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ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsi layihəsinə Azərbaycan Respublikası
Hesablama Palatasının Rəyi “Hesablama Palatası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun
6.0.2, 7.0.1 və 24.1-ci, “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 15-ci
maddələrinə, həmçinin Hesablama Palatası Kollegiyasının Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət büdcəsi
və

büdcədənkənar

dövlət

fondlarının

(təsisatlarının)

büdcələri

haqqında

Azərbaycan

Respublikasının qanun layihələrinə Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının rəyinin
hazırlanması, baxılması və təsdiq olunması Qaydaları”na uyğun hazırlanmışdır.
Rəyin hazırlanmasında “Büdcə zərfi”nə daxil olan materiallardan, Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin hesabatlarından, Maliyyə Nazirliyinin, İqtisadiyyat Nazirliyinin və Dövlət
Statistika Komitəsinin, həmçinin Mərkəzi Bankın və Dövlət Neft Fondunun hesabat və statistik
məlumatlarından, Hesablama Palatası tərəfindən həyata keçirilən kənar dövlət maliyyə nəzarəti
tədbirlərinin və təhlillərin nəticələrindən, eyni zamanda, Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu,
OPEC və s. bu kimi nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların hesabat və tədqiqatlarından istifadə edilmişdir.
Rəyin hazırlanması zamanı INTOSAI P1 – Lima Bəyannaməsinin (Auditin Təməl Prinsipləri
Bəyannaməsi) 2-ci maddəsinin tələbləri nəzərə alınmışdır.
Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsi layihəsinə Azərbaycan Respublikası
Hesablama Palatasının Rəyi 2022-ci il üçün dövlət büdcəsinə dair Qanun layihəsinin və layihə ilə
birlikdə hazırlanan və təqdim olunan aidiyyəti sənədlərin mövcud qanunvericilik aktlarına uyğunluğu,
nəzərdə tutulmuş dövlət büdcəsinin gəlirləri və xərcləri, dövlət borcu və büdcə kəsirinin proqnoz
göstəricilərinin əsaslılığı və tamlığı, həmçinin bu göstəricilərin əsas makroiqtisadi parametrlərə və
ölkənin strateji sənədlərinə uyğunluğu barədə kənar dövlət maliyyə nəzarəti orqanının mövqeyini
ifadə edir və bu, digər təşkilatların ekspert mühakimələrindən fərqli ola bilər.
Mütərəqqi təcrübə kimi “Proqnoz maliyyə məlumatlarının yoxlanılması” (Əminlik təmin edən
məsələlər üzrə beynəlxalq standart – 3400) standartından da istifadə olunmuşdur. Qeyd edilən standart
və faktiki göstəricilərin proqnozlaşdırılan göstəricilərlə fərqli olması ehtimalının mövcudluğu nəzərə
alınmaqla, Hesablama Palatasının rəyi təqdim edilmiş göstəricilərə dair məhdud əminliyi ifadə edir.
Məhdud əminlik üçün yerinə yetirilmiş prosedurlar kafi əminliyi əldə etmək üçün zəruri olan
prosedurlarla müqayisədə məhduddur, lakin ehtimal edilir ki, əminlik səviyyəsi nəzərdə tutulan
istifadəçilər üçün əhəmiyyət kəsb edəcək. Məhdud əminlik hesabatında təmin olunan əminliyin
məhdud mahiyyəti çatdırılır.
Rəy “Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla
hazırlanmışdır. Rəyin hazırlanması zamanı yuxarıda qeyd edilmiş mənbələr üzrə məlumatlardan
istifadə edilməklə statistik təhlil metodları, o cümlədən, müqayisəli təhlil, meyillərin təhlili, retrospektiv
yanaşma, kontent təhlili və s. tətbiq edilmiş, nəticələrin qrafik və cədvəl şəklində təsvirinə üstünlük
verilmiş, həmçinin bir sıra aktual məsələlər üzrə beynəlxalq təcrübə və təlimatlardan çıxarışlar haşiyə
şəklində Rəyə daxil edilmişdir. Aparılmış təhlillər əsasında sonda Hesablama Palatasının tövsiyələri
əks etdirilmişdir.
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I BÖLMƏ. BÜDCƏ PARAMETRLƏRİNİ FORMALAŞDIRAN İQTİSADİ
MÜHİTİN TƏHLİLİ
1.1 . Dünya üzrə makroiqtisadi meyillər
1.1.1 Müxtəlif ölkə qrupları üzrə əhalinin koronavirus infeksiyasına qarşı
peyvəndlənmə səviyyəsi, həmçinin dövlət tərəfindən reallaşdırılması nəzərdə tutulan
fiskal dəstək tədbirləri beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən proqnozların tərtib
olunmasına əsas təsiredici faktorlar olmuş, cari ildə müşahidə olunan iqtisadi
bərpanın növbəti ildə də davam edəcəyi proqnozlaşdırılsa da, virusun yeni
ştammlarının yayılması ehtimalı və bu ehtimalın iqtisadi bərpa üçün əhəmiyyətli risk
olması aktual olaraq qalmışdır.
Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF) tərəfindən hazırlanan “Dünyanın iqtisadi mənzərəsi” adlı
analitik icmalın cari ilin oktyabr buraxılışında 2022-ci il üçün iqtisadi bərpa proqnozlarının inkişaf
etmiş ölkələr (İEÖ) və inkişaf etməkdə olan ölkələr (İEOÖ) üzrə dəyişməsinə, əsasən, əhalinin
peyvəndlənmə faizinin, eləcə də həyata keçiriləcək fiskal dəstək tədbirlərinin təsir etdiyi şərh
edilmişdir. 2021-ci ildə aşağı baza effekti səbəbi ilə əhəmiyyətli olan iqtisadi artımın növbəti ildə
nisbətən zəifləyərək stabilləşəcəyi gözlənilir. Tələb-təklif uyğunsuzluğu inflyasiyanın yüksəlməsi ilə
nəticələnir ki, bu da bir çox ölkələrdə inflyasiyanın qarşısını almaq məqsədilə siyasətin
sərtləşdirilməsinə təsir edə bilər. Bunun isə İEOÖ-lərin iqtisadi bərpa prosesinə mənfi təsir edəcəyi
qeyd olunur. (Şəkil 1).
Şəkil 1. BVF-nin ölkələr üzrə iqtisadi artım və inflyasiya proqnozları, əvvəlki ilə nisbətən, %
İqtisadi artım, 2022-ci il
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Şəkil BVF-in icmalları əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.

Dünya Bankı (DB) tərəfindən dərc edilən “Qlobal iqtisadi perspektivlər” analitik icmalının cari
ilin iyun buraxılışında iqtisadi bərpa üçün əsas maneələr kimi virusun yeni növlərinin yaranması ilə
gərginliyin yüksəlməsi, bir çox ölkələrdə peyvəndləmə prosesinin zəif olması, eləcə də makroiqtisadi
dəstəyin azaldılması şərh edilmişdir. Bir qrup ölkələrdə iqtisadi aktivliyə yönəldilmiş fiskal dəstək
tədbirləri davam etsə də, digər ölkələr iqtisadi aktivliklə müqayisədə maliyyə stabilliyi üzrə risklərin
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azaldılmasına fokuslanmağa üstünlük vermişlər ki, bu da iqtisadi bərpa prosesinin sürətinə təsir
etmişdir.
Hesabatda canlanmaqda olan tələbi sadalanan neqativ amillərin zəiflətdiyi vurğulanmaqla,
dünya üzrə iqtisadi artımın 2021-ci ildə 5,6%, növbəti ildə isə nisbətən zəifləyərək 4,3%-ə enəcəyi
proqnozlaşdırılır. Beynəlxalq təşkilat 2021-ci il üzrə neftin qiyməti üzrə 50,3% artım proqnozlaşdırsa
da, 2022-ci ildə neft qiymətlərində (Brent, Dubay və Qərbi Texas neft markaları üzrə orta qiymət)
heç bir dəyişikliyin baş verməyəcəyini qeyd edir.
İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (OECD) tərəfindən tərtib edilmiş “İqtisadi mənzərə”
analitik icmalının sentyabr buraxılışında, digər icmallarda olduğu kimi, ümumi vəziyyətin hələ də
qeyri-müəyyən qaldığı, iqtisadi bərpa prosesinin həyata keçirilən fiskal dəstək, eləcə də
peyvəndlənmə faizi ilə bağlı olduğu şərh edilmişdir. Belə ki, peyvəndlənmənin sürətlə həyata
keçirilməsinin, bununla yanaşı ev təsərrüfatlarının yığılıb qalan əmanətlərini xərcləməsinin iqtisadi
bərpanın sürətlənməsinə və işsizliyin azalmasına təsir edəcəyi proqnozlaşdırılsa da, bu proseslərin
həm də tələbin yüksəlməsi fonunda inflyasiyanın sürətlənməsi ilə nəticələnəcəyi vurğulanmışdır.
Həmçinin, əksər ölkələrdə inflyasiyanın sürətlənməsinin xammal qiymətləri və daşınma xərcləri
ilə əlaqəli olması qeyd edilmişdir. Belə ki, virusun Delta variantının Asiya ölkələrində istehsala
neqativ təsiri, eləcə də dünya bazarında xammal qiymətlərinin artması, virus səbəbilə limanlarda
gecikmələrin baş verməsi bu ölkələrdə istehsal və daşınma xərclərini artırmaqla, ixrac olunan
malların qiymətinin yüksəlməsi və idxal olunan inflyasiya vasitəsilə digər ölkələrdə qiymət artımının
müşahidə olunması ilə nəticələnmişdir.
Təşkilatın proqnozlarına əsasən, dünya üzrə iqtisadi artımın cari ilin sonuna 5,7% olacağı,
növbəti ildə isə nisbətən zəifləyərək 4,5%-ə enəcəyi gözlənilir. İllik inflyasiyanın G20 ölkələri üzrə
2021-2022-ci illərdə, müvafiq olaraq, 3,7% və 3,9% olacağı proqnozlaşdırılmışdır.

1.1.2 Yeni növ koronavirus infeksiyasına qarşı peyvəndlənmə prosesinin
dinamikasına mütənasib olaraq, cari ilin sonuna, eləcə də növbəti ildə neftə olan
qlobal tələbin əvvəlki illə müqayisədə artacağı, 2022-ci ildə isə “COVİD-19”
infeksiyasının cilovlanacağı ehtimalları ilə neftə tələbin pandemiyadan əvvəlki
həcmindən də yüksək olacağı proqnozlaşdırılır.
2021-ci ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində fiskal dəstək, stimullaşdırıcı monetar siyasət və
artan investisiyalar məcmu tələbi canlandırmaqla neft qiymətlərinin yüksəlməsi ilə nəticələnmiş, ötən
ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə “WTI” markalı neft üzrə 69,6%, “OPEC” səbəti üzrə 64,5%, Brent
nefti üzrə isə 59,5% bahalaşma qeydə alınmışdır. Həmçinin baxılan dövr ərzində ABŞ-ın neft
ehtiyatlarının azalması, eləcə də Meksika və Meksika körfəzində müşahidə olunan problemlər
səbəbi ilə neft təklifinin azalması da neft qiymətlərinin yüksəlməsinə müsbət təsir etmişdir. Lakin hələ
də koronavirus infeksiyasının yeni mutasiyaları barədə ehtimalların olması, Asiya regionunda Delta
variantının yayılmaqda davam etməsi neftə tələblə bağlı gələcək mənzərənin tam aydınlanmasına
imkan vermir. Baxılan dövr ərzində orta aylıq neft qiymətləri “WTI” markalı neft üzrə 64,8 ABŞ dolları,
6
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“OPEC” səbəti üzrə 66,6 ABŞ dolları, Brent markalı neft üzrə isə 67,8 ABŞ dollarına bərabər
olmuşdur.
2021-ci ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində qeydə alınmış orta neft tələbi 2020-ci il üzrə orta
tələb göstəricisindən 4,7 mln. barel/gün yüksək olmuşdur. Lakin il ərzində virusun yeni növlərinin
yayılması və bəzi ölkələrin yenidən qapanmaları tətbiq etməyə məcbur olması istehsalı
dayandırmaqla, həmin dövrlərdə tələbin qlobal səviyyədə azalması ilə nəticələnmiş, mümkün ola
biləcək tələb artımının qarşısını almışdır. Neft təklifi üzrə analoji göstəricilərin müqayisəsinə əsasən,
neft təklifində əhəmiyyətli dəyişiklik baş verməmişdir. Cari ilin 9 ayı ərzində məcmu neft tələbi 95,5
mln. barel/gün olmaqla, məcmu neft təklifini 1,4 mln. barel/gün üstələmiş, bu da neft qiymətlərinin
yüksəlməsinə öz töhfəsini vermişdir.
“OPEC” təşkilatının açıqladığı məlumatlara əsasən, 2021-ci ildə məcmu neft tələbinin əvvəlki
ilə nisbətən 6,0 mln. barel/gün artaraq, illik həcminin 96,7 mln. barel/gün olacağı proqnozlaşdırılır.
Növbəti ildə isə peyvəndlənmə faizlərinin yüksələcəyi fonunda virusun əhatəsinin azalacağı, bununla
da iqtisadi aktivliyin (xüsusilə də xidmət sahələrində) yüksəlməsi ilə neftə tələbin daha da artaraq,
pandemiyadan əvvəlki dövrdə qeydə alınan həcmindən də yüksək olacağı proqnozlaşdırılır (Şəkil
2).
Şəkil 2. Dünya neft bazarında məcmu tələbin 2019-2020-ci illər üzrə fakt, digər illər üzrə
proqnozlaşdırılan həcmi, mln. barel/gün ilə
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Şəkil “OPEC” təşkilatının aylıq bülletenləri əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.

Müxtəlif

ölkələr

və

nüfuzlu

beynəlxalq

təşkilatlar

tərəfindən

neftin

qiymətinin

proqnozlaşdırılması zamanı neftə tələbin yüksəlməsi meyilləri nəzərə alınmış, əksər təşkilatlar Brent
markalı neftin 1 barelinin qiymətinin 60 ABŞ dollarından çox olacağı qənaətinə gəlmişlər (Cədvəl 1).
Cədvəl 1. Neftin qiymətinə dair proqnozlar, 1 barel üçün ABŞ dolları ilə
Ölkə/Təşkilat

Dərc olunduğu dövr
sentyabr
avqust
sentyabr

2022
62,2
60,0
67,3

ABŞ Enerji İnformasiya Administrasiyası
Beynəlxalq Valyuta Fondu

oktyabr
oktyabr

72,0
64,5

"Barclays"

sentyabr

77,0

"Morgan Stanley"
"Goldman Sachs"
"Fitch"

sentyabr
sentyabr
iyun

85,0
90,0
55,0

Rusiya
Qazaxıstan
Avropa Mərkəzi Bankı

Cədvəl ölkə və təşkilatların rəsmi məlumatları əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.

7

Dövlət büdcəsinin layihəsinə rəy

2022

Qeyd edək ki, neft qiymətləri ilə yanaşı digər enerji xammallarının qiymətlərində də yüksəlmə
müşahidə olunmuş, azalan ehtiyatlarla yanaşı, Rusiya və Norveç tərəfindən qaz təklifində
məhdudiyyətlər Avropada qaz qiymətlərinin rekord səviyyədə bahalaşması ilə nəticələnmişdir.
OPEC təşkilatının məlumatlarına əsasən, qaza olan qiymətlər sentyabr ayında əvvəlki ayla
müqayisədə Avropa üzrə 48,1%, ABŞ üzrə 26,2% yüksəlmişdir. Digər tərəfdən, Asiyada, xüsusilə
də Çində sənaye fəaliyyətinin yüksəlməsi nəticəsində tələbin canlanması fonunda əsas kömür
ixracatçıları olan Avstraliya, İndoneziya və s. ölkələr tərəfindən təklifin ixtisarı kömür qiymətlərinin
aylıq 9,5% bahalaşmasını şərtləndirmişdir ki, bu da 2008-ci ildən sonra qeydə alınan ən yüksək
tempdir.

1.2. Azərbaycan üzrə makroiqtisadi meyillər
1.2.1 2022-2025-ci illər üzrə əsas parametrlərin hesablanması zamanı neftin
qiyməti sabit saxlanmış, 2022-ci il üzrə dövlət büdcəsinin layihəsi ilə birgə təqdim
edilmiş sənədlərdə neftin qiymətində tərəddüdlərin icmal büdcənin gəlirlərinə təsiri
açıqlansa da, bu proseslərin makroiqtisadi vəziyyətdə necə əks olunacağı barədə
məlumatlara yer verilməmişdir.
2022-ci il üzrə dövlət büdcəsinin layihələndirilməsi zamanı əsas makroiqtisadi parametrlərin
hesablanması məqsədilə neftin bir barelinin orta illik qiyməti 50 ABŞ dolları, manatın ABŞ dollarına
qarşı orta məzənnəsi 1,70 səviyyəsində götürülmüş, iqtisadi artım tempi və inflyasiyanın nisbətən
zəifləyəcəyi,

əhalinin

gəlirləri

və

xərclərinin,

əsas

kapitala

investisiyaların

artacağı

proqnozlaşdırılmışdır.
“Büdcə zərfi”nə daxil olan məlumatlara əsasən, layihənin tərtib edilməsi zamanı əsas ekzogen
göstərici olan neftin qiyməti 1 ssenari üzrə nəzərdə tutulmuş, növbəti illər üzrə də dəyişməyərək, 50
ABŞ dolları səviyyəsində proqnozlaşdırılmışdır.
Layihə ilə birgə təqdim edilmiş İzahatın “Fiskal risklər” bölməsində neftin qiymətinin azalması
halında icmal büdcənin gəlirlərində mümkün azalmalar barədə məlumat verilmişdir. Lakin təqdim
edilmiş sənədlərdə neftin qiymətinin azalması halının makroiqtisadi vəziyyətə təsirinə dair təhlillərə
rast gəlinmir.
Hesablama Palatası beynəlxalq təlimatlar, həmçinin digər ölkələrin təcrübəsi üzrə aparılan
araşdırmalar

nəticəsində

beynəlxalq

təcrübədə

makro-fiskal

həssaslıq

analizinin

həyata

keçirilməsinin, makroiqtisadi çərçivənin müxtəlif fərziyyələr əsasında tərtib edilməsinin və fiskal
proqnozların hazırlanması zamanı bu variantların nəzərə alınmasının əhəmiyyətini vurğulayır.
Son illərdə enerji bazarlarında qiymətlərin volatil olması, Azərbaycan iqtisadiyyatında isə təbii
resurs amilinin əhəmiyyəti nəzərə alınmaqla, makroiqtisadi proqnozların hazırlanması zamanı
alternativ fərziyyələr və onların nəticələrinin də müzakirəyə təqdim edilməsi iqtisadiyyatın
dayanıqlılığının şoklara qarşı hazırlığının yoxlanması məqsədlərinə xidmət etmiş olar.
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Fiskal diaqnostika aləti olan PEFA-ya əsasən, hazırlanmış makroiqtisadi göstəricilərin
proqnozlarının onları hazırlayan qurumdan başqa digər qurum tərəfindən də (məsələn, Milli Məclis,
Mərkəzi Bank, AMEA, UNEC, Hesablama Palatasının nümayəndələrindən ibarət Fiskal Şura)
nəzərdən keçirilməsi məqbul hesab olunur. Həmçinin, müxtəlif fərziyyələr əsasında hazırlanmış
makroiqtisadi proqnozlar və müvafiq fiskal ssenarilərin mərkəzi proqnozla birgə dərc edilməsi PEFA
tərəfindən yüksək balla qiymətləndirilir.

Pİ-14. MAKROİQTİSADİ VƏ FİSKAL PROQNOZLAŞDIRMA
14.1. Makroiqtisadi proqnozlaşdırma
A. Hökumət əsas makroiqtisadi göstəricilərin proqnozlarını hazırlayır və proqnozlar əsas fərziyyələrlə
birlikdə qanunvericilik orqanına təqdim olunmuş büdcə sənədləşməsinə daxil edilir. Bu proqnozlar ildə ən azı
bir dəfə yenilənir. Proqnozlar büdcə ili və növbəti 2 fiskal ili əhatə edir. Proqnozlar onları hazırlayan
qurumdan başqa digər qurum tərəfindən də nəzərdən keçirilmişdir.
B. Hökumət əsas makroiqtisadi göstəricilərin proqnozlarını hazırlayır və proqnozlar əsas fərziyyələrlə
birlikdə qanunvericilik orqanına təqdim olunmuş büdcə sənədləşməsinə daxil edilir. Proqnozlar büdcə ili və
növbəti 2 fiskal ili əhatə edir.
C. Hökumət büdcə ili və növbəti 2 fiskal il üçün əsas makroiqtisadi göstəricilərin proqnozlarını hazırlayır.
D. C balı üzrə müəyyən edilmiş tələblərdən aşağı vəziyyət.
14.3. Makro-fiskal həssaslıq analizi
A. Hökumət alternativ makroiqtisadi fərziyyələrə əsaslanan bir sıra fiskal proqnoz ssenarilərini hazırlayır
və bu ssenarilər mərkəzi proqnozla birgə dərc edilir.
B. Hökumət daxili istifadə üçün alternativ makroiqtisadi fərziyyələrə əsaslanan bir sıra fiskal proqnoz
ssenarilərini hazırlayır. Büdcə sənədlərinə proqnozların həssaslığının müzakirəsi də daxil edilir.
C. Hökumət tərəfindən hazırlanmış makro-fiskal proqnozlar alternativ makroiqtisadi fərziyyələrin
təsirinin keyfiyyətli qiymətləndirməsini də özündə ehtiva edir.
D. C balı üzrə müəyyən edilmiş tələblərdən aşağı vəziyyət.

1.2.2 Ötən il istehsalın zəifləməsi, bu il isə iqtisadiyyatın yenidən canlanması
cari ilin sonuna iqtisadi proqnozlara artım istiqamətində düzəlişlər edilməsi ilə
nəticələnmiş, növbəti ildə beynəlxalq təşkilatların proqnozu ilə müqayisədə daha
yüksək tempdə iqtisadi artım nəzərdə tutulmuş, bu artımın, əsasən, qeyri-neft sektoru
hesabına təmin ediləcəyi, növbəti ildə neft-qaz sektorunda qiymət artımının
zəifləyəcəyi proqnozlaşdırılmışdır.
2021-ci ilin 9 ayında ölkə üzrə 4,8% iqtisadi artım qeydə alınmışdır ki, bu artım, əsasən, qeyrineft sektoru hesabına təmin edilmişdir (Cədvəl 2). 2021-ci il üzrə hazırlanmış “Büdcə zərfi”ndə
təqdim edilmiş məlumatlara əsasən, ilin sonuna 75,8 mlrd. manat əlavə dəyərin yaradılacağı və
iqtisadiyyatın 3,4% artacağı proqnozlaşdırılsa da, edilmiş düzəlişlərə əsasən, iqtisadi artımın 5,1%ə yüksələcəyi gözlənilir. 5,1% artıma həm neft, həm də qeyri-neft sektorunun müsbət təsir edəcəyi
gözlənilir, lakin əsas təsir (80%-dən çox) qeyri-neft sektoruna məxsus olacaqdır.
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Cədvəl 2. Ümumi daxili məhsul və onun tərkibi üzrə proqnoz, gözlənilən və fakt göstəriciləri
Ölçü vahidi

2021-ci il
“Büdcə zərfi”

2021
2022-ci il
“Büdcə zərfi”

9 ay fakt

2022
2022-ci il
“Büdcə zərfi”

ÜDM
real artım tempi
Neft ÜDM-i
real artım tempi

mlrd. manat
%
mlrd. manat
%

75,8

-*

62,9

86,6

ÜDM-də payı
Qeyri-neft ÜDM-i
real artım tempi

%
mlrd. manat
%

ÜDM-də payı

%

Göstəricilər

3,4
22,4

5,1
-*

4,8
22,7

3,9
26,2

4,0

3,2

1,4

1,8

29,5

33,0

36,1

30,3

53,4

-*

40,2

60,4

3,1

6,0

6,2

4,9

70,5

67,0

63,9

69,7

Cədvəl DSK və müxtəlif illərin büdcə zərflərinə daxil edilən məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib
edilmişdir.
*”Büdcə zərfi”ndə 2021-ci il üzrə ÜDM və tərkibinin gözlənilən nominal məbləği açıqlanmamışdır.

“Büdcə zərfi”nə daxil edilmiş məlumatlar əsasında tərəfimizdən aparılmış hesablamalar
göstərir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının 2022-ci ildə 2019-cu ilə nisbətən 4,5% artacağı
proqnozlaşdırılır (Cədvəl 3). Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankı tərəfindən Azərbaycan
iqtisadiyyatı üzrə dərc edilmiş proqnozlar əsasında analoji hesablamalara əsasən, bu rəqəm müvafiq
olaraq, 0,8% və 3,6%-ə bərabərdir. Hər iki təşkilat tərəfindən 2022-ci ildə artım tempinin nisbətən
zəifləyəcəyi və artım tempinin 3,0% ətrafında olacağı nəzərdə tutulmuşdur.
Cədvəl 3. Beynəlxalq təşkilatların iqtisadi artıma dair bəzi ölkələr üzrə proqnozları, %
Ölkələr

BVF

2020

DB

2021

2022

2021

2022

2022-ci il 2019-cu
ilə nisbətən
BVF
DB

Azərbaycan

-4,3

3,0

2,3

5,0

3,1

0,8

3,6

Gürcüstan

-6,2

7,7

5,8

8,0

5,5

6,9

6,9

Qırğızıstan

-8,6

2,1

5,6

2,3

4,7

-1,5

-2,1

Rusiya

-3,0

4,7

2,9

4,3

2,8

4,5

4,0

Türkiyə

1,8

9,0

3,3

8,5

3,0

14,6

13,8

Ukrayna

-4,0

3,5

3,6

3,8

3,5

2,9

3,1

Qazaxıstan

-2,5

3,3

3,9

3,5

3,7

4,6

4,6

Özbəkistan

1,7

6,1

5,4

6,2

5,6

Azərbaycan, 2022-ci il
"Büdcə zərfi"

2020

2021

2022

-4,3

5,1

3,9

13,7
14,1
2022-ci il 2019-cu
ilə nisbətən
4,5

Cədvəl BVF-nin “Qlobal iqtisadi mənzərə” oktyabr, 2021 və DB-nin “Avropa və Mərkəzi Asiya” payız, 2021 icmallarına,
2022-ci il üzrə “Büdcə zərfi”nə daxil olan məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.

Baxılan dövr ərzində neft sektorunda neft hasilatında 0,7% azalma müşahidə edilsə də, qaz
hasilatının 19,3% artması neft sektorunda əlavə dəyərin 1,4% artması ilə nəticələnmişdir. İlin
sonunda neft-qaz sahəsində əlavə dəyərin 3,2% artacağı gözlənilir. 2022-ci ildə neft sektoru üzrə
deflyatorun -5,1% olacağı proqnozlaşdırılmışdır.
Ümumiyyətlə, “Büdcə zərfi”nə daxil edilən Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il və növbəti
üç il üçün iqtisadi və sosial-inkişaf konsepsiyası və proqnoz göstəriciləri bölməsində sosial iqtisadi
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göstəricilərin proqnozlarına dair məlumatlılıq, o cümlədən bir çox göstəricilərin təsnifatlar üzrə
məlumatları əvvəlki illərlə müqayisədə azalmış və ya ixtisar edilmiş, 2021-ci il üzrə gözlənilən
rəqəmlər barədə məlumat verilməmiş, bu isə makro-fiskal təhlilin həyata keçirilməsinə, bəzi
göstəricilər üzrə 2021-2022-ci illərə dair müqayisənin aparılmasına mane olmuşdur.
Əlavə olaraq qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 24 may
tarixli 75 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası qaydaları”nda “Büdcə
zərfi”nə

daxil

ediləcək

makroiqtisadi

göstəricilərin

siyahısına

dair

konkret

tələb

müəyyənləşdirilməmişdir ki, bu da təqdim edilən məlumatların əhatə dairəsinin və təfərrüatlılığının
dəyişməsi ilə nəticələnə bilir.

1.2.3 Proqnozlara edilmiş düzəlişlər qeyri-neft sektoru üzrə nəzərəçarpacaq
olmuş, 2022-ci ilin layihəsi ilə birgə təqdim edilmiş real artım tempi cari il üçün
yenidən hesablanmaqla, 2 dəfə artırılmış, turizm sektoru üzrə əhəmiyyətli artımlar
proqnozlaşdırılmışdır.
Hesabat dövrü ərzində 6,2% artan qeyri-neft sektorunda yalnız tikinti sektorunda mənfi
dinamika (-3,7%) qeydə alınmışdır. Qeyri-neft iqtisadiyyatında artımın 5,0%-i keçməsi devalvasiya
dövründən sonra ilk haldır ki, bu da ötən ilki durğunluqla müqayisədə cari ildə iqtisadiyyatın yenidən
canlanması ilə izah olunur. İlin sonuna qeyri-neft sektoru üzrə 6,0% artım gözlənilir, bu isə əvvəlki
proqnozdan 2 dəfə çoxdur. Dəqiqləşdirmələr zamanı real artım tempinin ilkin proqnozla müqayisədə
əhəmiyyətli dəyişdirilməsi, əsasən, qeyri-neft sənayesi, turizm, nəqliyyat sahələri üzrə proqnozlarda
əhəmiyyətli düzəlişdən qaynaqlanmışdır.
2021-ci il üzrə qeyri-neft iqtisadiyyatının 6,0% artması gözləntisi qapanma nəticəsində azalan
iqtisadiyyatın bərpası ilə bağlı olsa da, növbəti illərdə də real artım tempi 5,0% ətrafında
proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da bərpa tempindən 1,0 faiz bəndi aşağıdır.
Proqnozlara əsasən, turizm sektorunun 2022-ci ildə də iqtisadi artımın aparıcı qüvvəsi olacağı
proqnozlaşdırılmış, 2021-ci ildə 23,1% artacağı gözlənilən bu sektorun real artım tempinin növbəti
ildə 2 dəfə sürətlənməklə, 48,2%-ə yüksələcəyi nəzərdə tutulmuşdur. Sözügedən sahə üzrə 2021ci ildə gözlənilən yüksək artım tempi 2020-ci ildə bu sahədə 60,0%-ə yaxın əhəmiyyətli azalma
(aşağı baza effekti) ilə əlaqəli olsa da, 2022-ci ildə də artım tempinin 2 dəfə sürətlənəcəyi, həmçinin
növbəti illər üzrə də yüksək artım templərinin müşahidə ediləcəyi nəzərdə tutulmuşdur (Şəkil 3).
Xatırladaq ki, 2009-2019-cu illər ərzində turizm üzrə orta artım tempi 14,0% olmuş, baxılan
müddət ərzində ölkədə müxtəlif miqyasda əhəmiyyətli beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi fonunda ən
yüksək real artım tempi kimi 32,0% qeydə alınmışdır.
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Şəkil 3. Qeyri-neft sahələri üzrə real artım templəri, %
48.2

60
40
20
0
-20
-40
-60
-80

8.7

4

Kənd
təsərrüfatı

Qeyri-neft
sənayesi

Ticarət

Tikinti

Nəqliyyat

Turizm

2021 gözlənilən

2020 icra

9.5

4.5

3

2.9

2.8

Rabitə

Digər

2022 proqnoz

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

1.2.4 Növbəti illər üzrə kənd təsərrüfatı üzrə innovasiya əsaslı dayanıqlı kənd
təsərrüfatının inkişafının təmin olunması tədbirləri nəzərdə tutulsa da, ortamüddətli
dövrdə bu sahədə stabil artım tempi proqnozlaşdırılmışdır.
2021-ci ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində 5,1% artım nümayiş etdirən kənd təsərrüfatının ilin
sonuna 4,4%, növbəti ildə isə 4,0% artacağı nəzərdə tutulmuşdur. “Büdcə zərfi”nə daxil edilmiş
“İqtisadi və sosial inkişaf konsepsiyası”nda 1-ci Milli Prioritet üzrə açıqlanan tədbirlər arasında
innovasiya əsaslı dayanıqlı kənd təsərrüfatının inkişafının təmin olunması tədbiri yer alsa da,
həmçinin azad edilmiş torpaqların kənd təsərrüfatı üçün yararlı olduğu və bu ərazilərin əkin
dövriyyəsinə cəlb ediləcəyi, yeni subsidiyalaşdırma və aqrar sığorta mexanizminin təsirinin nəzərə
alındığı, digər tərəfdən ortamüddətli dövrdə qeyri-neft ixracının əhəmiyyətli artacağı açıqlansa da,
2022-2025-ci illər ərzində real artım templəri stabil olaraq 4,0% nəzərdə tutulmuşdur. Lakin kənd
təsərrüfatı sahəsində yaradılmış əlavə dəyərin əvvəlki illər üzrə təhlili 4,0% artımın bu sahə üçün
ənənəvi olduğunu qeyd etməyə imkan verir. Məlumat üçün bildirək ki, bu sahə son 10 ildə də hər il
orta hesabla 4,0% artmışdır (Şəkil 4).
Sadalanan faktorlar, həmçinin konsepsiyada nəzərdə tutulmuş tədbirlər kənd təsərrüfatı
sahəsində əlavə potensialın olduğunu və növbəti illərdə daha yüksək artım templərinin müşahidə
olunacağı ehtimalını formalaşdırır.
Şəkil 4. Kənd təsərrüfatı üzrə real artım tempi, %
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Şəkil DSK və “Büdcə zərfi”nə daxil olan məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.
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1.2.5 Hesablama Palatası dövlət investisiyaları üzrə proqnozun ilin sonuna tam
icra ediləcəyi halda, əhəmiyyətli məbləğin ilin sonunda xərclənməsinin pul bazasına
təzyiqin yüksəlməsi ilə nəticələnəcəyi, bunun isə tələbi yüksəltməklə qiymət artımına
təsir imkanlarının mövcudluğu qənaətindədir.
2021-ci ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində əsas kapitala cəmi investisiyaların həcmi illik
müqayisədə 8,7% azalmışdır. Bu azalma əsas kapitalın həm neft, həm də qeyri-neft sektoru üzrə
daha az maliyyələşdirilməsi ilə bağlı olmuş, hər iki sektor cəmi investisiyaların dəyişməsinə azaldıcı
təsir etmişdir. Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyaların dövlət və qeyri-dövlət mənbələri üzrə təhlili
göstərir ki, azalma, əsasən, qeyri-dövlət investisiyaları hesabına baş vermişdir.
DSK-nın məlumatlarına əsasən, baxılan dövr ərzində dövlət mənbələri hesabına əsas kapitala
3,8 mlrd. manat vəsait yönəldilmiş, lakin 2021-ci il “Büdcə zərfi” üzrə təqdim edilmiş rəqəmlərə
əsasən, ilin sonunda bu göstəricinin 7,7 mlrd. manat olacağı proqnozlaşdırılmışdır. Təqdim edilmiş
proqnozun reallaşması cari ilin növbəti 3 ayında 3,9 mlrd. manat maliyyə vəsaitinin (cari ilin 9 ayı
ərzində yönəldilmiş investisiya həcmindən bir qədər çox) əsas kapitala yönəldilməsini şərtləndirir.
Bu isə ilin sonunda pul kütləsinə təzyiqin əhəmiyyətli şəkildə artması və tələbin yüksəlməsi ilə
nəticələnə bilər.
Xatırladaq ki, ötən ildə də dövlət investisiyalarının aylar üzrə bölgüsündə əhəmiyyətli fərqlər
müşahidə edilmiş, təkcə dekabr ayında illik vəsaitin 38,8%-i əsas kapitala yönəldilmiş, pul bazası
1760,6 mln. manat artmışdır (Şəkil 5). 2020-ci ilin dekabr ayında qeydə alınan inflyasiya il ərzində
aylıq göstəricilər arasında 2-ci yüksək göstərici olmuş (0,8%), 2021-ci ilin yanvar ayında isə qiymətlər
1,2% bahalaşmışdır. 2 ardıcıl ay ərzində qiymət artımı 2,0%-ə bərabər olmuşdur.
Şəkil 5. 2020-ci ildə pul bazası və dövlət investisiyalarının aylıq artımı/azalması, mln. manatla
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Şəkil DSK və AMB-nin məlumatları əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.

1.2.6 Orta illik inflyasiya üzrə mövcud vəziyyətin, həmçinin gözlənilən və
proqnoz göstəricilərinin təhlili növbəti il üzrə proqnozlaşdırılmış inflyasiyanın
optimist ssenariyə əsaslandığını qeyd etmək imkanı verir.
Cari ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində 5,2% orta illik inflyasiya qeydə alınmışdır (Şəkil 6).
Bahalaşma daha çox ərzaq məhsulları ilə əlaqəli olsa da, qeyri-ərzaq məhsulları və xidmətlər üzrə
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də qiymət artımları qeydə alınmışdır. Qiymətləri dövlət tərəfindən tənzimlənən bəzi xidmətlərin il
ərzində bir neçə mərhələdə (fevral və iyun ayları) artırılması xidmətlər qrupu üzrə qiymət artımının
sürətlənməsi ilə nəticələnmişdir. Eləcə də, idxal olunmuş məhsulların yanvar-avqust ayları ərzində
21,7% bahalaşması, o cümlədən dünya bazarlarında ərzaq məhsullarının qiymətlərinin il ərzində
32,8% bahalaşması da istehlak bazarında qiymət artımına təkan vermişdir.
Şəkil 6. Orta illik inflyasiya, %
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Şəkil DSK-nın məlumatları əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.

Qeyd edək ki, tədiyə balansı barədə məlumatlara əsasən, 2021-ci ilin birinci yarısında 2351,0
mln. ABŞ dolları həcmində istehlak mallarının idxalı qeydə alınmışdır ki, bu da cəmi mal idxalının
təxminən 50,0%-ni təşkil edir. Baxılan dövrdə qeyri-neft ixracının 20,0% artmasına baxmayaraq, bu
məbləğ hələ də istehlak mallarının idxalını maliyyələşdirə bilməməklə, ondan 2,2 dəfə azdır. Bu,
istehlak bazarını xarici amillərə qarşı həssas edir və bazar üçün əsas risk amillərindən biri olaraq
qalır.
2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkəyə idxal edilmiş malların məbləğində 23,8% paya
malik olan əksər post-sovet ölkələri üzrə statistik məlumatların təhlili göstərir ki, Azərbaycanla yanaşı
digər ölkələrdə də qiymət artımı əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə sürətlənmiş, həmin ölkələr
üzrə orta inflyasiya göstəricisi təxminən 7,9% təşkil etmişdir (Şəkil 7).
Şəkil 7. Əksər post-sovet ölkələri üzrə 2020-2021-ci illərin yanvar-sentyabr aylarında orta illik
inflyasiya, %
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Şəkil müvafiq ölkələrin rəsmi statistik məlumatları əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.
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2021-ci il üzrə ölkəmizdə orta illik inflyasiya 3,0% proqnozlaşdırılsa da, il ərzində müşahidə
olunan meyillər nəzərə alınmaqla, dəqiqləşdirmələr zamanı inflyasiya gözləntisi 2 dəfə artırılaraq
6,0% ətrafında müəyyənləşdirilmişdir. Cari ilin 9 ayında orta illik inflyasiyanın 5,2% qeydə alınması
faktı və tərəfimizdən aparılan hesablamalar orta illik inflyasiyanın 6,0% ətrafında olacağını deməyə
imkan verir.
Təqdim olunmuş “Büdcə zərfi”ndə növbəti ildə sosialyönlü xərclərin 13,5%, o cümlədən əməyin
ödənişi xərclərinin 22,7% yüksəldilməsi 2022-ci ildə tələbin yüksəlməsini şərtləndirir ki, bu da əlavə
inflyasiya təzyiqi yarada bilər.
Həmçinin, cari ildə müşahidə olunmuş qiymət artımının təsirinin növbəti ildə də davam edəcəyi,
eləcə də növbəti ildə də dünya iqtisadiyyatında fiskal paketlərin tətbiq ediləcəyi səbəbi ilə
inflyasiyanın əsas təhdid hesab olunması kimi faktorları nəzərə alaraq növbəti ilin inflyasiya
göstəricisinin optimist yanaşma əsasında proqnozlaşdırıldığını qeyd edirik.
Bəzi post-sovet ölkələri üzrə növbəti il üçün orta illik inflyasiyanın proqnozları aşağıda
göstərilmişdir (Cədvəl 4).
Cədvəl 4. Bəzi post-sovet ölkələri üzrə 2022-ci il üçün proqnozlaşdırılmış orta illik inflyasiya, %-lə
Ölkələr

2022-ci il üçün inflyasiya proqnozu

Azərbaycan Respublikası

4,0

Rusiya Federasiyası
Qazaxıstan Respublikası
Gürcüstan Respublikası
Ukrayna Respublikası

4,0
4,0-6,0
4,5
6,7

Cədvəl rəsmi məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.

1.2.7 Əhalinin gəlirləri və xərclərinin eyni artım templərinə malik olacağı nəzərdə
tutulmuş, Hesablama Palatası həm gəlirlər, həm də xərclər üzrə real artımın
sürətlənməsi nəticəsində yüksələn tələbin qiymət artımına təsir edəcəyi qənaətinə
gəlmişdir.
2021-ci ilin 9 ayında əhalinin gəlirləri 42,3 mlrd. manata bərabər olmuş, nominal ifadədə 2,0%
artsa da, bu artım tempi inflyasiyadan geridə qalmış, nəticədə gəlirlər real ifadədə 3,0% azalmışdır.
Növbəti ildə isə gəlirlərin real artım tempinin sürətlənərək 4,2%-ə yüksələcəyi proqnozlaşdırılmışdır.
Bu artım ölkə Prezidentinin “Əhalinin sosial rifahının qorunması sahəsində əlavə tədbirlər haqqında”
2021-ci 16 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə sosialyönlü xərclərin, o cümlədən də əməkhaqqı xərclərinin
artırılması ilə izah olunur.
Əhali xərclərinin 2022-ci ildə əvvəlki ilə nisbətən daha yüksək templərlə artacağı, bu artımın
real ifadədə 4,1%-ə yüksələcəyi proqnozlaşdırılır. Bu artım fiskal stimullar səbəbi ilə artan gəlirlər
nəticəsində tələbin yüksəlməsi kimi şərh edilə bilər. Qeyd edək ki, yüksələn tələb inflyasiya tempi ilə
uyğunluq təşkil etməlidir (Şəkil 8).
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Şəkil 8. Əhalinin gəlir və xərclərinin real artım tempi və orta illik inflyasiya, %
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Şəkil DSK, “Büdcə zərfi”nin məlumatları əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.
Qeyd: 2021-ci il üzrə gözlənilən rəqəmlər İzahat əsasında hesablanmışdır.
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II BÖLMƏ. MAKRO-BÜDCƏ PARAMETRLƏRİNİN STRATEJİ
SƏNƏDLƏRƏ VƏ HÜQUQİ AKTLARA UYĞUNLUĞU
2.1 Dövlət büdcəsinin layihəsi və onunla birlikdə təqdim edilmiş sənədlərin
“Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”ə uyğunluğu
2.1.1 “Büdcə zərfi”nə daxil edilmiş məlumatların yetərli olmaması səbəbindən
Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsi layihəsinin və onunla birlikdə
təqdim

edilmiş

sənədlərin

ölkənin

strateji

sənədlərinə

uyğunluğunun

qiymətləndirilməsi Hesablama Palatası tərəfindən mümkün olmamışdır.
Məlum olduğu kimi, qlobal iqtisadi reallıqların, eləcə də yeni inkişaf mərhələsində qarşıya
qoyulmuş məqsədlərin ölkənin uzunmüddətli inkişaf vektorunun, əsas sosial-iqtisadi inkişaf
istiqamətlərinin və buna uyğun milli prioritetlərin müəyyən olunmasını tələb etməsi ilə əlaqədar
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 2 fevral tarixli 2469 nömrəli Sərəncamı ilə
“Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər” təsdiq edilmişdir. Müvafiq sənəddə 5
prioritet və onların effektiv reallaşdırılması üçün 12 məqsəd müəyyən edilərək həmin məqsədlərə
nail olunması ilə bağlı işlər nəzərdə tutulmuşdur.
“Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Qanun layihəsinə dair
izahatda növbəti ilin dövlət büdcəsinin layihəsi hazırlanarkən “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi
inkişafa dair Milli Prioritetlər”ə (bundan sonra prioritetlər) uyğun mövcud qlobal-iqtisadi çağırışların,
eləcə də 2022-ci il üzrə büdcə siyasətinin istiqamət və hədəflərinin, həmçinin 2022-ci il üzrə dövlət
büdcəsinin əsas xərc istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi zamanı Milli Prioritetlərin və onların
həyata keçirilməsi üçün qarşıya qoyulmuş strateji məqsədlərin nəzərə alınmasının göstərilməsi
fonunda bəzi prioritetlər və onların məqsədləri üzrə nəzərdə tutulmuş işlərin maliyyə tutumu və
onların gələcək təsirləri barədə məlumatlara “Büdcə zərfi”ndə qismən yer verilmiş, bəzi prioritetlər
üzrə aidiyyəti məlumatlara rast gəlinməmişdir.
Belə ki, “Dayanıqlı artan rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyat” prioritetinin 1.1-ci və 1.2-ci, “Dinamik,
inklüziv və sosial ədalətə əsaslanan cəmiyyət” prioritetinin 2.1-ci və 2.2-ci, “Rəqabətli insan kapitalı
və müasir innovasiyalar məkanı” prioritetinin 3.1-ci və 3.3-cü, “İşğaldan azad olunmuş ərazilərə
böyük qayıdış” prioritetinin 4.1-ci və 4.2-ci, “Təmiz ətraf mühit və “yaşıl artım” ölkəsi” prioritetinin 5.1ci məqsədləri üzrə maliyyə tutumu və gələcək təsirləri barədə məlumatlar “Büdcə zərfi”ndə qismən
təqdim edilsə də, “Dinamik, inklüziv və sosial ədalətə əsaslanan cəmiyyət” prioritetinin 2.3-cü,
“Rəqabətli insan kapitalı və müasir innovasiyalar məkanı” prioritetinin 3.2-ci, “Təmiz ətraf mühit və
“yaşıl artım” ölkəsi” prioritetinin 5.2-ci məqsədi barədə qeyd edilən məlumatlar Zərfdə əks
etdirilməmişdir.
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2.2. 2022-ci il dövlət büdcəsinin layihəsinin “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun tələblərinə uyğunluğu
2.2.1 2022-ci ilin dövlət büdcəsinin layihəsinin tərtibi və strukturu ilə bağlı
“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun müəyyən etdiyi
tələb və müddətlər əsasən gözlənilmişdir.
2022-ci ilin dövlət büdcəsinin layihəsi ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatlarda “Büdcə sistemi
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Qanun) büdcə sisteminin vahidliyi, bu sistemə
aid olan büdcələrin müstəqilliyi ilə bağlı təsbit edilmiş tələbləri təmin olunmuş (Maddə 3), layihə
Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatı tətbiq edilməklə tərtib edilmiş (Maddə 4), növbəti
il üçün Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu
üzrə vəsait nəzərdə tutulmuş və hər iki fond üzrə proqnozlaşdırılmış xərclərin məbləği dövlət
büdcəsinin gəlirlərinin müvafiq olaraq 5,0%-dən və 2,0%-dən az olmaqla (Maddə 6) nəzərdə
tutulmuşdur. Eyni zamanda, qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 29 yanvar
2021-ci il tarixli 87s nömrəli Sərəncamı ilə 2022-ci ilin dövlət büdcəsinin layihəsinin tərtibinə Qanunla
müəyyən edilmiş müddətdə başlanılmışdır ki, bu da Qanunun 11.1-ci maddəsinin tələblərinə
uyğundur və 11.15-ci maddəyə uyğun olaraq Hesablama Palatasına dövlət büdcəsinin və icmal
büdcənin layihəsi və sonrakı üç il üçün icmal büdcənin göstəriciləri təqdim edilmişdir.
Bununla yanaşı qeyd edilməlidir ki, rəylərin hazırlanması zamanı dövlət büdcəsinin əsas
parametrləri üzrə proqnoz göstəricilərin əsas makroiqtisadi göstəricilərə və ölkənin strateji
sənədlərinə uyğunluğunun qiymətləndirilməsi dövlət büdcəsinin layihəsi ilə eyni vaxtda “Büdcə
zərfi”nə daxil edilən bəzi digər məlumatların da sentyabr ayının 15-dək Hesablama Palatasına
təqdim edilməsi zərurətini yaradır. Belə ki, mövcud büdcə qanunvericiliyində növbəti büdcə ili və
gələn üç il üzrə iqtisadi və sosial inkişaf konsepsiyası və proqnoz göstəricilərinin birbaşa Hesablama
Palatasına təqdim edilməsi tənzimlənmir.

2.2.2 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 sənədlərin
“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun tələblərinə uyğunluğu barədə
Hesablama Palatası aşağıdakıları qeyd edir (Cədvəl 5):
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Cədvəl 5. Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsi layihəsi və onunla birlikdə təqdim
edilən sənədlərin 12-ci maddənin tələblərinə uyğunluğu
Təqdim
edilmişdir

Maddə

✔

"Büdcə sistemi haqqında" Azərbaycan
Respublikası Qanununun 12-ci
maddəsinin tələblərinə əsasən dövlət
büdcəsinin layihəsi ilə birlikdə
hazırlanan və təqdim olunan sənədlər

Qismən təqdim
edilmişdir

≈

Qeyd

Təqdim
edilməmişdir

X
12.1.1

növbəti büdcə ili üzrə dövlət büdcəsi
haqqında qanun layihəsi və qanun
layihəsinə dair izahat

✔

12.1.2

AR-ın növbəti büdcə ili və gələn üç il üzrə
iqtisadi və sosial inkişaf konsepsiyası və
proqnoz göstəriciləri

✔

12.1.3

büdcə-vergi siyasətinin əsas istiqamətləri

12.1.4

dövlət
büdcəsinin
maliyyələşdirilməsi
məqsədli proqramlar

12.1.5

büdcə gəlirləri təsnifatının, funksional,
iqtisadi və inzibati təsnifatların paraqrafları
səviyyəsində gəlirlərin və xərclərin layihəsi

12.1.6

dövlət borcları və dövlət zəmanəti ilə digər
öhdəliklərə dair məlumat

12.1.7

növbəti il üzrə icmal büdcənin funksional və
iqtisadi təsnifata uyğun olaraq paraqraflar
səviyyəsində layihəsi

12.1.8

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

12.1.9

Azərbaycan Respublikasının ərazisi üzrə
toplu maliyyə balansı

12.1.10

qanunvericiliyə uyğun olaraq Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən
təsdiq olunması nəzərdə tutulduğu hallarda
növbəti büdcə ili üzrə büdcədənkənar dövlət
fondlarının büdcələri haqqında qanun
layihələri və qanun layihələrinə dair izahat

✔

12.1.11

növbəti büdcə ili üzrə gəlirlərin və xərclərin
ötən ilin faktiki və cari ilin gözlənilən
nəticələri ilə (gəlirlərin təsnifatı üzrə,
xərclərin funksional, iqtisadi və təşkilati
təsnifatının
paraqrafları
səviyyəsində)
müqayisəsi

✔

12.1.12

cari ilin icmal büdcəsinin gözlənilən icrasına
dair məlumat

12.1.13

büdcədənkənar əməliyyatlara dair icmal
hesabat

vəsaiti
nəzərdə

✔
≈

hesabına
tutulan

“Büdcə
zərfi”ndə
bu
istiqamətdə
məlumatlılıq
əvvəlki
ilə
nisbətən
azaldılmış, daha ətraflı rəyin müvafiq
bölməsində məlumat verilmişdir.

✔
✔
✔
≈

“Büdcə zərfi”nə Qanunun tələbinə uyğun
olaraq mühüm investisiya layihələrini
özündə əks etdirən dövlət investisiya
proqramının layihəsi daxil edilməmiş,
yalnız “2022-2025-ci illər üzrə Dövlət
İnvestisiya
Proqramının
əsas
istiqamətləri” təqdim olunmuşdur.

✔

✔
✔
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12.1.15
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✔

dövlət büdcəsi kəsirinin keçən büdcə ilində
faktiki və cari büdcə ilində gözlənilən
maliyyələşdirmə mənbələri barədə hesabat

“Büdcə zərfi”nə 2021-ci ilin ilk doqquz
ayında dövlət büdcəsinin icrasına dair
arayış, “Azərbaycan Respublikasında
2022-ci il üçün yaşayış minimumu
haqqında”
və
“Azərbaycan
Respublikasında 2022-ci il uçün ehtiyac
meyarının həddi haqqında”, habelə bir
sıra Qanunlara dəyişikliklərlə bağlı
layihələr daxil edilmişdir.

✔

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən
müəyyən edilən digər sənədlər

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.

2.2.3 “Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun layihəsi “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun 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 (Cədvəl
6). Qanun layihəsinin “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun tələblərinə
uyğunluğu barədə məlumatları aşağıdakı cədvəl əks etdirir:
Cədvəl 6. “Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanun layihəsinin “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun
16-cı maddəsinin tələblərinə uyğunluğu
Əks etdirilmişdir

Maddə

"Büdcə sistemi haqqında"
Azərbaycan Respublikası
Qanununun 16-cı
maddəsinin tələblərinə
əsasən Qanun layihəsində
əks olunmalı göstərici

16.1.1

gəlirlərin və xərclərin ümumi
məbləği

16.1.3

mədaxil mənbələri üzrə
gəlirlərin məbləği

16.1.4

mənbələr üzrə qrantlar və
transfertlər

16.1.5

ayrı-ayrı gəlirlərin büdcələr
arasında bölgüsü və ayırma
normaları

16.1.6

funksional və iqtisadi təsnifata
uyğun olaraq paraqraflar
səviyyəsində xərclərin məbləği

✔
Qismən
əks etdirilmişdir

≈
əks
etdirilməmişdir

Göstəricinin
qanun
layihəsində
əks
olunduğu
maddə

X
✔

1.

✔

2.

✔
✔
✔

2.14.

Qeyd

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
müəyyən etdiyi orqandan
(qurumdan) daxilolmalar
(transfertin yuxarı həddi) Qanun
layihəsində göstərilmiş,
qrantlardan daxilolmaların nəzərdə
tutulması ilə bağlı məlumat yoxdur.

5.və 6 və 9.

7. və 8.

Qanun layihəsinin 8-ci
maddəsində dövlət büdcəsinin
xərclərinin funksional və iqtisadi
təsnifatın paraqrafları səviyyəsində
bu Qanunun əlavəsində verilmiş
məbləğlərdə təsdiq edilməsinin
nəzərdə tutulduğu göstərilmişdir. *
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16.1.7

Naxçıvan Muxtar
Respublikasının büdcəsinə və
yerli büdcələrə verilən
qrantların, dotasiyaların,
subsidiyaların və
subvensiyaların məbləği

16.1.8

büdcə ssudalarının ümumi
məbləği və istiqamətləri

✔

daxili və xarici dövlət
borclarının faizləri və əsas
məbləğləri üzrə ödənişlər
dövlətin üçüncü tərəf
qarşısında öhdəliyinin yuxarı
həddi
sair beynəlxalq öhdəliklərin
məbləği

✔

16.1.9

16.1.10
16.1.11

✔

7.1.6.

11.

Qanun layihəsində müvafiq
göstəricilərin əks etdirilməməsi bu
istiqamətdə öhdəliklərinin nəzərdə
tululmadığını deməyə əsas verir.

16.1.12

ehtiyat fondların məbləği

✔

7.12.1.

16.1.13

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 hədləri
(limitləri)

✔

12.

16.1.14

xərclərin maliyyələşdirilmə
ardıcıllığı

16.1.15

dövlət büdcəsinin müdafiə
olunan xərc maddələri

16.1.16

16.1.17

16.1.18

dövlət büdcəsi kəsirinin yuxarı
həddinin məbləği
ARDNF-in gəlirləri nəzərə
alınmadan icmal büdcə
kəsirinin yuxarı həddinin
məbləği
icmal büdcənin xərclərinin
yuxarı həddinin məbləği

Təqdim edilmiş məlumatlara
əsasən 2022-ci ildə büdcə
ssudalarının verilməsi üçün vəsait
nəzərdə tutulmamışdır.
Qanun layihəsində daxili və xarici
dövlət borcu üzrə ödənişlər, o
cümlədən faiz ödənişləri
göstərilmişdir

✔
✔
✔

13.
13.
14.

✔

16.

✔

15.

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.

* “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 16.2-ci maddəsində
dövlət büdcəsindən maliyyələşən büdcə təşkilatlarına və onlar tərəfindən tədbirlərin keçirilməsinə
ayrılan vəsaitin məbləğinin qanunla təsdiq olunmuş xərc maddələri çərçivəsində inzibati təsnifata
uyğun olaraq müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edildiyi təsbit edilsə də, həmin
Qanunun 16.1-ci maddəsində xərclərin maddə səviyyəsində Milli Məclis tərəfindən təsdiqlənməsi
nəzərdə tutulmamış və Qanun layihəsinin 8-ci maddəsində yalnız 16.1-ci maddənin tələbi əsas
götürülmüşdür.
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2.3. Büdcə qaydasına uyğunluq
Fiskal qayda, büdcə parametrlərinə rəqəm limitlərinin tətbiqi vasitəsilə fiskal siyasətə
uzunmüddətli məhdudiyyətlərin qoyulmasıdır. Fiskal qaydalar adətən fiskal məsuliyyəti və borc
dayanıqlılığını təmin etmək üçün artıq xərcləmənin (xüsusən iqtisadi inkişaf dövrlərində)
qarşısını almaq məqsədi daşıyır. Beynəlxalq təcrübədə fiskal qaydaların 4 növü mövcuddur:
büdcə balansı qaydası, borc qaydası, xərc qaydası və gəlir qaydası. Təbii resurslarla
zəngin ölkələrdə isə xüsusi fiskal qaydalar tətbiq edilir.

2.3.1 Təqdim edilmiş məlumatlarda büdcə qaydasında sadələşmənin tətbiq
ediləcəyi, mövcud olan 3 məhdudiyyətdən yalnız 1-nin saxlanılacağı nəzərdə
tutulmuş, büdcə qaydasının yenilənməsi qeyri-neft baza kəsirinin qeyri-neft ÜDM-nə
nisbəti üzrə hədəf göstəricisinə yenidən baxılmanı zərurətə çevirmiş, Hesablama
Palatası yeni qaydaya əməl edilmə ilə bağlı risklərin olması qənaətinə gəlmişdir.
Məlum olduğu kimi, 2020-ci ildə mövcud şərtlərə uyğun olmaması səbəbindən “Büdcə
qaydası”nın 2022-ci ilin yanvar ayının 1-dək dayandırılması barədə qərar qəbul edilmiş, aidiyyəti il
üzrə dövlət büdcəsi ilə birlikdə təqdim edilmiş sənədlərdə büdcə qaydasının təkmilləşdiriləcəyi
barədə məlumat verilmişdir.
Təqdim edilmiş məlumatda büdcə xərclərinin artımına zərurətin yaranması, neft gəlirlərinin
azalması və ölkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi ilə qeyri-neft sektorunun payının artırılması
fonunda icmal büdcənin baza xərclərinin yuxarı həddinin tənzimlənməsi və qeyri-neft gəlirləri ilə
uzlaşdırılması, həmçinin onlar arasındakı balansın qorunub saxlanılması məqsədilə icmal büdcənin
qeyri-neft baza kəsirinin qeyri-neft ÜDM-ə nisbəti üzrə orta və uzunmüddətli dövr üçün hədəflərin
müəyyən edilməsinin nəzərdə tutulduğu göstərilmişdir.
“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 11-1-ci maddəsinə
dəyişikliklərin edilməsi ilə bağlı layihəyə əsasən büdcə qaydasında mövcud olan icmal büdcə
xərclərinin yuxarı həddinə və xərclənə bilən neft gəlirlərinə məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması,
əvvəlki qaydada mövcud olan 1 məhdudiyyətin (qeyri-neft baza kəsirin qeyri-neft ÜDM-nə nisbəti)
saxlanılması, eləcə də dövlət borcunun ÜDM-ə nisbəti ilə bağlı yeni limitin müəyyən edilməsi
nəzərdə tutulmuşdur. Yeni layihədə büdcə qaydasında neftin qiyməti və müddət amilləri də nəzərə
alınır ki, bunlara zərurət Hesablama Palatasının əvvəlki rəylərində şərh edilmişdir.
Qeyd edək ki, təklif edilən dəyişiklik qəbul olunduğu təqdirdə büdcə qaydasında əvvəllər
mövcud olan xərclənə bilən neft gəlirləri komponentinin neftin qiymətinin yüksək olması halında
protsiklik siyasətin təsirinə məruz qalma riski də aradan qaldırılmış olur ki, bu da yeni qaydanın
müsbət xüsusiyyəti kimi qiymətləndirilə bilər. Belə ki, neftin qiymətinin aşağı olduğu illərdə bütün
digər komponentlərin dəyişməz qalması şərtilə Qayda proqnozlaşdırılan neft gəlirlərindən daha çox
vəsaitin xərclənməsinə imkan verirdi ki, bu da ölkənin valyuta ehtiyatlarının azalmasını şərtləndirirdi.
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Habelə əvvəlki Qaydada neftin qiymətinin aşağı düşdüyü təqdirdə xalis maliyyə aktivlərinin (XMA)
30%-nin proqnozlaşdırılan neft gəlirlərindən (PNG) az olduğu halda düstur ilə xərclənə bilən neft
gəlirlərinin məbləği il üzrə icra olunacaq neft gəlirlərinin məbləğinə bərabər və ya az ola bilərdi ki, bu
da yığıma imkan vermirdi. Əvvəlki Qaydaya əsasən neftin qiymətinin yüksək olduğu və XMA-nın
30%-nin proqnozlaşdırılan neft gəlirlərindən az olduğu hal yığımı şərtləndirə bilərdi. Aktivlərin
məbləği artdıqca və borcların məbləği azaldıqca (“Azərbaycan Respublikasında dövlət borcunun
idarə edilməsinə dair orta və uzun müddət üçün Strategiya”ya əsasən 2020-ci ildən başlayaraq xarici
borcun azalması gözlənilir) icmal büdcənin xərclənə bilən neft gəlirlərinin məbləği genişlənsə də,
aktivlər də daha çox istifadə edilə bilərdi ki, bu da protsiklik siyasətə uyğun meyildir. Əksinə, neftin
qiymətinin aşağı olduğu illərdə aktivlər azalır, xərclənə bilən neft gəlirlərinin bazası da daralmış
olurdu.
Bununla yanaşı, təklif edilən dəyişikliklər “Azərbaycan 2030”: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli
Prioritetlər”də göstərilmiş “Xarici valyuta ehtiyatlarının dayanıqlı səviyyədə saxlanılması üçün Dövlət
Neft Fondundan transfertin dövlət büdcəsində payı tədricən azaldılmalıdır.” tələbinin icrası ilə
əlaqədar Dövlət Neft Fondundan dövlət büdcəsinə transfertlə bağlı məhdudiyyəti birbaşa deyil,
dolayı müəyyən edir, habelə “Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016cı il 27 dekabr tarixli 1180 nömrəli Fərmanında Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondundan
dövlət büdcəsinə transfertin yuxarı həddinin tənzimlənməsinə və fiskal dayanıqlılığın gücləndirilməsi
məqsədilə yeni fiskal qaydalara dair təkliflərin hazırlanması ilə bağlı tapşırığın tələbinin də
reallaşdırılmamasını şərtləndiririr. Eyni zamanda, bu dövlət büdcəsinin layihəsi ilə birlikdə təqdim
edilmiş sənədlərdə göstərilən Dövlət Neft Fondunun aktivlərinin gələcəkdə azalması ilə bağlı
təhdidləri yüksəldə bilər.
Həmçinin qaydaya təklif edilən dəyişiklik- icmal büdcənin qeyri-neft baza kəsirinin qeyri-neft
ÜDM-inə nisbətinin tələb kimi nəzərdə tutulması, neft gəlirlərindən xərcləri azaltmadan da, qeyri-neft
ÜDM-nin artımı ilə qaydaya riayət edilmənin mümkünlüyünü də göstərir ki, bu da bir daha Dövlət
Neft Fondunun aktivlərinin azalması ilə bağlı təhdidləri gücləndirir.
Bundan əlavə, təklif edilən layihəyə (Qanunun 11-1.4.1. və 11.5-ci maddələrə) əsasən xam
neftin ixrac qiyməti 6 ay ardıcıl müddətdə bu Qanun layihəsinin 11-1.3-cü maddəsinə uyğun olaraq
əsas götürülən xam neftin ixrac qiymətindən 25 faiz və ya daha az olduqda xam neftin ixrac qiymətinə
baxılmaqla qaydaya uyğun hesablanmış hədlər yenidən hesablanır. 2022-ci il dövlət büdcəsinin
layihəsi ilə birlikdə təqdim edilmiş izahatın fiskal risklər bölməsində neftin qiymətinin 10,0 ABŞ dolları
və ya 20,0% aşağı düşməsinin icmal büdcəyə təqribən 3,0 mlrd. manat itki yaradacağı göstərilmişdir
ki, bunun da qeyri-neft ÜDM-nə nisbəti təqribən 5,0%-ə bərabərdir. Neftin qiymətinin davamlı olaraq
büdcədə nəzərdə tutulandan aşağı olması halında qaydada göstərilən 25,0%-dək azalmanın qeyrineft gəlirləri ilə təmin edilməməsi, həmçinin qeyri-neft ÜDM-nin faktiki icrasının daha yüksək
olmaması, DNF-in transfertinin tam reallaşdırılmaması və xərclərin isə ilin sonunda 95,0%-dən aşağı
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icra edilməməsi ehtimalı təklif edilən qaydada müəyyən edilmiş hədlərin pozulması ilə nəticələnə
bilər.
Eyni zamanda, qeyri-neft baza kəsiri və ona qoyulan hədlərin mütləq ifadədə göstərilməsi daha
aydın mənzərəni əks etdirməklə qeyri-neft ÜDM-nin artımı hesabına büdcə qaydasının tələblərinin
yerinə yetirilməsini də məhdudlaşdırmış olar.
Təqdim edilmiş məlumatlara əsasən, 2022-ci il üzrə icmal büdcənin qeyri-neft baza kəsirinin
qeyri-neft ümumi daxili məhsula nisbəti 28,4% proqnozlaşdırılmışdır. Büdcə qaydasında yeniliklər, o
cümlədən, qeyri-neft baza kəsirinin fərqli üsulla hesablanması nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da hədəf
göstəricilərinə yenidən baxılmanın zəruri olduğu qənaətinə gəlməyə imkan verir.
Təklif edilən layihə nəzərə alınmaqla
İcmal büdcənin qeyri-neft baza kəsiri

= İcmal büdcənin gəlirləri – icmal büdcənin neft

- icmal büdcənin baza xərcləri

gəlirləri
İcmal büdcənin baza xərcləri

= icmal büdcənin xərcləri- dövlət borcu üzrə faiz ödənişləri
-

Beləliklə, 27677,4 (icmal büdcənin gəlirləri) 12569,7(icmal büdcənin neft gəlirləri)
(icmal büdcənin baza xərcləri)

- 32273,7

=-17166,0 (İcmal büdcənin qeyri-neft baza kəsiri)

Qeyri-neft baza kəsirinin qeyri-neft ÜDM-nə nisbəti= -17166 / 60355,2=28,4%

2.4. Büdcə sənədləşməsinin beynəlxalq təcrübəyə uyğunluğu
2.4.1 Aparılmış təhlilə əsasən dövlət büdcəsinin layihəsi ilə birlikdə hazırlanan
və təqdim olunan sənədlərin siyahısının əvvəlki illərlə müqayisədə artırıldığı,
izahatlara daxil edilmiş məlumatların keyfiyyətinin və həcminin yüksəldilməsi
istiqamətində addımların atıldığı müəyyən edilmişdir.
“Büdcə sistemi

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 11.15-ci maddəsinə

uyğun olaraq Hesablama Palatasına dövlət büdcəsinin və icmal büdcənin layihəsi və sonrakı üç il
üçün icmal büdcənin göstəriciləri ilə yanaşı, Maliyyə Nazirliyi tərəfindən “Ortamüddətli xərclər
çərçivəsi (2022-2025)” adlı sənəd də təqdim edilmişdir. Qeyd edilməlidir ki, “Ortamüddətli xərclər
çərçivəsi (2022-2025)” adlı sənəddə beynəlxalq və qabaqcıl təcrübə öyrənilməklə bir sıra
yanaşmalardan istifadə edilməsi hallarına rast gəlinir. Xüsusilə yuxarıdan-aşağı büdcə
planlaşdırmasının tətbiqi zamanı vacib olan MTFF-Ortamüddətli fiskal çərçivə, MTBF-Ortamüddətli
büdcə çərçivəsi, MTEF-Ortamüddətli xərclər çərçivəsi barədə məlumatlar burada öz əksini
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tapmışdır. Habelə müvafiq sənəddə büdcə siyasətinin əsas çağırışları, milli xərc prioritetləri və
ortamüddətli resurs zərfi barədə məlumatlara yer verilmişdir.
Bundan başqa, 2021-ci ildən tətbiqinə başlanılmış OMXÇ üzrə 3 pilot bölmənin sektor strateji
planları, fəaliyyət planları müvafiq sənədlərə əlavə edilmişdir.
Eyni zamanda, ilk dəfə olaraq qanunvericiliyin tələblərinə əsasən dövlət büdcəsinə
hesablanmış güzəşt və azadolma məbləği, güzəşt tətbiq olunan halların sayı barədə məlumatlar
göstərilmişdir.
Habelə, ötən illə müqayisədə büdcə-vergi siyasətinin əsas istiqamətlərinə dair məlumat daha
geniş və əhatəli tərtib edilmiş, büdcə-vergi siyasətinin, eləcə də gəlirlər və xərclər üzrə siyasətin
əsas istiqamətləri konkret olaraq qeyd edilmişdir.
Dövlət büdcəsi haqqında Qanun layihəsinə dair izahat bir sıra məsələlər üzrə daha əhatəli
tərtib edilmiş, burada ilk dəfə olaraq fiskal risk növlərindən biri üzrə icmal büdcə gəlirlərinə və DNF
aktivlərinə təsir qiymətləndirilməsi barədə məlumatlar yer almışdır.
“Büdcə zərfi”nə müxtəlif qanunvericilik aktlarına dəyişikliklərlə bağlı layihələr daxil edilmişdir.

2.4.2 Hesablama Palatası bəzi əlavə məlumatların “Büdcə zərfi”nə daxil
edilməsini

müsbət

qiymətləndirməklə

istiqamətlərindən biri kimi dövlət

yanaşı,

büdcə-vergi

siyasətinin

əsas

maliyyəsinin idarə edilməsində şəffaflığın və

hesabatlılığın artırılmasının müəyyən edildiyini diqqətə alaraq, habelə beynəlxalq
mütərəqqi təcrübəyə və dövlətin maliyyə inzibatçılığının qiymətləndirilməsi üçün
istifadə edilən metodologiyaya əsaslanaraq “Büdcə zərfi”nin məlumatlılığının
artırılması, şəffaflığın təmin edilməsi istiqamətində addımların atılmasının davam
etməsinin vacibliyini vurğulayır və qanunvericilikdə bu istiqamətdə dəyişikliklərin
zəruriliyini qeyd edir.
Həm fiskal diaqnostika alətlərindən, həm də müxtəlif ölkələrin büdcə qanunvericiliyindən və
mövcud təcrübələrindən yararlanılmaqla büdcə sənədləşməsinə dair təhlilin aparılması ölkəmizin
beynəlxalq reytinqlərdə mövqeyinin yaxşılaşdırılması və büdcə layihəsi üzrə qərarların effektivliyinin
artırılması üçün dövlət büdcəsi ilə birlikdə təqdim edilən sənədlərin çeşidi və faydalılığının artırılması,
müvafiq məlumatların əlçatanlığının təmin edilməsi məqsədilə müvafiq dövlət orqanları tərəfindən
həyata keçirilən tədbirlərin davam etdirilməsinin və genişləndirilməsinin vacibliyini göstərir.
Eyni zamanda, post-sovet ölkələri (Rusiya Federasiyası, Qazaxıstan Respublikası, Ukrayna
Respublikası, Gürcüstan Respublikası) üzrə büdcə sənədləşməsinə dair müvafiq ölkələrin
qanunvericiliyinin təhlili həm qanun layihəsinə daxil edilməli məlumatlar, həm də layihə ilə birlikdə
təqdim edilən sənədlər üzrə ölkəmizin təcrübəsi ilə müqayisədə bəzi fərqlərin olduğunu göstərir.
Bundan əlavə, Hesablama Palatası tərəfindən müvafiq istiqamətdə təhlilin aparılması zamanı
fiskal diaqnostika alətlərinin tələbləri də diqqətə alınmışdır ki, bu tələblər də büdcə-vergi siyasətində
müəyyən edilmiş dövlət maliyyəsinin idarə edilməsində şəffaflığın və hesabatlılığın artırılması,
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habelə bu istiqamət üzrə “Açıq Büdcə İndeksi”ndə ölkəmizin mövqeyinin yaxşılaşdırılması kimi
hədəflərin reallaşdırılması məqsədilə büdcə qanunvericiliyinə əlavə və dəyişiklikləri zərurətə çevirir.
Dövlət maliyyəsinin idarə edilməsi və bu istiqamətdə şəffaflığın qiymətləndirilməsi alətlərindən
olan Dövlət Xərcləri və Maliyyə Hesabatlılığı (PEFA) büdcə sənədləşməsində 12 elementin (4-ü baza
elementi olmaqla) əks etdirilməsi, Açıq Büdcə İndeksi isə dövlət büdcəsinin layihəsi ilə bağlı 53
göstəricinin1 aidiyyəti sənədlərə daxil edilməsi və açıqlanması ilə bağlı tələb müəyyən etmişdir.

Büdcə layihəsi üzrə sənədləşməyə dair tələblər
Baza elementləri
1. Büdcə kəsiri və profisitinin proqnozu və ya hesablama metodu əsasında əməliyyat balansı
2. Əvvəlki ilin icra göstəriciləri, layihə ilə eyni formatda
3. Cari il üçün büdcənin icra və ya proqnoz göstəriciləri, layihə ilə eyni formatda, gözlənilən icra
göstəriciləri
4. Gəlir və xərclərin ayrı-ayrı təsnifatlar üzrə bölgüsü cari və əvvəlki illə müqayisədə
Əlavə elementlər
1. Kəsirin maliyyələşmə mənbələri üzrə məbləğ və strukturunun planlaşdırılması
2. Makroiqtisadi fərziyyələr (ÜDM, inflyasiya, məzənnə)
3. Borcların məbləği, ilin əvvəlinə DMS üzrə
4. DMS və ya digər standart üzrə maliyyə aktivləri
5. Fiskal risklər barədə, şərti öhdəliklər, dövlət-özəl tərəfdaşlığı və s
6. Yeni siyasət təşəbbüsləri (YST) və yeni investisiyalar barədə məlumat, onların gəlirlər siyasətinə
təsirləri və proqram xərclərinə təsiri
7. OMXÇ aid sənədləşmə
8. Vergi itkiləri barədə məlumat

Beləliklə, Hesablama Palatası müxtəlif ölkələrin, o cümlədən yuxarıda göstərilmiş ölkələrin və
diaqnostik alətlərin tələbləri əsas götürülməklə, “Büdcə zərfi”nin əlçatanlığı və məlumatların çeşidinin
artırılması məqsədilə atılan addımların davam etməsinin vacibliyini bildirməklə dövlət büdcəsinin
layihəsi və onunla birlikdə təqdim edilən sənədlərə əlavələr edilməsinin məqsədəuyğunluğunu və
müvafiq məlumatların “Büdcə zərfi”nə daxil edilməsi məqsədilə müvafiq sənədlərin siyahısını
tənzimləyən “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 12-ci və 16-cı
maddəsində dəyişikliklərin edilməsinin zəruriliyini qeyd edir. Hesablama Palatasının müvafiq
məsələyə dair təklifləri “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa
dəyişikliklərin edilməsi ilə bağlı layihə şəklində Rəyin “Tövsiyələr” bölməsinin 6-cı bəndində əks
etdirilmişdir.

1

https://www.internationalbudget.org/sites/default/files/2020-04/2019_Guide_and_Questionnaire_EN.pdf
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2.5. Fiskal risklər
2.5.1 “Büdcə zərfi”nə daxil edilmiş dövlət büdcəsi barədə qanun layihəsinə dair
izahatda fiskal risklər barədə məlumat əks etdirilmiş, Hesablama Palatası beynəlxalq
təcrübənin

araşdırılmasına

əsaslanaraq

fiskal

risklər

barədə

məlumatın

genişləndirilməsinin zəruriliyini, habelə müvafiq sənəddə əks etdirilmiş risklərlə
yanaşı ortamüddətli dövr üçün dövlət maliyyəsi üzrə digər risklərin də mövcud
olduğunu qeyd edir.
Qeyd edilməlidir ki,

dövlət büdcəsinin layihəsi ilə birlikdə hazırlanan və təqdim edilən

sənədlərdə “COVİD-19” pandemiyası, neftin qiymətinin və hasilat həcmlərinin azalması, dövlət
zəmanətli və kvazi-dövlət borcları, geniş subsidiyalaşdırılmadan irəli gələn risklər əsas risklər kimi
qeyd edilmişdir. İstər dövlət maliyyəsinin idarəedilməsini qiymətləndirən fiskal diaqnostika alətlərinin
tələblərinin, istərsə də ayrı-ayrı ölkələrin təcrübəsinin araşdırılması göstərir ki, fiskal risklərə dair
geniş məlumatların açıqlanması zəruridir. Belə ki, fiskal risklərə dair sənəddə (hesabat) müxtəlif
risklər xüsusən, dövlət müəssisələri, yerli hakimiyyət orqanları, şərti öhdəliklər və s. barədə
məlumatlar ictimaiyyətə açıqlanır. Müvafiq məlumatda risklərin təsiri, bəzi hallarda risklərin
mümkünlük dərəcəsi və onlara qarşı nəzərdə tutulan tədbirlər barədə məlumatlar yer alır.
Hesablama Palatası ölkəmizdə də müvafiq məlumatın hazırlanmasının bir tərəfdən ölkənin
beynəlxalq reytinqlərdə mövqeyinin güclənməsinə, digər tərəfdən dövlət maliyyəsinə təsir edən
neqativ amillərin yumşaldılması istiqamətində tədbirlərin əvvəlcədən nəzərdə tutulmasına xidmət
edəcəyi qənaətindədir.
Aparılmış təhlillər “Büdcə zərfi”ndə ortamüddətli dövr üçün qeyd edilən risklərlə yanaşı, bəzi
digər risklərin mövcud olduğunu göstərir:
Dövlətin cari xərclərinin artırılması hesabına və bunun əsas hissəsinin müdafiə olunan
xərc istiqamətlərinə aid edilməsi səbəbindən növbəti illərin büdcələrinə yükün artırılması:
“Büdcə zərfi”nə daxil edilmiş məlumatlardan da göründüyü kimi, yeni sosial paketin reallaşdırılması
nəzərdə tutulur ki, bu da öz növbəsində dövlət büdcəsinin tərkibində cari xərclərin payının 67,1%-ə
çatmasını şərtləndirir. Bu həm də qeyri-neft gəlirləri hesabına maliyyələşdirilə bilən dövlət büdcəsinin
cari xərclərinin nisbətinin azalmasına da səbəb olur. Belə ki, 2018-ci ildə bu nisbət 78,8% təşkil
edirdisə, növbəti ilin dövlət büdcəsi layihəsində 18,4 faiz bəndi azalaraq 60,4% təşkil etməsi
proqnozlaşdırılır. Qeyd edilən riski növbəti ilin dövlət büdcəsinin layihəsində müdafiə olunan
xərclərin dövlət büdcəsinin qeyri-neft gəlirləri hesabına təmin olunma səviyyəsinə də aid edə bilərik.
Qeyd edilən xərclərin hesablanılmasına dair yeni yanaşmanın tətbiqi ilə bağlı Hesablama
Palatasının təklifləri Rəyin “Tövsiyələr” bölməsinin 20 və 21-ci bəndlərində əks etdirilmişdir.
Publik hüquqi şəxslərin və dövlət mülkiyyətində olan müəssisələrin büdcədən asılılığı:
Təqdim edilmiş məlumatların təhlili göstərir ki, publik hüquqi şəxslər üzrə mənfəət vergisinin nəzərdə
tutulmasına baxmayaraq, bu şəxslər üzrə birbaşa dövlət büdcəsində əks etdirilən xərclərin həcmi
əhəmiyyətli olaraq qalmaqla əvvəlki illərə nisbətən artırılmışdır. Bundan başqa, dövlət
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müəssisələrinə dövlət büdcəsindən maliyyə yardımı, subsidiya və digər istiqamətlərdən xərclərin
ayrılmasının davam etdirilməsi (bəzi hallarda saxlanılma və cari əməliyyat xərcləri də daxil olmaqla)
proqnozlaşdırılır ki, bu da dövlət büdcəsi üçün risk yaradan amillərdəndir. Hesablama Palatası publik
hüquqi şəxslərə ayrılan vəsaitin səmərəliliyinin artırılması üçün qanunvericilikdə bəzi məsələlərə
yenidən baxılmasınının vacibliyini qeyd edir və bununla əlaqədar təkliflərini Rəyin “Tövsiyələr”
bölməsinin 8 və 9-cu bəndlərində əks etdirmişdir.
Yeni büdcə modelinə (3 bölmə üzrə OMXÇ-yə) keçidin gecikməsi, “Büdcə zərfi”nə bu
istiqamətdə məlumatların daxil edilməməsi və müvafiq bölmələr üzrə OMXÇ-yə dair yekun sənədin
hazırlanmaması planlaşdırılmış fəaliyyətlərin həyata keçirilməsində risklər yaratmaqla nəzərdə
tutulmuş hədəflərin reallaşdırılmamasına səbəb ola bilər. Qeyd edilən məsələyə dair Hesablama
Palatasının təklifləri Rəyin “Tövsiyələr” bölməsinin 26-29-cu bəndlərində əks etdirilmişdir.

2.6. Toplu maliyyə balansının təhlili
2.6.1 Hesablama Palatası “Büdcə zərfi”nə daxil edilən toplu maliyyə balansının
beynəlxalq təcrübədə büdcə sənədləşməsində yer almadığını qeyd edir, habelə
müvafiq balansın proqnozlaşdırılması zamanı müəssisə və təşkilatların resursları
üzrə hesablama metodu əsasında hesablanmış məbləğlərin kassa metoduna
keçirilməsində bütün göstəricilərin nəzərə alınmadığını bildirməklə, bunun toplu
maliyyə balansının müvafiq rəqəmlərinin dəyişməsinə təsir göstərə biləcəyi
qənaətindədir.
Toplu maliyyə balansının dövlət büdcəsinin layihəsi ilə birlikdə təqdim edilmiş sənədlərə əlavə
edilməsini “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 12.1.9-cu maddəsi
tənzimləyir və müvafiq anlayışın tərifinə əsasən bu, konkret dövr üçün ölkədə maliyyə vəsaitlərinin
yaranma mənbələri və istifadə istiqamətləri barədə məlumatları özündə əks etdirən maliyyə
sənədidir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 24 may tarixli 75
nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası Qaydaları” müvafiq sənədə dair
ayrıca tələbləri, o cümlədən balansa daxil edilməli göstəriciləri müəyyən etmir.
Eyni zamanda, aparılmış təhlil beynəlxalq təcrübədə, o cümlədən post-sovet ölkələrində
müvafiq sənədə büdcə sənədləşməsində və ümumiyyətlə büdcə qanunvericiliyində rast
gəlinmədiyini deməyə əsas verir. Bu sənəd ayrı-ayrı ölkələr üzrə müxtəlif sənədlərlə, o cümlədən
konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının proqnozu, dövlətin maliyyə və qeyri-maliyyə aktivləri
barədə məlumatlarla əvəz edilmişdir.
“Büdcə zərfi”nə daxil edilmiş məlumatlara əsasən növbəti il üçün toplu maliyyə balansının
gəlirləri 60886,7 mln. manat ( o cümlədən müəssisə və təşkilatların resursları 33209,3 mln. manat
və icmal büdcənin gəlirləri 27677,4 mln. manat), xərcləri isə 66115,7 mln. manat (o cümlədən
müəssisə və təşkilatların sərəncamında qalan mənfəət və amortizasiya hesabına xərclər 33209,3
mln. manat və icmal büdcənin xərcləri 32906,4 mln. manat) proqnozlaşdırılmışdır (Cədvəl 7).
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Cədvəl 7. 2022-2025-ci illər üzrə toplu maliyyə balansı, mln. manatla
Göstəricilər

S/s

2022

2023

2024

2025

A.

Gəlirlərin yekunu

60886,7

64819,6

67583

68459,5

1.

İcmal büdcənin gəlirləri

27677,4

29133

30158,8

30834,4

2

Müəssisə və təşkilatların resursları - cəmi

33209,3

35686,7

37424,2

37625,2

B.

Xərclərin yekunu

66115,7

67382,4

69236,7

69555,8

1.

İcmal büdcənin xərcləri

32906,4

31695,8

31812,5

31930,6

2

Müəssisə və təşkilatların sərəncamında qalan
mənfəət və amortizasiya hesabına xərclər

33209,3

35686,7

37424,2

37625,2

C

Resursların maliyyə balansı

-5229,0

-2562,8

-1653,7

-1096,2

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

Müəssisə və təşkilatların resursları üzrə proqnozlaşdırılmış 33209,3 mln. manatın 27844,9
mln. manatını vergilər ödənildikdən sonra mənfəət, 5364,4 mln. manatını isə amortizasiya ayırmaları
təşkil etmişdir.
Məlum olduğu kimi, “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa
əsasən Azərbaycan Respublikasında mühasibat uçotu sahəsində dövlət tənzimləməsinin əsas
məqsədi Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları, Kiçik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri üçün
Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları, İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun
Beynəlxalq Standartları və uçot qaydaları əsasında ölkədə maliyyə hesabatlarının tərtib olunmasını
və mühasibat uçotunun aparılmasını təmin etməkdən ibarətdir.
“Büdcə zərfi”nə daxil edilmiş məlumatlardan göründüyü kimi, hesablama əsaslı göstəricinin
(mənfəətin) kassa əsaslı göstəriciyə keçidinin təmin edilməsi məqsədilə mənfəətin əldə edilməsi
üçün çıxılmış amortizasiya məbləği mənfəətin üzərinə gəlinmişdir. Lakin qeyd edək ki, beynəlxalq
standartlarda (məsələn, İnternational Accounting Standart 7- Statement of Cash Flows) dolayı metod
istifadə edilməklə hesablama əsaslı göstəricidən kassa əsaslı göstəriciyə keçid zamanı amortizasiya
məbləği ilə yanaşı, debitor və kreditor borcların, ehtiyatların, sair aktiv və öhdəliklərdə dəyişiklərin,
əsas vəsaitlərin dəyərsizləşməsinin, əmlak, tikili və avadanlıqlar, eləcə də qeyri-maddi aktivlərin
satışından zərər və gəlirlərin də nəzərə alınmasını tələb edir.
Belə ki, standarta əsasən amortizasiya məbləği, dəyərsizləşmə məbləği, ehtiyatların və
debitor borcun azalması, kreditor borcun artımı, əsas vəsait satışından zərər vergilər ödənildikdən
sonra mənfəətlə cəmlənməli, ehtiyatların və debitor borcun artması, kreditor borcun azalması, əsas
vəsait satışından gəlir isə vergilər ödənildikdən sonra mənfəətdən çıxılmalıdır. Beləliklə, yuxarıda
qeyd edilən göstəricilərin nəzərə alınması halında toplu maliyyə balansının proqnozlaşdırılmış
məbləği tamamilə dəyişiləcəkdir.
Yuxarıda göstərilənləri nəzərə almaqla, müvafiq sənədin hansı göstəricilərdən ibarət olması
barədə sualların açıq qalmasını qeyd etməklə yanaşı, müvafiq sənədin verilən qərarların
effektivliyinə nə dərəcədə təsir etdiyinin qeyri-müəyyən olduğunu bildiririk.
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2.7. Ortamüddətli büdcə planlaşdırılması
2.7.1 Hesablama Palatası dövlət büdcəsinin layihəsi ilə bağlı təqdim edilmiş
məlumatların təhlilinə əsaslanaraq ortamüddətli planlaşdırma dövrü üçün, xüsusilə
növbəti büdcə ilindən sonrakı illər üçün verilmiş proqnozların əksər hallar üzrə özünü
doğrultmadığı, hər növbəti il üzrə müvafiq istiqamətlərdə proqnozların kəskin
dəyişdirildiyini qeyd etməklə, nəticəəsaslı büdcəyə keçidin həyata keçirilməsi zamanı
bu istiqamət üzrə fəaliyyətin gücləndirilməsinin zəruriliyi qənaətindədir.
2018-2020-ci illərdə dövlət büdcəsinin layihəsi ilə birlikdə təqdim edilmiş məlumatlarda 2022ci il üçün əks etdirilmiş gəlir və xərclər üzrə proqnoz göstəricilərin hazırki “Büdcə zərfi”ndə müvafiq
il üçün verilmiş göstəricilərlə müqayisəsi əhəmiyyətli fərqlərin olduğunu göstərir. Belə ki, 2019-2021ci illərin “Büdcə zərf”ləri ilə müqayisədə hazırki “Büdcə zərfində” 2022-ci il üçün gəlirlər üzrə proqnoz
göstəricilər 1-3 mlrd. manat, xərclər üzrə isə 3-6 mlrd. manat məbləğində korrektə ilə
proqnozlaşdırılmışdır (Şəkil 9).
Şəkil 9. 2019-2022-ci illərin “Büdcə zərf”lərində 2022-ci il üçün proqnoz göstəricilər

23.3

25.1

23.4

2019-cu ilin "Büdcə zərfi"

25.8

24.4

26.0

26.8

29.9

2020-ci ilin "Büdcə zərfi" 2021-ci ilin ilin "Büdcə zərfi" 2022-ci ilin "Büdcə zərfi"

Dövlət büdcəsinin gəlirləri

Dövlət büdcəsinin xərcləri

Şəkil müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.

Təqdim edilmiş məlumatların təhlili gəlirlərin ayrı-ayrı mədaxil mənbələri və funksional
təsnifatın ayrı-ayrı xərc istiqamətləri üzrə müvafiq fərqlərin daha kəskin formada müşahidə edildiyini
göstərir. Bütün bunlar isə ortamüddətli dövr üçün hazırlanan proqnozların strateji sənədlərin
hədəfləri ilə uzlaşdırılması istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsinin zəruliyini qeyd etməyə
imkan verir. Eyni zamanda, məlumatların təhlilinə əsaslanaraq daxili və xarici şokların (pandemiya,
devalvasiya və s) iqtisadiyyata və büdcəyə təsirinin olmadığı dövrlərdə də ortamüddətli dövr üçün
büdcə planlaşdırılması üzrə göstəricilərin hər növbəti ildə yenilənməsi təcrübəsinin olduğunu qeyd
etməliyik.
Əlavə olaraq bildirək ki, beynəlxalq maliyyə institutları OMXÇ islahatlarının həyata keçirilməsi
və nəticəyə əsaslanan büdcəyə keçid zamanı verilmiş həm makroproqnoz, həm də ortamüddətli dövr
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üçün büdcə proqnozlarında kənarlaşmaların olmamasını və ya cüzi olmasını əsas təməl amillərdən
biri hesab edir.

Ortamüddətli perspektivdə büdcə xərcləri
16.3. Büdcələrin əvvəlki illərin qiymətləndirmələri ilə uyğunluğu
A. Büdcə sənədləri nazirlik səviyyəsində sonuncu ortamüddətli büdcə və cari ortamüddətli büdcə
qiymətləndirmələri arasında bütün dəyişikliklərin izahını ehtiva edir.
B. Büdcə sənədləri nazirlik səviyyəsində sonuncu ortamüddətli büdcənin ikinci ili və cari ortamüddətli
büdcənin birinci ili üzrə qiymətləndirmələr arasında əksər dəyişikliklərin izahını ehtiva edir.
C. Büdcə sənədləri məcmu xərclər səviyyəsində sonuncu ortamüddətli büdcənin ikinci ili və cari
ortamüddətli büdcənin birinci ili üzrə qiymətləndirmələr arasında əksər dəyişikliklərin izahını ehtiva edir.
D. C balı üzrə müəyyən edilmiş tələblərdən aşağı vəziyyət.
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III BÖLMƏ. DÖVLƏT BÜDCƏSİ GƏLİRLƏRİNİN TƏHLİLİ
3.1. Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin tədiyələr üzrə təhlilinin əsas nəticələri
3.1.1 Növbəti ilin dövlət büdcəsinin gəlirləri 2021-ci ilin müvafiq göstəricisindən
çox, gözlənilən icra göstəricisindən az olmaqla 26816,0 mln. manat nəzərdə tutulmuş,
qanun layihəsində gəlir nəzərdə tutulmuş 20 mənbədən 16 mənbə üzrə 2021-ci ilə
nisbətdə artım, 4 mənbə üzrə azalma proqnozlaşdırılmışdır.
Əsas artımlar əlavə dəyər vergisi üzrə 568,7 mln. manat, hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir)
vergisi 526,0 mln. manat, DNF-dən transfert üzrə 510,0 mln manat, fiziki şəxslərin gəlir vergisində
335,0 mln. manat, gömrük rüsumları 200,0 mln. manat, aksizlər üzrə 207,8 mln. manat, dövlət
rüsumu üzrə 193,5 mln. manat, əsas azalmalar isə sadələşdirilmiş vergi üzrə 95,0 mln. manat,
səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər 61,5 mln. manat, Azərbaycan
Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə
(ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən yığımlar 45,6 mln. manat
olaraq proqnozlaşdırılmışdır (Cədvəl 8).
Cədvəl 8. Mədaxil mənbələri üzrə dövlət büdcəsinin gəlirləri, mln. manatla
2022-ci
ilin
proqnoz
layihəsi

2020-ci ilin icrası
ilə müqayisə

2021-ci ilin
müvafiq göstərici
ilə müqayisə

məbləğ

%-lə

məbləğ

%-lə

Dövlət büdcəsinin gəlirləri,
o cümlədən:

26816,0

2134,30

108,6

1389,0

105,5

fiziki şəxslərin gəlir vergisi

1485,0

334,1

129,0

335,0

129,1

hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi

2670,0

318,3

113,5

526,0

124,5

torpaq vergisi

46,0

5,2

112,7

1,0

102,2

hüquqi şəxslərin əmlak vergisi

236,1

49,3

126,4

25,1

111,9

əlavə dəyər vergisi

5278,7

460,4

109,6

568,7

112,1

malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi

2910,0

168,5

106,1

170,0

106,2

sadələşdirilmiş vergi

200,0

-108,9

64,7

-95,0

67,8

aksizlər

1266,8

368,6

141,0

207,8

119,6

malların idxalına görə aksizlər

160,0

16,5

111,5

-10,0

94,1

yol vergisi

116,5

11,6

111,1

2,50

102,2

40,0

3,4

109,3

0,0

100,0

142,0

11,8

109,1

4,0

102,9

95,4

-48,6

66,3

-45,60

67,7

363,5

214,5

2,4 dəfə

193,5

2,1 dəfə

Tədiyə növləri

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxal olunan
yanacağa görə və xarici dövlətlərin avtonəqliyyat
vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən 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

dövlət rüsumu
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sair vergi daxilolmaları (vergi orqanlarının xətti
ilə toplanan sair daxilolmalar)

2022
21,0

1,9

109,9

6,0

140,0

gömrük rüsumları

1150,0

133,4

113,1

200,0

121,1

Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar

12710,0

510,0

104,2

510,0

104,2

760,0

163,9

127,5

60,0

108,6

büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən
daxilolmaları
xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə
daxilolmalar
səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən
alınan dividendlər
dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən
daxilolmalar
dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə
verilməsindən daxilolmalar

1,80

-330,7

0,5

-0,7

72,0

106,50

105,3

88,7
dəfə

-61,5

63,4

16,0

5,7

155,3

5,0

145,5

9,0

3,1

152,5

1,0

112,5

sair daxilolmalar

141,70

-74,6

65,5

76,2

2,2 dəfə

Dövlət borcu və zəmanəti üzrə
öhdəliklərin Təminat Fondundan transfert

-880,0

Mərkəzi Bankın mənfəətindən ayırmalar

-250,0

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.

Əvvəlki illə müqayisədə 2021-ci ilin dövlət büdcəsinin gəlir mənbələrində nəzərə alınmış
“Mərkəzi Bankın mənfəətindən ayırmalar” və “Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat
Fondundan transfert” üzrə büdcə daxilolmaları 2022-ci il üçün nəzərdə tutulmamışdır.

3.1.2 Son illərdə olduğu kimi Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat
Fondunun daxilolmaları 2022-ci il üzrə proqnozlaşdırılan gəlir mənbələrində də
nəzərdə tutulmamışdır.
Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 2021-ci ilin yanvar-sentyabr ayları üzrə təqdim edilmiş “Dövlət
büdcəsinin icrası barədə hesabat”da Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fondunun
daxilolmaları (qeyri-kommersiya təşkilatlarının kommersiya fəaliyyətindən gəlirlərin 142323 nömrəli
alt təsnifat kodunda) 76,9 mln. manat olmaqla dövlət büdcəsinin gəlirlərinin tərkibində əks
etdirilməmişdir. Bu tendensiya 2022-ci ilin dövlət büdcəsi gəlirlərinin proqnozlaşdırılmasında da
davam etdirilməklə məqsədli büdcə fondu olan Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat
Fondunun daxilolmaları 2022-ci ilin gəlir mənbələrində nəzərdə tutulmamışdır.
Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fondunun dövlət maliyyəsinin bir
komponenti olduğu, eləcə də bu komponentin əsasən qeyri-kommersiya fəaliyyətindən gəlirlər
hesabına maliyyələşdiyi, habelə müvafiq fondun maliyyələşmə mənbələrində dövlət büdcəsi
vəsaitinin birbaşa və ya dolayı yolla iştirak etdiyi, eyni zamanda bu məsələ ilə bağlı beynəlxalq
təcrübə diqqətə alınmaqla müvafiq məsələyə dair hazırlanmış Hesablama Palatasının təklifi Rəyin
“Tövsiyələr” bölməsinin 15-ci bəndində əks etdirilmişdir.
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3.1.3 “Büdcə zərfi”nə əsasən 6 gəlir növü (alt təsnifat kodları üzrə) üzrə
daxilolmaların 2021-ci ilin 9 aylıq faktiki, 28 gəlir növü üzrə daxilolmaların məbləği isə
2021-ci ilin gözlənilən icrasına nisbətən az proqnozlaşdırıldığı, eləcə də 2021-ci ilin 9
ayı ərzində 11 gəlir növü üzrə dövlət büdcəsinə vəsait daxil olmasına baxmayaraq
həmin mənbələr üzrə 2022-ci ildə proqnozların nəzərdə tutulmadığı müəyyən
edilmişdir.
Aparılmış təhlillərlə 2022-ci ildə 6 gəlir növü (alt təsnifat kodları üzrə) üzrə daxilolmaların 2021ci ilin 9 aylıq faktiki icra göstəricilərinə nisbətən 70,1 mln. manat və ya 37,5% az proqnozlaşdırıldığı
müəyyən edilmişdir (Cədvəl 9).
Cədvəl 9. Gəlirlər üzrə 2022-ci ilin proqnozun 2021-ci ilin 9 aylıq icra göstəriciləri ilə müqayisəsi, mln.
manatla

Büdcə gəlirlərinin növləri

Büdcə təşkilatları, dövlət adından yaradılan
publik hüquqi şəxslər və dövlətə məxsus
fondlardan maliyyələşən digər orqan və qurumlar
üzrə mənfəət vergisi
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
Büdcə təşkilatları, dövlət adından yaradılan
publik hüquqi şəxslər və dövlətə məxsus
fondlardan maliyyələşən digər orqan və qurumlar
üzrə əmlak vergisi
Səhmlərinin və paylarının 51 və daha artıq faizi
birbaşa və ya dolayısilə dövlətə məxsus olan
şəxslər üzrə sadələşdirilmiş vergi
Fərdi sahibkarlar tərəfindən pul vəsaitlərinin
nağd qaydada bank hesablarından çıxarılmasına
görə ödənilən sadələşdirilmiş vergi
İdxal olunan avtonəqliyyat vasitələrinə tətbiq
edilən gömrük rüsumu

Büdcə
gəlirlərinin
təsnifat
kodları

2021 9
ay
icra

2022
prqonoz

111211

14,9

111252

Müqayisə
məbləğlə

%-lə

10,0

-4,9

67,1

3,2

2,7

-0,5

85,1

113211

4,9

4,0

-0,9

82,4

114312

6,9

6,0

-0,9

87,0

114334

5,1

4,5

-0,6

89,1

115130

151,9

89,5

-62,4

58,9

116,7

-70,1

62,5

CƏMİ

186,8

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.

Eyni zamanda qeyd edilməlidir ki, 2021-ci ilin 9 ayı ərzində 11 gəlir növü üzrə dövlət büdcəsinə
9,1 mln. manat, o cümlədən

dövlət əmlakının satışından daxilolmar üzrə 4,0 mln. manat,

məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı əsasında dövlət mülkiyyətinə keçməklə müsadirə
edilmiş əmlakın satışından daxilolmalar üzrə 3,0 mln. manat, digər gəlir növləri üzrə isə 2,1 mln.
manat məbləğində vəsaitin daxil olmasına baxmayaraq 2022-ci ildə həmin gəlir mənbələri üzrə
proqnozlar nəzərdə tutulmamışdır (Cədvəl 10).
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Cədvəl 10. 2021-ci ilin 9 ayında faktiki icra göstəricisi olduğu halda, 2022-ci ildə proqnozu müəyyən
edilməyən gəlir növləri, min manatla
Büdcə
Müqayis
gəlirlərinin
2022
Büdcə gəlirlərinin növləri
2021 9 ay
ə
təsnifat
prqonoz
məbləğlə
kodları
Səhmlərinin və paylarının 51 və daha artıq faizi birbaşa və ya
dolayısilə dövlətə məxsus olan şəxslər üzrə torpaq vergisi
Səhmlərinin və paylarının 51 və daha artıq faizi birbaşa və ya
dolayısilə dövlətə məxsus olan şəxslər üzrə torpaq vergisi
Büdcə təşkilatları, dövlət adından yaradılan publik hüquqi
şəxslər və dövlətə məxsus fondlardan maliyyələşən digər
orqan və qurumlar üzrə torpaq vergisi
Səhmlərinin və paylarının 51 və daha artıq faizi birbaşa və ya
dolayısilə dövlətə məxsus olan şəxslər üzrə torpaq vergisi
Fiziki şəxslər
Büdcə təşkilatları, dövlət adından yaradılan publik hüquqi
şəxslər və dövlətə məxsus fondlardan maliyyələşən digər
orqan və qurumlar tərəfindən pul vəsaitlərinin nağd qaydada
bank hesablarından çıxarılmasına görə ödənilən
sadələşdirilmiş vergi
Səhmlərinin və paylarının 51 və daha artıq faizi birbaşa və ya
dolayısilə dövlətə məxsus olan şəxslər tərəfindən pul
vəsaitlərinin nağd qaydada bank hesablarından
çıxarılmasına görə ödənilən sadələşdirilmiş vergi
Elektron siqaretlər üçün maye
Yerli əhəmiyyətli tikinti materialları
Dövlət əmlakının satışından daxilolmalar
Məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı əsasında dövlət
mülkiyyətinə keçməklə müsadirə edilmiş əmlakın satışından
daxilolmalar

CƏMİ

113122

53,0

0,0

-53,0

113142

7,0

0,0

-7,0

113151

16,0

0,0

-16,0

113152

56,0

0,0

-56,0

113154

4,0

0,0

-4,0

114331

326,0

0,0

-326,0

114332

1,160,0

0,0

-1,160,0

114516
114960
142100

202,0
236,0
4,002,0

0,0
0,0
0,0

-202,0
-236,0
-4,002,0

142181

3,046,0

0,0

-3,046,0

0,0

-9 108,0

9108,0

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.

“Büdcə zərfi”ndə “yerli əhəmiyyətli tikinti materialları” üzrə mədən vergisinin dövlət vergiləri
siyahısına daxil edilməklə Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə təmin edilən gəlirlərə aid edilməsi barədə
Vegi Məcəlləsinə dəyişiklik edilməsinin nəzərdə tutulması şəraitində belə bu mənbə üzrə 2022-ci il
üçün proqnozun müəyyən edilməməsi dövlət büdcəsinin gəlirlərinin proqnozlaşdırılmasında əlavə
gəlir mənbələrinin olduğunu göstərir.
Bununla yanaşı qeyd edilməlidir ki, 28 gəlir növü üzrə daxilolmaların məbləği 2021-ci ilin
gözlənilən icrasına nisbətən 211,4 mln. manat və ya 14,2% az proqnozlaşdırılmışdır.

3.1.4 “Büdcə zərfi”ndə qeyri-neft gəlirlərinin payının davamlı artımına nail
olunacağı hədəflənmiş, dövlət büdcəsinin qeyri-neft gəlirləri cari ilin gözlənilən
icrasına nisbətən az nəzərdə tutulmasına baxmayaraq “Mərkəzi Bankın mənfəətindən
ayırmalar” və “Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fondundan
transfert” nəzərə alınmadan artımla proqnozlaşdırılmış, ÜDM-in nominal ifadədə
artımının nəzərdə tutulması səbəbindən qeyri-neft gəlirlərinin ÜDM-ə qarşı nisbəti də
azalmışdır.
2022-ci ilin dövlət büdcəsinin qeyri-neft gəlirləri 12126,0 mln. manat məbləğində olmaqla 2021ci ilin gözlənilən icrasına nisbətən 474,0 mln. manat az proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da qeyri-neft
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ÜDM-də xüsusi çəkisinin 2021-ci ilin gözlənilən icrasının qeyri-neft ÜDM-də xüsusi çəkisinə nisbətən
2,6 faiz bəndi azalmasına səbəb olmuşdur. Dövlət büdcəsinin qeyri-neft gəlirlərinin qeyri-neft ÜDMə qarşı faiz nisbətlərinin əsasən aşağıdakı kimi təsvir etmək olar (Cədvəl 11):
Cədvəl 11. Dövlət büdcəsinin qeyri-neft gəlirlərinin qeyri-neft ÜDM-lə müqayisəsi, mln. manatla.
Göstəricilər

2016-cı il

2017-ci il

2018-ci il

2019-cu il

2020-ci il

qeyri-neft sektoru
39,975,80 44,311,80
46,893,10 50,391,80
50,792,50
üzrə ÜDM
dövlət büdcəsinin
8,280,60
8,632,70
9,108,40 10,613,50
10,679,60
qeyri-neft gəlirləri
qeyri-neft ÜDM-in
tərkibində xüsusi
20,7
19,5
19,4
21,1
21,0
çəkisi, %-lə
vergi orqanları xətti
ilə qeyri-neft
5,405,50
5,189,50
4,974,00
5,432,00
5,585,06
sektorundan büdcə
gəlirləri
qeyri-neft ÜDM-in
tərkibində xüsusi
13,5
11,7
10,6
10,8
11,0
çəkisi, %-lə
Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.

2021-ci il
gözlənilən

2022-ci il
proqnoz

55,500,00

60,355,20

12,600,00

12,126,00

22,7

20,1

6,258,00

6,840,00

11,3

11,3

2022-ci ildə büdcə gəlirlərinin ÜDM-ə nisbət göstəricisi 2020-ci ilin faktiki göstəricisinə nisbətən
3,1 faiz bəndi, 2021-ci ilin gözlənilən icrasına nisbətən isə 1,7 faiz bəndi az olmaqla 31%
səviyyəsində proqnozlaşdırılmış, eyni zamanda qeyri-neft sektorundan gəlirlərin ÜDM-ə nisbət
göstəriciləri 2020-ci ilin icrası və 2021-ci ilin gözlənilən icrası ilə müqayisədə, müvafiq olaraq 0,7 və
1,2 faiz bəndləri az olmaqla 14% səviyyəsində nəzərdə tutulmuşdur (Şəkil 10).
Şəkil 10. Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin ÜDM-ə nisbəti, %-lə
34.1
28.2

32.7

29.6

13.0

14.7

15.2

2020-ci il

2021-ci il
gözlənilən icra

31.0

14.0

11.4

2018-ci il

2019-cu il

2022-ci il
proqnoz layihəsi

dövl.büdc.gəlirlərinin ÜDM-ə nisbəti
dövl.büdc.qeyri-neft gəlirlərinin ÜDM-ə nisbəti

Şəkil müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.

“Mərkəzi Bankın mənfəətindən ayırmalar” və “Dövlət

borcu və zəmanəti üzrə

öhdəliklərin Təminat Fondundan transfert” üzrə daxilolmalar cari ilin gözlənilən icra göstəricilərində
nəzərə alınmadan 2022-ci ildə qeyri-neft gəlirlərinin qeyri-neft ÜDM-nə nisbət göstəricisi 2021-ci ilin
gözlənilən icra göstəcisinə nisbətən 0,6 faiz bəndi az olmaqla proqnozlaşdırılmış, mütləq ifadədə
qeyri–neft sektoru üzrə gəlirlər 656 mln. manat, nisbi ifadədə isə 5,7% artımla nəzərdə tutulmuşdur.
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3.1.5 Hesablama Palatası növbəti il üçün proqnozlaşdırılan inflyasiya və iqtisadi
artım amilini, eləcə də Vergi Məcəlləsinə ediləcək dəyişikliklərin vergitutma bazasını
genişləndirdiyini nəzərə alaraq 2022-ci il üçün Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə təmin
edilməsi

proqnozlaşdırılan

gəlirlər

üzrə

müəyyən

əlavə

potensialın

olması

təəssüratını yaratdığını qeyd etməklə proqnozlaşdırılan gəlirlərin reallaşdırılmasında
risklərin yaranmayacağı qənaətindədir.
Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin xəttilə 2022-ci
il üzrə təmin edilməli daxilolmalar 2021-ci ilin gözlənilən icrasına nisbətən 376,0 mln. manat və ya
4,5% çox olmaqla 8820,0 mln. manat məbləğində proqnozlaşdırılır.
2021-ci ilin ilk 9 ayı ərzində Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə büdcə daxilolmalarının proqnozla
müqayisədə 1,1 mlrd. manat çox icra edilməsi və büdcə-vergi siyasətində vergi nəzarəti
mexanizminin təkmilləşdirilməsi, vergitutma bazasının genişləndirilməsi, kölgə iqtisadiyyatı ilə
sistemli mübarizənin davam etdirilməsi və ədalətli rəqabət mühitinin dəstəklənməsi tədbirlərinin
nəzərdə tutulması, dövlət rüsumunun büdcədənkənar gəlirlərə aid edilən hissəsinin ləğv edilməsi və
tam məbləğdə vergi orqanlarının xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin edilən daxilolmalara aid edilməsi,
dövlət rüsumu dərəcələrinin sonuncu qüvvəyə mindiyi tarixdən sonrakı dövrdə inflyasiya səviyyəsinə
uyğun indeksasiya edilməklə artırılması (mövcud dövlət rüsumu dərəcələri ilə müqayisədə 9,1%-6
dəfə intervalında rüsum dərəcələri artırılır), yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisinin
DVX xəttilə yığılması və vergi daxilolmalarına aid edilməsi, habelə koronavirus (COVID-19)
pandemiyası səbəbindən tətbiq edilən məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması ilə əlaqədar xidmətlərin
və hüquqi hərəkətlərin sayının artması və bunun DVX tərəfindən təmin edilən gəlirlərə aid edilməsi,
inflyasiya səviyyəsinin yüksəlməsi fonunda növbəti il üçün cari ilin gözlənilən icrası ilə müqayisədə
büdcə daxilolmalarının 376,0 mln. manat artıq, o cümlədən, qeyri-neft sektoru üzrə 582,0 mln. manat
çox, neft sektoru üzrə isə 206,0 mln. manat az proqnozlaşdırılması, 2022-ci ilin dövlət büdcəsi
layihəsində DVX üzrə gəlirlərin proqnozlaşdırılması zamanı ehtiyatlı yanaşmanın üstünlük təşkil
etdiyini deməyə əsas verir.

3.1.5.1 2022-ci il büdcə-vergi siyasətinin əsas istiqamətlərində dövlət büdcəsinin
qeyri-neft gəlirlərinin qeyri-neft ÜDM-də xüsusi çəkisinin artırılmasının təmin edilməsi
ilə bağlı istiqamətin nəzərdə tutulduğu halda, ümumilikdə bu göstərici cari ilin
gözlənilən icrasına nisbətən 2,6 faiz bəndi, o cümlədən DVX xətti ilə təmin edilməli
olan qeyri-neft sektoru üzrə gəlirlərin əsas hissəsini təşkil edən ƏDV və mənfəət
vergisi üçün 0,2 faiz bəndi az olmaqla proqnozlaşdırılmışdır.
2022-ci ilin “Büdcə Zərfi”nə əlavə edilmiş izahatda Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə 2021-ci ilin
gözlənilən icrasında qeyri-neft sektoru üzrə ƏDV-nin qeyri-neft ÜDM-də payı 3,7%, mənfəət
vergisinin qeyri-neft ÜDM-də payı 3,2% nəzərdə tutulsa da, 2022-ci ilə ƏDV-nin və mənfəət
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vergisinin qeyri-neft ÜDM-də payları müvafiq olaraq 3,5% və 3,0% və ya 2021-ci ilin gözlənilən
icralarına nisbətən 0,2 faiz bəndi az proqnozlaşdırılmışdır.
Vergi sahəsində verilmiş güzəşt və azadolmaların büdcə itkilərinin cari ilə nisbətən 2022-ci ilə
proqnozlaşdırılan artım məbləği nəzərə alınmaqla 2022-ci ildə qeyri-neft sektoru üzrə ƏDV-nin və
mənfəət vergisinin qeyri-neft ÜDM-də xüsusi çəkilərinin 2021-ci ilin gözlənilən icrasında olduğu kimi
3,7% və 3,2% səviyyələrində saxlanılmasının təmin edilməsi şəraitində əlavə gəlir mənbələrinin
mövcud olduğunu dəməyə əsas verir.
Dövlət büdcəsinin gəlirlərini təmin edən yerli vergi orqanlarda Azərbaycan Respublikası
Hesablama Palatası tərəfindən keçirilən kənar dövlət maliyyə nəzarəti tədbirləri çərçivəsində bəzi
vergi növləri üzrə müəyyən edilmiş proqnozların real müəyyən edilmədiyi aşkar edilmişdir ki, bunun
da nəticəsində bir sıra hallarda gəlirlər üzrə faktiki daxilolmalar müəyyən edilmiş proqnozları böyük
fərqlə üstələyir.

3.1.5.2 2022-ci ildə təbii qaz hasilatının (texnoloji proseslərə gedən sərfiyyatı
nəzərə alınmaqla) həcminin azalması şəraitində belə Vergi Məcəlləsində göstərilmiş
vergi dərəcəsini və vergitutma bazasını nəzərə alaraq təbii qazın mədən vergisi üzrə
proqnozun hesablanması zamanı potensial tam nəzərə alınmamışdır.
2022-ci ildə mədən vergisi üzrə proqnozun tərkibində "təbii qaz" üzrə proqnoz 65,3 milyon
manat məbləğində müəyyən edilmişdir. 2022-ci il və sonrakı üç il üçün ölkənin yanacaq-enerji
balansının layihəsinin göstəricilərinə əsasən 2022-ci ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Şirkətinin istismar etdiyi yataqlardan (mədən vergisinin hesablanması üçün baza) qaz hasilatının
həcminin 7743,74 mln m³, texnoloji proseslərə 824,03 mln m³ sərfiyyat nəzərə alınmaqla isə 6919,71
mln m³ olacağı proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da 2021-ci il üzrə proqnozlaşdırılan 7039,6 mln m³
hasilatdan 119,89 mln m³ və ya 1,7% azdır.
Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 216.1-ci
maddəsinə əsasən yerin təkindən çıxarılan təbii qazın hasilatına görə mədən vergisi onun
topdansatış qiymətinə 20% vergi dərəcəsi tətbiq etməklə hesablanır. Azərbaycan Respublikası Tarif
(qiymət) Şurasının 2021-ci il 16 oktyabr tarixli 13 nömrəli qərarı təbii qazın istehsalçılardan ƏDV ilə
min m³-nin 90 manata satın alınması təsdiq edilmişdir ki, bu da hasilat həcminə görə hesablanmalı
mədən vergisinin daha yüksək olduğunu göstərir.

3.1.5.3 2022-ci ildə əmlak vergisi üzrə bir sıra güzəştlərin ləğv edilməsi, habelə
Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə təklif olunan dəyişikliklərə əsasən fiziki
şəxslərin mülkiyyətində olan bina, su və hava nəqliyyatı vasitələri istisna olmaqla,
vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatda olan fərdi sahibkarların balanslarında olan əsas
vəsaitlərin əmlak vergisinə cəlb edilməsi və dövlət büdcəsinə ödənilməsi, eləcə də
əvvəlki illərdə əmlak vergisi üzrə hesablanmış öhdəliklərin yüksək olmasını nəzərə
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alaraq Hesablama Palatası əmlak vergisi üzrə əlavə potensialın mövcud olması
qənaətindədir.
2022-ci il üzrə Dövlət büdcəsinin layihəsində hüquqi şəxslərin əmlak vergisinin proqnozu 236,0
milyon manat məbləğində nəzərdə tutulur ki, bu da dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 0,9%-i, Dövlət Vergi
Xidmətinin xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin olunan gəlirlərin 2,7%-i səviyyəsindədir. 2022-ci il üzrə
Dövlət büdcəsinin layihəsində əmlak vergisi üçün nəzərdə tutulan proqnoz 2020-ci ilin icrasına
nisbətən 49,2 milyon manat və ya 26,4%, 2021-ci ilin proqnozundan 25,0 milyon manat və ya
11,9% çoxdur.
Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Hesablama
Palatasına təqdim etdiyi “Vergi orqanları tərəfindən təmin edilən büdcə gəlirləri barədə” aylıq və
rüblük hesabat formasının (Forma № 3ARV) məlumatlarına əsasən 2020-ci ildə hüquqi şəxslərin
əmlak vergisi üzrə real hesablanmış vergi öhdəlikləri (azalma çıxılmaqla) 277,2 milyon manat
olmuşdur ki, bu da 2022-ci il üçün təqdim edilən proqnoz məbləğindən 41,2 milyon manat çoxdur.
Eyni zamanda 2022-ci il üzrə “Büdcə zərfi”nə əlavə olunmuş izahatda 2022-ci ildə əmlak
vergisi üzrə bir sıra güzəştlərin ləğv edilməsi, habelə Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə
təklif olunan dəyişikliklərə əsasən fiziki şəxslərin mülkiyyətində olan bina, su və hava nəqliyyatı
vasitələri istisna olmaqla, vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatda olan fərdi sahibkarların balanslarında olan
əsas vəsaitlərin əmlak vergisinə cəlb edilməsi və dövlət büdcəsinə ödənilməsi öz əksinin tapmışdır.
Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası tərəfindən keçirilmiş kənar dövlət maliyyə
nəzarəti tədbirləri çərçivəsində müəyyən olunmuşdur ki, vergi ödəyiciləri tərəfindən kapital
qoyuluşları üzrə işlər başa çatdığı halda, müəyyən sənədləşmə işləri səbəb göstərilərək əsas
vəsaitlər istismara qəbul edilmir ki, bu da əmlak vergisi üzrə vergitutma bazasına təsir edir. Qeyd
olunanları nəzərə alaraq bu sahə üzrə inzibatçılığın gücləndirilməsi yolu ilə vergidən yayınma
hallarının qarşısının alınması büdcə daxilolmalarının həcminin artmasına müsbət təsir edə bilər.

3.1.5.4 Hesablama Palatası “Büdcə zərfi”ndə dövlət mülkiyyətinə keçməklə
müsadirə

edilmiş

əmlakın

satışının

həyata

keçirilməsinin

vergi

orqanların

hüquqlarına aid edilməsi şəraitində bu istiqamət üzrə növbəti ildə daxilolmaların
proqnozlaşdırılmasının vacibliyini qeyd edir.
Vergi orqanları tərəfindən təmin edilən büdcə gəlirləri barədə hesabatlara (Forma 3ARV)
əsasən 01.07.2021-ci il tarixinə dövlət büdcəsinə olan qalıqların (borcların) həcmi əvvəlki ilin eyni
dövrü ilə müqayisədə ümumilikdə 154,3 mln. manat və ya 10,1% artaraq 1677,2 mln. manat, o
cümlədən verginin əsas məbləği üzrə 59,8 mln. manat və ya 5,7% artaraq 1102,3 mln. manat,
maliyyə sanksiyası üzrə 33,3 mln. manat və ya 16,7% artaraq 232,9 mln. manat, faizlər üzrə isə 61,1
mln. manat və ya 21,8% artaraq 342,0 mln. manat təşkil etmişdir. 01.07.2021-ci il tarixinə artıq
ödəmənin məbləği əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 398,1 mln. manat və ya 15,8% azalaraq
2120,8 mln. manata enmişdir (Şəkil 11).
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Şəkil 11. Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə təmin edilən gəlirlər üzrə dövlət büdcəsinə olan ümumi
borcun və artıqödəmənin dinamikası, mln. manatla
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Şəkil müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.

01.07.2021-ci il tarixinə olan ümumi borcun 63,1 mln. manatı və ya 3,8%-i neft sektoruna,
1614,1 mln. manatı və ya 96,2%-i qeyri-neft sektoruna, eyni zamanda 244,4 mln. manatı və ya
14,6%-i dövlət sektoruna, 1432,8 mln. manatı və ya 85,4% qeyri-dövlət sektoruna aid edilən vergi
ödəyicilərinin payına düşmüşdür. 01.07.2021-ci il tarixinə olan borclar ötən ilin eyni dövrü ilə
müqayisədə neft sektoru üzrə 23,1 mln. manat və ya 57,7%, qeyri-neft sektoru üzrə 131,2 mln.
manat və ya 8,8%, eyni zamanda dövlət sektoru üzrə 50,5 mln. manat və ya 26,1%, qeyri-dövlət
sektoru üzrə 103,7 mln. manat və ya 7,8% artmışdır. Təhlildən də göründüyü kimi borcların
əhəmiyyətli hissəsi qeyri-neft sektoruna və qeyri-dövlət sektoruna aid edilən vergi ödəyicilərinin
ödənilməmiş öhdəlikləri ilə əlaqədardır.
Borcların artımının tədiyə növləri səviyyəsində əsas səbəblərini hüquqi şəxslərin mənfəət
vergisi, əmlak vergisi və fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə hesablanmış öhdəliklərin vaxtında dövlət
büdcəsinə ödənilməməsi ilə əlaqələndirmək olar.
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 01.07.2021-ci il tarixinə yuxarıda qeyd olunmuş 1677,2 mln. manat məbləğində borcun
əslində daha yüksək məbləğlərlə ifadə olunmasını deməyə əsas verir.
Eyni zamanda qeyd edilməlidir ki, qüvvədə olan hazırki qanunvericiliyə əsasən vergi orqanları
xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin edilən gəlirlər üzrə yaranan borcların alınması çərçivəsində
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada vergi orqanları tərəfindən əmlakın siyahıya alınması və
həmin əmlakın məhkəmə qərarlarına əsasən borcların ödənilməsinə yönəldilməsi prosedurları
mövcuddur ki, həmin qərarların da icra olunması (yəni, əmlakın ixtisaslaşdırılmış hərraclarda
satışının təşkili, əldə olunan vəsaitlərin dövlət büdcəsinə köçürülməsi və s.) ədliyyə orqanlarının
səlahiyyətindədir.
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Hesablama Palatasının əvvəlki rəylərində təkmil beynəlxalq iqtisadi modellərə, eyni zamanda
milli gömrük sistemində formalaşmış təcrübəyə əsaslanaraq vergi orqanları xətti ilə dövlət büdcəsinə
təmin olunan gəlirlər üzrə yaranan borcların yığılması çərçivəsində vergi orqanları tərəfindən
siyahıya alınmış əmlakın borca yönəldilməsi ilə əlaqədar məhkəmə qərarlarının icrasının ədliyyə
orqanlarının deyil vergi orqanlarının səlahiyyətlərinə aid edilməsi səmərəli nəticələrin əldə olunması
və büdcənin gəlir potensialının reallaşdırılması baxımından daha məqsədəmüvafiq hesab edilməsi
bildirilmişdir.
2022-ci ilin “Büdcə zərfi” çərçivəsində hazırlanmış “Azərbaycan Respublikasının Vergi
Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsində vergi
borcu ilə bağlı siyahıya alınmış daşınar və daşınmaz əmlakların satılması barədə məhkəmədə iddia
qaldırmaq və məhkəmə qərarları üzrə həmin əmlakların satışını qanunvericiliyə uyğun olaraq təşkil
etməyin vergi orqanlarının hüquqlarına aid edilməsi, hərracın təşkilatçısı kimi Əmlak Məsələləri
Dövlət Xidməti yanında Hərracın Təşkili üzrə Auksion Mərkəzi tərəfindən vergi borcu ilə bağlı
siyahıya alınmış əmlakların satışının həyata keçirilməsi nəzərdə tutulsa da, bu mənbə üzrə
proqnozun müəyyən edilməməsi 2022-ci il üzrə gəlirlərin proqnozlaşdırılmasında potensialın tam
nəzərə alınmadığı qənaətini formalaşdırır. Belə ki, təklif edilən dəyişikliyə əsasən vergi ödəyicisinin
siyahıya alınmış əmlakının hərracda satışının daha operativ və səmərəli həyata keçirilməsi, dövlət
büdcəsindən yayındırılmış vergi borclarının alınması ilə bağlı icraat prosesinin sadələşdirilməsi
şəraitində vergi borclarının yığılmasının effektivliyinin artırılması hədəflənsə də 2022-ci ildə bu
mənbə üzrə proqnoz müəyyən edilməmişdir.

3.1.6 Hesablama Palatası ticarət tərəfdaşlarında qiymət artımlarının sürətlənməsi
fonunda idxal mallarının dəyərinin yüksəlməsi, habelə depozit və tapşırıqlar hesabı
üzrə qalıq məbləğlərinin (rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmış mallar üzrə) olması
şəraitində

Dövlət

proqnozlaşdırılan

Gömrük
gəlirlərin

Komitəsi

xətti

ilə

reallaşdırılmasında

2022-ci

ildə

əlverişli

təmin

edilməsi

mühitin

olacağı

qənaətindədir.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə 2022-ci il üzrə təmin edilməli
daxilolmalar 2021-ci ilin gözlənilən icrasına nisbətən 95,0 mln. manat və ya 2,3% çox, ÜDM-də
xüsusi çəkisinə görə isə 0,1 faiz bəndi az olmaqla 4260,0 mln. manat və ya ÜDM-in 4,9%-i həcmində
proqnozlaşdırılır.
İqtisadiyyatın bərpasının hesabat dövründə və növbəti ildə də davam edəcəyinin
proqnozlaşdırılması, inflyasiyasının yüksəlməsi gözləntiləri, malların gömrük rəsmiləşdirilməsi
zamanı gömrük dəyərlərinin düzgün müəyyənləşdirilməsi üçün inzibatçılığın təkmilləşdirilməsi və
nəzarətin gücləndirilməsi, habelə bəzi mallar üzrə aksiz dərəcələrinin artırılması və DGK-nin depozit
və tapşırıqlar hesabı üzrə qalıqlarının olması fonunda növbəti il üçün proqnozun cari ilin gözlənilən
icra göstəricisinə nisbətən cəmi 95,0 mln. manat çox proqnozlaşdırılması DGK üzrə proqnozların
yerinə yetirilməsində ciddi risklərin olmayacağını deməyə əsas verir.
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Belə ki, 2022-ci ilin “Büdcə Zərfi”nə əlavə edilmiş izahatda Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə
2021-ci ilin gözlənilən icrasında qeyri-neft sektoru üzrə ƏDV-nin qeyri-neft ÜDM-də payı 5,1%,
gömrük rüsumlarının qeyri-neft ÜDM-də payı 2% nəzərdə tutulsa da, 2022-ci ilə ƏDV-nin və gömrük
rüsumlarının qeyri-neft ÜDM-də payları müvafiq olaraq 4,8% və 1,9% və ya 2021-ci ilin gözlənilən
icralarına nisbətən 0,3 və 0,1 faiz bəndi az proqnozlaşdırılmışdır.
Gömrük sahəsində verilmiş güzəşt və azadolmalar üzrə büdcə itkilərinin cari ilə nisbətən 2022ci ilə proqnozlaşdırılan artım məbləği nəzərə alınmaqla 2022-ci ildə qeyri-neft sektoru üzrə ƏDV-nin
və gömrük rüsumlarının qeyri-neft ÜDM-də xüsusi çəkilərinin 2021-ci ilin gözlənilən icrasında olduğu
kimi 5,1% və 2% səviyyələrində saxlanılmasının təmin edilməsi şəraitində əlavə gəlir mənbələrinin
mövcud olduğu görünür.
Eyni zamanda qeyd edilməlidir ki, əvvəlki illərin və 2021-ci ilin 8 aylıq göstəricilərinə əsasən
xarici ticarətin iştirakçıları tərəfindən aparılmış idxal əmliyyatlarının 60%-dən çoxu səkkiz ölkənin
payına düşür (Cədvəl 12). İdxal əməliyyatlarında xüsusi çəkisi yüksək olan həmin ölkələrdə inflyasiya
dərəcələrinin yüksəlməsi gözləntiləri idxal edilən malların invoys dəyərlərinin artmasını şərtləndirir
ki, bu da son nəticə olaraq gömrük ödənişlərinin artımını şərtləndirir .
Cədvəl 12. Ölkələr üzrə idxal həcmləri, min ABŞ dolları ilə
Ölkələr
Cəmi
Rusiya
Federasiyası

2016
8,489,140,4

2017
8,783,301,4

2018
11,465,914,7

2019
13,667,475,7

2020
10,730,720,2

2021-8 ay
7,349,523,5

1,641,694,7

1,554,086,6

1,885,192,7

2,290,224,6

1,962,155,7

1,235,231,5

Türkiyə
Çin
Almaniya

1,181,578,1

1,273,792,6

1,576,829,5

1,646,880,9

1,563,048,0

1,128,369,5

703,805,7
390,492,0

854,535,0
443,721,0

1,196,649,4
659,938,8

1,432,151,5
709,887,2

1,413,824,5
583,473,6

1,006,173,9
433,531,5

Amerika
Birləşmiş
Ştatları

471,605,8

720,594,1

527,043,2

767,772,5

635,917,0

299,488,6

İtaliya

332,442,1

318,801,9

340,093,8

369,930,8

396,214,2

293,976,7

Ukrayna
İran İslam
Respublikası

286,811,0

460,393,3

469,793,9

467,057,6

418,455,1

293,297,7

171,525,3

240,274,7

414,811,5

452,679,7

300,615,4

236,775,1

3,457,016,7

2,422,679,0

3,309,185,7
2,917,102,2
4,395,561,9
5,530,890,9
Digər ölkələr
Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.

Bununla yanaşı, Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən 2021-ci ilin səkkiz ayı
ərzində 97 mal qrupundan 9 mal qrupu istisna olmaqla, digər mal qrupları üzrə idxal edilmiş malların
qiymət indeksləri 2020-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,6 – 79,4 faiz intervalında, o cümlədən “bitki
mənşəli məhsullar” üzrə 12,7%, “qeyri-üzvi kimya sənayesinin və onunla əlaqədar sənaye
sahələrinin məhsulları” üzrə 24,7%, “hazır qida məhsulları, alkoqollu və alkoqolsuz içkilər və sirkə,
tütün və onun əvəzediciləri” üzrə 25,8%,

“hopdurulmuş, üzlüklü və ya təkrarlanmış tekstil

materialları, texniki təyinatlı tekstil materialları” üzrə 79,4%

artmışdır. 2022-ci ildə dünya

bazarlarında əmtəə qiymətlərinin artım gözləntiləri xarici ticarətin iştirakçıları tərəfindən idxal
ediləcək malların qiymətlərinin də yüksək olacağını göstərir.
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3.1.6.1 Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə təmin edilməli olan idxal olunan
avtonəqliyyat vasitələrinə tətbiq edilən gömrük rüsumu üzrə potensialın yüksək
olmasına baxmayaraq bu mənbə üzrə proqnoz az müəyyən edilmişdir.
"Avtomobil Yolları" Məqsədli Büdcə Fondunun mədaxil mənbələrinə aid edilən idxal olunan
avtonəqliyyat vasitələrinə tətbiq edilən gömrük rüsumu üzrə proqnozların əvvəlki illərin icra
göstəricilərinə əsasən artıqlaması ilə yerinə yetirilməsi şəraitində 2022-ci il üçün bu təyinat üzrə
proqnozun 2021-ci ilə nisbətən 1,5 mln. manat az olmaqla 89,5 mln. manat səviyyəsində müəyyən
edilməsi, bu mənbə üzrə potensialın olduğunu göstərir. Belə ki, 2020-ci ildə idxal olunan
avtonəqliyyat vasitələrinə tətbiq edilən gömrük rüsumu üzrə proqnoz 92,4 mln. manat, daxilolan
vəsait 131,4 mln. manat olmaqla proqnoz 39,0 mln. manat və ya 42,2%, 2021-ci ilin doqquz ayı
ərzində isə bu mənbə üzrə dövlət büdcəsinə 151,9 mln. manat vəsait daxil olmaqla 2021-ci ilin illik
proqnozu 60,9 mln. manat və ya 66,9% artıqlaması ilə icra edilmişdir.

3.1.7

2022-ci

il

üzrə

“Vergi

və

gömrük

güzəştlərinin

səmərəliliyinin

qiymətləndirilməsi Qaydaları”na əsasən güzəştlərin büdcə, iqtisadi və sosial
baxımdan səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi aparılmamışdır.
Təqdirəlayiq haldır ki, Maliyyə Nazirliyi tərəfindən ilk dəfə olaraq Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 8 fevral tarixli 38 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vergi və gömrük
sahəsində verilmiş güzəşt və azadolmaların dövlət büdcəsinin gəlirlərinə təsirinin qiymətləndirilməsi
metodologiyası və həmin güzəşt və azadolmaların reyestrinin aparılması Qaydası”na əsasən vergi
və gömrük sahəsində verilmiş güzəşt və azadolmaların dövlət büdcəsinin gəlirlərinə təsirinin
qiymətləndirilməsi aparılmış və büdcə itkiləri 2020-ci il üzrə 5020,8 mln. manat (Dövlət Vergi Xidməti
üzrə 3620,5 mln. manat, DGK üzrə 1400,3 mln. manat), 2021-ci il üzrə 5238,3 mln. manat (DVX üzrə
3703,6 mln. manat, DGK komitəsi üzrə 1534,7 mln. manat) 2022-ci il üzrə isə 2021-ci ilə nisbətən
236,6 mln. manat və ya 4,5% çox olmaqla 5474,9 mln. manat (DVX üzrə 3845,0 mln. manat, DGK
üzrə 1629,9 mln. manat) təşkil etmişdir. Bununla belə, Maliyyə Nazirliyi tərəfindən hələ ki,
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 03 noyabr tarixli 436 nömrəli qərarı ilə təsdiq
edilmiş “Vergi və gömrük güzəştlərinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi Qaydaları”na əsasən
güzəştlərin büdcə, iqtisadi və sosial baxımdan səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi aparılmamışdır.

3.1.8 Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlərdən
daxilolmalar üzrə aparılmış araşdırma və təhlillər mövcud potensialın daha artıq
olduğu qənaətinə gəlməyə əsas verir.
Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər üzrə daxilolmalar 2022-ci
ilin dövlət büdcəsi layihəsində 106,5 mln. manat nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da 2021-ci ilin müvafiq
göstəricisindən 61,6 mln. manat azdır (Cədvəl 13). Azalmanın əsas səbəbləri "Azərbaycan
Beynəlxalq Bankı" ASC üzrə (20,0 mln. manat) və iri dövlət müəssisələri üzrə (41,0 mln. manat)
proqnozun azaldılması, "Aqrarkredit" QSC BOKT, "Azərlotereya" ASC və "İstehlak Mallarının
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Ekspertizası Mərkəzi" MMC üzrə dividenddən dövlət büdcəsinə daxilolmanın proqnozlaşdırılmaması
ilə bağlı olmuşdur.
Cədvəl 13. Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər üzrə dövlət büdcəsi
gəlirləri ilə bağlı məlumat, min manatla
Dövlət büdcəsi gəlirlərinin mədaxil
mənbələri

2020ci il
icra

2021-ci il
proqnoz

2022-ci il
layihə

2020-ci ilin faktı
ilə müqayisəsi

fərq
Səhmlərində dövlətin payı olan
1153,0 168050,0 106500,0 105347,0
müəssisələrdən alınan dividendlər
cəmi, o cümlədən:
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC
0,0
120000,0 100000,0 100000,0
-153,0
“Aqrarkredit” QSC BoKT
153,0
200,0
0,0
1500,0
“Azər-Türk Bank” ASC
0,0
750,0
1500,0
-1000,0
“Azərlotereya” ASC
1000,0
1000,0
0,0
“İstehlak Mallarının Ekspertizası
0,0
100,0
0,0
Mərkəzi” MMC
5000,0
İri dövlət şirkətləri
0,0
46000,0
5000,0
Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.

faiz

2021-ci ilin
proqnozu ilə
müqayisə
fərq
faiz

91,4
dəfə
çox

61550,0

63,4

-

-20000,0
-200,0
750
-1000,0

83,3
2 dəfə çox
-

-

-100,0

-

-

-41000,0

9,2 dəfə az

Qeyd etmək lazımdır ki, 2021-ci ildə iri dövlət şirkətlərindən alınacaq dividendlər 5 şirkət
(ARDNŞ, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, “Azərişıq” ASC, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”
QSC, “Azərenerji” ASC) üzrə nəzərdə tutulduğu halda, cari ilin 8 ayında bu mənbədən dövlət
büdcəsinə vəsait daxil olmamış, 2022-ci ilin büdcə layihəsində yalnız "Azərbaycan Dövlət Xəzər
Dəniz Gəmiçiliyi" QSC üzrə 5000,0 min manat nəzərdə tutulmuşdur.
Təqdim olunmuş məlumatlara əsasən, bu mənbə üzrə 2021-ci ilin ötən dövrü ərzində 122044,0
min manat məbləğində vəsait daxil olmuşdur ki, bunun da 120844,0 min manatı "Azərbaycan
Beynəlxalq Bankı" ASC, 200,0 min manatı "Aqrarkredit" QSC BOKT, 1000,0 manatı isə
"Azərlotereya" ASC tərəfindən dövlət büdcəsinə ödənilmiş, "Azər Türk Bank" ASC, "İstehlak
Mallarının Ekspertizası Mərkəzi" MMC və iri dövlət şirkətləri tərəfindən dividend ödənişi həyata
keçirilməmişdir.
Ümumiyyətlə bu istiqamət üzrə məlumatların təhlili bir çox dövlət müəssisəsi tərəfindən dövlət
büdcəsinə dividend ödənişində maraqlı olmamasını göstərir. Belə ki, həmin müəssisələrdən
bəzilərinin əvvəlki illərdə maliyyə hesabatlarına baxdıqda xalis mənfəət əldə olunmasına
baxmayaraq həmin dövr üzrə dövlət büdcəsinin gəlirlərin bu mənbəsi üzrə daxilolmanın
formalaşdırılmasında heç bir paya sahib olmamışlar.

3.1.9 Dövlət əmlakının (dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və
obyektlərinin

altındakı

torpaqların)

icarəyə

verilməsindən

daxilolmalar

üzrə

proqnozun cari ilin layihəsi ilə müqayisədə artıq nəzərdə tutulması müsbət hal kimi
qəbul edilsə də, aparılmış təhlillər və mövcud icra vəziyyəti əlavə potensialın olduğu
qənaətinə gəlməyə əsas verir.
Dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmalar 2022-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsində
16000,0 min manat məbləğində nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da 2020-ci ilin icrası ilə müqayisədə
5699,7 min manat və ya 55,3%, 2021-ci ilin proqnoz göstəricisindən isə 5000,0 min manat və ya
45,5% çoxdur.
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Bu mənbədən daxilolmalar üzrə cari ilin 9 aylıq proqnoz göstəricisinin artıqlaması ilə icrası
əsasən özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən
icarə haqqı məbləğlərinin 6507,0 min manat proqnoza qarşı 9827,0 min manat, yəni 3320,0 min
manat və ya 51% çox toplanması ilə əlaqədar olmuşdur.
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətindən daxil olan məlumatlara
əsasən 01.07.2021-ci il tarixinə Xidmətin sərəncamında ümumi sahəsi 4460,4 min m2 olan 10161
ədəd qeyri-yaşayış təyinatlı bina və bina hissələri mövcud olmuşdur ki, bundan ümumi sahəsi 300,3
min m2 olan 1709-u (16,8%-i) icarəyə verilmiş, icarə haqları isə müvafiq olaraq həmin sahələr üzrə
hesablanmışdır.

3.1.10 Hesablama Palatası aparılmış təhlilə əsaslanaraq büdcədən verilmiş
kreditlər ilə bağlı dövlət büdcəsində hər hansı xərc nəzərdə tutulmadığı halda,
daxilolmaların proqnozlaşdırıldığını qeyd etməklə bu mənbə üzrə yalnız faiz
ödənişlərinin deyil, əsas borclarının da büdcə gəlirlərinin təsnifatında ayrıca
göstərilməsinin vacibliyini qeyd edir.
Təqdim olunmuş məlumatlara əsasən büdcədən verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar üzrə
44600,0 min manat nəzərdə tutulmasına baxmayaraq büdcə gəlirlərinin təsnifatında həmin mənbə
üzrə yalnız faiz daxilolmaları qeyd edilmiş (415,0 min manat), əsas məbləğ isə sair daxilolmalara aid
edilmişdir.
Büdcədən verilmiş kreditlər üzrə faiz daxilolmaları 2022-ci il dövlət büdcəsinin layihəsində
415,0 min manat məbləğində nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da 2020-ci ilin müvafiq icra göstəricisindən
15053,0 min manat və ya 37,3 dəfə, 2021-ci ilin proqnoz göstəricisindən isə 10849,0 min manat və
ya 27,1 dəfə azdır. Həmin vəsaitin ödənilməsi “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC ,
“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC və "Azərişıq " ASC tərəfindən həyata keçirilir. (Qeyd edək ki,
"Azərenerji" ASC və "Azərsu" ASC-yə isə büdcə ssudaları faizsiz təqdim olunmuşdur).
Təqdim olunmuş məlumatlara əsasən, bu mənbə üzrə cari ilin 9 ayı üzrə 6997,0 min manat
məbləğində daxilolma nəzərdə tutulmuş, faktiki icra 568,0 min manat təşkil etmişdir. Həmin
kreditlərin büdcənin digər mənbələrindən verilməsi və əksər hallarda faizsiz müqavilə bağlanması,
qaytarılmış və qaytarılacaq əsas borc vəsaitlərinin yuxarıda göstərilən mənbə üzrə daxil olunmasına
əsas verir.

3.1.11 Vahid xəzinə hesabının sərbəst qalığının idarəetməyə verilməsindən
daxilolmalar üzrə hesabat ilində nəzərdə tutulmuş proqnozların icra edilməməsi
fonunda növbəti il üçün müvafiq göstərici cari il göstəricisindən çox nəzərdə
tutulmuşdur.
Vahid xəzinə hesabının sərbəst qalığının idarəetməyə verilməsindən daxilolmalar 2022-ci il
dövlət büdcəsinin gəlirlərinin layihəsində 5750,0 min manat nəzərdə tutulmuşdur ki, bu 2020-ci ilin
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müvafiq icra göstəricisindən 14763,0 min manat və ya 3,6 dəfə azdır, 2021-ci ilin proqnoz
göstəricisindən isə 80,0 min manat və ya 1,4 faiz çoxdur.
Cari ilin 9 ayında vahid xəzinə hesabının sərbəst qalıq vəsaitlərinin idarəetməyə verilməsindən
dövlət büdcəsinə 3522,0 min manat vəsaitin daxil olması proqnozlaşdırlsa da, icra göstəricilərinə
əsasən 64,0 min manat vəsait daxil olmuşdur ki, bu da 2021-ci il üçün nəzərdə tutulmuş illik məbləğin
(5670,0 min manat) 1,1%-ni, 9 aylıq proqnozdan isə 3458,0 min manat az olmaqla 1,8%-ni təşkil
edir. Eyni zamanda qeyd olunmalıdır ki, Dövlət Neft Fondundan təqdim edilən Hesabat
məlumatlarına əsasən vahid xəzinə hesabının sərbəst qalığının idarəetməyə verilməsindən 31
avqust 2021-ci il tarixinə 271,0 min ABŞ dolları məbləğində faiz hesablanmış, müvafiq tələb
olmadığından isə vəsaitin ödənişi həyata keçirilməmişdir.

3.1.12 Təminat Fondu qarşısında yaranmış öhdəliklər üzrə qalıq məbləğlərinin
kifayət qədər iri həcmli olması, illər üzrə isə bərpa edilən vəsaitin məbləğinin hələdə
aşağı səviyyədə olmasını nəzərə alaraq ortamüddətli dövrdə Fondun likvid
aktivlərinin azalmasına gətirib çıxaracağı ehtimalını yüksəltmiş, nəticədə Fondun öz
funksiyasını həyata keçirmək üçün əlavə maliyyələşməyə ehtiyac duyulacağı
qənaətinə gəlməyə əsas vermişdir.
Qeyd etmək olar ki, 2021-ci ilin 9 ayı ərzində “Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin
Təminat Fondu”nun gəlirləri ümumilikdə 76919,3 min manat təşkil etmişdir ki, bundan 1189,0 min
manat dövlət zəmanətinin verilməsi üçün əsas borcalandan alınan birdəfəlik əvəzsiz haqq, 19,0 min
manat Təminat Fonduna yığılan vəsaitin idarə olunmasından əldə olunan gəlir, 75711,3 min manat
bərpa müqavilələri və təkrar borc sazişləri üzrə daxilolmalar üzrə olmuşdur.
Beləliklə, Fondun cari ilin əvvəli tarixinə vəsait qalığı 1974,0 mln. manat olmuş, 01.10.2021-ci
il tarixə Təminat Fondunun vəsaitinin qalığı (manat ekvivalentində) ilin əvvəli ilə müqayisədə 577,7
mln. manat azalaraq 1396,3 mln. manat təşkil etmişdir ki, bunun da 450000,0 min ABŞ dolları Dövlət
Neft Fondunda (765000,0 min manat ekvivalenti), qalan vəsait isə Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyinin
Mərkəzi Bankdakı hesablarında olmuşdur.
Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fondu tərəfindən ödənilmiş vəsaitlərin hər
bir təşkilat üzrə qaytarılması ilə bağlı Maliyyə Nazirliyi tərəfindən təqdim olunan məlumatların
təhlilindən görünür ki, 2021-2025-ci illər üzrə dövlət büdcəsinə bu müəssisələrdən daxilolmalar
2864,2 mln. manat, o cümlədən 2021-ci ildə 550,5 mln. manat, 2022-ci ildə 641,0 mln. manat
proqnozlaşdırılmışdır ki, cari ilin 9 ayında Təminat Fonduna bərpa edilən vəsait 75711,3 min manat
təşkil etmişdir. Bu da ümumi proqnozlaşdırılan məbləğin 13,8%-ni təşkil etmişdir.
2021-ci ilin 9 ayı ərzində Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fondunun xərcləri
536 622,7 min. manat, 35 971,8 min ABŞ dolları, 16871,4 avro təşkil etmişdir. Fonddan Dövlət
büdcəsinə 880,0 mln. manat həcmində transfer nəzərdə tutulmuş, cari ilin 9 ayında 240,0 mln. manat
transfer olunmuşdur.
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Hesablama Palatası tərəfindən əvvəlki illərin rəylərində də qeyd edildiyi kimi dövlət
müəssisələrinin dövlət zəmanəti ilə əhatə olunan borclar üzrə öhdəliklərini yerinə yetirə bilməməsi
və ya aşağı səviyyədə icrası dövlət büdcəsi üçün ağır yükə çevrilməsi ilə bağlı qeydlərinin təqdim
olunmuş izahatda fiskal risklər kimi nəzərdə tutulması tərəfimizdən təqdirəlayiq hal kimi
qiymətləndirilir.
Eyni zamanda, qeyd etmək lazımdır ki, əvvəlki illərin auditlərinin və təqdim edilmiş hesabat
məlumatlarının təhlilləri göstərir ki, zəmanət verilmiş dövlət təşkilatları tərəfindən borc öhdəliklərinin
yerinə yetirə bilməməsi və ya zəif (təxmini 20%) yerinə yetirilməsi və bu öhdəliklərin bir hissəsinin,
kifayət qədər böyük həcmli olan dövlət borcuna xidmət xərclərinin tərkibinə daxil edilməsi ilə Dövlət
büdcəsinin icrasına əlavə yük yaratmaqla xərclərə silinməsi, digər hissəsinin isə Təminat Fondunun
vəsaitləri hesabına ödənilməsi ilə nəticələnir. Təminat Fondunun qarşısında həmin dövlət şirkətləri
tərəfindən həyata keçirilmiş ödənişlərə görə Təminat Fonduna bərpası çox aşağı səviyyədə həyata
keçirilir ki, bu da öz növbəsində gələcəkdə Fondun likvid aktivlərinin azalmasına gətirib çıxaracağı
ehtimalını yüksəldərək, nəticədə Fondun öz funksiyasını həyata keçirmək üçün əlavə
maliyyələşməyə ehtiyac duyulacağı qənaətinə gəlməyə əsas vermişdir.
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IV BÖLMƏ. DÖVLƏT BÜDCƏSİ XƏRCLƏRİNİN TƏHLİLİ
4.1. Dövlət büdcəsi xərclərinin əsas makroiqtisadi göstərici ilə əlaqəsinin təhlili
4.1.1 2022-ci il üzrə dövlət büdcəsinin xərcləri müstəqillik tariximiz boyunca
manat ifadəsində ən yüksək xərc olaraq proqnozlaşdırılmış, Hesablama Palatası
tərəfindən aparılan təhlillər devalvasiyadan əvvəlki illərin hesabına son 10 ildə qeyrineft ÜDM-i və büdcə xərcləri üzrə real kumulyativ artımın təqribən mütənasib
olduğunu göstərmişdir.
2022-ci ildə dövlət büdcəsinin xərcləri 29879,0 mln. manat məbləğində nəzərdə tutulmuşdur ki,
bu da 2020-ci ilin faktiki icra göstəricisindən 3462,7 mln. manat və yaxud 13,1%, 2021-ci ilin proqnoz
göstəricisindən 1336,0 mln. manat və yaxud 4,7%, 2021-ci ilin gözlənilən icra göstəricisindən isə
1893,0 mln. manat və yaxud 6,8% çoxdur.
Növbəti ildə dövlət büdcəsi xərclərinin ÜDM-ə nisbətinin 34,5% təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılır
ki, bu da ötən ilin faktiki göstəricisindən az, cari ilin gözlənilən icra göstəricisindən isə çoxdur. Qeyd
olunan nisbət göstəricisinin 2021-ci ilin gözlənilən icra göstəricisi ilə müqayisədə artması növbəti ildə
dövlət büdcəsi xərclərinin artım tempinin ÜDM-in nominal artım tempini üstələməsi ilə əlaqədardır.
Eyni zamanda, Hesablama Palatası tərəfindən 2011-2022-ci illər üzrə ÜDM-in və dövlət büdcəsi
xərclərinin artım templərinin təhlili əsasında dövlət büdcəsi xərclərinin ÜDM-in dəyişiminə təsirinin
son illərdə zəif olduğu müəyyən edilmişdir (Şəkil 12).
Şəkil 12. 2011-2022-ci illər üzrə ÜDM və dövlət büdcəsinin xərcləri barədə məlumat
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Şəkil müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.

Qeyri-neft ÜDM-i və büdcə xərclərinin real artım templərinə dair apardığımız təhlillərə əsasən,
xərclər və qeyri-neft iqtisadiyyatı son 10 il ərzində eyni səviyyədə artım nümayiş etdirmiş, hər iki
göstərici təxminən 40,0% artmışdır. Lakin illərin devalvasiyadan əvvəl və sonrakı dövrlər şəklində
bölgüsü üzrə təhlil onu deməyə imkan verir ki, son 10 ildə qeydə alınmış mütənasib artım, əsasən,
devalvasiyadan əvvəlki illərin hesabına mümkün olmuşdur. Belə ki, devalvasiyadan əvvəlki 4 ildə
büdcə xərclərinin 40,0% artması qeyri-neft ÜDM-nin də 40,0% artımı ilə nəticələnmişdirsə,
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devalvasiyadan sonrakı 4 ildə xərclərin iqtisadi artıma ötürücülüyü zəifləmiş, xərclərin 23%
yüksəlməsi qeyri-neft iqtisadiyyatını cəmi 6% artıra bilmişdir (Cədvəl 14).
Cədvəl 14. Qeyri-neft ÜDM-i və büdcə xərclərinin artım tempi, inflyasiya nəzərə alınmadan, %
Devalvasiyadan əvvəl
Devalvasiyadan sonra
Son 10 il
Göstəricilər
2011-2014
2017-2020
2011-2020
Qeyri-neft ÜDM, real
41,3
6,2
45,0
Büdcə xərcləri, real

40,4

23,2

39,2

Büdcə xərcləri, nominal

59,0

50,1

2,2 dəfə

Cədvəl DSK məlumatlarına istinadən aparılmış hesablamalar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.

4.2. Funksional təsnifat üzrə xərclərin təhlili
4.2.1 2022-ci ilin dövlət büdcəsi xərclərinin funksional təsnifat üzrə strukturunda
2 bölmə istisna olmaqla, digər bölmələr üzrə artım nəzərdə tutulmuş, xüsusi çəkisi
azalsa da, əvvəlki iki ildə olduğu kimi “İqtisadi fəaliyyət” bölməsi dövlət büdcəsi
xərclərində yenə ən böyük pay göstəricisi ilə proqnozlaşdırılmışdır.
Növbəti ilin dövlət büdcəsi xərclərində 2021-ci ilin gözlənilən icrası ilə müqayisədə funksional
təsnifatın 2 bölməsi üzrə azalma, 10 bölməsi üzrə artım proqnozlaşdırılmışdır (Şəkil 13).
Şəkil 13. 2020-2022-ci illərdə funksional təsnifatın bölmələri üzrə dövlət büdcəsi xərcləri, mln. manatla
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15.0
13.0
11.9
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7.9

2000.0
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15.0

14.3
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6.8

5.2

4.5
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2.7

1.5

2.1

0.0

1-ci
2-ci
3-cü
bölmə bölmə bölmə
2020 icra
Büdcədə xüsusi çəkisi, %-lə

4.1

3.3

4-cü
bölmə

0.9

5.0

1.0

1.8

0.3

0.3
0.5
1.2
5-ci
6-cı
7-ci
8-ci
9-ci
10-cu
11-ci
bölmə bölmə bölmə bölmə bölmə bölmə bölmə
2022 proqnoz
2021 gözlənilən icra
ÜDM-ə nisbəti, %-lə

0.0

12-ci
bölmə

1

Ümumi dövlət xidmətləri

5

Səhiyyə

9

Kənd təsərrüfatı

2

Müdafiə və milli təhlükəsizlik

6

Sosial müdafiə və sosial təminat

10

Ətraf mühitin
mühafizəsi

3

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquqmühafizə və prokurorluq

7

Mədəniyyət, incəsənət, informasiya,
bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və
bu qəbildən olan digər fəaliyyət

11

İqtisadi fəaliyyət

4

Təhsil

8

Mənzil və kommunal təsərrüfatı

12

Əsas bölmələrə aid
edilməyən xidmətlər

Şəkil dövlət büdcəsinin layihəsi ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib
edilmişdir.

Cari ilin gözlənilən icra göstəricisi ilə müqayisədə növbəti ildə funksional təsnifat üzrə xərclərin
tərkibində mütləq ifadədə ən böyük artım 672,2 mln. manat olmaqla “Təhsil” bölməsində, nisbi
ifadədə ən böyük artım isə 29,5%-lə “Səhiyyə” bölməsində nəzərdə tutulmuşdur. Mütləq və nisbi
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ifadədə ən böyük azalma 53,1 mln. manat və yaxud 1,5% olmaqla “Sosial müdafiə və sosial təminat”
bölməsi üzrə proqnozlaşdırılmışdır.
Növbəti ilin dövlət büdcəsi xərclərində funksional təsnifatın bölmələri üzrə cari illə müqayisədə
nəzərdə tutulmuş artım və azalmalar, son nəticədə ayrı-ayrı bölmələrin büdcədə xüsusi çəki
göstəricilərinə də təsir etmişdir. Belə ki, 2020-2021-ci illərdə olduğu kimi, 2022-ci ildə də “İqtisadi
fəaliyyət” bölməsinin payı ən böyük göstərici (19,9%) olaraq nəzərdə tutulsa da, həmin illərlə
müqayisədə xüsusi çəkisi müvafiq olaraq 1,1 və 0,9 faiz bəndi azalmışdır.
Növbəti il üzrə proqnozlaşdırılmış dövlət büdcəsi xərclərinin strukturuna nəzər salsaq, 2022-ci
ildə də cari ildə olduğu kimi sosial siyasətin prioritet istiqamət kimi müəyyən edildiyini görə bilərik.
Belə ki, 2022-ci il dövlət büdcəsi xərclərinin dövlət idarəetmə orqanları, güc strukturları, sosial
siyasətin həyata keçirilməsi, real sektorun maliyyələşdirilməsi və digər xərc istiqamətləri üzrə təhlili
sosial siyasətin həyata keçirilməsi ilə bağlı xərclərin dövlət büdcəsinin cəmi xərclərində 33,1%-lə ən
böyük paya malik olacağını göstərir ki, bu da 2021-ci ilin gözlənilən icra göstəricisi ilə müqayisədə
1,7 faiz bəndi çoxdur (Şəkil 14).
Şəkil 14. 2021-2022-ci illərdə dövlət büdcəsi xərclərinin müvafiq istiqamətlər üzrə bölgüsü, mln.
manatla
33.1%
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3904.6 4060.1
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8801.3 9900.2

7286.4 7476.4

Ümumi dövlət xidmətləri

Müdafiə, məhkəmə
hakimiyyəti,
hüquq-mühafizə və
prokurorluqla
bağlı xərclər

Sosial siyasətin həyata
keçirilməsi
ilə bağlı xərclər

Real sektorun
maliyyələşdirilməsi
ilə bağlı xərclər

1448.6

1590.3 1.8%

0.0

0.0

2021-ci il gözlənilən

2022-ci il proqnoz

ÜDM-ə nisbəti, %-lə

Digər fəaliyyətlə
bağlı xərclər

Xüsusi çəkisi, %-lə

Şəkil müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.

Bununla yanaşı, növbəti ildə real sektorun maliyyələşdirilməsinə yönəldilən büdcə xərcləri cari
ilin gözlənilən icrası ilə müqayisədə 2,6% çox nəzərdə tutulmuş və xüsusi çəkisi 1,0 faiz bəndi
artaraq 25,0% təşkil etmişdir.

4.2.2 Növbəti ilin dövlət büdcəsi layihəsində həm DNF-dən dövlət büdcəsinə,
həm də dövlət büdcəsindən büdcə sisteminin komponentlərinə transfertlər artımla
proqnozlaşdırılsa da, dövlət büdcəsindən DSMF-yə ayırmaların məbləğində azalma
nəzərdə tutulmuşdur.
Növbəti ilin dövlət büdcəsi layihəsində Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondundan
transfertin məbləği 12710,0 mln. manat məbləğində proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da cari illə
müqayisədə 510,0 mln. manat və yaxud 4,2% çoxdur.
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Layihədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə və yerli büdcələrə verilən dotasiya və
yerli büdcələrə verilən subvensiyalar üzrə ümumilikdə 438,2 mln. manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur
ki, bu da cari ilin gözlənilən icra göstəricisi ilə müqayisədə 53,7 mln. manat və ya 14,0% çoxdur. Belə
ki, cari illə müqayisədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə və yerli büdcələrə verilən
dotasiya artımla proqnozlaşdırılsa da, yerli büdcələrə verilən subvensiyaların məbləği sabit
saxlanılmışdır. Bu xərclərin növbəti il üçün proqnozlaşdırılmış dövlət büdcəsi xərclərində 1,5%
xüsusi çəkiyə malik olacağı nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da cari ilin gözləniləni ilə müqayisədə 0,1 faiz
bəndi çoxdur. Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya bu istiqamətdə
proqnozlaşdırılan cəmi xərclərin 98,5%-ni təşkil edir.
Beynəlxalq təcrübədə fiskal diaqnostika aləti olan dövlət maliyyəsinin idarəedilməsinin
qiymətləndirilməsi çərçivəsi (PEFA) mərkəzi hökümətdən yerli idarəetmə orqanlarına (subnational
governments) transfertlərə dair tələblər müəyyən etməklə qiymətləndirmə aparır.

Mərkəzi hökümətdən yerli idarəetmə orqanlarına
transfertlər
Dövlət maliyyə idarəetmə sistemini qiymətləndirən Dövlət Xərcləri və Maliyyə Hesabatlılığı (PEFA) mərkəzi
hökümətdən yerli idarəetmə orqanlarına ayrılan transfertlərə dair ayrıca suallar qoymaqla mövcud vəziyyəti
qiymətləndirir.
Dövlət maliyyə idarəetmə sisteminin qiymətləndirilməsi sənədinin 2016-cı il çərçivəsi üzrə 2-ci komponentin (Dövlət
maliyyəsinin şəffaflığı) “Yerli idarəetmə orqanlarına (subnational governments) transfertlər” göstəricisinin iki parametri
məhz bu məsələyə yönəlmişdir.
1-ci sual transfertlərin bölüşdürülməsi sistemi ilə əlaqəlidir. Burada 4 cavab mümkündür:
A. Mərkəzi hökümətdən yerli idarəetmə orqanlarına bütün transfertlərin üfüqi bölüşdürülməsi şəffaf və qaydalara
əsaslanan sistem vasitəsilə həyata keçirilir.
B. Mərkəzi hökümətdən yerli idarəetmə orqanlarına əksər transfertlərin üfüqi bölüşdürülməsi şəffaf və qaydalara
əsaslanan sistem vasitəsilə həyata keçirilir.
C. Mərkəzi hökümətdən yerli idarəetmə orqanlarına bəzi transfertlərin üfüqi bölüşdürülməsi şəffaf və qaydalara əsaslanan
sistem vasitəsilə həyata keçirilir.
D. Effektivlik göstəricisi “C” balı üçün tələb olunandan daha azdır.
2-ci sual transfertlərlə bağlı məlumatların əldə edilə bilməsi müddəti ilə əlaqəlidir. Burada 4 cavab mümkündür:
A. Yerli idarəetmə orqanlarının onlara ayrılan illik transfertlər haqqında məlumat əldə etməsi prosesi, ümumilikdə riayət
edilən və açıq və kifayət qədər ətraflı məlumat təqdim etməklə yerli idarəetmə orqanlarına büdcə planlamalarını vaxtında
tamamlamaları üçün ən azı altı həftə vaxt verməyə imkan verən müntəzəm büdcə təqvimi ilə idarə olunur.
B. Yerli idarəetmə orqanlarının onlara ayrılan illik transfertlər haqqında məlumat əldə etməsi prosesi, açıq və kifayət qədər
ətraflı məlumat təqdim etməklə yerli idarəetmə orqanlarına büdcə planlamalarını vaxtında tamamlamaları üçün ən azı
dörd həftə vaxt verməyə imkan verən müntəzəm büdcə təqvimi ilə idarə olunur.
C. Büdcə prosedurlarının icrasında əhəmiyyətli gecikmələr ola bilər. Yerli idarəetmə orqanlarına onlara ayrılan illik
transfertlər haqqında məlumat büdcə ilinin başlamasından əvvəl, lakin büdcə planları təsdiq edildikdən sonra verilir.
D. Effektivlik göstəricisi “C” balı üçün tələb olunandan daha azdır.

“Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanun

layihəsinə

əsasən

növbəti

ildə

Dövlət

Sosial

Müdafiə

Fondunun

büdcəsinin

balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün 1146,0 mln.
manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da cari ilin gözləniləni ilə müqayisədə 452,9 mln. manat və
ya 28,3% azdır. Beləliklə, dövlət büdcəsindən digər büdcələrə ayırmalar üzrə növbəti ildə 1584,2
mln. manat məbləğində vəsait proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da cari ilin müvafiq göstəricisi ilə
müqayisədə 399,3 mln. manat və yaxud 20,1% azdır.

51

Dövlət büdcəsinin layihəsinə rəy

2022

4.2.1. Ehtiyat Fondları üzrə xərclərin təhlili
4.2.1.1 2022-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.
Növbəti ilin dövlət büdcəsinin layihəsində ehtiyat fondları üçün 628,0 mln. manat vəsait
nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da cari ilin gözlənilən icrası ilə müqayisədə 54,7 mln. manat və ya 9,5%
çoxdur. 2021-ci ilin gözlənilən icra göstəricisi ilə müqayisədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Ehtiyat Fondu üzrə 52,5 mln. manat, Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu üzrə isə 2,2 mln. manat artım
proqnozlaşdırılmışdır.
Ehtiyat fondları üzrə proqnozlaşdırılan cəmi məbləğin 518,0 mln. manatı və ya 82,5%-i
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu, 110,0 mln. manatı və ya 17,5%-i isə Dövlət
büdcəsinin Ehtiyat Fondu üzrə nəzərdə tutulmuşdur. Qeyd edək ki, cari ilin gözlənilən icrası ilə
müqayisədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondunun xüsusi çəkisi 1,3 faiz bəndi
artmışdır. Hər iki ehtiyat fondu üzrə proqnozlaşdırılmış vəsaitin dövlət büdcəsi gəlirlərinə nisbət
göstəricisi “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 6-cı maddəsi ilə
müəyyən edilmiş hədd daxilindədir.

Büdcədə ehtiyatlar üzrə xərclər
Dövlət maliyyə idarəetmə sistemini qiymətləndirən Dövlət Xərcləri və Maliyyə Hesabatlılığı (PEFA) büdcədə ehtiyatlar
üzrə nəzərdə tutulan xərclərlə bağlı ayrıca sual qoymaqla vəziyyəti qiymətləndirir.
Dövlət maliyyə idarəetmə sisteminin qiymətləndirilməsi sənədinin 2016-cı il çərçivəsi üzrə 1-ci komponentin
(“Büdcənin etibarlılığı”) “Xərclərin icrasının strukturu” göstəricisinin sonuncu parametri “Büdcədə ehtiyatlar üzrə
xərclər” məhz bu məsələyə yönəlmişdir.
A. Ehtiyata yönəldilən faktiki xərclər ortalama olaraq ilkin büdcənin 3%-dən azdır.
B. Ehtiyata yönəldilən faktiki xərclər ortalama olaraq ilkin büdcənin 3%--dən çox 6%-dən azdır.
C. Ehtiyata yönəldilən faktiki xərclər ortalama olaraq ilkin büdcənin 6%--dən çox 10%-dən azdır.
D. Effektivlik göstəricisi “C” balı üçün tələb olunandan daha azdır.

4.3. İqtisadi təsnifat üzrə xərclərin təhlili
4.3.1 2022-ci ilin dövlət büdcəsi xərclərinin iqtisadi təsnifat üzrə strukturunda
2017-ci ildən sonra ilk dəfə “Əməyin ödənişi” bölməsinin payı ən böyük göstərici
olmaqla proqnozlaşdırılmış, cari ilin gözlənilən icra göstəricisi ilə müqayisədə mütləq
və nisbi ifadədə ən çox azalma “Öhdəliklər üzrə əməliyyatlar” bölməsi üzrə nəzərdə
tutulmuşdur.
İqtisadi təsnifata uyğun olaraq növbəti ilin dövlət büdcəsi xərclərində 2021-ci ilin gözlənilən icra
göstəricisi ilə müqayisədə 5 bölmə üzrə artım, 4 bölmə üzrə isə azalma proqnozlaşdırılmışdır
(Cədvəl 15).
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Cədvəl 15. 2020-2022-ci illərdə iqtisadi təsnifat üzrə dövlət büdcəsi xərclərinin strukturu, mln. manatla
Müqayisə

2021-ci il
2022-ci il layihə

2020-ci il icra
gözlənilən icra

Bölmələr

Əməyin
ödənişi
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(işlərin və
xidmətin)
satınalınması
Faizlər üzrə
ödənişlər
Subsidiyalar
Qrantlar və
digər
ödənişlər
Sosial
ödənişlər
Qeyrimaliyyə
aktivləri
Maliyyə
aktivləri üzrə
əməliyyatlar
Öhdəliklər
üzrə
əməliyyatlar
Yekun

proqnoz

məbləğ

xüsusi
çəkisi
%

6197,6

23,5

7983,2

2020-ci ilin icrası
ilə
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məbləğ

xüsusi
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%
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xüsusi
çəkisi
%

fərq
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fərq
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6592,3

6469,8

23,1

8097,3

27,1

1899,7
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1627,5
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30,2
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19,6
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21,4

-1602,6
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904,2
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2,2
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2,2
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2,1
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4,1

1645,1
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5,8

1440,2

4,8

361,5

133,5
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88,7

401,5

1,5

425,4

424,5

1,5

453,7

1,5
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113,0

29,2

106,9

3060,4

11,6

3752,2

3677,1

13,1

3674,1

12,3

613,7

120,1

-3,0

99,9

5965,5

22,6

8330,4

8154,3

29,1

8024,8

26,9

2059,3

134,5

-129,5

98,4

5,0

0,0

7,5

7,4

0,0

8,2

0,0

3,2

164,7

0,9

111,6

1135,9

4,3

1570,7

1539,3

5,5

1167,7

3,9

31,7

102,8

-371,6

75,9

26416,3

100,0

28543,0

27986,0

100,0

29879,0

100,0

3462,7

113,1

1893,0

106,8

Cədvəl dövlət büdcəsinin layihəsi ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib
edilmişdir.

Cari ilin gözlənilən icra göstəricisi ilə müqayisədə növbəti ildə iqtisadi təsnifat üzrə xərclərin
tərkibində mütləq və nisbi ifadədə ən böyük artım 1627,5 mln. manat və yaxud 25,2% olmaqla
“Əməyin ödənişi” bölməsi üzrə, ən böyük azalma isə 371,6 mln. manat və yaxud 24,1% olmaqla
“Öhdəliklər üzrə əməliyyatlar” bölməsi üzrə nəzərdə tutulmuşdur. Növbəti ildə “Əməyin ödənişi”
bölməsində nəzərdə tutulan artım əməyin ödənişi və sosial müdafiə sahəsində islahatların davam
etdirilməsi, “Öhdəliklər üzrə əməliyyatlar” bölməsində nəzərdə tutulan azalma isə xarici dövlət borcu
üzrə ödənişlərin cari ilin gözləniləni ilə müqayisədə azalma ilə proqnozlaşdırılması hesabınadır.
2022-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsində iqtisadi təsnifatın bölmələri üzrə nəzərdə tutulan artım
və azalmalar son nəticədə həmin bölmələrin xüsusi çəkilərinə də təsir etmişdir. Belə ki, cari ilin
gözlənilən icra göstəricisinə əsasən “Qeyri-maliyyə aktivləri” bölməsinin payı ən böyük göstərici
olaraq nəzərdə tutulsa da, növbəti ildə 27,1%-lə “Əməyin ödənişi” bölməsinin ən yüksək xüsusi
çəkiyə malik olacağı proqnozlaşdırılmışdır. Qeyd edək ki, dövlət büdcəsi xərclərinin strukturunda
“Əməyin ödənişi” bölməsi sonuncu dəfə 2017-ci ildə ən böyük paya malik olmuşdur (Şəkil 15).
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Şəkil 15. 2017-2022-ci illərdə iqtisadi təsnifat üzrə dövlət büdcəsi xərclərində ən yüksək paya malik
olan bölmələr və onların xüsusi çəkiləri, %-lə
Ən yüksək xüsusi çəkiyə malik olan
bölmələr

39.0
33.9

Əməyin
ödənişi

Qeyri-maliyyə Malların
(işlərin və
Qeyri-maliyyə aktivləri
xidmətin Qeyri-maliyyə
aktivləri
Əməyin
satınalınması) aktivləri
ödənişi

2018

2019

2020

2021
gözlənilən

29.1

23.5

23.1

27.1

22.5
22.5

2017

2017

30.2

2022
proqnoz

19.4

20.5

2018

2019

2020

27.1

2022
2021
gözlənilən proqnoz

Ən yüksək xüsusi çəki, %-lə
"Əməyin ödənişi" bölməsinin xüsusi çəkisi, %-lə

Şəkil müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.

2022-ci ildə cari ilin gözlənilən icra göstəriciləri ilə müqayisədə mütləq ifadədə ikinci ən çox
artan “Malların (işlərin və xidmətin) satınalınması” bölməsi üzrə artım əsasən istehlakyönlü müxtəlif
xidmətlərin alınmasına çəkilən xərclərin cari ilin gözləniləni ilə müqayisədə 54,8% çox nəzərdə
tutulması hesabınadır.

4.3.2 2019-2022-ci illər üzrə dövlət müəssisələrinə ayrılan subsidiyaların məbləği
davamlı olaraq artmış və bu istiqamətdə ayrılan vəsaitin növbəti il üçün
proqnozlaşdırılmış subsidiyaların tərkibində ən böyük pay göstəricisinə malik olacağı
nəzərdə tutulmuşdur, Hesablama Palatası dövlət müəssisələrinə subsidiyaların
verilməsi

mexanizmini

tənzimləyən

konkret

meyarların

olmamasını

onların

istifadəsinin effektivliyinə təsir edə biləcək hal kimi qiymətləndirir.
2022-ci ilin dövlət büdcəsində iqtisadi təsnifatın “Subsidiyalar” bölməsi üzrə 1440,2 mln. manat
məbləğində vəsait proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da ötən ilin faktiki icrasından 33,5% çox, cari ilin
gözlənilən icrasından isə 11,3% azdır. Qeyd olunan vəsaitin 48,4%-i dövlət müəssisələri, 5,6%-i
qeyri-dövlət müəssisələri, 46,0%-i isə hüquqi şəxslərə digər subsidiyalar üçün nəzərdə tutulmuşdur.
2019-2022-ci illər üzrə subsidiyaların strukturuna nəzər saldıqda, dövlət müəssisələrinə
subsidiyaların davamlı olaraq artması fonunda qeyri-dövlət müəssisələrinə subsidiyaların
əhəmiyyətli azaldığını, bunun isə həmin subsidiyaların xüsusi çəkilərinə təsir etdiyini qeyd edə bilərik.
Növbəti ildə cari ilin gözlənilən icrası ilə müqayisədə qeyri-dövlət müəssisələrinə və hüquqi
şəxslərə digər subsidiyaların azalması hesabına cəmi subsidiyaların məbləğinin 11,3% azalma ilə
proqnozlaşdırılmasına baxmayaraq, dövlət müəssisələrinə ayrılan subsidiyalar üzrə 107,1 mln.
manat və yaxud 18,2% çox vəsait nəzərdə tutulmuşdur. Beləliklə, cari illə müqayisədə qeyri-dövlət
müəssisələrinə və hüquqi şəxslərə digər subsidiyaların azalması fonunda dövlət müəssisələrinə
subsidiyalar üzrə nəzərəçarpacaq artımın proqnozlaşdırılması subsidiyaların strukturunda dövlət
müəssisələrinə subsidiyaların xüsusi çəkisinin 12,1 faiz bəndi artaraq ən yüksək paya malik
olmasına səbəb olmuşdur (Şəkil 16).
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Şəkil 16. 2019-2022-ci illər üzrə subsidiyalar barədə məlumat
2019-2022-ci illər üzrə subsidiyaların məbləği,
mln. manatla

914.2

2019-2022-ci illər üzrə subsidiyaların xüsusi
çəkisi, %-lə
83.6
56.3

662.0

41.4

213.7
1188.2
446.5

233.2

418.6

36.3

81.0

119.4

16.4

590.1

697.2

2020

2021
gözlənilən

2022
proqnoz

7.4

5.6

19.8

0.0

Hüquqi şəxslərə digər subsidiyalar
Qeyri-dövlət müəssisələrinə subsidiyalar
Dövlət müəssisələrinə subsidiyalar

46.0

38.8

2019
2019

48.4

2020

2021
gözlənilən

2022
proqnoz

Dövlət müəssisələrinə subsidiyalar
Qeyri-dövlət müəssisələrinə subsidiyalar
Hüquqi şəxslərə digər subsidiyalar

Şəkil müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.

Hesablama Palatası həyata keçirdiyi auditlərin nəticələrinə əsaslanaraq dövlət müəssisələrinə
subsidiyaların verilməsi mexanizmini tənzimləyən aydın meyarların və konkret qaydanın olmamasını
dövlət büdcəsindən bu istiqamətdə ayrılan vəsaitlərin səmərəli istifadəsinə mane olan hal kimi
qiymətləndirir. Qeyd olunan məsələ ilə bağlı Hesablama Palatasının müvafiq tövsiyəsi Rəyin
“Tövsiyələr” bölməsinin 19-cu bəndində əks etdirilmişdir.

4.3.3 Tərəfimizdən aparılan təhlil nəticəsində cari xərclərin məbləğinin qeyri-neft
gəlirləri hesabına hələ də tam örtülmədiyi müəyyən edilmiş, habelə qanunvericilikdə
xərclərin, xüsusilə cari xərclərin hesablanmasına dair müddəalara yenidən
baxılmasının vacibliyi barədə qənaətə gəlinmişdir.
“Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanun layihəsinə dair izahata əsasən cari xərclər 20062,2 mln. manat, əsaslı xərclər 8024,8 mln.
manat, dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclər isə 1792,0 mln. manat nəzərdə tutulmuşdur.
Növbəti ildə cari xərclərin qeyri-neft gəlirləri ilə təmin olunma səviyyəsinin 60,4% təşkil edəcəyi
proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da 2020-ci ilin faktiki icra göstəricisindən 3,6 faiz bəndi, 2021-ci ilin
göstəricisindən isə 9,5 faiz bəndi azdır.
Məlumatların təhlili aidiyyəti sənədlərdə əks etdirilmiş məbləğlərin “Büdcə sistemi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun aparılan hesablamalara tam uyğun
olmadığını deməyə əsas verir. Belə ki, Qanunun tələblərinə əsasən səhmlərin alınması xərcləri əsaslı
xərclərə aid edilməli, habelə layihələrdə pay iştirakı xərcləri əsaslı xərclərdən çıxılmalı olsa da, “Büdcə
Zərfi”ndə təqdim edilmiş məlumatlarda bu tələblərə əməl edilməmişdir.
Hesablama Palatası dövlət büdcəsinin xərclərinin, xüsusilə “cari xərclər” adlı xərclərin
hesablanılmasına dair mövcud qanunvericilkdə təsbit edilmiş müddəalara beynəlxalq təcrübə nəzərə
alınmaqla yenidən baxılmasını zəruri hesab etməklə, bununla əlaqədar təklifini Rəyin “Tövsiyələr”
bölməsinin 20-ci bəndində əks etdirmişdir.
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4.3.4 Hesablama Palatası aparılan təhlilin nəticələrinə əsaslanaraq növbəti il
üçün müdafiə olunan xərc maddələrinin qeyri-neft gəlirləri hesabına təmin olunma
səviyyəsinin aşağı göstərici olaraq proqnozlaşdırıldığını, eləcə də müdafiə olunan
xərc istiqamətlərinə yenidən baxılmanın vacibliyini qeyd edir.
Hesablama Palatası tərəfindən 2012-2022-ci illərdə dövlət büdcəsinin qeyri-neft gəlirlərinin
və müdafiə olunan xərc maddələri üzrə xərclərinin təhlili aparılmış, 2020 və 2022-ci illər istisna
olmaqla, digər illərdə dövlət büdcəsinin qeyri-neft gəlirlərinin müdafiə olunan xərc maddələri üzrə
xərcləri üstələdiyi müəyyən edilmişdir (Şəkil 17). Başqa sözlə, “COVID-19” pandemiyasının neqativ
təsirlərinin izlənildiyi 2020-ci il istisna olmaqla, 2022-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsində müdafiə
olunan xərc maddələri üzrə xərclərin qeyri-neft gəlirləri hesabına təmin edilməyəcəyi
proqnozlaşdırılmışdır. Belə ki, növbəti ildə proqnozlaşdırılmış müdafiə olunan xərc maddələri üzrə
xərclərin qeyri-neft gəlirləri hesabına təmin olunma səviyyəsi 89,4% təşkil etmişdir.
Şəkil 17. 2012-2022-ci illərdə dövlət büdcəsinin qeyri-neft gəlirlərinin və müdafiə olunan xərc
maddələri üzrə xərclərin məbləği, mln. manatla
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gözlənilən
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Qeyri-neft gəlirləri
Müdafiə olunan xərc maddələri üzrə xərclər
Müdafiə olunan xərc maddələri üzrə xərclərin qeyri-neft gəlirləri ilə təmin olunma səviyyəsi, %-lə

Şəkil müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.

Bununla yanaşı, Hesablama Palatası müdafiə olunan xərclərin strukturuna baxılmasını
labüd hesab edir. Belə ki, qanunvericilikdə dövlət borcunun strukturunun təkmilləşdirilməsi ilə bağlı
şərtlərin mövcudluğu şəraitində Hesablama Palatası müdafiə olunan xərclərin siyahısından dövlət
borcu ilə bağlı bəndin çıxarılması və onun əhalinin dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına icbari tibbi
sığortalanması xərcləri ilə əvəzlənməsi məqsədilə “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununun 7-ci maddəsində göstərilən istiqamətlərə yenidən baxılmasının və
yeni istiqamətin əlavə edilməsinin vacibliyini bildirməklə, müvafiq təklifini Rəyin “Tövsiyələr”
bölməsinin 21-ci bəndində əks etdirmişdir.
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4.4. İnzibati təsnifat üzrə xərclərin təhlili
4.4.1 Hesablama Palatası növbəti ilin dövlət büdcəsinin layihəsində bölgüsü
sonradan (icra prosesində) həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuş xərclərin əvvəlki
illərə nisbətən azaldıldığına baxmayaraq, bu məbləğin əhəmiyyətli olduğunu qeyd
edir.
Dövlət büdcəsinin layihəsi ilə birlikdə təqdim edilmiş məlumatlara əsasən, növbəti il üçün
proqnozlaşdırılmış 29879,0 mln. manat vəsait 180 fəsil üzrə nəzərdə tutulmuşdur.
Xərclərin inzibati təsnifat üzrə strukturuna dair aparılan hesablamalar göstərir ki, ümumi
məbləğin 36,6%-i bölgüsü sonradan icra prosesində həyata keçiriləcək istiqamətlər üzrə nəzərdə
tutulmuşdur ki, bu da 2021-ci ilin gözlənilən icra göstəricisindən 0,3 faiz bəndi, 2020-ci ilin icra
göstəricisindən isə 8,6 faiz bəndi azdır. Qeyd edək ki, bölgüsü icra prosesində həyata keçirilən
xəclərin 35%-ni (yuxarıda göstərilmiş 36,6%-in) qanunvericilikdə anlayışı və istiqamətləri konkret
göstərilməyən birdəfəlik təyinatlı xərclər təşkil edir.
Növbəti ilin xərclərinin qurumlar üzrə strukturunda (yalnız bölgüsü konkret qurumlar üzrə
müəyyən edilən) isə 11 qurumun payı daha əhəmiyyətli olmaqla xərclərin cəmi 37,1%-ni təşkil edir.

4.4.1. Büdcədənkənar gəlir və xərclərin təhlili
4.4.1.1 2022-ci ildə dövlət rüsumunun büdcədənkənar vəsaitlərə aid edilən
hissəsinin

ləğv

edilərək

tam

məbləğdə

büdcəyə

köçürülməsi

ilə

bağlı

qanunvericilikdə müvafiq dəyişikliyin nəzərdə tutulması fonunda növbəti il üzrə
büdcədənkənar gəlirlərin ötən ilin faktiki, cari ilin proqnoz və cari ilin gözlənilən icra
göstəriciləri ilə müqayisədə artıq proqnozlaşdırılması, əvvəlki illərdə olduğu kimi,
2022-ci ildə də büdcədənkənar gəlirlərin optimist ssenari üzrə proqnozlaşdırıldığını
deməyə əsas verir.
2022-ci

il

dövlət

büdcəsinin

layihəsində

büdcə

təşkilatlarının

iş

və

xidmətlərin

göstərilməsindən, məhsul satışından və digər fəaliyyətlərindən əldə etdikləri büdcədənkənar gəlirləri
760,0 mln. manat nəzərdə tutulmuşdur ki, bu 2020-ci ilin faktiki icra göstəricisindən 163,9 mln. manat
və yaxud 27,5%, 2021-ci ilin proqnoz və gözlənilən icra göstəricisindən isə 60,0 mln. manat və yaxud
8,6% çoxdur.
Növbəti ildə dövlət rüsumlarının büdcədənkənar gəlirlərə aid edilən hissəsinin ləğv edilərək
tam məbləğdə vergi orqanlarının xətti ilə dövlət büdcəsinə köçürülməsi ilə bağlı qanunvericilikdə
müvafiq dəyişikliyin nəzərdə tutulması ilə əlaqədar 2022-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsində dövlət
rüsumlarının, eləcə də “ASAN xidmət” mərkəzlərində həyata keçirilən xidmətlərə və hüquqi
hərəkətlərə görə tutulan dövlət rüsumlarının qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada
büdcədənkənar gəlirlərə aid edilən hissəsindən daxilolmalar üzrə vəsait proqnozlaşdırılmamışdır.
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Qeyd edək ki, adıçəkilən istiqamətlər üzrə cari ilin dövlət büdcəsində müvafiq olaraq 39,6 mln. manat
və 38,2 mln. manat büdcədənkənar vəsait nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da növbəti ilin dövlət büdcəsi
layihəsində təxminən 77,8 mln. manat məbləğində vəsaitin büdcədənkənar gəlirlərdən daxilolmalara
aid edilə bilməyəcəyini göstərir. İzahatda təqdim edilmiş məlumatda növbəti ildə büdcədənkənar
gəlirlər üzrə proqnozun artımı rayon (şəhər) icra hakimiyyətlərinə ilin sonuna vergi orqanlarının xətti
ilə proqnozdan artıq daxil olacaq vəsaitlərin cari illə müqayisədə çox nəzərdə tutulması ilə
əlaqələndirilsə də, aparılan hesablamalar əsasında qeyd olunan istiqamət üzrə cari illə müqayisədə
növbəti ildə artıq proqnozlaşdırılmış vəsaitin dövlət rüsumlarının büdcədənkənar gəlirlərə aid edilən
hissəsinin ləğv edilməsi səbəbindən itirilən vəsaiti kompensasiya etmədiyi müəyyən edilmişdir. Belə
ki, şəhər və rayonlar üzrə vergi orqanlarının xətti ilə dövlət büdcəsinə nəzərdə tutulan
daxilolmalardan əvvəlki büdcə ilinin sonuna artıq daxil olan vəsaitin qanunvericiliklə büdcədənkənar
gəlirlərə aid edilən hissəsindən daxilolmalar üzrə növbəti ildə 67,1 mln. manat proqnozlaşdırılmışdır
ki, bu da cari ilin proqnoz göstəricisindən 36,1 mln. manat, 2020-ci ilin faktiki icra göstəricisindən isə
16,1 mln. manat çoxdur (Şəkil 18).
Şəkil 18. 2020-2022-ci illər üzrə bəzi büdcədənkənar daxilolma mənbələri barədə məlumat, mln. manatla

2022
proqnoz

67.1

2021
gözlənilən

2020 icra

39.6

21.6

38.2

17.3

31.0

51.0

Dövlət rüsumlarından daxilolmalar
“ASAN xidmət” mərkəzlərində həyata keçirilən xidmətlərə və hüquqi hərəkətlərə görə tutulan dövlət rüsumlarından
daxilolmalar
Şəhər və rayonlar üzrə vergi orqanlarının xətti ilə dövlət büdcəsinə nəzərdə tutulan daxilolmalardan əvvəlki büdcə
ilinin sonuna artıq daxil olan vəsaitdən daxilolmalar
Şəkil müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən hazırlanmışdır.

Bununla yanaşı, 2014-2020-ci illər üzrə büdcədənkənar gəlirlərin icra səviyyəsinə nəzər
saldıqda, bütün illər üzrə icra məbləğinin proqnozdan aşağı olduğunu müşahidə edə bilərik (Şəkil
19).
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Şəkil 19. 2014-2020-ci illər üzrə büdcədənkənar gəlirlərin icrası barədə məlumat, mln. manatla
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Şəkil müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən hazırlanmışdır.

Beləliklə, qeyd olunanları nəzərə alaraq, Hesablama Palatası, əvvəlki illərdə olduğu kimi,
2022-ci ilin büdcədənkənar gəlirlərinin də optimist ssenari üzrə proqnozlaşdırıldığı qənaətindədir.
Əlavə olaraq qeyd edək ki, əvvəlki və cari ildə olduğu kimi vergi orqanları tərəfindən tətbiq
olunan maliyyə sanksiyalarının tam reallaşmaması halında büdcədənkənar gəlirlər vahid xəzinə
hesabının sərbəst qalığından ayrılacaq vəsaitlərlə formalaşdırıla bilər ki, bu, bəzi hüquqi aktlarda
edilmiş dəyişikliklər və yeni hüquqi aktların qəbulu nəticəsində sərbəst qalıqdan vəsait ayrılmasına
şərait yaradan şərtlərlə əlaqələndirilməlidir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin
22-1-ci maddəsinin 3-cü yarımmaddəsi və “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” vahid xəzinə
hesabının sərbəst qalığından vəsaitin ayrılmasına imkan verir. Qeyd edilməlidir ki, Məcəllənin
müvafiq müddəaları “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 2.2-ci
maddəsinin tələbi ilə, hər iki hüquqi aktın müvafiq müddəaları isə Qanunun 19.5-ci maddəsinin tələbi
ilə uyğunsuzluq təşkil edir.
Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 17 noyabr tarixli 502
nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən maliyyələşən
idarə və təşkilatların büdcədənkənar vəsaitləri haqqında Əsasnamə”də (bundan sonra –
“Əsasnamə”) büdcədənkənar gəlirlərin əvvəlki büdcə ilinin sonuna olan qalığı büdcədənkənar
vəsaitlərin formalaşdırılması mənbələrinə daxil edilmədiyindən, şəhər və rayonlar üzrə vergi
orqanlarının xətti ilə dövlət büdcəsinə nəzərdə tutulan daxilolmalardan əvvəlki büdcə ilinin sonuna
artıq daxil olan vəsaitin müəyyən hissəsinin büdcədənkənar gəlirlərə aid edilməsi Əsasnamə ilə
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” arasında uyğunluq təşkil etmir.
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4.4.1.2 Növbəti ilin dövlət büdcəsi layihəsində cari ilin gözlənilən icrası ilə
müqayisədə funksional təsnifatın 3 bölməsi istisna olmaqla, digər bölmələr üzrə
büdcədənkənar xərclər artımla proqnozlaşdırılmış, xərclərin iqtisadi təsnifatına
uyğun olaraq “Əməyin ödənişi” bölməsi ən böyük paya malik olsa da, əvvəlki illərlə
müqayisədə xüsusi çəkisi nəzərəçarpacaq dərəcədə azalmışdır.
2022-ci ildə dövlət büdcəsi xərclərinin funksional təsnifatına uyğun olaraq “Mənzil və
kommunal təsərrüfatı” bölməsi istisna olmaqla, ümumilikdə 11 bölmə üzrə büdcədənkənar xərclər
nəzərdə tutulmuşdur. 2021-ci ilin gözlənilən icra göstəricisi ilə müqayisədə büdcədənkənar xərclər
nəzərdə tutulmuş həmin bölmələrin 8-i artımla, 3-ü azalma ilə proqnozlaşdırılmışdır (Cədvəl 16). Cari
ilin gözləniləni ilə müqayisədə ən böyük artım 2,2 dəfə olmaqla “Əsas bölmələrə aid edilməyən
xidmətlər” bölməsi, ən çox azalma isə 87,3% olmaqla “Ətraf mühitin mühafizəsi” bölməsi üzrə
nəzərdə tutulmuşdur. “Ətraf mühitin mühafizəsi” bölməsi üzrə nəzərdə tutulan azalma növbəti ildə
“Meşələrin Qorunub Saxlanılması və Təkrar İstehsalı Fondu”ndan, “Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə
Dövlət Fondu”ndan, “Mineral-Xammal Bazasının Bərpası üzrə Dövlət Fondu”ndan, “Xüsusi mühafizə
olunan təbiət ərazilərinin idarə edilməsi və mühafizəsi üçün yaradılan müvafiq idarələrin xüsusi
Fondları”ndan və “Su bioresurslarının artırılması, bərpası və mühafizəsi Fondu”ndan daxilolmalar
üzrə vəsaitin nəzərdə tutulmaması, “Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər” bölməsində nəzərdə
tutulan artım isə şəhər və rayonlar üzrə vergi orqanlarının xətti ilə dövlət büdcəsinə nəzərdə tutulan
daxilolmalardan əvvəlki büdcə ilinin sonuna artıq daxil olan vəsaitin qanunvericiliklə büdcədənkənar
gəlirlərə aid edilən hissəsindən daxilolmalar üzrə cari illə müqayisədə 2,2 dəfə çox vəsaitin
proqnozlaşdırılması ilə əlaqədardır.
Cədvəl 16. Funksional təsnifat üzrə büdcədənkənar xərclər, mln. manatla

Bölmələr

2020ci il
icra

2022-ci il layihə

2021-ci il

proqnoz

gözlənilən
icra

məbləğ

xüsusi
çəki
%-lə
45.5

Ümumi dövlət xidmətləri
306.5
314.9
308.6
345.5
Müdafiə və milli
6.1
20.3
19.9
24.1
3.2
təhlükəsizlik
Məhkəmə hakimiyyəti,
hüquq-mühafizə və
207.0
274.4
269.0
269.7
35.5
prokurorluq
Təhsil
12.8
25.9
25.4
25.5
3.4
Səhiyyə
6.2
7.0
6.9
8.7
1.1
Sosial müdafiə və sosial
0.01
0.1
0.1
0.1
0.0
təminat
Mədəniyyət, incəsənət,
informasiya, bədən
tərbiyəsi, gənclər siyasəti
0.9
4.7
4.6
3.9
0.5
və bu qəbildən olan digər
fəaliyyət
Kənd təsərrüfatı
5.5
11.0
10.8
12.6
1.7
Ətraf mühitin mühafizəsi
1.7
9.7
9.5
1.2
0.2
İqtisadi fəaliyyət
0.3
1.0
1.0
1.6
0.2
Əsas bölmələrə aid
44.8
31.0
30.4
67.1
8.8
edilməyən xidmətlər
Yekun
591.8
700.0
686.1
760.0
100.0
Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.
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Müqayisə
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2022-ci ildə dövlət büdcəsi xərclərinin iqtisadi təsnifatına uyğun olaraq cari ildən fərqli olaraq
subsidiyalar üzrə büdcədənkənar xərc nəzərdə tutulmamış və yalnız 5 bölmə üzrə büdcədənkənar
vəsait proqnozlaşdırılmışdır. Növbəti ildə proqnozlaşdırılmış büdcədənkənar xərcin 43,8%-nin
əməyin ödənişinə, 27,9%-nin malların (işlərin və xidmətin) satınalınmasına, 28,0%-nin qeyri-maliyyə
aktivlərinin alınmasına, 0,3%-nin sosial ödənişlərə, 0,0001%-nin isə öhdəliklər üzrə əməliyyatlara
yönəldilməsi nəzərdə tutulur. 2020-2022-ci illər ərzində iqtisadi təsnifat üzrə büdcədənkənar
xərclərin strukturuna nəzər salsaq, növbəti ildə malların (işlərin və xidmətin) satınalınmasına və
qeyri-maliyyə aktivlərinə yönəldilməsi nəzərdə tutulan vəsaitin artımının, əməyin ödənişi xərclərinə
yönəldilməsi nəzərdə tutulan vəsaitin isə azalmasının növbəti il üçün proqnozlaşdırılmış
büdcədənkənar xərclərdə əməyin ödənişi xərclərinin xüsusi çəkisinin azalmasına gətirib çıxardığını
qeyd edə bilərik (Şəkil 20).
Şəkil 20. 2020-2022-ci illərdə iqtisadi təsnifata uyğun olaraq büdcədənkənar xərclərdə əsas paya malik
olan bölmələr üzrə məlumat
Müvafiq bölmələrin xüsusi çəkisinin dəyişimi,
%-lə
50.2
49.1
43.8

Müvafiq bölmələr üzrə büdcədənkənar
xərclərin məbləği, mln. manatla
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2021-ci il gözlənilən

2022-ci il proqnoz

2021-ci il gözlənilən 2022-ci il proqnoz

Əməyin ödənişi
Malların (işlərin və xidmətin) satınalınması
Qeyri-maliyyə aktivləri

Şəkil müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.

4.4.1.3 Hesablama Palatası inzibati təsnifat üzrə büdcədənkənar xərclərin əvvəlki
illərdə icrasının təhlili əsasında dövlət büdcəsindən maliyyələşən bəzi büdcə
təşkilatları üzrə növbəti ildə proqnozlaşdırılmış büdcədənkənar vəsaitlərin icra
edilməyəcəyi qənaətindədir.
Növbəti ilin dövlət büdcəsi layihəsində büdcədənkənar xərclərin inzibati təsnifat üzrə təhlili
göstərir ki, 2022-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş müvafiq xərclər 42 qurum, 9 funksional
bölmə üzrə digər büdcə təşkilatları üzrə gözlənilən daxilolmalarla bağlı xərcləri (əvvəlcədən
proqnozlaşdırıla bilməyən) və 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 gəlirlərlə bağlı xərcləri əhatə edir. Layihədə büdcədənkənar
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xərclərin 30,0 mln. manatı və yaxud 3,9%-i “Digər büdcə təşkilatları üzrə gözlənilən daxilolmalar”
başlığıyla verilsə də, həmin xərclərin konkret qurumlar üzrə bölgüsü verilməmişdir.
Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların 2019-2020-ci illər və 2021-ci ilin 6 ayı ərzində
büdcədənkənar xərclərinin icrasının təhlili göstərir ki, bəzi qurumlar və “Digər büdcə təşkilatları üzrə
gözlənilən daxilolmalar” istiqaməti üzrə büdcədənkənar xərclərin icra səviyyəsi sıfıra bərabər
olmuşdur. Bununla əlaqədar, Hesablama Palatası növbəti ilin dövlət büdcəsi layihəsində adıçəkilən
istiqamətlər üzrə proqnozlaşdırılmış 30,1 mln. manat vəsaitin icra edilməməsi ehtimalının yüksək
olduğunu qeyd edir.

4.4.2. Birdəfəlik təyinatlı xərclərin təhlili
4.4.2.1 Hesablama Palatası “Büdcə zərfi”nə daxil edilən məlumatların təhlili
əsasında 2022-ci ilin dövlət büdcəsinin layihəsində birdəfəlik təyinatlı xərclər üzrə
vəsaitin əvvəlki illə müqayisədə artımla proqnozlaşdırıldığını qeyd edərək, əvvəlki
illər üzrə araşdırmaların nəticələrinə əsaslanmaqla icra prosesində bu xərclərin bir
sıra hallara yol aça biləcəyi qənaətindədir.
Dövlət büdcəsinin layihəsi ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatlara istinadən, Hesablama
Palatasının hesablamaları əsasında cari ilin dövlət büdcəsində azaldılan birdəfəlik təyinatlı xərclərin
məbləği növbəti ilin büdcə layihəsində yenidən artırılmaqla 3880,8 mln. manat nəzərdə tutulmuşdur
ki, bu da 2021-ci ilin gözlənilən icra göstəricisindən 5,2% çoxdur. Müvafiq xərclərin xüsusi çəki
göstəricisi dəyişməyərək 13,0% təşkil etmişdir.
Qeyd edək ki, bu kimi xərclərə zərurətin yaranmasının səbəblərindən biri vəsaitlərin ehtiyat
kimi nəzərdə tutularaq il ərzində planlaşdırıla bilinməyən xərclərin maliyyələşdirilməsinə
yönəldilməsidir. Lakin əvvəlki rəylərdə də qeyd etdiyimiz kimi, bu xərclərin dövlət büdcəsində xüsusi
çəkisinin artımı büdcənin şəffaflığına təsir göstərə bilər. Belə ki, bəzi hallarda bu xərclər üzrə yaranan
qənaət

il

ərzində

Dövlət

büdcəsinin

Ehtiyat

Fonduna

yönəldilməklə

digər

tədbirlərin

maliyyələşdirilməsinə istiqamətlənir və bu müvafiq Qanun və Fərmanla təsdiq edilmiş məbləğlərin
dəyişdirilməsinə səbəb olur. Habelə, qanunvericilikdə “birdəfəlik təyinatlı xərclər” anlayışının və
istifadə istiqamətləri barədə məlumatların verilməməsi il ərzində bu xərclərin yerləşdiyi funksional və
iqtisadi təsnifatın
hallarına yol açır.

təyinatına aid edilməyən və adına uyğun olmayan istiqamətlər üzrə istifadə
Eyni zamanda, bəzi hallarda bu xərclər icra prosesində əvvəlcədən

(layihələndirmə zamanı) nəzərdə tutula bilən istiqamətlərə yönəldilir.
Növbəti ilin dövlət büdcəsində əhəmiyyətli məbləğlərlə və funksional təsnifatın bütün
bölmələrində nəzərdə tutulan bu xərclərin icra prosesində yuxarıda qeyd edilən risklərə yol aça
biləcəyini qeyd etməklə bu istiqamət üzrə ehtiyatlı yanaşmanın tətbiq olunduğu və bu xərclər üzrə
azaldılma imkanlarının mövcudluğu barədə fikir irəli sürə bilərik.
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4.4.2.2 Məlumatların təhlili bəzi birdəfəlik təyinatlı xərc istiqamətlərinin adları ilə
müvafiq istiqamətdə nəzərdə tutulan xərclərin iqtisadi təsnifat üzrə istiqamətlərinin
fərqləndiyini göstərir ki, bu da icra prosesində xərclərin təyinatdankənar istifadəsi ilə
bağlı riskləri yaradır.
2022-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsində “Əməyin ödənişi xərclərinin tənzimlənməsi və digər
sosial tədbirlər” adlı birdəfəlik təyinatlı xərc istiqaməti üzrə “Elm” köməkçi bölməsində nəzərdə
tutulan 1,0 mln. manatın tam olaraq 1,0 mln. manatı, “Müdafiə və milli təhlükəsizlik” bölməsində 10,0
mln. manatın 7,0 mln. manatı, “Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq” bölməsində
19,2 mln. manatın 19,2 mln. manatı, “Təhsil” bölməsində 2,0 mln. manatın 2,0 mln. manatı, “Sosial
müdafiə və sosial təminat” bölməsində 3,0 mln. manatın 1,0 mln. manatı, “Mədəniyyət, incəsənət,
informasiya, bədən tərbiyəsi və bu qəbildən olan digər fəaliyyət” bölməsində 2,0 mln. manatın tam
olaraq 2,0 mln. manatı, habelə “Əməkhaqqı, pensiya, təqaüd, sosial müavinət və digər sosial
ödənişlərin artımı ilə bağlı xərclər” adlı birdəfəlik təyinatlı xərc istiqaməti üzrə “Əsas bölmələrə aid
edilməyən xidmətlər” bölməsində 23,7 mln. manatın 15,8 mln. manatı iqtisadi təsnifatın “Malların
(işlərin və xidmətin) satınalınması” bölməsi üzrə nəzərdə tutulmuşdur. Göstərilənlərdən də
göründüyü kimi, birdəfəlik təyinatlı xərc istiqamətinin adı ilə layihədə vəsait proqnozlaşdırılan xərc
istiqamətləri fərqlənir ki, bu da növbəti ilin dövlət büdcəsinin icrası zamanı Hesablama Palatası
tərəfindən qeyd edilən risklərə səbəb ola bilər.

4.4.2.3 Hesablama Palatası birdəfəlik təyinatlı xərc istiqamətlərindən olan dövlət
zəmanəti verilmiş kreditlər üzrə faizlərin subsidiyalaşdırılması ilə bağlı xərclərin
əvvəlki ildə bu məqsədlə ayrılmış vəsaitlə müqayisədə az olmasını bu xərclər üzrə
əhəmiyyətli qalığın olması ilə əlaqələndirir.
Təqdim edilmiş məlumatlara əsasən 2022-ci ildə dövlət zəmanəti verilmiş kreditlər üzrə
faizlərin subsidiyalaşdırılması ilə bağlı xərclər 9,3 mln. manat olmaqla həmin məqsəd üçün 2020-ci
ildə ayrılmış vəsaitdən 10,7 mln. manat azdır. Qeyd edək ki, Sahibkarlığın İnkişafı Fonduna ayrılan
20,0 mln. manat vəsaitdən həmin il 0,5 mln. manat, 2021-ci ilin 8 ayı ərzində isə 8,7 mln. manat
olmaqla cəmi 9,2 mln. manat istifadə olunmuşdur.

4.5. Dövlət proqramlarının dövlət büdcəsinin layihəsində əks etdirilməsi
vəziyyətinin təhlili
4.5.1 Hesablama Palatası 2022-ci ilin “Büdcə zərfi”ndə dövlət proqramlarının
maliyyə təminatı ilə bağlı məlumatlılığın azaldıldığı və bəzi məlumatların müvafiq
sənədlərdə əks etdirilmədiyi qənaətindədir.
“Büdcə zərfi”ndə büdcə-vergi siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi “dövlətin əsas
funksiyalarının həyata keçirilməsi” istiqamətinin tərkibində prioritet dövlət proqramları və layihələri
63

Dövlət büdcəsinin layihəsinə rəy

2022

üzrə maliyyələşdirmənin davam etdirilməsinin müəyyən edilməsi və dövlət büdcəsinin vəsaiti
hesabına həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuş dövlət proqramlarının və tədbirlərin dövlət büdcəsinin
xərclərində üstünlük təşkil edəcəyinin göstərilməsi fonunda dövlət proqramları üzrə məlumat əvvəlki
ilə nisbətən daha səthi təqdim olunmuşdur. Belə ki, müvafiq istiqamət üzrə xərclərin ümumi məbləği
barədə məlumat verilməmiş, yalnız “Səhiyyə” bölməsi üzrə 2022-ci ildə maliyyələşdirilməsi nəzərdə
tutulmuş proqram və məqsədli tədbirlərlə bağlı məlumat əvvəlki illə müqayisəli şəkildə ayrıca əks
etdirilmiş, bununla yanaşı dövlət büdcəsinin layihəsi və onunla birlikdə təqdim edilən sənədlərdə
yalnız 5 dövlət proqramı üzrə növbəti il üçün proqnozlaşdırılmış məbləğlər qeyd edilmişdir. Qeyd
edək ki, “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 12-ci maddəsində
məqsədli proqramlara ayrılmış vəsaitlərə dair məlumatın ayrıca sənəd olaraq təqdim edilməsi ilə
bağlı tələb müəyyən edilmişdir.
Xatırladaq ki, 2021-ci ilin “Büdcə zərfi”ndə funksional təsnifatın müxtəlif bölmələrində nəzərdə
tutulan proqramlar üçün maliyyələşmə məbləği ilə yanaşı, gözlənilən nəticə göstəriciləri də əks
etdirilmiş və bu, Hesablama Palatasının rəyində müsbət qiymətləndirilmişdir.
Bundan əlavə, ”Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 11.15-ci maddəsinə
uyğun olaraq Hesablama Palatasına dövlət büdcəsinin və icmal büdcənin layihəsi və sonrakı üç il
üçün icmal büdcənin göstəriciləri ilə yanaşı 3 pilot sektor (təhsil, kənd təsərrüfatı, ətraf mühitin
mühafizəsi) üzrə OMXÇ sənədləri təqdim edilmişdir ki, bu bölmələr üzrə xərcləri də proqram
xarakterli hesab etmək olar.
Əvvəlki rəylərdə də bildirdiyimiz kimi, ortamüddətli xərclər çərçivəsinin əhatə etdiyi bölmələr
istisna olmaqla, digər bölmələr üzrə dövlət proqramında nəzərdə tutulan tədbirlər, onların hədəf
göstəriciləri dövlət büdcəsinin xərcləri ilə əlaqələndirilməmişdir. Məqsədli proqramlar vasitəsilə
maliyyələşmənin aparılması məqsədlər, hədəflər və nəticələrin vəsaitlərlə əlaqələndirilərək tələb
olunan məbləğlərin daha dəqiq müəyyən edilməsi ilə yanaşı, onların icrasına nəzarət olunması və
vəsaitlərin səmərəli, nəticəli və qənaətli istifadəsi üçün şərtləri də formalaşdırır. Əksinə xərclərin
hədəf göstəriciləri ilə əlaqələndirilməməsi bu vəsaitlərin icraçı qurum tərəfindən digər istiqamətlərə
yönəldilməsinə

şərait

yaratmaqla

son

nəticədə

proqramla

müəyyən

edilmiş

hədəflərin

reallaşdırılmasında çətinliklərə səbəb ola bilər.
Eyni zamanda, dövlət proqramları ilə bağlı məlumatların təhlili proqramların vahid yanaşma
əsasında tərtib olunması və nəticəliliyin ölçülməsi məqsədilə hazırda qüvvədə olan əksər dövlət
proqramlarının Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 6 mart tarixli Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş “Dövlət proqramlarının tərtibi, icrası, monitorinqi və qiymətləndirilməsi Qaydası”na
uyğunlaşdırılması, habelə 2021-ci ildə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair
Milli Prioritetlər”ə əsasən müəyyən olunmuş hədəf istiqamətlərinin dövlət proqram və tədbirlərində
nəzərə alınması zərurətini göstərir.
Əvvəlki rəylərimizdə də qeyd etdiyimiz kimi, dövlət proqramlarının maliyyələşdirilməsi ilə bağlı
məlumatların təhlili göstərir ki, bir çox hallarda dövlət proqramının maliyyələşməsi birbaşa və ya
dolayı yolla dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına həyata keçirilir. Bəzi proqramların maliyyələşməsi
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üçün nəzərdə tutulan xərclərin məbləği dövlət büdcəsinin layihəsində və onunla birlikdə təqdim
edilən sənədlərdə göstərilsə də, bəziləri üzrə müvafiq məlumatlar bu sənədlərə daxil edilməmişdir.
2022-ci ilin dövlət büdcəsinin layihəsi ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatların təhlili göstərir ki, müvafiq
hüquqi aktlarla (sərəncam və qərarlarla) təsdiq edilmiş 2022-ci ili əhatə edən və maliyyələşmə
mənbələri arasında dövlət büdcəsinin vəsaitləri göstərilən 15 dövlət proqramı üzrə məbləğ
göstəriciləri dövlət büdcəsinin layihəsində ayrıca göstərilməmişdir (Cədvəl 17).
Göstərilən bəzi dövlət proqramlarının dövlət büdcəsində ayrıca əks etdirilməməsi 2021-ci ildə
tətbiqinə başlanılan OMXÇ üzrə fəaliyyət planlarında nəzərdə tutulmuş tədbirlərlə və proqramların
maliyyələşmə mənbəyi kimi bölgüsünün sonradan həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan dövlət əsaslı
vəsait qoyuluşu və digər xərclərlə əlaqələndirə bilər.
Cədvəl 17. Dövlət büdcəsinin layihəsində ayrıca əks etdirilməyən dövlət proqramları
S/S
Dövlət Proqramının adı
1
Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı
2
Azərbaycan Respublikasında çəltikçiliyin inkişafına dair 2018– 2025-ci illər üçün Dövlət Proqramı
3
Azərbaycan Respublikasında çayçılığın inkişafına dair 2018–2027-ci illər üçün Dövlət Proqramı
Azərbaycan Respublikasında sitrus meyvəçiliyinin inkişafına dair 2018–2025-ci illər üçün Dövlət
4
Proqramı
Azərbaycan Respublikasında qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə dair 2019–2025-ci illər üçün
5
Dövlət Proqramı
Azərbaycan Respublikasında peyk vasitəsilə Yerin məsafədən müşahidəsi xidmətlərinin inkişafına
6
dair 2019–2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı
7

Azərbaycan Respublikasında pambıqçılığın inkişafına dair 2017-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı

8
9

Azərbaycan ədliyyəsinin inkişafına dair 2019–2023-cü illər üçün Dövlət Proqramı
2018–2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında şərabçılığın inkişafına dair Dövlət Proqramı
Azərbaycan Respublikasında baramaçılığın və ipəkçiliyin inkişafına dair 2018–2025-ci illər üçün
Dövlət Proqramı
Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı kooperasiyasının inkişafına dair 2017-2022-ci illər üçün
Dövlət Proqramı
Azərbaycan Respublikasında xalça sənətinin qorunmasına və inkişaf etdirilməsinə dair 2018-2022-ci
illər üçün Dövlət Proqramı
Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinə və
narkomanlığa qarşı mübarizəyə dair 2019–2024-cü illər üçün Dövlət Proqramı
Yerin təkinin geoloji öyrənilməsinə və mineral xammal bazasından səmərəli istifadəyə dair 20202024-cü illər üçün Dövlət Proqramı
Uçuşların təhlükəsizliyinə dair Dövlət Proqramı

10
11
12
13
14
15

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.

Bununla yanaşı, dövlət büdcəsinin layihəsində Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili
üzrə Dövlət Proqramı üzrə 0,8 mln. manat göstərilmişdir ki, müvafiq xərclərin hansı dövlət proqramı
ilə bağlı olduğunu təqdim edilmiş məlumatlara əsasən konkret müəyyən etmək mümkün deyil. Belə
ki, “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramının icra
müddəti proqramın adından göründüyü kimi 2007-2015-ci illəri əhatə etmişdir. Proqramın icra
müddətinin son ilini (2015-ci ili) təhsil müəssisəsinə qəbul ili kimi nəzərə aldıqda belə tədris
müddətinin (7 il) davam etməsi sual doğurur. Bu istiqamətdə qəbul edilən digər dövlət proqramı “2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin
artırılması üzrə Dövlət Proqramı”nın maliyyələşdirmə mənbələri arasında dövlət büdcəsinin vəsaitləri
göstərilməmişdir.
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Əvvəlki illərdə olduğu kimi, müvafiq Zərfdə də məqsədli tədbirlərin maliyyələşdirilməsi və ya
maliyyə təminatı adı altında xərclərə rast gəlinir ki, qanunvericilikdə “məqsədli tədbir” anlayışın
müəyyən edilməməsi səbəbindən qeyd edilən meyar üzrə qruplaşmanın doğru olub-olmaması
barədə fikir irəli sürülə bilinmir.

4.6. Dövlət İnvestisiya Proqramının əsas istiqamətlərinin təhlili
4.6.1 Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərcləri və işğaldan azad edilmiş ərazilərin
bərpasına növbəti ildə ayrılacaq vəsait cari ilin analoji göstəriciləri həcmindədir.
"Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının
Qanun

layihəsində

dövlət

əsaslı

vəsait

qoyuluşu

2789,8

mln.

manat

məbləğində

proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da 2020-ci ilin faktiki icrası ilə müqayisədə 1,7 dəfə, cari ilin proqnozu ilə
müqayisədə 1,6% azdır, gözlənilən icrası ilə müqayisədə isə 0,4% çoxdur (Cədvəl 18). Eyni
zamanda, 2021-ci ildəki kimi, 2022-ci ildə də dövlət büdcəsindən 2200,0 mln. manat işğaldan azad
edilmiş ərazilərin yenidənqurulması və bərpasına yönəldilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
2021-ci ilin 9 ayında dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üçün illik nəzərdə
tutulmuş 2835,0 mln. manat vəsaitin 1462,1 mln. manatı (51,5%-i) istifadə olunmuş, 2021-ci il üçün
gözlənilən icranın 2778,3 milyon manat (98,0%) olacağı göstərilmişdir. 2020-ci ilin 9 aylıq icra
göstəricisinin ilik proqnozun 61,6%-ni təşkil etdiyini nəzərə alaraq həmin ildəki kimi 2021-ci ildə
dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərinə ayrılan vəsaitin əksər hissəsinin böyük ehtimalla ilin son
aylarında istifadə olunması gözlənilir.
Cədvəl 18. Dövlət büdcəsinin dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərcləri, mln. manatla
S/s
Göstəricilər\İllər
2020
2021
Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu

2022

icra

proqnoz

proqnoz

4747,8

2835,0

2789,8

81,7

57,8

98,4

Əvvəlki illə müqayisədə, %-lə
1

Infrastruktur layihələri

3204,3

2272,4

2108,9

2

Sosial yönümlü layihələr

779,8

390,1

493,7

3

Müdafiə və hüquq-mühafizə orqanları ilə
bağlı layihələr
Digər layihələr

630,1

113,4

123,8

133,5

59,1

63,4

4

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.

2022-2025-ci illər üzrə Dövlət İnvestisiya proqramının istiqamətlər üzrə bölgüsünə əsasən
2022-ci ildə proqnoz məbləğlər 2021-ci illə müqayisədə infrastruktur layihələri üzrə 163,5 mln. manat
azalsa da, sosial yönümlü layihələr üzrə 103,6 mln. manat, müdafiə və hüquq-mühafizə orqanları ilə
bağlı layihələr üzrə 10,4 mln. manat, digər layihələr üzrə 4,3 mln. manat artım müşahidə olunur ki,
nəticədə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərcləri üzrə cəmi azalma (2835,0-2789,8=) 45,2 mln. manat
təşkil edir. Ümumilikdə 2022-ci ildə icrası proqnozlaşdırılan investisiya layihələrinin sayı 2021-ci ilin
proqnozu ilə müqayisədə 47 layihə azalmışdır.
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4.6.2 Hesablama Palatası keçid layihələrinin bir hissəsinin növbəti ildə nəzərdə
tutulmuş xərclər hesabına maliyyələşdirilməsi qənaətindədir.
Dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri) üçün nəzərdə tutulan
vəsaitin bölgüsünə daxil olan layihələrin əksəriyyəti (məsələn, 2019-cu ildə 310 layihədən 250-si,
2020-ci ildə 571 layihədən 360-ı, 2021-ci ildə 259 layihədən 221-i, 2022-ci ildə 212 layihədən 207si) ötən illərdən keçid layihələrdir. “Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsində dövlət
əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri) üçün nəzərdə tutulan vəsaitin bölgüsü”nə daxil olan
layihələrin illik icra vəziyyətinə dair İcmal hesabata əsasən aparılmış ilkin hesablamalara uyğun
olaraq, 2021-ci ilin əvvəlinə icrası davam edən layihələrin növbəti illərdə başa çatdırılması üçün tələb
olunan vəsait təqribən 20,0 mlrd. manatdan artıq olduğu halda, dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu
(investisiya) xərclərinə 2021-ci ildə 2835,0 mln. manat, “2022-ci il və sonrakı üç il üçün dövlət və
icmal büdcələrinin ilkin ortamüddətli proqnoz göstərici”lərinə əsasən dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu
(investisiya xərcləri) üçün 2022-2025-ci illərdə ümumilikdə 7244,4 mln. manat, yəni mövcud olan
keçid layihələrinin icrası başa çatanadək ümumi tələbatla müqayisədə az həcmdə vəsaitin
yönəldilməsi (ayrılması), eyni zamanda 2021-2025-ci illərdə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşunun
bölgüsünə bir sıra yeni layihələrin daxil edilməsi, hal-hazırda icra edilən layihələr üzrə obyektlərin
başa çatdırılması işlərinin 2022-ci ildən sonrakı dövrlərdə də davam edəcəyini göstərir.
Hesablama Palatası tərəfindən aparılmış təhlillər investisiya layihələrinin Dövlət İnvestisiya
Proqramına daxil edilməsi üçün “3.9.3. icrasına başlanılmış və icrası davam etməkdə olan layihələr”
meyarını nəzərə alınmasının tam təmin edilməməsi qənaətinə gəlməyə əsas verir ki, bu da öz
növbəsində başa çatmamış obyektlərin sifarişçilər tərəfindən konservasiya tədbirləri aparılmadan
tikintisinin dayandırıldıqda təbii aşınmaya məruz qalması, və ya texnoloji amillərə görə yararsız
vəziyyətə düşə bilməsi ilə əvvəlki illərdə çəkilmiş dövlət investisiya xərclərinin bir hissəsinə təkrar
tələbatın yaranmasına görə investisiya layihələrinin icrasından gözlənilən sosial-iqtisadi səmərənin
azalması ilə nəticələnə bilər.

4.6.3 “Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Qanun
layihəsinə dair izahatda dövlət investisiyalarının tədricən özəl investisiyalarla
əvəzlənməsi təsbit edildiyi halda, bu istiqamətdə tədbirlərin və layihələrin həyata
keçirilməsi üzrə müvafiq qanunvericilik bazasına uyğun hüquqi aktlar hazırki
dövrədək qəbul edilməmişdir.
2022-ci il dövlət büdcəsi layihəsinə dair sənədlər və məlumatlar zərfində investisiya
layihələrinin icrasına cəlb edilərək yönəldiləcək özəl investisiyaların məbləği barədə məlumat
verilməmiş, dövlət investisiya qoyuluşunun azalmasının ölkə iqtisadiyyatının beynəlxalq rəqabət
qabiliyyətinin gücləndirilməsi, daha dayanıqlı və inklüziv iqtisadi artım mənbələrinin yaradılması,
qeyri-neft ixracının stimullaşdırılması, iqtisadiyyatın liberallaşdırılması, investisiya mühitinin
yaxşılaşdırılması üçün daha təsiredici addımların atılması, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin və
aktivlərinin satışının sürətləndirilməsi, dövlət müəssisələrində mütərəqqi korporativ idarəetmə
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üsullarının tətbiq edilməsi yolu ilə fəaliyyətlərinin səmərəliliyinin artırılması istiqamətində həyata
keçirilən tədbirlərin 2022-ci ildə büdcə siyasəti çərçivəsində dəstəklənməsi ilə qarşılanacağı bəyan
edilmişdir.

4.6.4 Hesablama Palatası xarici kreditor qurumlarla birgə maliyyələşmə əsasında
həyata keçirilən layihələr üzrə kreditlərdən istifadə müddətinə riayət edilməməsinin
və həmin layihələrin ləngimələrlə icrasının, cari dövrlərdə kredit məbləğlərindən
istifadəyə mütənasib Azərbaycan tərəfinin iştirak payından nəzərdə tutulandan az
istifadə olunduğu halda, sonradan böyük ehtimalla əlavə büdcə vəsaitlərinə tələbatın
yaranmasına səbəb ola biləcəyini qeyd edir.
Təşəkkül tapmış praktika göstərir ki, xarici kreditor qurumlarla birgə maliyyələşmə əsasında
həyata keçirilən layihələrlə bağlı 2022-ci və sonrakı illərdə kreditlərdən istifadə müddəti bitən sazişlər
üzrə müvafiq layihələrin başa çatdırılması üçün kreditlərdən istifadə müddətinin uzadıldığı halda
inflyasiya ilə bağlı qiymət və tariflərin artımı, vergi və rüsumların dəyişməsi, habelə xarici kreditlər
üzrə əlavə öhdəlik haqqı və digər haqlar üzrə faizlərin ödənilməsi ilə bağlı dövlət büdcəsindən ciddi
məbləğlərdə əlavə ayırmalara ehtiyac yarana bilər.
Cədvəl 19. “Xarici kreditor qurumlarla birgə maliyyələşmə əsasında həyata keçirilən layihələr üzrə
kreditlərin məbləği və Azərbaycan tərəfinin iştirak payının maliyyələşdirilməsi üzrə xərclər, mln.
manatla
S/s

1

Göstəricilər\İllər
Xarici kreditor qurumlarla birgə
maliyyələşmə əsasında həyata
keçirilən layihələr üzrə kreditlərin
məbləği
Əvvəlki illə müqayisədə, %-lə

2

“Beynəlxalq kreditor qurumlarının
təqdim etdiyi kreditlər hesabına
həyata keçirilən sosial və
infrastruktur təyinatlı layihələrdə
Azərbaycan tərəfinin iştirak
payının maliyyələşdirilməsi
xərcləri”

2021

2020
icra

İllik proqnoz

9 aylıq icra

800,5

610,0

205,0

593,0

81,2

64,1

37,1

97,2

244,2

123,3

52,8

2022 proqnoz

140,1

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.

Belə ki, Maliyyə Nazirliyindən təqdim edilmiş məlumatlara əsasən, xarici kreditor qurumlarla
birgə maliyyələşmə əsasında həyata keçirilən layihələrin icrası üçün 2022-ci ildə istifadə edilməsi
proqnozlaşdırılan 592,7 mln. manat məbləğində dövlət zəmanətli kreditlər 6 layihə üzrə nəzərdə
tutulmuşdur ki, bunlardan 74,0 mln. manat məbləğində kredit üzrə 1-i yeni, 518,7 mln. manat
məbləğində 5-i icrası davam edən layihələrdir ki, bunlardan da 2-si 241,6 mln. manat kreditdən ilkin
istifadə müddəti uzadılmış, 3-ü 277,1 mln. manat kreditdən ilkin istifadə müddəti başa çatmamış
sazişlər üzrədir (Cədvəl 19). Müvafiq olaraq, həmin layihələrdə Azərbaycan tərəfinin iştirak payının
maliyyələşdirilməsi üçün dövlət büdcəsinin dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya) xərclərinin
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tərkibində 140,1 mln. manat məbləğində vəsait nəzərdə tutulmuşdur ki, bundan 26,3 mln. manat 1
(bir) yeni layihə, 113,8 mln. manat icrası davam edən digər layihələr üzrədir.
“Xarici kreditor qurumlarla birgə maliyyələşmə əsasında həyata keçirilən layihələr üzrə
nəzərdə tutulan kreditlərin məbləği” 2021-ci il üzrə 610,0 mln. manat illik proqnoza qarşı 9 ay ərzində
205,0 mln. manat və ya 33,6% icra olunmuşdur ki, bu müvafiq kredit və layihə sazişləri, habelə
layihələrin texniki-iqtisadi əsaslandırma sənədləri ilə nəzərdə tutulmuş qrafiklərə riayət edilməməsini
göstərir. 2020-ci ildə də “Xarici kreditor qurumlarla birgə maliyyələşmə əsasında həyata keçirilən
layihələr üzrə nəzərdə tutulan kreditlərin məbləği” üzrə 951,0 mln. manat proqnoza qarşı 800,5 mln.
manat vəsaitin istifadə edildiyini nəzərə alsaq, həmin ildən 150,5 mln. manat məbləğində layihə işləri
növbəti illərə keçmişdir.
Digər tərəfdən, illər üzrə xarici kredit vəsaitləri sazişlərdə nəzərdə tutulan həcmlərdə istifadə
edilmədikdə layihə xərclərində Azərbaycan tərəfinin iştirak payına dövlət əsaslı vəsait qoyuluşundan
ayrılan vəsaitlərin də mütənasib olaraq nəzərdə tutulan məbləğlərdən az istifadəsi növbəti illərdə
daha yüksək büdcə xərclərinə tələbat yaradır. Belə ki, 2021-ci ildə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu
xərclərindən xarici kreditor qurumlarla birgə maliyyələşmə əsasında həyata keçirilən layihələrdəki
Azərbaycan tərəfinin iştirak payının maliyyələşdirilməsi üçün illik nəzərdə tutulmuş vəsaitdən ötən 9
ay ərzində 42,8% istifadə olunmuşdur.

4.7. Ortamüddətli xərclər çərçivəsinin təhlili
4.7.1 Hesablama Palatası Ortamüddətli Xərclər Çərçivəsinin tətbiqi ilə bağlı
hüquqi bazanın tam formalaşdırılmamasını diqqətə alaraq, pilot bölmələr üzrə əks
etdirilmiş maliyyələşmə və hədəf göstəricilərinin tam uyğunlanlaşdırılması, eləcə də
Çərçivədə əks etdirilmiş tədbirlərin dövlət proqramları və strategiyaları ilə
uzlaşdırılması

məqsədilə

yeni

büdcə

modelinə

keçid

üzrə

fəaliyyətin

təkmiləşdirilməsinin vacibliyi qənaətindədir.
İlk olaraq qeyd edilməlidir ki, OMXÇ və nəticəəsaslı büdcə islahatlarının sürətli və sistemli
keçirilməsi bu sahə üzrə təkmil hüquqi bazanın olması ilə birbaşa əlaqəlidir. Ölkəmizdə bu sahə üzrə
aidiyyəti hüquqi aktların təhlili hazırki tarixədək OMXÇ-ni tənzimləyən hüquqi bazanın büdcə
qanunvericiliyinə tam inteqrasiyasının həyata keçirilmədiyini deməyə əsas verir.
Məlum olduğu kimi, OMXÇ-ni tənzimləyən sənədlərə əsasən OMXÇ büdcə planlaşdırılmasının
ilk strateji mərhələsini, növbəti ilin büdcə layihəsinin hazırlanması isə texniki mərhələni ehtiva edir.
Bu isə ilkin olaraq strateji mərhələdə fiskal çərçivənin və bəzi göstəricilərin müəyyən edilməsini, daha
sonra isə bu çərçivə əsasında texniki mərhələyə keçidi labüd edir. Lakin hazırda OMXÇ ilə bağlı
prosesləri tənzimləyən hüquqi aktlarla “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanunu və “Dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası Qaydaları” arasında bir sıra uyğunsuzluqlar müşahidə
edilir. Bu uyğunsuzluqlar OMXÇ-nin 3 bölmə üzrə pilot olaraq keçirilməsi ilə əlaqələndirilə bilsə də,
69

Dövlət büdcəsinin layihəsinə rəy

2022

bəzi hüquqi aktların tələblərinin də cari dövrdə reallaşdırılmamasına səbəb olur. Belə ki, Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinin 2018-ci il 24 avqust tarixli 235 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş
“Ortamüddətli xərclər çərçivəsinin hazırlanması Qaydası”nın 4.20-ci bəndində “Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti OMXÇ sənədini, o cümlədən ortamüddətli resurs zərfini, ortamüddətli
büdcə siyasətini və milli xərc prioritetlərini iyun ayının 15-dək təsdiq edir. Bu zaman büdcənin
hazırlanması prosesini effektiv şəkildə istiqamətləndirmək üçün milli xərc prioritetləri ən yüksək
prioritet səviyyəsindən ən aşağı prioritet səviyyəsinə doğru qiymətləndirilir (resurs zərfi
məhduddursa, ən yüksək prioritetə malik təşəbbüslərin, ilk növbədə, digərlərinin isə ortamüddətli
dövrdə maliyyələşdirilməsi təsdiq edilir).” tələbi müəyyən edilmişdir ki, bu da müvafiq dövrədək
aidiyyəti sənədin göstəricilərinin təsdiq edilməli olduğunu göstərir. OMXÇ ilə bağlı göstəricilərin
texniki mərhələyədək təsdiq edilməsi yuxarıdan-aşağıya büdcə planlaşmasının ən vacib
xüsusiyyətlərindən biri olmaqla növbəti mərhələ üzrə dövlət strateji sənədlərinə uyğun sərhədləri də
müəyyən etmiş olur. Eyni zamanda, qeyd edilməlidir ki, müvafiq hüquqi aktda istisna kimi yalnız
2021-ci il üzrə OMXÇ-nin dövlət büdcəsinin layihəsinin tərtibi və büdcə təqviminə paralel olaraq
tətbiqinin təmin edilməsi nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da 2022-ci ilin aidiyyəti sənədin göstəricilərinin
hazırki dövrədək müəyyən (təsdiq) edilməsini labüd edir.
“Büdcə zərfi”nə daxil edilmiş İzahatda dövlət maliyyəsinin idarə olunması sahəsində aparılan
islahatların davamı olaraq ölkədə nəticəəsaslı büdcə mexanizminin tətbiqi məqsədilə 2022-ci ilin
dövlət büdcəsi xərclərinin funksional təsnifatının üç pilot bölməsi üzrə xərclər sektorların strateji
planları ilə əlaqələndirilərək proqram, subproqram və tədbirlərə uyğun proqnozlaşdırıldığı və həmin
tədbirlərin açıqlanmasının 2022-ci ilin dövlət büdcəsinin layihəsinin aidiyyəti xərc bölməsində öz
əksini tapdığı göstərilmişdir.
Qeyd edək ki, OMXÇ-nin əhatə etdiyi 3 pilot (“Təhsil”, “Kənd təsərrüfatı” və “Ətraf mühitin
mühafizəsi”) bölmə üzrə xərclərin əvvəlki illə müqayisədə artımı nəticəsində növbəti ilin dövlət
büdcəsinin layihəsində yeni büdcə modelinin xüsusi çəkisi 1,5 faiz bəndi yüksələrək 17,3% nəzərdə
tutulmuşdur. Qeyd edək ki, 2021-ci ildə OMXÇ-də 29 proqram və 52 subproqram, növbəti il üçün isə
26 proqram və 51 subproqram nəzərdə tutulmuş, indikatorların sayı cari illə müqayisədə 19% artaraq
609-a çatmışdır.
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Pİ-16. Ortamüddətli perspektivdə büdcə xərcləri
16.1. Ortamüddətli xərc qiymətləndirməsi
A. İllik büdcə büdcə ili və növbəti 2 fiskal il üzrə inzibati, iqtisadi və proqram (funksional) təsnifatı üzrə
bölüşdürülmüş xərclərin qiymətləndirmələri təqdim edir.
B. İllik büdcə büdcə ili və növbəti 2 fiskal il üzrə xərclərin inzibati və iqtisadi təsnifatı üzrə
qiymətləndirmələri təqdim edir.
C. İllik büdcə büdcə ili və növbəti 2 fiskal il üzrə xərclərin inzibati və ya iqtisadi təsnifatı üzrə
qiymətləndirmələri təqdim edir.
D. C balı üzrə müəyyən edilmiş tələblərdən aşağı vəziyyət.
16.2. Ortamüddətli xərclərin yuxarı hədləri
A. Xərclərin məcmu və nazirliklər səviyyəsində yuxarı hədləri büdcə ili və növbəti 2 fiskal il üzrə olmaqla,
birinci büdcə dövriyyəsinin buraxılışından əvvəl hökumət tərəfindən təsdiq edilir.
B. Məcmu xərclərin yuxarı hədləri büdcə ili və növbəti 2 fiskal il üzrə, nazirliklər səviyyəsində xərclərin
yuxarı hədləri büdcə ili üzrə olmaqla, birinci büdcə dövriyyəsinin buraxılışından əvvəl hökumət tərəfindən
təsdiq edilir.
C. Məcmu xərclərin yuxarı hədləri büdcə ili və növbəti 2 fiskal il üzrə olmaqla, birinci büdcə dövriyyəsinin
buraxılışından əvvəl hökumət tərəfindən təsdiq edilir.
D. C balı üzrə müəyyən edilmiş tələblərdən aşağı vəziyyət.
16.3. Strateji plan və ortamüddətli xərclərin uyğunlaşdırılması
A. Ortamüddətli strateji planlar demək olar ki, bütün nazirliklər üçün hazırlanır və dəyərləndirilir. Təsdiq
edilmiş ortamüddətli büdcə qiymətləndirmələrindəki demək olar ki, bütün xərc siyasəti təklifləri strateji
planlarla uyğunluq təşkil edir.
B. Ortamüddətli strateji planlar əksər nazirliklər üçün hazırlanır və dəyəri barədə məlumatları da ehtiva
edir. Təsdiq edilmiş ortamüddətli büdcə qiymətləndirmələrindəki əksər xərc siyasəti təklifləri strateji
planlarla uyğunluq təşkil edir.
C. Ortamüddətli strateji planlar bəzi nazirliklər üçün hazırlanır. İllik büdcə qiymətləndirmələrindəki bəzi
xərc siyasəti təklifləri strateji planlarla uyğunluq təşkil edir.
D. C balı üzrə müəyyən edilmiş tələblərdən aşağı vəziyyət.

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunun 11.15-ci maddəsinə əsasən
müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən Hesablama Palatasına təqdim edilmiş məlumatların
təhlilinə, eləcə də sektor strateji planların və fəaliyyət planlarının hazırlanmasında iştirak edən
qurumlarla müzakirələrin nəticələrinə əsaslanaraq bəzi məqamları qeyd edirik:
1.

2022-ci il üzrə təqdim edilən OMXÇ sənədlərində 2021-ci ilin 6 ayının nəticələri, eləcə də

bu nəticələrin qarşıdakı il üçün mümkün baza olması yer almamışdır. Monitorinqin nəticəsi olaraq
həmin hesabat “Büdcə zərfi”ndə öz əksini tapmır. Fəaliyyət göstəriciləri olmadan bölmələr üzrə
maliyyələşmənin həcminin göstərilməsi isə OMXÇ-nin sifariş əsaslı büdcə yanaşmasından
fərqlənməməsinə səbəb olur. Bu şəraitdə OMXÇ daha çox “şərti olaraq proqram” adlandırılan və
onun tərkib hissəsi kimi qəbul edilən tədbirlərin çərçivəsinə çevrilir.
2.

OMXÇ-də 600-dən çox fəaliyyət göstəriclərinin müəyyən edilməsi gələcəkdə əhatə

dairəsinin genişlənməsi hədəfləri nəzərə alınmaqla bu institutun davamlı monitorinqini çətinləşdirə
bilər.
3. Eyni zamanda, OMXÇ yalnız proqramlar çərçivəsində nəzərdə tutulmaqla ayrı-ayrı
təşkilatların fəaliyyət istiqamətləri üzrə hər hansı bir maliyyələşmə nəzərdə tutmur ki, bu da OMXÇnin real mahiyyətindən uzaqlaşmanı ehtiva edir.
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4. OMXÇ proqramlılığı özündə ehtiva etsə də, milli xərc prioritetlərindən ayrı-ayrı ənənəvi
dövlət proqramları ilə OMXÇ arasında tam uzlaşdırma aparılmamışdır. Belə ki, yalnız “Təhsil”
bölməsində 2 dövlət proqramı üzrə nəzərdə tutulmuş tədbirlər üzrə maliyyələşmə və hədəf
göstəriciləri əlaqələndirilmişdir. Eyni zamanda, ayrı-ayrı sahələrə (misal üçün Təhsil və s.) aid edilən
dövlət strategiyalarında müəyyən edilən hədəflərlə OMXÇ arasında əlaqənin təmin edilməsi və
gələcəkdə bu məsələlərin hansı formada inteqrasiyası sual doğurur. Habelə OMXÇ sənədinin
hazırlanması üçün mühüm olan proqram təsnifatının tətbiq edilməsi məsələsı hazırda qüvvədə olan
Vahid Büdcə Təsnifatında tənzimlənmir.
5. Təqdim edilmiş maliyyələşmə göstəricilərindəki dəyişikliklər bir sıra tədbirlər üzrə nəticə
göstəricilərində öz əksini tapmamış, habelə əvvəlki ildə təqdim edilən OMXÇ sənədinin 2022-ci il
üçün göstərilmiş maliyyələşmə məbləği və hədəf göstəriciləri 2022-ci ilin dövlət büdcəsində müvafiq
sənəddə əks etdirilmiş aidiyyəti göstəricilərdən bəzi hallarda nəzərəçarpacaq dərəcədə fərqlənmiş,
bəzi proqnoz göstəricilər isə mövcud reallığa adekvat olmamışdır ki, bu da OMXÇ-də nəzərdə
tutulmuş fəaliyyətlər üzrə məqsədlərə nail olunmasında risklər yarada bilər.
6. Hazırlanmış sənəddə həyata keçiriləcək tədbirlərin maliyyələşməsində kənar mənbələr
nəzərə alınmamış, ortamüddətli dövr üçün müəyyənləşdirilmiş hədəflərarası uyğunluq təmin
edilməmiş, bəzi hallarda ortamüddətli dövrdə hədəflərə nail olunmasını qiymətləndirəcək müvafiq
göstəricilər və indikatorlar müəyyənləşdirilməmiş, bəzi hallarda monitorinq göstəriciləri hədəflərə nail
olunması üçün münasib olmamış, bəzi hallarda növbəti illər üzrə verilən indikatorlar mənfi tendensiya
ilə artmış, bəzi hallarda isə ortamüddətli dövr üçün hədəflərlə və onlara nail olunması üçün ayrılması
nəzərdə tutulan vəsait arasında mütənasiblik gözlənilməmişdir.
Hesablama Palatası yeni büdcə modelinə keçidlə əlaqədar təkliflərini Rəyin “Tövsiyələr”
bölməsinin 26-29-cu bəndlərində əks etdirmişdir.

4.8. Yerli gəlir və xərclərin təhlili
4.8.1 2022-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsində yerli gəlir və xərclərin artımı fonunda
yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılması
nəzərdə tutulan vəsait azalsa da, ötən ilin faktiki və cari ilin 9 aylıq icra göstəriciləri
növbəti ildə də müvafiq vəsaitin proqnozdan az icra ediləcəyini deməyə əsas verir.
2022-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsində yerli gəlirlər 941,5 mln. manat, yerli xərclər isə 979,0
mln. manat məbləğində proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da 2021-ci ilin proqnoz göstəricilərindən müvafiq
olaraq 136,1 mln. manat (16,9%) və 119,3 mln. manat (13,9%) çoxdur. Növbəti il üçün
proqnozlaşdırılmış yerli gəlir və xərclərin artım templəri müvafiq olaraq dövlət büdcəsi gəlirlərinin və
xərclərinin artım templərini üstələmişdir (Şəkil 21).
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Şəkil 21. 2020-2022-ci illərdə dövlət büdcəsi gəlirlərinin və xərclərinin, yerli gəlir və xərclərin artım
tempi, %-lə

2021-ci il
proqnoz

2020-ci il -7.2%
icra

13.9%

16.9%

2022-ci il
layihə

4.7%

5.5%

22.2%

-1.9%
8.1%

3.0%

-12.3%
8.1%

1.9%
Yerli gəlirlərin artım tempi

Yerli xərclərin artım tempi

Dövlət büdcəsi gəlirlərinin artım tempi

Dövlət büdcəsi xərclərinin artım tempi

Şəkil müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.

Növbəti ildə 14 rayon üzrə yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən
37,5 mln. manat vəsait ayrılması proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da 2020-ci ilin faktiki icra
göstəricisindən 9,1 mln. manat və yaxud 32,3% çox, 2021-ci ilin proqnoz göstəricisindən isə 16,7
mln. manat və yaxud 30,9% azdır (Cədvəl 20).
Cədvəl 20. Yerli gəlir və xərclərin tənzimlənməsi üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılan vəsaitin
bölgüsü, min manatla
Mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılan vəsait
Sıra
2021-ci il
2021-ci il
Rayonların adı
2020-ci il
2020-ci il
2022-ci il
№-si
9 aylıq
9 aylıq
proqnoz
icra
proqnoz
proqnoz
icra
1
Ağdam
4423,0
2450,0
3495,0
1300,0
4980,0
2
Ağdaş
1157,0
107,0
977,0
250,0
3
Ağstafa
985,0
0,0
950,0
0,0
4
Balakən
1665,0
471,0
1180,0
452,0
1612,0
5
Cəbrayıl
2351,0
1710,0
1851,0
1160,0
2874,0
6
Füzulì
2395,0
2395,0
1654,0
1654,0
7
Gədəbəy
1348,0
515,0
807,0
150,0
8
Goranboy
2788,0
100,0
2191,0
490,0
2156,0
9
Kəlbəcər
2999,0
1430,0
2543,0
1965,0
3528,0
10
Laçın
2871,0
1760,0
2145,0
1400,0
2416,0
11
Lerìk
2441,0
1700,0
1698,0
1390,0
2434,0
12
Oğuz
2340,0
1690,0
1671,0
1050,0
2484,0
13
Qax
4569,0
3191,0
3475,0
2077,0
5476,0
14
Qobustan
411,0
0,0
15
Samux
1509,0
590,0
1173,0
630,0
16
Şuşa
958,0
485,0
548,0
260,0
17
Tər-Tər
2612,0
1360,0
1969,0
590,0
18
Ucar
831,0
200,0
762,0
100,0
19
Xızı
361,0
130,0
20
Xocalı
1258,0
1071,0
908,0
820,0
1527,0
21
Xocavənd
1444,0
1444,0
1070,0
1102,0
1540,0
22
Yardımlı
2325,0
1931,0
1589,0
980,0
2103,0
23
Zaqatala
2087,0
704,0
1623,0
622,0
24
Zəngìlan
1105,0
920,0
845,0
789,0
1409,0
25
Zərdab
3102,0
1964,0
2190,0
800,0
2917,0
Cəmi
50335,0
28318,0
37314,0
20031,0
37456,0
Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.
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Cədvəldən də göründüyü kimi, mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitin
icra səviyyəsi 2020-ci ildə 56,3%, 2021-ci ilin 9 ayında isə 53,7% təşkil etmişdir.
Bununla yanaşı, Maliyyə Nazirliyi tərəfindən təqdim edilmiş məlumatda 2020-ci il ərzində yerli
gəlirlər üzrə daxilolmalar nəzərə alınmaqla 10,8 mln. manat vəsaitin qaytarıldığı və 2020-ci il üçün
mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılmış vəsaitin faktiki istifadə edilən məbləğinin 28,3 mln. manatdan
daha az olduğu (17,5 mln. manat) qeyd edilmişdir. 2021-ci ilin 9 aylıq icra göstəricilərinin təhlili
nəticəsində mərkəzləşdirilmiş xərclərdən vəsait ayrılmış 22 rayondan 10 rayon üzrə yerli gəlirlərin
yerli xərclərdən artıq icra edildiyi, 12 rayon üzrə isə yerli gəlir və yerli xərclər arasındakı fərqin
ayrılmış vəsaitdən az olduğu müəyyən edilmişdir ki, bu da cari ildə 2020-ci ildəki analoji vəziyyətin
olacağını deməyə əsas verir. Eyni zamanda, büdcə-vergi siyasətinin 2022-ci il üçün istiqamətləri
arasında qeyd olunan kölgə iqtisadiyyatı ilə sistemli mübarizənin davam etdirilməsi, vergitutma
bazasının genişləndirilməsi, vergi nəzarəti mexanizminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı həyata
keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbirlərin reallaşdırılmasının son nəticədə növbəti ildə yerli gəlirlərin
yığımına da müsbət təsir edəcəyi hesab edilir.
Beləliklə, yuxarıda qeyd olunanlar nəzərə alınmaqla, Hesablama Palatası 2022-ci ildə də yerli
gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılan vəsaitin proqnozdan az icra
ediləcəyi qənaətindədir.

4.9. Hesablama Palatasının əvvəlki rəylərində qeyd edilən məsələlərin “Büdcə
zərfi”ndə nəzərə alınması barədə məlumat
4.9.1 “Büdcə zərfi”nə daxil edilmiş məlumatların təhlili bir sıra istiqamətlər üzrə
Hesablama Palatasının əvvəlki rəylərində qeyd edilmiş məsələlərin nəzərə alındığını
deməyə əsas verir.
“Büdcə zərfi”ndə Hesablama Palatasının əvvəlki rəylərində qeyd edilmiş bəzi məsələlərinin
nəzərə alınması vəziyyəti aşağıdakı cədvəl 21-də əks etdirilmişdir.
Cədvəl 21. Əvvəlki rəylərdə qeyd edilən və dövlət büdcəsinin layihəsi və onunla birlikdə təqdim edilən
sənədlərdə nəzərə alınmış məsələlərə dair məlumat
Əsas

Hesablama Palatasının tövsiyəsi/ Rəylərdə qeyd

istiqamətlər

olunan uyğunsuzluqlar

Tövsiyələrin icrası və uyğunsuzluqların
aradan qaldırılması ilə bağlı həyata
keçirilmiş tədbirlər

Dövlət

1. “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC və “Bakı Konqres

1. “Bakı Konqres Mərkəzi” MMC üzrə

büdcəsinin

Mərkəzi” MMC üzrə nəzərdə tutulmuş subsidiya

subsidiya

gəlir və

“Dövlət müəssisələrinə subsidiyalar” paraqrafında

layihəsində

xərclərinin

uçota alınmaq əvəzinə, “Qeyri-dövlət müəssisələrinə

subsidiyalar”

qüvvədə olan

subsidiyalar” paraqrafında uçota alınmışdır.

tutulmuşdur.

2. Dövlət ehtiyatlarının yaradılması üzrə “Əsas

2.“Dövlət ehtiyatlarının yaradılması” üzrə

bölmələrə aid edilməyən xidmətlər” bölməsində

xərclər

2022-ci

ilin

“Dövlət

dövlət

büdcəsi

müəssisələrinə

paraqrafında

nəzərdə

VBT-nin
tələblərinə
uyğun uçotu

nəzərdə tutulan vəsait “Qeyri-maliyyə aktivləri”
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“Maddi-istehsal

ehtiyatları”

köməkçi

bölməsində uçota alınmaq əvəzinə, həmin bölmənin

“Maddi-istehsal

layihəsində

ehtiyatları”

köməkçi bölməsində nəzərdə tutulmuşdur.

“Qeyri-maddi aktivlər” köməkçi bölməsində uçota
alınmışdır.
3. Funksional təsnifatın “Kənd təsərrüfatı tədbirləri”

3. Aqrar Xidmətlər Agentliyi üzrə funksional

Aqrar

təsnifatın “Kənd təsərrüfatı tədbirləri” və

Xidmətlər Agentliyi üzrə icra edilən xərclər iqtisadi

“Baytarlıq” köməkçi bölmələri üzrə xərclər

təsnifatın müxtəlif istiqamətləri üzrə uçota alınmalı

“Hüquqi

olsa da, tam məbləğdə “Sair xərclər” maddəsində

“Dərman,

uçota alınmışdır.

materiallarının

“Baytarlıq”

və

köməkçi

bölmələri

üzrə

şəxslərə

subsidiyalar”,

digər

sarğı

ləvazimatlarının

və

alınması” paraqraflarında

nəzərdə tutulmuşdur.
4.

Qeyri-neft məhsullarının ixracının

təşviqinin

4.

“Qeyri-neft

ixracının

məhsullarının

stimullaşdırılması və bu qəbildən olan digər tədbirlər

təşviqi, stimullaşdırılması və bu qəbildən

üzrə xərclər VBT-nin tələblərinə əsasən “İxracın və

olan digər tədbirlər” üzrə xərclər 2022-ci ilin

xarici investisiyaların təşviqi” maddəsində uçota

dövlət büdcəsi layihəsində “İxracın və xarici

alınmalı olsa da, “Sair xərclər” maddəsində uçota

investisiyaların

alınmışdır.

nəzərdə tutulmuşdur.

5. “Azərkosmos” ASC üzrə xarici borclanma ilə bağlı

5. “Azərkosmos” ASC üzrə xarici borclanma

xərclər “Faizlər üzrə ödənişlər” və “Öhdəliklər üzrə

ilə bağlı xərclər 2022-ci ilin dövlət büdcəsi

maliyyə əməliyyatları” bölmələrində və ya müvafiq

layihəsində

zərərin bağlanması kimi “Subsidiyalar” bölməsi üzrə

“Dövlət

uçota alınmaq əvəzinə, “Qeyri maliyyə aktivləri”

paraqrafında nəzərdə tutulmuşdur.

təşviqi”

maddəsində

“Subsidiyalar”
müəssisələrinə

bölməsinin
subsidiyalar”

bölməsinin “Maddi istehsal ehtiyatları” paraqrafında
uçota alınmışdır.

təhsil

6. “Yaradıcılıq profilli bəzi dövlət ali təhsil

müəssisələrinin gəlir və xərcləri arasında yarana

müəssisələrinin gəlir və xərcləri arasında

biləcək kəsirin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı xərclər”

yarana biləcək kəsirin maliyyələşdirilməsi

üzrə

müvafiq

ilə bağlı xərclər” üzrə vəsait 2022-ci ilin

maddəsində uçota alınmalı olsa da, “Malların (işlərin

dövlət büdcəsi layihəsində “Subsidiyalar”

və xidmətin) satınalınması” bölməsinin “Sair xərclər”

bölməsinin

maddəsində uçota alınmışdır.

subsidiyalar”

6.

“Yaradıcılıq

vəsait

profilli

bəzi

“Subsidiyalar”

dövlət

ali

bölməsinin

“Dövlət

müəssisələrinə

paraqrafında

nəzərdə

tutulmuşdur.
7. Publik hüquqi şəxslərə ayrılan xərclər funksional

7. Publik hüquqi şəxslərə ayrılan xərclər

təsnifatın müxtəlif bölmələri üzrə fərqli şəkildə uçota

2022-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsində

alınmış, bəzi funksional bölmələr üzrə “Subsidiyalar”

funksional təsnifatın “Təhsil” bölməsi istisna

bölməsində, bəziləri üzrə isə digər istiqamətlərdə əks

olmaqla, digər funksional bölmələr üzrə

etdirilmişdir. Belə ki, publik hüquqi şəxslərə ayrılan

“Subsidiyalar”

xərclər “Subsidiyalar” bölməsində uçota alınmaq

tutulmuşdur.

əvəzinə “Sair xərclər” və “İstehlakyönlü müxtəlif
xidmətlər” maddələrində olmaqla “Malların (işlərin və
xidmətin)

satınalınması”

bölməsində

alınmışdır.
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8. Məhkəmə qərarlarının icrası və digər sosial-

8. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə

iqtisadi tədbirlər üzrə Azərbaycan Respublikasının

Nazirliyi üzrə “Məhkəmə qərarlarının icrası

Maliyyə

Nazirliyinə

tutulmuş

nəzərdə

xərclər

və digər sosial-iqtisadi tədbirlər” ilə bağlı

funksional təsnifatın “Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-

xərclər

mühafizə və prokurorluq” bölməsinin “Məhkəmə

layihəsində “Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-

ilin

qərarlarının icrası” köməkçi bölməsi üzrə uçota

mühafizə

alınmalı olsa da, “Əsas bölmələrə aid edilməyən

“Məhkəmə

xidmətlər” bölməsinin “Əsas bölmələrə aid edilməyən

bölməsində nəzərdə tutulmuşdur.

2022-ci

və

dövlət

prokurorluq”

büdcəsi
bölməsinin

icrası”

qərarlarının

köməkçi

tədbirlər üzrə digər fəaliyyət” köməkçi bölməsi üzrə
uçota alınmışdır.
9. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi
tərəfindən

baş

planlaşdırılması

planların

və

sənədlərinin

müfəssəl

hazırlanması

ərazi
üzrə

xərclər “Iqtisadi fəaliyyət” bölməsinin “Şəhərsalma və
xəritəçəkmə” paraqrafında uçota alınmaq əvəzinə,
“Tikinti” paraqrafında uçota alınmışdır.

9.

Dövlət

Komitəsi

Şəhərsalma
tərəfindən

hazırlanması

və

və

Arxitektura

baş

planların

müfəssəl

ərazi

planlaşdırılması sənədlərinin hazırlanması
ilə bağlı xərclər 2022-ci ilin dövlət büdcəsi
layihəsində “Şəhərsalma və xəritəçəkmə”
paraqrafında nəzərdə tutulmuşdur.

10. Bir sıra qurumların xərcləri “Ümumi dövlət

10. Həmin dövlət qurumlarının xərci 2022-ci

xidmətləri” bölməsinin “Digər mərkəzi təşkilatların

ilin

fəaliyyəti” paraqrafında uçota alınmalı olsa da,

mərkəzi təşkilatların fəaliyyəti” paraqrafında

“Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyəti”

nəzərdə tutulmuşdur.

dövlət

büdcəsi

layihəsində

“Digər

paraqrafında uçota alınmışdır.
11. Bəzi məqsədli büdcə fondlarının (“Meşələrin

11. Həmin məqsədli büdcə fondları üzrə

Qorunub Saxlanılması və Təkrar İstehsalı Fondu”,

xərclər

“Mineral Xammal Bazasının Bərpası üzrə Dövlət

layihəsində “Əsas bölmələrə aid edilməyən

Fondu”, “Xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin

xidmətlər”

idarə edilməsi və mühafizəsi üçün yaradılan müvafiq

fondları” köməkçi bölməsində

idarələrin xüsusi fondları”, “Su bioresurslarının

tutulmuşdur. Lakin, qeyd edək ki, növbəti

artırılması,

Fondu”)

ildə müvafiq fondlar üzrə büdcədənkənar

hesabatlılığında

daxilolmalar və bu daxilolmalar üzrə xərclər

daxilolmaları

bərpası
üzrə

və

mühafizəsi

büdcə

2022-ci

ilin

bölməsinin

dövlət

büdcəsi

“Məqsədli

büdcə
nəzərdə

uyğunsuzluqlar mövcud olmuşdur.

proqnozlaşdırılmamışdır.

Büdcə

İstər 2020-ci ilin “Büdcə zərfi”ndə, istərsə də “2020-ci

Əvvəlki illərdən fərqli olaraq, ilk dəfə 2022-

sənədləşməsi

il və gələn üç il üzrə iqtisadi və sosial inkişaf

ci ilin dövlət büdcəsi layihəsi ilə birlikdə

üzrə

Konsepsiyası və proqnoz göstəriciləri”ndə növbəti

təqdim edilən sənədlərə “Büdcə sistemi

illər üzrə vergi güzəşt və azadolmalarının mütləq

haqqında”

həcminin proqnozlaşdırılması ilə əlaqədar hər-hansı

Qanununa uyğun olaraq vergi və gömrük

məlumatlar əks etdirilməmişdir.

sahəsi üzrə güzəşt və azadolmalar barədə

Azərbaycan

Respublikasının

məlumat da daxil edilmişdir.
Dövlət maliyyə

1. Vergi Məcəlləsində publik hüquqi şəxslərin

1. 2022-ci ildə publik hüquqi şəxslərin

idarəetməsi

gəlirlərinin mənfəət vergisindən müddətsiz olaraq

ödənişli xidmətlər göstərməsindən əldə

azad

olunan

olunmasını

nəzərdə

tutan

müddəaların
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məhdudlaşdırılması və həmin güzəştin müddətli

mənfəət vergisinə cəlb olunması və bununla

şəkildə tətbiq olunması tövsiyə edilir.

bağlı

Vergi

Məcəlləsində

müvafiq

edilməsi

nəzərdə

dəyişikliklərin
tutulmuşdur.
2. Beynəlxalq təcrübədə də tətbiq edilən yanaşmaları

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

istifadə etməklə publik hüquqi şəxslərin dövlət

Kabinetinin 10 sentyabr 2021-ci il tarixli 257

nəzarət orqanının (Hökümətin) razılığı ilə büdcəsini

nömrəli Qərarı ilə "Dövlət orqanlarının

(təhsil müəssisəsinin büdcəsi istisna olmaqla), ştat

strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki

cədvəlini və əmək haqqı fondunu (işçilər siyahısı və

qurumlar tərəfindən işlərin görülməsindən

ali təhsil müəssisəsinin əmək haqqı fondu istisna

və xidmətlərin göstərilməsindən əldə edilən

olmaqla) təsdiq etməklə bağlı, işçilərin maddi

vəsaitdən (o cümlədən tutulan xidmət

təminatı

üçün

maliyyə

mənbələrinin

həddinin

haqlarından)

istifadə

Hökumətlə razılaşdırmaq məcburiyyətinin olmasının

edilmişdir.

Publik

nəzərə alınması tövsiyə edilir.

əksəriyyətinin

Qaydası”
hüquqi

dövlət

təsdiq

şəxslərin
orqanlarının

strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki
qurum kimi təşkil edildiyini nəzərə alaraq,
qeyd olunan Qaydanın bir çox publik hüquqi
şəxslərə şamil ediləcəyini deyə bilərik ki,
bununla da publik hüquqi şəxslər tərəfindən
işlərin

görülməsindən

və

xidmətlərin

göstərilməsindən əldə edilən vəsaitdən
istifadə

bağlı

ilə

məsələlərin

qismən

tənzimlənməsi təmin ediləcəkdir.
3. Hesablama Palatası təkmil beynəlxalq təcrübələrin

3.

Nağdsız

qaydada

həyata

öyrənilməsini və nağdsız hesablaşmaların həyata

əməliyyatların həcminin genişləndirilməsi,

keçirilməsini tənzimləyən qanunvericilik aktlarının

vergi

stimullaşdırıcı müddəalarına yenidən baxılmasını

rəsmiləşdirilməsi

tövsiyə edir.

hesablaşmalar

ödəyicilərinin

uçotunun
“Nağdsız

məqsədilə
haqqında”

Respublikasının

keçirilən

Azərbaycan

Qanununun

müvafiq

maddəsində əlavələr edilməsi nəzərdə
tutulmuşdur.
4.

Büdcə qaydasının tətbiqində neftin qiymətinin,

milli valyutanın məzənnəsinin, eyni zamanda müddət
amilinin təsirinin nəzərə alınması mexanizmləri

4. “Büdcə zərfi”nə daxil edilmiş “Büdcə
sistemi

haqqında”

Respublikasının

Azərbaycan

Qanununun

11-1-ci

maddəsində dəyişikliklərdə neftin qiyməti və

müəyyən edilməmişdir

müddət amili ilə bağlı məhdudiyyətlər
müəyyən edilmişdir.
5.

Təkmil

beynəlxalq

iqtisadi modellərə,

eyni

zamanda milli gömrük sistemində formalaşmış
təcrübəyə
nəticələrin
potensialının

əsaslanaraq,
əldə

həmçinin

olunması

reallaşdırılması

və

səmərəli

büdcənin
məqsədilə

gəlir
vergi

orqanlarının xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin olunan

5.

Müvafiq

qanunvericiliyə

dəyişiklik

edilərək, vergi orqanlarının xətti ilə dövlət
büdcəsinə

təmin

olunan

gəlirlər

üzrə

yaranan borcların yığılması çərçivəsində
vergi orqanları tərəfindən siyahıya alınmış
əmlakın borca yönəldilməsi ilə əlaqədar
məhkəmə qərarlarının icrasının ədliyyə
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gəlirlər üzrə yaranan borcların yığılması çərçivəsində

orqanlarının

vergi orqanları tərəfindən siyahıya alınmış əmlakın

səlahiyyətlərinə

borca

tutulmuşdur.

yönəldilməsi

ilə

əlaqədar

məhkəmə

deyil

vergi

aid

orqanlarının

edilməsi

nəzərdə

qərarlarının icrasının ədliyyə orqanlarının deyil, vergi
orqanlarının səlahiyyətlərinə aid edilməsi tövsiyə
edilir.
6. Fiziki şəxslərin kommersiya təyinatlı (və ya konkret

6. “Büdcə zərfi”ndə 2022-ci ildən müvafiq

fəaliyyət növləri üzrə kommersiya təyinatlı) obyektləri

qanunvericiliklərdə dəyişiklik edilərək fiziki

üzrə əmlak vergisinin dövlət vergilərinə aid edilməklə

şəxlərin sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə əmlak

dövlət büdcəsinə ödənilməsi tövsiyə edilir.

vergisinin dövlət büdcəsinin gəlirlərinə aid
edilməsinin

nəzərdə

tutulduğu

göstərilmişdir.

4.10. Hesabatlılıqda uyğunsuzluqlar
4.10.1 Hesablama Palatası əvvəlki rəylərində qeyd edilmiş bəzi uyğunsuzluqların
təqdim edilmiş layihədə aradan qaldırıldığını qeyd etməklə bəzi isiqamətlər üzrə gəlir
və

xərclərin

nəzərdə

tutulmasının

(uçotunun)

Vahid

Büdcə

Təsnifatına

uyğunlaşdırılmasının vacibliyini bildirir.
Hesablama Palatası tərəfindən aparılan təhlillər (analitik araşdırma) 2022-ci ilin dövlət
büdcəsində xərclərin nəzərdə tutulması ilə bağlı uyğunsuzluqların mövcud olduğunu göstərir. Belə
ki, bəzi hallarda xərclər vahid büdcə təsnifatı ilə müəyyən edilən funksional və iqtisadi təsnifatın
müvafiq istiqamətlərində (müvafiq təsnifatın bölmə, köməkçi bölmə, paraqraf, maddə və
yarımaddəsində) nəzərdə tutulmaq əvəzinə digər istiqamətlərdə nəzərdə tutulur ki, bu dövlət
büdcəsində məlumatların düzgün əks olunmamasına şərait yaradır. Bu uyğunsuzluqlar bəzi hallarda
Qanun layihəsində əks etdirilən göstəricilərə də təsir göstərməkdədir.
Təqdim edilən məlumatların təhlili nəticəsində aşağıdakılar aşkar edilmişdir:
Funksional təsnifat üzrə uyğunsuzluqlar:


Bir

sıra

dövlət

orqanlarının

tabeliklərində

olan

Tədris

Mərkəzləri

üzrə

proqnozlaşdırılmış vəsait “Təhsil” bölməsinin “Əlavə təhsil” köməkçi bölməsi üzrə nəzərdə tutulmalı
olsa da, “Təhsil sahəsinə aid edilən digər müəssisə və tədbirlər” paraqrafında nəzərdə tutulmuşdur.


Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət

Xidməti üzrə “Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin təşkili və mülkiyyət hüquqlarının
qorunması” üzrə 28,5 mln. manat vəsait “İqtisadi fəaliyyət” bölməsinin “Dövlət əmlakının
özəlləşdirməsinin təşkili və mülkiyyət hüquqlarının qorunması” paraqrafında nəzərdə tutulmalı
olduğu halda, “Digər iqtisadi xidmətlər” paraqrafında nəzərdə tutulmuşdur.


Bundan əlavə, bir sıra mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının tabeliklərində olan yerli

orqanlarının xərclərinin “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları” paraqrafında, digərlərinin isə “Yerli icra
hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyəti” paraqrafında uçota alındığını, bunun, bəzi hüquqi aktların
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müddəalərı ilə əlaqələndirilə biləcəyini vurğulamaqla qüvvədə olan VBT-də bu məsələnin
konkretləşdirilməsinin zəruriliyini qeyd edirik.
İqtisadi təsnifat üzrə uyğunsuzluqlar:


Dövlət təltiflərinin hazırlanması ilə bağlı xərclər üzrə 1,5 mln. manat, Dövlət

mükafatlarının və təltiflərin maliyyə təminatı üzrə 0,3 mln. manat,

İncəsənət xadimlərinə

verilən mükafat üzrə 0,9 mln. manat qüvvədə olan VBT-nin tələblərinə əsasən “Atributların,
mükafatlandırma nişanlarının hazırlanması, təltif və mükafatlandırma ilə bağlı xərclər” maddəsində
nəzərdə tutulmalı olsa da, ilk iki xərc istiqaməti “Sair xərclər” və 3-cü istiqamət isə “İstehlak yönlü
müxtəlif xidmətlər” maddələrində nəzərdə tutulmuşdur.


Dövlətdən sosial yardımı alan aztəminatlı ailələrin əmlakının, dövlətə məxsus

əmlakın və dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlara məxsus nəqliyyat vasitələrinin
icbari sığortası üzrə 20,0 mln. manat, Ayrı-ayrı layihələrin və işlərin qiymətləndirilməsi üçün
ekspertlərin cəlb edilməsi ilə bağlı 1,0 mln. manat, qüvvədə olan VBT-nin tələblərinə əsasən
“İstehlakyönlü müxtəlif xidmətlər” maddəsində uçota alınmalı olsa da, “Sair xərclər” maddəsində
uçota alınmışdır.


İslam

Əməkdaşlıq

Təşkilatına

və

Qoşulmama

Hərəkatına

üzv

dövlətlərin

vətəndaşlarına Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrində təhsil almaları üçün
təhsil qrantlarının verilməsi ilə bağlı nəzərdə tutulan 1589,0 min manatın 1584,1 min manatı
qüvvədə olan VBT-nin tələblərinə əsasən “Qrantlar və digər ödənişlər” bölməsinin müvafiq
maddəsində nəzərdə tutulmalı olsa da, “Malların (işlərin və xidmətin) satınalınması” bölməsinin “Sair
xərclər” maddəsində nəzərdə tutulmuşdur.


Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət

büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün 1146,0 mln. manat vəsaitin balanslaşdırılma
məqsədilə nəzərdə tutulduğunu diqqətə alaraq bu xərclərin digər müavinətlər kimi deyil, “Qrantlar və
digər ödənişlər” bölməsinin “Cari məqsədlər üçün verilən qrantlar və digər ödənişlər” paraqrafında
nəzərdə tutulmalı olması qənaətindəyik.


Siyasi partiyalara verilən maliyyə yardımı üzrə 5,0 mln. manatın “Malların (işlərin və

xidmətin) satınalınması” bölməsinin “Sair xərclər” maddəsində nəzərdə tutulmasının məqsədəuyğun
olmadığını hesab edirik.
Digər uyğunsuzluqlar


Növbəti ildə xarici qrantlar üzrə həyata keçirilən layihələr üzrə 0,1 mln. manat nəzərdə

tutulmuşdur ki, dövlət büdcəsinin icrası və layihəsi ilə bağlı son 12 il üzrə təqdim edilmiş məlumatların
təhlili xarici qrantlar üzrə daxilolma məbləğindən daha çox xərc məbləğinin hesabatlarda əks
olunduğunu göstərir. Ən ehtiyatlı yanaşma tətbiq edilməklə müvafiq məzənnələr əsasında
hesablamalar bu istiqamətdə uyğunsuzluqların müəyyən edilməsinə imkan verir. Belə ki, xarici
qrantlar üzrə avro ifadəsində daxil olmuş məbləğ 40864,5 min avro təşkil edir ki, 2010-2021-ci illərdə
yüksək sayıla biləcək məzənnəyə (1 avro=2,0 manat) konvertasiya edildikdə belə müvafiq istiqamət
üzrə uyğunsuzluqların olduğu barədə nəticəyə gəlmək mümkündür.
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“Büdcə zərfi”nə daxil edilən sənəd və məlumatlar əsasında Hesablama Palatasının

apardığı təhlil 2022-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsində bəzi məqsədli büdcə fondlarının gəlirlərinin
qüvvədə olan Vahid Büdcə Təsnifatına uyğun nəzərə alınmadığını göstərir. Belə ki, VBT-nin dövlət
büdcəsi gəlirlərinin təsnifatına əsasən “Meşələrin Qorunub Saxlanılması və Təkrar İstehsalı
Fondu”ndan, “Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Dövlət Fondu”ndan, “Mineral-Xammal Bazasının
Bərpası üzrə Dövlət Fondu”ndan, Xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin idarə edilməsi və
mühafizəsi üçün yaradılan müvafiq idarələrin xüsusi fondlarından və Su bioresurslarının artırılması,
bərpası və mühafizəsi Fonduna daxilolmalar “Məqsədli büdcə fondlarının büdcədənkənar
daxilolmaları” maddəsində əks etdirilir. Lakin, əvvəlki illərdən fərqli olaraq, növbəti ilin dövlət
büdcəsində qüvvədə olan VBT-nin tələblərinə uyğun olmayaraq qeyd olunan məqsədli büdcə
fondları üzrə daxilolmalar “Məqsədli büdcə fondlarının büdcədənkənar daxilolmaları” maddəsində
əks etdirilməyərək dövlət büdcəsinin büdcədənkənar gəlirlərinə aid edilməmişdir.


Bəzi birdəfəlik təyinatlı xərclərin adına uyğun olmayan istiqamətlər üzrə nəzərdə

tutulmuşdur.
Vahid büdcə təsnifatının Dövlət Maliyyəsi Statistikası (DMS) Təlimatının 2014-cü il versiyasına
uyğunsuzluq


Məlum olduğu kimi, 2020-ci ilin yanvar ayının 1-dən ölkəmizdə yeni vahid büdcə təsnifatı

tətbiq edilməkdədir.

Qeyd edək ki, yeni təsnifatın hazırlanması ilə bağlı tapşırıq “Azərbaycan

Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə
bağlı bir sıra məsələlər barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanında müəyyən
edilmişdir. Fərmanda dövlət maliyyə inzibatçılığının və hesabatlılığın gücləndirilməsi, şəffaflığın
artırılması, həmçinin büdcə vəsaitlərindən təyinatı üzrə istifadənin tam təmin edilməsi məqsədilə,
beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla, “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun 4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş vahid büdcə təsnifatının təkmilləşdirilməsinin
vacibliyi vurğulanmışdır. Yeni təsnifatda bir sıra istiqamətlərdə təkmilləşdirilmələr aparılmış, gəlir və
xərc istiqamətləri (həm funksional, həm də iqtisadi təsnifat üzrə) bəzi istisnalar olmaqla, COFOG-a
(Classification of the Functions of Government) və DMS-ə uyğunlaşdırılmış, əvvəlki təsnifatda olan
bəzi qeyri-müəyyənliklər aradan qaldırılmışdır. Lakin təhlil göstərir ki, bu təsnifat da qabaqcıl
təcrübəyə tam uyğun gəlməməklə büdcə parametrlərinin düzgün uçotunun, hesabatlılığının,
statistikasının aparılmasında çətinliklər yaradır. Eyni zamanda, qüvvədə olan VBT-də daha aydın
mənzərəni əks etdirən bəzi göstəricilərin olmaması verilən qərarların effektivliyinə də təsir göstərə
bilər.
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V BÖLMƏ. DÖVLƏT BÜDCƏSİNİN KƏSİRİ VƏ KƏSİRİN
MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİNİN TƏHLİLİ
5.1. Dövlət büdcəsinin kəsiri və kəsirin maliyyələşdirilməsinin təhlili üzrə əsas
nəticələr
5.1.1 Növbəti ilin dövlət büdcəsinin kəsirinin ÜDM-ə nisbət göstəricisi cari illə
müqayisədə 0,3 faiz bəndi az olmaqla proqnozlaşdırılmış, kəsirin maliyyələşdirilmə
mənbələri əvvəlki illərdə olduğu kimi müəyyənləşdirilsə də, cari ildə olduğu kimi daxili
borclanmaya üstünlük veriləcəyi qənaətindəyik.
“Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanun layihəsində dövlət büdcəsi kəsirinin yuxarı həddi 3063,0 mln. manat məbləğində təsdiq
edilmişdir ki, bu 2020-ci ilin dövlət büdcəsinin faktiki kəsirindən 1328,4 mln. manat və ya 76,6% çox,
2021-ci il dövlət büdcəsinin proqnozlaşdırılan kəsirindən isə 53,0 mln. manat və ya 1,7% azdır. Qeyd
edək ki, Qanun layihəsində dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsi mənbəyi olaraq
özəlləşdirmədən, digər mənbələrdən daxilolmalar (daxili və xarici borclanma, 2022-ci ilin 1 yanvar
tarixinə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabının qalığı) göstərilmişdir.
Dövlət büdcəsi kəsirinin ÜDM-ə nisbəti 2020-ci ildə 3,5% proqnozlaşdırılmış, ilin sonuna 2,4%
təşkil etmişdir. Bu göstəricinin 2021-ci ildə 3,8% , 2022-ci ildə isə 3,5% təşkil edəcəyi nəzərdə
tutulmuşdur.
Dövlət büdcəsi kəsirinin mənbələr üzrə maliyyələşdirilməsi barədə Maliyyə Nazirliyinin 2021ci ilin 9 aylıq məlumatında təsdiq olunmuş 1866,5 mln. manat maliyyələşmə məbləğinə qarşı 1076,2
mln. manat daxilolmalar icra olunmuşdur ki, bu 2021-ci il üçün (3116,0 mln. manat məbləğində)
proqnozun 34,5%-ni, 9 aylıq (1866,5 mln. manat məbləğində) proqnozun isə 57,7%-ni təşkil edir.

5.1.2 Özəlləşdirmədən daxilolmalar üzrə 2022-ci ilin dövlət büdcəsinin
layihəsində nəzərdə tutulmuş məbləğin ölkə başçısının tapşırığına əsasən yeni
müəssisələrin özəlləşdirməyə açıq elan edilməsi, müəssisələrin satışa çıxarılması ilə
özəlləşdirmədən daxilolmaların artırılması imkanları hesabına real potensiala çevrilə
biləcəyi qənaətindəyik.
Büdcə layihəsində 2022-ci il dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsi mənbələrindən biri
kimi dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən daxil olan vəsait 114,0 mln. manat məbləğində nəzərdə
tutulmuşdur ki, bu da 2020-ci ilin müvafiq icra göstəricisindən 52,5 mln. manat və ya 85,4% , 2021ci ilin proqnoz göstəricisindən isə 3,0 mln. manat və ya 2,7% çoxdur.
Maliyyə Nazirliyinin məlumatına əsasən 2021-ci ilin 9 ayı ərzində dövlət əmlakının
özəlləşdirilməsindən dövlət büdcəsinə 58024,1 min manat vəsait daxil olmuşdur ki, bu 2021-ci il üçün
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illik proqnozun (111,0 mln. manat) 52,3%-nə bərabər olmaqla, 9 ay üçün müəyyən edilmiş
tapşırıqdan (74320,0 min manat) isə 16295,9 min manat və ya 21,9% azdır.
Özəlləşdirmədən daxilolmalar üzrə vaxtı çatmış (hesablanmış), lakin dövlət büdcəsinə
ödənilməmiş vəsaitlər üzrə qalıqların məbləği 2020-ci ilin əvvəlinə 4408,5 min manat olmuş, 2020ci il ərzində kiçik dövlət müəssisə və obyektləri, icarəyə verilmiş qeyri-yaşayış sahələri, yarımçıq
tikililərin və daşınar dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən əldə edilən vəsaitlər üzrə 7050,9 min
manat, səhmdar cəmiyyətlərinə çevrilmiş dövlət müəssisələrinin (obyektlərinin) səhmlərinin pul
hərraclarında satışı üzrə 24,9 min manat, özəlləşdirilmiş müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi torpaq
sahələrinin birbaşa satışı üzrə 2656,0 min manat artmış, investisiya müsabiqəsi yolu ilə
özəlləşdirməyə yönəldilən müəssisələrin (səhmlərin, hissələrin) satışı üzrə isə 97,5 min manat
azalma hesabına ümumilikdə 9634,4 min manat artaraq 2021-ci ilin əvvəlinə 14042,9 min manat
olmuşdur (Cədvəl 22)
Cədvəl 22. Özəlləşdirmədən daxilolmalar üzrə vaxtı çatmış (hesablanmış), lakin dövlət büdcəsinə
ödənilməmiş vəsaitlər üzrə qalıqlar barədə məlumat, min manatla

Sıra
sayı

Özəlləşdirmə üsulu

2018

2019

2020

1 iyul
2021

1

2

3

4

5

6

1

Kiçik dövlət müəssisə və obyektləri, icarəyə
verilmiş qeyri-yaşayış sahələri, yarımçıq tikililərin
və daşınar dövlət əmlakı üzrə

7052,0

3383,2

10434,1

8692,4

6055,0

856,2

758,7

0

292,7

169,1

194,0

221,8

498,8

0

2656,0

2804,4

13898,5

4408,5

4408,5

11718,6

2
3
4

İnvestisiya müsabiqəsi yolu ilə özəlləşdirməyə
yönəldilən müəssisələr üzrə
Səhmdar
cəmiyyətlərinə
çevrilmiş
dövlət
müəssisələrinin (obyektlərinin) səhmlərinin pul
hərraclarında satışı üzrə
Özəlləşdirilmiş müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi
torpaq sahələrinin birbaşa satışı üzrə
Cəmi qalıq məbləği:

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən hazırlanmışdır.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 29 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə bir sıra
hüquqi şəxslər özəlləşdirməyə açıq elan edilmişdir ki, bu da növbəti il üçün bu mənbə üzrə
proqnozlaşdırılmış daxilolmaların reallaşdırılmasına şərait yaradacaqdır.

5.1.3 Dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatların təhlilinə
əsaslanaraq növbəti ildə büdcə kəsirinin maliyyələşdirilməsi mənbələrindən olan
sərbəst qalıq vəsaitləri üzrə kifayət qədər resursun reallığını qeyd etmək olar.
Dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsi üçün 2022-ci ilin 1 yanvar tarixinə dövlət
büdcəsinin vahid xəzinə hesabının qalığından yönəldiləcək məbləğin 1256,0 mln. manat müəyyən
edilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Təqdim edilən məlumatlara əsasən cari ilin sonuna dövlət büdcəsinin gəlirlərinin, xərclərinin
və kəsirinin gözlənilən icra səviyyəsini nəzərə alsaq (cari ilin əvvəlinə qalıq məbləği 1526,1 mln.
manat + gözlənilən kəsirin maliyyələşməsi 1940,0 mln. manat - ilin sonuna gözlənilən büdcə kəsiri
1016,0 mln. manat) ümumi sərbəst qalıq məbləğinin təqribən 924,0 mln. manat artaraq 2450,1 mln.
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manat məbləğinə yüksəlməsini, növbəti il üçün dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsi məqsədi
ilə bu mənbədən ayrılacaq 1256,0 mln. manat vəsait üzrə kifayət qədər resursun reallığını qeyd
etmək olar.
Vahid xəzinə hesabının sərbəst qalığı 2021-ci ilin 9 ayı ərzində 55,6% artaraq 2021-ci il 31
avqust tarixinə 2374,4 milyon manat olmuş, artımın səbəbi əsasən büdcə gəlirlərinin 9 aylıq
göstəricilərə nisbətən 95,0%, xərclərin 90,1%, büdcə kəsirinin maliyyələşdirmə mənbələrinin isə
57,7% icrası ilə bağlı olmuşdur.
Təqdim edilmiş məlumatlara və tərəfimizdən aparılan təhlillərə əsasən qeyd etmək olar ki, cari
ilin dövlət büdcəsinin 9 aylıq icra göstəricilərinə əsasən Dövlət Neft Fondundan dövlət büdcəsinə
ötürülən transfert məbləğində kəsir müşahidə edilsə də, Dövlət Vergi Xidməti və Dövlət Gömrük
Komitəsi üzrə nəzərdə tutulmuş məbləğdən əhəmiyyətli dərəcədə artıq yığımın olması və kəsirin
maliyyələşdirilməsi mənbəyi olan daxili borclanmanın həcminin artması müvafiq dövrə büdcənin
profisitlə olmasını nəticələndirmişdir.
Diqqətə çatdırılmalıdır ki, 2021-ci ilin 9 aylıq icra göstəriciləri nəzərə alınmaqla büdcənin
profisitlə icra edilməsi, həmçinin Maliyyə Nazirliyi tərəfindən təqdim edilən 2021-ci il dövlət büdcəsinə
dair izahata əsasən gözlənilən büdcə kəsirinin aşağı olması, kəsirin maliyyələşdirilməsi üzrə
daxilolmalar da nəzərə alınmaqla sərbəst qalıq vəsaitinin 2021-ci ilin əvvəlinə nisbətən sonuna
artımla yekunlaşacağı qənaətinə gəlməyə əsas vermişdir.

5.1.4 Hesablama Palatası vahid xəzinə hesabının (sərbəst qalıq) qalığında
müddətli borc öhdəliklərinin həcminin artması qənaətindədir.
Sərbəst qalıq vəsaitlərinin borc öhdəlikləri hesabına formalaşması dövlət maliyyəsi üçün
riskləri bir daha artırmış olur. Eyni zamanda kəsirin maliyyələşdirmə mənbəyi olan vahid xəzinə
hesabının qalığı təqdim olunan büdcə zərfində əhəmiyyətli xüsusi çəkiyə malikdir ki, bu da öz
növbəsində əsasən əlavə borclanma hesabına sərbəst qalıq vəsaitinə aid olan vəsaitin büdcənin
icrası ilə bağlı yenidən kəsirin maliyyələşdirilməsinə yönəldilməsinə zəmin yaradır. Həmçinin təqdim
olunmuş izahatda əlavə borclanmanın həyata keçirilməsində dövlət qiymətli kağızlar bazarının
inkişaf etdirilməsi məqsəd kimi vurğulansa da, kifayət qədər iri həcmli borclanmanın həyata
keçirilməsinə baxmayaraq qiymətli kağızlar bazarının inkişafı istiqamətində hər hansı irəliləyiş
müşayiət olunmamaqla yanaşı, dövriyyədə olan pul kütləsinin sterilizasiyasına təsirini ifadə edən
göstəricilər öz əksini tapmamışdır. Bütün bunlar isə öz növbəsində daxili borclanma üzrə potensial
faiz artımı şəraitini yaradan amillərdən olmaqla, əvvəlki və cari il üzrə olan borclanma faizlərinin
növbəti dövrlərdə daha yüksək faizlərlə ödənişini şərtləndirir.
Yuxarıda qeyd olunanları ümumiləşdirərək nəticə etibarı ilə qeyd etmək olar ki, dövlət
büdcəsinin mövcud resurs mənbəyindən qənaətli və səmərəli istifadənin təmin edilməsi məqsədilə
dövlət büdcəsindən publik hüquqi şəxslərə və Fondlara ayrılmış vəsait üzrə tələbatın düzgün
müəyyənləşdirilməsi istiqamətində daha ciddi nəzarət mexanizimlərinin tətbiqi (publik hüquqi
şəxslərin və digər dövlət müəssisələrinin funksional fəaliyyətinin və strukturunun nəzərə alınması,
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ayrılmış vəsait üzrə icrası nəzərdə tutulmuş mal, iş və xidmətlərin vaxtında təmin edilməsi, büdcə
vəsaitlərinin həmin təşkilatların uzun müddət bank hesablarında saxlanmasının qarşısının alınması
və s. kimi tədbirlər), sərbəst qalıq vəsaitlərinin idarəedilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi, yeni
borclanma strategiyasının qəbul edilməsi kimi məsələlər öz aktuallığını şərtləndirməkdədir.

5.1.5 Qanun layihəsində növbəti ilin büdcə kəsirinin 19,4%-nin xaricdən cəlb
edilmiş kreditlər hesabına bağlanması proqnozlaşdırılmışdır.
Xaricdən cəlb edilmiş kreditlər hesabına daxilolmalar üzrə kəsrin maliyyələşdirilməsi
məqsədilə 2019-cu il büdcəsində 1143540,0 min manat, 2020-ci ildə 951000,0 min manat, 2021-ci
ildə 610000,0 min manat nəzərdə tutulmuş, müvafiq olaraq 985292,3 min manat və ya 86,2%,
800510,5 min manat və ya 84,2% və cari ilin 9 ayı ərzində 205026,2 min manat və ya 9 aylıq
proqnoza (391737,0 min manata) nisbətdə 52,3% vəsait cəlb edilmişdir. İcra məlumatlarından
göründüyü kimi, bu mənbə üzrə son illərin proqnoz göstəricilərinin tam yerinə yetirilməməsi son
nəticədə əlavə öhdəlik haqlarının və əlavə xərclərin yaranmasına, layihələr üzrə icra müddətinin
uzanmasına səbəb olur ki, bu da qeyd olunan istiqamət üzrə nəzarət mexanizmlərinin
gücləndirilməsini zəruri edir.
Eyni zamanda, qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsinin layihəsi
ilə birgə təqdim edilmiş məlumata əsasən, 2021-ci ildə nəzərdə tutulduğu kimi, növbəti ildə də layihə
maliyyələşdirilməsi əsasında xaricdən cəlb edilmiş kreditlərin (592,7 mln. manat) dövlət büdcəsi
kəsirinin maliyyələşdirilməsinə yönəldilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
2022-ci il üçün xaricdən cəlb edilmiş kreditlər üzrə vəsaitin qurumlar üzrə bölgüsü aşağıdakı
kimidir:
-

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi üzrə 262,3 mln. manat;

-

“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC üzrə 240,3 mln. manat;

-

Ədliyyə Nazirliyi üzrə 37,4 mln. manat;

-

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi üzrə 52,7 mln. manat.

84

Dövlət büdcəsinin layihəsinə rəy

2022

VI BÖLMƏ. DÖVLƏT BORCU VƏ DÖVLƏT BORCUNA XİDMƏT
XƏRCLƏRİNİN TƏHLİLİ
6.1. Xarici və daxili dövlət borcu
6.1.1 Növbəti il üçün dövlət borclanmasının yuxarı həddi həm daxili, həm xarici
borclanma üzrə azalma ilə proqnozlaşdırılmışdır.
Dövlət

büdcəsinin

layihəsində

2022-ci il

üçün

Azərbaycan

Respublikasının

daxili

borclanmasının yuxarı həddi 1100,0 mln. manat, xarici borclanmanın yuxarı həddi 600,0 mln. manat,
dövlət zəmanətlərinin məbləğinin yuxarı həddi isə 800,0 mln. manat məbləğində müəyyən
edilmişdir.(Cədvəl 23). Növbəti ildə xarici borclanma üzrə limitin 50,0%, daxili borclanma üzrə limitin
15,4% azaldılması nəzərdə tutulmuşdur.
Cədvəl 23. 2020-2022-ci illər üzrə dövlət zəmanətinin, daxili və xarici dövlət borclanma limitlərinin
yuxarı hədləri, mln. manatla
2020
2021
2022
№
Göstəricilər
məbləğ
məbləğ
fərq
məbləğ
fərq
1

Daxili borclanma limiti

400

1300

900

1100

-200

2

Xarici borclanma limiti

1000

1200

200

600

-600

3.

Dövlət zəmanəti limiti

1000

1000

0

800

-200

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən hazırlanmışdır.

6.1.2 Əvvəlki illərdə olduğu kimi, 2022-ci üçün daxili və xarici borclanmanın
yuxarı həddi (limiti), eyni zamanda dövlət zəmanətinin məbləğinin yuxarı həddinin
(limitinin) müəyyən edilməsi təqdim edilən sənədlərdə əsaslandırılmamışdır.
2021-ci ilin dövlət büdcəsində xarici dövlət borclanmasının yuxarı həddi 1200,0 mln. manat, il
ərzində veriləcək dövlət zəmanətlərinin məbləğinin yuxarı həddi (limiti) 1000,0 mln. manat
məbləğində təsdiq edilmiş, təqdim edilən məlumatlara əsasən 2021-ci ilin 6 ayı ərzində xarici dövlət
borclanması və xarici kreditlərə dövlət zəmanətlərinin verilməsi həyata keçirilməmişdir.

6.1.3 Maliyyə Nazirliyi tərəfindən təqdim edilmiş izahat məlumatlarına əsasən
ortamüddətli dövr ərzində dövlət büdcəsinin gəlir və xərclərinin ahəngdarlığının
təmin edilməsi, büdcə qaydası çərçivəsində müəyyən olunmuş meyarların
gözlənilməsi, Dövlət Neft Fondunun aktivlərinin iqtisadi təhlükəsizliyi təmin edən
səviyyədə qorunması məqsədilə dövlət borclanmasından daha aktiv istifadə edilməsi
gözlənilir ki, nəticədə növbəti illərdə daxili borcun artması proqnozlaşdırılmış, bu da
öz növbəsində illər üzrə müəyyən olunmuş borclanma limitinin artması ehtimalını
şərtləndirmişdir.
Təqdim edilmiş məlumatlara əsasən büdcə kəsirinin məbləği 2022-ci ildə 3063,0 mln. manat
müəyyən edilmişdir ki, bunun da maliyyələşmə mənbələri kimi özəlləşdirmədən daxilolmalar, daxili
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və xarici borclanma və vahid xəzinə hesabının qalığından istifadə nəzərdə tutulmuşdur. Aparılmış
təhlillərin nəticəsi olaraq qeyd etmək olar ki, cari ilin dövlət büdcəsinin icrası müvafiq aylar üzrə
əsasən profisitlə icra olunmasına baxmayaraq müvafiq dövrə əlavə olaraq 813,2 mln. manat
həcmində (daxili borclanma) dövlət qiymətli kağızları yerləşdirilmişdir. Bu isə öz növbəsində qalıq
vəsaitlərin həcmində xüsusi çəkisinin artımına şərait yaratmaqla daxili borclara xidmət xərclərində
əhəmiyyətli artıma səbəb olur. Təqdim olunmuş büdcə zərfində kəsirin maliyyələşmə mənbəsi kimi
əlavə olaraq 1100,0 mln. manat həcmində əlavə borclanmanın həyata keçirilməsi, ümumilikdə 2022ci ildə ödənilməli olan borc öhdəliklərini də nəzərə alsaq təqribən 2,0 mlrd. manat həcmində
borclanma tələb edir ki, bu isə nəticə etibarı ilə büdcənin icrası prosesindən asılı olaraq növbəti ildə
borclanma həcminin əhəmiyyətli artımına təsir edən amil kimi qiymətləndirilə bilər.

6.2. Xarici və daxili dövlət borcuna xidmət xərclərinin təhlili
6.2.1 Növbəti il üçün dövlət borcuna ümumi xidmət xərcləri azalma ilə
proqnozlaşdırılsa da, borca xidmət xərclərinin strukturunda daxili borca xidmət
xərclərində (faiz ödənişlərində) artım müşahidə edilmişdir.
Dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər 2022-ci ilin dövlət büdcəsi
layihəsində 1792,0 mln. manat məbləğində nəzərdə tutulmuşdur. Həmin məbləğ növbəti ilin
proqnozlaşdırılmış dövlət büdcəsi gəlirlərinin təqribən 6,7%-i, xərclərinin isə 6,0%-i səviyyəsindədir.
2021-ci ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə növbəti il üçün dövlət borcuna və öhdəliklərinə
xidmətlə bağlı xərclər 406,8 mln. manat az nəzərdə tutulmuşdur. Cari illə müqayisədə daxili borca
xidmət xərclərində 64,9 mln. manat artım, xarici borca xidmət xərclərində isə 471,7 mln. manat
azalma proqnozlaşdırılmışdır.

6.2.2 Növbəti ildə daxili borca xidmət xərcləri cari illə müqayisədə artımla
proqnozlaşdırılmış, daxili dövlət borcu üzrə xidmət xərclərinin tərkibində faiz
borclarının ödənilməsində əhəmiyyətli artım nəzərdə tutulmuşdur.
Daxili dövlət borcu üzrə ödənişlər 2022-ci il üçün 232,0 mln. manat məbləğində nəzərdə
tutulmuşdur ki, bu, dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclərin ümumi məbləğinin 12,9%-nə, dövlət
büdcəsi gəlirlərinin 0,9%-nə, dövlət büdcəsi xərclərinin 0,8%-nə bərabərdir. Bu, 2021-ci ilin müvafiq
proqnoz göstəricisindən 64,9 mln. manat və ya 38,8% çoxdur.
Faiz xərclərinin isə cari ilə nisbətən 64,9 mln. manat və ya 40,5% artması əvvəlki illərdə
buraxılmış və cari ilin sonuna kimi emissiya ediləcək dövlət istiqrazları üzrə faiz və diskont xərclərinin
və növbəti ilə nəzərdə tutulan iri həcmli emissiyanın faiz xərclərinin ödənilməsilə əlaqələndirilmişdir.
Qeyd edək ki, yaranma mənbəyi üzrə daxili dövlət borcu üçün ödənişlər dövlət istiqrazlarının
yerləşdirilməsi və Mərkəzi Bankdan alınmış kreditlər üzrə xərclərdən ibarətdir.
2022-ci il dövlət büdcəsinin layihəsində daxili dövlət borcu üzrə əsas borc təqribən eyni
nəzərdə tutulsa da, faiz ödənişləri əhəmiyyətli artımla proqnozlaşdırılmışdır (Cədvəl 24).
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Cədvəl 24. Daxili dövlət borcu üzrə ödəniş növlərinin 2021-ci və 2022-ci illərdə proqnozlaşdırılan
strukturu, min manat və %-lə
İllər
2021-ci il proqnoz
2022-ci il proqnoz

Faiz ödənişləri
xüsusi
məbləğ
çəkisi, %
160176,0
95,9
225096,0
97,0

Əsas borc üzrə ödənişlər
xüsusi
məbləğ
çəkisi, %
6890,9
4,1
6904,0
3,0

Cəmi
məbləğ

%

167066,9
232000,0

100
100

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən hazırlanmışdır.

Eyni zamanda qeyd olunmalıdır ki, hesabat ilinin 6 ayı ərzində emissiya olunması nəzərdə
tutulan dövlət istiqrazları üzrə (2300,0 mln. manat) 1115151,7 min manat məbləğində nominal üzrə
istiqrazlar yerləşdirilmiş, yerləşdirilmiş istiqrazlar üzrə büdcəyə 1103699,1 min vəsait daxil olmuş,
büdcə ili ərzində qaytarılması nəzərdə tutulan istiqrazların təkrar maliyyələşdirilməsinə 329635,4 min
manat vəsait ödənilmişdir. Dövlət büdcəsinin kəsirinin maliyyələşdirilməsinə 774063,7 min manat
daxil olmuşdur ki, onun da istiqrazlar və əvvəlki illərdə emissiya edilmiş istiqrazlara görə dövlət
büdcəsindən 60213001,5 manat həcmində faiz və diskont məbləği ödənilmişdir.

6.2.3 Hesabat dövründə xaricdən cəlb edilmiş kreditlərin azalması fonunda xarici
borca ödənişlərin artımı xarici borc üzrə məbləğin azalmasını şərtləndirmişdir.
Xarici dövlət borcuna 2022-ci ildə xidmət xərclərində azalma əsasən əsas borc üzrə
ödənişlərdə nəzərdə tutulmuşdur. 2021-ci ilin 6 ayı ərzində birbaşa xarici dövlət borcunda 261,4 mln.
ABŞ dolları azalma baş vermiş, azalmaya əsas səbəb kimi xaricdən cəlb edilmiş kreditlər hesabına
107,2 mln. manat vəsait cəlb edildiyi halda xarici borc üzrə əsas borcun ödənişinə ilk yarımildə 630,3
mln. manat vəsait yönəldilməsi olmuşdur.
Xarici dövlət borcu hesab edilən şərti öhdəliklərin həcmi 2021-ci ilin 6 ayı ərzində 43,3 mln.
ABŞ dolları və ya 6,0% artaraq 764,4 mln. ABŞ dolları təşkil etmişdir.
Dövlət zəmanətli borc öhdəliklərinin həcminin kifayət qədər iri həcmli olması, icraçı təşkilatların
öz üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirə bilməməsi riskləri şərti öhdəliklərin artımını şərtləndirmiş,
eyni zamanda hər il müvafiq olaraq şərti öhdəliklərin bir hissəsinin dövlət borcuna aid edilməklə
borca xidmət xərclərinin artmasına şərait yaradacağı qənaətinə gəlməyə əsas vermişdir.
2022-ci il üçün xarici dövlət borcu üzrə ödənişlər 1560,0 mln. manat məbləğində
proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclərin ümumi məbləğinin 87,1%-inə,
dövlət büdcəsi gəlirlərinin 5,8%-inə, dövlət büdcəsi xərclərinin 5,2%-inə bərabərdir (Cədvəl 25).
Cədvəl 25. Xarici dövlət borcu xərclərinin tərkibi, mln. manatla
2022-ci ilin dövlət
Xarici dövlət borcuna xidmət edilməsi ilə bağlı
büdcəsinin layihəsi
xərclərin tərkibi

2021-ci ilin müvafiq
göstəriciləri ilə
müqayisədə fərq

mln. manat

mln. manat

%-lə

Xarici dövlət borcu üzrə

1560,0

-471,7

-23,2%

faiz ödənişləri

407,6

-58,7

-12,6%

əsas borc üzrə ödənişlər

1152,4

-413,0

-26,4%

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən hazırlanmışdır.
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Göründüyü kimi, 2022-ci ildə xarici dövlət borcu üzrə ödənişlərin 26,1%-i faiz ödənişlərinə,
73,9%-i isə əsas borc üzrə ödənişlərə nəzərdə tutulmuşdur.

6.2.4 Yuxarıda qeyd edilən məqamlarla yanaşı, ən yaxşı təcrübə əsasında borc
dayanıqlılığını ifadə edən göstəricilər aparılmış təhlilə əsasən tələb olunan meyarlar
çərçivəsindədir.
Dövlət borcunun idarə edilməsi xüsusilə borcun uzun müddətli dövrə dayanıqlılığını təhlil
etmək üçün istifadə edilən göstəricilər aşağıdakı cədvəldə verilmişdir (Cədvəl 26).
Cədvəl 26. Borc dayanıqlılığının qiymətləndirilməsi ilə bağlı analitik göstəricilər
2021/22

2016
fakt

2017
fakt

2018
fakt

2019
fakt

2020
fakt

1.Strateji valyuta ehtiyatları/ÜDM, %-lə

98,3

100,7

94,0

103,2

117,2

99,3

2.Strateji valyuta ehtiyatları/bir aylıq idxal

28,0

30,0

31,0

33,6

40,0

41,0

3.Strateji valyuta ehtiyatlarının ÜDM-ə
nisbəti ‒ Məcmu dövlət borcunun ÜDM-ə
nisbəti, %-lə

78,0

76,4

73,4

82,5

93,8

77,7

4.Məcmu dövlət borcu/ÜDM, %-lə

22,3

24,2

20,7

20,7

23,4

21,6

5.Daxili borc/ÜDM, %-lə

2,0

1,5

1,7

1,7

2,7

3,4

6.Dövlət borcuna xidmətlə bağlı
xərclər/Dövlət büdcəsinin gəlirləri

10,1

9,2

9,9

6,3

7,0

6,7

7.Dövlət büdcəsinin balansı/ÜDM, %-lə

-0,4

-1,8

-0,3

-0,3

-2,4

-3,5

(cari
vəziyyət)

Mənbə: Cədvəldə göstərilən hesablamalar Dövlət Statistika Komitəsi, Maliyyə Nazirliyi, Mərkəzi Bank, Dövlət Gömrük
Komitəsinin internet səhifələrində yer alan statistik məlumatlar əsasında hesablanmışdır.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun “Fiskal icmal: Fiskal siyasətin balanslaşdırılması riskləri”, aprel, 2012
Beynəlxalq Valyuta Fondunun “Xarici borcun Statistikası” Qaydaları (2013), Beynəlxalq Valyuta Fondunun “Dövlət sektoru
borcunun Statistikası” Qaydaları (2014) və INTOSAI-ın “GUİD 5250 “Dövlət borcunun auditinə dair təlimat” (2020), Rusiya
Federasiyası Hesablama Palatası tərəfindən hazırlanan “Borc göstəriciləri” cədvəlində verilən metodologiyalar əsasında
hesablanmışdır.
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VII BÖLMƏ.TÖVSİYƏLƏR
1.2.1-ci nəticə üzrə
1. Beynəlxalq təcrübə və təlimatlardan irəli gələrək, təqdim edilmiş sosial-iqtisadi proqnoz
göstəricilərinin və fiskal proqnozların bir neçə ssenaridə tərtib olunaraq müzakirəyə təqdim
edilməsini;
2.2.3-cü nəticə üzrə
2. mövcud qanunvericilikdə dövlət büdcəsinin xərclərinin iqtisadi təsnifat üzrə maddə və
yarımmaddə səviyyəsində təsdiq edilməsinin qeyri-müəyyənliyini diqqətə alaraq, “Büdcə sistemi
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda müvafiq məsələnin tənzimlənməsini;
2.3.1-ci nəticə üzrə
3. büdcə-vergi siyasətində neft gəlirlərinin büdcə xərclərinin maliyyələşdirilməsində xüsusi
çəkisinin azaldılmasının nəzərdə tutulması və

Dövlət Neft Fondunun vəsaitlərinin tədricən

azalmasının “Büdcə zərfi”ndə fiskal risklər arasında qeyd edilməsi diqqətə alınaraq Dövlət Neft
Fondundan

dövlət

büdcəsinə

transfertə

dair

məhdudiyyətin

dolayı

deyil,

birbaşa

müəyyənləşdirilməsini;
4. qeyri-neft ÜDM-nin artımı hesabına büdcə qaydasının tələblərinin yerinə yetirilməsinin
məhdudlaşdırılması və qərarların verilməsi zamanı daha aydın mənzərənin əks etdirilməsi
məqsədilə qeyri-neft baza kəsiri və ona qoyulan hədlərin mütləq ifadədə göstərilməsini;
5. “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa büdcə qaydası ilə bağlı
təklif edilən dəyişiklik üzrə xam neftin qiymətinin 6 ay ardıcıl olaraq müəyyən edilmiş proqnozdan
25% az olması halında itirilən məbləğin icra prosesində kompensasiya edilməsinin riskli ola biləcəyini
diqqətə alaraq, müvafiq rəqəm məhdudiyyətinə yenidən baxılmaqla daha aşağı göstərici ilə (20%lə) əvəz edilməsini;
2.4.2-ci nəticə üzrə
6. büdcə-vergi siyasətində müəyyən edilmiş dövlət maliyyəsinin idarə edilməsində şəffaflığın
və hesabatlılığın artırılması, habelə bu istiqamət üzrə “Açıq Büdcə İndeksi”ndə ölkəmizin
mövqeyinin yaxşılaşdırılması kimi hədəflərin reallaşdırılması məqsədilə büdcə sənədləşməsinin
təkmilləşdirilməsini:
Bununla əlaqədar, Hesablama Palatası tərəfindən “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa dəyişikliklər edilməsi barədə Qanun layihəsi hazırlanmışdır.
Layihə
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü
maddəsinin I hissəsinin 15-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
“Büdcə

sistemi

haqqında”

Azərbaycan

Respublikasının

Qanununda

(Azərbaycan

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002, № 10, maddə 584; 2003, № 6, maddə 267; 2004, №
12, maddə 979; 2005, № 5, maddə 393, № 12, maddə 1083; 2006, № 2, maddə 67, № 3, maddə
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225, № 12, maddə 1012; 2007, № 12, maddə 1202; 2008, № 12, maddə 1049; 2009, № 6, maddə
395, № 7, maddə 505; 2012, № 6, maddə 528; 2014, № 8, maddə 958; 2016, № 11, maddə 1777;
2017, № 1, maddələr 18, 32; 2018, № 8, maddə 1671, № 12 (I kitab), maddə 2500; 2019, № 8,
maddə 1365, № 11, maddə 1688; 2020, № 12, maddə 1449) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.

12-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

12.1. Növbəti büdcə ili üzrə dövlət büdcəsi ilə bağlı aşağıdakı sənədlər müvafiq icra hakimiyyəti
orqanı tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təqdim edilir:
12.1.1. növbəti büdcə ili üzrə dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsi və qanun layihəsinə dair
izahat. İzahat özündə digər məlumatlarla yanaşı dövlət büdcəsi layihəsinin və müvafiq qanun
layihəsinin əsas müddəalarının izahı, o cümlədən gəlirlərin və dövlətin funksiyalarının icrası üçün
təklif olunan xərclərin əsaslandırılması, büdcə layihəsinin dövlətin növbəti büdcə ili və uzunmüddətli
siyasət məqsədləri ilə necə uzlaşması, növbəti və sonrakı 3 il üzrə gəlir mənbələri və xərc
istiqamətlərinə

dair

proqnozlaşdırılan

məbləği

və

əvvəlki

illərdə

verilmiş

proqnozların

dəyişdirilməsinin əsaslandırılması, layihələndirmə zamanı nəzərə alınan çağırışlar və bu prosesə
təsir edən amillər, izahatın tərtib edildiyi dövrə dair icra göstəriciləri, aidiyyəti fəaliyyətlər üzrə
tənzimlənmədə istifadə olunan qanunvericilik aktlarında edilməsi gözlənilən dəyişikliklərin
əsaslandırılması, icmal büdcə barədə məlumatları da əks etdirir;
12.1.2. Azərbaycan Respublikasının növbəti büdcə ili və gələn üç il üzrə iqtisadi və sosial
inkişaf konsepsiyası və proqnoz göstəriciləri, o cümlədən:
12.1.2.1. ÜDM-in xərclər metodu əsasında proqnozları da daxil olmaqla makroçərçivənin və
büdcə proqnozlaşdırmasının əsaslılığı, ayrı-ayrı makroiqtisadi fərziyyələrin büdcəyə təsiri ilə bağlı
zəruri məlumat və sənədlər;
12.1.2.2. pul siyasəti göstəriciləri və pul proqramı ilə bağlı məlumat;
12.1.3. büdcə-vergi siyasətinin əsas istiqamətləri;
12.1.4. dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulan məqsədli
proqramlar və onlar üzrə gözlənilən nəticələr;
12.1.5. büdcə gəlirləri təsnifatının, funksional, iqtisadi və inzibati təsnifatların paraqrafları (eyni
zamanda iqtisadi təsnifatın maddə və yarımmaddə səviyyəsində) səviyyəsində gəlirlərin və xərclərin
layihəsi;
12.1.6. növbəti büdcə dövrü üçün dövlət borclanma planı, büdcə ilinin sonuna ödənilməmiş
borclar barədə məlumat (borc alətləri üzrə faiz dərəcəsi, borc tarixləri, daxili və xarici borclar), büdcə
ili ərzində borclar üzrə ödənişlər barədə hesablamalar da daxil olmaqla dövlət borcları və dövlət
zəmanəti ilə digər öhdəliklərə dair məlumat;
12.1.7. 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;
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12.1.8. növbəti büdcə ili üzrə gəlirlərin və xərclərin ötən ilin faktiki və cari ilin gözlənilən
nəticələri ilə (gəlirlərin təsnifatı üzrə, xərclərin funksional, iqtisadi və inzibati təsnifatının paraqrafları
səviyyəsində) müqayisəsi;
12.1.9. növbəti büdcə ili üzrə büdcədənkənar əməliyyatların (gəlirlərin təsnifatı üzrə, xərclərin
funksional, iqtisadi və inzibati təsnifat üzrə) ötən ilin faktiki və cari ilin gözlənilən nəticələri ilə
müqayisəsi də daxil olmaqla layihəsi;
12.1.10. dövlət büdcəsi kəsirinin əvvəlki büdcə ilində faktiki və cari büdcə ilində gözlənilən
maliyyələşdirmə mənbələri barədə hesabat;
12.1.11. Ortamüddətli Xərclər Çərçivəsi sənədi,

o cümlədən ortamüddətli resurs zərfi,

ortamüddətli büdcə siyasəti və milli xərc prioritetləri barədə məlumatlar;
12.1.12. əvvəlki büdcə ili üzrə maliyyə və qeyri-maliyyə aktivləri haqqında məlumat daxil
olmaqla konsolidə edilmiş maliyyə hesabatı;
12.1.13. dövlət-özəl tərəfdaşlıq layihələrinin həyata keçirilməsinə yönəlmiş investisiyaların
siyahısı barədə məlumat;
12.1.14. fiskal risklər (şərti öhdəliklər və kvazi-fiskal əməliyyatlar daxil olmaqla) və onların
planlaşdırılan büdcə dövründə dövlət büdcəsi göstəricilərinə təsiri haqqında qiymətləndirmələr;
12.1.15. əsas büdcə parametrlərinin real dəyərinin hesablanması (diskontlaşdırma) ilə bağlı
məlumat;
12.1.16. büdcələrarası transfertlərin bölüşdürülməsi metodikası və hesablanması barədə
məlumat;
12.1.17. vergi və yığımlar üzrə yaranan xərclərin (itkilərin) hesablanması da daxil olmaqla
güzəştlərin siyahısı;
12.1.18. dövlət tərəfindən təsis edilmiş publik hüquqi şəxslər üzrə qanunvericiliyə əsasən
icazə verilən hər hansı bir mənbədən əldə ediləcək gəlir və xərclər barədə məlumat;
12.1.19. nizamnamə kapitalının artırılması və (və ya) büdcə kreditlərinin verilməsi üçün dövlət
büdcəsi layihəsində büdcə vəsaitləri ilə təmin olunan kvazi-dövlət subyektlərinin gəlir və xərcləri
barədə, fəaliyyət göstəriciləri haqqında məlumat;
12.1.20. cari və növbəti büdcə ili üçün özəlləşdirmə planı barədə məlumat;
12.1.21.

növbəti il üzrə icmal büdcənin funksional və iqtisadi təsnifata uyğun olaraq

paraqraflar səviyyəsində layihəsi;
12.1.22. növbəti ilin dövlət büdcəsi haqqında qanunun icrası üçün mövcud qanunvericiliyə
zəruri dəyişikliklərin layihəsi;
12.1.23. Hesablama Palatasının büdcəyə dair tövsiyələrinin nəzərə alınması ilə bağlı
məlumatlar;
12.1.24. müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən digər sənədlər.
12.2. Qanunvericiliyə uyğun olaraq növbəti büdcə ili üzrə büdcədənkənar dövlət fondlarının
büdcələrinin təsdiq olunması nəzərdə tutulduğu hallarda aşağıdakı sənədlər müvafiq icra hakimiyyəti
orqanı tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təqdim edilir:
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12.2.1. növbəti büdcə ili üzrə büdcədənkənar dövlət fondlarının büdcələri haqqında qanun
layihələri və qanun layihələrinə dair izahat. İzahat özündə digər məlumatlarla yanaşı izahatın tərtib
edildiyi dövrə dair icra göstəriciləri, ilin sonuna gözlənilən icra, növbəti və sonrakı 3 il üzrə gəlir
mənbələri və xərc istiqamətlərinə dair proqnozlaşdırılan məbləği, həmin mənbə və istiqamətlər üzrə
baş verməsi gözlənilən və proqnozlaşdırılan dinamikanın əsaslandırılması, sahə üzrə fəaliyyətin
tənzimlənməsində istifadə olunan qanunvericilik aktlarında edilməsi gözlənilən dəyişikliklərin
əsaslandırılması kimi məlumatları da əks etdirir
2. 16-cı maddə üzrə aşağıdakı məzmunda 16.1.19-16.1.22-ci maddə əlavə edilsin:
16.1.19. xalis büdcə kreditləşməsinin, o cümlədən verilməsi və bağlanması nəzərdə tutulan
büdcə kreditlərinin məbləği;
16.1.20. xarici dövlətlərə veriləcək kreditlərin məbləği;
16.1.21. planlaşdırma dövrünün hər ili üçün qeyri-neft baza kəsirinin (profisitinin) məbləği;
16.1.22. VBT-nin DMS (Dövlət Maliyyə Statistikası) 2014-ə uyğunlaşdırılmasından sonra
dövlət büdcəsi göstəriciləri (dövlət büdcəsinin əməliyyat xərcləri və qeyri-maliyyə aktivlərinin
alınması ilə bağlı xərclər, qeyri-maliyyə aktivlərinin artması, maliyyə aktivlərinin artması, öhdəliklərin
azalması, əməliyyat balansı və s);
2.5.1-ci nəticə üzrə
7. fiskal risklərə dair təhlillərin daha əhatəli olmaqla büdcə sənədləşməsində əks etdirilməsini,
risklərin büdcə göstəricilərinə təsirinin qiymətləndirilməsi və bu istiqamətdə nəzərdə tutulmuş
tədbirlərin, o cümlədən risklərin yumşaldılması ilə bağlı görüləcək işlər barədə məlumatların
verilməsini;
8.publik hüquqi şəxslərə və dövlət müəssisələrinə dövlət büdcəsindən vəsaitin ayrılmasının
xəzinədarlığın müşayiəti ilə həyata keçirilməsini;
9. publik hüquqi şəxslər üzrə dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına maliyyələşdirmə mexanizminin
təkmilləşdirilməsini;
2.6.1-ci nəticə üzrə
10. toplu maliyyə balansının bir çox ölkədə artıq digər sənədlərlə əvəz edildiyi nəzərə
alınmaqla bu sənədin büdcə sənədləşməsindən çıxarılaraq yeni sənədlərlə (konsolidə olunmuş
maliyyə hesabatları və ya qeyri-maliyyə və maliyyə aktivləri barədə məlumat) əvəz edilməsini və ya
toplu maliyyə balansının proqnozlaşdırılması zamanı hesablama metodu əsasında hesablanmış
məbləğlərin kassa metoduna keçirilməsində bütün göstəricilərin nəzərə alınmasını;
11.icmal büdcənin məbləğlərinin qanunvericiliyə uyğun hesablanması məsələsinə baxılmasını;
12. icmal büdcənin məbləği hesablanarkən Dövlət Maliyyə Statistikası təlimatının 2014-cü il
versiyasının tələblərinə uyğun konsolidasiya zamanı sosial fondlara işəgötürən kimi ayırmaların
çıxılmaldığı diqqətə alınmaqla, icmal büdcənin məbləğlərinin hesablanılmasında bu yanaşmanın
nəzərə alınması;
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13. hazırda mövcud olan 2 büdcədənkənar dövlət fondunun (DSMF və İSF) fəaliyyətinin təşkili
ilə bağlı məsələlərin mahiyyət etibarilə İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin fəaliyyətinin
təşkilinə yaxın olduğu, bu fondların və Agentliyin yaradılmasında və fəaliyyətinin davam
etdirilməsində dövlət büdcəsi vəsaitlərindən istifadə edilməsi, habelə beynəlxalq təcrübədə müvafiq
istiqamətin dövlət idarəetmə sektoruna aid edilməsi, bir çox ölkədə bu istiqamət üzrə daha yüksək
nəzarətin təmin edilməsi məqsədilə (Fondun büdcəsinin layihəsinin və icrasının Qanunla
tənzimlənməsi) İcbari Tibbi Sığorta ilə bağlı müstəqil büdcədənkənar dövlət fondunun olması diqqətə
alınaraq, habelə İcbari Tibbi Sığorta Dövlət Agentliyində həyata keçirilmiş kənar dövlət maliyyə
nəzarəti tədbiri ilə müəyyən edilmiş məsələlər (auditin əhatə etdiyi illər üzrə Agentliyin büdcəsinin
büdcə ili başladıqdan sonra tərtib edilməsi, həmin büdcələrə hüquqi aktlarda nəzərdə tutulmuş
prosedurlara əməl olunmadan dəyişikliklər edilməsi və şəffaflığın təmin olunmaması)

nəzərə

alınaraq İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin icmal büdcənin tərkib elementi olan
büdcədənkənar dövlət fonduna çevrilməsini;
2.7.1-ci nəticə üzrə
14. ortamüddətli büdcə planlaşdırılması işinin gücləndirilməsini və əvvəlki illərdə verilmiş
proqnozların dəyişdirilməsi səbəbləri barədə məlumatın “Büdcə zərfi”nə daxil edilməsini;
3.1.2-ci nəticə üzrə
15. Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fondunun dövlət maliyyəsinin bir
komponenti olduğunu, eləcə də bu komponentin əsasən qeyri-kommersiya fəaliyyətindən gəlirlər
hesabına maliyyələşdirilyini, habelə müvafiq fondun maliyyələşmə mənbələrində dövlət büdcəsi
vəsaitinin birbaşa və ya dolayı yolla iştirak etdiyini, eyni zamanda fiskal diaqnostika aləti olan PEFAda mərkəzi hökumətin hesabatında əks etdirilməyən əməliyyatların çoxluğunun risk kimi
qiymətləndirildiyini, bu fondun icmal büdcədən çıxarılmasının düzgün olmadığını diqqətə almaqla,
Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fondunun ləğv edilərək müvafiq gəlir və
xərclərin dövlət büdcəsində əks etdirilməsini və müvafiq Fondun əməliyyatlarının Vahid Büdcə
Təsnifatının Dövlət Maliyyə Statistikası Təlimatının 2014-cü il versiyasına uyğunlaşdırılmaqla dövlət
büdcəsinin parametrində (dövlət büdcəsinin balansında) nəzərdə tutulan maliyyə aktivləri üzrə
əməliyyatlara aid edilməsini və ya VBT-nin DMS 2014-ə uyğunlaşdırılmasınadək bəzi ölkələrdə
tətbiq edilən təcrübə əsas götürülməklə müvafiq əməliyyatların gəlir və xərclərdə deyil, xalis büdcə
kreditləşməsi adı altında əks etdirilməsini (bu, zəmanət üzrə xərcləri büdcə kreditləşməsinin
məxaricində, daxilolmaları isə mədaxilində əks etdirməyi tələb edir);
3.1.3-cü nəticə üzrə
16. nəticədə qeyd edilən gəlir növləri üzrə növbəti ildə daxilolmaların nəzərdə tutulması
məsələsinə baxılmasını;
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3.1.5.3-cü nəticə üzrə
17. Vergi Məcəlləsinə təklif edilən dəyişikliyə əsasən fərdi sahibkarların balanslarında olan
əsas vəsaitlər üzrə əmlak vergisindən daxilolmaların dövlət büdcəsinin gəlirlərində ayrıca uçota
alınmasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 11 oktyabr 2018ci il tarixli 440 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Vahid Büdcə Təsnifatının
büdcə gəlirlərinin təsnifatında müvafiq təsnifat kodunun yaradılmasını;
3.1.10-cu nəticə üzrə
18. büdcədən verilmiş kreditlərin konkret olaraq müqavilə əsasında verildiyini nəzərə alaraq,
verilmiş kreditlərin müqaviləyə uyğun vaxtında geri qaytarılmasına nəzarət edilməsi məqsədilə
büdcə gəlirlərinin təsnifatında yalnız faiz daxilolmalarının deyil, əsas məbləğin də geri qaytarılmasını
əks etdirən müvafiq düzəlişlərin edilməsini;
4.3.2-ci nəticə üzrə
19. dövlət müəssisələrinə ayrılan subsidiyaların nəticəli və effektiv istifadəsinin təmin edilməsi
məqsədilə subsidiyaların verilməsi şərtləri, bununla bağlı tələb olunan sənədlər, subsidiya
məbləğinin

hesablanması

üsulları

və

s.

məsələləri

tənzimləyən

konkret

mexanizmin

formalaşdırılmasını;
4.3.3-cü nəticə üzrə
20. beynəlxalq təcrübədə mövcud təlimatlar və ayrı-ayrı ölkələrin praktikası nəzərə alınmaqla
“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 10-cu maddəsinə baxılaraq
xərclərin hesablanılmasının yeni yanaşma (xərclərin məsrəflər və qeyri maliyyə aktivlərinin artması
kimi təsnif edilməsi) əsasında həyata keçirilməsini;
4.3.4-cü nəticə üzrə
21. qanunvericilikdə dövlət borcunun strukturunun təkmilləşdirilməsi ilə bağlı şərtlərin
mövcudluğu şəraitində “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 7-ci
maddəsində göstərilən istiqamətlərə yenidən baxılmaqla

dövlətin daxili və xarici borclarına

xidmətlə bağlı xərclərin çıxarılmasını və yalnız zərurət yarandığı hallar üzrə bu məsələnin növbəti
ilin dövlət büdcəsi haqqında Qanunu ilə tənzimlənməsini, müvafiq istiqamətin əvəzinə
sosialyönlülüyü ilə diqqət çəkən əhalinin dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına icbari tibbi
sığortalanması xərclərinin bu maddəyə əlavə edilməsini;
4.4.1.1-ci nəticə üzrə
22. mövcud qanunvericilikdə vahid xəzinə hesabının sərbəst qalığından büdcədənkənar
gəlirlərə vəsaitin yönəldilməsi ilə bağlı uyğunlaşdırılmanın aparılmasını;
4.4.2.1-ci nəticə üzrə
23. Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu üzrə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş həddə yaxın
vəsaitin proqnozlaşdırılmasını və birdəfəlik təyinatlı xərclərin məhdudlaşdırılmasını;
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4.5.1-ci nəticə üzrə
24. nəticədə göstərilənləri nəzərə alaraq, məqsədli proqramlar üzrə nəzərdə tutulmuş
maliyyələşmə barədə məlumatın “Büdcə zərfi”nə ayrıca daxil edilməsini, burada gözlənilən
nəticələrin əks etdirilməsi üçün qanunvericilikdə dəyişikliklərin edilməsini, icra müddəti başa çatmış
proqramlara dövlət büdcəsindən vəsaitlərin ayrılmamasını;
25. dövlət proqramları ilə bağlı məlumatların təhlili proqramların vahid yanaşma əsasında tərtib
olunması və nəticəliliyin ölçülməsi məqsədilə hazırda qüvvədə olan əksər dövlət proqramlarının
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 6 mart tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət
proqramlarının tərtibi, icrası, monitorinqi və qiymətləndirilməsi Qaydası”na uyğunlaşdırılmasını;
4.7.1-ci nəticə üzrə
26.

“Büdcə

sistemi

haqqında”

Azərbaycan

Respublikasının

Qanununda

büdcə

planlaşdırılmasının strateji mərhələsini ehtiva edən OMXÇ ilə bağlı fəaliyyətin tənzimlənməsinə dair
müddəaların əks etdirilməsini;
27. OMXÇ islahatının reallaşdırılmasında mühüm olan proqram təsnifatının Vahid Büdcə
Təsnifatına əlavə edilməsi istiqamətində zəruri işlərin görülməsini;
28. pilot bölmələrin sektor strateji və fəaliyyət planlarının ölkənin strateji sənədlərinin və dövlət
proqramlarında müəyyən edilmiş tədbirlərlə uzlaşdırılmasını;
29. pilot bölmələr üzrə OMXÇ sənədlərində qanunvericiliyin tələblərinə uyğun tədbirlərin
maliyyələşmə mənbələri arasında qeyri-büdcə vəsaitinin ayrıca göstərilməsini, hədəf və
maliyyələşmə göstəricilərinin uzlaşmasının təmin edilməsini, eyni zamanda Rəydə qeyd edilmiş
məqamlara diqqət edilməklə zəruri təkmilləşdirmələrin aparılmasını;
4.10.1-ci nəticə üzrə
30. “Meşələrin Qorunub Saxlanılması və Təkrar İstehsalı Fondu”, “Ətraf Mühitin Mühafizəsi
üzrə Dövlət Fondu”, “Mineral-Xammal Bazasının Bərpası üzrə Dövlət Fondu”, Xüsusi mühafizə
olunan təbiət ərazilərinin idarə edilməsi və mühafizəsi üçün yaradılan müvafiq idarələrin xüsusi
fondları və Su bioresurslarının artırılması, bərpası və mühafizəsi Fondu üzrə daxilolmaların
büdcədənkənar gəlir və xərclərdə nəzərə alınmasını;
31. qüvvədə olan VBT-də bəzi məsələlərin, xüsusilə dövlət büdcəsinin balansı ilə bağlı
parametrlərin əks etdirilmədiyini, eyni zamanda büdcə xərcləri üzrə təsnifatın qabaqcıl təcrübəyə
tam uyğun olmadığını və dövlət büdcəsinin əməliyyatlarına dair hesablama metodu əsasında
göstəricilərə dair məlumatların kifayət etmədiyini nəzərə alaraq Vahid büdcə təsnifatının Dövlət
Maliyyəsi Statistikası (DMS) Təlimatının 2014-cü il versiyasına uyğunlaşdırılmasını;
32. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət
Xidməti üzrə “Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin təşkili və mülkiyyət hüquqlarının qorunması” ilə
bağlı, bir sıra dövlət orqanlarının tabeliyindəki Tədris Mərkəzləri üzrə funksional təsnifatda
uyğunsuzluqların, dövlətdən sosial yardımı alan aztəminatlı ailələrin əmlakının, dövlətə məxsus
əmlakın və dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlara məxsus nəqliyyat vasitələrinin icbari
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sığortası, ayrı-ayrı layihələrin və işlərin qiymətləndirilməsi üçün ekspertlərin cəlb edilməsi ilə bağlı,
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına və Qoşulmama Hərəkatına üzv dövlətlərin vətəndaşlarına Azərbaycan
Respublikasının ali təhsil müəssisələrində təhsil almaları üçün təhsil qrantlarının verilməsi, siyasi
partiyalara verilən maliyyə yardımı, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsinin balanslaşdırılması
məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi, dövlət təltiflərinin hazırlanması ilə
bağlı xərclər, dövlət mükafatlarının və təltiflərin maliyyə təminatı, incəsənət xadimlərinə verilən
mükafat ilə bağlı iqtisadi təsnifat üzrə uyğunsuzluqların, xarici qrantlar üzrə həyata keçirilən layihələr
ilə bağlı digər uyğunsuzluqların aradan qaldırılmasını;
5.1.4-cü nəticə üzrə
33. sərbəst qalıq vəsaitlərinin idarəedilməsinin təkmilləşdirilməsini və yeni borclanma
strategiyasının qəbul edilməsini;
Əlavə təkliflər
34. büdcə münasibətlərinin daha sistemli tənzimlənməsi məqsədilə, o cümlədən dövlət
büdcəsinin tərtibi və icrası, ehtiyat fondlarından istifadə, dövlət büdcəsi, büdcədənkənar dövlət
fondları və büdcə təşkilatları arasında əlaqələrin koordinasiyası, nəticəəsaslı büdcə, Ortamüddətli
Xərclər Çərçivəsi və s. ilə bağlı müxtəlif hüquqi aktlarla əhatə olunan müddəaların vahid hüquqi
aktda birləşdirilməsi, eyni zamanda “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanunundan kənarda qalan dövlət maliyyə sisteminə aid edilən institutların əhatə edilməsi
məqsədilə Büdcə Məcəlləsinin hazırlanmasını;
35. “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 18.4-cü maddəsində
rəqəm məhdudiyyətlərindən istifadə edilməməsinin və bölmə daxilində dəyişikliklər (məsələn, əsaslı
xərclərdən cari xərclərə köçürmələrin edilməsi) üçün aydın qaydaların olmamasının ilkin təsdiq
edilmiş göstəricilərlə müqayisədə il ərzində təyinat məbləğinin məhdudiyyətsiz dəyişdirilməsinə
şərait yaratdığı nəzərə alınmaqla müvafiq maddənin təkmilləşdirilməsi və rəqəm məhdudiyyətlərinin
tətbiqi məsələsinə (bir çox ölkədə tətbiq edilən təcrübə əsas götürülməklə dəyişikliklər funksional
təsnifatın bölmələri daxilində bir qurum, bir proqram, iqtisadi təsnifat üzrə 5%-lə limitləşdirilə
bilər)baxılmasını;
36. “Təyinatı üzrə istifadə edilməməsi” anlayışının qanunvericiliyə daxil edilməsini və
anlayışın verilməsi zamanı müvafiq anlayışın əhatə dairəsinin, təyinatı müəyyən edən sənədlərin
siyahısının və bu məsələyə dair müddət amilinin diqqətə alınmasını:
“1.1.38. icmal büdcəyə daxil olan büdcələrin və yerli büdcələrin vəsaitlərindən təyinatı üzrə
istifadə edilməməsi- icmal büdcənin və yerli büdcələrin vəsaitlərinin Azərbaycan Respublikasının
dövlət büdcəsi haqqında, büdcədənkənar dövlət fondları haqqında qanunlarında və vəsaitin
təyinatını müəyyən etməyə imkan verən digər hüquqi aktlarda, dövlət borcalmaları və dövlət
zəmanəti verilmiş öhdəlik üzrə cəlb olunmuş vəsait hesabına həyata keçirilən layihələrin icrasına
dair müqavilələrdə, dövlət proqramlarında nəzərdə tutulmuş tədbirlərdə, layihə smeta sənədlərində,
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xərclər smetalarında və vəsaitin ayrılması üçün əsas olan sənədlərdə müəyyən edilmiş təyinatlardan
kənar məqsədlərə tam və ya qismən yönəldilməsi və ya xərclənməsi;” (1-ci versiya)
“1.1.38. vəsaitlərin təyinatı üzrə istifadə edilməməsi- dövlət büdcəsinin, NMR-in büdcəsinin,
yerli büdcələrin, məqsədli büdcə fondlarının və büdcədənkənar dövlət fondlarının, o cümlədən büdcə
təşkilatlarının büdcədənkənar vəsaitlərinin Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi haqqında,
büdcədənkənar dövlət fondları haqqında Qanunlarında və vəsaitin təyinatını müəyyən etməyə imkan
verən digər hüquqi aktlarda, dövlət borcalmaları və dövlət zəmanəti verilmiş öhdəlik üzrə cəlb
olunmuş vəsait hesabına həyata keçirilən layihələrin icrasına dair müqavilələrdə, dövlət
proqramlarında nəzərdə tutulmuş tədbirlərdə, layihə smeta sənədlərində, xərclər smetalarında və
vəsaitin ayrılması üçün əsas olan sənədlərdə müəyyən edilmiş təyinatlardan kənar məqsədlərə tam
və ya qismən yönəldilməsi və ya xərclənməsi;” (2-ci versiya)
37. dövlət büdcəsinin neft gəlirlərinə neftlə yanaşı, qaz sektoru üzrə də gəlirlərin aid edildiyini,
habelə DMS-in tələblərini nəzərə alaraq qanunvericilikdə müvafiq dəyişiklik edilməklə neft gəlirlərinin
resurs gəliri kimi göstərilməsini;
38. “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa “vergi və qeyri-vergi
gəlirləri”, “büdcə investisiyaları”, “dövlət əhəmiyyətli layihələr” və “dövlət sifarişi” anlayışlarının daxil
edilməsini.

Yuxarıda qeyd olunan araşdırmaların və analitik təhlillərin nəticələrini
ümumiləşdirərək, Hesablama Palatası belə qənaətə gəlir ki, Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisinə təqdim edilmiş “Azərbaycan Respublikasının 2022-ci
il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsi
qanunvericiliyin müvafiq tələblərinə uyğun hazırlanmış və təqdim olunmuşdur.
Hesablama Palatası, eyni zamanda, Rəydə dövlət büdcəsinin gəlirləri, xərcləri və
dövlət büdcəsinin kəsiri ilə bağlı qeyd olunmuş məqamlar da nəzərə alınmaqla
“Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun layihəsinə baxılmasını tövsiyə edir.
Rəy 04 noyabr 2021-ci il tarixində Hesablama Palatası Kollegiyasında müzakirə
edilərək təsdiq edilmişdir.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

VÜQAR GÜLMƏMMƏDOV

HESABLAMA PALATASININ
SƏDRİ
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