” bölməsi 

üzrə proqnozlaşdırılmışdır. Qeyd edək ki, “Təhsil” bölməsi üzrə yerli xərclərdə nəzərdə 

tutulan artım həm məktəbəqədər təhsil, həm də ərazi maliyyə hesablaşma mərkəzləri və 

mərkəzləşdirilmiş mühasibatlıqla bağlı yerli icra hakimiyyəti orqanlarının xərcləri üzrə 

proqnozlaşdırılmışdır. 

 Yerli xərclər iqtisadi təsnifatın 5 bölməsi üzrə proqnozlaşdırılmışdır. 2019-cu illə 

müqayisədə 2020-ci ilin büdcə layihəsində yerli xərclərin 23,3  mln. manat artması iqtisadi 

təsnifatın 2 bölməsi üzrə (əməyin ödənişi və sosial ödənişlər) ümumilikdə 37,5 mln. manat 

azalması, 3 bölməsi (malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması, subsidiyalar, qeyri-

maliyyə aktivləri) üzrə isə 60,8 mln. manat artması hesabına nəzərdə tutulur. Artımda 

əsas pay malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması (57,9%) xərclərinə aiddir.  Qeyd 

edək ki, əməyin ödənişi və malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması xərcləri dövlət 

büdcəsinin yerli xərclərində növbəti ildə müvafiq olaraq 37,9% və 48,8%-lə də ən yüksək 

paya malik olacağı gözlənilir. 
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VI BÖLMƏ. DÖVLƏT BÜDCƏSİNİN KƏSİRİ VƏ KƏSİRİN MALİYYƏLƏŞMƏ 

MƏNBƏLƏRİ 

 

“Azərbaycan Respublikasının 2020-cu il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanun layihəsində dövlət büdcəsi kəsirinin yuxarı həddi 2779,2 mln.  

manat məbləğində müəyyən edilmişdir ki, bu 2018-ci ilin dövlət büdcəsinin faktiki 

kəsirindən 2556,4 mln. manat və ya 12,5 dəfə çox, 2019-cu il dövlət büdcəsinin 

proqnozlaşdırılan kəsirindən isə 757,2 mln. manat və ya 37,4% çoxdur. Qeyd edək ki, 

Qanun layihəsində dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsi mənbəyi olaraq 

özəlləşdirmədən, digər mənbələrdən 

daxilolmalar (daxili və xarici 

borclanma, 2020-cu ilin 1 yanvar 

tarixinə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə 

hesabının qalığı) göstərilmişdir.  

Dövlət büdcəsi kəsirinin ÜDM-ə 

nisbəti 2018-ci ildə 1,4% 

proqnozlaşdırılmış, ilin sonuna 0,3% 

təşkil etmişdir. Bu göstəricinin 2019-cu 

ildə 2,6%, 2020-ci ildə isə 3,4% təşkil 

edəcəyi nəzərdə tutulmuşdur.  

Dövlət büdcəsi kəsirinin mənbələr 

üzrə maliyyələşdirilməsi barədə 

Maliyyə Nazirliyinin 2019-cu ilin 8 aylıq 

məlumatında təsdiq olunmuş 1187,9 

mln. manat maliyyələşmə məbləğinə 

qarşı 616,0 mln. manat daxilolmalar icra olunmuşdur ki, bu 2019-cu illik (2022,0 mln. 

manat məbləğində) proqnozun 30,5%-ni, 8 aylıq (1187,9 mln. manat məbləğində) 

proqnozun isə 51,9%-ni təşkil edir.  

2020-ci ildə dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşmə mənbələri aşağıdakı kimi 

proqnozlaşdırılmışdır.  

 Özəlləşdirmədən daxilolmalar.  

Büdcə layihəsində 2020-cu il dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsi 

mənbələrindən biri kimi dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən daxil olan vəsait 62,0 mln. 

manat məbləğində nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da 2018-ci ilin müvafiq icra göstəricisindən 

“Büdcə sistemi haqqında” Azəbaycan 

Respublikasının Qanunun  

 

Maddə 24. Dövlət büdcəsinin kəsiri 

 

24.1. Dövlət büdcəsi kəsirinin məbləği 

növbəti büdcə ili üzrə dövlət büdcəsi 

haqqında qanunla müəyyən edilir. 

24.2. Büdcə kəsirinin maliyyələşməsi 

dövlət borcu və digər mənbələr hesabına 

həyata keçirilir. 

 

HAŞİYƏ 
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39,2 mln. manat və ya 38,7% az, 2019-cu ilin proqnoz göstəricisindən isə 18,0 mln. manat 

və ya 22,5% azdır.  

Özəlləşdirmədən daxilolmalar üzrə proqnoz göstəricinin 2018-ci illə müqayisədə 

2019-cu ildə 20,0 mln. manat, 2019-cu illə müqayisədə isə 2020-cu ildə daha 18,0 mln. 

manat məbləğində azaldılması, ötən ildə olduğu kimi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 21 oktyabr 2016-clı il tarixli 550s nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “Orta 

müddətli dövr ərzində dövlət mülkiyyətində saxlanılacaq dövlət müəssisələrinin 

tabeliyindən çıxarılaraq özəlləşdirilməsi nəzərdə tutulan qeyri-profil müəssisə və 

obyektlərin təsdiq edilmiş Siyahısı”nda dəyişikliklərin edilməsi ilə izah oluna bilər. 

Maliyyə Nazirliyinin məlumatına əsasən 2019-cu ilin 8 ayı ərzində dövlət əmlakının 

özəlləşdirilməsindən dövlət büdcəsinə 63,3 mln. manat vəsait daxil olmuşdur ki, bu 2019-

cu il üçün illik proqnozun (80000,0 min manat) 79,1%-nə bərabər olmaqla, 8 ay üçün 

müəyyən edilmiş tapşırıqdan (47230,0 min manat) isə 16,1 mln. manat və ya 34,1% 

çoxdur.  

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin hesabat məlumatlarına əsasən, 2019-cu ilin 6 

ayı ərzində dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən dövlət büdcəsinə daxil olmuş  40,9 

mln.manat vəsaitdən 9,8 mln. manatı Kiçik dövlət müəssisə və obyektləri, icarəyə verilmiş 

qeyri-yaşayış sahələri, yarımçıq tikililərin və daşınar dövlət əmlakının 

özəlləşdirilməsindən, 3959,0 min manatı İnvestisiya müsabiqəsi yolu ilə özəlləşdirməyə 

yönəldilən müəssisələrin (səhmlərin, hissələrin) satışından, 464,7 min manatı Səhmdar 

cəmiyyətlərinə çevrilmiş dövlət müəssisələrinin (obyektlərinin) səhmlərinin pul 

hərraclarında satışından, 26,6 mln. manatı Özəlləşdirilmiş müəssisə və obyektlərin 

yerləşdiyi torpaq sahələrinin birbaşa satışından, 5,1 min manatı Özəlləşdirmə prosesində 

yaradılmış və səhmləri bütövlükdə yaxud  səhmlərinin bir hissəsi dövlətə məxsus olan 

səhmdar cəmiyyətlər tərəfindən dövlət büdcəsinə dividendlərin ödənilməsi üzrə 

olmuşdur.   

01.07.2019-cu il tarixə özəlləşdirmə prosesində müxtəlif sahələr üzrə Əmlak 

Məsələləri Dövlət Komitəsinin (ƏMDK) sərəncamına verilmiş və hazırda 

özəlləşdirilməmiş 733 dövlət müəssisə və obyektlərinin balans üzrə əsas vəsaitlərinin 

dəyəri 35,3 mln. manat, özəlləşdirilməsinə məhdudiyyətlər qoyulmamış və tam 

özəlləşdirilməmiş 131 səhmdar cəmiyyətləri üzrə nizamnamə kapitalında dövlətə məxsus 

payın (səhmlərin) həcmi 103,5 mln. manat təşkil etmişdir. Eyni zamanda, həmin tarixə 

dövlət müəssisələrinin iştirakı ilə yaradılmış, nizamnamə kapitalında dövlətin payı olan və 

özəlləşdirməyə açıq elan edilmiş birgə müəssisələrdə dövlətə məxsus payın həcmi 1,4 
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mln. manat olmuşdur. Bununla yanaşı, qeyd olunduğu kimi, 01.07.2019-cu il tarixə 

ƏMDK-nın sərəncamında sayı 673 ədəd olmaqla sahəsi 10203,7 min m2 təşkil edən icarə 

müqaviləsi olan torpaq sahələri mövcud olmuşdur. 

 

Özəlləşdirmədən daxilolmalar üzrə borc qalıqları 01.07.2019-cu il tarixə isə ilin 

əvvəli ilə müqayisədə 5,7 mln. manat artaraq 19,6 mln. manat  təşkil etmişdir ki, bunun 

7,9 mln. manat məbləğini Kiçik dövlət müəssisə və obyektləri, icarəyə verilmiş qeyri-

yaşayış sahələri, yarımçıq tikililərin və daşınar dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən, 

11,0 mln. manatını İnvestisiya müsabiqəsi yolu ilə özəlləşdirməyə yönəldilən 

müəssisələrin (səhmlərin, hissələrin) satışından, 170,5 min manatını Səhmdar 

cəmiyyətlərinə çevrilmiş dövlət müəssisələrinin (obyektlərinin) səhmlərinin pul 

hərraclarında satışından, 452,6 min manat məbləğini isə Özəlləşdirilmiş müəssisə və 

obyektlərin yerləşdiyi torpaq sahələrinin birbaşa satışından əldə edilən vəsaitlər üzrə 

qalıq məbləğləri təşkil etmişdir.  

2018-ci ildə özəlləşdirmədən daxilolmalar üzrə qalıq məbləğlərin artımı əsasən 

İnvestisiya müsabiqəsi yolu ilə özəlləşdirməyə yönəldilən müəssisələrin (səhmlərin, 

hissələrin) satışından, əsas məbləği isə bu mənbədən və Kiçik dövlət müəssisə və 

obyektlərinin, icarəyə verilmiş qeyri-yaşayış sahələrinin, yarımçıq tikililərin və daşınar 

dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən əldə edilən vəsaitlər üzrə olmuşdur. 2019-cu ilin 6 

ARAYIŞ 

 

ƏMDK-dən Hesablama Palatasına təqdim olunmuş məlumatlara əsasən, Özəlləşdirmədən 

daxilolmalar üzrə vaxtı çatmış (hesablanmış), lakin dövlət büdcəsinə ödənilməmiş vəsaitlər 

üzrə qalıqların məbləği 2018-ci ilin əvvəlinə 16,5 mln.manat olmuş,  2018-ci il ərzində 

İnvestisiya müsabiqəsi yolu ilə özəlləşdirməyə yönəldilən müəssisələrin (səhmlərin, 

hissələrin) satışı üzrə 5,7 mln. manat, Özəlləşdirilmiş müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi 

torpaq sahələrinin birbaşa satışı üzrə 37,0 min manat artmasına baxmayaraq, Kiçik dövlət 

müəssisə və obyektləri, icarəyə verilmiş qeyri-yaşayış sahələri, yarımçıq tikililərin və daşınar 

dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən əldə edilən vəsaitlər üzrə 8,0 mln. manat, Səhmdar 

cəmiyyətlərinə çevrilmiş dövlət müəssisələrinin (obyektlərinin) səhmlərinin pul 

hərraclarında satışı üzrə 367,8 min manat azalması hesabına ümumilikdə 2,6 mln. manat 

azalaraq 2019-cu ilin əvvəlinə 13,9 mln. manat olmuşdur.  

 



251 

 

ayı ərzində isə İnvestisiya müsabiqəsi yolu ilə özəlləşdirməyə yönəldilən müəssisələrin 

(səhmlərin, hissələrin) satışı üzrə daha 5,0 mln. manat borc qalığı yaranmış, Kiçik dövlət 

müəssisə və obyektləri, icarəyə verilmiş qeyri-yaşayış sahələri, yarımçıq tikililərin və 

daşınar dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi üzrə borc qalıqları 880,2 min manat artmış, eyni 

zamanda Səhmdar cəmiyyətlərinə çevrilmiş dövlət müəssisələrinin (obyektlərinin) 

səhmlərinin pul hərraclarında satışı və Özəlləşdirilmiş müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi 

torpaq sahələrinin birbaşa satışı üzrə isə qalıq məbləğləri müvafiq olaraq 122,2 min 

manat və 46,2 min manat azalmışdır. 

Beləliklə, 2018-ci ildə və 2019-cu ilin birinci yarımili ərzində özəlləşdirmədən 

daxilolmalar üzrə qalıq məbləğlərin artımı əsasən İnvestisiya müsabiqəsi yolu ilə 

özəlləşdirməyə yönəldilən müəssisələrin (səhmlərin, hissələrin) satışı üzrə 10,7 

mln.manat məbləğində yeni borc qalıqlarının yaranması hesabına olmuşdur. 

Qeyd edək ki, 01.07.2019-cu il tarixə özəlləşdirmə prosesində yaradılmış və hazırda 

səhmləri bütövlükdə yaxud qismən dövlətə məxsus 131 səhmdar cəmiyyəti mövcud 

olmuşdur. Onların ümumilikdə nizamnamə kapitalı 138,7 mln. manat, dövlətə məxsus 

payların (səhmləri) həcmi 103,6 mln.manat təşkil etmişdir. Həmin cəmiyyətlər tərəfindən 

dövlət büdcəsinə cəmi 2018-ci ildə 40,3 min manat, 2019-cu ilin 6 ayı ərzində 5,1 min 

manat dividend ödənilmiş, bu vəsaitlər özəlləşdirmədən əldə edilən vəsaitlərə daxil 

edilmişdir. 

Eyni zamanda, 01.07.2019-cu il tarixə dövlət müəssisələrinin iştirakı ilə yaradılmış 

və nizamnamə kapitalında dövlətin payı olan 26 (bunlardan 15-i özəlləşdirməyə açıq olan) 

birgə müəssisə mövcud olmuşdur ki, onların ümumilikdə 38,5 mln. manat həcmində 

nizamnamə kapitalında dövlətin payı 8,9 mln. manat təşkil etmişdir.  

Hesablama Palatası, təqdim etdiyi rəylərdə də qeyd edildiyi kimi, vaxtı çatmış 

(hesablanmış), lakin dövlət büdcəsinə ödənilməmiş vəsaitlər üzrə qalıqların, xüsusən də 

İnvestisiya müsabiqəsi yolu ilə özəlləşdirməyə yönəldilən müəssisələrin (səhmlərin, 

hissələrin) satışı üzrə  borc qalıqlarının, birgə müəssislərin, özəlləşdirmə prosesində 

yaradılmış səhmdar cəmiyyətlərin nizamnamə kapitalındakı dövlətə məxsus paylara, 

səhmlərə görə dividendlərin hesablanaraq dövlət büdcəsinə vaxtında ödənilməsinin 

təmin edilməsi, özəlləşdirilməsinə məhdudiyyətlər qoyulmamış dövlət müəssisə və 

obyektlərin, dövlətə məxsus payların (səhmlərin) özəlləşdirilməsinin sürətləndirilməsi  

imkanlarından çıxış edərək özəlləşdirmədən daxilolmalar üzrə əlavə ehtiyat 

potensialından istifadəni məqsədəuyğun hesab edir.  

 

 



252 

 

 Daxili və xarici borclanma 

Daxili borclanmadan (ölkə daxilində qiymətli kağızların (dövlət istiqrazlarının) 

yerləşdirilməsindən) daxilolmalar hesabına 2020-ci il dövlət büdcəsi kəsirinin 100,0 mln. 

manat məbləğinin maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsinə 2018-ci ildə daxili və xarici 

borclanmadan daxilolmalar hesabına 222,6 mln. manat yönəldilmiş, 2019-cu ilin 8 ayı 

üzrə müvafiq daxilolmalar üzrə 106,4 mln. manat məbləğində proqnoza qarşı 218,0 mln. 

manat, yəni 111,6 mln. manat və ya 2,0 dəfə çox təşkil etmişdir ki, bu daxili borclanmadan, 

ölkə daxilində qiymətli kağızların (istiqrazların) yerləşdirilməsindən olmuşdur. 

 Dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabının qalığı 

2020-ci ilin 1 yanvar tarixinə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabının qalığı 

hesabına həmin ilin dövlət büdcəsi kəsirinin 1666,2 mln. manat məbləğinin 

maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur ki, bu mənbədən 2019-cu ilin 8 ayının yekunları 

üzrə büdcə kəsirinin maliyyələşdirilməsi həyata keçirilməmişdir. 

Dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabının qalığı 01.01.2017-ci il tarixə 2307,2 mln. 

manat, 01.01.2018-ci il tarixə 1644,6 mln. manat, 01.01.2019-cu il tarixə 872,4 min manat, 

31.08.2019-cu il tarixə 1516,9 mln. manat təşkil etmişdir. 

 Xaricdən cəlb edilmiş kreditlər 

Eyni zamanda, qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət 

büdcəsinin layihəsi ilə birgə təqdim edilmiş məlumat əsasən, 2019-cu ildə nəzərdə 

tutulduğu kimi, növbəti ildə də xaricdən cəlb edilmiş kreditlərin (951,0 mln. manat) dövlət 

büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsinə yönəldilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

2019-cu ilin  8 ayı ərzində xaricdən cəlb edilmiş kreditlər hesabına dövlət büdcəsi 

kəsirinin bağlanmasına 1034,3 mln. manat məbləğində proqnoza qarşı 334,7 mln. manat, 

yəni 699,7 mln. manat və ya 3,1 dəfə az vəsait yönəldilmişdir. 
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VII BÖLMƏ. DÖVLƏT BORCU, DÖVLƏT BORCUNA XİDMƏT XƏRCLƏRİ VƏ 

BORCLANMA LİMİTİ 

 

7.1. Xarici və daxili dövlət borcu  

Xarici dövlət borcunun 01.07.2019-cu il tarixə kredit sazişləri üzrə cəlb olunması 

nəzərdə tutulan məbləği 12195,1 mln. ABŞ dolları təşkil etmişdir ki, bu da cari ilin əvvəli 

ilə müqayisədə 102,2 mln. ABŞ dolları və ya 0,83% azdır (Cədvəl 63). 

Cədvəl 63. Xarici dövlət borcu haqqında məlumat, mln. ABŞ dolları ilə 

№ Növü 

01.07.2019-cu il tarixə 01.01.2019-cu il tarixinə olan göstəricilərlə fərq 

Cəlb 

olunması 

nəzərdə 

tutulan 

İstifadə 

olunmuş 

məbləğ 

Əsas 

borc 

ödənişi 

Faktiki 

xarici 

borc 

Cəlb olunması 

nəzərdə tutulan 

İstifadə 

olunmuş 

məbləğ 

Əsas borc 

ödənişi 

Faktiki xarici 

borc 

məbləğ % məbləğ % məbləğ % məbləğ % 

1 

Hökumət 

tərəfindən 

cəlb edilmiş 

kreditlər 

12 195,1 10 772,9 2 663,5 8 109,4 -102,2 -0,83% - 53,0 0,49% - 6,7 0,25% - 46,2 -0,57% 

2 

Xarici dövlət 

borcu hesab 

edilən şərti 

öhdəliklər 

   810,6       39,1 5,07% 

3 Cəmi 12 195,1 10 772,9 2 663,5 8 920,0 -102,2 -0,83% - 53,0 0,49% - 6,7 0,25% - 7,1 -0,08% 

 

2019-cu ilin 1 iyul tarixinə imzalanmış sazişlər əsasında istifadə olunmuş kreditlər 

üzrə Azərbaycan Respublikasının xarici dövlət borcunun ümumi məbləği 8920,1 mln. 

ABŞ dolları təşkil etmişdir ki, bu da cari ilin əvvəli ilə müqayisədə 7,1 mln. ABŞ dolları 

çoxdur.  

Qeyd etmək lazımdır ki, xarici dövlət borcunun tərkibi, əsasən, beynəlxalq 

investorların qiymətli kağızları (3157,9 mln. ABŞ dolları) və digər beynəlxalq maliyyə-

kredit təşkilatları üzrə kreditlərdən (5762,1 mln. ABŞ dolları) formalaşdırılmışdır. Bu 

kreditlər üzrə icraçılar isə, əsasən, bir sıra komitələr, agentliklər və ASC-lər müəyyən 

edilmişdir.  

2019-cu ilin 1 iyul tarixinə imzalanmış sazişlər üzrə istifadə edilmiş kreditlərə görə 

xarici dövlət borcu 2019-cu il üçün proqnozlaşdırılmış ÜDM-in 19,0% səviyyəsində 
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gözlənilir, adambaşına düşən xarici 

dövlət borcunun həcmi isə 890,8 ABŞ 

dolları olmuşdur ki, bu da cari ilin 

əvvəlinə olan müvafiq göstərici ilə 

müqayisədə 0,47% azdır.  

Təqdim olunmuş məlumatlara 

əsasən, faktiki xarici borcun 8109,5 

mln. ABŞ dolları hökumət tərəfindən 

cəlb edilmiş kreditlər təşkil edir.  

Borc portfelinin 01.01.2019-cu il 

tarixinə olan müvafiq göstəriciləri ilə 

müqayisədə valyuta üzrə bölgüsündə 

ABŞ dolları ilə cəlb olunması nəzərdə 

tutulan borc məbləği 210,5 mln. ABŞ 

dolları və ya 2,2% azalaraq 9405,6 

mln. ABŞ dolları (xüsusi çəkisi 77,1%) 

və faktiki xarici borcun məbləği 28,4 

mln. ABŞ dollar və ya 0,4% azalaraq 7208,9 mln. ABŞ dollar (xüsusi çəkisi 80,8%) təşkil 

etmişdir. Avro ilə isə cəlb olunması nəzərdə tutulan məbləğ ABŞ dolları ifadəsində 91,7 

mln. ABŞ dollar və ya 8,6% artaraq 1229,4 mln. ABŞ dollar (xüsusi çəkisi 10,1%) və faktiki 

xarici borcun məbləği 22,7 mln. ABŞ dollar və ya 3,0% artaraq 778,3 mln. ABŞ dollar 

(xüsusi çəkisi 8,7%) təşkil edir (Cədvəl 64). 

Cədvəl 64. Xarici dövlət borcunun valyutalar üzrə bölgüsü, mln. ABŞ dolları ilə 

№- Valyuta 

01.07.2019-cu il tarixə 
01.01.2019-cu il tarixinə olan göstəricilərlə 

 fərq 

Cəlb 

olunması 

nəzərdə 

tutulan 

Faktiki 

xarici 

borc 

Cəlb olunması nəzərdə 

tutulan 
Faktiki xarici borc 

mln ABŞ 

dolları ilə 
% 

mln ABŞ 

dolları ilə 
% 

1 ABŞ dolları 9405,6 7208,9 -210,5 -2,2% -28,4 -0,4% 

2 Avro 1229,4 778,3 97,1 8,6% 22,7 3,0% 

3 XBH (Xüsusi borclanma hüququ) 1074 484,1 2,6 0,2% -22,2 -4,4% 

4 Yapon yeni 305,2 322,7 8,3 2,8% 13,5 4,4% 

5 Digər 180,9 126,1 0,1 0,1% 7,4 6,2% 

6 Cəmi 12195,1 8920,0 -102,3 -0,8% -7,0 -0,1% 

Kredit sazişlərinin müddət üzrə bölgüsündə 10 ilə qədər və 10 ildən 20 ilə qədər 

olan dövrlərdə cəlb olunması nəzərdə tutulan borcun həcmi müvafiq olaraq 18,1% artımla 

və 13,4% azalma ilə müşahidə olunmuşdur (Cədvəl 65). 

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu 

Maddə 1. Qanunda istifadə olunan əsas 

anlayışlar 

1.1.21. dövlət borcu - Azərbaycan Respublikasının 

adından bağlanılmış müqavilələrin öhdəlikləri 

üzrə ödənilməli olan borc 

Maddə 7. Müdafiə olunan xərc maddələri 

7.1.4. dövlətin daxili və xarici borclarına xidmətlə 

bağlı xərclər; 

 

 

HAŞİYƏ 
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Cədvəl 65. Xarici dövlət borcu üzrə kredit sazişlərinin müddət üzrə bölgüsü, mln. ABŞ 

dolları ilə 

№ Müddət 

01.07.2019-cu il tarixə 01.01.2019-cu il tarixinə olan göstəricilərlə fərq 

Cəlb 

olunması 

nəzərdə 

tutulan 

Faktiki 

xarici 

borc 

Cəlb olunması 

nəzərdə tutulan 
Faktiki xarici borc 

mln. ABŞ 

dolları ilə 
% 

mln. ABŞ 

dolları ilə 
% 

1 10 ilə qədər 5 497,1 3 725,2 841,2 18,1% 548,6 17,3% 

2 10 ildən 20 ilə qədər 6 137,9 4 740,2 -951,7 -13,4% -565,7 -10,7% 

3 20 ildən artıq 560,1 454,6 8,3 1,5% 10 2,2% 

 Cəmi 12 195,1 8 920,0 -102,2 -0,8% -7,1 -0,1% 

 

01.07.2019-cu il tarixə təqdim olunmuş məlumatlara əsasən qeyd etmək olar ki, cəlb 

olunması nəzərdə tutulan borc öhdəliklərinin həcmi cari ilin əvvəlinə nisbətən 102,2 mln. 

ABŞ dolları həcmində, istifadə edilmiş dövlət borcu isə 7,1 mln. ABŞ dolları həcmində 

azalmışdır.  

Hesablama Palatasının əvvəlki rəylərində də qeyd edildiyi kimi, faktiki dövlət borcu 

hesab edilən öhdəliklərin məbləğinin dinamikası, dövlət borcu sayılan şərti öhdəliklərin 

borc öhdəliklərinə xidmət xərclərinin 1 (bir) maliyyə ilinə düşən hissəsinin nəzərə alınması 

dayanıqlı və idarəolunan dövlət borcu səviyyəsini təmin etmək məqsədilə risklərin 

idarəedilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsini aktuallaşdırmışdır. 

Təqdim olunmuş layihədə xarici dövlət borcuna xidmət xərclərində cari ilə nisbətən 

əhəmiyyətli azalma faktiki olaraq xarici dövlət borcuna xidmət xərclərinin real göstəricilərə 

yaxınlaşmaqla yanaşı, dövlət zəmanəti ilə kredit alan icraçı təşkilatların məsuliyyətini və 

Təminat Fonduna daxil olması nəzərdə tutulan vəsaitlərin hərəkətində ciddi irəliləyişlərin 

olmasını şərtləndirmişdir. 

Digər tərəfdən qeyd etmək lazımdır ki, dövlət zəmanəti ilə kredit almış bir sıra icraçı 

təşkilatların maliyyə vəziyyətlərinin qeyri-qənaətbəxş olması səbəbindən borc 

öhdəliklərinin ödənilməsinin Təminat Fondu vəsaiti hesabına həyata keçirilməsi 

ehtimalını artırmışdır. 

Aparılmış təhlillər onu göstərir ki, Təminat Fondu tərəfindən dövlət zəmanəti ilə 

kredit alan icraçı təşkilatların əvəzinə ödənilən borc öhdəliklərinin geri qaytarılması ciddi 

problemlərlə müşahidə edilir. Bu isə nəticə etibarı ilə Təminat Fonduna daxilolmaların 
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əsasən dövlət büdcəsi və Mərkəzi Bankın sərbəst mənfəəti hesabına formalaşmasına 

şərait yaradacaqdır. 

Həmçinin, hökümət tərəfindən bilavasitə və ya dövlət zəmanətilə cəlb edilmiş 

kreditlərlə yanaşı, bir sıra dövlət müəssisələri və təşkilatları dövlət zəmanəti olmadan 

kreditlər cəlb etmişlər. Dövlət zəmanəti olmadan dövlət müəssisələrinin cəlb etdikləri borc 

öhdəliklərinin əsas hissəsini Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin, 

“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin, Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin, “Azərkosmos” 

ASC-nin, “Azərişıq” ASC-nin və “Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin öhdəlikləri təşkil edir. 

Qeyd olunan borc öhdəlikləri dövlət üçün birbaşa risk təşkil etməsə də, bu öhdəliklərin 

yerinə yetirilməsi üzrə yaranacaq problemlər dövlətin borclanma qabiliyyətinə təsir edən 

amillər kimi qiymətləndirilməlidir. 

Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq, dövlət borcalmalarında səmərəliliyin 

artırılmasının, bu sahədə mövcud risklərin effektiv idarə edilməsinin, nəzarət 

mexanizminin təkmilləşdirilməsinin, dövlət borcu portfelinin strukturunun 

təkmilləşdirilməsinin və borcların cəlbedilmə mənbələrinin optimal hədlərdə 

diversifikasiyasının vacibliyini bildiririk. Belə halların hökumətin gözlənilməyən hallarda 

öhdəliklərlə qarşılaşmasına səbəb ola bilmə ehtimalını nəzərə alaraq, Hesablama 

Palatası öhdəlik risklərini qiymətləndirən və öhdəlik bazarının fəaliyyətini əks etdirən 

maliyyə göstəricilərini özündə birləşdirən meyarların hazırlanmasının və büdcə xərclərinin 

pul proqramının parametrlərinə uyğun həddə tənzimlənməsi mexanizminin işlənilməsinin 

vacibliyini bir daha bildirir.  

2019-cu ilin 1 iyul tarixinə dövlətin daxili borcu 1346,1 mln. manat təşkil etmişdir ki, 

bu da cari ilin əvvəli ilə müqayisədə 25,89 mln. manat və ya 2,0% çoxdur. Qeyd etmək 

lazımdır ki, daxili dövlət borcu dövlət istiqrazlarından (xüsusi çəkisi 86,0%), dövlət 

büdcəsindən xidmət edilən məqsədli dövlət istiqrazlarından (xüsusi çəkisi 2,0%) və daxili 

dövlət borcu sayılan şərti öhdəliklərdən (xüsusi çəkisi 12,0%) formalaşdırılmışdır (Cədvəl 

68).  

Təqdim olunmuş məlumatlara əsasən Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 2019-cu ilin 6 ayı 

ərzində nominal üzrə yerləşdirilmiş istiqrazların məbləği 334,9 mln. manat təşkil etmişdir. 

Yerləşdirilmiş istiqrazlar üzrə dövlət büdcəsinə 324,8 mln. manat daxil olmuşdur ki, 

bundan da əvvəlki illərdə buraxılmış istiqrazlar üzrə 222,3 mln. manat (əsas borc) geri 

ödənilmişdir. Beləliklə 01.07.2019-cu il tarixə büdcə kəsirinin maliyyələşdirilməsinə daxili 

borclanma üzrə 102,5 mln. manat vəsait yönəldilmişdir. Dövlət büdcəsi kəsirinin mənbələr 

üzrə maliyyələşdirilməsi barədə Maliyyə Nazirliyinin 2019-cu ilin 8 aylıq məlumatına 

əsasən bu mənbə üzrə kəsirin bağlanmasına 218,0 mln. manat yönəldilmişdir.  
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Cədvəl 68. Daxili dövlət borcu haqqında məlumat 

№ Borc öhdəlikləri 

01.07.19 

tarixə 

01.01.19 tarixinə 

olan göstəricilərlə 

fərq 

mln. 

manat 

mln. 

manat 
% 

1 Dövlət istiqraz vərəqələri üzrə borcun ümumi məbləği 1157,2 96,53 9,1 

2 

Mərkəzləşdirilmiş kredit resursları üzrə Azərbaycan 

Respublikasının Mərkəzi Bankının silinmiş əsas borcu 

məbləğində yerləşdirilmiş 60,8 milyon manat məbləğində qiymətli 

kağızların və ona hesablanmış faizlərin ödənilməsi üzrə 

6,1 -6,12 -50,2 

3 

1992-1996-cı illərdə dövlət büdcəsi kəsirinin örtülməsi üçün 

Mərkəzi Bankdan istifadə edilmiş 69,04 milyon manat 

məbləğində mərkəzləşdirilmiş kredit resursunu qaytarmaq 

məqsədilə həmin məbləğdə yerləşdirilmiş qiymətli kağızların və 

ona hesablanmış faizlərin ödənilməsi üzrə 

20,7 -6,92 -25,1 

4 Daxili dövlət borcu sayılan şərti öhdəliklər 162,1 -57,60 -26,2 

5 Cəmi: 1346,1 25,89 2,0 

 

Son nəticədə 01.07.2019-cu il tarixə dövlət istiqrazları üzrə borcun ümumi məbləği 

1291,8 mln. manat (o cümlədən 134,5 mln. manat faiz borcu) təşkil etmişdir. 2019-cu ilin 

6 ayı ərzində geri qaytarılmış istiqrazlar üzrə ödənilmiş faiz və diskont məbləği isə 45,1 

mln manat təşkil etmişdir. 

2019-cu il üzrə bir istiqrazın nominal dəyəri 100,0 manat olaraq dövlət qısamüddətli 

istiqrazların 3.000.000,0 ədəd ümumi məbləği 300.000.000,0 manat və dövlət 

ortamüddətli istiqrazların 4.000.000,0 ədəd ümumi məbləği 400.000.000,0 manat 

emissiyasını təsdiq edilmişdir. 

Milli Depozit Mərkəzinin məlumatına əsasən 2019-cu ilin 6 ayı ərzində Maliyyə 

Nazirliyi tərəfindən yerləşdirilmiş dövlət istiqrazları üzrə daxilolmalar ümumilikdə 324,8 

mln manat məbləğində, o cümlədən 140,0 mln manat Dövlət Qısamüddətli İstiqrazlardan 

(DQİ) və 184,8 mln manat məbləğində Dövlət Ortamüddətli İstiqrazlardan (DOİ) 

olmuşdur. Belə ki, Dövlət Qısamüddətli İstiqrazların manatla 100%-i (140,0 mln. manat) 

12 aylıq müddətinə yerləşdirilmişdir. Dövlət Ortamüddətli İstiqrazların manatla (184,8 mln. 

manat) 54,24%-i (100,2 mln. manat) 24 aylıq və 45,76%-i (84,6 mln. manat) 36 aylıq 

müddətinə yerləşdirilmişdir. 

Qəbul edilmiş Strategiyanın tələblərindən biri də ortamüddətli dövrdə dövlət 

borclarının idarə edilməsinin strateji çərçivəsinin yaradılması, habelə xərc və risklərin 

müvafiq tarazlığı nəzərə alınaraq ən optimal maliyyə alətlərinin seçilməsi və daxili 

borclanmanı təkcə alternativ maliyyələşdirmə məbləği kimi deyil, eyni zamanda daxili 

maliyyə bazarlarının inkişafı üçün zəruri alət kimi nəzərdə tutulmasıdır. Lakin aparılmış 
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təhlillər göstərir ki, dövlət büdcəsinin kəsirinin maliyyələşdirilməsi məqsədilə emissiya 

edilən dövlət istiqrazları (bazar prinsiplərinə uyğun ortalama 7-8%) bir sıra hallarda 

büdcənin icrası ilə uzlaşmır ki, bu da əlavə borclanma və faiz ödənişləri yaratmaqla 

sərbəst qalıq vəsaitlərinə aid edilir. Sərbəst qalıq vəsaitlərin idarə edilməsindən əldə 

olunan gəlirlər isə ortalama 1-1,5% təşkil edir. 

Başqa sözlə, daxili borclanmanın həcminin ilbəil artımı, Strategiyada nəzərdə 

tutulduğu kimi xarici dövlət borcunun tədricən azalması ilə müşayiət olunmasına 

baxmayaraq əlavə faiz xərclərinin artımına səbəb olur ki, bu da il ərzində əlavə 

borclanmanın həcmindən çoxdur. 

Digər tərəfdən, emissiya edilmiş dövlət istiqrazlarının investorlarına nəzər saldıqda 

dövlət istiqrazlarının təqribən 50%-i funksional fəaliyyət üçün Dövlət büdcəsindən vəsait 

alan təşkilatda və 1 holdinqdə cəmlənmişdir. Bütün bunlar isə öz növbəsində bazarda 

investor şəbəkəsinin məhdud olduğuna, yeni maliyyə alətlərinin olmamasına, təkrar 

bazarın tam formalaşmamasına deməyə əsas vermişdir. Başqa sözlə qiymətli kağızlar 

bazarının geniş investor şəbəkəsinə malik olmaması əvvəlki borcların bağlanması 

məqsədilə həyata keçirilən yeni borclanmanın tədricən çətinləşməsinə və ya faiz artımına 

gətirib çıxara bilər. 

Nəzərdə tutulmuş dövlət istiqrazlarının maliyyə planlaşması aparılmadığından əlavə 

emissiya edilmiş istiqrazların daxili maliyyə bazarının inkişafına təsirini müəyyən etmək 

mümkün olmamışdır. 

Beləliklə, təsdiq edilmiş Strategiyanın tələblərinə uyğun olaraq bir daha bildiririk ki, 

daxili dövlət borcu üzrə dövlət zəmanətlərinin verilməsinin minimuma endirilməsi və 

dövlət zəmanətli emissiya edilmiş borc öhdəliklərinin qiymətləndirilməsinin və idarə 

edilməsinin təkmilləşdirilməsi, borc yükünün idarə olunması üçün innovativ alətlərdən 

istifadə olunması məqsədəmüvafiqdir. 

 

7.2. Xarici və daxili dövlət borcuna xidmət xərcləri 

Dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər 2020-ci ilin dövlət 

büdcəsi layihəsində 1828,2 mln. manat məbləğində nəzərdə tutulmuşdur. Həmin məbləğ 

2020-ci il dövlət büdcəsinin gəlirlərinin təqribən 7,6%-ni, xərclərinin isə 6,8%-ni təşkil 

edəcəyi proqnozlaşdırılır (Cədvəl 67). 

2019-cu ilin proqnoz göstəricisi ilə müqayisədə növbəti il üçün dövlət borcuna və 

öhdəliklərinə xidmətlər bağlı xərclər 506,6 mln. manat az nəzərdə tutulmuşdur. Növbəti il 
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üçün daxili borca xidmət xərci 22,8% (39,4 mln. manat), xarici borca xidmət xərci 21,6% 

(467,2 mln. manat) azalma ilə proqnozlaşdırılmışdır.  

2020-ci il üçün xarici dövlət borcu üzrə ödənişlər 1695,0 mln. manat məbləğində 

proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclərin ümumi məbləğinin 

92,7%-inə, dövlət büdcəsi gəlirlərinin 7,0%-inə, dövlət büdcəsi xərclərinin 6,3%-inə 

bərabərdir. 

Cədvəl 67. Dövlət büdcəsində dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı 

xərclərin tərkibi, milyon manatla 

Dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət 

edilməsi ilə bağlı xərclərin tərkibi 

2020-cu ilin Dövlət 

büdcəsinin layihəsi 

2019-cu ilin müvafiq 

göstəriciləri ilə 

müqayisədə fərq 

Mln. manat Mln. manat %-lə 

Daxili dövlət borcu üzrə 133,2 -39,4 -22,8 

faiz ödənişləri 120,2 -34,4 -22,3 

əsas borc üzrə ödənişlər 13,0 -5,0 -27,8 

Xarici dövlət borcu üzrə 1 695,0 -467,2 -21,6 

faiz ödənişləri 517,9 -83,9 -13,9 

əsas borc üzrə ödənişlər 1 177,1 -383,3 -24,6 

Cəmi 1 828,2 -506,6 -21,7 
 

Xarici dövlət borcu üzrə ödənişlər 2018-ci ildə 2132,4 mln. manat (həmin ilin dövlət 

borcuna xidmətlə bağlı xərclərdə xüsusi çəkisi 91,3%) məbləğində olmuş, 2019-cu ilə isə 

2162,2 mln. manat (həmin ilin dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclərdə xüsusi çəkisi 

92,6%) məbləğində proqnozlaşdırılmışdır. 

Dövlət büdcəsinin layihəsi üzrə təqdim edilən məlumatlara əsasən, 2020-ci ildə 

xarici dövlət borcu üzrə ödənişlərin 517,9 mln. manat məbləğini (xüsusi çəkisi 30,6%) faiz 

ödənişləri, 1177,1 mln. manat məbləğini (xüsusi çəkisi 69,4%) əsas borc üzrə ödənişlər 

təşkil edəcək.  

2019-cu ilin dövlət büdcəsi üzrə xarici dövlət borcu üzrə proqnozlaşdırılmış 

ödənişlərin ümumi məbləğində faiz ödənişləri 601,8 mln. manat (xüsusi çəkisi 27,8%), 

əsas borc üzrə ödənişlər isə 1560,4 mln. manat (xüsusi çəkisi 72,2%) nəzərdə 

tutulmuşdur (Cədvəl 69). 

Cədvəl 69. Xarici dövlət borcu üzrə ödənişlərin ödəniş növləri üzrə 2019-ci və 2020-cu 

illərdə proqnozlaşdırılan strukturu, min manatla 

№ İllər 

Faiz ödənişləri Əsas borc üzrə ödənişlər Cəmi 

məbləğ xüsusi 

çəkisi, % 

məbləğ xüsusi 

çəkisi, % 

məbləğ % 

1 2019-cu il proqnoz 601819,1 27,8 1560351,9 72,2 2162171,0 100,0 

2 2020-ci il proqnoz 517885,6 30,6 1177127,3 69,4 1695012,9 100,0 
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Xarici dövlət borcuna xidmət xərclərinin bölgüsünə nəzər salsaq, qeyd etmək olar 

ki, cari ildə nəzərdə tutulmuş məbləğin azalması və kredit vəsaitlərinin istifadəsi üzrə 

gözlənilən icranın aşağı səviyyəsi əsasən xarici dövlət borcunun xidmət xərcinin həm 

əsas borc üzrə, həm də faiz ödənişinə təsir etmişdir (əsas borc xərcləri üzrə -383,3 mln. 

manat, faiz xərcləri isə müvafiq olaraq -83,9 mln. manat). 

Təqdim olunan sənədlərə əsasən, xarici dövlət borcuna xidmət xərcləri əsasən faiz 

öhdəlikləri sabit faiz dərəcəsi ilə cəlb edilmiş kreditlər üzrə cari ilin sonuna gözlənilən qalıq 

borc, növbəti il ərzində həyata keçiriləcək əsas borc ödənişləri və gözlənilən istifadə 

nəzərə alınmaqla, müqavilədə müəyyən edilmiş qaydada və faiz dərəcəsi ilə 

hesablanmışdır. Dəyişkən faiz dərəcəsi ilə cəlb edilən kreditlər üzrə hesablanma qaydası 

eyni qayda ilə aparılmış, bu zaman LIBOR və EURİBOR faiz dərəcələri üzrə müvafiq 

proqnozlaşdırmalar aparılmışdır. Bu proqnozlar əsasən büdcənin tərtib olunması 

dövründə sözügedən istinad faiz dərəcələri üzrə mövcud və proqnoz edilən göstəricilər 

əsasında ehtiyat yanaşma ilə formalaşmışdır.  

Hökumət tərəfindən beynəlxalq maliyyə-kredit qurumlarından birbaşa cəlb edilmiş 

kreditlər üzrə xidmət xərclərinə mövcud kreditlərə və cari ildə imzalanması nəzərdə 

tutulan kreditlərə xidmət xərcləri daxildir.  

Xarici dövlət borcuna xidmət xərclərinə hökumət tərəfindən emissiya edilmiş ilk 

suveren xarici valyutalı qiymətli kağızlar və Azərbaycan Beynəlxalq Bank ASC-nin 

sağlamlaşdırılması üzrə emissiya edilmiş qiymətli kağızlar üzrə ödənişlər daxil edilmişdir. 

Vurğulanmalıdır ki, xarici dövlət borcuna xidmətlə əlaqədar 2019-cu ilin 6 ayı ərzində 

dövlət büdcəsindən 418,8 mln. ABŞ dolları, o cümlədən əsas borc üzrə 274,0 mln. ABŞ 

dolları və faizlər üzrə isə 144,8 mln. ABŞ dolları xərc edilmişdir. 

Daxili dövlət borcu üzrə ödənişlər 2020-ci il üçün 133,2 mln. manat məbləğində 

nəzərdə tutulmuşdur ki, bu, dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclərin ümumi məbləğinin 

7,3%-nə, dövlət büdcəsi gəlirlərinin 0,6%-nə, dövlət büdcəsi xərclərinin 0,5%-nə 

bərabərdir. Həmin ödənişlər üzrə icra 2018-ci ildə 103,2 mln. manat (dövlət borcuna 

xidmətlə bağlı xərclərin ümumi məbləğində xüsusi çəkisi 4,4%) təşkil etmiş, 2019-cu ilə 

172,6 mln. manat (dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclərin ümumi məbləğində xüsusi 

çəkisi 7,4%) məbləğində proqnozlaşdırılmışdır.  

2020-ci ilin dövlət büdcəsinin layihəsi üzrə daxili dövlət borcu üzrə ödənişlər 133,2 

mln. manat məbləğində, başqa sözlə 2019-cu ilin müvafiq proqnoz göstəricisindən 39,4 

mln manat və ya 22,8%az olmaqla proqnozlaşdırılmışdır.  
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Yaranma mənbəyi üzrə daxili dövlət borcu üzrə ödənişlər dövlət istiqrazlarının 

yerləşdirilməsi, Mərkəzi Bankdan alınmış kreditlər və digər borclar üzrə xərclərdən 

ibarətdir. 

Təqdim olunmuş məlumatlara əsasən daxili dövlət borcu üzrə xidmət xərclərində 

əhəmiyyətli azalma özünü həm faiz borcu, həm də əsas borc ödənişlərində büruzə verir. 

2020-ci il dövlət büdcəsinin layihəsində daxili dövlət borcu üzrə faiz ödənişləri 2019-

cu ilin müvafiq proqnoz göstəricisindən 34,4 mln. manat və ya 22,3% az, əsas borc üzrə 

ödənişlər isə 5,0 mln. manat və ya 27,8%az olmaqla proqnozlaşdırılmışdır (Cədvəl 69). 

Cədvəl 69. Daxili dövlət borcu üzrə ödənişlərin ödəniş növləri üzrə 2019-cu və 2020-ci 

illərdə proqnozlaşdırılan strukturu, min manat və %-lə 

 

Təqdim olunmuş məlumatlara əsasən, Maliyyə Nazirliyi tərəfindən emissiya edilmiş 

və yerləşdirilmiş dövlət istiqrazları üçün 2020-ci ilin dövlət büdcəsində 120,0 mln. manat 

məbləğində faiz borcu üzrə xərc proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da 2017-ci ildə, 2018-ci ildə 

və cari ildə yerləşdirilmiş və eyni zamanda 2020-ci ildə yerləşdirilməsi nəzərdə tutulan 

dövlət istiqrazları üzrə ödəniləcək faiz borcunun təqribən 110,0-115,0 mln. manat təşkil 

etməsi ilə əlaqədar olmasını, qalıq məbləğin isə ehtiyat vəsait kimi qiymətləndirilməsini 

şərtləndirmişdir. 

Nəticə etibarı ilə aparılmış təhlillərə əsasən qeyd etmək olar ki, daxili dövlət borcu 

üzrə xidmət xərclərində ehtiyatlı yanaşma prinsipi əsas götürülmüşdür. Belə ki, daxili 

dövlət borcuna xidmət xərclərinin açıqlamasında əsas borc üzrə ödənişlərdə yalnız 

Mərkəzi Bankdan alınmış kreditlər üzrə (ödəniş qrafikinə əsasən) ödənişlər 13,0 mln. 

manat təşkil etmişdir. 

Aparılmış təhlillər onu deməyə əsas verir ki, 01.07.2019-cu il tarixə dövlət istiqrazları 

üzrə mövcud portfelin böyük əksəriyyəti 2017-ci və 2018-ci ildən emissiya edilmiş 

istiqrazlar üzrə yaranmışdır ki, həmin dövrdə də istiqrazlar üzrə ortalama bazar faizi 

dərəcələri 13-15% təşkil etmişdir. Qeyd olunan dövlət istiqrazlarının ödəniş qrafikləri cari 

ilə və növbəti ilə təsadüf etdiyindən, həmçinin Strategiya ilə müəyyən edilmiş qiymətli 

kağızların buraxılışının hər il artması ilə yanaşı əlavə borclanma həyata keçirilməklə 

sərbəst qalıq vəsaitlərinin artımına səbəb olur, bu isə nəticə etibarı ilə dövlət istiqrazları 

üzrə faiz dərəcələrinin artımına şərait yaratmışdır. 

İllər 

Faiz ödənişləri 
Əsas borc üzrə 

ödənişlər 
Cəmi 

məbləğ 
xüsusi 

çəkisi, % 
məbləğ 

xüsusi 

çəkisi, % 
məbləğ % 

2019-cu il proqnoz 154614,8 89,6 18002,0 10,4 172616,8 100.0 

2020-ci il proqnoz 120151,3 90,2 12997,0 9,8 133148,3 100,0 
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Bütün bunlar isə öz növbəsində “Azərbaycan Respublikası dövlət borcunun idarə 

edilməsinə dair orta və uzun müddət üçün Strategiya”nın tələblərinə uyğun olaraq 

dayanıqlı və idarəolunan dövlət borcu səviyyəsini qorumaq məqsədilə dövlət zəmanətilə 

alınmış borcların mövcud vəziyyətinin və onlara xidmət edilməsinin mütəmadi olaraq 

təhlilinin aparılmasının, qiymətli kağızlar bazarının inkişafı hədəflərinin müəyyən 

edilməsinin, investor şəbəkəsinin genişləndirilməsinin, azad rəqabət mühitinin 

formalaşmasının, təkrar bazarın inkişaf etdirilməsinin, gözlənilən risklərin 

proqnozlaşdırılması və risklərin idarə edilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsinin, həmçinin 

dövlət borcalmaları üzrə infrastrukturun və nəzarət mexanizmlərinin gücləndirilməsinin 

aktuallığının saxlamasını bir daha deməyə əsas verir. 

 

7.3. Dövlət borclanmasının yuxarı həddi 

Dövlət büdcəsinin layihəsində 2020-ci il üçün Azərbaycan Respublikasının daxili 

dövlət borclanmasının yuxarı həddi (limiti) 400,0 mln. manat, xarici dövlət borclanmasının 

yuxarı həddi 1000,0 mln. manat müəyyən edilmişdir (Cədvəl 70). 

Cədvəl 70. 2018-20120-ci illər üzrə daxili və xarici dövlət borclanma limitlərinin yuxarı 

hədləri, milyon manatla 

№ Göstəricilər 

2018 2019 2020 

məbləğ məbləğ fərq 
dəyişmə 

faizi 
məbləğ fərq 

dəyişmə 

faizi 

1 Daxili borclanma limiti 700 500 -200 -28,6 400 -100 -20 

2 Xarici borclanma limiti 2150 1000 -1150 -53,5 1000 0 0 

 

2020-ci il üçün proqnozlaşdırılan daxili və xarici dövlət borclanma limitinin yuxarı 

həddinin əvvəlki illərin təsdiq olunmuş göstəriciləri ilə müqayisəsindən görünür ki, daxili 

borclanma limitinin yuxarı həddi 2018-ci illə müqayisədə 300,0 mln. manat və 2019-cu illə 

müqayisədə 100 mln. manat azalma ilə, xarici dövlət borcunun yuxarı həddi 2018-ci illə 

müqayisədə 1150,0 mln. manat azalma ilə və 2019-cu illə müqayisədə isə sabit qalaraq 

1000,0 mln. manat məbləğində proqnozlaşdırılmışdır. 

Eyni zamanda Qanun layihəsində il ərzində veriləcək dövlət zəmanətlərinin 

məbləğinin yuxarı həddi (limiti) 2019-cu illə müqayisədə 3,0 mlrd. manat azalma ilə 1,0 

mlrd manat həcmində ayrıca olaraq nəzərdə tutulmuşdur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, “Azərbaycan Respublikasında dövlət borcunun idarə 

edilməsinə dair orta və uzun müddət üçün qəbul edilmiş strategiya”da əsasən xarici 

valyutada əlavə borc öhdəliklərinin yaradılmasına xüsusi diqqətli yanaşma və yalnız bir 
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sıra prioritet hesab edilən layihələr üzrə birbaşa və dövlət zəmanəti əsasında kredit 

vəsaitinin cəlb edilməsi planlaşdırılmış və hər hansı bir layihə üzrə daxili borclanmalara 

dövlət zəmanəti verilməsi kimi tələblər nəzərdə tutulmamışdır. Əsas məqsədlərdən biri 

2020-ci ildən başlayaraq xarici dövlət borcu üzrə geri qaytarılan öhdəliklərin cəlb olunan 

yeni borclardan çox olması ilə xarici borc öhdəliklərinin tədricən azaldılması və borca 

xidmət xərclərinin kəskin dəyişməsinin qarşısını almaqdan ibarətdir. 
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VIII BÖLMƏ. TÖVSİYƏLƏR 

Beləliklə, Hesablama Palatası aparılmış təhlillər əsasında əldə edilmiş nəticələr üzrə 

aşağıdakıları təvsiyə edir:   

1. Büdcə qanunvericiliyi ilə bağlı: 

1.1. büdcə şəffaflığının artırılması və hesabatlılığın yüksəldilməsi, büdcənin 

tərtibinin mütərəqqi metodologiyaya uyğunlaşdırılması və beynəlxalq reytinq 

hesabatlarında ölkəmizin mövqeyinin möhkəmləndirilməsi məqsədilə büdcə 

qanunvericiliyi sahəsində yeni normativ-hüquqi aktların hazırlanmasını; 

1.2. növbəti ilin dövlət büdcəsi ilə bağlı nəzərdə tutulmuş əsas hədəf və 

göstəricilərə nail olmasının, tərtib edilən proqnozların əsaslılğının və makroiqtisadi 

göstəricilərə uyğunluğunun ədalətli qiymətləndirilməsinə şərait yaradan məlumat və 

izahatların “Büdcə zərfi”nə daxil edilməsini;  

1.3. dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmayan xərclər, habelə dövlət və yerli 

əhəmiyyətli tədbirlərin həyata keçirilməsi, həmçinin ölkənin sosial-iqtisadi həyatında 

mühüm əhəmiyyət kəsb edən müvafiq tədbirlərin maliyyələşdirilməsi məqsədilə “Büdcə 

sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa müvafiq qaydada ehtiyat 

fondların proqnozlaşdırıldığını nəzərə alaraq, dövlət büdcəsinin xərclərində ilin əvvəlində 

bölüşdürülməyən xərclər, xüsusilə birdəfəlik təyinatlı xərclər anlayışının və istifadə 

istiqamətlərinin, həmçinin dövlət büdcəsinin ümumi xərclərinə münasibətdə hədlərinin 

normativ-hüquqi aktlarda müəyyən edilməsini; 

1.4. büdcə qaydasının orta və uzunmüddətli makroiqtisadi dayanıqlığı, maliyyə və 

borc intizamını təmin edən büdcə siyasətinin həyata keçirilməsi üçün makroiqtisadi və 

büdcə göstəricilərindən ibarət çərçivə olaraq müəyyən edildiyini nəzərə alaraq normativ-

hüquqi aktlarda bu qaydalarda neft, məzənnə, zaman amillərinin nəzərə alınması ilə bağlı 

təkmilləşdirmələri nəzərdə tutan dəyişikliklərin olunmasını; 

1.5. dövlət büdcəsi gəlirlərinin hesabatlılığında şəffaflığın daha da artırılması, o 

cümlədən gəlirlərin inzibati təsnifat üzrə hesabatlılığının genişləndirilməsi məqsədilə 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 11 oktyabr tarixli 440 nömrəli 

qərarı ilə təsdiq edilmiş büdcə gəlirlərinin təsnifatına dövlət büdcəsi gəlirlərinin yığılmasını 

təmin edən bütün inzibati qurumların adlarını və inzibati təsnifat kodlarını əks etdirən bölmənin 

də əlavə olunmasını; 

1.6. vergi orqanları xətti ilə yığılan gəlirlər üzrə dövlət büdcəsinə təmin olunan  

daxilolmaların, yaranan borc və artıqödəmə məbləğlərinin tərkibində dövlət mülkiyyətində 

olan müəssisələrin xüsusi çəkisinin əhəmiyyətli səviyyədə olmasını nəzərə alaraq 
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30 dekabr 2016-cı il 534 nömrəli Qərarı ilə 

təsdiq edilmiş “Gəlirlər və xərclər smetaların hazırlanmalı, təsdiq edilməli və icrası üzrə 

monitorinq aparılmalı olan iri dövlət şirkətlərinin Siyahısı”nda göstərilən müəssisələrin 

smetalarının layihələrinin və sərbəst mənfəətinin istifadəsi istiqamətləri barədə 

məlumatların növbəti ilin dövlət büdcəsinin layihəsi ilə birgə təqdim edilməsi ilə bağlı 

qanunvericiliyə müvafiq əlavələrin edilməsini; 

1.7. dövlət vəsaitlərinin tam olaraq əhatə edilməsinin və mövcud resurslar barədə 

məlumatların əlçatanlığının təmin olunması məqsədilə Toplu Maliyyə Balansında dövlət 

büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar, publik hüquqi şəxslər, dövlət müəssisələri və özəl 

müəssisələr barədə məlumatların cəm şəklində deyil, ayrı-ayrılıqda təqdim edilməsini.  

1.8. dövlət büdcəsindən publik hüquqi şəxslərə ayrılacaq vəsaitlərin məbləğinin 

müəyyənləşdirilməsi üçün dövlət sifarişləri əsasında göstəriləcək xidmətlərə əsaslanan 

maliyyələşmə mexanizmlərinin hazırlanmasını və bu qurumların büdcəsinin dövlət 

nəzarət orqanı ilə (məsələn, Nazirlər Kabineti) razılaşdırılması ilə bağlı qanunvericiliyə 

əlavələrin edilməsini; 

1.9. Dövlət büdcəsindən kifayət qədər maliyyə resursları aldıqlarına və vergi 

güzəştlərindən istifadə etdiklərinə əsaslanaraq dövlətin yaratdığı publik hüquqi şəxslərin 

gəlir və xərcləri barədə məlumatların ayrı-ayrılıqda olmaqla növbəti ilin büdcə layihəsi ilə 

birgə təqdim edilən məlumatlara əlavə edilməsi ilə bağlı qanunvericiliyə dəyişikliklərin 

edilməsini; 

1.10. dövlət büdcəsinin layihəsində və dövlət büdcəsinin icrası barədə Hesabatlarda 

məqsədli proqram və tədbirlərə ayrılan vəsaitlərin ayrıca göstərilməsi, Proqramların icrası 

barədə hesabatların keyfiyyətliliyinin yüksəldiməsi və  kənarlaşmalar barədə məlumatın 

təqdim edilməsi ilə bağlı qanunvericiliyə müvafiq əlavələrin edilməsini; 

1.11. Ölkədə gedən fiskal islahatların dinamikliyini nəzərə alaraq, beynəlxalq 

reytinqlərdə ölkənin mövqeyinin daha yaxşılaşdırılması və alternativ makroiqtisadi, o 

cümlədən, büdcə parametrlərinin (o cümlədən, fiskal risklərin)  geniş təhlili və 

qiymətləndirilməsi işinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə  – fiskal şuranın (Fiscal Council) 

yaradılmasını. 

 

2. Gəlirlərin inzibatçılığı ilə bağlı:  

2.1. ümumilikdə vergi və gömrük inzibatçılığının inkişafı üçün inzibatçılığın 

səmərəliliyinin mütəmadi olaraq qiymətləndirilməsi (diaqnostikası) məqsədilə bu 

baxımdan konkret hədəflər üzrə kəmiyyət göstəriciləri əks etdirilməklə inzibatçılığın orta 

və uzunmüddətli dövr üçün inkişafı strategiyasının hazırlanmasını; 
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2.2. əlavə dəyər vergisi üzrə islahatların uğurla reallaşdırılması üçün əlverişli şəraitin 

yaradılması məqsədilə malların ölkə ərazisinə sərbəst dövriyyəyə buraxılmasına görə 

xarici ticarətin iştirakçılarından tutulan əlavə dəyər vergisi məbləğlərinin tam həcmdə 

vaxtında dövlət büdcəsinə köçürülməsi üzərində inzibatçılığın gücləndirilməsi ilə yanaşı 

əlavə dəyər vergisinin əvəzləşdirilməsi prosesinin təkmilləşdirilməsini, eləcə də pul 

vəsaitlərini bank hesablarından nağdlaşdıran vergi ödəyicilərini bu əməliyyatlardan 

çəkindirmək üçün əlavə demotivasiya (və nağdsız əməliyyatlara üstünlük verilməsi üçün 

əlavə motivasiya) tədbirlərinin tətbiq olunmasını; 

2.3. real sektor üzrə nağd pul dövriyyəsinin artması şəraitində dövlət büdcəsinə 

təmin olunan əlavə dəyər vergisinin tərkibində 2016-cı ildən etibarən müşahidə olunan 

vergi orqanlarının payının azalması, gömrük orqanlarının payının artması meylinin 

getdikcə daha da güclənməsini nəzərə alaraq xarici ticarətin iştirakçılarının (xüsusilə 

idxalçıların) fəaliyyət xüsusiyyətlərinin araşdırılması və kommersiya məzmunlu 

əməliyyatlar çərçivəsində idxal olunan aktivlər hesabına ölkə ərazisində yaradılan əlavə 

dəyərin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada bəyan olunması üzərində vergi 

inzibatçılığının daha da gücləndirilməsini; 

2.4. gömrük orqanları tərəfindən faktiki sona çatmış gömrük prosedurları 

çərçivəsində xarici ticarətin iştirakçılarından tutulmuş (yəni, gömrük rəsmiləşdirilməsi 

bitməklə ölkə ərazisinə sərbəst dövriyyəyə buraxılmış mallar üzrə) gömrük ödənişlərinin 

Vergi Məcəlləsinin, Gömrük Məcəlləsinin və “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun olaraq vaxtında və tam həcmdə dövlət 

büdcəsinin gəlirlərinin uçotu aparılan müvafiq xəzinə hesabına köçürülməsi üzərində 

aidiyyəti dövlət qurumları tərəfindən inzibatçılığın gücləndirilməsini;  

2.5. gömrük orqanları xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin olunan gəlirlərin yığımı 

prosesinin daha da təkmilləşdirilməsi məqsədilə elektron informasiya sistemində xarici 

ticarətin iştirakçılarının dövlət büdcəsi ilə hesablaşmalarının uçotunun aparılmasında 

“şəxsi hesab vərəqəsi” prinsipinin tətbiq olunması, o cümlədən borc və artıqödəmə 

məbləğlərinin, eləcə də gömrük ödənişlərinin (ödənişləri həyata keçirən şəxslərin) 

gömrük bəyannamələrinə uyğun uçotunun təşkil olunmasını;  

2.6. büdcədən verilmiş kreditlər üzrə daxilolmaların icra vəziyyətinin 2014-2018-ci 

illərdə müvafiq olaraq 49,5%, 27,0%, 11,1%, 90,6% və 19,3% təşkil etdiyini nəzərə alaraq 

müvafiq kredit və ssuda müqavilələrinin ödəniş qrafiklərinə riayət olunmasına nəzarətin 

gücləndirilməsini;   

2.7. dövlət torpaqlarının təyinatına uyğun və səmərəli istifadəsi istiqamətində 

nəzarətin, ötən illərdəki kimi dövlət büdcəsinin bu mənbədən gəlirlərinin tam həcmdə 
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hesablanması və dövlət büdcəsinə ödənilməsi üzərində inzibatçılığın gücləndirilməsini və 

yeni məlumat bazası əsasında torpaq bankının formalaşmasını; 

2.8. respublikada şəhər və rayonların yerli gəlirlərinin daha da artırılmasının 

həvəsləndirilməsi və dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərindən asılılığın 

azaldılması məqsədilə respublikanın rayonlarında yerli gəlirlərin yerli xərclərdən artıq 

olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən məbləğlərin müəyyən hissəsinin (məsələn, 

ilkin mərhələdə təqribən 20%) rayonlarda saxlanılaraq müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 

(Azərbaycan Respublikasının Prezidenti) tərəfindən müəyyən edilmiş Qaydalar əsasında 

stimullaşdırıcı tədbirlərə yönəldilməsini; 

2.9.  Vergi Məcəlləsində publik hüquqi şəxslərin gəlirlərinin mənfəət vergisindən 

müddətsiz olaraq azad olunmasını nəzərdə tutan müddəaların məhdudlaşdırılmasını və 

publik hüquqi şəxslərə dövlət sifarişinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı verilmiş vəsaitlərin 

Əlavə Dəyər Vergisindən azad olunması ilə bağlı əlavələrin olunmasını;  

2.10.  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 18 aprel tarixli, 69 

nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Müsadirə edilmiş, sahibsiz qalmış, vərəsəlik hüququ 

əsasında dövlət mülkiyyətinə keçən əmlakın və dəfinələrin uçotu, qiymətləndirilməsi, 

saxlanılması, istifadəsi və satışı barədə Əsasnamə”yə əsasən dövlət büdcəsinə 

köçürülməsinə nəzarəti Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə həvalə olunan 

məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı əsasında dövlət mülkiyyətinə keçməklə 

müsadirə edilmiş, qanunvericiliyə uyğun olaraq sahibsiz hesab edilən, vərəsəlik hüququ 

əsasında dövlət mülkiyyətinə keçən əmlakın, dövlətin maliyyə orqanlarına təhvil verilən 

dəfinələrin müvafiq hərraclar vasitəsilə satışından daxilolma potensialının hesablanması 

və 2020-ci il üzrə təklif olunan dövlət büdcəsinin gəlirlərinə müvafiq təsnifat kodları 

(142180 və 142184 nömrəli) üzrə proqnozların əlavə olunmasını; 

 

3.  Büdcə gəlirlərinin əlavə potensialı ilə bağlı:  

3.1. Mövcud və proqnozlaşdırılan makromeyllər və cari il üçün icra səviyyəsinə 

əsaslanaraq torpaq vergisi, hüquqi şəxslərin əmlak vergisi, ölkə ərazisində istehsal 

edilərək daxili istehlaka yönəldilən yanacağa yol vergisi və dövlət rüsumu üzrə əlavə 

potensialın nəzərə alınması üçün həmin daxilolmalar üzrə proqnoz məbləğlərinin yenidən 

hesablanılmasını; 

 

4. Maliyyə inzibatçılığı ,xərclərin əsaslılığı və hesabatlılıqla bağlı:  

4.1. Növbəti ilin büdcə layihəsində illik faktiki xərclərin planlaşdırıldığını nəzərə 

alaraq debitor borc məbləğinin optimallaşdırılması və maliyyə intizamının gücləndirilməsi 
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məqsədilə debitor borcların məbləğinin, xüsusilə yanacaq və malların (işlərin və 

xidmətlərin) satınalınması ilə bağı borc məbləğlərinin  növbəti il üçün dövlət büdcəsi 

xərclərinin proqnozlaşdırılması zamanı nəzərə alınmasını; 

4.2. dövlət büdcəsindən qeyri-kommersiya və kommersiya təşkilatlarına verilmiş 

vəsaitlərin, o cümlədən subsidiya, investisiya, nizamnamə kapitalının artırılması, dövlət 

müqavilə və sifarişləri üzrə xərclərin  istisnasız olaraq xəzinə müşaiyəti ilə icra edilməsinin 

təşkilini; 

4.3. beynəlxalq səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi zamanı tədbir təşkilatçıları tərəfindən 

iştirakçıların sayının süni surətdə artırılmasının qarşısının alınması, ziyafətlərin təşkili və 

hədiyyələrin  alınması üzrə normalara riayət edilməsi ilə bağlı maliyyə inzibatçılığının 

gücləndirilməsi yolu ilə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin səmərəli istifadəsinin təmin 

edilməsi məqsədilə xərc normativlərinin təkmiləşdirilməsi;  

4.4. məqsədli proqramlar vasitəsilə maliyyələşmənin dövlət büdcəsində xüsusi 

çəkisinin artırılması, hər bir Proqram üzrə maliyyələşmə mənbələrinin (büdcə və qeyri 

büdcə vəsaiti olmaqla) əks olunmasını, həmin proqramlarda hər bir il üzrə müəyyən 

edilmiş tədbirlərin və onlar üzrə hədəflərin konkret əks olunmasını, dövlət büdcəsindən 

ayrılması tələb olunan vəsaitin tədbirlər və hədəflərlə əlaqələndirilməsini; 

4.5. “2011-2015-ci illər üçün vərəmlə mübarizə üzrə Tədbirlər Planı”nda və “2016-

2020-ci illər üçün vərəmlə mübarizə üzrə Tədbirlər Planı”nda nəzərdə tutulmuş, lakin bu 

ilin sonuna qədər icra edilməyən tədbirlərin maliyyələşdirilməsi üçün 2020-ci ildə əlavə 

maliyyə təminatının yaradılmasını; 

4.6. kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyinin son illərdə daha genişləndiyini, növbəti ilin 

yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiqinin ilk ili olaraq aprobasiya xarakter daşıdığını 

nəzərə  alaraq bu sahəyə ayrılan vəsaitlərin aqrar sahəyə xidmət edən, konkret tədbirləri, 

icraçıları və icra müddətlərini özündə əks etdirən xüsusi proqram altında (məsələn, aqrar 

sahəyə dövlət dəstəyi proqramı) birlərşdirilməsini, həmçinin bu istiqamətdə ayrılan 

vəsaitlərin istifadəsinə nəzarət mexanizmlərinin təmin edilməsi məqsədilə Azərbaycan 

Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin aqrar inzibatçılıq sahəsində fəaliyyətinin 

gücləndirilməsini;  

4.7. investisiya layihələrinin vaxtında və keyfiyyətlə icrasının təmin edilməsi və 

dövlət vəsaitlərinin səmərəliliyin yüksəldilməsi məqsədilə tikinti, memarlıq və şəhərsalma 

sahəsində ehtimal olunan qiymətlərin müəyyən edilməsi və obyektlərin investor smeta 

dəyərinin hesablanılması ilə bağlı normativ və metodikanın hazırlanaraq təsdiq 

edilməsini.  



269 

 

4.8. Dövlət İnvestisiya Proqramının tərtibi zamanı əsaslandırılması, ilkin strukturunu 

və qiymətləndirilməsini özündə əks etdirən investisiya təklifləri, texniki-iqtisadi 

əsaslandırma və texniki-iqtisadi hesablamaları olan layihələrin Proqrama daxil edilməsinə 

üstünlük verilməsini; 

4.9. İnvestisiya layihələrinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi və ekspertizasının 

aparılması məqsədilə iri layihələr üzrə xərc-gəlir təhlilinin aparılması üzrə meyarların 

müəyyən edilməsini, xərc-gəlir təhlilinin aparılması qaydalarını özündə əks etdirən 

təlimatın hazırlanmasıni, hər il müvafiq layihələrin xərc-gəlir təhlilinin aparılmasını, 

investisiya layihələrinin qiymətləndirilmə aparıldıqdan sonra seçilməsinə üstünlük 

verilməsini və layihələrin icrası başa çatdıqdan sonra təsir qiymətləndirməsinin 

aparılmasını;  

4.10. son dövrlərdə qlobal rəqəmsallaşma meyllərinə cavab olaraq ölkəmizdə 

informasiya texnologiyalarının (İT) tətbiqinə təkan verən geniş miqyaslı islahatların 

aparıldığını, bu baxımdan da qeyri-maliyyə aktivlərinin yaradılması və saxlanılmasına iri 

həcmli sərmayə qoyuluşlarının müşahidə edildiyini, bununla yanaşı əksər hallarda ayrı-

ayrı qurumlarda informasiya sistemlərinin yaradılması proseslərinin davamlı inkişaf 

prinsiplərinə əməl edilmədən, inteqrasiya tələbləri nəzərə alınmadan aparıldığını nəzərə 

alaraq müxtəlif səviyyələrdə planlaşdırma, gücləndirilmiş layihələndirmə daxil olmaqla 

satınalma prosedurlarını, ümumilikdə İKT layihələrinin səmərəlilik, nəticəlilik baxımndan 

qiymətləndirilməsini təmin edən tədbirlərin həyata keçirilməsini; 

4.11. son dövrlərdə vətəndaşların həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması istiqamətində 

geniş miqyaslı islahatların həyata keçirildiyini, bu islahatların nəticəsi olaraq müxtəlif 

sosial transfertlərin məbləğinin artırıldığını, bununla yanaşı həmin artımların sosial sığorta 

prinsiplərinə deyil, qanunvericiliyin tələbinə əsaslandığını və birbaşa dövlət öhdəliyinin 

artımına xidmət etdiyini nəzərə alaraq bu sahədə dövlət öhdəliklərinin məbləğinin 

dəqiqləşdirilməsini, həmçinin sosial təminatı və müdafiəni həyata keçirən müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanına dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin məbləğinin balanslaşdırması 

deyil, məhz dövlət öhdəliklərinin ödənilməsi məqsədilə nəzərdə tutulmasını; 

4.12. dövlət büdcəsinin maliyyə planlaşmasını, büdcənin gəlir və xərclərinin rüblük 

və aylıq bölgüsü üzrə borclanmanın planlaşdırılmasını təmin etmək və  valyuta bazarında 

tələb və təklifi uyğunlaşdırmaq məqsədilə zəruri hallarda büdcənin xarici valyutalı 

öhdəliklərinin birbaşa Dövlət Neft Fondu vasitəsilə ödənilməsini; 

4.13.  Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fondunun qüvvədə olan 

qanunvericiliklə məqsədli büdcə fondu olaraq nəzərdə tutulduğunu, müvafiq qanunla 

məqsədli büdcə fondlarının yaradıldığı büdcənin tərkibi olduğunun və bu fondların 
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daxilolmalarının və xərclərinin büdcələrin gəlir və xərc hissələrində ayrıca göstərilməklə 

müvafiq maliyyə əməliyyatlarının xəzinədarlıq vasitəsi ilə həyata keçirilməli olduğunun 

müəyyən edildiyini, lakin Təminat Fondunun gəlir və xərclərinin dövlət büdcəsində əks 

etdirilmədiyini nəzərə alaraq hökumət zəmanətli kredit almış icraçı təşkilatların Təminat 

Fonduna olan borc öhdəliklərinin geri qaytarılması ilə bağlı qiymətləndirilmələrin 

aparılmasını təmin etmək məqsədilə Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat 

Fondunun statusuna yenidən baxılmasını.   

 

 

Rəy Hesablama Palatası Kollegiyasının 30  oktyabr 2018-ci il tarixli Q-140 

nömrəli Qərarı ilə təsdiq olunmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Möhtərəm cənab İlham Əliyev 

tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təqdim edilmiş “Azərbaycan 

Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanun layihəsinin “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununa və digər qanunvericilik aktlarının tələblərinə uyğun hazırlanması və 

təqdim edilməsi nəzərə alınaraq Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası 

tərəfindən Qanun layihəsinin Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində 

müzakirə edilməsi tövsiyə edilmişdir. 
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