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ÜMUMİ MÜDDƏALAR 
 

Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il dövlət büdcəsinin layihəsinə Azərbaycan Respublikası 

Hesablama Palatasının Rəyi “Hesablama Palatası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 

6.0.2, 7.0.1 və 24.1, 24.2-ci “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 15.2-

ci maddələrinə, həmçinin Hesablama Palatası Kollegiyasının Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət 

büdcəsinin layihəsinə Hesablama Palatasının rəyinin hazırlanması, baxılması və rəsmiləşdirilməsi 

Qaydaları”na uyğun hazırlanmışdır. 

Rəyin hazırlanmasında “Büdcə zərfi”nə daxil olan materiallardan, Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin hesabatlarından, Maliyyə Nazirliyinin, İqtisadiyyat Nazirliyinin, Dövlət Statistika 

Komitəsinin, Dövlət Gömrük 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, DB, BVF, OPEC, BMT, İƏİT 

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 (preauditə dair) nəzərə alınmışdır.  

Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il dövlət büdcəsinin layihəsinə Azərbaycan Respublikası 

Hesablama Palatasının Rəyi 2023-cü 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 

məhdud əminliklə ifadə edir və bu, digər təşkilatların ekspert mühakimələrindən fərqli ola bilər. 

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.  

Rəy büdcənin planlaşdırılmasına cavabdeh olan qurum və təşkilatlara gələcək büdcə 

planlarının hazırlanmasında dəstək verir. Qeyd edək ki, Rəyin hazırlanması prosesində müvafiq 

dövlət orqanları ilə aparılan müzakirələrə əsasən bəzi hallarda “Büdcə zərfi”ndə düzəlişlər edilmişdir. 

Mütərəqqi təcrübə kimi “Proqnoz maliyyə məlumatlarının yoxlanılması” (Əminlik təmin edən 

məsələlər üzrə beynəlxalq standart – 3400) standartından da istifadə olunmuşdur. 

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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l BÖLMƏ. BÜDCƏ PARAMETRLƏRİNİ FORMALAŞDIRAN 

MAKROİQTİSADİ PROQNOZLARIN TƏHLİLİ 
 

1.1. Dünya üzrə əsas iqtisadi meyillər 

 
1.1.1. Rusiya və Ukrayna arasında cari ilin əvvəlində başlayan və hələ də davam 

etməkdə olan hərbi əməliyyatlar xammal qiymətlərinin daha da yüksəlməsi, qlobal 

xammal və məhsul təchizatında maneələrin mövcud olması və qeyri-müəyyən 

investor və istehlakçı davranışı fonunda iqtisadi artımın zəifləməsi risklərini 

formalaşdırmışdır.  

Geosiyasi və iqtisadi qeyri-müəyyənliyin miqyasının genişlənərək qlobal hal alması, əsas neft 

və qaz ixracatçılarından olan Rusiyadan idxal həcminə embarqoların tətbiqi qlobal iqtisadi artım 

dinamikası ilə bağlı fikirlərin dəyişməsinə səbəb olmuş, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən ilin 

əvvəlində tərtib edilmiş optimist proqnozlara yenidən baxılmanı və dəqiqləşdirmələri zəruri etmişdir 

(Cədvəl 1). Sadalanan neqativ hallarla yanaşı, yüksək qiymətlər səbəbi ilə tətbiq edilən sərt monetar 

siyasət, həmçinin “sıfır COVİD” məqsədli qapanmalar da iqtisadi artımın zəifləyəcəyi ilə bağlı 

ehtimalları yüksəltmişdir.  

İlkin proqnozlara əsasən, 2022-ci ildə dünya və Avrozona üzrə iqtisadi artımın 4,0% ətrafında 

olacağı proqnozlaşdırılsa da, mövcud iqtisadi şərait və gələcək risklər nəzərə alınmaqla, proqnoz 

göstəriciləri təxminən 3,0%-dək azaldılmaqla dəqiqləşdirilmişdir. Rusiya üzrə proqnozlara kəskin 

dəyişikliklər edilmiş, artım azalma ilə əvəzlənmişdir. Rusiyadan neft-qaz məhsulları idxal edən 

Avropa ölkələri üzrə də iqtisadi artım dinamikasında zəifləmə proqnozlaşdırılır. Qeyd edək ki, 2023-

cü il üzrə proqnozlarda da eyni tendensiya müşahidə olunmaqdadır.  

 

Hesabat ilinin əvvəlində COVİD-19 pandemiyasının neqativ təsirlərinin zəifləyəcəyi 

fonunda 2022-ci ilin iqtisadi kontekstdə uğurlu olacağı gözlənilsə də, Rusiya-Ukrayna arasında 

hərbi əməliyyatların aparılması dünyanın iqtisadi mənzərəsini daha da mürəkkəbləşdirmişdir. 

İki ölkə arasında münaqişənin aktiv fazaya keçməsi iqtisadi problemlərin lokal çərçivədən 

çıxaraq qloballaşması ilə nəticələnmiş, qiymət artımı mürəkkəb qlobal iqtisadi konyunkturun 

əsas elementinə çevrilmişdir. Belə ki, müharibə və tətbiq edilən sanksiyalar səbəbi ilə 

istehsalda çətinliklər, ixrac kanallarının daralması dünya xammal bazarında bu ölkələrin 

əhəmiyyətli payını vurğulamaqla, xammal bazarlarında nəzərəçarpacaq qiymət artımına səbəb 

olmuşdur. Əksər iqtisadiyyatlarda davamlı olaraq yüksək inflyasiyanın müşahidə edilməsi gəlir 

və xərc məbləğlərinin real ifadədə əhəmiyyətli təsirlənməsi ilə müşayiət olunmuş, qiymət 

artımı, həmçinin təklif azlığı bir çox iqtisadiyyatlarda ərzaq təhlükəsizliyinin diqqətdə 

saxlanmasını labüd etmişdir.  
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Cədvəl 1. İqtisadi artım üzrə proqnozlar, % 

Təşkilatlar Ölkə qrupları 
2022 2023 

İlkin  Yenilənmiş İlkin  Yenilənmiş 

BMT 

Dünya 4,0 3,1 3,5 3,1 

Avrozona 4,0 2,7 2,5 2,3 

Rusiya 2,7 -10,6 2,3 0,0 

BVF 

Dünya 4,4 3,2 3,8 2,7 

Avrozona 3,9 3,1 2,5 0,5 

Rusiya 2,8 -3,4 2,1 -2,3 

DB 

Dünya 4,1 2,9 3,2 3,0 

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

Rusiya 2,4 -4,5 1,8 -3,6 

İƏİT 

Dünya 4,5 3,0 3,2 2,2 

Avrozona 4,3 3,1 2,5 0,3 

Rusiya - -5,5 - -4,5 

OPEC 

Dünya 4,2 2,7 3,2 2,5 

Avrozona 3,9 3,0 2,0 0,3 

Rusiya 2,7 -5,7 1,2 0,2 

Cədvəl müvafiq beynəlxalq təşkilatların dərc etdikləri dövri hesabatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən 
tərtib edilmişdir. 
 

Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən MDB üzv ölkələr və Gürcüstan üzrə iqtisadi artım 

perspektivləri zəif kimi qiymətləndirilmiş, kəskin dəyişikliklər Rusiya və Ukrayna üzrə 

proqnozlaşdırılmışdır. Proqnozlarda nəzərəçarpacaq dərəcədə azalma istiqamətində düzəlişlərin 

edilməsi Rusiyaya ticarət və maliyyə istiqamətində sanksiyaların tətbiq olunması, Ukraynada 

infrastrukturun dağılması, əhalinin yerdəyişməsi və s. səbəblərlə bağlı olmuşdur. Qeyd edilən 

ölkələrlə yanaşı, ABŞ, Çin və Avropa İttifaqına üzv ölkələrdə də iqtisadi artımın zəifləyəcəyi, bunun 

əsasən yüksək qiymət artımı, sərt monetar siyasətlə əlaqəli olacağı ehtimalları irəli sürülmüşdür. Bir 

çox İEOÖ-lərdə isə ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı risklərin artacağı, eləcə də borc dayanıqlılığı üzrə 

təhdidlərin yaranacağı güman edilir. Beynəlxalq təşkilatların dərc etdikləri məlumatlara əsasən, şərh 

edilən bu amillərin qlobal iqtisadi artıma əhəmiyyətli təsir etməklə, onu zəiflədəcəyi proqnozlaşdırılır.  

 

1.1.2. Hərbi əməliyyatlar zəminində bir çox xammal və məhsul növləri üzrə ixrac 

kanallarının müxtəlif səbəblərdən daralması dünya bazarında müvafiq məhsullar üzrə 

qiymət artımı ilə nəticələnmiş, təklif həcmlərində şoklar səbəbi ilə qeydə alınan 

yüksək inflyasiya qlobal iqtisadiyyat üçün ciddi təhdidə çevrilmişdir.  

Dünya bazarında bəzi xammal və məhsullar üzrə əhəmiyyətli paylara sahib olan Rusiya və 

Ukrayna arasında irimiqyaslı hərbi əməliyyatların davam etməsi, əməliyyatları dayandırmağa 

məcburetmə vasitələri kimi Rusiya iqtisadiyyatına müxtəlif ticari və maliyyə sanksiyalarının tətbiqi 

müxtəlif növ xammalların, eləcə də ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarının bahalaşmasını 

şərtləndirmişdir. Belə ki, BMT-nin statistik məlumatlarına əsasən, kənd təsərrüfatı məhsullarının, o 

cümlədən qlobal buğda ixracının 25%-i, qarğıdalı ixracının 16%-i, eləcə də günəbaxan yağının 
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ixracının 56%-i Rusiya və Ukraynanın payına düşür. Bununla yanaşı, ərzaq təhlükəsizliyi əsas 

gətirilməklə ixrac potensialı olan digər ölkələr tərəfindən ixrac həcminin azaldılması təklif həcmini 

daha da azaltmaqla, onsuz da yüksək olan qiymətlərə bir qədər də artırıcı təsir etmişdir. Qeyd edək 

ki, cari ilin əvvəlindən ərzaq və gübrə ixracına tətbiq edilmiş 47 məhdudiyyətdən 43-ü müharibənin 

başlanılmasından sonrakı dövrün payına düşür.  

Dünya Bankının məlumatlarına əsasən, ərzaq məhsulları üzrə cari ildə ən yüksək bahalaşma 

illik ifadədə 36,5% və 32,6% olmaqla, müvafiq olaraq, mart və aprel aylarında izlənmişdir (Şəkil 1). 

Taxılın qiymətində baxılan dövr ərzində əhəmiyyətli artımlar qeydə alınmış, taxıl məhsulları 2022-ci 

ilin sentyabr ayında illik qiymətləndirmədə 25,1% bahalaşmışdır. 2021-2022-ci illər ərzində taxıl 

qiymətlərində qeydə alınan artımlar son 10 il ərzində ən yüksək həddə çatmışdır. Cari ilin 9 ayı 

ərzində gübrələr üzrə bahalaşma müxtəlif aylar üzrə 60%-150% intervalında dəyişmiş, bu amil də 

kənd təsərrüfatında məhsulların qiymətlərinə əhəmiyyətli təzyiqi labüd etmişdir. Dünya Bankının 

aprel proqnozlarına əsasən, 2023-cü ildə ərzaq məhsullarının 10,4%, o cümlədən taxıl məhsullarının 

10,3% ucuzlaşacağı gözlənilir. Ərzaq məhsulları üzrə qiymətlərin dinamikasına əhəmiyyətli təsir 

edən gübrələrin də qiymətlərində növbəti ildə 11,4% azalma proqnozlaşdırılır.  
 

 

Şəkil 1. Ərzaq məhsullarının qiymətlərinin illik dəyişməsi, % 

 

Şəkil Dünya Bankının məlumatları əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.  

 
Ərzaq inflyasiyasının sürətlənməsi aşağı gəlirli ev təsərrüfatlarına daha böyük neqativ təsirlə 

nəticələnə bilər. İEOÖ-lərdə ev təsərrüfatlarının istehlak səbətində daha çox ərzaq məhsullarının 

olması faktı fiskal dəstəyin, o cümlədən əməkhaqqı artımının məhdud olduğu, eləcə də pandemiya 

şoklarının tam neytrallaşmadığı bu qrup ölkələrdə yoxsulluğun artması ehtimalını diqqətdə 

saxlamağı zəruri edir.  

Xammallar üzrə qiymət artımlarının davam etməsi istehsalçı xərclərini artırmaqla, ərzaq 

məhsulları ilə yanaşı, qeyri-ərzaq məhsulları və xidmətlər üzrə də qiymətlərin yüksəlməsi ilə 

nəticələnmiş, əksər ölkələr üzrə ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə inflyasiyanın sürətlənməsi 

müşahidə edilmişdir. BVF-in MDB ölkələri üzrə inflyasiyaya dair proqnozlarına əsasən, cari ildə, 

eləcə də növbəti ildə MDB ölkələrə və Gürcüstanda inflyasiyanın yüksək olacağı nəzərdə tutulur 

(Cədvəl 2). 
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Cədvəl 2. MDB ölkələri və Gürcüstanda inflyasiyaya dair BVF-in proqnozları, % 

Ölkələr 
2021 2022 2023 

fakt gözlənilən proqnoz 

Azərbaycan 6,7 12,2 10,8 

Belarus 9,5 16,5 13,1 

Qazaxıstan 8,0 14,0 11,3 

Qırğızıstan 11,9 13,5 12,4 

Moldova 5,1 28,5 13,8 

Rusiya 6,7 13,8 5,0 

Tacikistan 9,0 8,3 8,1 

Türkmənistan 15,0 17,5 10,5 

Özbəkistan 10,8 11,2 10,8 

Ukrayna 9,4 20,6 - 

Gürcüstan 9,6 11,6 6,0 

Cədvəl BVF-in rəsmi proqnozları əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 
Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən 2022-ci ildə tələbin təklifi üstələməsi nəticəsində müşahidə 

olunan qiymət artımının müvəqqəti olacağı ilə bağlı fikirlər irəli sürülsə də, 2022-ci ilin iqtisadi 

mənzərəsində hərbi faktorların dominant olması yüksək inflyasiyanın davamlı olacağı fərziyyələrini 

formalaşdırmışdır. Bu amillər 2022-ci və 2023-cü illər üzrə qlobal inflyasiya proqnozlarının artırılması 

ilə nəticələnmiş, 2023-cü ildə 2022-ci illə müqayisədə qiymətlərin artım tempinin nisbətən 

zəifləyəcəyi proqnoz edilmişdir. BVF-in proqnozlarına əsasən, 2023-cü ildə qlobal inflyasiyanın 

6,5%, o cümlədən İEÖ-lər üzrə 4,4% (ilkin versiyada 2,1%), İEOÖ-lər üzrə isə 8,1% (ilkin versiyada 

4,7%) olacağı nəzərdə tutulmuşdur.  

Davam edən yüksək inflyasiya əhalinin rifahına birbaşa təsir etməklə yanaşı, digər əhəmiyyətli 

risklərə də yol aça bilər. Belə ki, əhali gəlirlərinin dəyərsizləşməsini qorumaq məqsədilə həyata 

keçirilən əməkhaqqı artımları və sosial dəstək əməkhaqqı-qiymət artımı spiralı ilə nəticələnər ki, bu 

da iqtisadiyyatlarda məzənnə dayanıqlılığı üçün ciddi təhdidlərdən hesab edilir. Milli valyutaların 

dəyərsizləşməsi fonunda bahalaşan idxal həcmi isə tədiyə balansı üzrə əsas göstəricilərin 

dəyişməsinə səbəb olur.  

 
1.1.3. Aparılan hərbi əməliyyatlar səbəbi ilə neft-qaz məhsulları bazarında 

əhəmiyyətli pay sahibinə sanksiyaların tətbiq edilməsi enerji məhsullarının 

qiymətlərinə artırıcı təzyiq göstərmiş, neft qiymətləri son illərin maksimumuna 

yüksəlmişdir.  

2022-ci ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində müxtəlif markalar üzrə neftin orta aylıq qiyməti 101,6 

ABŞ dollarına bərabər olmuşdur ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 52,9% və ya 35,1 

ABŞ dolları çoxdur. OPEC-in məlumatlarına əsasən, ən yüksək orta aylıq qiymət 116,5 ABŞ dolları 

olmaqla, iyun ayında qeydə alınmışdır. Ötən ildən başlayaraq neft qiymətlərində izlənən yüksəlmə 

meyilləri cari ilin mart ayında daha da kəskinləşmiş və müxtəlif neft markaları üzrə qiymətlər 1 barel 

üçün 100 ABŞ dollarını keçmişdir. Qiymət artımının əsas səbəbi, yuxarıda da qeyd edildiyi kimi, 

hərbi əməliyyatların aktivləşməsi zəminində əsas neft ixracatçılarından olan Rusiyadan (qlobal xam 

neft istehsalının təxminən 12%-i) yanacaq idxalına embarqo tətbiqi ilə bağlı olmuş, qadağalar 
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fonunda Asiya regionu Rusiya nefti üçün əsas bazara çevrilmişdir. Mart ayında 90 ABŞ dolları ilə 

ticarət edilən Urals neftinin 1 barel üçün orta qiyməti hesabat dövrünün sonlarına doğru ucuzlaşaraq, 

təxminən 75 ABŞ dolları olmuş, qiymətin azalması bazarda pay itirməmək məqsədilə Asiya 

ölkələrinə ixracın artırılması ilə əlaqəli olmuşdur. Sentyabr ayından başlayaraq neftin qiymətində 

enmələr müşahidə olunmuş, qiymət 100 ABŞ dollarından aşağı düşmüş, azalma dinamikası qlobal 

iqtisadi artıma dair narahatlıqlar fonunda məcmu tələbin zəifləyəcəyi ilə bağlı olmuşdur.  

OPEC-in məlumatlarına əsasən, cari ilin sonunda Rusiya üzrə neft təklifinin ilin əvvəli ilə 

müqayisədə azalacağı, Avropa ölkələrinin neft tələbinin isə artacağı gözlənilir (Cədvəl 3). 

Ümumilikdə isə cari ilin birinci yarısında qlobal neft təklifi və tələbi arasında fərq 2021-ci ilə nisbətən 

azalmış, 3-ci rüb üzrə isə təklif tələbdən 1,3 mln. barel/gün çox olmuşdur (2021-ci ildə tələb təklifdən 

1,7 mln. barel/gün çox). 

Cədvəl 3. Qlobal neft təklifi və tələbi, mln. barel/gün 

Göstəricilər 2021 
2022 2023 

l rüb ll rüb lll rüb lV rüb l rüb ll rüb lll rüb lV rüb 

Neft tələbi 97,0 99,4 98,3 99,3 101,6 101,3 100,9 101,9 103,9 

Avropa 13,1 13,2 13,4 14,1 14,0 13,2 13,5 14,2 14,1 

Nef təklifi 95,3 99,0 98,5 100,6 - - - - - 

Rusiya 10,8 11,3 10,6 10,9 10,6 9,9 10,1 10,1 10,2 

Cədvəl OPEC-in hesabatları əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.  

Qlobal iqtisadi konyunktur nəzərə alınmaqla, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən neft qiymətlərinə 

dair proqnozlar da dəqiqləşdirilmiş, dərc edilmiş məlumatlara istinadən, davam edən hərbi 

əməliyyatlar və sanksiyalar səbəbi ilə neftin orta illik qiymətinin əsasən 85-100 ABŞ dolları 

intervalında olacağı proqnozlaşdırılmışdır (Cədvəl 4).  

Cədvəl 4. Brent markalı neftin qiymətinə dair proqnozlar, ABŞ dolları/barel 

Təşkilatlar 2023 Dərc olunduğu dövr 

BVF* 85,5 oktyabr 

DB 92,0 aprel 

AİB 95,0 sentyabr 

ABŞ Enerji İnformasiya Administrasiyası 94,6 oktyabr 

Avropa Mərkəzi Bankı 89,8 sentyabr 

"Fitch" 85,0 sentyabr 

Rusiya (Urals) 70,1 sentyabr 

Qazaxıstan 85,0 avqust 

"Goldman Sachs" 108,0 sentyabr 

"Morgan Stanley" 100,0 sentyabr 

"Barclays" 103,0 sentyabr 

“Bank of America” 94,0 sentyabr 

*Brent, WTI və Fateh markaları üzrə orta qiymət  
Cədvəl müvafiq təşkilatların dərc etdikləri proqnozlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.  
 

Enerji məhsulları səbətində 10,8% paya malik olan təbii qaz qiymətləri indeksi sentyabr ayında 

ötən ilin müvafiq ayı ilə müqayisədə 1,6 dəfə, o cümlədən Avropada təbii qazın qiyməti 2,6 dəfə 

bahalaşmışdır. Enerji məhsulları səbətinə daxil edilən digər xammal növü olan kömürün qiyməti isə 

analoji dövrə nisbətən 2,2 dəfə artmışdır. Dünya Bankının təbii qaz (Avropa) və kömür məhsulları 
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üzrə proqnozlarına əsasən, 2023-cü ildə bu məhsullar üzrə, müvafiq olaraq, 32,0% və 27% 

ucuzlaşma gözlənilir.  

 

1.1.4. Məhdud fiskal fəza və davamlı yüksək inflyasiya fonunda əksər ölkələr 

tərəfindən fiskal və monetar siyasətin sinxron şəkildə sərtləşdirilməsi həyata keçirilir 

ki, bu da qlobal iqtisadi artım üçün əhəmiyyətli təhdidlərdən hesab olunur.  

2021-ci ilin ikinci yarısından başlayaraq faiz dərəcələrinin artırılmasına dair qərarların əhatə 

dairəsi cari ildə daha da genişlənmişdir. Belə ki, məhdud fiskal fəza fonunda davamlı yüksək 

inflyasiya riskinin neytrallaşdırılması məqsədilə əksər ölkələr fiskal dəstəkdən imtina etməklə yanaşı, 

monetar siyasəti də sərtləşdirməyə qərar vermişlər. Nəticədə uzun müddətdir ki qeydə alınmayan 

fiskal və monetar siyasətin qlobal miqyasda sinxron şəkildə sərtləşdirilməsi müşahidə olunmaqdadır. 

Bu iki siyasətin birgə həyata keçirilməsi inflyasiya meyillərinə azaldıcı təsir göstərsə də, son nəticədə 

onsuz da kövrək olan qlobal iqtisadi artım üçün əhəmiyyətli təhdid hesab edilir.  

ABŞ Federal Ehtiyatlar Sistemi 2022-ci ilin 1-ci rübündən başlayaraq, Avropa Mərkəzi Bankı 

3-cü rübdə faiz dərəcələrinin artırılması ilə bağlı qərar qəbul etmişdir. Aparıcı iqtisadiyyatlarla yanaşı, 

digər ölkələrdə də analoji addımlar atılsa da, Rusiya və Ukrayna kəskin faiz dəyişiklikləri ilə yadda 

qalmış, Türkiyə isə fərqli siyasət nümayiş etdirərək, yumşaq siyasətə üstünlük vermişdir (Şəkil 2).  

Şəkil 2. Faiz dərəcələrinə dair qərarlar, faiz bəndi ilə 

Şəkil müxtəlif ölkələrin mərkəzi banklarının məlumatları əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib 
edilmişdir. 
 

Yüksələn inflyasiya təzyiqləri altında faiz dərəcələrinin artırılması borclanmanı 

bahalaşdırmaqla, istehlak və investisiya tələbinin zəifləməsi ilə müşayiət oluna bilər. Dezinflyasiya 

proseslərinə hədəflənən sərt monetar siyasətin inflyasiya ilə yanaşı, digər əhəmiyyətli makroiqtisadi 

göstəricilər üzrə də dinamikanın zəifləməsinə səbəb olacağı ehtimalları beynəlxalq təşkilatlar üçün 

2023-cü il üzrə bir çox aspektlərdə narahatlıq doğurur. Belə ki, iqtisadi artıma təhdidlə yanaşı, 

iqtisadiyyatlara fiskal və monetar dəstəyin azalması həm də qiymət artımından təsirlənmiş həssas 

əhali qruplarının rifahının daha da pisləşməsi və qlobal yoxsulluğun artması ilə nəticələnə bilər. Digər 

tərəfdən, məhdudlaşdırıcı pul-kredit siyasətinin tətbiq edilməsi nəticəsində borclanma prosesinin 

daha da bahalaşması son dövrlərdə yüksək sürətlə borclanan İEOÖ-lər üçün əhəmiyyətli maliyyə 
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risklərindən hesab edilməklə, İEÖ-lər və İEOÖ-lərin maliyyə vəziyyətlərindəki fərqi daha da böyüdə 

bilər.  

2023-cü il üçün məcmu tələb tərəfdən monetar siyasət üzrə qiymətlərin stabilliyi, fiskal siyasət 

üzrə isə ortamüddətli borc dayanıqlılığı gözlənilməklə həssas qruplara dəstək əsas prioritetlər hesab 

edilə bilərsə, məcmu təklif tərəfdən əsas çağırışlar kimi əmək bazarının tənzimlənməsi, iqtisadi 

artımın, həmçinin ticarət kanallarının aktivliyinin təmin olunması diqqətdə saxlana bilər.  

 

1.1.5. Pandemiyadan sonra xüsusi aktuallıq kəsb edən fiskal fəzanın bir qədər 

də məhdudlaşması ölkələri, xüsusilə də yüksək borc məbləğinə malik olan ölkələri 

fiskal siyasətə yenidən baxmağa vadar etmişdir.  

BVF-in məlumatlarına əsasən, 2023-cü ildə İEÖ-lər üzrə dövlət borcunun ÜDM-in 111,3%-nə 

yüksələcəyi proqnozlaşdırılır ki, bu da pandemiyadan əvvəlki dövrün analoji göstəricisindən 7,4 faiz 

bəndi çoxdur (Şəkil 3). Bu nisbət üzrə göstərici 2020-ci ildə özünün ən pik səviyyəsinə yüksəlmiş, 

növbəti illərdə azalma dinamikası qeydə alınsa da, hələ də 2019-cu ilin səviyyəsinə enmək mümkün 

olmamışdır. Mürəkkəb qlobal konyunktur fonunda dövlət xərcləmələrinin artmaqda davam etməsi 

dövlət borcunun ÜDM-ə nisbəti üzrə faiz göstəricisinin azalmasına mane olan əsas amildir. İEÖ-

lərdən fərqli olaraq, İEOÖ-lər üzrə növbəti illərdə dövlət borcunun ÜDM-ə nisbətinin yüksələn 

dinamikaya malik olacağı proqnzolaşdırılır. Bu yanaşma həm növbəti ildə iqtisadi artım tempinin 

nisbətən zəifləyəcəyi, həm də dövlət borclanmasının bahalaşacağı ilə əlaqələndirilə bilər. 

Şəkil 3. Dövlət borcunun ÜDM-ə nisbəti, % 

Şəkil BVF-in fiskal hesabatları əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

Əksər iqtisadiyyatlarda faiz dərəcələrinin artırılması ilə bağlı qərarların verilməsi borca xidmət 

xərclərini yüksəltməklə fiskal dayanıqlılığın əhəmiyyətini daha da yüksəltmiş, etibarlı fiskal çərçivə 

və ortamüddətli xərc trayektoriyasının tərtib edilməsinin zəruriliyini önə çıxarmışdır. Zəif iqtisadi 

artım, yüksələn borc səviyyələri, möhkəmlənməkdə olan ABŞ dolları İEOÖ-lərdə, xüsusilə də xarici 

valyutada borc öhdəlikləri və kəsiri böyük olan ölkələr üçün fiskal fəzanı məhdudlaşdırmaqla, manevr 

imkanlarını da azaltmaqdadır. Xammal ixracatçılarında xammal ixracından əldə edilən gəlirlər 

təhlükəsizlik yastığı rolunu oynasa da, bu ölkələrdə də dövlət maliyyəsinin dayanıqlı gəlir 

mənbələrinin bərpa edilməsi və artırılması rolu diqqətdə saxlanmalıdır.  
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1.2. Büdcə parametrlərinin layihələndirildiyi dövrdə Azərbaycanda makroiqtisadi 

meyillər 

 
1.2.1. Cari ilin ötən dövründə iqtisadi artım tamamilə qeyri-neft sahələri 

hesabına təmin edilmiş, yüksələn neft qiymətləri ÜDM-in nominal məbləğinə yenidən 

baxılması və dəqiqləşdirilməsi ilə nəticələnmişdir. 

2022-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkə iqtisadiyyatında 98077,8 mln. manat həcmində 

ÜDM istehsal edilmişdir ki, bu da ilin sonuna gözlənilən məbləğin 81,8%-ni ifadə edir. Baxılan dövr 

ərzində iqtisadi artım 5,6%-ə bərabər olmuşdur. Neft-qaz sektorunda azalmanın qeydə alınması 

fonunda iqtisadi artım tamamilə qeyri-neft sektoru hesabına təmin olunmuş, lakin hesabat dövründə 

neft və qaz qiymətlərinin əhəmiyyətli artımı nəticəsində neft sektorunun ÜDM-in nominal məbləğində 

payı yüksələrək, qeyri-neft sahələrinin payı ilə demək olar ki bərabərləşmişdir. Qeyd edək ki, neft-

qaz sektorunda əlavə dəyər istehsalının sabit qalacağı təqdirdə iqtisadi artım 6,4% ola bilərdi.  

Baxılan dövrdə qeyri-neft ÜDM-i 50285,8 mln. manata bərabər olmuş (gözlənilən məbləğin 

75,0%-i), ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 10,1% artmışdır. Qeyri-neft ÜDM-nin 2 rəqəmli 

artımına daha çox nəqliyyat sahəsi töhfə vermiş, bu sahə ilə yanaşı, sosial və digər sahələr, qeyri-

neft sənayesi, tikinti və turizm sahələri də iqtisadi artıma təkan vermişdir (Şəkil 4). Qeyri-neft 

sektorundan fərqli olaraq, azalmanın qeydə alındığı neft-qaz sektorunda əmtəəlik qaz hasilatı üzrə 

9,8% artım izlənsə də, neft hasilatı 5,4% azalmış və sahə üzrə dinamikanın (neft sektoru üzrə 2,5% 

azalma) müəyyənləşməsində əsas rol oynamışdır.  

 

Cari ilin ötən dövründə Azərbaycan iqtisadiyyatında artım təmin edilmiş, qlobal miqyasda 

olduğu kimi, ölkə iqtisadiyyatında da yüksək inflyasiya müşahidə olunmuş, əhali gəlirlərinin 

inflyasiyadan qorunması təmin edilmişdir. Dövlət büdcəsinin gəlir və xərclərində artım qeydə 

alınmış, büdcə profisitlə yerinə yetirilmişdir. Hesabat dövründə neftin dünya bazar qiymətinin 

əhəmiyyətli yüksəlməsi makroiqtisadi çərçivəyə əhəmiyyətli təsir etməklə dövlət büdcəsinin 

göstəricilərinə yenidən baxılmanı zəruri etmişdir.  

2023-cü il üzrə büdcə parametrlərinin hazırlanması zamanı əsas götürülən ölkənin sosial-

iqtisadi inkişaf proqnozları, qlobal iqtisadi meyillərdə olduğu kimi, əvvəlki illə müqayisədə nisbətən 

zəif iqtisadi artım və inflyasiya nəzərdə tutulmaqla tərtib edilmiş, makroiqtisadi çərçivənin 

hesablanması üçün ekzogen göstərici olan xam neftin dünya bazar qiymətində azalma 

proqnozlaşdırılmışdır. Təqdim edilən proqnozlara əsasən, növbəti ildə manatın məzənnəsinin sabit 

qalacağı nəzərdə tutulur. Dövlət büdcəsinin gəlir və xərclərinin artacağı və büdcənin kəsirlə yerinə 

yetiriləcəyi proqnozlaşdırılır.  

Sosial-iqtisadi inkişaf proqnozlarının tərtib edilməsi zamanı “Azərbaycan Respublikasının 

2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası”nda müəyyən edilmiş hədəflər nəzərə 

alınmışdır. 
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Şəkil 4. Qeyri-neft ÜDM-nin real dəyişməsi və dinamikaya təsir edən əsas sahə, % 

 

Şəkil DSK-nın məlumatları istinadən Hesablama Palatasının hesablamaları əsasında tərtib edilmişdir.  

 
Əksər qeyri-neft sahələrində, o cümlədən tikinti sektorunda yüksək artım (13,3%) izlənmiş, bu 

sahədə qeydə alınmış müsbət dinamika əsas kapitala investisiyaların, o cümlədən dövlət 

investisiyalarının artımı ilə əlaqəli olmuşdur. Belə ki, baxılan dövr ərzində əsas kapitala investisiyalar 

4,6%, o cümlədən qeyri-neft sektoruna yönəldilmiş vəsaitlər 18,1% artmışdır. Cəmi investisiyaların 

təxminən yarısının maliyyələşdirilməsində iştirak edən dövlət sektoru hesabına investisiya həcmi 

əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən nominal ifadədə 25,3% daha çox olmuşdur. Dövlət büdcəsinin 

icrası barədə məlumatlara əsasən, dövlət büdcəsinin Tikinti və şəhərsalma köməkçi bölməsində 

yanvar-avqust ayları ərzində Əsaslı vəsait qoyuluşu paraqrafı üzrə 1547,1 mln. manat (illik 

müqayisədə 27,7% çox), Sair torpaq, tikili və avadanlıqlar paraqrafı üzrə 2028,0 mln. manat (illik 

müqayisədə 3,1 dəfə çox) vəsait icra edilmişdir. Bu istiqamətdə vəsaitlərin artımına işğaldan azad 

olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası üzrə vəsaitlərin icrası əhəmiyyətli təsir etmişdir.  

2022-ci ilə dair təsdiq edilmiş “Büdcə zərfi”ndə neftin qiymətinin 50 ABŞ dolları qəbul edilməsi 

fonunda 2022-ci ilin yanvar-may aylarında “Azeri Light” markalı neftin bir barelinin qiymətinin 106,3 

ABŞ dolları olması büdcə parametrlərinə, eləcə də bu parametrlərin əsaslandığı makroiqtisadi 

çərçivəyə yenidən baxılmanı zəruri etmişdir. Həyata keçirilmiş yenidən baxılma zamanı 

makroiqtisadi çərçivənin bəzi əsas göstəricilərinin dəqiqləşdirildiyi və artırıldığına dair məlumatlar 

təqdim edilsə də, 2023-cü ilin “Büdcə zərfi”ndə cari il üzrə gözləntilərdə növbəti dəqiqləşdirmələr 

aparılaraq, gözləntilər bir qədər də yüksəldilmişdir (Şəkil 5). 2022-ci il üzrə ilkin təsdiq edilmiş 

proqnozlarla son dəqiqləşdirmələr arasında əhəmiyyətli fərqin yaranması il ərzində dünya 

iqtisadiyyatında müxtəlif növ makroiqtisadi şokların izlənməsi və kənar neqativ təsirlərin ölkə 

iqtisadiyyatına ötürülməsi ilə izah edilə bilər. Belə ki, neft-qaz qiymətlərində kəskin artımların qeydə 

alınması müvafiq sektor üzrə nominal məbləğin 2,0 dəfə artırılaraq 26,2 mlrd. manatdan 52,8 mlrd. 

manata çatması, ÜDM-in isə 33,3 mlrd. manat artırılaraq 119,9 mlrd. manata yüksəldilməsi ilə 

nəticələnmişdir.  
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Şəkil 5. 2022-ci il üzrə makroiqtisadi çərçivənin əsas elementləri, mlrd. manatla 

Şəkil müxtəlif illərə dair büdcə zərflərinə daxil olan məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib 
edilmişdir.  
 

1.2.2. Cari ilin sonuna qeyri-neft sektoru üzrə ÜDM-in bütün sahələrində artım 

nəzərdə tutulmuş, aparılmış təhlillər bəzi sahələr üzrə potensialın olduğunu deməyə 

əsas vermişdir.  

2022-ci ilin dövlət büdcəsinə yenidən baxılma zamanı investisiya xərclərinin artımının iqtisadi 

artıma töhfə verəcəyi səbəb göstərilməklə qeyri-neft ÜDM-i üzrə real artım tempi ilkin proqnozlara 

nisbətən daha yüksək proqnozlaşdırılmış, növbəti ilin “Büdcə zərfi”ndə cari il üzrə bu sektorun artım 

tempi bir qədər də yüksəldilmişdir. Cari ilin sonuna qeyri-neft ÜDM-nin bütün alt sahələri üzrə artım 

nəzərdə tutulmuş, aparılan hesablamalar gözlənilən artımın daha çox nəqliyyat, sosial sahələr, 

turizm və qeyri-neft sənayesindən formalaşacağını deməyə əsas vermişdir. Lakin tərəfimizdən 

aparılan təhlillər tikinti sektoru üzrə də müsbət töhfənin əhəmiyyətli olacağını deməyə əsas verir. 

Belə ki, tikinti sektoru üzrə cari ilin 9 ayında 13,3% real artımın izlənməsi və cari ilin 8 ayı ərzində 

tikinti və şəhərsalma köməkçi bölməsi üzrə icra faizinin 62,4% (gözlənilən məbləğə nisbətən) olması, 

eləcə də bu xərclərin daha çox il sonunda icra edilməsi təcrübəsi tikinti sahəsi üzrə real artımda  

potensialın olduğunu qeyd etmək imkanı verir.  

Cari ilin ötən dövründə qeydə alınmış meyillər tikinti ilə yanaşı, nəqliyyat və turizm sektoru üzrə 

də artımlarda potensialın olduğu fikrini formalaşdırır. Belə ki, regionda mövcud geosiyasi 

gərginliklərin izlənməsi fonunda ölkəyə turist axını sürətlənməkdədir ki, bu da cari ilin sonuna 

sözügedən sektorlarda aktivliyin yüksəlməsi ehtimalını artırır. Məlumat üçün bildirək ki, nəqliyyat və 

turizm sektorları üzrə 2022-ci ildə, müvafiq olaraq, 19,1% (9 ay üzrə 27,2%) və 44,9% (9 ay üzrə 

74,0%) artımın olacağı gözlənilir.  

Qeyd edək ki, Hesablama Palatası “Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsi 

haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının Qanun layihəsinə tərtib etdiyi Rəyində yenidən baxılma zamanı qeyri-neft sahələri 

üzrə proqnozlaşdırılan əlavə artımın tikinti ilə yanaşı, digər qeyri-neft sahələrində də qeydə alınması 

mümkünlüyünü şərh etmişdir.  

Dünyada inflyasiyanın yüksək səviyyədə qalması və bunun qlobal maliyyə şərtlərində kəskin 

sərtləşməyə səbəb olması, Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin yaratdığı mənfi təsirlər, təchizat 
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zəncirlərində pozulmalar və ərzaq böhranı qlobal miqyasda qeyri-müəyyənliyi artırmaqdadır ki, 

bunlar da öz növbəsində makroiqtisadi proqnozların hazırlanmasını çətinləşdirmişdir.  

 

1.2.3. Növbəti ildə manatın məzənnəsinin sabit qalacağı fonunda neftin müxtəlif 

qiymətlərində bəzi göstəricilər üzrə ssenarilər təqdim olunmuş, hər üç ssenaridə, eyni 

zamanda beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında növbəti il üzrə iqtisadi artımın 

müsbət dinamikaya malik olacağı proqnozlaşdırılmışdır. 

Növbəti ilin büdcə parametrləri əsas makroiqtisadi göstəricilərin proqnozlarına əsaslandığı 

üçün, makroiqtisadi proqnozların etibarlılığı növbəti ilin büdcə layihəsi, eləcə də ortamüddətli dövrdə 

fiskal dayanıqılılıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. 2023-cü ilə dair təqdim edilmiş “Büdcə zərfi”ndə, 

əvvəlki illərdən fərqli olaraq, bəzi əsas makroiqtisadi göstəricilər üzrə müxtəlif ssenarilər şərh edilmiş, 

neftin müxtəlif qiymətlərində olmaqla, pessimist, baza və optimist ssenarilər hazırlanmışdır. Növbəti 

ilin fiskal parametrləri baza ssenari əsas götürülməklə tərtib edilmişdir.  

Qeyd edək ki, beynəlxalq fiskal diaqnostika alətlərində fiskal çərçivənin ortamüddətli sosial 

iqtisadi inkişaf proqnozlarına əsaslanması, bu proqnozların müxtəlif makrossenariləri özündə ehtiva 

etməsi, həmçinin makroiqtisadi proqnozların əsaslandığı əsas fərziyyələrin açıqlanması məqbul 

hesab edilir.  

 

Təqdim edilmiş məlumatlara əsasən, 2023-cü ilə dair büdcə parametrləri layihələndirildiyi 

zaman həm fiskal, həm də makroiqtisadi çərçivənin bir çox elementlərinə birbaşa təsir edən neftin 

qiyməti ehtiyatlı yanaşma tətbiq edilməklə 50 ABŞ dolları nəzərdə tutulmuş, manatın məzənnəsinin 

sabit qalacağı fonunda orta illik inflyasiyanın nisbətən zəifləyəcəyi proqnozlaşdırılmışdır. Sadalanan 

ekzogen parametrlər üzrə dinamika nəzərə alınmaqla, növbəti ildə də iqtisadi artımın əsasən qeyri-

neft sektoru hesabına təmin olunacağı, əvvəlki illə müqayisədə nisbətən zəifləyəcəyi proqnoz edilir 

(Şəkil 6).  

Fiskal Şəffaflıq Məcəlləsi (BVF) 
 

Baza, yaxşı və təkmil təcrübələr 
 

2.1. Əhatəlilik – büdcə və fiskal proqnozlar fiskal perspektivlər barədə hərtərəfli mənzərə təmin 
etməlidir. 
2.1.2. Makroiqtisadi proqnozlar – Büdcə proqnozları əhatəli, həmçinin açıqlaması və izahı olan 
makroiqtisadi proqnozlara əsaslanmalıdır.  
Baza – Büdcə sənədləşməsinə əsas makroiqtisadi parametrlər üzrə proqnozlar daxil edilir.  
Yaxşı - Büdcə sənədləşməsinə əsas makroiqtisadi parametrlər üzrə proqnozlar və onların əsaslandığı 
fərziyyələr daxil edilir.  
Təkmil - Büdcə sənədləşməsinə əsas makroiqtisadi parametrlər, onların komponentləri üzrə proqnozlar 
və izahlar, həmçinin onların əsaslandığı fərziyyələr daxil edilir.  
 

3.1. Riskin açıqlanması və təhlili – Hökumətlər mütəmadi olaraq öz fiskal perspektivləri barədə 
icmal hesabatlar tərtib etməlidirlər.  
3.1.1.Makroiqtisadi risklər – Hökumət müxtəlif makroiqtisadi fərziyyələr nəticəsində fiskal nəticələrin 
baza proqnozlarından nə qədər fərqlənə biləcəyi barədə hesabat verir.  

Baza – Büdcə sənədləşməsinə fiskal proqnozların mühüm makroiqtisadi fərziyyələrə həssaslığı şərh 
edilir. 
Yaxşı – Büdcə sənədləşməsinə həm həssaslıq analizi, həm də alternativ makroiqtisadi və fiskal 
ssenarilər daxil edilir. 
Təkmil – Büdcə sənədləşməsinə həssaslıq analizi, alternativ ssenarilər və ehtimal olunan fiskal nəticələr 
barədə proqnozlar daxil edilir. 
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Şəkil 6. Makroiqtisadi çərçivənin əsas göstəriciləri, %, neftin qiyməti ABŞ dolları ilə 

 

Şəkil 2023-cü il üzrə “Büdcə zərfi”nə daxil edilmiş məlumatlara əsasən Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 
 

Təqdim olunan məlumatlara əsasən, 2023-cü ildə ÜDM-in nominal ifadədə 106012,8 mln. 

manat olacağı proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da 2022-ci il üzrə gözlənilən məbləğdən 13,9 mlrd. manat 

azdır. Nominal ifadədə azalma növbəti ildə neftin qiymətində nəzərdə tutulan 40 ABŞ dolları azalma 

ilə izah edilir. Qeyri-neft ÜDM-nin nominal məbləğində (73319,4 mln. manat) 9,2% artım 

proqnozlaşdırılmışdır. Aparılan hesablamalara əsasən, qeyri-neft ÜDM-i üzrə proqnozlaşdırılan 

artıma daha çox qeyri-neft sənayesi, həmçinin sosial və digər sahələrin töhfə verəcəyi nəzərdə 

tutulur. 

2023-cü ildə neft hasilatının 4,6% azalacağı, əmtəəlik qaz hasilatının isə 6,2% artacağı 

nəzərdə tutulmuş, qaz hasilatının artımı hesabına neft-qaz sektoru üzrə ÜDM-də artım olacağı 

proqnozlaşdırılmışdır. 

DB və BVF-nin Azərbaycan iqtisadiyyatına dair dərc etdikləri proqnozlara əsasən, növbəti ildə 

ölkə iqtisadiyyatında təxminən 2,5% ətrafında artım olacağı proqnozlaşdırılır ki, bu da Azərbaycanın 

rəsmi proqnozları ilə demək olar ki üst-üstə düşür. Təqdim edilmiş “Büdcə zərfi”ndə proqnozlar 

yerinə yetiriləcəyi halda, pandemiyadan sonrakı dövrdə qeydə alınmış kumulyativ artımın 2023-cü 

ildə 12,2%-ə yüksələcəyi nəzərdə tutulur (Cədvəl 5). 
 

Cədvəl 5. Beynəlxalq təşkilatların iqtisadi artıma dair bəzi ölkələr üzrə proqnozları, % 

Beynəlxalq 
təşkilatların 

hesabatlarında 
2021 icra 

BVF* DB** 
2023-cü il 2020-ci ilə 

nisbətən 

2022 2023 2022 2023 BVF DB 

Azərbaycan 5,6 3,7 2,5 4,2 2,8 12,2 13,1 

Gürcüstan 10,4 9,0 4,0 8,8 4,2 25,1 25,2 

Qırğızıstan 3,7 3,8 3,2 4,0 4,0 11,1 12,2 

Moldova 13,9 0,0 2,3 -0,7 2,6 16,5 16,0 

Rusiya 4,7 -3,4 -2,3 -4,5 -3,6 -1,2 -3,6 

Türkiyə 11,4 5,0 3,0 4,7 2,7 20,5 19,4 

Ukrayna 3,4 -35,0 - -35,0 3,3 - -30,6 

Qazaxıstan 4,1 2,5 4,4 3,0 3,5 11,3 11,0 

Özbəkistan 7,4 5,2 4,7 5,3 4,9 18,3 18,6 

“Büdcə zərfi”ndə 2021 icra 2022 2023 
2023-cü il 2020-ci ilə 

nisbətən 

Azərbaycan  5,6 3,5 2,7 12,2 

*2022-ci il oktyabr buraxılışı 
**2022-ci il sentyabr buraxılışı 
Cədvəl 2023-cü ilin “Büdcə zərfi, müvafiq beynəlxalq təşkilatların rəsmi proqnozları və Hesablama Palatasının 
hesablamaları əsasında tərtib edilmişdir.  
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1.2.4. Büdcə parametrlərinin layihələndirilməsi zamanı baza kimi istifadə edilən 

makroiqtisadi çərçivəyə dair proqnozlarla bağlı məlumatların ətraflı təqdim 

edilməməsi makrofiskal təhlillərin aparılmasına təsir etmişdir.  

Növbəti ilin dövlət büdcəsinin layihəsi və onunla birlikdə təqdim edilən sənədlərdə növbəti 

büdcə ili və gələn üç il üzrə iqtisadi və sosial-inkişaf konsepsiyasının, həmçinin proqnoz 

göstəricilərinin də olması tələbi həm “Büdcə sistemi haqqında” Qanunda, həm də “Dövlət büdcəsinin 

tərtibi və icrası Qaydaları”nda öz əksini tapmışdır. Lakin hər iki hüquqi aktda cari il üzrə gözlənilən 

göstəricinin təqdim edilməsi, eləcə də bu göstəricilərin tərkibi haqqında tələb müəyyən edilməmişdir. 

Qanunvericilikdə bununla bağlı konkret tənzimlənmənin olmaması “Büdcə zərfi”nin tərkibinə daxil 

edilən makroiqtisadi parametrlər üzrə siyahının dəyişməsi ilə nəticələnə bilir.  

Əvvəlki illər üzrə təqdim edilmiş zərflərin də təhlili göstərir ki, “Büdcə zərfi”nə daxil edilən sosial 

iqtisadi göstəricilərin proqnozları üzrə bəzi məlumatlar əvvəlki illərlə müqayisədə azaldılmış, 2022-

ci il üzrə gözlənilən rəqəmlər (bəzi göstəricilər istisna olmaqla) barədə məlumat verilməmiş, bu isə 

makrofiskal təhlilin həyata keçirilməsinə, bəzi göstəricilər üzrə 2022-2023-cü illərə dair müqayisənin 

aparılmasına təsir etmişdir. 

Məlumat üçün bildirək ki, “Dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası qaydaları”nın 2.3-cü maddəsinə 

əsasən, fevral ayının sonunadək Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən tərtib 

edilmiş ölkənin ortamüddətli iqtisadi və sosial inkişaf proqnozu dəqiqləşdirilir və mart ayının 1-dən 

gec olmayaraq Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə təqdim edilir. 2.4-cü maddəyə 

əsasən, ortamüddətli iqtisadi və sosial inkişaf proqnozu növbəti büdcə ili və gələn üç il üçün ölkənin 

sosial-iqtisadi inkişaf konsepsiyasının və proqnoz göstəricilərinin xülasəsini, makroiqtisadi 

göstəricilərinin proqnozunu və sosial-iqtisadi siyasətinin əsas prioritetlərini əhatə edir (Cədvəl 6).  

Cədvəl 6. “Dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası qaydaları”na əsasən, “Büdcə zərfi”nə daxil edilmiş 
makroiqtisadi göstəricilər 

Dövlət büdcəsinin tərtibi və 
icrası qaydaları, Maddə 2.4 

Tərkibi 
"Büdcə 
zərfi" 
2020 

"Büdc
ə zərfi" 

2021 

"Büdcə 
zərfi" 
2022 

"Büdcə 
zərfi" 
2023 

ÜDM 

real artım + + + + 

deflyator indeksi + + + + 

dövlət və qeyri-dövlət 
sektorunun payı 

+ - -  

neft və qeyri-neft sektorunun 
payı 

+ + + + 

onların artım və deflyator 
indeksləri 

+ + + + 

ÜDM-in istehsal strukturu 

artım və deflyator indeksləri + + + + 

ümumi buraxılış + + + + 

aralıq istehlak + + + + 

əlavə dəyər + + + + 

ÜDM-in sahə strukturu artım və deflyator indeksləri + + + + 

respublikada istehsal olunan 
əsas məhsul növlərinin 
sahələr üzrə natural 
göstəricilərinin proqnozu  

o cümlədən aksizli məhsulların 
növləri üzrə 

+ + + + 

 neftin dünya bazarında 
qiyməti 

  + + + + 

daxili və xarici investisiyalar strukturu  + + ~* ~* 
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real artım sürətləri + + + ~* 

əhalinin pul gəlirləri, xərcləri real artım sürətləri + + + + 

əhaliyə göstərilən pullu 
xidmətlər 

həcmi + - - - 

artım sürəti + - - - 

istehlak qiymətlərinin orta illik 
indeksi 

inflyasiya + + + + 

milli valyutanın orta illik 
məzənnəsi 

ABŞ dollarına nisbətdə  - - - + 

avroya nisbətdə  - - -  

mal və xidmətlərin ticarət və 
tədiyə balansına görə idxalının 
və ixracı  

əsas göstəricilər + + + + 

onun strukturu + + + + 

tədiyə balansı   + ~* ~* ~* 

*Məlumatlılıq azaldılmaqla, nisbətən təqdim olunmuşdur 
Cədvəl müvafiq hüquqi aktın tələblərinə və müxtəlif illərdə təqdim olunmuş büdcə zərflərinə əsasında Hesablama Palatası 
tərəfindən tərtib edilmişdir.  
 

Bununla bərarbər, “Büdcə zərfi”ndə orta aylıq əmək haqqı və əhalinin məşğulluq göstəriciləri 

üzrə tərkib açıqlanmamaqla, yalnız yekun göstərici açıqlanmışdır 
 

 
1.2.5. ÜDM və onun strukturuna dair məlumatların təhlili 2022-2026-cı illər üzrə 

təqdim edilmiş proqnozların “Azərbaycan Respublikasının 2022-2026-cı illərdə sosial-

iqtisadi inkişaf Strategiyası”na uyğun hazırlandığını deməyə əsas verir.  

ÜDM və onun strukturuna dair məlumatların təhlili 2022-2026-cı illər üzrə təqdim edilmiş 

proqnozların “Azərbaycan Respublikasının 2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf 

Strategiyası”na uyğun hazırlandığını deməyə əsas verir. Belə ki, proqnozlara əsasən, 2022-2026-cı 

illərdə hər il orta hesabla ÜDM-in 3,5%, qeyri-neft qaz ÜDM-nin 5,4% artacağı nəzərdə tutulmuşdur 

ki, bu da Strategiyada müəyyən edilmiş hədəflərə uyğundur (Cədvəl 7). 
 

 

Cədvəl 7. 2022-2026-cı illərdə orta illik real artım tempi, % 

Sahələr 
Strategiyada* müəyyən 

edilmiş hədəf 
Layihədə təqdim 
edilmiş proqnoz 

ÜDM 3-4 3,5 

Qeyri-neft-qaz ÜDM 5,0 5,4 

Kənd təsərrüfatı 4,0 4,0 

Nəqliyyat  5-dən çox 7,9 

Qeyri-neft/qaz sənayesi 8,3 8,3 

İnformasiya və rabitə 10-dan çox  11,4 

Tikinti 3,0 3,3 

Turizm, 2026-cı il 2019-cu ilə nisbətən 1,5 dəfə 1,5 dəfə 

ÜDM, 2026-cı il 2021-ci ilə nisbətən 1,2 dəfə 1,2 dəfə 

Qeyri-neft ÜDM, 2026-cı il 2021-ci ilə nisbətən 1,3 dəfə 1,3 dəfə 

*“2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası” 
Cədvəl 2023-cü ilin “Büdcə zərfi” və Strategiyaya daxil olan məlumatlar əsasında Hesablama Palatası 
tərəfindən tərtib edilmişdir.   

Yuxarıda qeyd edilənlərlə yanaşı, Strategiyada fiskal sabitlik üçün tənzimləmə çərçivəsinin 

təkmilləşdiriləcəyi və bu təməl şərtlərlə illik inflyasiyanın 4±2% intervalında qorunacağı hədəf kimi 

müəyyənləşdirilmiş, mövcud qanunvericilikdə inflyasiya proqnozlarının orta illik ifadədə təqdim 

edilməsi ilə bağlı tələbin müəyyənləşdirilməsi və “Büdcə zərfi”ndə də inflyasiya üzrə orta illik 

proqnozun təqdim edilməsi fonunda aidiyyəti istiqamətdə qiymətləndirmə aparılması mümkün 
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olmamışdır. Orta illik inflyasiya ilə bağlı proqnoz məlumatlarının təhlili isə 2022-2026-cı illərdə hər il 

orta hesabla 6,2% inflyasiyanın qeydə alınacağını deməyə əsas verir ki, bu da hədəf diapazonunun 

yuxarı həddindən bir qədər çoxdur.  

Qeyd edək ki, makroiqtisadi çərçivənin hesablanması üçün əhəmiyyətli ekzogen parametrlər 

olan neftin qiyməti və manatın məzənnəsi ortamüddətli dövrdə indikativ olaraq, sabit 

müəyyənləşdirilmiş, makroiqtisadi çərçivənin digər elementlərinin proqnozları da bu parametrlərin 

sabit qalacağı ehtimalına əsaslanmışdır.  

 

1.2.6. Məhsula və idxala xalis vergilər üzrə aparılan təhlillərlə bu komponentin 

ÜDM-də payının yüksək proqnozlaşdırıldığı və bu yanaşmanın ÜDM-in məbləğinə 

təsir etdiyi qənaətinə gəlinmişdir.  

Bazar qiymətləri ilə ÜDM-in komponenti olan məhsula və idxala xalis vergilərin məbləği 2022-

ci ilin yanvar-avqust aylarında 6460,9 mln. manat olmaqla, ÜDM-in 7,6%-ni təşkil etmiş, növbəti ildə 

isə bu komponentin 9666,8 mln. manatadək yüksəlməklə ÜDM-in 9,1%-nə bərabər olacağı 

proqnozlaşdırılmışdır. “Büdcə zərfi”nə əsasən, 2023-cü ildə əlavə dəyər vergisi üzrə 6010,3 mln. 

manat, aksiz üzrə 1373,0 mln. manat, xarici iqtisadi fəaliyyətə bağlı vergilər üzrə isə 1444,0 mln. 

manat vəsaitin dövlət büdcəsinə daxil olması nəzərdə tutulur. Bu vergilərin cəmi məbləği isə 8827,3 

mln. manat olmaqla, subsidiyalar cəmi məbləğdən çıxılmadığı halda belə, məhsula və idxala xalis 

vergilər üzrə proqnoz məbləğindən azdır. Qeyd edilən faktorların ÜDM-in məbləğinə təsir etdiyi 

qənaətinə gəlinmişdir. 

Fiskal sektor üzrə bu vergilərin real sektorda müvafiq vergilərdən az olması büdcənin tərtibi 

zamanı bu sektorlar arasında əlaqələrin bəzi hallarda diqqətdə saxlanmadığı qənaətinə gəlməyə 

imkan verir.  Qeyd edək ki, Milli Hesablar Sisteminin metodologiyasına əsasən, istehsal üsulu ilə 

hesablamalar zamanı əsas qiymətlərlə ÜDM-in bazar qiymətlərində ifadə edilməsi üçün sahələrdə 

yaradılmış əlavə dəyərin üzərinə məhsula və idxala xalis vergilər əlavə olunmalıdır. Məhsula və 

idxala xalis vergilər isə istehsal prosesində məhsulun dəyərinə əlavə edilməyən vergilərin cəmindən 

məhsula ayrılan subsidiyalar çıxılmaqla əldə edilir.  

 
1.2.7. Cari ilin ötən dövründə idxal inflyasiyası və istehsalçı qiymətləri indeksinin 

yüksək olması ölkə daxilində müşahidə olunan inflyasiyanın daha çox təklif amilləri 

ilə bağlı olduğunu deməyə imkan verir. 

2021-ci ildə iqtisadi aktivliyin canlanması ilə tələb və təklif arasında müşahidə olunan 

uyğunsuzluq tələb inflyasiyasının yüksəlməsi ilə müşayiət olunsa da, 2022-ci ildə Rusiya-Ukrayna 

arasında hərbi əməliyyatlar səbəbi ilə istehsalçı qiymətləri indeksinin bahalaşması tələb 

inflyasiyasının təklif inflyasiyası ilə əvəzlənməsini şərtləndirmişdir. Qlobal meyillərə analoji olaraq, 

ölkə daxilində də yüksək inflyasiya müşahidə olunmuş, hər ay orta hesabla 1,1% qiymət artımı 

izlənmişdir. DSK-nın məlumatlarına əsasən, 2022-ci ilin 9 ayında 13,4% orta illik inflyasiya qeydə 

alınmışdır. İstehlak səbətinin müxtəlif qruplar üzrə bölgüsünə əsasən, ikirəqəmli qiymət artımı ərzaq 
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məhsulları və ödənişli xidmətlər qrupu üzrə izlənsə də, ərzaq məhsullarının səbətdə payının böyük 

olması və bu qrup üzrə qiymətlərin daha sürətli artması ərzaq məhsulları üzrə bahalaşmanı inflyativ 

proseslərin əsas drayverinə çevirmişdir.  

Hesabat ilində ölkə daxilində qeydə alınan yüksək inflyasiya əsasən qlobal təklif həcmində 

şoklarla bağlı olmuş, dünya bazarlarında xammal və məhsul qiymətlərinin əhəmiyyətli artması idxal 

kanalları vasitəsilə yerli iqtisadiyyatda qiymətlərin nəzərəçarpacaq artımını şərtləndirmişdir. Belə ki, 

tədiyə balansı barədə məlumatlara əsasən, cari ilin birinci yarısında ölkəyə 5879,4 mln. ABŞ dolları 

mal idxalı həyata keçirilmişdir ki, bunun da 44,0%-ni istehlak malları təşkil etmişdir. İdxal həcminin 

təxminən yarısının istehlak məqsədli olması fonunda tərəfdaş ölkələrdə də yüksək inflyasiyanın 

qeydə alınması istehlak malları üzrə əhəmiyyətli qiymət artımında idxal amilinin rolunu vurğulamağa 

imkan verir (Şəkil 7). Qeyd edək ki, cari ilin yanvar-avqust ayları ərzində idxal məhsullarının qiymət 

indeksi ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 21,9% bahalaşmışdır.  
 

Şəkil 7. 2022-ci ildə idxal üzrə əsas 5 ticarət tərəfdaşımızda illik inflyasiya, % (sol şəkil), ölkələrin cəmi 
idxalda payı, % (sağ şəkil)  

 

Şəkil DGK və müvafiq ölkələrin rəsmi statistik məlumatları əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib 
edilmişdir.  
 

DSK-nın məlumatlarına əsasən, bazis inflyasiyası yanvar-sentyabr aylarında ötən ilin müvafiq 

dövrünə nisbətən 10,7% qeydə alınmışdır. Qeyd edək ki, bazis inflyasiyası hesablanan zaman 

istehlak səbətində qiymətləri dövlət tərəfindən tənzimlənən məhsullar və xidmətlər, həmçinin 

mövsümi xarakter daşıyan kənd təsərrüfatı məhsulları nəzərə alınmır.  

Baxılan dövr ərzində istehsalçı qiymətlərində bahalaşma müşahidə edilmiş, əvvəlki ilin müvafiq 

dövrü ilə müqayisədə sənaye məhsulları üzrə 112,1%, kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə 17,4%, poçt 

və kuryer xidmətləri üzrə 50,8%, İKT xidmətləri üzrə 10,9% bahalaşma izlənmişdir.   

 

1.2.8. Sabit məzənnə amili inflyasiyaya azaldıcı təsir göstərən əsas faktor olmuş, 

monetar hakimiyyət tərəfindən həyata keçirilən sterilizasiya tədbirləri və vahid xəzinə 

hesabının sərbəst qalığının artması inflyasiya təzyiqlərinin nisbətən səngiməsinə 

şərait yaratmış, ilin sonunda sərbəst qalığın dəyişməsinin monetar amillərə təsir 

göstərəcək əsas faktorlardan olması qənaətinə gəlinmişdir. 

Tərəfdaş ölkələrdə milli valyutaların dəyərsizləşməsi fonunda manatın məzənnəsinin sabit 

qalması manatın nominal effektiv məzənnəsinin möhkəmlənməsi ilə nəticələnmiş, bu da öz 
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növbəsində idxal inflyasiyasına azaldıcı təsir göstərmişdir. Belə ki, cari ilin avqust ayının sonuna ötən 

ilin müvafiq ayına nisbətən qeyri-neft sektoru üzrə nominal effektiv məzənnə 16,4% 

möhkəmlənmişdir.  

Məzənnə amili yanaşı, Mərkəzi Bank tərəfindən həyata keçirilən sterilizasiya tədbirləri 

dövriyyədə izafi pul kütləsinin azaldılması ilə nəticələnmiş, baxılan dövrdə manatla pul bazası ötən 

ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 14,3% artsa da, ilin əvvəli ilə müqayisədə 9,7% və ya 1732,7 mln. 

manat azalmışdır. AMB-nin məlumatlarına əsasən, 1 sentyabr tarixinə notlar vasitəsilə 570 mln. 

manat həcmində əlavə vəsaitin sterilizasiyası reallaşdırılmışdır ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə 

müqayisədə 270,0 mln. manat çoxdur. Ümumilikdə, yanvar-avqust ayları ərzində qiymətli kağızlar 

bazarında dövriyyədəki nominalın həcmi 3455,5 mln. manat təşkil etmiş, bunun 83,5%-i dövlət 

qiymətli kağızlarının, 16,5%-i isə AMB-nin notlarının payına düşmüşdür. Bazarda əhəmiyyətli paya 

malik olan dövlət istiqrazlarının ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə artımı, AMB notları üzrə 

analoji göstəricidən bir qədər çox olmaqla, 377,2 mln. manata bərabər olmuşdur. 

Ötən ilin sonuna nisbətən pul kütləsinin həcminin azalmasına həm də vahid xəzinə hesabının 

sərbəst qalığının artması azaldıcı təsir göstərmişdir. Belə ki, cari ilin yanvar-avqust aylarında vahid 

xəzinə hesabının sərbəst qalığı ötən ilin sonu ilə müqayisədə 2177,1 mln. manat artaraq 3446,1 mln. 

manata yüksəlmişdir (Şəkil 8). AMB-nin məlumatlarına əsasən, baxılan dövr ərzində manatla pul 

bazasının komponentlərindən olan dövriyyədə olan nağd pulların həcmi ilin əvvəli ilə müqayisədə 

1205,0 mln. manat artsa da, banklardakı müxbir hesablar 3106,0 mln. manat azalmışdır ki, bu da 

xəzinə qalığının artması ilə izah edilə bilər.  

 

Şəkil 8. Vahid xəzinə hesabının sərbəst qalığının və manatla pul bazasının aylıq dəyişməsi, mln. 
manatla 

 

Şəkil büdcənin icrasına dair hesabatlar və AMB-nin statistik məlumatları əsasında Hesablama Palatası 
tərəfindən tərtib edilmişdir.  
  

Şəkildən də göründüyü kimi, ötən ilin sonunda sərbəst qalığın azalması müvafiq olaraq 

manatla pul bazasının artmasına təsir göstərən amillərdən olmuşdur. 8 ayın nəticələrinə əsasən, 

3446,1 mln. manat sərbəst qalıqdan ilin sonunda istifadə ediləcəyi təqdirdə, bu, pul kütləsinə, eləcə 

də inflyasiyaya təzyiqin artması ilə nəticələnəcəkdir.  

Məlumat üçün qeyd edək ki, 2022-ci il 01 sentyabr tarixinə manatla geniş pul kütləsi (M2) 

26973,8 mln. manat olmuş, bu məbləğin 45,1%-i banklardan kənarda nağd pul kütləsinin (M0) 
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payına düşmüşdür (Cədvəl 8). Əvvəlki illərlə müqayisədə, nağd pul kütləsinin manatla geniş pul 

kütləsində payı azalmış və 2017-ci ildəki 60%-dən 45%-dək enmişdir.  

 

Cədvəl 8. Pul kütləsinə dair bəzi göstəricilər, mln. manatla, dövrün sonuna 

Pul kütləsi 2017 2018 2019 2020 2021 2022 8 ay 

Manatla geniş pul kütləsi 
(M2) 12466,4 14643,6 18238,6 20305,5 23874,9 26973,8 

Banklardan kənarda nağd 
pul (M0) 7490,3 7601,4 9501,1 10773,4 10940,8 12169,3 

Manatla tələb edilənədək 
depozitlər 3053,9 4673,3 5896,8 7091,2 9631,7 10897,2 

Manatla müddətli 
depozitlər 1922,2 2369 2840,7 2440,9 3302,4 3907,3 

M0-ın M2-də payı, % 60,1 51,9 52,1 53,1 45,8 45,1 

Cədvəl AMB-nin məlumatları əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

1.2.9. Hesabat ilində ikirəqəmli olacağı gözlənilən orta illik inflyasiyanın növbəti 

ildə nisbətən zəifləyərək təkrəqəmli olacağı proqnozlaşdırılmış, Hesablama Palatası 

tərəfindən aparılan hesablamalar həm cari il, həm də növbəti il üzrə inflyasiyanın 

proqnozlarının optimist yanaşma ilə hesablandığını deməyə imkan vermişdir. 

2022-ci il üzrə “Büdcə zərfi”ndə orta illik inflyasiya üzrə təqdim edilmiş proqnozlara əsasən, 

2022-ci ildə inflyasiyanın 4,0% olacağı nəzərdə tutulmuş, dövlət büdcəsinə yenidən baxılma zamanı 

bu göstərici artırılaraq, 12,5%-ə yüksəldilmişdir.  

Qeyd edək ki, Hesablama Palatası 2022-ci ilin dövlət büdcəsinin layihəsinə dair Rəyində 

inflyasiyanın 4,0% proqnozlaşdırılması zamanı optimist yanaşmanın tətbiq edildiyini şərh etmişdir.  

2023-cü ilin büdcə layihəsi ilə birgə təqdim edilmiş sənədlərdə orta illik inflyasiyanın 2022-ci il 

üzrə 12,5%, 2023-cü ildə isə 6,9% proqnozlaşdırıldığı qeyd edilmişdir. Lakin cari ilin 9 ayında 

müvafiq göstəricinin 13,4% olduğunu və ilin sonunda fiskal stimullar da səbəb olmaqla tələbin adətən 

aktivləşdiyini nəzərə alaraq, 2022-ci il üzrə gözlənilən orta illik inflyasiyanın optimist olduğu 

qənaətindəyik. 

Qeyd edək ki, Mərkəzi Bankın 2022-ci il üzrə pul siyasətinin başlıca istiqamətlərinə dair 

açıqladığı məlumatlara əsasən, illik inflyasiyanın hədəf diapazonu 4±2% müəyyənləşdirilmiş, ilin 

ikinci yarısından inflyasiyanın bu diapazonun yuxarı intervalına doğru hərəkət edəcəyi bildirilmişdir. 

2023-cü il üzrə orta illik inflyasiya göstəricisinə əvvəlki ilin yüksək göstəricisinin də təsir etdiyi 

diqqətdə saxlanmaqla, növbəti ildə proqnozlaşdırıldığı kimi 6,9% inflyasiya müşahidə olunması üçün 

2023-cü ildə kifayət qədər zəif templi qiymət artımları qeydə alınmalıdır. Lakin növbəti ildə də dövlət 

büdcəsi xərclərinin, o cümlədən cari xərclərin artırılacağına dair proqnozlar, bundan əlavə vahid 

xəzinə hesabının qalığından yönəldilməsi nəzərdə tutulan vəsaitin istifadə edilməsi (borc 

öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi istisna olmaqla) ehtimalı növbəti ildə də orta illik inflyasiyanın 

proqnozlaşdırılmış göstəricisin optimist yanaşma ilə hesablandığı qənaətinə gəlməyə imkan verir.  
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Məlumat üçün bildiririk ki, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də Azərbaycan üzrə inflyasiya 

gözləntilərinə yenidən baxılmış və növbəti il üzrə proqnozlar artım istiqamətində dəqiqləşdirilmişdir 

(Cədvəl 9).  

Cədvəl 9. Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan üzrə inflyasiyaya dair proqnozları, % 

Göstərici 

2022 2023 

BVF DB BVF DB 

İlkin Yenilənmiş İlkin Yenilənmiş İlkin Yenilənmiş İlkin Yenilənmiş 

Orta illik 
inflyasiya 

12,3 12,2 9,0 12,5 8,7 10,8 6,6 9,5 

Cədvəl müvafiq beynəlxalq təşkilatların rəsmi proqnozları əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib 
edimişdir. 

 

1.2.10. Hesabat dövründə müşahidə olunan qlobal iqtisadi meyillər tədiyə 

balansında cari hesablar balansının böyük məbləğdə profisitlə icrası ilə nəticələnmiş, 

əlavə valyuta daxilolması ölkənin fiskal parametrlərinə müsbət təsir etmişdir.  

AMB-nin tədiyə balansı barədə statistik məlumatlarına əsasən, 2022-ci ilin birinci yarısında 

cari əməliyyatlar hesabında 10330,9 mln. ABŞ dolları həcmində profisit qeydə alınmış, bu məbləğ 

2021-ci il üzrə yekun məbləğdən 2039,3 mln. ABŞ dolları çox olmuşdur. Əhəmiyyətli profisitin 

formalaşmasına xarici ticarət balansı (xüsusilə də neft malları üzrə) və təkrar gəlirlər (xüsusilə də 

fiziki şəxslərin pul baratları) üzrə profisit təsir göstərmişdir (Şəkil 9). 
 

Şəkil 9. Cari əməliyyatlar hesabının balansı, rüblük, mln. ABŞ dolları ilə 

Şəkil AMB-nin məlumatları əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmşdir. 
 

Mart ayından etibarən dünya bazarlarında xammal qiymətlərinin, o cümlədən enerji 

məhsullarının qiymətlərinin nəzərəçarpacaq dərəcədə yüksəlməsi neft sektoru üzrə malların 

ixracının cari ilin birinci rübü ilə müqayisədə kəskin artımına səbəb olmuşdur. Belə ki, malların ixracı 

üzrə profisitdə rüblük ifadədə qeydə alınmış 2653,2 mln. ABŞ dolları artım tamamilə neft-qaz 

sektorunun payına düşmüş, digər məhsullar üzrə ixrac məbləği demək olar ki dəyişilməz qalmışdır. 

Qeyri-neft ixracı ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 32,7% artsa da, ümumilikdə mal ixracının 

92,5%-i neft-qaz sektoruna məxsus olmuş, bu nisbət neft qiymətlərinin artımı səbəbi ilə əvvəlki ilin 
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müvafiq dövrünə nisbətən artmışdır. Malların idxalı 5879,4 mln. ABŞ dolları, o cümlədən istehlak 

mallarının idxalı 2586,2 mln. ABŞ dollarına bərabər olmuşdur.  

Cari əməliyyatlar hesabı üzrə profisitin artmasına təsir göstərən təkrar gəlirlər əsasən fiziki 

şəxslərin pul baratları hesabına profisitlə icra edilmişdir. Fiziki şəxslərin pul baratlarının ölkələr üzrə 

bölgüsünə əsasən, cari ilin 6 ayında bu istiqamətdən daxil olmuş1604,3 mln. ABŞ dollarının əsas 

hissəsi Rusiyanın payına düşmüş, bu ölkədən 6 ay ərzində qeydə alınmış 1283,1 mln. ABŞ dolları 

həcmində daxilolmaların 92,2%-i 2-ci rübdə icra edilmişdir. Bununla da, fiziki şəxslərin pul 

baratlarında Rusiyanın payı əvvəlki ilin 6 ayı ilə müqayisədə 27 faiz bəndi artaraq, 80%-ə 

yüksəlmişdir.  

2022-ci ilin birinci yarısında tədiyə balansında müsbət dinamikanın izlənməsi əsas fiskal 

parametrlərə də təsir göstərmiş, neft-qaz sektoru üzrə malların ixracından əldə edilən gəlir həm DNF-

in, həm də dövlət büdcəsinin müvafiq gəlirlərinin proqnozdan artıq icrası ilə nəticələnmiş, həmçinin 

daxil olan əlavə valyuta həcmi valyuta bazarında tələb-təklif həcminə təsir göstərməklə, DNF 

vəsaitlərindən qənaətli istifadəyə şərait yaratmışdır. Belə ki, baxılan dövr ərzində ehtiyat aktivləri 

4633,5 mln. ABŞ dolları artmış, DNF-in aktivləri 45307,0 mln. ABŞ dollarına yüksəlmişdir.  

Tədiyə balansı üzrə proqnozlaşdırılan meyillərin əsas determinantlarından biri neft-qaz amili 

olmuş, növbəti illərdə neftin qiymətinin sabit götürülməsi, həmçinin neft-qaz hasilatının volatil 

dinamika ilə proqnozlaşdırılması cari əməliyyatlar hesabı üzrə profisitin formalaşmasına təsir 

göstərmişdir. Belə ki, 2023-cü ildə cari əməliyyatlar hesabının balansı 5217,3 mln. ABŞ dollarına 

bərabər olsa da, bu məbləğin 2026-cı ilədək 2295 mln. ABŞ dollarına enəcəyi nəzərdə tutulur. 

Azalma dinamikasının davam etməsi malların ixracı üzrə proqnozlaşdırılmış, neft və qaz sektorunda 

mal ixracının 17239,5 mln. ABŞ dollarından 2026-cı ildə 12888,3 mln. ABŞ dollarına enəcəyi 

nəzərdə tutulmuşdur.  

Təqdim edilmiş məlumatlara əsasən, 2023-2026-cı illərdə ölkənin ixrac portfelində neft-qaz 

mallarının payının azalacağı proqnozlaşdırılır ki, bu da həm qeyri-neft məhsullarının ixracının 

artması, həm də neft-qaz məhsullarının ixrac həcminin azalması ilə izah edilə bilər. Qeyri-neft 

sektoru üzrə malların ixracında növbəti illərdə sabit olaraq 12% artımın proqnozlaşdırılması 

şəraitində qeyri-neft ixracın müvafiq sahə üzrə mal idxalını maliyyələşdirməsində yaranan kəsirin 

nisbətən sabit qalacağı nəzərdə tutulur.  
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II BÖLMƏ. “BÜDCƏ ZƏRFİ”NƏ DAXİL EDİLƏN AİDİYYƏTİ SƏNƏD VƏ 

GÖSTƏRİCİLƏRİN QANUNVERİCİLİYƏ VƏ STRATEJİ SƏNƏDLƏRƏ 

UYĞUNLUĞUNUN TƏHLİLİ 

 

2.1. 2023-cü il dövlət büdcəsinin layihəsinin “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun tələblərinə uyğunluğu 
 

 

2.1.1. 2023-cü ilin dövlət büdcəsinin layihəsi və onunla birlikdə təqdim edilən 

sənədlərin tərtibi və strukturu ilə bağlı “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun müəyyən etdiyi tələb və müddətlər əsasən gözlənilmişdir. 

2023-cü 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 edilmişdir (Maddə 4). Eyni 

zamanda, qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 28 yanvar tarixli 

82s nömrəli Sərəncamı ilə 2023-cü ilin dövlət büdcəsinin layihəsinin tərtibinə Qanunla müəyyən 

edilmiş müddətdə başlanılmışdır ki, bu da Qanunun 11.1-ci maddəsinin tələblərinə uyğundur. 

Qanunun 11.15-ci maddəsinə əsasən, Hesablama Palatasına Azərbaycan Respublikasının Vergi 

Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş güzəşt və azadolmalar da daxil olmaqla,  dövlət büdcəsinin və icmal 

büdcənin layihəsi və sonrakı üç il üçün icmal büdcənin göstəriciləri təqdim edilmişdir. Azərbaycan 

Növbəti ilin dövlət büdcəsi layihəsi tərtib edilərkən “Azərbaycan Respublikasının 2022-

2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası” əsasən diqqətdə saxlanmış, layihənin tərtibi 

və strukturu ilə bağlı “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun müəyyən 

etdiyi tələb və müddətlər əsasən gözlənilmişdir.  

2023-cü ilin dövlət büdcəsinin proqnozları üzrə büdcə qaydasına riayət edilmiş, büdcə 

qaydası üzrə hədəflərin yerinə yetirilməsinə bir sıra faktorlar da şərait yaratmışdır.  

“Büdcə zərfi”ndə təqdim edilən sənədlərdə bir sıra yeniliklər tətbiq edilmiş, məlumatların 

keyfiyyətinin və həcminin yüksəldilməsi istiqamətində addımlar atılmışdır. Dövlət büdcəsi 

barədə qanun layihəsinə dair izahatda fiskal dayanıqlılığın təmin edilməsinə təsir göstərən 

risklər barədə məlumat əvvəlki illərə nisbətən daha geniş əks etdirilmişdir.  

Rəydə Dövlət maliyyəsi üzrə əlavə risklər, büdcə sənədləşməsinə daxil edilən sənədlərin 

göstəricilərində dəqiqləşdirilmələrin aparlmasının vacibliyi Hesablama Palatası tərəfindən qeyd 

edilmişdir.Dövlət maliyyəsinin idarəetməsinin təkmilləşdirilməsi, beynəlxalq təcrübəyə 

uyğunluğun təmin edilməsi, dövlət büdcəsinin gəlir və xərclərinin vahid büdcə təsnifatına uyğun 

uçotunun aparılması istiqamətlərində Hesablama Palatasının əvvəlki rəylərində qeyd edilmiş 

bəzi məsələlər təqdim edilmiş “Büdcə zərfi”ndə tam və ya qismən nəzərə alınmış, bəzi 

tövsiyələrin isə icrası təmin edilməmişdir. 



Dövlət büdcəsinin layihəsinə rəy                                                                                             2023        

26 
 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 23 sentyabr tarixli 369 nömrəli Qərarı ilə dövlət 

büdcəsinin və icmal büdcənin layihələri və sonrakı üç il üçün icmal büdcənin göstəriciləri, habelə 

növbəti və sonrakı 3 il üzrə iqtisadi və sosial inkişaf konsepsiyası və proqnoz göstəricilər bəyənilmiş, 

qeyd edilən layihələr Qanunda nəzərdə tutulmuş digər sənədlərlə birlikdə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə təqdim edilmişdir.  

Qeyd edək ki, hazırkı qanunvericilik sentyabr ayının 15-dək dövlət büdcəsinin və icmal 

büdcənin layihəsi və sonrakı üç il üçün icmal büdcənin göstəricilərinin Hesablama Palatasına təqdim 

edilməsi ilə bağlı tələbi müəyyən edir. Rəylərin hazırlanması zamanı dövlət büdcəsinin əsas 

parametrləri üzrə proqnoz göstəricilərinin əsas makroiqtisadi göstəricilərə və ölkənin strateji 

sənədlərinə uyğunluğunun qiymətləndirilməsi məqsədilə 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. 

  

2.1.2. 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 maddəsində müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən növbəti büdcə ili üzrə dövlət büdcəsi ilə bağlı Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisinə təqdim edilməli sənədlər göstərilmişdir (Cədvəl 10):  
 

Cədvəl 10. Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il dövlət büdcəsi layihəsi və onunla birlikdə təqdim 
edilən sənədlərin Qanunun 12-ci maddəsinin tələblərinə uyğunluğu 

Maddə 
Maddənin tələbi 

 

Təqdim 
edilmiş  

✔ 
Qismən 
təqdim 
edilmiş  

≈ 
 

Qeyd 

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 vəsaiti hesabına maliyyələşdirilməsi 
nəzərdə tutulan məqsədli proqramlar 

≈ 

“Büdcə zərfi”nə bu istiqamətdə ayrıca sənəd 
daxil edilməmiş, İzahatda müxtəlif sahələr 
üzrə dövlət proqramları ilə bağlı məlumat 

verilmişdir.  

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 

✔   
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12.1.8 

növbəti il üzrə dövlət büdcəsinin və icmal büdcənin, 
habelə sonrakı üç il üzrə icmal büdcənin layihələrinə 
uyğun olaraq investisiya layihələrinin sahələr və 
istiqamətlər üzrə ümumi məbləğlərini özündə əks 
etdirən dövlət investisiya proqramının layihəsi 

≈ 

DİP-in bölgüsü yalnız istiqamətlər üzrə 
verilmiş, eyni zamanda Strategiyanın 
layihələrinin maliyyələşdirilməsinə yönəldilən 
xərclərin sahələr və istiqamətlər üzrə bölgüsü 
açıqlanmamışdır. 

 

12.1.10 

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

✔ 

“Büdcə zərfi”nə “Dövlət sosial müdafiə 
fondunun 2023-cü il büdcəsi haqqında”, 
“İşsizlikdən sığorta fondunun 2023-cü il 
büdcəsi haqqında” qanun layihələri və qanun 
layihələrinə dair izahatlar daxil edilmişdir. 

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 

✔  

12.1.13 büdcədənkənar əməliyyatlara dair icmal hesabat ✔    

12.1.14 
cari ilin ötən dövrü üçün xalis maliyyə aktivləri barədə 
arayış ✔   

12.1.15 
müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən 
edilən digər sənədlər ✔ 

“Büdcə zərfi”nə 2022-ci ilin ilk 8 ayında dövlət 
büdcəsinin icrasına dair arayış, “AR-da 2023-

cü il üçün yaşayış minimumu haqqında” və 
“AR-da 2023-cü il üçün ehtiyac meyarının 

həddi haqqında”, habelə bir sıra Qanunlara 
dəyişikliklərlə bağlı layihələr daxil edilmişdir. 

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

2.1.3. “Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il dövlət büdcəsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun layihəsi “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun müəyyən etdiyi tələblərə əsasən 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 

11).  

Cədvəl 11. “Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanun layihəsinin Qanunun 16-cı maddəsinin  tələblərinə uyğunluğu 

Maddə 
Maddənin tələbi 

 

Əks 
etdirilmişdir 

✔ 
 Qismən 

əks 
etdirilmişdir 

≈ 
 

Göstəricinin 
qanun 

layihəsində 
əks 

olunduğu 
maddə 

Qeyd 

16.1.1 gəlirlərin və xərclərin ümumi məbləği ✔ 

 

1.  

16.1.3 mədaxil mənbələri üzrə gəlirlərin məbləği ✔ 

 

2.   

16.1.4 mənbələr üzrə qrantlar və transfertlər 
✔ 

 
2.14. 

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 
müəyyən etdiyi orqandan 
(qurumdan) daxilolmalar 

(transfertin yuxarı həddi) Qanun 
layihəsində göstərilmiş, 

qrantlardan daxilolmaların nəzərdə 
tutulması ilə bağlı məlumat əks 

etdirilməmişdir. 

16.1.5 
ayrı-ayrı gəlirlərin büdcələr arasında bölgüsü 
və ayırma normaları 

✔ 5.- 6. və  9.   
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16.1.6 
funksional və iqtisadi təsnifata uyğun olaraq 
paraqraflar səviyyəsində xərclərin məbləği 

✔ 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.  

* 

16.1.7 

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

✔ 7.1.6.   

16.1.8 
büdcə ssudalarının ümumi məbləği və 
istiqamətləri 

   

Qanun layihəsində müvafiq 
göstəricinin əks etdirilməməsi bu 
istiqamətin nəzərdə tululmadığını 

deməyə əsas verir. 

16.1.9 
daxili və xarici dövlət borclarının faizləri və 
əsas məbləğləri üzrə ödənişlər 

≈ 
 

11. 
Qanun layihəsində yalnız xərclər 
üzrə nəzərdə tutulan ödənişlər 

barədə məlumat verilmişdir. 

16.1.10 
dövlətin üçüncü tərəf qarşısında öhdəliyinin 
yuxarı həddi 

   Qanun layihəsində müvafiq 
göstəricilərin əks etdirilməməsi bu 
istiqamətdə öhdəliklərinin nəzərdə 
tululmadığını deməyə əsas verir. 16.1.11 sair beynəlxalq öhdəliklərin məbləği    

16.1.12 ehtiyat fondlarının 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 ✔ 13.   

16.1.15 
dövlət büdcəsinin müdafiə olunan xərc 
maddələri 

✔ 13.   

16.1.16 
dövlət büdcəsi kəsirinin yuxarı həddinin 
məbləği 

✔ 14.   

16.1.17 
ARDNF-in gəlirləri nəzərə alınmadan icmal 
büdcə kəsirinin yuxarı həddinin məbləği 

✔ 16.   

16.1.18 
icmal büdcənin xərclərinin yuxarı həddinin 
məbləği 

 
 

✔ 15.   

16.1.19 
təsdiq olunması zəruri hesab edilən digər 
göstəricilər. 

✔ 3. və 4. 

Əlavə olaraq, Qanun layihəsində 
məqsədli büdcə fondlarının 

mədaxil mənbələri və 1 mədaxil 
mənbəyi üzrə yığımın faiz 
göstəricisi əks etdirilmişdir.  

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 təsdiq 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.  Başqa sözlə “Büdcə zərfi”nə xərclərin iqtisadi təsnifat üzrə maddə və yarımmaddə 

səviyyəsində layihəsi daxil edilsə də, qanunvericilikdə xərclərin bölmə, köməkçi bölmə, paraqraflar 

səviyyəsində (maddə və yarımmaddə səviyyəsi qeyd edilmədən) təsdiq edilməsi məsələsi 

konkretləşdirilmir.  
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2.2. Dövlət büdcəsinin layihəsi və onunla birlikdə təqdim edilmiş sənədlərin 

“Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”ə  və “Azərbaycan 

Respublikasının 2022─2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası”na 

uyğunluğu  
 

2.2.1. 2023-cü ilin dövlət büdcəsinin layihəsində Strategiyanın maliyyə 

tutumunun göstərilməsi fonunda Strategiya üzrə proqnozlaşdırılmış xərclərin 

tədbirlər üzrə bölgüsünün əks etdirilməməsi və aidiyyəti xərc istiqamətləri üzrə 

verilməməsi büdcə layihəsinin strateji sənədə uyğunluğunun qiymətləndirilməsinə 

təsir etmiş, Strategiyada nəzərdə tutulmuş tədbirlərin bir hissəsinin dövlət 

büdcəsində nəzərə alındığı, bir hissəsinin isə dövlət büdcəsinin müvafiq 

göstəricilərində birbaşa əks etdirilmədiyi qənaətinə gəlinmişdir. 

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.  

Qeyd edilən Sərəncamın icrasının təmin edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2022-ci il 22 iyul tarixli  3378 nömrəli Sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasının 

2022‒2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası” təsdiq edilmişdir.  

Sərəncamda Strategiyada nəzərdə tutulmuş tədbirlərin əlaqələndirilməsi, icrası, icrasına 

nəzarət, hesabatlılığı, monitorinqi və qiymətləndirilməsi, həmçinin  icrası davam etməkdə olan 

konsepsiya, strategiya, dövlət proqramı, milli fəaliyyət planları və bu kimi digər sənədlərin Strategiya 

ilə əlaqələndirilməsinə dair tapşırıqlar verilmişdir. Adı çəkilən məsələlərlə yanaşı, Azərbaycan 

Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi ilə birlikdə 

Strategiyada dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulmuş tədbirlərin 

icrası üçün tələb olunan vəsaitin dövlət büdcəsinin 2023‒2026-cı illər üzrə proqnozlarında nəzərdə 

tutulması ilə bağlı zəruri tədbirlərin görülməsi tapşırılmışdır.  

2023-cü ilin dövlət büdcəsinin layihəsi ilə birlikdə təqdim edilən sənədlərdə “Azərbaycan 2030: 

sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”in və “Azərbaycan Respublikasının 2022-2026-cı illərdə 

sosial-iqtisadi İnkişaf Strategiyası”nın reallaşdırılması büdcə siyasətinin əsas istiqamət və 

hədəflərinin müəyyən edilməsi zamanı nəzərə alınan əsas strateji makrofiskal çağırışlar arasında 

yer almışdır. Strategiyada dövlət büdcəsindən maliyyələşməsi nəzərdə tutulan layihə və tədbirlərin 

həyata keçirilməsi üçün tələb olunan resursların da büdcə qaydasına əsaslanan yeni makrofiskal 

çərçivəyə xələl gətirmədən ortamüddətli resurs zərfi ilə uzlaşdırılması və səmərəli mobilizasiyasının 

büdcə siyasəti qarşısında duran əsas çağırışlardan olması şərh edilmişdir. 
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Büdcə sənədləşməsində Strategiyanın əhatə etdiyi dövrdə tədbirlərin reallaşdırılması üçün 

dövlət büdcəsinin vəsaitlərinə tələbat və nəzərə alınmış maliyyə təminatı barədə məlumatlara yer 

verilməsə də, təhlil 2023-cü il üçün bu istiqamətdə ümumilikdə 5350,2 mln. manatın nəzərdə 

tutulduğunu, bunun da əsas hissəsinin (56,1%) 4-cü Prioritet üçün proqnozlaşdırılan xərclər 

olduğunu deməyə imkan verir. (Cədvəl 12). 

Cədvəl 12. “Azərbaycan Respublikasının 2022─2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası”nın 
2023-cü il üzrə dövlət büdcəsində maliyyə tutumu, mln. manatla 

İstiqamət 2023 

Strategiya üzrə cari xərclər  1250,2 

Strategiya üzrə investisiya xərcləri (4 cü Prioritet istisna olmaqla) 1100,0 

İşğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidənqurulması və bərpası ilə bağlı xərclər (4 cü Prioritet) 3000,0 

Cəmi 5350,2 

Ilk istiqamətə yalnız Strategiya adı altında xərclər daxil edilmişdir. 
Cədvəl “Büdcə zərfi”nə daxil edilən məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən hazırlanmışdır. 

 

  

Qeyd edək ki, Strategiya üzrə nəzərdə tutulmuş xərclər büdcə layihəsində konkret qurumlar 

və tədbirlər üzrə göstərilməyərək, funksional təsnifatın köməkçi bölmələri (bəzi hallarda paraqraflar) 

üzrə iqtisadi təsnifatın istiqamətləri qeyd edilməklə cəmi məbləğlə əks etdirilmişdir.  

Strategiyanın tədbirlərinin maliyyə təminatı funksional təsnifat üzrə əsasən aidiyyəti köməkçi 

bölmə və paraqraflarda (“Ümumi dövlət xidmətləri”, “Müdafiə və milli təhlükəsizlik”, “Mənzil və 

kommunal təsərrüfatı”, “İqtisadi fəaliyyət” bölmələri istisna olmaqla) nəzərdə tutulmayaraq, 

bölmələrin “digər” kimi təsnifləşdirilən köməkçi bölmələrində proqnozlaşdırılmışdır. Lakin təhlil 

Strategiyanın tədbirlərinin müxtəlif köməkçi bölmələri əhatə etdiyi barədə qənaətə gəlməyə imkan 

verir. 

Məsələn, aşağıdakı çıxarışdan da göründüyü kimi, Strategiyanın təhsil sahəsi üzrə tədbir 

istiqamətləri əsasən Təhsil bölməsinin “Məktəbəqədər təhsil”, “Ümumi təhsil”, “Peşə təhsili” və “Ali 

təhsil” köməkçi bölmələri üzrə fəaliyyətlərin genişləndirilməsinə istiqamətləndirilmişdir.  

Lakin 2023-cü ilin dövlət büdcəsi layihəsində “Təhsil” bölməsinin “Təhsil sahələrinə aid edilən 

digər müəssisə və tədbirlər” köməkçi bölməsi üzrə “Azərbaycan Respublikasının 2022-2026-cı 

illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası”nda nəzərdə tutulmuş sosial tədbirlərin maliyyə təminatı 

üçün 178,9 mln. manat, o cümlədən “Əməyin ödənişi” bölməsi üzrə 160,1 mln. manat, “Sair xərclər” 

maddəsi üzrə 18,8 mln. manat, “Azərbaycan Respublikasının 2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi 

inkişaf Strategiyası”nın layihələrinin maliyyələşdirilməsi üçün isə “İstehlak yönlü müxtəlif xidmətlər” 

”Azərbaycan Respublikasının 2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası” (Çıxarış) 

MİLLİ PRİORİTET 3. RƏQABƏTLİ İNSAN KAPİTALI VƏ MÜASİR İNNOVASİYALAR MƏKANI 
3.1.1. Erkən yaş dövründə səmərəli təhsil modelinə əsaslanan məktəbəqədər təhsilin əhatə 

dairəsinin artırılması 
3.1.2. Ümumi təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi 
3.1.3. Əmək bazarının tələblərinə cavab verən peşə təhsilinin təşkili və təlim-tədris prosesinin 

qurulması 
3.1.4. Ali təhsildə əlçatanlığın və keyfiyyətin artırılması, beynəlxalq rəqabətliliyin təmin edilməsi 
3.1.6. Səriştələrin davamlı inkişafına əsaslanan “ömürboyu təhsil” sisteminin gücləndirilməsi 
3.1.7. Erkən yaşlardan rəqəmsal səriştələrin artırılması, İKT-nin təhsildə tətbiqi və distant təhsil 

imkanlarının genişləndirilməsi 
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maddəsində 4,5 mln. manat və bank xidmətləri haqqı üzrə 14,5 min manat nəzərdə tutulmuşdur. 

Bundan əlavə, “Əməyin ödənişi xərclərinin tənzimlənməsi və digər sosial tədbirlər” bölüşdürülməmiş 

xərc istiqaməti üzrə də 168,6 mln. manat Strategiyanın icrası ilə bağlı xərclər üçün 

proqnozlaşdırılmışdır. 
 

Qeyd edək ki, Strategiyanın cari xərcləri üzrə proqnozlaşdırılmış vəsaitin 1144,0 mln. manatı 

və ya 91,5%-i sosial tədbirlər, 106,2 mln. manatı və ya 8,5%-i isə layihələrin maliyyələşdirilməsi 

xərcləri üzrə nəzərdə tutulur. Təqdim edilmiş məlumatlara əsasən Strategiya üçün nəzərdə tutulmuş 

cari xərclərin əsas hissəsi “Sair xərclər” üzrə proqnozlaşdırılmışdır (Cədvəl 13). 
 

Cədvəl 13. Strategiya üzrə nəzərdə tutulmuş cari xərclərin iqtisadi təsnifat üzrə bölgüsü, mln. manatla 

Əməyin 
ödənişi 

Malların (işlərin və xidmətin) satınalınması 
Subsidiyalar Cəmi 

Sair xərclər 
İstehlak yönlü müxtəlif xidmətlər 

və bank xidmətləri haqqı 

437,5 756,5 55,5 0,7 1250,2 

Cədvəl “Büdcə zərfi”nə daxil edilən məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən hazırlanmışdır. 

Strategiya üzrə xərclərin əsasən funksional təsnifat üzrə digər kimi təsnifləşdirilən köməkçi 

bölmələrdə, iqtisadi təsnifat üzrə isə “Sair xərclər”də cəmlənməsi aydın mənzərənin olmaması ilə 

nəticələnməklə, xərclərin düzgün istiqamətlərdə proqnozlaşdırılması və uçotu, müqayisəliliyin təmin 

edilməsi üzrə risklərin yaranmasına səbəb ola bilər.  

Eyni zamanda, “Azərbaycan Respublikasının 2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf 

Strategiyası”nın layihələrinin maliyyələşdirilməsinə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşundan yönəldilən 

1100,0 mln. manat məbləğində vəsaitin sahələr və istiqamətlər üzrə bölgüsü açıqlanmamışdır. 

Büdcə layihəsində Strategiya üzrə nəzərdə tutulmuş xərclərin tədbirlər üzrə bölgüsünün 

verilməməsi, xərclərin iqtisadi təsnifatının müvafiq istiqamətləri üzrə konkretləşdirilmədən əsas 

hissəsinin “Sair xərclər” üzrə, funksional təsnifat üzrə əsasən digər kimi təsnifləşdirilən köməkçi 

bölmələrdə proqnozlaşdırılması, eyni zamanda “Büdcə zərfi”ndə qeyri-maliyyə məlumatlarının azlıq 

təşkil etməsi və Strategiyada nəzərdə tutulmuş əksər tədbirlərin illər üzrə ayrılıqda deyil, birlikdə 

verilməsi səbəbindən 2023-cü il dövlət büdcəsi layihəsinin və onunla birlikdə təqdim edilmiş 

sənədlərin ölkənin strateji sənədinə uyğunluğunun Hesablama Palatası tərəfindən tam 

qiymətləndirilməsi mümkün olmamışdır. 

Bununla belə, təqdim edilmiş məlumatların analitik prosedurlarla araşdırılması Strategiyanın 

tədbirlərinin proqnozlarda nəzərə alınması ilə bağlı 2 əsas nəticəyə gəlməyə imkan verir: 

1. Strategiyanın tədbirlərinin bir hissəsində əks etdirilən məsələlər makrofiskal göstəricilərin 

proqnozlarında tam və ya qismən nəzərə alınmışdır.  

2.  “Büdcə zərfi”ndə izahedici məlumatların az olması fonunda Strategiyanın tədbirlərinin bir 

hissəsində əks etdirilən məsələlər fiskal göstəricilərin proqnozlarında önə çıxmamış, tədbirlərin 

proqnozlarda nəzərə alınıb-alınmaması ilə bağlı konkret qənaətə gəlmək mümkün olmasa da, dövlət 

büdcəsinin aidiyyəti xərc istiqamətlərində artım nəzərdə tutulmuşdur. Başqa sözlə, Strategiyanın 

Tədbirlər Planında nəzərdə tutulan istiqamətlər dövlət büdcəsinin xərclərində əks etdirilsə də, 
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Strategiyaya aid edilən xərclərin tərkibinə aid edilib-edilməməsi ilə bağlı nəticəyə gəlmək mümkün 

olmamışdır.  

Birinci nəticəyə makroproqnozları, o cümlədən kənd təsərrüfatı xidmətlərinin ÜDM-ə 

nisbətinin və turizmin qeyri-neft ÜDM-də xüsusi çəkisinin artırılmasını, qeyri-neft/qaz sənayesinin, 

nəqliyyatın orta illik artım tempinin artırılmasını, qeyri-neft ixracının genişlənməsini, (Cədvəl 7), 

büdcə qaydası üzrə hesablanan göstəricilərin proqnozlarını  (qeyri-neft baza kəsirinin qeyri-neft 

ÜDM-ə nisbəti və dövlət borcunun ÜDM-ə nisbəti), elm xərclərinin ÜDM-ə nisbətinin artırılmasını aid 

etmək mümkündür. Belə ki, müvafiq göstəricilərin ortamüddətli dövr üçün proqnozları Strategiyanın 

hədəflərinə və yekun nəticələrinə uyğundur. Eyni zamanda, işğaldan azad edilmiş ərazilərə Böyük 

Qayıdış məqsədinin reallaşdırılması üçün əhalinin dayanıqlı məskunlaşması və işğaldan azad 

edilmiş ərazilərin ölkə iqtisadiyyatına reinteqrasiyası istiqamətində nəzərdə tutulan tədbirlərin də 

maliyyə təminatı tam və ya qismən dövlət büdcəsində nəzərə alınmışdır.  

İkinci nəticədə aşağıdakıları qeyd etmək mümkündür: 

 Dövlət mülkiyyətində olan aktivlərin mərhələli şəkildə özəlləşdirilməsi istiqamətində 

tədbirlərin nəzərdə tutulması fonunda özəlləşdirilmədən daxilolmaların 2022-ci illə müqayisədə 

azaldılaraq 2023-cü ildə 100,0 mln. manat saxlanılmasını (Daha ətraflı Rəyin V bölməsində);  

 kommunal xidmətlərin vahid informasiya sisteminin tamamlanması ilə bağlı tədbirin 

nəzərdə tutulması fonunda Strategiya üçün “Mənzil və kommunal” təsərrüfatı bölməsində qeyri-

maddi aktivlər üzrə xərclərin nəzərdə tutulmamasını;  

 özəlləşdirilməsi müəyyən müddət məqsədəuyğun hesab olunmayan təsərrüfat 

subyektlərinin kommersiyalaşdırılması və ya idarəetməyə verilməsi yolu ilə səmərəlilik 

göstəricilərinin daha da yaxşılaşmasının nəzərdə tutulması fonunda dövlət müəssisələrinə 

əvvəlcədən bölgüsü müəyyən edilmiş xərclər üzrə 2023-cü ildə artımın proqnozlaşdırılmasını;  

 2026-cı ilədək peşə təhsili müəssisələrinə qəbul olunan tələbələrin sayının 11000 nəfər, 

yüksək texniki peşə təhsili ilə əhatə edilmiş tələbələrin sayının 9200 nəfər artırılmasının nəzərdə 

tutulması fonunda bu istiqamət üzrə xərclərin cəmi 4,7% artırılmasını; 

 dövlət qulluğuna cəlb olunan şəxslərin sayının hər il 5% artmasının nəzərdə tutulması 

fonunda əməyin ödənişi xərcləri üzrə bu artımın nəzərə alınmamasını. 

 Bundan əlavə, Strategiyada İKZF-nin zəmanəti ilə sahibkarlara manatla verilən və faiz 

subsidiyası üçün 7% artması ilə bağlı tədbirin nəzərdə tutulması fonunda Strategiya üzrə nəzərdə 

tutulmuş xərclərdə bu istiqamət (hüquqi şəxslərə subsidiyalar) ümumiyyətlə müəyyənləşdirilməmiş, 

dövlət büdcəsində Strategiyaya aid edilməyən xərclər üzrə dövlət zəmanəti verilmiş kreditlər üzrə 

faizlərin subsidiyalaşdırılması və problemli kreditlərin həlli ilə bağlı xərclər isə 1,8 dəfə artırılmaqla 

15,3 mln. manat, İKZF üzrə isə bu istiqamətdə 12,3 mln. manat nəzərdə tutulmuşdur. 

 Qeyd edək ki, 2-ci nəticədə şərh etdiyimiz xərclərin maliyyələşdirilməsi il ərzində bölgüsü icra 

prosesində həyata keçirilən xərclərdən də aparıla bilər. 
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2.3. Büdcə qaydasına uyğunluq 
 

2.3.1. Növbəti ilin proqnozları üzrə büdcə qaydasına riayət edilmiş, icmal 

büdcənin qeyri-neft gəlirlərinin artımı ilə yanaşı, qeyri-neft ÜDM-in artımının yüksək 

olması, İcbari Tibbi Sığorta Fondu adlı büdcədənkənar dövlət fondunun yaradılması 

da növbəti il üçün büdcə qaydası üzrə hədəflərin yerinə yetirilməsinə şərait 

yaratmışdır. 

“İcmal büdcənin qeyri-neft baza kəsirinin qeyri-neft ümumi daxili məhsula nisbət göstəricisinin 

və dövlət borcunun ümumi daxili məhsula nisbət göstəricisinin ortamüddətli dövr üzrə hədəflənən 

yuxarı hədləri, habelə 2022-ci ilin sonuna hədəflənən icmal büdcənin qeyri-neft baza kəsirinin qeyri-

neft ümumi daxili məhsula nisbət göstəricisinin yuxarı həddinin təsdiq edilməsi haqqında” 2022-ci il 

28 mart tarixli 1637 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanına əsasən yenilənmiş 

büdcə qaydasının 2 göstəricisi üzrə hədlər müəyyən edilmişdir:  

 İcmal büdcənin qeyri-neft baza kəsirinin qeyri-neft ümumi daxili məhsula nisbət 

göstəricisinin ortamüddətli dövr üzrə hədəflənən yuxarı həddi 20,0%, 2022-ci ilin sonuna isə 27,5%;  

 dövlət borcunun ümumi daxili məhsula nisbət göstəricisinin ortamüddətli dövr üzrə 

hədəflənən yuxarı həddi 20,0% müəyyənləşdirilmişdir. 

 “Büdcə zərfi”nə əsasən 2023-cü ilin sonuna büdcə qaydasının 1-ci göstəricisi üzrə hədəflənən 

nisbət 25,0% müəyyən edilmişdir. Təqdim edilmiş məlumatlara əsasən, 2023-cü il üzrə icmal 

büdcənin qeyri-neft baza kəsirinin qeyri-neft ümumi daxili məhsula nisbəti 24,9% 

proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da müvafiq göstəricinin büdcə qaydası çərçivəsində olduğunu deməyə 

əsas verir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Qeyd edək ki, icmal büdcənin qeyri-neft gəlirləri 18997,9 mln. manat olmaqla cari ilə nisbətən 

2146,1 mln. manat çox nəzərdə tutulmuşdur.  

İcmal büdcənin qeyri-neft baza kəsirinin qeyri-neft ÜDM-nə nisbət göstəricisi 2022-ci ilin 

yenidən baxılmış göstəricisinə nəzərən 2,6 faiz bəndi azalsa da (yaxşılaşsa da), qeyri-neft baza 

Beləliklə, 33005,8 (icmal büdcənin gəlirləri) - 14007,9 (icmal büdcənin neft 

gəlirləri(8990,9+5017,0)-37263,2(icmal büdcənin baza xərcləri)  (37949,3-686,1) = 

=-18265,3 (İcmal büdcənin qeyri-neft baza kəsiri) 

İcmal büdcənin qeyri neft baza kəsirinin qeyri-neft ÜDM-ə nisbəti= -18265,3/ 

73319,4 =24,9% 

İcmal büdcənin qeyri-neft baza kəsiri = İ cmal bü dcənin gəlirləri– icmal bü dcənin neft 

gəlirləri(DNF gəlirləri və neft sektorü ü zrə vergilər)  - icmal bü dcənin baza xərcləri 

İ cmal bü dcənin baza xərcləri = icmal bü dcənin xərcləri- do vlət borcü ü zrə faiz o dənişləri 
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kəsirinin mütləq ifadədə məbləğində də artım proqnozlaşdırılmışdır. Belə ki, kəsrin məbləği cari ilə 

nəzərən 208,9 mln. manat və ya 1,2% artmaqla 18265,3 mln. manat nəzərdə tutulmuşdur.  

Göründüyü kimi, kəsir məbləğində artım olsa da, qeyri-neft ÜDM-nin sürətli artımı qeyri-neft 

baza kəsirinin qeyri-neft ÜDM-ə nisbətinin hədəf çərçivəsində olmasına təsir edən əsas faktor olmuş, 

proqnozlara əsasən qeyri-neft ÜDM-nin artımı nominal ifadədə 11,7% nəzərdə tutulmuşdur.  

Qeyd edilən hal, başqa sözlə icmal büdcənin qeyri-neft baza kəsirinin mütləq ifadədə artması 

fonunda büdcə qaydasına riayət edilmənin mümkünlüyü Hesablama Palatasının 2022-ci il dövlət 

büdcəsinin layihəsinə rəydə əks etdirdiyi şərhi və buna müvafiq olan tövsiyəni aktuallaşdırmış olur. 

Belə ki, Rəydə icmal büdcənin qeyri-neft baza kəsirinin qeyri-neft ÜDM-nə nisbətinin göstərici kimi 

müəyyənləşdirilməsinin riskli ola biləcəyi, neft gəlirlərindən xərcləri azaltmadan da, qeyri-neft ÜDM-

in artımı ilə qaydaya riayət edilmənin mümkünlüyü qeyd edilmiş, qeyri-neft baza kəsirinin mütləq 

ifadədə göstərilməsi tövsiyə edilmişdir. 

Qeyd edək ki, mövcud büdcə qaydası DNF-dən dövlət büdcəsinə transfert məbləğini birbaşa 

deyil, dolayı yolla müəyyən edir. Növbəti ilin dövlət büdcəsi layihəsində DNF-dən transfert 

məbləğinin 2022-ci ilin proqnozuna nisbətən 237,5 mln. manat azaldılması nəzərdə tutulmuşdur ki, 

bu da DNF-in aktivlərinin artımı üçün münbit şərait formalaşdırır.  Lakin neftin qiymətinin 50 ABŞ 

dolları həcmində hesablanması DNF-in büdcə gəlirlərinin xərclərindən az olması və nəticədə 

aktivlərin azalma ilə proqnozlaşdırılması ilə nəticələnmişdir. Bu da Hesablama Palatasının DNF-in 

aktivləri üzrə kritik həcmin və ya DNF-dən dövlət büdcəsinə transfertlə bağlı birbaşa həddin 

müəyyənləşdirilməsi tövsiyəsini bir daha aktuallaşdırmış olur. 

Büdcə qaydasına əməl edilməyə şərait yaradan digər faktor yeni büdcədənkənar dövlət 

fondunun yaradılmasıdır. Qeyd edək ki, əvvəlki illərdə İcbari Tibbi Sığorta Fondunun büdcədənkənar 

dövlət fondu olmaması şəraitində dövlət büdcəsindən bu istiqamətdə xərcin ayrılması icmal büdcə 

xərclərinə, bununla da qeyri-neft baza kəsirinə artırıcı təsir edirdisə, büdcədənkənar dövlət fondu 

olmasından sonra icmal büdcənin kəsirinə artırıcı təsiri aradan qaldırmış olur. Bildirilməlidir ki, bu 

faktorun təsiri yanız 2023-cü il üçün keçərlidir. Başqa sözlə növbəti ildən bu faktorun qeyri-neft baza 

kəsirinə azaldıcı təsiri aradan qalxmış olur. 

Eyni zamanda, qaydaya riayət edilməyə imkan verən başqa bir amil neftin qiymətinin 50 ABŞ 

dolları məbləğində hesablanmasıdır ki, neftin qiymətinin 50 ABŞ dollarından çox proqnozlaşdırılması 

halı və buna uyğun əlavə tələb olunan xərclərin maliyyələşdirilməsi (məsələn, Strategiya üzrə 

xərclərin bir hissəsinin) də icmal büdcənin neft gəlirlərinə təsir etməklə qaydaya riayət edilməni 

çətinləşdirərdi. Bununla belə, məlumatların təhlili neftin qiymətin 50 ABŞ dollarından çox 

proqnozlaşdırılması halında, icmal büdcə xərclərinin dəyişməz qalması şəraitində büdcə qaydası 

üzrə hədəfə riayət ediləcəyini deməyə əsas verir. Qeyd edək ki, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar 

tərəfindən növbəti ildə neftin orta illik qiymətinin əsasən 85-100 ABŞ dolları intervalında olacağı 

proqnozlaşdırılmışdır (Cədvəl 4). 

Qeyd edək ki, “Azərbaycan Respublikasının 2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf 

Strategiyası”na əsasən icmal büdcənin qeyri-neft baza kəsirinin qeyri-neft ÜDM-ə nisbət 



Dövlət büdcəsinin layihəsinə rəy                                                                                             2023        

35 
 

göstəricisinin hədəflənən yuxarı həddinin 2026-cı ilin sonuna 17,5%-ə çatdırılması nəzərdə 

tutulmuşdur.  Təqdim edilmiş məlumatlara əsasən qeyri-neft ÜDM-nin pessimist ssenarisində icmal 

büdcənin qeyri-neft baza kəsirinin qeyri-neft ÜDM-də xüsusi çəkisinin 2026-cı il üzrə müəyyən 

edilmiş 17,5% hədəf göstəricisi təmin edilir. Lakin “Büdcə zərfi”nə daxil edilən məlumatlardan 

göründüyü kimi müvafiq proqnozlar üçün risklər arasında resessiya ehtimallarının olması qeyd edilir. 

Müvafiq riskin reallaşması qeyri-neft ÜDM-nə öz təsirini ötürməklə büdcə qaydasının yerinə 

yetirilməsi üçün də risklər formalaşdırır.  

Ortamüddətli dövrdə mövcud büdcə qaydası üzrə  hədəflərin yerinə yetirilməsində təhdidləri 

formalaşdıran amillərdən biri də xərclərin artımı ilə bağlıdır. Belə ki, Strategiyada nəzərdə tutulmuş 

tədbirlərin bir hissəsinin maliyyə təminatının dövlət büdcəsi vasitəsilə maliyyələşdirilməsi, eyni 

zamanda xərclərin ortamüddətli büdcə planlaşdırılmasında nəzərdə tutulduğundan daha çox artımı 

ehtimalları icmal büdcə xərclərinin artımına, eyni zamanda icmal büdcənin qeyri-neft baza kəsirinə 

təzyiq göstərə bilər. Qeyd edilməlidir ki, xərclərin artımı son 4 ildə 36,5%-ə bərabər olsa da, 2023-

cü ildən sonrakı 3 il üzrə proqnozlaşdırılan artım bundan əhəmiyyətli dərəcədə azdır (cəmi 1% artım). 

Müvafiq artım isə ortamüddətli dövr üçün istehlak qiymətləri indeksi üzrə nəzərdə tutulan artımı 

qarşılamır ki, bu da ortamüddətli dövr üçün proqnozlaşdırılmış xərclərə, o cümlədən cari xərclərə 

yenidən baxılmanı şərtləndirə bilər. 

Xərclərə ortamüddətli dövrdə tələbatın yüksəlməsi, eyni zamanda qiymət amilinin təsirinin 

növbəti illərdə azalması ilə bağlı proqnozların verilməsi şəraitində ortamüddətli dövr üzrə büdcə 

qaydasına əməl edilməyə müsbət təsir edən ÜDM-in real artımının xüsusi diqqətdə saxlanılması 

zəruridir. 

Büdcə qaydasının digər göstəricisi - dövlət borcunun ÜDM-ə nisbətidir. 2022-ci il 1 iyul tarixi 

vəziyyətinə dövlət borcunun məbləği 16928,5 mln. manat olmaqla  ÜDM-ə nisbəti 14,7% təşkil 

etmişdir (Cədvəl 14). Maliyyə Nazirliyinin “2023-cü ilin dövlət və icmal büdcələrinin ilkin 

göstəricilərinə dair Açıqlama”sına əsasən 2023-cü ilin sonuna dövlət borcu 17593,5 mln. manat 

nəzərdə tutulmaqla ÜDM-in 16,6%-i nisbətində proqnozlaşdırılır ki, bu da müvafiq nisbətin 

ortamüddətli dövr üzrə hədəflənən yuxarı hədd çərçivəsində olduğunu göstər. 

Cədvəl 14. Büdcə qaydasının hesablanması üzrə tətbiq edilən göstəricilər, mln. manatla 

Göstəricilər 
2022 2023 

proqnoz baza ssenari 

ÜDM 115400,0 106012,8 

Qeyri-neft ÜDM 65665,7 73319,4 

İcmal büdcənin qeyri-neft gəlirləri 16851,8 18997,9 

İcmal büdcənin neft gəlirləri 19809,1 14007,9 

İcmal büdcənin xərcləri 35540,8 37949,3 

İcmal büdcənin baza xərcləri 34908,2 37263,2 

İcmal büdcənin qeyri-neft baza kəsiri -18056,4 -18265,3 

İcmal büdcənin qeyri-neft baza kəsirinin qeyri-neft ÜDM-ə nisbəti,%-lə -27,5% -24,9% 

Dövlət borcu 16928,5* 17593,5 

Dövlət borcunun ÜDM-ə nisbəti, %-lə 14,7% 16,6% 

*2022-ci ilin 6 ayı üzrə məlumatdan istifadə edilmişdir. 
Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 
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2.4. Büdcə sənədləşməsinin beynəlxalq təcrübəyə uyğunluğu 
 

 

2.4.1. Aparılan təhlillər 2023-cü ilin dövlət büdcəsinin layihəsi üzrə təqdim edilən 

sənədlərdə bir sıra yeniliklərin tətbiq edildiyini, məlumatların keyfiyyətinin və 

həcminin yüksəldilməsi istiqamətində addımların atıldığını göstərir.  

Ötən ildə olduğu kimi, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 2023-cü ilin icmal və dövlət 

büdcələrinin ilkin göstəricilərinə dair Açıqlama rəsmi internet səhifəsində dərc edilmişdir.  

“Büdcə zərfi“ndə “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”ə istinad 

edilməklə “Azərbaycan Respublikasının 2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası”nın 

reallaşdırılması üzrə 2023-cü il üçün maliyyə tutumuna dair məlumat verilmişdir (Daha ətraflı Rəyin 

2.2-ci altbölməsində). 

Vergi və gömrük sahəsində 2021-ci ildə tətbiq olunan güzəşt və azadolmaların dövlət 

büdcəsinin gəlirlərinə təsirinin qiymətləndirilməsi barədə məlumat “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 

birgə təqdim edilmişdir. Həmin sənəddə dövlət büdcəsinə hesablanmış güzəşt və azadolma məbləği, 

güzəşt tətbiq olunan halların sayı, dövlət büdcəsinə hesablanmayan məbləğ barədə məlumatlar 

verilmişdir. Eyni zamanda, “Büdcə zərfi”ndə 2023-cü il üzrə vergi və gömrük sahəsində verilmiş 

güzəşt və azadolmaların dövlət büdcəsinin gəlirlərinə təsirinin qiymətləndirilməsi barədə məlumat 

verilmiş, dövlət büdcəsinə hesablanmayan güzəşt və azadolmaların məbləği vergi növləri üzrə əks 

etdirilmişdir. 

“Büdcə zərfi”ndə ilk dəfə olaraq qeyri-neft ÜDM-nin müxtəlif ssenarilərdə təqdim olunması və 

onun fiskal göstəricilərlə əlaqələndirilməsi həyata keçirilmişdir. Qeyri-neft ÜDM-in optimist, pessimist 

və baza ssenariləri üzrə icmal büdcənin qeyri-neft baza kəsirinin hədəfə uyğunluq vəziyyəti 

qiymətləndirilmişdir. 

Fiskal risklər barədə məlumat əvvəlki illərə nəzərən daha geniş təqdim edilmiş, risklərin büdcə 

göstəricilərinə təsiri, bu təsirin yumşaldılması (mitiqasiyası) ilə bağlı tədbirlər qeyd edilmişdir (Daha 

ətraflı Rəyin 2.5-ci altbölməsində).  

Bir sıra hüquqi aktlar üzrə dəyişikliklərin layihəsi büdcə sənədləşməsinə daxil edilmişdir. Belə 

ki, “Büdcə zərfi”nə “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun tələb etdiyi 

sənədlərlə yanaşı, bir sıra hüquqi aktların layihəsi, o cümlədən “Azərbaycan Respublikasının Vergi 

Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında”, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə”, “Azərbaycan Respublikasında 2023-cü il 

üçün ehtiyac meyarının həddi haqqında”, “Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsində 

dəyişiklik edilməsi haqqında”, “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə”, “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə”, “Sosial müavinətlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə”, “Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində dəyişiklik 
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edilməsi haqqında”, “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik 

edilməsi barədə”, “Tibbi sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik 

edilməsi barədə”, “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik 

edilməsi barədə”, “Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanun layihələri daxil edilmişdir. 

“Büdcə zərfi”ndə Hesablama Palatasının rəylərində qeyd edilmiş bəzi məsələlər, eyni 

zamanda layihənin tərtib edilməsi zamanı müzakirələrdə qaldırılan məsələlər nəzərə alınmışdır 

(Daha ətraflı Rəyin 2.9-cu altbölməsində). 

Yuxarıda qeyd olunanlarla yanaşı bildiririk ki, 2023-cü ilin dövlət büdcəsinin layihələndirilməsi 

prosesinin idarəedilməsində ilk dəfə olaraq Büdcə Məlumatlarının İdarəedilməsi Sistemindən də 

yararlanılmışdır. Planlaşdırılma prosesinin elektron alət vasitəsilə idarəedilməsinin həm büdcə 

hesabatlılığı və şəffaflığı, həm də çevikliyinin artırılmasına xidmət edəcəyi qənaətindəyik. Eyni 

zamanda, vurğulanmalıdır ki, hazırda pilot olaraq tətbiq edilən müvafiq sistemə Hesablama 

Palatasının çıxış imkanları mövcud deyil. Yeni sistemin tətbiq edilməsindən sonra əvvəlki illərdə 

layihəyə daxil edilən bəzi məlumatların layihədə verilməməsi (məsələn, Yerli İcra Hakimiyyəti 

Orqanları üzrə xərclərin aidiyyəti şəhər və rayonlar üzrə göstərilməməsi, mərkəzləşdirilmiş və yerli 

xərclərin bölmələr üzrə verilməməsi və s.) dövlət büdcəsinin layihəsi üzrə aparılan 

qiymətləndirmələrə də təsir etmişdir. Sistemin tam formalaşmasından sonra ali audit orqanı üçün 

məsafədən çıxış imkanlarının yaradılması ümumilikdə Rəydə aparılan qiymətləndirmələr üzrə 

əminlik səviyyəsinin və təhlillərin keyfiyyətinin artırılmasına da xidmət edə bilər. 

 

2.4.2. Məlumatlılığın artırılması fonunda mövcud qanunvericilik, qabaqcıl 

təcrübə, həmçinin qarşıdakı dövr üçün bəyan edilən hədəflər nəzərə alınmaqla, 

Hesablama Palatası bir sıra məsələlər üzrə dəyişikliklərin zəruri olduğu 

qənaətindədir. 

Büdcənin planlaşdırılmasının strateji mərhələsini ehtiva edən OMXÇ-nin  tətbiq edildiyi 3 pilot 

bölmə üzrə fəaliyyət planları, sektor strateji planları büdcə sənədləşməsinə daxil edilməmişdir. (Daha 

ətraflı Rəyin 4.7-ci altbölməsində). Qeyd edək ki, hazırda qanunvericilikdə bu sənədlərin büdcə 

sənədləşməsinə daxil edilməklə Milli Məclisə və Hesablama Palatasına göndərilməsi ilə bağlı 

müddəalar mövcud deyil. 

Büdcə sənədlərində dövlət proqramları ilə bağlı məlumatlılıq daha da azaldılmış, dövlət 

proqramlarının Strategiya və pilot bölmələr üzrə OMXÇ-nin proqramları ilə əlaqələndirilməsinə rast 

gəlinməmişdir (Daha ətraflı Rəyin 4.7-ci altbölməsində). 

“Büdcə zərfi”nə daxil edilmiş məlumatlarda Azərbaycan üçün təsdiq edilmiş DİM-lər üzrə 

prioritetlər və onlara dair göstəricilər nəzərə alınmaqla dövlət büdcəsi xərclərinin DİM-lərlə 

əlaqələndirilməsi keçirilməmişdir.  
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Büdcə sənədləşməsinə dövlət büdcəsinin gəlirlərinə dair hüquqi aktlara dəyişikliklərin layihəsi 

daxil edilsə də, nəzərdə tutulmuş dəyişikliklərin daxilolmalara təsiri qiymətləndirilməmiş, bunun da 

bir sıra gəlirlər üzrə proqnozlarda mövcud potensialın qiymətləndirilməsində qeyri-müəyyənliyə 

səbəb olduğu qənaətinə gəlinmişdir. 

Əvvəlki illərdə olduğu kimi, 2023-cü ilin büdcə layihəsi ilə birlikdə təqdim edilən sənədlərdə 

qeyri-maliyyə məlumatlarına, eyni zamanda büdcə parametrləri üzrə keyfiyyət göstəricilərinə az rast 

gəlinmişdir.  

 

Dövlət  maliyyəsinin idarə edilməsində şəffaflığın və hesabatlılığın artırılması istiqamətinin 

büdcə siyasətində əsas istiqamətlərdən biri kimi nəzərdə tutulması, o cümlədən “Açıq Büdcə 

İndeksi”ndə 61 baldan yuxarı nəticə əldə etməklə büdcə məlumatları üzrə “kifayət qədər açıq” ölkələr 

qrupuna daxil olmaqla bağlı hədəfin olması, həmçinin büdcə layihəsi üzrə verilən qərarların 

effektivliyinin artırılması üçün dövlət büdcəsi ilə birlikdə təqdim edilən sənədlərin çeşidi və 

faydalılığının artırılması məlumatların əlçatanlığının təmin edilməsi məqsədilə müvafiq dövlət 

orqanları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərin davam etdirilməsinin vacibliyini göstərir. Bu, eyni 

zamanda “Büdcə zərfi”nə daxil edilməsi məqsədilə müvafiq sənədlərin siyahısını tənzimləyən 

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 12 və 16-cı maddələrində, icra 

ilə bağlı məlumatlılığın artırılması məqsədilə 18-20-ci maddələrində dəyişikliklərin edilməsinin 

zəruriliyini göstərir. Qeyd edilənlərlə bağlı Hesablama Palatasının tövsiyələri əvvəlki rəylərində əks 

etdirilmişdir. 

Bununla bərabər, qeyd edilməlidir ki, bir sıra ölkələr tərəfindən konsolidə edilmiş maliyyə 

hesabatları tərtib edilməkdədir və bu hesabatlar büdcə sənədləşməsinə daxil edilir. Müvafiq 

hesabatların tərtibi zamanı hesablama (accrual) metodu tətbiq edilir ki, bu da büdcə üzrə aydın 

mənzərəni görməyə imkan verməklə qərarların effektivliyinə təsir göstərir. Həmin məlumatların 

təhlilindən fiskal risklərə dair qiymətləndirmələrdə də istifadə edilir. Fiskal diaqnostika alətləri də 

dövlət müəssisələrinin monitorinqi üçün dövlət sektoru, o cümlədən dövlət müəssisələrinin sektoru 

üzrə konsolidə edilmiş hesabatların tərtibi ilə bağlı tələbi müəyyən edir. 

 

Fiskal Şəffaflıq Məcəlləsi (BVF) 
 

Fiskal hesabatlılıq – Fiskal hesabatlar hökumətin maliyyə vəziyyəti və performansına dair 
ətraflı, münasib, vaxtında və etibarlı mənzərə ilə təmin etməlidirlər. 

1.1. Əhatəlilik– Fiskal hesabatlar dövlət sektoru və onun subsektorları üzrə fiskal fəaliyyətin 
ətraflı mənzərəsini beynəlxalq standartlara uyğun olaraq təmin etməlidirlər.  

1.1.1 İnstitutların əhatəliliyi – Fiskal hesabatlar beynəlxalq standartlara uyğun olaraq, dövlət 
fəaliyyətinə cəlb olunmuş bütün müəssisələri əhatə edir. 

1.1.2. Ehtiyatların əhatəliliyi – Fiskal hesabatlar dövlət aktivləri, öhdəlikləri və xalis dəyərin maliyyə 
hesabatını özünə daxil edir. 

1.1.3. Vəsaitlərin hərəkətinin əhatəliliyi – Fiskal hesabatlar bütün dövlət gəlirləri, xərcləri və 
maliyyələşdirməni özünə daxil edir.  

1.1.4. Vergi xərclərinin əhatəliliyi – Hökumət, mütəmadi olaraq, vergi xərclərindən gəlir itkisini açıqlayır 
və idarə edir.  
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2.5. Fiskal risklər 

2.5.1. “Büdcə zərfi”ndə fiskal dayanıqlılığın təmin edilməsinə təsir göstərən 

risklər barədə məlumat əvvəlki illərə nisbətən daha geniş əks etdirilmiş, Hesablama 

Palatası müvafiq məlumatın keyfiyyətinin artırılması üçün addımların davam 

etdirilməsinin vacibliyi qənaətinə gəlmişdir. 

Təqdim edilmiş məlumatlarda, icmal və dövlət büdcəsinin parametrlərinin bir sıra fərziyyələrə 

və ortamüddətli dövr üçün sosial-iqtisadi inkişaf göstəricilərinə əsaslanaraq proqnoz edildiyi 

göstərilmiş, müxtəlif amillərin (risklərin) təsiri ilə büdcə parametrlərinin proqnozlardan kənarlaşa 

biləcəyi qeyd edilmişdir.  

Dövlət büdcəsinin layihəsi ilə birlikdə hazırlanan və təqdim edilən sənədlərdə makroiqtisadi 

proqnozlarda kənarlaşmalar, neftin qiymətinin və hasilat həcmlərinin azalması, inflyasiya təzyiqləri, 

pensiya təminatı sisteminin maliyyə dayanıqlılığı, dövlət büdcəsinə təmin edilən ödənişlər üzrə 

imtiyazların genişləndirilməsi, dövlət müəssisələri, yoluxucu xəstəliklərin o cümlədən pandemiyanın 

yeni ştammlarının yayılması, iqlim dəyişiklikləri əsas fiskal risklər kimi qeyd edilmişdir. Müvafiq 

məlumatda aparılmış təhlilin keyfiyyəti əvvəlki illərə nisbətən artırılmış, əksər risklər üzrə mitiqasiya 

(yumşaldılma) tədbirləri müəyyən edilmiş, bəzi risklər üzrə isə təsirlərin maliyyə tutumu da 

göstərilmişdir. 

Qeyd edək ki, ötən il dövlət büdcəsinin layihəsinə dair rəydə Hesablama Palatası tərəfindən 

fiskal diaqnostika alətlərinin tələblərinə, ayrı-ayrı ölkələrin təcrübəsinin araşdırılmasına istinad 

edilməklə fiskal risklərə dair geniş məlumatların açıqlanmasının, risklərin təsirinin və mümkünlük 

dərəcəsinin qiymətləndirilməsinin və ona qarşı nəzərdə tutulan tədbirlərin göstərilməsinin zəruriliyi 

vurğulanmışdır. 

Həm fiskal diaqnostika alətləri (PEFA, Fiskal Şəffaflıq Məcəlləsi-The Fiscal Transparency 

Code və s.), həm də müxtəlif ölkələrin təcrübəsinin öyrənilməsi bu istiqamətdə ətraflı 

qiymətləndirmələrin zərurətini bir daha təsdiqləmiş olur.  

 

 

 

Fiskal risklər barədə hesabatlılıq 

Pİ 10. Bu göstərici hesabatda mərkəzi hökumətin fiskal riskləri haqqında məlumatın nə dərəcədə 

olduğunu ölçür. Fiskal risklər əlverişsiz makroiqtisadi şəraitdən, yerli özünü idarəetmə orqanlarının və 

ya dövlət korporasiyalarının maliyyə vəziyyətindən və mərkəzi hökumətin, o cümlədən onun 

büdcədənkənar hissəsindən proqram və fəaliyyətlərindən irəli gələn şərti öhdəliklərdən yarana bilər. 

Onlar həmçinin bazarlarda çöküşlərdən və təbii fəlakətlər kimi digər dolayı və xarici risklərdən yarana 

bilər. Bu göstərici 3 parametrdən ibarətdir:  

 10.1 Dövlət müəssisələrinin monitorinqi,  

 10.2 Yerli orqanların monitorinqi 

 10.3 Şərti öhdəliklərin və digər risklərin monitorinqi 
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“Büdcə zərfi”nə daxil edilmiş fiskal risklər, eləcə də növbəti illər üzrə proqnozlaşdırılmış fiskal 

parametrlər barədə məlumatların təhlilinə əsaslanaraq və beynəlxalq təcrübəyə istinad edərək, 

Hesablama Palatası göstərilən risk mənbələri və onlara qarşı nəzərdə tutulan mitiqasiya tədbirləri 

üzrə məlumatlılığın aşağıdakı istiqamətlərdə genişləndirilməsinin büdcə sənədləşməsinin 

keyfiyyətinə təsir edəcəyi, eləcə də büdcə qərarlarının verilməsi üçün daha aydın mənzərənin 

görünməsinə səbəb olacağı qənaətindədir:  

Makroiqtisadi ssenarilərin təhlili üzrə. İnflyasiyanın müxtəlif ssenarilər üzrə proqnozları və 

bunun fiskal göstəricilərə təsirinin, eləcə də makroiqtisadi proqnozların icmal büdcə ilə yanaşı, dövlət 

büdcəsinin parametrlərinə təsirinin qiymətləndirilməsi barədə məlumatın verilməsi; 

Neftin qiymətinin və hasilat həcmlərinin azalması üzrə. Hasilat həcminin dövlət büdcəsi və 

icmal büdcə parametrlərinə təsirinin qiymətləndirilməsi, neftin qiyməti və hasilatın azalması 

səbəbindən DNF aktivlərinin qorunması məqsədilə DNF-in aktivlərinin kritik həcminin 

müəyyənləşdirilməsinin mitiqasiya tədbiri kimi nəzərə alınması; 

İnflyasiya təzyiqi üzrə. Dövlət büdcəsinin kəsirinin maliyyələşdirilməsi üçün xəzinə hesabının 

qalığından ayrılan vəsaitin, eyni zamanda əvvəlki illərin dövlət büdcəsinin icrasına aid edilən, faktiki 

istifadəsinin 2023-cü ildə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan xərclərin, eləcə də dövlət istiqrazları 

vasitəsilə sterilizasiya tədbirlərinin inflyasiyaya təsirinin qiymətləndirilməsi; 

Pensiya təminatı sisteminin maliyyə dayanıqlılığı üzrə.  Müvafiq riskin maliyyə yükü barədə 

məlumatın verilməsi, bu istiqamətdə dövlət öhdəliklərinin məbləğinin qiymətləndirilməsi; 

Dövlət müəssisələri üzrə. Dövlət müəssisələrinə fiskal transfert, nizamnamə kapitalının 

artırılması üçün ayrılmış vəsait, həmin müəssisələr üzrə kapital dəyəri, aktivlərin dəyərsizləşməsi, 

Fiskal riskin təhlili və idarəetməsi (Fiskal Şəffaflıq Məcəlləsi) 

3.1 Riskin Açıqlanması və Təhlili: Hökumətlər öz maliyyə perspektivləri ilə bağlı risklər 
haqqında mütəmadi icmal hesabatlar dərc etməlidirlər. 

3.1.1. Makroiqtisadi risklər: Hökumət müxtəlif makroiqtisadi fərziyyələr nəticəsində fiskal 
nəticələrin ilkin proqnozlardan necə fərqlənə biləcəyi barədə hesabat verir. 

3.1.2. Spesifik Fiskal Risklər: Hökumət fiskal proqnozlarına əsas spesifik risklər haqqında 
müntəzəm icmal hesabat təqdim edir. 

3.1.3. Uzunmüddətli Fiskal Davamlılığın Təhlili: Hökumət müntəzəm olaraq uzunmüddətli dövr 
üçün dövlət maliyyəsinin proqnozlarını dərc edir. 

3.2. Risklərin idarə edilməsi: Dövlət maliyyəsi üçün xüsusi risklər müntəzəm olaraq 
izlənilməli, açıqlanmalı və idarə edilməlidir. 

3.2.1. Büdcə ilə bağlı gözlənilməz hadisələr: Büdcənin icrası zamanı yaranan gözlənilməz hallar 
üçün büdcədə adekvat və şəffaf ayırmalar vardır. 

3.2.2. Aktiv və öhdəliklərin idarə edilməsi: Əsas aktiv və öhdəliklərlə bağlı risklər açıqlanır və idarə 
olunur. 

3.2.3. Zəmanətlər: Hökumətin zəmanət riski müntəzəm olaraq açıqlanır və qanunla icazə verilir. 
3.2.4. Dövlət-özəl tərəfdaşlıqlar: Dövlət-özəl tərəfdaşlıq çərçivəsində öhdəliklər müntəzəm olaraq 

açıqlanır və fəal şəkildə idarə olunur. 
3.2.5. Maliyyə sektorunun təsiri: Hökumətin maliyyə sektoruna potensial təsiri təhlil edilir, açıqlanır 

və idarə olunur. 
3.2.6. Təbii Resurs Ehtiyatları və Axınları: Hökumətin tükənən təbii resurs aktivlərinə və onların 

istismarına olan marağı qiymətləndirilir, açıqlanır və idarə olunur. 
3.2.7. Ekoloji Risklər: Təbii fəlakətlərə və digər əsas ekoloji risklərə potensial maliyyə təsiri təhlil 

edilir, açıqlanır və idarə olunur. 
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dövlət zəmanəti üzrə alınan borclar, xalis mənfəət, kvazifiskal fəaliyyət, onlar tərəfindən ödənilən 

dividend və əmsal analizi barədə məlumatların verilməsi; 

Qeyd edək ki, hər bir risk üzrə təsirin və mümkünlük dərəcəsinin qiymətləndirilməsi zərurəti də 

diaqnostik alətlərin tələbləri arasında yer alır. 

Əlavə olaraq qeyd edək ki, fiskal diaqnostika alətlərinin tələbləri fiskal risklər üzrə bəzi digər 

risk mənbələrinin də diqqətdə saxlanılmasını tələb edir. Həmin risk mənbələrindən bəziləri üzrə 

ölkəmizdə mitiqasiya tədbirlərinin nəzərdə tutulduğu qənaətindəyik: 

Təbii fəlakətlər, fövqəladə hallar: Qeyd edək ki, fiskal diaqnostika alətlərinin hər biri demək 

olar ki, bu riskin qiymətləndirilməsi ilə bağlı tələb müəyyən edir. Dövlət büdcəsində isə bu risklə 

mübarizədə həm ehtiyat fondları, həm də “Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə 

bağlı xərclər” adlı bölüşdürülməmiş xərc istiqaməti üzrə nəzərdə tutulmuş xərclər mitiqasiya 

tədbirlərinin maliyyələşməsinə imkan verir. 

Şərti öhdəliklər: Bu riskin də qiymətləndirilməsi ilə bağlı tələb fiskal diaqnostika alətlərində 

müəyyən edilir. Şərti öhdəlik dedikdə müxtəlif məsələlər (dövlət zəmanəti üzrə borclar, sığortalanmış 

əmanətlər, məhsulun sığortalanması və s.) diqqətdə saxlanılır. Qeyd edək ki, bunlardan  bəziləri 

üzrə dövlət büdcəsi və büdcədənkənar dövlət fondlarının vəsaiti hesabına yarana biləcək neqativ 

təsirin mitiqasiyası nəzərdə tutulur.  

Əlavə olaraq qeyd edək ki, sənədlərdə əsas ticarət tərəfdaşı olan ölkələrdə milli valyutaların 

dəyərsizləşməsi və ərzaq böhranı 2023-cü və növbəti üç il üzrə büdcə siyasətinə təsir edən qlobal 

mühit faktoru kimi qeyd edilsə də, riskin təsirinin məhdudlaşması istiqamətində atılacaq addımlar 

(mitiqasiya) barədə məlumat verilməmişdir.  

 

2.5.2 “Büdcə zərfi”ndə əks etdirilmiş fiskal risklərə əlavə olaraq, Hesablama 

Palatası ortamüddətli dövr üçün digər risklərin də dövlət maliyyəsinə təsirlərinin 

mümkünlüyünü qeyd edir.  

Aparılmış təhlillər ortamüddətli dövr üçün büdcə sənədləşməsində qeyd edilən risklərlə yanaşı, 

bəzi digər risklərin də dövlət maliyyəsinə təsirinin mümkün olduğunu göstərir. Qeyd edək ki, təhlilin 

aparılması zamanı əhəmiyyətli sayıla biləcək, resursların yenidən bölüşdürülməsinə və ya təcili 

ehtiyacların yaranmasına səbəb ola biləcək,  mitiqasiya tədbirlərinin aparılması əlavə maliyyələşmə 

tələb edə biləcək risklər diqqətə alınmışdır. 

Bəzi sahələr üzrə əsaslı xərclərin azalmasının kompensasiya edilə bilinməməsi: Büdcə 

sənədləşməsindən göründüyü kimi, növbəti illər üzrə büdcənin əsaslı xərclərinin azaldılması və özəl 

sektorunun investisiyaları ilə əvəzlənməsi nəzərdə tutulmuşdur. Belə ki, “Büdcə zərfi”nə əsasən 

İşğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası xərcləri istisna olmaqla digər 

istiqamətlər üzrə əsaslı xərclərin növbəti il üçün azaldılması, eyni zamanda əsaslı vəsait qoyuluşu 

xərclərinin 2023-2025-ci illərdə davamlı azaldılması proqnozlaşdırılır.     

Qeyd edək ki, büdcə siyasətində bəyan edilən istiqamətlərdən, eyni zamanda “Azərbaycan 

Respublikasının 2022‒2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası”nda əks etdirilənlərdən 
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göründüyü kimi, dövlət investisiyalarının effektivliyinin artırılması və özəl investisiyaların cəlbinin 

təşviq edilməsi üçün tədbirlər nəzərdə tutulur. Göstərilən tədbirlərlə ölkənin əsasən yeni layihələr 

üzrə investisiya tələbatının qarşılanacağı ilə bağlı ehtimallar formalaşır ki, bu da risklərin 

yaranmasına yol aça bilər. Təqdim edilmiş məlumatlara əsasən növbəti ildə dövlət əsaslı vəsait 

qoyuluşu üçün nəzərdə tutulan vəsaitin 1100,0 mln. manatı və ya 41,5%-ni Strategiyada göstərilən 

layihələrin maliyyələşdirilməsi xərcləri təşkil edir. Əsaslı xərclərin azalması başa çatdırılmamış tikinti 

və əsaslı təmir obyektlərinin sayının, başa çatdırılmamış kapital qoyuluşlarının həcminin artmasına, 

tikintisi başa çatmamış obyektlərin sifarişçilər tərəfindən tikintisinin dayandırılması nəticəsində 

investisiya xərclərinin bir hissəsinin səmərəliliyinə təsir göstərə bilər. Bu eyni zamanda investisiya 

layihələrinin başa çatdırılması üçün tələb olunan investisiyaların artımına da səbəb ola bilər.  

Cari xərclərin büdcədə payının əhəmiyyətli yüksəlməsi: Son illərdə dövlət büdcəsinin cari 

xərclərinin əhəmiyyətli artırılması fiskal dayanıqlılığa təhdid formalaşdırır. Bu həm də qeyri-neft/qaz 

gəlirləri hesabına maliyyələşdirilə bilən dövlət büdcəsinin cari xərclərinin təmin edilmə səviyyəsinə 

təsir edir. Təqdim edilmiş məlumatlara əsasən, 2023-cü ildə dövlət büdcəsinin cari xərcləri 22,7 mlrd. 

manat nəzərdə tutulur ki, bu da 6 il əvvəlki aidiyyəti xərclərdən təqribən 2,1 dəfə çoxdur. Qeyd edək 

ki, 2017-ci ildə bu xərclər dövlət büdcəsinin 62%-ni təşkil edirdisə, nəzərdə tutulan layihədə 68,1%-

ni təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılır. Eyni zamanda, növbəti 3 il üçün də cüzi də olsa cari xərclərin 

artırılması nəzərdə tutulur. Cari xərclərin artımı təbii resursla zəngin dövlətlər üçün makrofiskal 

diaqnostikada istifadə edilən qeyri-neft/qaz gəlir cari xərc nisbətinin artırılmasına mane olur.  Qeyd 

edək ki, 2017-ci ildə bu göstərici 79,2% təşkil etdiyi halda, 2023-cü ildə 63,6% olacağı 

proqnozlaşdırılır (Daha ətraflı Rəyin 4.4-cü altbölməsində).  

Xəzinədənkənar əməliyyatların və xəzindənkənar qalıqların həcminin əhəmiyyətli 

olması: Büdcə-vergi siyasəti üzrə xərc istiqamətləri arasında iqtisadiyyata dövlət büdcəsindən 

birbaşa və dolayısı ilə dövlət öhdəlikləri, dövlət sifarişi,  subsidiya, subvensiya, dotasiya və qrant 

formasında maliyyə dəstəyinin davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. Təqdim edilmiş məlumatlara 

əsasən 51 publik hüquqi şəxsə növbəti ilin dövlət büdcəsindən dövlət sifarişləri üçün 442,8 mln. 

manat nəzərdə tutulur ki, bu da cari ilin göstəricisindən 108,5 mln. manat çoxdur. Qeyd edək ki, 

publik hüquqi şəxslərə dövlət sifarişi ilə yanaşı digər istiqamətlər üzrə də vəsait yönəldilir və ayrılan 

vəsaitin büdcə xərclərində payı əhəmiyyətlidir (2021-ci ildə dövlət büdcəsi xərclərinin təqribən 5-də 

1-dən çox hissəsi PHŞ-lər tərəfindən icra edilmişdir).  2023-cü ildə də dövlət müəssisələrinə dövlət 

büdcəsindən maliyyə yardımı, subsidiya və digər istiqamətlərdən xərclərin ayrılmasının davam 

etdirilməsi proqnozlaşdırılır, layihəyə əsasən bu istiqamət üzrə bölgüsü əvvəlcədən müəyyən edilmiş 

xərclərin məbləği 1,0 mlrd. manatdan çox nəzərdə tutulur. İstər PHŞ-lərə, istərsə də dövlət 

müəssisələrinə ayrılan vəsaitlərin icrası əsasən xəzinədənkənar hesablar vasitəsilə həyata keçirilir. 

Xəzinədənkənar əməliyyatların artması bir tərəfdən xərc öhdəliklərinin icrasının izlənilməsi 

imkanlarını məhdudlaşdırır. Digər tərəfdən isə bəzi hallarda ayrılmış vəsaitlər uzun müddət müvafiq 

müəssisələrin bank hesabında qalır ki, bu da resurs çatışmazlığı ilə bağlı riskləri formalaşdıra bilər. 

Qeyd edək ki, büdcə vəsaitlərinin xəzinə hesabından kənar əməliyyatlar vasitəsilə icra edilməsi 
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beynəlxalq təşkilatların da “cash management” üzrə vacib institut hesab etdiyi vahid xəzinə 

hesabının əhəmiyyətini də azaltmış olur.  Həmçinin, müvafiq əməliyyatlar fiskal risklərin yaranması 

ilə yanaşı, monetar siyasət üzrə planlaşdırılmış tədbirlərin icra prosesində dəyişdirilməsinə səbəb 

ola bilər.  

Vahid xəzinə hesabının sərbəst qalığından vəsaitin ayrılması: Hesablama Palatasının 

əvvəlki rəylərində də qeyd edildiyi kimi, qanunvericilikdə bir sıra müddəalar üzrə uyğunsuzluqların 

və boşluqların olması şəraitində sərbəst qalıqdan vəsaitlərin ayrılmasına yol açan hallar mövcuddur. 

Qeyd edək ki, 2022-ci ildə “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa təklif 

edilən dəyişikliklər bu uyğunsuzluğun aradan qaldırılmasına yönəlmişdir. Başqa sözlə, fiskal sahəni 

tənzimləyən qanunvericilik sərbəst qalıqdan vəsaitin ayrılmasına tam imkan verəcəkdir.  

Qeyd edək ki, mövcud tənzimlənmə, dəyişiklik edildiyi halda belə dövlət maliyyəsi üçün 

gələcəkdə risk yarada bilər. Belə ki, sərbəst qalıqdan vəsaitlərin ayrılmasına yol açan hallar büdcə 

vəsaitlərinin idarəedilməsinə (o cümlədən büdcə planlaşdırılmasına) mənfi təsirlərini ötürməklə 

gələcəkdə büdcə üçün resurs çatışmazlığı risklərini formalaşdıra bilər.  

Son illərdə təqribən 100,0 mln. manatdan çox məbləğlə ifadə edilən bu əməliyyatın büdcə 

parametrində tanınması ilə bağlı da suallar mövcuddur. Belə ki, GFSM-in tələblərinə əsasən gəlir 

kimi yalnız xalis dəyər artımı (NET WORTH)  nəzərə alınmalı, başqa sözlə bu ya aktivlərdə artım, 

ya da öhdəliklərdə azalma ilə nəticələnməlidir. Qeyd edək ki, mövcud sərbəst qalığı əvvəlki illərdə 

yaranmış xalis dəyərin artımı formalaşdırır. Sərbəst qalıqdan büdcədənkənar gəlirlərə yönəldilən 

vəsait isə əvvəlki illərin xalis dəyərinin artımı ilə bağlı olduğu üçün, bu vəsait hesabat ilinin gəlirlərinə 

aid edilməməlidir. Bu həm də ikili uçotun yaranmasına səbəb olmaqdadır. 

Dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclərdə faiz ödənişlərində artım ehtimalının olması: İlin 

sonuna inflyasiyanın 12,5% gözlənilməsi və növbəti il üçün 6,9% proqnozlaşdırılması istiqrazlar üzrə 

real gəlirliliyin azalmasına səbəb olur. Mərkəzi Bank tərəfindən likvidliyi yüksək olan qısamüddətli 

notların buraxılması, bundan əlavə inflyasiyanın yüksək olması ilə daxili dövlət borclanması üzrə 

cəlb edilən istiqrazlara maraq azala bilər və ya bu hallar müvafiq qiymətli kağızlar üzrə faiz artımını 

şərtləndirməklə dövlət borcuna xidmət üzrə faiz xərclərinin artımına səbəb ola bilər. Eyni zamanda, 

növbəti il üzrə büdcə kəsirinin maliyyələşdirilməsi üzrə nəzərdə tutulan və faktiki daxili dövlət 

borcunun yenidən maliyyələşdirilməsi üçün tələb olunan emissiya təqribən 3,0 mlrd. manat təşkil 

edir ki, bu da mövcud iqtisadi durumda bank kreditlərinin real sektora transformasiyasını 

məhdudlaşdırmaqla, geniş investor bazasına malik olmayan qiymətli kağızlar bazarında faiz artımına 

şərait yaratma ehtimalını yüksəltmiş olur. 

Eyni zamanda, məlumatların təhlili göstərir ki, “Azərbaycan Respublikasında dövlət borcunun 

idarə edilməsinə dair orta və uzun müddət üçün Strategiya” üzrə müəyyən edilən hədd çərçivəsində 

olsa da, son dövrlərdə dəyişkən faiz dərəcələri ilə borcların payı ümumi strukturda artmaqdadır. Belə 

ki, 2020-ci ilin iyul ayının 1-nə olan məlumatda müvafiq borcların payı ümumi borcda 37,3% təşkil 

edirdisə, 2022-ci ilin iyul ayının 1-nə bu göstərəci 41,9%-ə bərabərdir. Eyni zamanda, təqdim edilmiş 

məlumatlara əsasən qabaqcıl təcrübə əsas götürülməklə həyata keçirilən dəyişikliklərə görə xarici 
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borcların əsas ödənişinin həyata keçirilməsi üçün bundan sonra daha çox yenidənmaliyyələşdirilmə 

mexanizminin tətbiq edilməsi nəzərdə tutulur. Aparıcı ölkələrin mərkəzi bankları tərəfindən yürüdülən 

sərt monetar siyasət isə faiz dərəcələrinin artımını şərtləndirməklə dövlət büdcəsində əlavə xərclərin 

yaranmasına səbəb olmaqdadır.  

Resessiya ehtimallarının makrofiskal çərçivəyə təsiri: Bu, “Büdcə zərfi”ndə iqtisadi və 

sosial proqnozlara təsir edə bilən risk kimi qeyd edilmiş və bu ssenarinin ehtimalının az olduğu, lakin 

nəzarətdə saxlanılmasının vacib olduğu bildirilmişdir. Qeyd edək ki, müvafiq riskin reallaşması 

makrofiskal çərçivəni tənzimləyən büdcə qaydasının dayanıqlılığına da təsir göstərə bilər. Belə ki, 

riskin reallaşması qeyri-neft qaz sektoru üzrə ÜDM-ə öz neqativ təsirlərini ötürməklə, mövcud büdcə 

qaydasında olan qeyri-neft baza kəsirinin qeyri-neft ÜDM-ə nisbətinin artmasına səbəb ola bilər 

(Daha ətraflı Rəyin 2.3-cü alt bölməsində). 

 

2.6. İcmal büdcənin təhlili 
 

2.6.1. Yeni komponent (İTSF) nəzərə alınmaqla hesablanılmış icmal büdcənin 

proqnozlaşdırılan ümumi gəlir və xərc məbləğləri “Büdcə sistemi haqqında” Qanuna 

uyğun olsa da, bu maliyyə sənədində iqtisadi təsnifatın xərc istiqamətləri üzrə 

dəqiqləşmələrə zərurət olduğu barədə qənaətə gəlinir. 

Dövlət büdcəsinin layihəsi ilə birlikdə təqdim edilən sənədlərə əsasən 2023-cü il üzrə icmal 

büdcənin gəlirləri 33005,8 mln. manat olmaqla 2022-ci ilin göstəricisi ilə müqayisədə 3655,2 mln. 

manat və ya 10,0% az, icmal büdcənin xərcləri isə 37949,3 mln. manat təşkil etməklə 2022-ci ilin 

göstəricisi ilə müqayisədə 2408,4 mln. manat və ya 6,8% çox proqnozlaşdırılmışdır.  

İlk dəfə olaraq, 2023-cü ilin icmal büdcəsinin proqnozlaşdırılmasında İcbari Tibbi Sığorta 

Fondu büdcədənkənar dövlət fondu kimi icmal büdcənin tərkib elementləri sırasına daxil edilmişdir.  

Qeyd edək ki, Hesablama Palatasının 2022-ci il dövlət büdcəsinin layihəsinə dair Rəyində 

İTSF-in büdcədənkənar dövlət fonduna çevrilməsi tövsiyə edilmişdir. 

Aparılan hesablamalara əsasən icmal büdcə üzrə proqnozlaşdırılmış ümumi məbləğlərin 

düzgün olması və “Büdcə sistemi haqqında” Qanuna uyğun aparılan hesablamalara bərabər olduğu 

bildirilməlidir (Cədvəl 15). 
 

Cədvəl 15. İcmal büdcənin məbləğinin hesablanması zamanı istifadə edilən göstəricilər, mln. manatla 

Göstəricilər 
2023-cü il 

Gəlirlər Xərclər 

İcmal büdcə  33005,8 37949,3 

Dövlət büdcəsi (DB)  30720,7 33300,0 

Dövlət Neft Fondu (DNF)  8990,9 11355,2 

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF)  6264,0 6264,0 

İcbari Tibbi Sığorta Fondu (İTSF) 2393,2 2393,2 

İşsizlikdən Sığorta Fondu (İSF)  212,7 212,7 

Naxçıvan Muxtar Respublikası (NMR)  646,4 646,4 
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Qanunvericiliyə əsasən icmal büdcənin hesablanması zamanı çıxılan komponentlər 

Dövlət Neft Fondundan dövlət büdcəsinə transfert  11280,0 

Dövlət sosial müdafiə fondunun büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin 
öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait  

1467,8 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya  480,9 

Büdcədən maliyyələşən təşkilatlar üzrə məcburi dövlət sosial sığorta haqları  1569,2 

Büdcədən maliyyələşən təşkilatlar üzrə İşsizlikdən sığorta üzrə sığorta haqları  22,4 

İcbari Tibbi Sığorta Fonduna ayrılan vəsait 1263,8 

Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların İcbari Tibbi Sığorta Fonduna ayırmaları 138,1 

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

 Aparılan təhlillər icmal büdcənin xərc istiqamətləri üzrə bəzi uyğunsuzluqların olduğunu da 

göstərməkdədir. Buna dövlət büdcəsindən digər büdcədənkənar dövlət fondlarına ayrılan vəsaitlərin 

dövlət büdcəsində düzgün istiqamətlər üzrə proqnozlaşdırılmaması, eyni zamanda icmal büdcənin 

komponenti olan büdcədənkənar dövlət fondları üzrə proqnozlaşdırılmış büdcənin VBT üzrə tərtib 

edilməməsi də təsir etmişdir. Belə ki,  

  “Büdcə zərfi”nə daxil olan məlumatlara əsasən növbəti ildə əmək pensiyalarının ödənilməsi 

xərcləri üçün 5907,2 mln. manat nəzərdə tutulmuşdur. Lakin icmal büdcənin iqtisadi təsnifatında 

pensiya ödənişləri üçün ümumiyyətlə xərc nəzərdə tutulmamışdır. 

 2023-cü ilin icmal büdcə layihəsində müavinət məbləği 6,6 mlrd. manat göstərilmişdir. 

Dövlət sosial müdafiə fondunun 2023-cü il büdcəsi haqqında Qanun layihəsinə əsasən müavinət 

məbləği 170,4 mln. manat, 2023-cü il dövlət büdcəsinin layihəsində müavinət xərcləri(transfert 

nəzərə alınmadan)  isə 100 mln. manat ətrafında nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da müavinətlər üzrə 6,6 

mlrd. manatın düzgün göstərilmədiyini deməyə əsas verir. Qeyd edilən uyğunsuzluqlar müavinət 

xərclərinin altkomponentləri üzrə də xarakterikdir. Belə ki, əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə 

müavinət DSMF büdcəsində 42,4 mln. manat göstərildiyi halda, icmal büdcədə 18,8 mln. manat, 

uşağın doğulması ilə bağlı müavinət DSMF büdcəsində 28,0 mln. manat göstərildiyi halda, icmal 

büdcədə 22,1 mln. manat, dəfn üçün müavinət DSMF büdcəsində 41,0 mln. manat göstərildiyi halda, 

icmal büdcədə 7,3 mln. manat göstərilmişdir. 

 Dövlət büdcəsinin layihəsində beynəlxalq təşkilatlara üzvlüklə bağlı ödənişlər 21,4 mln. 

manat, DSMF-in büdcəsində üzvlük haqqı xərcləri 0,1 mln. manat göstərildiyi halda, icmal büdcədə 

də aidiyyəti istiqamət üzrə xərclər 21,4 mln. manat  kimi əks etdirilmişdir. 

 Dövlət büdcəsinin layihəsində faizlər üzrə 685,6 mln. manat, öhdəliklər üzrə əməliyyatlar 

318,6 mln. manat, DSMF-in büdcəsində “İnkişaf üçün Kredit Sazişi”nə əsasən “Pensiya və sosial 

təminat” layihəsi üzrə kreditin qaytarılması xərcləri 0,6 mln. manat göstərildiyi halda, icmal büdcədə 

də aidiyyəti istiqamət üzrə xərclər müvafiq olaraq 685,6 mln. manat və 318,6 mln. manat kimi əks 

etdirilmişdir. 

 İşsizlikdən Sığorta Fondunun büdcəsində sığorta ödənişləri 11,0 mln. manat olsa da, icmal 

büdcədə bu xərc istiqaməti ümumiyyətlə nəzərdə tutulmamışdır.  
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 İşsizlikdən Sığorta Fondunun büdcəsində haqqı ödənilən ictimai işlərin təşkili üzrə əks 

etdirilmiş 3,5 mln. manat icmal büdcədə nəzərə alınmamışdır. Belə ki, icmal büdcədə əks etdirilmiş 

məbləğ 265,8 mln. manat yalnız dövlət büdcəsinin bu istiqamətdə olan xərclərinə aiddir.  

 İşsizlikdən Sığorta Fondunun büdcəsində özünəməşğulluq tədbirlərinin təşkili üzrə 87,5 

mln. manat proqnozlaşdırılsa da, icmal büdcədə bu istiqamət ümumiyyətlə nəzərdə tutulmamışdır. 

 İcbari tibbi sığorta fondunun 2023-cü il büdcəsi ilə bağlı hüquqi aktın layihəsinə əsasən 

Fondun qeyri-maliyyə aktivləri (tikinti, avadanlıq alışı, İT infrastruktur və s.) üzrə xərclər 90,0 mln. 

manatdan çox proqnozlaşdırıldığı halda, icmal büdcədə bu tam nəzərə alınmamışdır. Belə ki, dövlət 

büdcəsində qeyri-maliyyə aktivləri üzrə xərclər 9599,1 mln. manat, icmal büdcədə isə 9649,1 mln. 

manat nəzərdə tutulmuşdur. 

Yuxarıda göstərilənlər “Büdcə zərfi”ndə aidiyyəti sənəd üzrə dəqiqləşdirilmənin aparılmasının 

vacibliyini göstərir. Eyni zamanda, mövcud qanunvericilikdə icmal büdcənin xərclərinin funksional və 

iqtisadi təsnifat üzrə layihəsinin büdcə sənədləşməsinə daxil edilməsi ilə bağlı tələb müəyyən edilsə 

də, icmal büdcənin gəlirlərinin VBT-yə uyğun gəlir təsnifatının tərtib edilməsi ilə bağlı müddəalara 

rast gəlinmir.  

 

2.7. Xalis maliyyə aktivləri barədə arayış üzrə təhlil 

 

 

2.7.1 Ötən ilin sonunda qanunvericilikdə edilmiş dəyişikliklər əsas götürülməklə 

2023-cü ilin “Büdcə zərfi”nə yeni sənəd “Xalis maliyyə aktivləri”nə dair arayış daxil 

edilmiş, Hesablama Palatası apardığı təhlillərə əsasən arayış üzrə təqdim edilmiş 

məbləğlər, XMA-nın tərkib elementləri, eyni zamanda XMA-nın hesablandığı sektor 

üzrə dəqiqləşmənin aparılmasının vacibliyi qənaətinə gəlmişdir. 

Ötən ilin sonunda “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda edilmiş 

dəyişikliklərdən sonra toplu maliyyə balansı ilə bağlı məlumat dövlət büdcəsinin layihəsi ilə birlikdə 

təqdim edilən sənəd siyahısından çıxarılmış və xalis maliyyə aktivlərinə dair arayış əlavə edilmişdir. 

Hesablama Palatasının 2022-ci il dövlət büdcəsinin layihəsinə rəyində beynəlxalq təcrübədə, 

o cümlədən post-sovet ölkələrində toplu maliyyə balansı sənədinə büdcə sənədləşməsində və 

ümumiyyətlə büdcə qanunvericiliyində rast gəlinmədiyi bildirilmiş və toplu maliyyə balansının büdcə 

sənədləşməsindən çıxarılaraq yeni sənədlərlə (konsolidə olunmuş maliyyə hesabatları və ya qeyri-

“Büdcə sistemi haqqında” AR Qanunu maddə 1.1.28 

xalis maliyyə aktivləri – Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin qalığı, 

vahid xəzinə hesabının qalığı, vahid xəzinə hesabının idarəetməyə verilmiş vəsaitləri, 

Azərbaycan Respublikasının adından bağlanılmış müqavilələrin öhdəlikləri üzrə xarici dövlətlər 

tərəfindən ödənilməli olan borc və dövlət müəssisələrinin dövlət büdcəsi qarşısında 

öhdəliklərinə xidmət üzrə cari ilə düşən məbləğin cəmi ilə daxili və xarici dövlət borcunun 

ümumi məbləğinin fərqi 
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maliyyə və maliyyə aktivləri barədə məlumat) əvəz edilməsi tövsiyə edilmişdir. Eyni zamanda, Büdcə 

Məcəlləsinə dair Hesablama Palatasının Maliyyə Nazirliyinə təqdim etdiyi təkliflər arasında bu 

məsələ şərh edilmişdir.  

“Büdcə zərfi”ndə təqdim edilmiş məlumatlara əsasən 2022-ci il 01 sentyabr tarixinə xalis 

maliyyə aktivlərinin (XMA) məbləği 65353,5 mln. manat təşkil etmişdir (Cədvəl 16).  
 

Cədvəl 16. 01.09.2022-ci il tarixə xalis maliyyə aktivləri, mln. manatla 

 
S/s 

XMA-nın hesablanması üzrə istifadə edilən göstəricilər məbləğ 
cəmlənmə/ 

çıxılma 

1 Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin qalığı 78888,5 + 
2 Vahid xəzinə hesabının qalığı 809,3 + 
3 Vahid xəzinə hesabının idarəetməyə verilmiş vəsaitləri 2636,7 + 

4 
Azərbaycan Respublikasının adından bağlanılmış müqavilələrin öhdəlikləri 
üzrə xarici dövlətlər tərəfindən ödənilməli olan borc  

6,3 + 

5 
Dövlət müəssisələrinin dövlət büdcəsi qarşısında öhdəliklərinə xidmət üzrə 
cari ilə düşən məbləğ 

10,0 + 

6 Daxili və xarici dövlət borcunun ümumi məbləği 16997,3 - 

XMA(1+2+3+4+5-6) 65353,5  

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

Qeyd edək ki, XMA  makrofiskal siyasətin təhlilində istifadə edilən əsas vacib göstəricilərdən 

olmaqla yanaşı, ölkə üzrə konsolidə edilmiş hesabatların tərtibinə keçid zamanı xüsusi önəm daşıya 

bilər. 

Hesablama Palatası tərəfindən aparılan təhlil ilk növbədə XMA anlayışının əhatə etdiyi 

sektorun dəqiqləşdirilməsinin vacib olduğunu göstərir. Belə ki, bu göstərici dövlət (public) sektoru, 

ümumi dövlət idarəetməsi (General goverment) və s. üzrə də hesablana bilər. Hazırda 

qanunvericilikdə verilmiş tərif bu anlayışın hansı sektoru əhatə etməsi ilə bağlı suallara cavab 

verməyə imkan vermir.  

Qeyd edək ki, XMA anlayışı “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa 

2018-ci ildə daxil edilmiş və bu anlayış ölkəmizdə tətbiq edilən ilk büdcə qaydası ilə bağlı olmuşdur. 

Xərclənə bilən neft gəlirlərinin hesablanması məhz XMA əsasında həyata keçirilirdi. Bu baxımdan 

XMA-ya daha çox icmal büdcə nöqteyi nəzərindən baxılırdı. 

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 1.1.26-cı maddəsində 

“vahid xəzinə hesabının qalığı” anlayışının tərifi dövlət xəzinədarlığının bank və maliyyə 

institutlarındakı hesablar sistemində vəsait qalığı kimi verilmişdir. XMA-nın hesablanması və 

qanunvericilikdə anlayışa dair Hesablama Palatasının tövsiyələri Rəyin “Tövsiyələr” bölməsinin 8, 

17 və 34-cü bəndlərində əks etdirilmişdir. 
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2.8. Ortamüddətli büdcə planlaşdırılması 
 

2.8.1. Məlumatların təhlili ortamüddətli büdcə planlaşdırılmasında növbəti büdcə 

ilindən sonrakı illər üçün proqnozların əksər hallarda dəyişdirildiyini göstərmiş, 

Hesablama Palatası ölkənin strateji sənədinin maliyyə təminatının növbəti və sonrakı 

3 il üçün proqnozlarda nəzərə alınması halının ortamüddətli büdcə 

planlaşdırılmasında korrektələrin azalmasına xidmət edəcəyi qənaətinə gəlmişdir.  

2019-2022-ci illər ərzində 2023-cü il üçün dövlət büdcəsinin parametrləri 5 dəfə (il ərzində 

həyata keçirilən yenidən baxılmalar daxil olmaqla) müəyyən edilmişdir. Büdcə parametrlərinə dair 

növbəti il üçün proqnozlar 3 halda ilkin “Büdcə zərf”lərində (2020, 2021, 2022-ci ilin “Büdcə 

zərf”lərində), eyni zamanda, 2 halda isə 2020 və 2022-ci ilin büdcələrinə yenidən baxılması ilə təqdim 

edilən sənədlərdə əks etdirilmişdir.  

2019-2022-ci illərdə dövlət büdcəsinin layihəsi ilə birlikdə təqdim edilmiş məlumatlarda 2023-

cü il üçün əks etdirilmiş gəlir və xərclər üzrə proqnoz göstəricilərinin hazırkı “Büdcə zərfi”ndə müvafiq 

il üçün verilmiş göstəricilərlə müqayisəsi əhəmiyyətli fərqlərin olduğunu göstərir. Belə ki, 2020-2022-

ci illərin “Büdcə zərf”ləri ilə müqayisədə 2023-cü ilin “Büdcə zərfi”ndə gəlirlər üzrə proqnoz 

göstəriciləri 4,2-6,4 mlrd. manat, xərclər üzrə isə 4,7-7,2 mlrd. manat məbləğində korrektə ilə 

proqnozlaşdırılmışdır (Şəkil 10). Eyni zamanda, dövlət büdcəsinin defisitinin həcmi bu illər ərzində 

ardıcıl olaraq artmışdır.  

Şəkil 10. 2020-2023-cü illərin “Büdcə zərf”lərində 2023-cü il üçün dövlət büdcəsinin proqnoz 

göstəriciləri, mln. manatla 

 

Şəkil müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

  

 Proqnozların dəyişdirilməsinə daxili və xarici şokların, əvvəlcədən nəzərə alına bilinməyən 

hadisələrin də təsiri əhəmiyyətlidir. Eyni zamanda, məlumatların təhlilinə əsaslanaraq bu kimi 

amillərin iqtisadiyyata və büdcəyə təsirinin az olduğu dövrlərdə də ortamüddətli dövr üçün büdcə 

planlaşdırılması üzrə göstəricilərin hər növbəti ildə yenilənməsi təcrübəsinin mövcudluğunu qeyd 

edə bilərik. 

Dövlət büdcəsinin layihəsində “Azərbaycan Respublikasının 2022-2026-cı illərdə sosial-

iqtisadı inkişaf Strategiyası”nda nəzərdə tutulmuş tədbirlərin maliyyə təminatı nəzərə alınmışdır. 

Qeyd edilən hal gələcək illər üzrə büdcə proqnozlaşdırılmasında dəyişim faizinin azaldılmasına 

25942.0 24338.5 26476.0
30720.7

26553.7 26075.5 28600.0
33300.0

2020-ci ilin "Büdcə zərfi"ndə 
2023-cü il üçün

2021-ci ilin "Büdcə zərfi"ndə 
2023-cü il üçün

2022-ci ilin "Büdcə zərfi"ndə 
2023-cü il üçün

2023-cü ilin "Büdcə zərfi"ndə 
2023-cü il üçün

Dövlət büdcəsinin gəlirləri Dövlət büdcəsinin xərcləri
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xidmət edə bilər. Əlavə olaraq bildirək ki, beynəlxalq maliyyə institutları OMXÇ islahatlarının həyata 

keçirilməsi və nəticəyə əsaslanan büdcəyə keçid zamanı verilmiş ortamüddətli dövr üçün həm 

makroproqnoz, həm də büdcə proqnozlarında kənarlaşmaların olmamasını və ya cüzi olmasını əsas 

təməl amillərdən biri hesab edir. Qeyd edək ki, gəlirlər üzrə də ortamüddətli strategiyanın olması da 

təkmil ortamüddətli proqnozların tərtib edilməsinə töhfə verə bilər. 

Hesablama Palatasının 2022-ci il dövlət büdcəsinin layihəsinə dair Rəyində ortamüddətli dövr 

üçün hazırlanan proqnozların strateji sənədlərin hədəfləri ilə uzlaşdırılması istiqamətində tədbirlərin 

həyata keçirilməsinin zəruliyi qeyd edilmişdir. 

 
 

2.9. Hesablama Palatasının əvvəlki rəylərində qeyd edilən məsələlərin və 

tövsiyələrin icra vəziyyəti barədə 
 

2.9.1. Dövlət büdcəsinin layihəsi və onunla birlikdə təqdim edilmiş məlumatların 

təhlili bir sıra istiqamətlər üzrə Hesablama Palatasının əvvəlki rəylərində qeyd edilmiş 

məsələlərin nəzərə alındığını deməyə əsas verir.  

Hesablama Palatasının əvvəlki rəylərində dövlət maliyyəsinin idarəedilməsi, büdcə 

sənədləşməsinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, büdcə hesabatlılığında müvafiq düzəlişlərin aparılması 

ilə bağlı qeyd etdiyi bir sıra məsələlər 2023-cü ilin “Büdcə zərfi”ndə tam və ya qismən nəzərə 

alınmışdır (Cədvəl 17).  

Cədvəl 17. Rəylərdə qeyd edilən və dövlət büdcəsinin layihəsi ilə bağlı təqdim edilən sənədlərdə nəzərə 
alınmış məsələlərə dair məlumat 

Əsas istiqamətlər 
Hesablama Palatasının tövsiyəsi/ 

Rəylərdə qeyd olunan uyğunsuzluqlar 

Tövsiyələrin icrası və 
uyğunsuzluqların aradan 

qaldırılması ilə bağlı həyata 
keçirilmiş tədbirlər 

Status 

Tam 
/qismən 

Dövlət büdcəsinin 
gəlir və 

xərclərinin 
qüvvədə olan 

VBT-nin 
tələblərinə uyğun 

uçotu 

1. “Azərbaycan Dəmir Yolları'' QSC üzrə 

8,9 mln. manat “Dövlət müəssisələrinə 
subsidiyalar” paraqrafı üzrə nəzərdə 

tutulmalı və icra edilməli olsa da, “Qeyri-
dövlət müəssisələrinə” subsidiyalar 

paraqrafında proqnozlaşdırılmış və icra 
edilmişdir.  

1. “Azərbaycan Dəmir Yolları'' QSC 

üzrə nəzərdə tutulmuş 10,4 mln. 
manat subsidiya 2023-cü ilin dövlət 

büdcəsi layihəsində “Dövlət 
müəssisələrinə subsidiyalar” 

paraqrafında nəzərdə tutulmuşdur. 

Tam 

Fiskal Şəffaflıq Məcəlləsi (BVF) 
 

Baza, yaxşı və təkmil təcrübələr 
 
2.4. Etibarlılıq – Büdcə, iqtisadi və fiskal proqnozlar etibarlı olmalıdır. 
2.4.3. Proqnozların müqayisəsi – Büdcə sənədləşməsi və ixtiyarı növbəti yenilənmə yeni siyasət 

ölçülərinin fiskal təsirlərini baza versiyasından fərqləndirməklə, hökumətin əvvəlki fiskal proqnozlarına olan 
əhəmiyyətli düzəlişi izah edir.  

Baza – Hökumətin gəlir, xərc və maliyyələşdirməyə dair proqnozlarının ardıcıl qiymətləndirmələri 
arasındakı fərqlər məcmu səviyyədə göstərilir, yeni siyasətin proqnozlara təsirinin keyfiyyətcə müzakirəsi də 
təqdim edilir. 

Yaxşı – Hökumətin gəlir, xərc və maliyyələşdirməyə dair proqnozlarının ardıcıl qiymətləndirmələri 
arasındakı fərqlər yeni siyasətin və makroiqtisadi determinantların ümumi effektinə bölünür. 

Təkmil - Hökumətin gəlir, xərc və maliyyələşdirməyə dair proqnozlarının ardıcıl qiymətləndirmələri 
arasındakı fərqlər fərdi siyasət dəyişiklikləri, makroiqtisadi determinantlar və texniki və mühasibatlıq 
düzəlişləri kimi digər faktorların effektlərinə bölünür. 
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2. 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. 

2. 2023-cü ilin dövlət büdcəsi 

layihəsində siyasi partiyalara verilən 
maliyyə yardımı üzrə nəzərdə 

tutulmuş 5,0 mln. manat “Qeyri-dövlət 
müəssisələrinə subsidiyalar” üzrə 

nəzərdə tutulmuşdur. 

Tam 

3. 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.  

3. 2023-cü ilin dövlət büdcəsi 

layihəsində həmin dövlət orqanlarının 
tabeliklərində olan Tədris Mərkəzləri 

üzrə proqnozlaşdırılmış vəsait 
“Təhsil” bölməsinin “Əlavə təhsil” 
köməkçi bölməsi üzrə nəzərdə 

tutulmuşdur.  

Tam 

4. Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti üzrə 

ölkə ərazisində yerquruluşu, torpaqların 
kadastrı işlərinin təşkili ilə bağlı 15,0 mln. 
manat funksional təsnifatın “Ətraf mühitin 

mühafizəsi” bölməsinin “Torpaq və 
yerquruluşu” köməkçi bölməsi üzrə uçota 

alınmalı olsa da, “İqtisadi fəaliyyət” 
bölməsinin “İqtisadi fəaliyyət ilə bağlı digər 

xidmətlər” köməkçi bölməsində uçota 
alınmışdır. 

4. 2023-cü ilin dövlət büdcəsi 

layihəsində AR İqtisadiyyat Nazirliyi 
yanında Əmlak Məsələləri Dövlət 

Xidməti üzrə ölkə ərazisində 
yerquruluşu, torpaqların kadastrı 
işlərinin təşkili ilə bağlı 13,8 mln. 
manat funksional təsnifatın “Ətraf 
mühitin mühafizəsi” bölməsinin 

“Torpaq və yerquruluşu” köməkçi 
bölməsi üzrə nəzərdə tutulmuşdur. 

Tam 

5. 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.  

5. 2023-cü ilin dövlət büdcəsi 

layihəsində “Dövlət əmlakının 
özəlləşdirilməsinin təşkili və mülkiyyət 

hüquqlarının qorunması” üzrə 25,0 
mln. manat vəsait “İqtisadi fəaliyyət” 

bölməsinin “Dövlət əmlakının 
özəlləşdirməsinin təşkili və mülkiyyət 

hüquqlarının qorunması” paraqrafında 
nəzərdə tutulmuşdur. 

Tam 

6. Dövlət təltiflərinin hazırlanması ilə bağlı 

xərclər üzrə 1,5 mln. manat qüvvədə olan 
VBT-nin tələblərinə əsasən “Atributların, 

mükafatlandırma nişanlarının hazırlanması, 
təltif və mükafatlandırma ilə bağlı xərclər” 
maddəsində nəzərdə tutulmalı olsa da, 

“Sair xərclər” maddəsində nəzərdə 
tutulmuşdur. 

6. 2023-cü ilin dövlət büdcəsi 

layihəsində Dövlət təltiflərinin 
hazırlanması üzrə 1,7 mln. manat 
qüvvədə olan VBT-nin tələblərinə 

əsasən “Atributların, mükafatlandırma 
nişanlarının hazırlanması, təltif və 
mükafatlandırma ilə bağlı xərclər” 
maddəsində nəzərdə tutulmuşdur. 

Tam 

7. Dövlət mükafatlarının və təltiflərin 

maliyyə təminatı üzrə 0,3 mln. manat 
qüvvədə olan VBT-nin tələblərinə əsasən 
“Atributların, mükafatlandırma nişanlarının 
hazırlanması, təltif və mükafatlandırma ilə 

bağlı xərclər” maddəsində nəzərdə 
tutulmalı olsa da, “Sair xərclər” 

maddəsində nəzərdə tutulmuşdur. 

7. 2023-cü ilin dövlət büdcəsi 

layihəsində Dövlət mükafatlarının və 
təltiflərin maliyyə təminatı üzrə 0,3 
mln. manat, qüvvədə olan VBT-nin 

tələblərinə əsasən “Atributların, 
mükafatlandırma nişanlarının 

hazırlanması, təltif və 
mükafatlandırma ilə bağlı xərclər” 
maddəsində nəzərdə tutulmuşdur. 

Tam 

8. İncəsənət xadimlərinə verilən mükafat 

üzrə 0,9 mln. manat “Atributların, 
mükafatlandırma nişanlarının hazırlanması, 
təltif və mükafatlandırma ilə bağlı xərclər” 
maddəsində nəzərdə tutulmalı olsa da, 

“İstehlak yönlü müxtəlif 
xidmətlər”maddəsində nəzərdə 

tutulmuşdur. 

8. 2023-cü ilin dövlət büdcəsi 

layihəsində 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 tutulmuşdur. 

Tam 
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9. 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. 

9. 2023-cü ilin dövlət büdcəsi 

layihəsində İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatına və Qoşulmama 
Hərəkatına üzv dövlətlərin 

vətəndaşlarına Azərbaycan 
Respublikasının ali təhsil 

müəssisələrində təhsil almaları üçün 
təhsil qrantlarının verilməsi ilə bağlı 

nəzərdə tutulan 1,6 mln. manat 
“Qrantlar və digər ödənişlər” 

bölməsində nəzərdə tutulmuşdur. 

Tam 

10. Dövlətdən sosial yardımı alan 

aztəminatlı ailələrin əmlakının, dövlətə 
məxsus əmlakın və dövlət büdcəsindən 

maliyyələşən təşkilatlara məxsus nəqliyyat 
vasitələrinin icbari sığortası üzrə 22,8 mln. 

manat əsasən “İstehlakyönlü müxtəlif 
xidmətlər” maddəsində və “Nəqliyyat 

vasitələri, istehsal təyinatlı maşın, 
avadanlıq və qurğular üzrə xidmət 

haqlarının ödənilməsi” paraqrafında 
proqnozlaşdırılmalı və icra edilməli olsa da, 

“Sair xərclər” maddəsində 
proqnozlaşdırılmış və icra edilmişdir. 

10. 2023-cü ilin dövlət büdcəsi 

layihəsində dövlətdən sosial yardımı 
alan aztəminatlı ailələrin əmlakının, 
dövlətə məxsus əmlakın və dövlət 

büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlara 
məxsus nəqliyyat vasitələrinin icbari 

sığortası üzrə 24,5 mln. manat 
“İstehlakyönlü müxtəlif xidmətlər” 

maddəsində proqnozlaşdırılmışdır. 

Qismən 

Dövlət maliyyə 
idarəetməsinin 

təkmilləşdirilməsi, 
beynəlxalq 
təcrübəyə 

uyğunlaşdırılması 
və 

qanunvericilikdə 
müvafiq 

dəyişikliyin 
edilməsi 

11. 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 

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 

nəzərə alınaraq İcbari Tibbi Sığorta üzrə 
Dövlət Agentliyinin icmal büdcənin tərkib 

elementi olan büdcədənkənar dövlət 
fonduna çevrilməsi tövsiyə edilir. 

11. İcbari Tibbi Sığorta Fondu adlı 

büdcədənkənar dövlət fondunun 
yaradılması ilə bağlı "Büdcə sistemi 

haqqında" Azərbaycan 
Respublikasının Qanununda 

dəyişiklik edilməsi barədə Qanun 
layihəsi hazırlanmış, eyni zamanda 

2023-cü ilin icmal büdcəsi 
hesablanarkən İcbari Tibbi Sığorta 

üzrə Dövlət Fondunun gəlir və xərcləri 
nəzərə alınmışdır. 

Tam 

12. Mövcud qanunvericilikdə vahid xəzinə 

hesabının sərbəst qalığından 
büdcədənkənar gəlirlərə vəsaitin 

yönəldilməsi ilə bağlı uyğunlaşdırılmanın 
aparılması tövsiyə edilir. 

12. "Büdcə sistemi haqqında" 

Azərbaycan Respublikasının 
Qanununun müvafiq maddələrində 
dəyişikliklərlə bağlı Qanun layihəsi 

hazırlanmışdır. 

Tam 

13. “Büdcə sistemi haqqında” Qanunun 5-

ci maddəsinin tələblərini diqqətə alaraq 
müstəqil mədaxil mənbələrinə malik olan 
məqsədli büdcə fondları üzrə ilin sonuna 

qalıq vəsaitlərin növbəti ildə onların 
gəlirlərinə aid edilməsi üçün dövlət 

büdcəsində müvafiq dəyişikliklərin edilməsi 
tövsiyə edilir. 

13. 2022-ci ilin yenidən baxılan dövlət 

büdcəsinin gəlirlərinə bəzi məqsədli 
büdcə fondlarının qalıq vəsaitləri də 

daxil edilmişdir. 

Qismən 

14. İcmal büdcənin məbləğlərinin 

qanunvericiliyə uyğun hesablanması 
məsələsinə baxılması tövsiyə edilir. 

14. 2023-cü ilin dövlət büdcəsi 

layihəsində icmal büdcənin yekun 
məbləğləri qanunvericiliyə uyğun 

hesablanmışdır. 

Tam 
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15. 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 təkmilləşdirilməsi tövsiyə 
edilir. 

15. 2023-cü ilin dövlət büdcəsi 

layihəsi ilə birlikdə təqdim edilmiş 
sənədlərdə “AR-ın 2022-2026-cı 

illərdə sosial-iqtisadi inkişaf 
Strategiyası”nın reallaşdırılması üzrə 

2023-cü il üçün maliyyə tutumuna dair 
məlumat verilmiş, vergi və gömrük 

sahəsində 2021-ci ildə tətbiq olunan 
güzəşt və azadolmaların dövlət 

büdcəsinin gəlirlərinə təsiri 
qiymətləndirilmiş, qeyri-neft ÜDM 

müxtəlif ssenarilərdə verilmiş, fiskal 
risklər barədə məlumat əvvəlki illərə 

nəzərən daha geniş təqdim edilmişdir. 

Qismən 
  

16. Beynəlxalq təcrübə və təlimatlardan 

irəli gələrək, təqdim edilmiş sosial-iqtisadi 
proqnoz göstəricilərinin və fiskal 

proqnozların bir neçə ssenaridə tərtib 
olunaraq müzakirəyə təqdim edilməsi 

tövsiyə edilir. 

16. 2023-cü ilin dövlət büdcəsinin 

layihəsi ilə birlikdə təqdim edilən 
sənədlərdə qeyri-neft ÜDM-nin 

müxtəlif ssenarilərdə təqdim olunması 
və onun fiskal göstəricilərlə 

əlaqələndirilməsi həyata keçirilmişdir.  

Qismən  

17. 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 verilməsi tövsiyə 

edilir. 

17. 2023-cü ilin "Büdcə Zərfi"ndə 

fiskal risklər barədə məlumat əvvəlki 
illərə nəzərən daha geniş təqdim 

edilmiş, risklərin büdcə göstəricilərinə 
təsiri, bu təsirin yumşaldılması 

(mitiqasiyası) ilə bağlı tədbirlər qeyd 
edilmişdir  

Qismən  

18. 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 edilməsi və 

ya toplu maliyyə balansının 
proqnozlaşdırılması zamanı hesablama 

metodu əsasında hesablanmış məbləğlərin 
kassa metoduna keçirilməsində bütün 

göstəricilərin nəzərə alınması tövsiyə edilir. 

18. "Büdcə sistemi haqqında" 

Azərbaycan Respublikasının 
Qanununa edilmiş dəyişikliklər 

əsasında Azərbaycan 
Respublikasının ərazisi üzrə toplu 
maliyyə balansı dövlət büdcəsinin 
layihəsi ilə birlikdə hazırlanan və 

təqdim edilən sənədlərdən çıxarılmış, 
Xalis maliyyə aktivlərinə dair arayış 

əlavə edilmişdir.  

Tam  

19. 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, OMXÇ 
və s. ilə bağlı müxtəlif hüquqi aktlarla əhatə 

olunan müddəaların vahid hüquqi aktda 
birləşdirilməsi, eyni zamanda “Büdcə 
sistemi haqqında” Qanundan kənarda 

qalan dövlət maliyyə sisteminə aid edilən 
institutların əhatə edilməsi məqsədilə 

Büdcə Məcəlləsinin hazırlanması tövsiyə 
edilir. 

19. Büdcə Məcəlləsinin hazırlanması 

ilə bağlı işlərə başlanılmış və bununla 
bağlı Hesablama Palatasının təklifləri 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanına 
təqdim edilmişdir. 

Qismən  

20.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 DMST-nin 2014-cü il 

versiyasına uyğunlaşdırılması tövsiyə edilir. 

20. 2023-cü ilin dövlət büdcəsi 

layihəsində beynəlxalq təcrübəyə 
uyğun olaraq hökumət tərəfindən cəlb 

edilmiş kreditlər üzrə əsas borc 
ödənişlərinin dövlət büdcəsinin 

xərclərindən çıxarılaraq, 
yenidənmaliyyələşdirmə vasitəsilə 

təmin edilməsi nəzərdə tutulmuşdur.  

Qismən  
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21. 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 
PEFA-da mərkəzi hökumətin hesabatında 

əks etdirilməyən əməliyyatların çoxluğunun 
risk kimi qiymətləndirildiyini, bu fondun 
icmal büdcədən çıxarılmasının düzgün 
olmadığını diqqətə almaqla, Təminat 

Fondunun ləğv edilərək müvafiq gəlir və 
xərclərin dövlət büdcəsində əks 
etdirilməsini və müvafiq Fondun 

əməliyyatlarının VBT-nin DMST-ə 
uyğunlaşdırılmaqla dövlət büdcəsinin 
parametrində 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 etdirilməsi tövsiyə edilir. 

21. Hesablama Palatasının dövlət 

büdcəsinin layihəsinə və icrasına dair 
2021-ci il ərzində hazırladığı Rəylərdə 
qeyd edilmiş bir sıra uyğunsuzluqların 
aradan qaldırılmasına da xidmət edən 
2021-ci il 24 dekabr tarixli 440-VIQD 

nömrəli “Büdcə sistemi haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda dəyişiklik edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu qəbul edilmişdir. Belə ki, 
dəyişikliklərdən sonra Hesablama 

Palatasının rəylərində şərh edilən bir 
sıra məsələlərin, o cümlədən Dövlət 
borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin 

Təminat Fondunun statusu 
məsələsinin yeni formada 

tənzimlənməsi həyata keçirilmişdir. 
Belə ki, dəyişikliyə əsasən Təminat 

Fondu büdcədənkənar dövlət fonduna 
çevrilsə də, icmal büdcənin 

komponentlərinə daxil edilmir. 

Qismən  

22. “Büdcə sistemi haqqında” Qanuna 

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 

22. Yenilənmiş büdcə qaydasında 

ümumiyyətlə bu məhdudiyyət 
verilməmişdir.  

Qismən  

23. Hesabat ilində dövlət büdcəsinin 

Ehtiyat Fondundan ayrılmış xərclərin bir 
hissəsini dövlət büdcəsinin 

layihələndirilməsi prosesində nəzərə alına 
bilən və konkret qurum üzrə göstərilə bilən 

xərclər təşkil etmişdir. 

23. Əvvəlki illərdə dövlət büdcəsinin 

Ehtiyat Fondundan maliyyələşən bəzi 
qurumların (Azad iqtisadi zonasının 
səlahiyyətli qurumu, Nizami Gəncəvi 
Beynəlxalq Mərkəzi) xərcləri dövlət 

büdcəsində nəzərə alınmışdır. 

Qismən  

24. Dövlət büdcəsinin layihəsində və icrası 

barədə illik hesabatda ayrı-ayrı publik 
hüquqi şəxslərə ayrılan xərclər dövlət 

büdcəsində ayrıca sətirlə göstərilməmiş, 
funksional təsnifatın bölməsində cəm 

şəklində “publik hüquqi şəxslərə dövlət 
büdcəsindən vəsaitin ayrılması” adı altında 

göstərilmişdir ki, bu da həmin vəsaitin 
icraçısı olan qurumlar barədə məlumatın 

hesabatda verilməməsi ilə nəticələnmişdir. 

24. 2023-cü ilin “Büdcə zərfi”nə daxil 

edilən sənədlərdə dövlət büdcəsindən 
publik hüquqi şəxslərə ayrılması 

nəzərdə tutulan vəsaitlər cəm 
şəklində “Publik hüquqi şəxslərə 

dövlət büdcəsindən vəsait ayrılması” 
adı altında deyil, ayrı-ayrı publik 

hüquqi şəxslər üzrə göstərilmişdir. 

 

Tam 

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

Hesablama Palatasının rəylərində əks etdirilmiş bəzi tövsiyələrin nəzərə alınması fonunda 

dövlət büdcəsinin layihəsi ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatların təhlili “Büdcə zərfi”nə daxil edilməli 

məlumatlara, büdcə qanunvericiliyinə bir sıra yeni anlayışların daxil edilməsinə, bu anlayışlarla bağlı 

mexanizmi tənzimləyəcək məsələlərə, fiskal sahəni tənzimləyən müvafiq qanunvericilikdə və 

institutlarda təkmilləşdirmələrə, publik hüquqi şəxslərə, dövlət investisiya proqramına, dövlət 

proqramlarının tərtibinə və dövlət büdcəsində əks etdirilməsinə, xərclərin VBT ilə müəyyənləşdirilmiş 

istiqamətlərdə uçota alınmasına dair bir sıra tövsiyələrin nəzərə alınmadığını deməyə əsas verir.   
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III BÖLMƏ. DÖVLƏT BÜDCƏSİ GƏLİRLƏRİNİN TƏHLİLİ 

 

3.1. Dövlət büdcəsi gəlirlərinin 2022-ci ilin 8 ayında icra vəziyyəti 

3.1.1. 2022-ci ilin 8 ayında dövlət büdcəsi gəlirlərinin aylar üzrə icra səviyyəsi 

nəzərəçarpacaq dərəcədə fərqlənmiş, ən yüksək icra səviyyəsi aprel ayında qeydə 

alınmışdır. 

Cari ilin 8 ayında dövlət büdcəsi gəlirlərinin icrası 4 ay proqnozdan artıq, 4 ay isə proqnozdan 

az olmuş, ən yüksək icra səviyyəsi 142,0%-lə aprel ayında, ən aşağı icra səviyyəsi isə 84,0%-lə iyul 

ayında qeydə alınmışdır (Şəkil 11). 

Şəkil 11. 2022-ci ilin 8 ayında dövlət büdcəsi gəlirlərinin aylar üzrə proqnoz və faktiki icra göstəriciləri, 
mln. manatla 

Şəkil müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

Aprel ayında DVX xətti ilə daxilolmaların proqnozla müqayisədə 2,1 dəfə çox olmaqla icrası 

müvafiq ay üzrə ən yüksək icra səviyyəsinin, iyul ayında DVX üzrə daxilolmaların 33,5%, DGK üzrə 

daxilolmaların 41,1%, büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmaların 48,6% az icrası isə 

müvafiq ay üzrə ən aşağı icra göstəricisinin qeydə alınması ilə nəticələnmişdir. 

Cari ilin ötən dövründə dövlət büdcəsinin gəlirləri proqnozla müqayisədə artıq icra 

edilmiş, yüksək neft qiymətləri, qeyri-neft sahələrində istehsalın artımı və inflyasiyanın 

sürətlənməsi gəlirlərin artımına müsbət töhfə vermişdir. 

Növbəti ildə dövlət büdcəsinin gəlirləri artımla proqnozlaşdırılmış, gəlirlərin ÜDM-də 

payının 29%-ə bərabər olacağı, bu nisbətin cari ilə nisbətən artacağı nəzərdə tutulmuşdur. 

Təqdim edilmiş sənədlərə əsasən, vergi və gömrük sahəsində, xüsusilə də işğaldan azad 

olmuş ərazilərdə bəzi güzəşt və azadolmaların tətbiqi nəzərdə tutulmuşdur. Büdcə gəlirlərində 

neft sektorunun payında kiçik də olsa azalma proqnozlaşdırılmış, Dövlət Neft Fondundan 

dövlət büdcəsinə transfertin məbləğinin azalacağı nəzərdə tutulmuşdur. 

Büdcə parametrlərinin tərtib edilməsi zamanı neftin qiymətinin konservativ yanaşma ilə 

nəzərdə tutulması bəzi tədiyə növləri üzrə gəlir məbləğinə təsir etmiş, aparılan təhlillər bəzi 

tədiyə növləri üzrə əlavə potensialın olduğu qənaətinə gəlməyə əsas vermişdir.  
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3.1.2. 2022-ci ilin 8 ayında əksər gəlir inzibatçıları üzrə dövlət büdcəsinin 

gəlirlərinin proqnozu artıqlaması ilə icra edilmişdir. 

2022-ci ilin 8 ayı ərzində dövlət büdcəsi gəlirləri proqnozla müqayisədə 1,8% artıq olmaqla 

20184,8 mln. manat icra edilmişdir ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 26,6% çoxdur. 

Dövlət büdcəsi gəlirlərinin yüksək icrası Dövlət Neft Fondundan transfert və büdcə təşkilatlarının 

ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar istisna olmaqla, digər bütün mənbələr üzrə icranın proqnozu 

üstələməsi hesabına olmuşdur (Şəkil 12).  

Şəkil 12. 2022-ci ilin 8 ayında dövlət büdcəsi gəlirlərinin gəlir inzibatçıları üzrə bölgüsü, mln. manatla  

Şəkil müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

Qeyd edək ki, gəlirlərin aylar üzrə icra səviyyəsində qeydə alınan fərqliliklər mədaxil mənbələri 

üzrə də müşahidə edilmişdir. Belə ki, büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar cari 

ilin mart ayından başlayaraq artıqlaması ilə icra edilsə də, iyun ayından etibarən icra səviyyəsi 

proqnozdan aşağı olmuş, DVX və DGK üzrə daxilolmalar iyul ayı istisna olmaqla digər bütün aylarda 

proqnozdan çox, DNF-dən transfertlər isə yanvar və iyul ayından başqa digər aylarda proqnozdan 

az icra edilmişdir. Bununla yanaşı, cəmi gəlirlərdə payı az olsa da, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi 

üzrə daxilolmalar hesabat dövrünün bütün aylarında, sair gəlirlər may və avqust aylarından başqa 

digər aylarda artıqlaması ilə icra edilmiş, məqsədli büdcə fondlarının vəsaitinin qalığından 

daxilolmalar isə proqnoza bərabər olmaqla avqust ayında həyata keçirilmişdir. 

 

3.2. 2023-cü ilin dövlət büdcəsi gəlirlərinin təhlili 

3.2.1. Növbəti ilin dövlət büdcəsinin gəlirləri 2022-ci ilin müvafiq göstəricisindən 

çox olmaqla nəzərdə tutulmuş, Qanun layihəsində gəlir nəzərdə tutulmuş 20 

mənbədən 16-sı artımla, 3-ü azalma ilə, 1-i sabit saxlanılmaqla proqnozlaşdırılmışdır. 

2023-cü ilin dövlət büdcəsinin gəlirləri 2021-ci ilin icra göstəricisindən 4324,4 mln. manat, 

2022-ci ilin proqnozundan 1522,9 mln. manat çox olmaqla 30720,7 mln. manat nəzərdə tutulmuşdur.  

Cari illə müqayisədə əsas artımlar hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi, əlavə dəyər vergisi, 

o cümlədən malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi, səhmlərində dövlətin payı olan 

müəssisələrdən alınan dividendlər, fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə, əsas azalmalar isə DNF-dən 
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transfert, dövlət rüsumu, büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar üzrə 

proqnozlaşdırılmışdır (Cədvəl 18). 

Cədvəl 18 . Qanun layihəsində göstərilən gəlir mənbələri, mln. manatla 

Gəlir mənbələri 
2023-cü ilin 

proqnoz 
layihəsi 

2021-ci ilin icrası ilə 
müqayisə 

2022-ci ilin proqnoz  ilə 
müqayisə 

məbləğ %-lə məbləğ %-lə 

Dövlət büdcəsinin gəlirləri,                                                                                   30720.7 4324.4 116.4 1522.9 105.2 

fiziki şəxslərin gəlir vergisi 1680.0 485.4 140.6 195.0 113.1 

hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi 6417.0 3458.6 2.2 dəfə 1127.0 121.3 

torpaq vergisi 46.0 0.3 100.7 0.0 100.0 

hüquqi şəxslərin əmlak vergisi 302.8 91.5 143.3 66.8 128.3 

əlavə dəyər vergisi 6010.3 795.8 115.3 291.6 105.1 

malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi 3196.0 265.3 109.1 111.0 103.6 

sadələşdirilmiş vergi 278.6 -21.1 92.9 43.6 118.6 

aksizlər 1373.0 267.2 124.2 96.2 107.5 

malların idxalına görə aksizlər 172.0 8.9 105.4 2.0 101.2 

yol vergisi 135.9 16.8 114.1 9.4 107.4 

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

50.0 6.4 114.6 0.0 100.0 

mədən vergisi 160.4 22.0 115.9 18.4 112.9 

gömrük rüsumları 1332.0 126.5 110.5 32.0 102.5 

Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və 
qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt 
(satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) 
ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı 
fərqdən yığımlar 

112.0 -42.5 72.5 16.6 117.4 

xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə 
daxilolmalar 

1.9 -0.6 75.4 0.1 103.9 

səhmlərində dövlətin payı olan 
müəssisələrdən alınan dividendlər 

321.2 194.2 2.5 dəfə 214.7 3 dəfə 

sair daxilolmalar 219.1 -66.3 76.8 25.4 113.1 

dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən 
daxilolmalar 

20.0 3.8 123.3 4.0 125.0 

dövlət mülkiyyətində olan torpaqların 
icarəyə verilməsindən daxilolmalar 

10.0 2.6 135.9 1.0 111.1 

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

22.0 3.1 116.6 1.0 104.8 

büdcə təşkilatlarının ödənişli 
xidmətlərindən daxilolmaları 

726.5 113.6 118.5 -107.5 87.1 

Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar 11280.0 -70.0 99.4 -237.5 97.9 

dövlət rüsumu 272.0 73.5 137.1 -91.5 74.8 

Dövlət borcu və zəmanəti üzrə 
öhdəliklərin Təminat Fondundan transfert   -880.0      

Mərkəzi Bankın mənfəətindən ayırmalar   -250.0      

2022-ci il yanvarın 1-ə müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi  
məqsədli büdcə fondlarının vəsaitinin 
qalığı 

     -183.3   

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.  

2022-ci ilin dövlət büdcəsinin gəlir mənbələrində nəzərə alınmış 2022-ci il yanvarın 1-nə 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondlarının vəsaitinin qalığı üzrə 

büdcə daxilolmaları 2023-cü il üçün nəzərdə tutulmamışdır. 
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Qeyd edək ki, əvvəlki illərdə olduğu kimi, 2023-cü ilin “Büdcə zərfi”nə daxil edilmiş Qanun 

layihəsində də gəlirlərin mənbələri VBT-nin gəlir təsnifatına tam uyğun olmamışdır. Bununla bağlı 

Hesablama Palatasının tövsiyəsi Rəyin Tövsiyələr bölməsində əks etdirilmişdir. 
 

3.2.2. “Büdcə zərfi”ndə qeyri-neft gəlirlərinin payının davamlı artımına nail 

olunacağının hədəflənməsi fonunda aparılmış təhlillər dövlət büdcəsinin qeyri-neft 

gəlirlərinin məbləğinin cari ilin proqnozuna nisbətən artımla, qeyri-neft ÜDM-nə 

nisbətdə isə azalma ilə proqnozlaşdırıldığını deməyə imkan verir.     

2023-cü ilin dövlət büdcəsinin qeyri-neft gəlirləri 14423,7 mln. manat məbləğində olmaqla 

2022-ci ilin dürüstləşdirilmiş proqnozuna nisbətən 763,4 mln. manat çox proqnozlaşdırılsa da, qeyri-

neft ÜDM-də xüsusi çəkisi cari ilin dürüstləşdirilmiş proqnozunun qeyri-neft ÜDM-də xüsusi çəkisinə 

nisbətən 1,1 faiz bəndi azalmışdır (Cədvəl 19).  
      

Cədvəl 19. Dövlət büdcəsinin qeyri-neft gəlirlərinin qeyri-neft ÜDM-lə müqayisəsi, mln. manatla 

Göstəricilər 2017 2018 2019 2020 2021 

2022-ci il 

2023 Təsdiq 
olunmuş 

Yenidən 
baxılan 

qeyri-neft sektoru üzrə 
ÜDM 

44311.8 46702.6 50650,0 51131.5 57786.2 60355.2 65665.6 73319.4 

dövlət büdcəsinin qeyri-
neft gəlirləri 

8632.7 9108.4 10613.5 10679.6 12860,0 12126.0 13660.3 14423.7 

qeyri-neft ÜDM-in tərkibində 
xüsusi çəkisi, %-lə 

19.4 19.4 21.1 20.9 22.3 20.1 20.8 19.7 

Cədvəl müvafiq  məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

Qeyri-neft sektorunda yığımın dayanıqlılığı baxımından önəmi yüksək olan qeyri-neft büdcə 

gəlirlərinin qeyri-neft ÜDM-də xüsusi çəksinin azalması səbəbləri ilə əlaqədar 2023-cü ilin “Büdcə 

zərfi”ndə hər hansı izahat verilməmişdir. 

2023-cü ildə büdcə gəlirlərinin ÜDM-ə nisbət göstəricisi 2021-ci ilin faktiki göstəricisinə 

nisbətən 0,6 faiz bəndi, 2022-ci ilin dürüstləşdirilmiş proqnozuna nisbətən isə 3,7 faiz bəndi çox 

olmaqla 29,0% səviyyəsində proqnozlaşdırılmışdır.  

 

3.2.3. Neftin qiymətinin büdcədə ehtiyatlı yanaşma əsasında götürülməsi 

şəraitində növbəti ildə dövlət büdcəsində neft sektorunun payı cari ilə nisbətən 

azalma proqnozlaşdırılmışdır. 

2023-cü ildə dövlət büdcəsində neftin qiyməti 50 ABŞ dolları (2022-ci ildə ilkin olaraq 50 ABŞ 

dolları, dürüstləşmiş büdcədə 85 ABŞ dolları) nisbətində götürülmüşdür.  Dövlət büdcəsi gəlirlərinin 

16297,0 mln. manatının və ya 53,0%-nin neft sektorunun payına düşməsi proqnozlaşdırılmışdır 

(Cədvəl 20). 2023-cü il üzrə nəzərdə tutulan neft sektoru üzrə daxilolmaların 11280,0 mln. manatının 

DNF transfertlərinin 1650,0 mln. manatın ARDNŞ tərəfindən ödənilən vergilərin, 492,0 mln. 

manatının neft-qaz sahəsində fəaliyyət göstərən Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişlərindən mənfəət 

vergisinin və 2875,0 mln. manatının Şahdəniz yatağından hasil edilən təbii qazın ixracı üzrə mənfəət 

vergisinin payına düşəcəyi ehtimal edilir.  
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Cədvəl 20. Neft sektoru üzrə ödənişlər, mln. manatla 

Göstəricilər 2020 2021 
2022 

təsdiq 
olunmuş 

2022 
yenidən 
baxılan 

2023 
layihə 

DNF-dən transfert 12200 11350 12710 11517,5 11280,0 

ARDNŞ-nin vergi ödənişi 1198,4 1141,7 1350,0 1350,0 1650,0 

Hasilatın pay bölgüsü, mənfəət vergisi 603,7 1044,6 630,0 1060,0 492,0 

Şahdəniz layihəsi üzrə HPBS mənfəət vergisi       1610,0 2875,0 

Neft sektoru üzrə cəmi ödəniş 14002,1 13536,3 14690,0 15537,5 16297,0 

Dövlət büdcəsinin gəlirləri 24681,7 26396,3 26816,0 29197,8 30720,7 

Neft sektoru üzrə daxilolmaların dövlət 
büdcəsi gəlirlərində xüsusi çəkisi, %-lə  

56,7 51,3 54,8 53,2 53,0 

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

3.2.4. Növbəti il üçün proqnozlaşdırılan inflyasiya və iqtisadi artım amili, eləcə 

də 2022-ci ilin proqnoz göstəriciləri əsasında aparılmış təhlillər 2023-cü il üçün DVX 

xətti ilə proqnozlaşdırılan gəlirlər üzrə müəyyən əlavə potensialın olmasını 

göstərməklə yanaşı, proqnozlaşdırılan gəlirlərin artıqlaması ilə reallaşdırılacağına 

əminlik yaradır.    

DVX xəttilə 2023-cü il üzrə təmin edilməli daxilolmalar 2021-ci ilin icrasına və 2022-ci ilin 

dürüstləşdirilmiş proqnozuna nisbətən müvafiq olaraq, 4872,8 mln. manat və ya 57,1% və 1662,0 

mln. manat və ya 14,2% çox olmaqla 13402,0 mln. manat məbləğində proqnozlaşdırılır. 2022-ci ilin  

ilk 8 ayı ərzində DVX xətti ilə büdcə daxilolmalarının proqnozdan 838,6 mln. manat çox olmuşdur. 

Qeyd edilməlidir ki, 2023-cü il üçün vergi orqanları xətti ilə büdcəyə daxilolması nəzərdə tutulan 

13402,0 mln. manatın təxminən 44,0%-i hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə podratçı tərəflərin 

mənfəət vergisi, büdcə təşkilatlarında işləyən muzdlu işlə əlaqədar əldə etdikləri gəlirlərindən və 

səhmlərinin və ya paylarının 51 və daha artıq faizi birbaşa və ya dolayısilə dövlətə məxsus olan 

hüquqi şəxslərdə işləyənlərin muzdlu işlə əlaqədar əldə etdikləri gəlirlərindən gəlir vergisi, dövlət 

rüsumu və s. mənbələr üzrə formalaşır. 

2023-cü ilin “Büdcə zərfi”nə əlavə edilmiş sənədlərə əsasən aparılmış təhlillər DVX xətti ilə 

təmin edilməli bəzi gəlir mənbələri üzrə potensialın tam nəzərə alınmadığı barədə qənaətə gəlməyə 

imkan verir (Cədvəl 21). 

Cədvəl 21. Aparılmış təhlillərlə əlavə potensial olduğu mədaxil mənbələri, mln. manatla 

Göstəricilər 2021 icra 

2022 
dürüstləş-

dirilmiş 
proqnoz 

2022 8 
aylıq icra 

2023 
proqnoz  

2022-ci ilin 
dürüstl. 

proqnozu 
ilə 

müqayisə, 
%-lə 

2021-ci ilin 
icrası ilə 

müqayisə, 
%-lə 

Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi 2958,4 5290,0 5113,1 6417,0 121,3 2,2 dəfə 

AR-da mal, iş və xidmətlərə görə əlavə 
dəyər vergisi 

2283,7 2633,7 2080,0 2814,3 106,9 123,2 

AR-da istehsal olunan məhsullar üzrə 
aksiz 

942,7 1106,8 741,6 1201,0 108,5 127,4 

Dövlət rüsumu 198,5 363,5 190,4 272,0 74,8 137,1 

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 
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Növbəti ildə vergi gəlirlərinin artması əsasən hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi üzrə nəzərdə 

tutulmuş, bu gəlir mənbəyi üzrə daxilolmaların əvvəlki illərdən fərqli olaraq ümumi vergi gəlirlərindəki 

xüsusi çəkisi ən böyük olmaqla proqnozlaşdırılmış, neftin qiymətinin icra prosesində yüksək olması 

şəraitində bu mənbə üzrə əlavə potensialın olması qənaətinə gəlinmişdir.  “Büdcə zərfi”nə əsasən, 

növbəti il üçün proqnozlaşdırılmış hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi üzrə daxilolmaların artımı dövlət 

büdcəsinin gəlirlərindəki ümumi artımın 74,0%-ni təşkil etmiş, bu mənbə üzrə daxilolmaların 3667,0 

mln. manatının neft sektorundan, 2750,0 mln. manatının qeyri-neft sektorundan olmaqla, 6417,0 

mln. manat olacağı nəzərdə tutulmuşdur. Bu göstərici əvvəlki ilin dürüstləşmiş proqnozuna nisbətdə 

isə 1127,0 mln. manat və ya 21,3%, 2021-ci ilin icrasına nisbətdə isə 3458,6 mln. manat və ya 2,2 

dəfə çoxdur.  

Cari il üzrə 8 aylıq proqnozların icrası səviyyəsi ümumlikdə 126,8% səviyyəsində, o cümlədən 

rezidentlərin mənfəət vergisi üzrə 129,0%, qeyri-rezidentlərin mənfəət vergisi üzrə 104,4%, hasilatın 

pay bölgüsü sazişləri üzrə podratçı tərəflərin mənfəət vergisi üzrə 139,9%, hasilatın pay bölgüsü 

sazişləri üzrə xarici subpodratçı tərəflərin mənfəət vergisi üzrə 62,4%, dividentlərdən, faizlərdən, 

icarədən və royaltidən əldə olunan gəlir və mənbəyi Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan 

digər gəlirlərdən mənfəət vergisi üzrə 83,2% olmuşdur. 

Beynəlxalq təşkilatların iyun-avqust aylarında dərc etdikləri, həmçinin sentyabr ayında 

yenilədikləri proqnozlara əsasən, geosiyasi gərginliklər fonunda neftin qiymətinin təxminən 85-100 

ABŞ dolları intervalında olacağı gözlənilir. 2023-cü ilin büdcəsinə dair təqdim edilmiş məlumatlarda 

daha ehtiyatlı davranış tətbiq edilmiş və neftin qiyməti beynəlxalq təşkilatların proqnozları ilə 

müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə aşağı götürülmüşdür. Belə ki, növbəti ildə əsas makroiqtisadi 

göstəricilərin, eləcə də büdcə parametrlərinin hesablanması zamanı xam neftin 1 barelinin orta illik 

ixrac qiyməti 50 ABŞ dolları nəzərdə tutulmuşdur. Qeyd edilənlər nəzərə alınaraq neft qiymətinin icra 

prosesində çox olması bu tədiyə üzrə əlavə daxilolmaların formalaşmasına imkan verəcəkdir. 

Elektron-qaimə fakturaların tətbiqinin genişləndirilməsi, idxal-ixrac əməliyyatları üzrə birgə 

nəzarətin həyata keçirilməsi, “ƏDV geri al” mexanizminin tətbiqi və s tədbirlər vergidən yayınma 

riskinin qarşısını almaqla yanaşı, vergi ödəyiciləri tərəfindən könüllü bəyanetmə səviyyəsini də 

(2021-ci ilin 6 ayına nisbətən 2022-ci ilin 6 ayında könüllü bəyanetmə 315,8 mln. manat artmışdır)   

yüksəldir ki, bu da 2023-cü il üçün qeyri-neft ÜDM-in cari ilin gözlənilən göstəricisinə nisbətən 9,2% 

artması, inflyasiya səviyyəsinin isə 6,9% nəzərə alınması şəraitində qeyri-neft sektoru üzrə mənfəət 

vergisinin qeyri-neft ÜDM-də xüsusi çəkisinin artmasına səbəb olmuşdur. Eyni zamanda qeyd 

edilməlidir ki, qeyri-neft sektoru üzrə mənfəət vergisinin qeyri-neft sektoru üzrə ƏDV-dən artıq 

proqnozlaşdırılması bəzi fəaliyyət sahələrində, o cümlədən maliyyə xidmətləri sahəsində fəaliyyət 

göstərən kredit təşkilatlarının ƏDV-dən azad olması ilə əlaqələndirilə bilər. Belə ki, AMB-nin 

məlumatlarına əsasən maliyyə xidmətləri sahəsində fəaliyyət göstərən kredit təşkilatlarının 2021-ci 

ildə xalis mənfəətləri 600,0 mln. manatdan çox, 2022-ci ilin 8 ayı ərzində isə mənfəətləri 600,0 mln. 

manata yaxın olmuşdur ki, bu da mənfəət vergisi ilə ƏDV arasında fərq yaranmasına təsir edən əsas 
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amillərdəndir. Bununla yanaşı digər faktorlar nəzərə alınmaqla ƏDV-nin potensiala uyğun olmayaraq 

proqnozlaşdırıldığı Rəydə əks etdirilmişdir. 

2023-cü il üçün Azərbaycan Respublikasında mal, iş və xidmətlərə görə əlavə dəyər 

vergisi üzrə proqnoz 2814,3 mln. manat məbləğində nəzərdə tutulur ki, bu da dövlət büdcəsinin 

gəlirlərinin 9,2%-ni, dövlət büdcəsinin vergi gəlirlərinin 17,2%-ni, Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə 

təmin olunan gəlirlərin isə 21%-ni təşkil edir. Nəzərdə tutulan proqnoz məbləği 2021-ci ilin icrasına 

nisbətən 530,6 mln. manat və ya 23,2% çox, 2022-ci ilin dürüstləşdirilmiş proqnozuna nisbətən isə 

180,6 mln. manat və ya 6,9% çoxdur. 

2022-ci ilin 8 aylıq dövrü üzrə göstəricilərin təhlili mal, iş və xidmətlərə görə əlavə dəyər vergisi 

üzrə daxilolma potensialının 2023-cü ilə proqnozlaşdırılan məbləği təxminən 300,0 mln. manat 

üstələdiyini göstərir. Belə ki, 2022-ci ilin 8 ayı ərazində mal, iş və xidmətlərə görə əlavə dəyər vergisi 

üzrə orta aylıq daxilolma 260 mln. manat təşkil etdiyi halda, 2023-cü ilin proqnoz layihəsində orta 

aylıq daxilolma 235 mln. manat civarında nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da 2023-cü il üçün qeyri-neft 

ÜDM-in cari ilin gözləniləninə nisbətən 9,2% artması, inflyasiya səviyyəsinin isə 6,9% nəzərə 

alınması şəraitində ƏDV üzrə potensialın tam dəyərləndirilməsini zəruri edir. Eyni zamanda, ölkə 

ərazisində mallara, işlərə və xidmətlərə görə büdcəyə əlavə dəyər vergisinin daxil olmasında əsas 

inzibati alətlərdən olan avtomatlaşdırılmış vergi nəzarətinin həyata keçirilməsi üçün nəzərdə 

tutulmuş "ƏDV-nin depozit hesabı" altsistemində yığılan ƏDV məbləğlərinin 2022-icilin 31 avqust 

tarixi ilə müqayisədə ötən bir il ərzində 125,1 mln. manat və ya 27% artaraq 588,3 mln. manata 

çatmaqla büdcəyə köçürülmə əmsalının artmaması ƏDV üzrə öhdəliklərin vaxtında bəyan 

edilməməsi ilə müəyyən potensialın mövcudluğundan xəbər verir. 

Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan məhsullara aksizlər üzrə 2023-cü il üzrə 

nəzərdə tutulan proqnoz göstəricisi 2021-ci ilin icrasına nisbətən 258,3 mln. manat və ya 27,4%, 

2022-ci ilin proqnozuna nisbətən isə 94,2 mln. manat və ya 8,5% çox olmaqla 1201,0 mln. manat 

nəzərdə tutulmuşdur. Cari ilin 8 ayı üzrə üzrə illik və 8 aylıq proqnozların icrası səviyyəsi, müvafiq 

olaraq aksizlər üzrə ümumilikdə 67,0% və 87,7% olmuşdur. Azərbaycan Respublikasında istehsal 

olunan məhsullara aksizlər üzrə proqnozun tərkibində tütün məmulatları  üzrə proqnoz 450,1 mln. 

manat məbləğində müəyyən edilmişdir ki, bu da 2021-ci ilin icrasına nisbətən 53,8 mln. manat və ya 

13,6% çox təşkil etsə də, 2022-ci ilin proqnozuna nisbətən 7,9 mln. manat və ya 1,7 % azdır. Təqdim 

edilmiş məlumatlara əsasən, 2023-cü ildə ölkə daxilində 34,3 mln. qutu və ya 5,1% artıq tütün 

məmulatlarının istehsal olunacağı göstərillsə də, bu məlumat tütün məmulatları üzrə aksiz 

məbləğinin proqnozunun 2022-ci ilə nisbətən 7,9 mln. manat az müəyyən edilməsi ilə adekvatlıq 

təşkil etməmişdir.  

2023-cü il üzrə dövlət büdcəsinin layihəsində dövlət rüsumunun proqnozu 272,0 mln. manat 

məbləğində nəzərdə tutulur ki, bu da 2021-ci ilin icrasına nisbətən 73,5 mln. manat və ya 37,1% çox, 

2022-ci ilin dürüstləşdirilmiş proqnozundan isə 91,5 mln. manat və ya 25,2% azdır.  “Dövlət rüsumu 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununda dövlət rüsumunun tutulduqdan sonra bir bank 

günü ərzində dövlət büdcəsinə köçürülməsi, dövlət rüsumunun ödənilməsi tələb olunan hallarda 
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dövlət rüsumunun ödənilməsini təsdiq edən sənəd təqdim edilmədən əməliyyatların icra 

olunmaması, dövlət rüsumunu tutan şəxslərin müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (DVX) qarşısında 

hesabatlılığı öz əksini tapmasına baxmayaraq, Hesablama Palatasının apardığı kənar dövlət 

maliyyə nəzarəti tədbirləri çərçivəsində analitik təhlillər dövlət rüsumu sahəsində bəzi hallarda 

inzibatçılığın qənaətbəxş səviyyədə təşkil edilməməsi, eləcə də 2022-ci il 1 yanvar tarixinə dövlət 

rüsumu üzrə dövlət büdcəsinə yaranmış borcların məbləğinin 19,8 mln. manat təşkil etməsi bu 

sahədə potensialın mövcudluğunu göstərir. 

 

3.2.5. 2023-cü il üçün DVX xətti ilə təmin edilməli gəlirlərin məbləği 2022-ci ilin 6 

ayı üzrə dövlət büdcəsinə olan borcların, eləcə də artıqödəmələrin məbləğinin artımı 

şəraitində proqnozlaşdırılmışdır. 

Vergi orqanları tərəfindən təmin edilən büdcə gəlirləri barədə hesabatlara (Forma 3ARV) 

əsasən 01.07.2022-ci il tarixinə dövlət büdcəsinə olan qalıqların (borcların) həcmi əvvəlki ilin eyni 

dövrü ilə müqayisədə ümumilikdə 613,7 mln. manat və ya 36,6% artaraq 2290,9 mln. manat, o 

cümlədən verginin əsas məbləği üzrə 405,5 mln. manat və ya 36,8% artaraq 1507,8 mln. manat, 

maliyyə sanksiyası üzrə 32,8 mln. manat və ya 14,1% artaraq 265,7 mln. manat, faizlər üzrə isə 

175,4 mln. manat və ya 51,3% artaraq 517,5 mln. manat təşkil etmişdir. 01.07.2022-ci il tarixinə artıq 

ödəmənin məbləği əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 66,8 mln. manat və ya 3,1% artaraq 2187,6 

mln. manata yüksəlmişdir (Cədvəl 22).  
 

Cədvəl 22. DVX-nin xətti ilə təmin edilən gəlirlər üzrə dövlət büdcəsinə olan ümumi borc və 
artıqödəmələr, mln. manatla 

 Göstəricilər 
2019 

01 yanvar  
2020 

01 yanvar  
2021 

01 yanvar  
2022 

01 yanvar  
2022 

01 iyul  

Dövlət büdcəsinə olan borclar 1104,2 1206,8 1541,3 1941,4 2290,9 

Dövlət büdcəsinə olan 
artıqödəmə 

2001,2 1760,8 1807,3 1727,4 2187,6 

Cədvəl  müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

01.07.2022-ci il tarixinə olan ümumi borcun 166,5 mln. manatı və ya 7,3%-i neft sektoruna, 

2124,4 mln. manatı və ya 92,7%-i qeyri-neft sektoruna, eyni zamanda 367,9 mln. manatı və ya 

16,1%-i dövlət sektoruna, 1923,0 mln. manatı və ya 83,9%-i qeyri-dövlət sektoruna aid edilən vergi 

ödəyicilərinin payına düşmüşdür. 01.07.2022-ci il tarixinə olan borclar ötən ilin eyni dövrü ilə 

müqayisədə neft sektoru üzrə 103,4 mln. manat və ya 2,6 dəfə, qeyri-neft sektoru üzrə isə 510,3 

mln. manat və ya 31,6%, eyni zamanda dövlət sektoru üzrə 123,5 mln. manat və ya 50,5%, qeyri-

dövlət sektoru üzrə 490,2 mln. manat və ya 34,2% (o cümlədən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan 

fiziki şəxslər üzrə 228,9 mln. manat və ya 2,5 dəfə) artmışdır. Təhlildən də göründüyü kimi borcların 

əhəmiyyətli hissəsi qeyri-neft sektoruna və qeyri-dövlət sektoruna aid edilən vergi ödəyicilərinin 

ödənilməmiş öhdəlikləri ilə əlaqədardır. 
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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 01.07.2022-ci il tarixinə yuxarıda qeyd olunmuş 2290,9 mln. manat məbləğində borcun 

əslində daha yüksək məbləğlərlə ifadə olunmasını deməyə əsas verir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, vergi orqanları tərəfindən dövlət mülkiyyətinə keçməklə müsadirə 

edilmiş əmlakın satışından daxilolmalar 2021-ci ildə cəmi 0,3 min manat təşkil etmiş, 2022-ci və 

2023-cü il üzrə bu mənbə üzrə gəlir proqnozlaşdırılmadığı halda 2022-ci ilin 8 ayı ərzində büdcəyə 

bu mənbədən 285,0 min manat məbləğində vəsait daxil olmuşdur. 

 

3.2.6. 2023-cü il üçün idxalın həcminin cari ilə gözlənilən idxalın həcmilə 

müqayisədə artımla nəzərdə tutulması şəraitində növbəti il üçün DGK xətti ilə təmin 

edilməli gəlirlərin idxalın həcminə nisbəti azalmışdır. 

2023-cü ilin layihəsində DGK üzrə daxilolmalar cari ilin proqnozuna nisbətən 145,0 mln. manat 

çox olmaqla 4750,0 mln. manat proqnozlaşdırılmışdır.  

2023-cü il üçün idxalın həcminin cari ilə gözlənilən idxalın həcmilə müqayisədə 4,7% artmaqla 

21205,3 mln. manat nəzərdə tutulması şəraitində növbəti il üçün DGK xətti ilə təmin edilməli gəlirlərin 

idxalın həcminə nisbəti 2021-ci ilin faktiki və 2022-ci ilin dürüstləşdirilmiş müvafiq olaraq, 0,4 faiz 

bəndi artmış və 0,4 faiz bəndi azalmışdır (Şəkil 13). 

Şəkil 13. DGK xətti ilə daxilolmalar və idxal həcmi, mln. manatla  

 

Şəkil müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 
 

Eyni zamanda qeyd edilməlidir ki, növbəti il üçün idxalın həcminin artması idxalda ƏDV-yə cəlb 

olunmayan idxalın həcminin cari ilin gözləniləninə nisbətən 3,7 faiz bəndi azalması şəraitində baş 

verəcəkdir. 
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3.2.7. Qlobal iqtisadi mühitdə davam edən qeyri-müəyyənliklər fonunda xarici 

ticarət tərəfdaşlarından yüksək inflyasiya idxalı və daxilolmalar üzrə proqnozların 

iqtisadi göstəricilərlə adekvat olmaması diqqətə alınaraq DGK xətti ilə təmin edilməli 

gəlirlər üzrə əlavə potensialın mövcudluğu barədə qənaətə gəlinir.  

Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən 2022-ci ilin yanvar-iyul ayları ərzində idxal 

edilən məhsullar üzrə qiymət indekslərinin əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən ümumilikdə 21,8% 

artmasını nəzərə alaraq, aparılmış hesablamalar növbəti ildə DGK tərəfindən təmin edilən 4750,0 

mln. manatın 15%-17%-i inflyasiya təsiri ilə (aksizlər, yol vergisi, spesifik dərəcə ilə tutulan idxal 

rüsumu, idxal olunan avtonəqliyyat vasitələrinə tətbiq edilən gömrük rüsumu, aksizlər və spesifik 

dərəcə ilə tutulan idxal rüsumu üzrə ƏDV məbləğləri, ixrac rüsumları və digər spesifik gömrük 

ödənişləri çıxılmaqla) formalaşacağını deməyə əsas verir.  

Əvvəlki illərin və 2022-ci ilin 7 aylıq göstəricilərinə əsasən xarici ticarətin iştirakçıları tərəfindən 

aparılmış idxal əmliyyatlarının 60%-dən çoxu səkkiz ölkənin payına düşür (Cədvəl 23). 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 (advalor və kombinə edilmiş) artımasına səbəb olur . 

Cədvəl 23. Ölkələr üzrə idxal həcmləri, min ABŞ dolları ilə 

Ölkələr 2019 2020 2021 2022 9 ay 

Cəmi 13667237,8 10730720,2 11705786,7 10293312,0 

Rusiya 2290219,8 1962155,7 2074311,8 1910699,6 

Türkiyə 1646801,5 1563048,0 1843709,3 1624496,9 

Çin 1432031,4 1413824,5 1639492,6 1486806,9 

Almaniya 710368,0 583473,6 634395,8 454912,8 

Qazaxıstan 205579,1 116107,8 95905,0 356678,0 

İran 452701,7 300615,4 397523,5 341936,4 

ABŞ 767758,3 635917,0 442411,4 358881,2 

İtaliya 369897,2 396214,2 419657,0 228386,5 

Digər ölkələr 5791880,8 3759364,0 4158380,3 3530513,7 

Cədvəl DGK-nin məlumatları əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən 2022-ci ilin yeddi ayı ərzində 97 mal 

qrupundan 7 mal qrupu istisna olmaqla, digər mal qrupları üzrə  idxal edilmiş malların qiymət 

indeksləri 2021-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 0,2% – 2,3 dəfə intervalında artmışdır. 2023-cü ildə 

dünya bazarlarında əmtəə qiymətlərinin artım gözləntiləri xarici ticarətin iştirakçıları tərəfindən idxal 

ediləcək malların qiymətlərinin də yüksək olacağına əminlik yaradır. 

Davam edən idxal inflyasiyası gözləntiləri, eləcə də idxalın əvvəlki illə müqayisədə 6,3% çox 

proqnozlaşdırılması (“Büdcə zərf”lərinə əsasən), Gömrük Məcəlləsində əlavə və güzəştlərin 

olmaması diqqətə alınaraq, proqnozdan əlavə potensialın mövcudluğu qənaətinə gəlinir.  

Qeyd edək ki, BVF-nin proqnozlarında əsas ticarət tərəfdaşları üzrə növbəti ildə inflyasiyanın 

cari ildə gözlənilən inflyasiyaya nisbətən azalması nəzərdə tutulsa da, bəzi ölkələr üzrə hələ də 

əhəmiyyətli rəqəmlərlə ifadə edilir (Cədvəl 24). 
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Cədvəl 24. Əsas ticarət tərəfdaşlarımızda orta illik inflyasiya, %, BVF-in qiymətləndirmələri ilə 

Ölkələr 2021 2022 2023 

Çin 0,9 2,2 2,2 

Fransa 2,1 5,8 4,6 

Almaniya 3,2 8,5 7,2 

İran  40,1 40,0 40,0 

İtaliya 1,9 8,7 5,2 

Yaponiya -0,2 2,0 1,4 

Qazaxıstan 8,0 14,0 11,3 

Koreya 2,5 5,5 3,8 

Rusiya 6,7 13,8 5,0 

Türkiyə 19,6 73,1 51,2 

Birləşmiş Krallıq 2,6 9,1 9,0 

ABŞ  4,7 8,1 3,5 

Cədvəl BVF-in məlumatları əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 
 

2023-cü ilin “Büdcə zərfi”nə əlavə edilmiş sənədlərə əsasən aparılmış təhlillər DGK xətti ilə 

təmin edilməli bəzi gəlir mənbələri üzrə potensialın tam nəzərə alınmadığı barədə qənaətə gəlməyə 

imkan verir (Cədvəl 25). 
 

Cədvəl 25. Aparılmış təhlillərlə əlavə potensial olduğu mədaxil mənbələri, mln. manatla 

Göstəricilər 2021 icra 

2022 
dürüstləş-

dirilmiş 
proqnoz 

2022 8 
aylıq icra 

2023 
proqnoz 

2022-ci ilin 
dürüstl. 

proqnozu ilə 
müqayisə, %-

lə 

2021-ci ilin 
icrası ilə 

müqayisə, %-
lə 

AR ərazisinə malların idxalına əlavə 
dəyər vergisi 

2930,7 3085,0 2713,0 3196,0 103,6 109,1 

İdxal olunan yanacağa yol vergisi və 
xarici dövlətlərin avtonəqliyyat 
vasitələrinin sahibləri tərəfindən ödənilən 
yol vergisi 

43,6 50,0 42,1 50,0 100,0 114,6 

İdxal olunan avtonəqliyyat vasitələrinə 
tətbiq edilən gömrük rüsumu 

91,8 119,3 125,9 90,1 75,6 98,2 

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərərfindən tərtib edilmişdir.  

DGK xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin edilən Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların 

idxalına əlavə dəyər vergisi üzrə proqnoz 3196,0 mln. manat məbləğində nəzərdə tutulur ki, bu da 

döv 2021-ci ilin icrasına nisbətən 265,3 mln. manat və ya 9,1%, 2022-ci ilin dürüstləşdirilmiş 

proqnozuna nisbətən isə 111,0 mln. manat və ya 3,6% çox olsa da, növbəti ilin idxalın həcmində 

payı 15,1% təşkil etməklə cari ilin gözlənilən göstəricisi ilə müqayisədə 0,3 faiz bəndi azalmışdır. 

Növbəti ildə idxalın həcminin artması (ƏDV-yə cəlb olunmayan idxalın həcminin azalması nəzərə 

alınaraq) fonunda 2023-cü ilin proqnoz layihəsində orta aylıq daxilolma 265 mln. manat civarında 

nəzərədə tutulsa da, 2022-ci ilin 8 ayı ərazində mal, iş və xidmətlərə görə əlavə dəyər vergisi üzrə 

orta aylıq daxilolmanın 340 mln. manat təşkil etməsi, eyni zamanda ƏDV-nin idxalın həcmində 

xüsusi çəkisinin 2022-ci ilin gözlənilən göstəricisində olduğu kimi 15,4% səviyyəsində 

saxlanılmasının təmin edilməsi şəraitində əlavə gəlir mənbələrinin mövcud olduğunu demək üçün 

əsaslar yaranır. Eyni zamanda qeyd edilməlidir ki, dövlət büdcəsi gəlirlərinin aidiyyəti təsnifat kodları 

üzrə ödənilməsi prosesində büdcə intizamının təmin edilməsi dövlət büdcəsi gəlirlərinin tədiyyə 

növləri səviyyəsində proqnozlaşdırılmasına müsbət töhfə verə bilər.  
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DGK xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin edilən yol vergisi üzrə ümumi proqnoz 50,0 mln. manat 

məbləğində nəzərdə tutulur ki, bu da 2021-ci ilin faktiki icrasına nisbətən 6,4 mln. manat və ya 14,6% 

çox, 2022-ci ilin dürüstləşdirilmiş proqnozu ilə eyni səviyyədədir. Azərbaycan Respublikasının 

ərazisinə idxal olunan yanacağa (avtomobil benzininə) yol vergisi 2022-ci ilin dürüstləşmiş proqnozu 

ilə eyni səviyyədə olmaqla 8,0 mln. manat, xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri 

tərəfindən ödənilən yol vergisi isə 2021-ci ilin faktiki  icrasına nisbətən 6,3% (2,5 mln. manat) artıq 

və 2022-ci ilin dürüstləşmiş proqnozu ilə eyni səviyyədə olmaqla 42,0 mln. manat məbləğində 

nəzərdə tutulur. Cari ilin 8 ayı üzrə illik və 8 aylıq proqnozların icrası səviyyəsi, müvafiq olaraq yol 

vergisi üzrə ümumilikdə 84,1% və 120,0%, o cümlədən idxal olunan yanacağa (avtomobil benzininə) 

yol vergisi üzrə 105,5% və 150,5%, xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən 

ödənilən yol vergisi üzrə isə 80,1% və 114,2% olmuşdur. 2022-ci ilin 6 ayı ərzində idxal olunan dizel 

yanacağına görə 201,4 min manat məbləğində yol vergisinin dövlət büdcəsinə alındığı göstərildiyi 

halda 2023-cü ildə bu mənbə üzrə ümumiyyətlə proqnoz müəyyənləşdirilməmişdir. Eyni zamanda 

təqdim olunmuş məlumata əsasən yol vergisinin vergitutma bazası olan avtomobil benzininin idxalı 

2022-ci ilin 6 ayında  2021-ci ilin 6 ayına nisbətən 2,0 dəfə və ya  129,3 mln. litr artaraq 251,6 mln. 

litr təşkil etməsinə baxmayaraq bu mənbə üzrə proqnozun 2022-ci illə eyni səviyyədə, yəni 8,0 

mln.manat saxlanılması potensialın tam nəzərə alınmadığını deməyə əsas verir.   

"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 2023-cü il üçün bu təyinat üzrə 

daxilolmalar 2021-ci ilin faktiki icrasına nisbətən 1,7 mln. manat və ya 1,8%, 2022-ci ilin 

dürüstləşdirilmiş proqnozuna nisbətən 29,2 mln. manat və ya 24,4% az olmaqla 90,1 mln. manat 

proqnozlaşdırılmışdır. 2022-ci ilin 8 ayı ərzində idxal olunan avtonəqliyyat vasitələrinə tətbiq edilən 

gömrük rüsumu üzrə dövlət büdcəsinə 2022-ci ilin dürüstləşdirilmiş proqnozundan 6,6 mln. manat 

və ya 5,5% çox olmaqla 125,9 mln. manat məbləğində vəsaitin daxil olması, eləcə də əvvəlki illərin 

icra göstəriciləri bu mənbə üzrə potensialın daha yüksək olduğunu deməyə əsas verir.  

 

3.2.8. Hesablama Palatası tərəfindən keçirilən kənar dövlət maliyyə nəzarəti 

tədbirləri çərçivəsində DGK tərəfindən tutulan bəzi gömrük ödənişlərinin dövlət 

büdcəsinin gəlirlərinin tərkibinə aid edilmədiyi müəyyən edilmişdir. 

"Gömrük yığımlarının məbləğləri"nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2016-cı il 26 aprel tarixli 168 nömrəli Qərarının 2.4-cü bəndi ilə malların və nəqliyyat 

vasitələrinin müvafiq gömrük proseduru altında tam yerləşdirilməsini nəzərdə tutan bütün növ 

gömrük bəyannamələrinin hər vərəqi üçün elektron gömrük xidmətinin göstərilməsinə görə gömrük 

yığımı 30 manat məbləğində müəyyən edilmişdir. Malların və nəqliyyat vasitələrinin müvafiq gömrük 

proseduru altında tam yerləşdirilməsini nəzərdə tutan bütün növ gömrük bəyannamələrinin hər 

vərəqi üçün elektron gömrük xidmətinin göstərilməsinə görə hər il təxminən 40,0 mln. manat 

məbləğində vəsait Gömrük Məcəlləsinin 334-cü maddəsindən irəli gələn tələblər çərçivəsində dövlət 
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büdcəsinin gəlirlərinin tərkib hissəsi kimi büdcə təşkilatı olan DGK müvafiq (büdcədənkənar 

əməliyyatlardan daxilolmalar qismində) hesabına deyil DGK tabeliyində təsərrüfat hesablı əsaslarla 

fəaliyyət göstərən əlavə dəyər vergisi qeydiyyatında olan "Azərterminalkompleks" Birliyinin 

hesablaşma hesabına köçürülür (yönləndirilir) ki, bu da dövlət büdcəsi gəlirlərinin həmin məbləğdə 

azaldılması ilə nəticələnir. 

 

3.2.9. 2023-cü il üzrə vergi və gömrük sahəsində verilmiş güzəşt və 

azadolmaların dövlət büdcəsinin gəlirlərinə təsiri hesablansa da, “Büdcə zərfi”nə 

əlavə edilmiş sənədlərdə növbəti il üçün güzəştlərin büdcə, iqtisadi və sosial 

baxımdan səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi əks etdirilməmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 8 fevral tarixli Qərarı ilə “Vergi və 

gömrük sahəsində verilmiş güzəşt və azadolmaların dövlət büdcəsinin gəlirlərinə təsirinin 

qiymətləndirilməsi metodologiyası və həmin güzəşt və azadolmaların reyestrinin aparılması 

Qaydası” və 3 noyabr tarixli Qərarı ilə isə “Vergi və gömrük güzəştlərinin səmərəliliyinin 

qiymətləndirilməsi Qaydaları” təsdiq edilmiş, əsas inzibati qurum kimi Azərbaycan Respublikasının 

Maliyyə Nazirliyi müəyyən edilmişdir. 2023-cü ildə vergi və gömrük rüsumları üzrə dövlət büdcəsinə 

hesablanmayan güzəşt və azadolmalar 2022-ci ilin gözləniləni ilə müqayisədə 545,5 mln. manat çox 

olmaqla 7823,2 mln. manat məbləğində proqnozlaşdırılır.  

 

 

3.2.10. Yenilənmiş büdcə qaydası çərçivəsində növbəti il üçün Dövlət Neft 

Fondundan dövlət büdcəsinə transfert məbləğində azalma proqnozlaşdırılmışdır.  

2023-cü ilin dövlət büdcəsinə dair təqdim edilmiş məlumatlarda DNF-dən dövlət büdcəsinə 

11280,0 mln. manat transfert nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da 2022-ci ilin yenidən baxılmış göstəricisi 

ilə müqayisədə 237,5 mln. manat və ya 2,1% azdır.   

 “Büdcə zərfi”ndə mümkün risklərdən sığortalanmaq məqsədilə ehtiyatlı yanaşma tətbiq 

edilərək, xam neftin ixrac qiymətinin 50 ABŞ dolları nəzərdə tutulduğu qeyd edilmişdir. Neftin faktiki 

qiymətinin proqnozla müqayisədə yüksək olacağı və qeyri-neft sektoru üzrə daxilolmaların 

reallaşdırılacağı təqdirində dövlət büdcəsinin xarici valyutada daxil olan gəlirlərinin artıqlaması ilə 

icra edilməsi DNF transfertlərinə qənaətə şərait yarada bilər.  

Qeyd edək ki, 2022-ci ilin ilkin təsdiq edilmiş büdcəsində DNF transfertləri 12710,0 mln. manat 

həcmində proqnozlaşdırılsa da, həyata keçirilmiş yenidən baxılma zamanı bu mənbə üzrə 

daxilolmalar 1192,5 mln. manat azaldılaraq, 11517,5 mln. manat təsdiq edilmişdir. Cari ilin yanvar-

sentyabr aylarında 74 valyuta hərracında 3857,3 mln. ABŞ dolları həcmində valyuta satışı həyata 

keçirilmişdir. Hərraclarda təklif edilən valyuta həcminin tələb azlığı səbəbindən tam reallaşdırıla 

bilinməməsi cari ilin yanvar-avqust aylarında DNF transfertlərinin 82,9% (1184,8 mln. manat az) 

icrası ilə nəticələnmişdir. Dövlət büdcəsinin xarici valyutada daxil olan gəlirlərinin proqnozla 

müqayisədə əhəmiyyətli fərqlə yüksək icrası büdcənin xarici valyutaya olan tələbinin büdcə gəlirləri 
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hesabına ödənilməsini mümkün etməklə, DNF transfertlərindən qənaətlə istifadəyə imkan 

yaratmışdır. 

 
3.2.11. Maliyyə sanksiyaları üzrə daxilolmaların cari illə müqayisədə az 

proqnozlaşdırılması növbəti ildə büdcədənkənar gəlirlərin azalmasını şərtləndirən 

başlıca amil olmuşdur. 

Növbəti ilin dövlət büdcəsi layihəsində büdcə təşkilatlarının iş və xidmətlərin göstərilməsindən, 

məhsul satışından və digər fəaliyyətlərindən əldə etdikləri büdcədənkənar gəlirləri 726,5 mln. manat 

nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da 2021-ci ilin faktiki icra göstəricisindən 112,5 mln. manat və yaxud 

18,3% çox, 2022-ci ilin dürüstləşmiş proqnozundan isə 107,5 mln. manat və yaxud 12,9% azdır. 

2023-cü ildə büdcədənkənar gəlirlərin dövlət büdcəsi gəlirlərindəki payının 2022-ci illə müqayisədə 

0,5 faiz bəndi az olmaqla 2,4% təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılır. 

Təqdim edilmiş məlumatlara əsasən cari ilin dürüstləşdirilmiş proqnozuna nisbətən azalmanın 

əsas səbəbi kimi gömrük orqanları tərəfindən gömrük işi sahəsində aşkar edilmiş cinayətlər və 

gömrük qaydaları əleyhinə inzibati xətalar haqqında işlər üzrə məhkəmələrin qərarları əsasında 

dövlət mülkiyyətinə keçirilmiş malların və nəqliyyat vasitələrinin satışından əldə edilən vəsaitdən, 

cərimələrdən və Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinin 224.1.5-ci və 224.1.6-cı 

maddələrində nəzərdə tutulan gömrük ödənişlərindən DGK  hesabına köçürülən vəsaitin 60%-nin 

dövlət büdcəsinin gəlirlərində sair daxilolma kimi nəzərə alınması göstərilsə də, aparılan təhlillər 

azalmada maliyyə sanksiyalarının, inzibati cərimələrin, vergilərin qanunvericiliklə büdcədənkənar 

gəlirlərə aid edilən hissəsindən daxilolmaların daha əhəmiyyətli paya malik olduğunu deməyə imkan 

verir. Belə ki, cari illə müqayisədə gömrük xidməti üzrə daxilolmalar 49,5 mln. manat, maliyyə 

sanksiyalarının, inzibati cərimələrin, vergilərin qanunvericiliklə büdcədənkənar gəlirlərə aid edilən 

hissəsindən daxilolmalar isə 97,4 mln. manat azalmışdır. Qeyd edək ki, maliyyə sanksiyalarının, 

inzibati cərimələrin, vergilərin qanunvericiliklə büdcədənkənar gəlirlərə aid edilən hissəsindən 

daxilolmaların azalmasının səbəbi vergi orqanları tərəfindən tətbiq edilən maliyyə sanksiyaları ilə 

əlaqədardır. 2023-cü ilin dövlət büdcəsində vergi orqanları tərəfindən tətbiq edilən maliyyə 

sanksiyalarının qanunvericiliklə büdcədənkənar gəlirlərə aid edilən hissəsindən daxilolmalar üzrə 

266,4 mln. manat vəsait proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da cari illə müqayisədə 105,3 mln. manat azdır. 

Cari illə müqayisədə digər büdcədənkənar gəlir mənbələrindən olan xidmətlər üzrə 

daxilolmalar azalma ilə, məqsədli büdcə fondlarından daxilolmalar isə artımla proqnozlaşdırılmışdır 

(Şəkil 14).  

Məqsədli büdcə fondlarının büdcədənkənar daxilolmaları cari illə müqayisədə artımla 

proqnozlaşdırılsa da, bu gəlirlər 2021-ci illə müqayisədə kəskin azalmışdır ki, bu da 2022-ci ildən 

etibarən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin fəaliyyət sahəsinə aid olan məqsədli büdcə 

fondlarının büdcədənkənar gəlirlərinin qeyri-kommersiya təşkilatlarının kommersiya fəaliyyətindən 

gəlirlərdə sair daxilolmalar kimi uçota alınması ilə əlaqədardır.  
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Şəkil 14. 2021-2023-cü illər üzrə büdcədənkənar daxilolma mənbələri barədə məlumat, min manatla 

 

Şəkil müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 
3.2.12. Hesablama Palatası aparılan təhlillər əsasında növbəti ildə xidmətlər üzrə 

büdcədənkənar daxilolmaların optimist ssenari ilə proqnozlaşdırıldığı, dövlət 

büdcəsinin sərbəst qalığından vəsait ayrılmasının isə büdcədənkənar gəlirlərin icra 

səviyyəsinə təsir edə biləcəyi qənaətindədir.   

Büdcədənkənar gəlirlərin cari ilin 8 ayında icra göstəriciləri, eləcə də sərbəst qalıqdan 

büdcədənkənar gəlirlərə vəsait ayrılmasının mümkünlüyü şəraitində vergi orqanları tərəfindən tətbiq 

edilən maliyyə sanksiyalarının qanunvericiliklə büdcədənkənar gəlirlərə aid edilən hissəsindən 

daxilolmalar üzrə proqnozun icrasında risklərin az olması növbəti ilin büdcədənkənar gəlirləri üzrə 

proqnozun yerinə yetirilməsi ehtimalını qeyd etməyə imkan verir. Belə ki, cari ilin 8 ayında 

büdcədənkənar gəlirlər təsdiq edilmiş proqnozun 97,6% səviyyəsində, yəni 507,2 mln. manat 

məbləğində icra edilmişdir ki, bunun da 204,8 mln. manatı vergi orqanları tərəfindən tətbiq edilən 

maliyyə sanksiyalarının qanunvericiliklə büdcədənkənar gəlirlərə aid edilən hissəsindən 

daxilolmaların payına düşür. Başqa sözlə, vergi orqanları tərəfindən tətbiq edilən maliyyə 

sanksiyalarının qanunvericiliklə büdcədənkənar gəlirlərə aid edilən hissəsindən daxilolmalar üzrə 8 

ayda icra edilmiş gəlirlərin müvafiq olaraq növbəti il üçün proqnozlaşdırılmış göstəricinin 76,9%-ni 

təşkil etməsi, mövcud qanunvericilikdə dövlət büdcəsinin sərbəst qalığından vəsait ayrılması 

şərtlərinin mövcudluğu, eləcə də növbəti ilin dövlət büdcəsində vergi inzibatçılığının 

təkmilləşdirilməsinin büdcə-vergi siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi müəyyən edilməsi qeyd 

olunan istiqamət üzrə proqnozların icrasında risklərin aşağı olduğunu deməyə imkan verir.  

Digər tərəfdən, növbəti ildə bir çox xidmətlər üzrə (gömrük xidməti və kənd təsərrüfatı, meşə 

təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi orqanlarına aid olan təşkilatların xidmətləri 

üzrə daxilolmalar istisna olmaqla) büdcədənkənar gəlirlər artımla proqnozlaşdırılsa da, cari ilin 8 aylıq 

icra göstəricilərinin təhlili artımı nəzərdə tutulan əksər xidmətlər üzrə icra səviyyəsinin aşağı olduğunu, 

icra səviyyəsi yüksək olan xidmətlərin isə büdcədənkənar gəlirlərdə payının cüzi olduğunu göstərir 

(Cədvəl 26). 
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Cədvəl 26. Xidmətlər üzrə büdcədənkənar daxilolmalar barədə məlumat, min manatla 

Göstəricilər 

2023 2022 

İllik 
proqnoz 

cəmi 
xidmətlərdə 

xüsusi 
çəkisi, %-lə 

2022-ci illə 
müqayisədə 
artım/azalma İllik 

proqnoz 

8 aylıq 
icra 

məbləği 

illik 
proqnozla 

müqayisədə 
icra 

səviyyəsi,  
%-lə 

məbləğ %-lə 

Gömrük xidməti üzrə 
daxilolmalar 

41900,0 12,9 -49500,0 -54,2 91400,0 90274,0 98,8 

Kənd təsərrüfatı, meşə 
təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq 
və ətraf mühitin mühafizəsi 
orqanlarına aid olan 
təşkilatların xidmətləri üzrə 
daxilolmalar 

3550,0 1,1 -3662,0 -50,8 7212,0 3115,0 43,2 

Mədəniyyət, incəsənət, 
informasiya və bədən 
tərbiyəsi sahəsində göstərilən 
xidmətlərdən daxilolmalar 

5803,7 1,8 2651,3 84,1 3152,4 4010,0 127,2 

Sair xidmətlər üzrə 
daxilolmalar 

181985,8 56,0 21046,2 13,1 160939,6 86524,0 53,8 

Səhiyyə xidmətləri üzrə 
daxilolmalar 

21352,5 6,6 8925,5 71,8 12427,0 11515,0 92,7 

Təhsil xidmətləri üzrə 
daxilolmalar 

26730,0 8,2 650,0 2,5 26080,0 12801,0 49,1 

Təsərrüfat müqavilələrindən 
daxilolmalar 

43503,0 13,4 9000,0 26,1 34503,0 7679,0 22,3 

Yekun 324825,0 100,0 -10889,0 -3,2 335714,0 215918,0 64,3 

Cədvəl  müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

Beləliklə, Hesablama Palatası 2023-cü ilin dövlət büdcəsi layihəsində artım nəzərdə tutulan 

əksər xidmətlər üzrə məbləğlərin optimist ssenari əsasında proqnozlaşdırıldığını bildirməklə, vergi 

orqanları tərəfindən tətbiq edilən maliyyə sanksiyalarının qanunvericiliklə büdcədənkənar gəlirlərə aid 

edilən hissəsindən daxilolmalar üzrə proqnozlar artıq icra ediləcəyi təqdirdə, bunun büdcə 

təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar üzrə proqnozun icra edilməməsi riskini 

neytrallaşdıra biləcəyini qeyd edir. 

 

3.2.13. Növbəti ildə səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan 

dividendlər üzrə gəlirlər əvvəlki ilin müvafiq göstəricilərinə nisbətən əhəmiyyətli 

artımla proqnozlaşdırılmış, bu mənbə üzrə aparılmış təhlillər mövcud potensialın 

daha artıq olduğu qənaətinə gəlməyə əsas vermişdir.   

2023-cü ilin dövlət büdcəsində səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividend 

gəlirləri 2021-ci ilin icra göstəricilərinə nisbətdə 2,5 dəfə, 2022-ci ilin proqnoz göstəricilərinə nisbətdə 

isə 3 dəfə artım olmaqla 321,2 mln. manat olmaqla proqnozlaşdırılmışdır (Cədvəl 27). Artımın əsas 

səbəbi dövlət qeyri-maliyyə təşkilatları üzrə (220,0 mln. manat)  proqnozun artırılması olmuşdur. 

2023-cü ilin dövlət büdcəsi layihəsində dövlət qeyri-maliyyə təşkilatları üzrə dividend 

ödənişinin 200,0 mln. manatı Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti, 15,0 mln. manatı 
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"Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC, 5,0 mln. manatı isə "Azer Gold" QSC üzrə nəzərdə 

tutulmuşdur. 

Cədvəl 27 . Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər üzrə dövlət büdcəsi 
gəlirləri ilə bağlı məlumat, min manatla 

Dövlət büdcəsi 
gəlirlərinin mədaxil 
mənbələri 

2021  
icra 

2022 
proqnoz 

2023 
proqnoz 

2021-ci ilin faktı ilə 
müqayisəsi 

2022-ci ilin 
proqnozu ilə 

müqayisə 

fərq faiz fərq faiz 

Cəmi 127024,2 106500,0 321210,0 194185,8 
2,5 dəfə 

çox 
214710,0 

3 dəfə 
çox 

“Azərbaycan 
Beynəlxalq Bankı” ASC 

120824,2 100000,0 100000,0 -20824,2 82,8 0,0 100,0 

“Aqrarkredit” QSC BoKT 200,0 - 210,0 10,0 105,0 210,0 - 

“Azər-Türk Bank” ASC 0,0 1500,0 1000,0 1000,0 - -500,0 66,7 

“Azərlotereya” ASC 1000,0 - - -1000,0 - - - 

Digər dövlət qeyri-
maliyyə təşkilatları 

5000,0 5000,0 220000,0 215000,0 
44 dəfə 

çox 
215000,0 

44 
dəfə 
çox 

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 
 

Qeyd etmək lazımdır ki, 2022-ci ildə dövlət qeyri-maliyyə təşkilatlarından alınacaq dividendlər 

yalnız "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC üzrə 5,0 mln. manat nəzərdə tutulmuşdur ki, 

bundan da cari ilin 8 ayı ərzində 4,0  mln. manat dövlət büdcəsinə ödənilmişdir. 

"Aqrarkredit" QSC-dən 2022-ci ilin büdcə layihəsində dividend ödənişi nəzərdə tutulmamasına 

baxmayaraq, 2021-ci ilin yekununa görə hesablanmış 0,2 mln. manat dividendin dövlət büdcəsinə 

ödənişi həyata keçirilmişdir. 

Ümumilikdə, təqdim olunmuş məlumatlara əsasən, bu mənbə üzrə 2022-ci ilin ötən 8 ayı 

ərzində 124,7 mln. manat məbləğində vəsait daxil olmuşdur ki, bunun da 120,5 mln. manatı 

"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC, 0,2 mln. manatı "Aqrarkredit" QSC BOKT, 4,0 mln. manatı isə 

"Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC tərəfindən dövlət büdcəsinə ödənilmiş, "Azər Türk Bank" 

ASC tərəfindən dividend ödənişi həyata keçirilməmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, səhmlərinin nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan  (nizamnamə kapitalının 

75%-i) "Azər Türk Bank" ASC-nin xalis mənfəətinin 2021- ci ildə 0,5 mln manat təşkil etməsinə 

baxmayaraq, 2021-ci ildə və 2022-ci ilin 8 ayı ərzində dövlət büdcəsinə dividend ödənişi həyata 

keçirilməmişdir. Büdcə gəlirlərinin təmin edilməsinin əhəmiyyətini nəzərə alaraq, "Azər Türk Bank" 

ASC tərəfindən bu sahədə ciddi inzibatçılıq tədbirlərinin görülməsini zəruri hesab edirik. 

Qeyd edək ki, bəzi müəssisələr (“Azerbaijan International Telecom” (AzInTelecom)” MMC, 

"Azərbaycan Sənaye Korporasiyası" ASC, “Azərlotoreya” ASC) tərəfindən dövrün sonuna xalis 

mənfəətin əldə edilməsinə baxmayaraq bu mədaxil mənbəyi üzrə 2023-cü ildə daxilolma nəzərdə 

tutulmamışdır. Eyni zamanda, “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC-nin maliyyə fəaliyyətinin 

nəticələri üzrə hesabatın göstəricilərinin təhlili müvafiq müəssisədən dividend ödənişləri üzrə 

potensialın olduğunu göstərir. Ümumiyyətlə, bu mənbə üzrə movcud potensialın daha effektiv 

istifadəsi və proqnozlaşdırılmış dividendlərin ödənməsində mümkün risklərin minimuma endirilməsi 

məqsədilə, səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrin idarəetmə orqanları (Müşahidə Şuraları, 

İdarə Heyətləri və s.) ilə birgə müvafiq təhlillərin aparılmasını məqsədəuyğun hesab edirik. 
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Məlumatların təhlili göstərir ki, bəzi müəssisələrin idarəetməsinin də “Azərbaycan İnvestisiya 

Holdinqi”nə verilməsi müvafiq müəssisələr üzrə korporativ idarəetmə prinsiplərinin tətbiqi ilə 

mənfəətin artımına səbəb olmuşdur. 

 

 

3.2.14. Dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmalar üzrə proqnoz cari 

ilin göstəricisi ilə müqayisədə artıq nəzərdə tutulsa da, aparılmış təhlillər və mövcud 

icra vəziyyəti əlavə potensialın olduğu qənaətinə gəlməyə əsas verir. 

Dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmalar 2023-cü ilin dövlət büdcəsi layihəsində 

20,0 mln. manat məbləğində nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da 2021-ci ilin icrası ilə müqayisədə 3,8 mln 

manat və ya 23,5%, 2022-ci ilin proqnoz göstəricisindən isə 4,0 mln. manat və ya 25,0% çoxdur. 

Bu mənbədən daxilolmalar üzrə cari ilin 8 aylıq proqnoz göstəricisinin artıqlaması ilə icrası 

əsasən özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən 

icarə haqqı məbləğlərinin 8,6 mln. manat proqnoza qarşı 14,7 mln. manat, yəni 6,1 mln. manat və 

ya 70,9% çox  toplanması ilə əlaqədar olmuşdur.   

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətindən daxil olan məlumatlara 

əsasən 01.07.2022-ci il tarixinə Xidmətin sərəncamında ümumi sahəsi 4432,3 min m2 olan 10130 

ədəd qeyri-yaşayış təyinatlı bina və bina hissələri mövcud olmuşdur ki, bundan yalnız ümumi sahəsi 

301,4 min m2 olan 2199-u (16,8%-i) icarəyə verilmiş, icarə haqları isə müvafiq olaraq həmin sahələr 

üzrə hesablanmışdır. Qeyd edək ki, Hesablama Palatası tərəfindən keçirilmiş auditləri də bu sahədə 

əlavə potensialın olması qənaətinə gəlməyə əsas verir. 
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IV BÖLMƏ. DÖVLƏT BÜDCƏSİ XƏRCLƏRİNİN TƏHLİLİ 

 

4.1. Dövlət büdcəsi xərclərinin 2022-ci ilin 8 ayında icra vəziyyəti 
 

4.1.1. Cari ilin 8 ayında dövlət büdcəsi xərclərinin icrası proqnozu üstələmiş, 

proqnozla müqayisədə ən yüksək icra məbləği mart ayında qeydə alınmışdır. 

2022-ci ilin 8 ayında dövlət büdcəsinin xərcləri 18151,9 mln. manat icra edilmişdir ki, bu da 

proqnozla müqayisədə 0,4% çoxdur. Dövlət büdcəsinin gəlirlərində olduğu kimi, xərclərinin də icrası 

4 ay proqnozdan artıq, 4 ayda isə proqnozdan az olmuşdur (Şəkil 15). 

Baxılan dövrdə dövlət büdcəsinin xərcləri üzrə icranın proqnozdan ən çox aşağı olduğu 

göstərici yanvar ayında, ən çox yuxarı olduğu göstərici isə mart ayında qeydə alınmışdır. Mart ayı 

üzrə qeydə alınmış yüksək icra göstəricisi (proqnozla müqayisədə 651,5 mln. manat çox) əsasən 

sair xərclər və istehlakyönlü müxtəlif xidmətlərin alınmasına yönəldilən xərclərin müvafiq olaraq 

186,4 mln. manat (37,7%) və 87,1 mln. manat (23,1%), sair torpaq, tikili və avadanlıqların alınması 

xərclərinin isə 181,4 mln. manat (2,3 dəfə) artıq icrası ilə əlaqədardır. 

 

 

 

 

 

 

Cari ildə dövlət büdcəsi gəlirlərinin proqnozdan yüksək icrası dövlət büdcəsinə yenidən 

baxılmanı şərtləndirmiş, yenidən baxılma zamanı dövlət büdcəsinin xərcləri əhəmiyyətli 

məbləğdə artırılmışdır. Cari ilin ötən dövründə dövlət büdcəsinin xərcləri proqnozdan artıq icra 

edilmiş, yüksək icra əsasən İqtisadi fəaliyyət bölməsi ilə bağlı olmuşdur.  

2023-cü ildə dövlət büdcəsinin xərcləri cari ilə nisbətən artımla proqnozlaşdırılmış, 

xərclərin ÜDM-də payı 31,4% olmaqla, cari ilin gözlənilən nisbəti ilə müqayisədə artmışdır. 

Dövlət büdcəsinin xərcləri tərtib edilən zaman “Azərbaycan Respublikasının 2022-2026-cı 

illərdə sosial iqtisadi inkişaf Strategiyası” əsasən diqqətdə saxlanmış, Strategiyada nəzərdə 

tutulmuş sosial tədbirlər dövlət büdcəsi layihəsində sosial sektor üzrə xərclərin artımına təsir 

etmişdir. Növbəti ildə dövlət büdcəsində cari xərclərin artacağı, əsaslı xərclərin isə azalacağı 

proqnozlaşdırılmışdır. 

Dövlət büdcəsinin layihəsində bəzi istiqamətlər üzrə xərclər vahid büdcə təsnifatının 

tələblərinə uyğun şəkildə nəzərə alınmamış, dövlət proqramları və tədbirlərinin maliyyə 

təminatı ilə bağlı istiqamətin nəzərdə tutulması fonunda proqramlılıq üzrə məlumatlar məhdud 

olmuşdur. Aparılan təhlillərlə Ortamüddətli Xərclər Çərçivəsinin həm hüquqi bazası, həm də 

strateji planlaşdırma üzrə işlərin sürətləndirilməsinin vacib olduğu qənaətinə gəlinmişdir.  
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Şəkil 15. 2022-ci ilin 8 ayında dövlət büdcəsi xərclərinin proqnoz və faktiki icra göstəriciləri barədə 
məlumat, mln. manatla 

 
Şəkil müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

 

4.2. Funksional təsnifat üzrə xərclərin təhlili 

4.2.1. 2023-cü ilin dövlət büdcəsi layihəsində sosial müdafiə və sosial təminat 

xərclərində nəzərəçarpacaq artımın proqnozlaşdırılması fonunda, əvvəlki illərdə 

olduğu kimi ən yüksək xüsusi çəki “İqtisadi fəaliyyət” bölməsi üzrə nəzərdə 

tutulmuşdur. 

Növbəti ilin dövlət büdcəsi xərclərində 2022-ci ilin gözlənilən icra göstəricisi ilə müqayisədə 

funksional təsnifatın 2 bölməsi üzrə azalma (“Ümumi dövlət xidmətlər”i və “Əsas bölmələrə aid 

edilməyən xidmətlər”), 10 bölməsi üzrə isə artım nəzərdə tutulmuşdur (Cədvəl 28).  

Cədvəl 28. Funksional təsnifatın bölmələri üzrə dövlət büdcəsi xərcləri, mln. manatla 
 

Funksional 
təsnifatın 
bölmələri 

2021 2022 2023 

icra 
məbləği 

xüsusi 
çəki, 
%-lə  

təsdiq 
edilmiş 

yenidən 
baxılmış 

gözlənilən icra 

proqnoz 
xüsusi 
çəki, 
%-lə məbləğ 

xüsusi 
çəki, 
%-lə 

Ümumi dövlət 
xidmətləri 

3974,0 14,5 4265,5 4355,3 4259,6 13,6 3786,7 11,4 

Müdafiə və milli 
təhlükəsizlik 

4541,6 16,6 4489,9 5084,8 4881,4 15,6 5320,1 16,0 

Məhkəmə 
hakimiyyəti, 
hüquq-mühafizə 
və prokurorluq 

2033,0 7,4 2432,6 2482,3 2432,6 7,8 2742,8 8,2 

Təhsil 3092,2 11,3 3884,3 3886,6 3731,2 11,9 4423,1 13,3 

Səhiyyə 1378,5 5,0 1788,6 1708,8 1643,9 5,3 1906,4 5,7 

Sosial müdafiə və 
sosial təminat 

3164,2 11,5 3642,6 3728,6 3619,6 11,6 4415,9 13,3 

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

372,1 1,4 460,5 463,2 453,9 1,5 562,8 1,7 
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Mənzil və 
kommunal 
təsərrüfatı 

217,4 0,8 266,8 272,7 267,2 0,9 349,9 1,0 

Kənd təsərrüfatı 910,4 3,3 997,3 997,3 982,4 3,1 1202,1 3,6 

Ətraf mühitin 
mühafizəsi 

246,0 0,9 286,3 292,2 287,8 0,9 371,1 1,1 

İqtisadi fəaliyyət 5500,6 20,1 5947,2 7068,0 6790,9 21,7 6891,2 20,7 

Əsas bölmələrə 
aid edilməyən 
xidmətlər 

1992,4 7,3 1417,4 1964,1 1924,9 6,2 1327,9 4,0 

Cəmi 27422,4 100,0 29879,0 32303,8 31275,4 100,0 33300,0 100,0 

Cədvəl müvafiq 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 796,3 mln. manat olmaqla “Sosial müdafiə və sosial 

təminat” bölməsində, nisbi ifadədə ən böyük artım isə 30,9%-lə “Mənzil və kommunal təsərrüfatı” 

bölməsində nəzərdə tutulmuşdur. Mütləq və nisbi ifadədə ən böyük azalma 597,0 mln. manat və 

yaxud 31,0% olmaqla “Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər” bölməsi üzrə proqnozlaşdırılmışdır. 

 “Sosial müdafiə və sosial təminat” və “Mənzil və kommunal təsərrüfatı” bölmələrində 

proqnozlaşdırılan artımı əsasən növbəti ildə “Azərbaycan Respublikasının 2022-2026-cı illərdə 

sosial-iqtisadı inkişaf Strategiyası”nda nəzərdə tutulmuş sosial tədbirlərin maliyyə təminatı üçün 

vəsaitin nəzərdə tutulması ilə əlaqələndirmək olar. Bununla yanaşı, növbəti ildə dövlət büdcəsindən 

dövlət sosial müdafiə fonduna ayırmaların əhəmiyyətli artımla proqnozlaşdırılması da “Sosial 

müdafiə və sosial təminat” bölməsi üzrə artıma töhfə vermişdir. Qeyd edək ki, DSMF-ə ayırmaların 

artımla proqnozlaşdırılması növbəti ildən pensiyaçılara ödənilən maddi yardımların, eləcə də həmin 

yardımların indeksləşdirilməsi üzrə yaranacaq xərclərin dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 

maliyyələşdirilməsi ilə bağlıdır. 

“Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər” bölməsi üzrə nəzərdə tutulan azalma isə əsasən 

“Təhlükəsizlik, sosial-iqtisadi və digər tədbirlər” başlıqlı bölüşdürülməmiş xərclərin (cari ilin 

gözlənilən icra göstəricisi ilə müqayisədə 362,6 mln. manat az) və bəzi məqsədli büdcə fondlarının 

xərclərinin azalması hesabınadır. Belə ki, cari ilin gözlənilən icrası ilə müqayisədə növbəti ildə 

“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun xərcləri 307,0 mln. manat, Ətraf mühitin mühafizəsi 

üzrə dövlət fondunun xərcləri 2,1 mln. manat, Mineral-Xammal Bazasının Bərpası üzrə Dövlət 

Fondunun xərcləri isə 0,3 mln. manat azalma ilə nəzərdə tutulmuşdur. Qeyd edək ki, məqsədli büdcə 

fondlarının xərcləri 2022-ci ilin 8 ayında proqnozdan 40,7 mln. manat və ya 17,0% çox olmaqla 281,0 

mln. manat məbləğində icra edilmişdir ki, bu da növbəti ildə bu istiqamətdə proqnozlaşdırılmış 

xərclərin 80,5%-ni təşkil edir. Cari ildə məqsədli büdcə fondları üzrə artıq icranın əsas səbəbi 

qurğuların (tikintilərin) əsaslı təmiri ilə bağlı xərclərin proqnozla müqayisədə 45,9 mln. manat və 

yaxud 19,6% artıq icrası ilə bağlıdır.  

Ümumiyyətlə “Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər” bölməsi üzrə xərclərin azalma ilə 

nəzərdə tutulmasına baxmayaraq, bu bölmə üzrə xərclər 3 bölmənin (Mədəniyyət, incəsənət, 

informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və bu qəbildən olan digər fəaliyyət, Mənzil və 
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kommunal təsərrüfatı və Ətraf mühitin mühafizəsi) cəmi xərclərindən də artıqdır. Növbəti ildə bu 

bölmə üzrə proqnozlaşdırılmış xərclərin 45,9%-i ehtiyat fondları, 26,3%-i məqsədli büdcə fondları, 

0,3%-i valyuta konvertasiyası, 3,0%-i dövlət ehtiyatlarının yaradılması, 1,5%-i fövqəladə halların 

nəticələrinin aradan qaldırılması, 1,0%-i ehtiyata və ya istefaya buraxılmış hərbçilərə mənzil kirayəsi, 

22,0%-i isə sosial-iqtisadi və digər tədbirlər üzrə xərclərdən ibarət olacaqdır. 

Qeyd edək ki, növbəti ildə “İqtisadi fəaliyyət” bölməsi üzrə cari ilin gözlənilən icrası ilə 

müqayisədə cüzi artım, dürüstləşdirilmiş proqnozu ilə müqayisədə isə azalma proqnozlaşdırılsa da, 

funksional təsnifatın bölmələri daxilində ən yüksək xüsusi çəki yenə də bu bölmə üzrə nəzərdə 

tutulmuşdur. Cari ilin dürüstləşdirilmiş proqnozu ilə müqayisədə “İqtisadi fəaliyyət” bölməsi üzrə 

azalma dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya) xərclərinin 636,0 mln. manat və yaxud 19,4% az 

nəzərdə tutulması ilə əlaqədardır.   

 

4.2.2. Yeni büdcədənkənar dövlət fondunun (İTSF) yaradılması və əmək 

qanunvericiliyində nəzərdə tutulan dəyişiklik 2023-cü ilin dövlət büdcəsi layihəsində 

dövlət büdcəsindən transfert və ayırmaların əhəmiyyətli artımla proqnozlaşdırılmasını 

şərtləndirmişdir. 

Növbəti ildə dövlət büdcəsi xərclərinin 3219,5 mln. manatı büdcədən ayırmalar və transfertlər 

üçün (cari ilin gözləniləni müqayisədə 1560,3 mln. manat və yaxud 94,0% çox) nəzərdə tutulmuşdur 

ki, bu da proqnozlaşdırılan cəmi dövlət büdcəsi xərclərinin 9,7%-ni təşkil edir (Cədvəl 29). Qeyd edək 

ki, cari ildə dövlət büdcəsindən transfert və ayırmaların dövlət büdcəsi xərclərinin 5,3%-ni təşkil 

etməsi gözlənilir.  

Cədvəl 29. Dövlət büdcəsindən transfert və ayırmalar barədə məlumat, mln. manatla 

Transfert və ayırmalar 
2021 
 icra 

2022 
2023 

layihə 

2022-ci ilin 
gözlənilən 
icrası ilə 

müqayisə 

təsdiq 
edilmiş 

yenidən 
baxılmış 

gözlənilən fərq faiz 

NMR-in büdcəsinə dotasiya 378,1 431,6 457,6 457,6 480,9 23,3 105,1 

Yerli büdcələrə dotasiya 5,0 5,3 5,3 5,3 5,5 0,2 103,8 

Yerli büdcələrə subvensiya 1,1 1,3 1,3 1,3 1,6 0,3 119,2 

DSMF-ə ayırmalar 1307,4 1146,0 1232,0 1195,0 1467,8 272,8 122,8 

İTSF-ə ayırmalar*     1263,8 1263,8   

Cəmi 1691,7 1584,2 1696,2 1659,2 3219,5 1560,3 194,0 

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

* Əvvəlki illərdə bu istiqamətdə xərclər əhalinin dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına icbari tibbi sığortalanması xərcləri və səhiyyə 

sahəsində bir sıra dövlət proqramlarının və tədbirlərin maliyyə təminatı adı altında birbaşa dövlət büdcəsindən icra edilmişdir.  
 

Dövlət büdcəsindən transfert və ayırmalar üzrə növbəti il üçün proqnozlaşdırılan əhəmiyyətli 

artım əsasən yeni büdcədənkənar dövlət fondunun yaradılması və bu istiqamətdə 1263,8 mln. manat 

vəsaitin nəzərdə tutulması ilə bağlıdır. Təqdim edilmiş məlumatlara əsasən, həmin Fond üzrə 

əhalinin dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına icbari tibbi sığortalanmasına 1134,1 mln. manat, səhiyyə 

sahəsində dövlət proqramları və tədbirlərə isə 129,7 mln. manat proqnozlaşdırılır. Əvvəlki illərdə 

adıçəkilən xərclər əhalinin dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına icbari tibbi sığortalanması xərcləri və 
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səhiyyə sahəsində bir sıra dövlət proqramlarının və tədbirlərin maliyyə təminatı adı altında dövlət 

büdcəsinin xərclərinə daxil edilmişdir (2022-ci ilin gözlənilən icrası 1080,6 mln. manat təşkil edir).  

Cədvəldən də göründüyü kimi, növbəti ildə dövlət sosial müdafiə fonduna ayırmalar üzrə də 

əhəmiyyətli artım proqnozlaşdırılmışdır. Belə ki, 2023-cü ilin dövlət büdcəsi layihəsində dövlət sosial 

müdafiə fondunun büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin 

maliyyələşdirilməsi üçün 1467,8 mln. manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da cari ilin 

gözlənilən icrasından 272,8 mln. manat və ya 22,8%, 2021-ci ilin icra göstəricisindən isə 160,4 mln. 

manat və yaxud 12,3% çoxdur. Artım əsasən 2023-cü ilin 01 yanvar tarixindən “Əmək pensiyaları 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa ediləcək dəyişikliklə əlaqədardır. Dəyişikliyə 

əsasən növbəti ildən pensiyaçılara ödənilən maddi yardımların, eləcə də həmin yardımların 

indeksləşdirilməsi üzrə yaranacaq xərclərin dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilməsi 

nəzərdə tutulur (Daha ətraflı “Dövlət sosial müdafiə fondunun 2023-cü il büdcəsinin layihəsinə 

Hesablama Palatasının Rəyi”ndə). 

Qeyd edək ki, cari ilin gözlənilən icra göstəricisi ilə müqayisədə növbəti ildə DSMF-ə 

transfertlərdə nəzərdə tutulan artım dövlət büdcəsinin “Sosial müdafiə və sosial təminat” bölməsi 

üzrə proqnozlaşdırılan artımın 34,3%-ni təşkil edir.  

2023-cü ilin dövlət büdcəsi layihəsində dövlət büdcəsindən transfertlər (Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının büdcəsinə və yerli büdcələrə verilən dotasiya və yerli büdcələrə verilən 

subvensiyalar) üzrə ümumilikdə 487,9 mln. manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da növbəti il 

üçün proqnozlaşdırılmış dövlət büdcəsi xərclərinin cari ildə olduğu kimi 1,5%-ni təşkil edir. Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya bu istiqamətdə proqnozlaşdırılan cəmi xərclərin 

98,6%-nə bərabərdir.  

 

4.2.1. Ehtiyat fondları üzrə xərclərin təhlili 

4.2.1.1 Növbəti ilin dövlət büdcəsi layihəsində dövlət büdcəsinin və Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondları üzrə xərclərin dövlət büdcəsinin cəmi 

gəlirlərinə nisbəti qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hədd çərçivəsində 

proqnozlaşdırılmışdır. 

2023-cü ilin dövlət büdcəsinin layihəsində ehtiyat fondları üçün 610,0 mln. manat vəsait 

nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da 2022-ci ilin gözlənilən icrası ilə müqayisədə 5,4 mln. manat və ya 

0,9%, 2021-ci ilin icra göstəricisindən isə 540,5 mln. manat və yaxud 47,0% azdır.  

Ehtiyat fondları üzrə proqnozlaşdırılan cəmi məbləğin 500,0 mln. manatı və ya 82,0%-i 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu, 110,0 mln. manatı və ya 18,0%-i isə Dövlət 

büdcəsinin Ehtiyat Fondu üzrə nəzərdə tutulmuşdur.  

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. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu 
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üzrə proqnozlaşdırılmış vəsait dövlət büdcəsi gəlirlərinin 1,6%-ni, Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu 

üzrə proqnozlaşdırılmış vəsait isə dövlət büdcəsi gəlirlərinin 0,4%-ni təşkil edir. 

 

4.2.2. Məqsədli büdcə fondlarının təhlili 

 4.2.2.1 Hesablama Palatası bəzi məqsədli büdcə fondlarının fəaliyyətini 

tənzimləyən hüquqi aktlarda uyğunsuzluqların olduğunu qeyd etməklə, həmin 

fondların qalıq vəsaitlərinin onların mədaxil mənbələrinə aid edilməsi ilə bu fondlar 

üzrə gəlirlərin artırılması imkanlarının mövcudluğu qənaətindədir. 

 2023-cü ilin dövlət büdcəsində məqsədli büdcə fondlarının gəlir və xərcləri bərabər olmaqla 

348,9 mln. manat məbləğində proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da 2022-ci ilin dürüstləşdirilmiş proqnozu 

ilə müqayisədə 313,3 mln. manat və ya 47,3% azdır. Azalma əsasən “Avtomobil Yolları” Məqsədli 

Büdcə Fondunun gəlirləri ilə bağlıdır. Belə ki, növbəti ildə “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə 

Fondunun gəlirləri 2022-ci illə müqayisədə 320,0 mln. manat və yaxud 49,2% azalaraq 330,0 mln. 

manat məbləğində nəzərdə tutulmuşdur. Azalma cari ildən fərqli olaraq Fondun qalıqları ilə bağlı 

mədaxil mənbəyinin nəzərdə tutulmaması və idxal olunan avtonəqliyyat vasitələrinə tətbiq edilən 

gömrük rüsumu üzrə cari illə müqayisədə 148,4 mln. manat və yaxud 62,2% az vəsaitin 

proqnozlaşdırılması hesabınadır. 

 Növbəti ildə ətraf mühitin mühafizəsi və ekologiya sahələrini əhatə edən məqsədli büdcə 

fondları üzrə 18,9 mln. manat vəsait proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da cari ilin dürüstləşdirilmiş 

proqnozu ilə müqayisədə 6,7 mln. manat və yaxud 54,9% çoxdur. “Avtomobil Yolları” Məqsədli 

Büdcə Fondu kimi bu fondlar üzrə də qalıq vəsait növbəti ilin büdcə gəlirlərinə daxil edilməmişdir.  

Qeyd edək ki, mövcud hüquqi aktlarda məqsədli büdcə fondlarına birbaşa aid edilməsi 

təsdiqini tapmayan, lakin məqsədli büdcə fondu kimi nəzərə alınan ətraf mühitin mühafizəsi və 

ekologiya sahələrini əhatə edən məqsədli büdcə fondlarına 2021-ci ildə ümumilikdə daxil olmuş 

vəsait (11,1 mln. manat) xərclənmiş vəsaiti (4,1 mln. manatı) üstələmiş, bu da müvafiq fondlar üzrə 

yaranmış qalıq vəsaitlərin artımına səbəb olmuşdur. 2022-ci ilin dövlət büdcəsinə yenidən baxılma 

zamanı “Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə dövlət fondu” üzrə isə yalnız 2,3 mln. manat vəsait həmin 

fondun gəlirlərinə əlavə edilmişdir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təqdim etdiyi 

məlumatlara əsasən, bu məqsədli büdcə fondları üzrə 2021-ci ilin sonuna qalıq ümumilikdə 38,6 

mln. manat təşkil etmişdir. Fondların son 10 ildə gəlir və xərclərinin təhlili göstərir ki, ilin sonuna 

maliyyə vəsaitlərinin qalığı 2018-ci ilin sonundan etibarən sürətlə davamlı olaraq artmışdır. Artım 

Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Dövlət Fondunun gəlirlərinin əvvəlki illərlə müqayisədə dəfələrlə 

artmasına baxmayaraq xərclərinin aşağı səviyyədə icra edilməsi hesabına yaranmışdır. 

2023-cü ilin dövlət büdcəsinin tərtibi prosesində də adları qeyd olunan fondların qalıq 

məbləğləri nəzərə alınmayaraq, həmin fondlar üzrə cari illə müqayisədə artıq büdcə vəsaitləri 

proqnozlaşdırılmışdır. Həmçinin, fondların daxilolmaları və xərcləri haqqında ümumi məlumatlar 

2023-cü ilin dövlət büdcəsi layihəsində qeyd olunsa da, fondların qalıq məbləğləri haqqında 

məlumatlar əksini tapmamışdır.  
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Eləcə də, müvafiq fondlar üzrə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təqdim etdiyi 

məlumatlarda fondların daxilolmaları üzrə 2021-ci ilin sonuna 14,3 mln. manat məbləğində debitor 

borcların olduğu göstərilsə də, həmin debitor borcların yığılması və Nazirliyin müvafiq qurumlarına 

növbəti ildə dövlət büdcəsindən birbaşa ayrılacaq vəsaitlərin məbləğlərinin azaldılması tendensiyası 

müşahidə edilmir. 

Eləcə də, ətraf mühitin mühafizəsi və ekologiya sahələrini əhatə edən məqsədli büdcə 

fondlarının statusunun və fondların vəsaitlərinin xərc istiqamətlərinin konkretləşdirilməsinə ehtiyac 

vardır. Belə ki, müvafiq fondların fəaliyyətini tənzimləyən hüquqi aktlarda bu fondların məqsədli 

büdcə fondlarına aid edilməsi ilə bağlı konkret müddəalar mövcud deyil. 
 

4.3. Əsaslı vəsait qoyuluşu 

4.3.1. 2023-cü ildə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərcləri üzrə proqnozlaşdırılan 

məbləğin cari ilin göstəricisindən az nəzərdə tutulması əsasən xarici kreditor 

qurumlarla birgə maliyyələşmə əsasında həyata keçirilən layihələr üzrə kreditlərin 

məbləğinin az proqnozlaşdırılması ilə əlaqədar olmuşdur.  

Qanun layihəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu 2650,4 mln. manat məbləğində 

proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da 2021-ci ilin faktiki icrası ilə müqayisədə 5,8% çox, cari ilin proqnozu 

ilə müqayisədə 19,4%, gözlənilən icrası ilə müqayisədə isə 16,0% azdır (Cədvəl 30).  

Qeyd edək ki, 2022-ci ilin 8 ayında dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üçün illik 

nəzərdə tutulmuş 3286,4 mln. manat vəsaitdən 1547,1 mln. manatı (47,1%) icra edilmiş, 2022-ci il 

üçün gözlənilən icranın 3154,9 mln. manat (96,0%) olacağı göstərilmişdir. 2021-ci ilin 8 aylıq icra 

göstəricisinin illik proqnozun 42,7%-ni təşkil etdiyini nəzərə alaraq, həmin ildəki kimi 2022-ci ildə də 

dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərinə ayrılan vəsaitin əksər hissəsinin böyük ehtimalla ilin son 

aylarında istifadə olunması gözlənilir. 

2022-ci il dövlət büdcəsində 8 ay ərzində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərcləri üçün nəzərdə 

tutulan 249,3 mln. manatın (7,6%) bölgüsü tam aparılmamışdır. Eyni zamanda, 2022-ci ilin 8 ayının 

yekunları üzrə bölgüsü aparılmış 3037,1 mln. manat vəsaitdən 99 layihə üzrə nəzərdə tutulan 287,1 

mln. manat və ya 9,5% məbləğində maliyyələşdirmə açılmamışdır.   

Cədvəl 30. Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu və İşğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və 
bərpası xərcləri, mln.manatla 

Göstəricilər 

2021 2022 2023 

icra proqnoz layihə 

2021-ci ilin 
icrası ilə 

müqayisə 

2022-ci ilin 
proqnozu ilə 

müqayisə 

məbləğ faiz məbləğ faiz 

Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərcləri 
cəmi, o cümlədən 

2505,5 3286,4 2650,4 144,9 105,8 -636,0 80,6 

Layihələr üzrə xarici kreditlər istisna olmaqla 
dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu 

2158,9 2693,4 2458,1 299,2 113,9 -235,3 91,3 

Xarici kreditor qurumlarla birgə 
maliyyələşmə əsasında həyata keçirilən 
layihələr üzrə kreditlər 

346,6 593,0 192,3 -154,3 55,5 -400,7 32,4 

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən hazırlanmışdır. 
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4.3.2. Əvvəlki illərdə olduğu kimi, infrastruktur layihələrinə yönəldilən xərclərin 

xüsusi çəkisi daha yüksək olmuş, ilk dəfə olaraq Strategiyanın əsaslı xərclərinin 

maliyyə təminatı investisiya xərclərində ayrıca nəzərə alınmışdır. 

Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərində “Azərbaycan Respublikasının 2022-2026-cı illərdə 

sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası” üzrə layihələrin maliyyələşdirilməsi üçün 2023-cü ildə 1100,0 mln. 

manat məbləğində vəsait nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərinin 

41,5%-ni təşkil edir. 

Qeyd edək ki, dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üzrə qalan 1550,4 mln. manatın bölgüsü ilə bağlı 

təqdim edilən məlumatlara əsasən investisiya xərclərinin bütün istiqamətlərindəazalma 

proqnozlaşdırılmışdır. Ən böyük azalma “İnfrastruktur layihələri” istiqaməti üzrə nəzərdə tutulsa da, 

əvvəlki illərdəki kimi, layihələr iri maliyyə tutumlu olduğundan bu istiqamət üzrə xərclər ən yüksək 

xüsusi çəkiyə (62,7%) malik olmuşdir (Cədvəl 31).  

Cədvəl 31. Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərinin istiqamətlər üzrə bölgüsü, mln.manatla 

Göstəricilər 2021 2022 2023 

Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu 

icra Proqnoz proqnoz 

məbləğ 
xüsusi 
çəki 

məbləğ* 
xüsusi 
çəki 

məbləğ** 
xüsusi 
çəki 

İnfrastruktur layihələri 1321,4 52,7 1826,1 55,6 972,7 62,7 

Sosial yönümlü layihələr 660,9 26,4 480,3 14,6 288,4 18,6 

Müdafiə və hüquq-mühafizə orqanları, 
habelə digər layihələr* 

176,6 7,1 387,0 11,8 97,0 6,3 

Xarici kreditor qurumlarla birgə 
maliyyələşmə əsasında həyata keçirilən 
layihələr üzrə kreditlərin məbləği 

346,6 13,8 593,0 18,0 192,3 12,4 

“Azərbaycan Respublikasının 2022-
2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf 
Strategiyası”nın layihələrinin 
maliyyələşdirilməsi 

    1100,0  

Cəmi 2505,5 100,0 3286,4 100,0 2650,4 100,0 

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən hazırlanmışdır. 
 

Qeyd etmək olar ki, bir qayda olaraq “Büdcə zərfi”ndə təqdim olunmuş növbəti il və sonrakı üç 

il üçün dövlət investisiya proqramının istiqamətlər üzrə layihəsində göstərilmiş bölgüyə həm 

məbləğlər, həm də istiqamətlər üzrə nəzərdə tutulan vəsaitlərin xüsusi çəkisinə tam riayət olunmur. 

Bu vəziyyət büdcə ili ərzində bölgüdə göstərilən ehtiyat vəsaitin və dövlət büdcəsinin dürüstləşməsi 

nəticəsində əlavə ayrılan vəsaitlərin layihələr üzrə bölgüsü, habelə ilkin bölgüdə ayrı-ayrı layihələr 

üzrə nəzərdə tutulan vəsaitlərin yenidən bölgüsü nəticəsində yaranır. 

 

4.3.3. Növbəti ildə xarici kreditor qurumlarla birgə maliyyələşmə əsasında həyata 

keçirilən layihələr üzrə nəzərdə tutulan kreditlərin məbləğinin kəskin azalma ilə 

nəzərdə tutulması həmin kreditlərdən istifadə faizinin aşağı olması ilə əlaqələndirilə 

bilər. 

Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya) xərclərinin tərkibində Xarici kreditor qurumlarla birgə 

maliyyələşmə əsasında həyata keçirilən layihələr üzrə beynəlxalq kreditor qurumların təqdim etdiyi 
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kreditlərin məbləği 2023-cü il üçün  192,3 mln. manat məbləğində proqnozlaşdırılır ki, bu 2021-ci ilin 

icra səviyyəsindən 154,3 mln manat və ya 1,8 dəfə, 2022-ci ildə nəzərdə tutulandan 400,7 mln. 

manat və ya 3,1 dəfə azdır (Cədvəl 32). 

Cədvəl 32. Xarici kreditor qurumlarla birgə maliyyələşmə əsasında həyata keçirilən layihələr üzrə 
ayrılan vəsaitlər*, mln. manatla 

Göstəricilər 

2021 2022 2023 

proqnoz icra proqnoz Proqnoz 

2021-ci ilin 
icrası ilə 

müqayisə 

2022-ci ilin 
proqnozu ilə 

müqayisə 

məbləğ faiz məbləğ faiz 

Kreditin məbləği 610,0 346,6 593,0 192,3 -154,3 55,5 -400,7 32,4 

Azərbaycan tərəfinin 
iştirak payı*  

149,2 127,8 126,8 47,0 -80,8 36,8 -79,8 37,1 

Cəmi 759,2 474,4 719,8 239,3 -235,1 50,4 -480,5 33,2 

Qeyd: *Xarici kreditor qurumlarla birgə maliyyələşmə əsasında həyata keçirilən layihələrdə Azərbaycan 
tərəfinin iştirak payı dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərindən maliyyələşdirilir. 
Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən hazırlanmışdır. 
 

Xarici kreditor qurumlarla birgə maliyyələşmə əsasında həyata keçirilən layihələr üzrə 

kreditlərin və dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən Azərbaycan tərəfinin iştirak payının azalması 

2021-2022-ci illərdə əsasən bir sıra layihələrin başa çatması ilə əlaqədar olmuşdur. Eyni zamanda, 

əvvəlki dövrlərdə həmin layihələrin icrasına ayrılan vəsaitlərin istifadə faizinin aşağı olmasını və ayrı-

ayrı layihələrin icra müddətinin uzadılmasını qeyd etmək olar. Xarici kreditlərdən və layihələrdə 

Azərbaycan tərəfinin iştirak payından müvafiq olaraq 2021-ci ildə 56,8% və 85,7%, 2022-ci ilin 8 

ayında 26,6% və 42,4% istifadə olunmuşdur. 

Bununla yanaşı qeyd etmək olar ki, Xarici kreditor qurumlarla birgə maliyyələşmə əsasında 

həyata keçirilən layihələr üzrə 2021-2022-ci illərdə kreditlərdən və müvafiq olaraq Azərbaycan 

tərəfinin iştirak payından istifadənin nəzərdə tutulandan az olması icrasına yeni başlanılan layihələr 

üzrə imzalanan kredit sazişlərinin gecikmələrlə rəsmiləşdirilməsi və müvafiq olaraq tikinti və 

məsləhət xidmətləri üzrə həmin kreditor qurumların qaydalarına uyğun satınalma prosedurlarının 

həyata keçirilməsi üçün müəyyən vaxt tələb olunması, bir sıra sənədləşmə, müqavilələrin 

bağlanması və təsdiq prosedurlarının gec icrası, beynəlxalq layihələrdə layihələndirmə və tikinti 

işlərinin paralel aparıldığı üçün layhələndirmələrdə dəyişikliklər və yenilənmələr, habelə digər 

müxtəlif səbəblərlə əlaqələndirilir. 

Xarici kreditor qurumlarla birgə maliyyələşmə əsasında 2023-cü ildə həyata keçiriləcək 6 

layihədən  4-ü infrastruktur təyinatlı, 1-i sosial yönümlü, 1-i isə müdafiə və hüquq-mühafizə orqanları 

üzrə nəzərdə tutulmuşdur ki, bunlardan 1-i (müdafiə və hüquq-mühafizə orqanları üzrə) yeni, digər 

5-i sə keçid layihələrdir. Kredit vəsaitlərindən 137,9 mln. manatı (71,7%) infrastruktur layihələrinin 

icrasına yönəldiləcəkdir. 
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4.3.4. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası xərcləri 

üçün ayrılan vəsait əsasən bu istiqamətdə keçid layihələrinin 2023-cü ildə davam 

etdirilməsinə yönəldiləcəkdir. 

İşğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası xərclərinə 2023-cü ildə 3000,0 

mln. manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulmuşdur ki, bu 2021-ci ilin icrasından 821,6 mln. manat 

və ya 37,7%, 2022-ci ilin proqnozundan isə 330,0 mln. manat və ya 12,4% çoxdur (Cədvəl 33). 

Həmin xərclərin ilkin bölgüsü üzrə (Ehtiyat və AR Prezidentinin 2022-ci il 04 iyul tarixli 1736 nömrəli  

Fərmanına əsasən ayrılmış 470,0 mln. manat məbləğində əlavə vəsaitin bölgüsü nəzərə alınmadan) 

cari ildə 16 sifarişçi təşkilat üzrə həyata keçirilən 68 layihədən 20-sinin başa çatması, 48-nin icrasının 

isə 2023-cü ildə davam etdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.  

Cədvəl 33. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası xərcləri, mln. manatla 

Göstəricilər 

2021 2022 2023 

icra 
təsdiq 
edilmiş 

Layihə 

2021-ci ilin icrası 
ilə müqayisə 

2022-ci ilin 
proqnozu ilə 

müqayisə 

məbləğ Faiz məbləğ faiz 

İşğaldan azad olunmuş 
ərazilərin yenidən qurulması 
və bərpası xərcləri 

2178,4 2670,0 3000,0 821,6 137,7 330,0 112,4 

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən hazırlanmışdır. 

 

4.4 Dövlət büdcəsi xərclərinin iqtisadi təsnifat üzrə təhlili 
 

4.4.1. 2023-cü ilin dövlət büdcəsi layihəsində “Azərbaycan Respublikasının 

2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadı inkişaf Strategiyası”nda nəzərdə tutulmuş sosial 

tədbirlərin və layihələrin maliyyə təminatının əhəmiyyətli hissəsinin malların (işlərin 

və xidmətin) satınalınması üzrə nəzərdə tutulması iqtisadi təsnifatın bölmələrinin 

dövlət büdcəsi xərclərindəki payına öz təsirini göstərmişdir. 

Növbəti ilin dövlət büdcəsi layihəsində cari ilin gözlənilən icra göstəricisi ilə müqayisədə dövlət 

büdcəsi xərclərinin iqtisadi təsnifatına uyğun olaraq 7 bölmə üzrə artım, 2 bölmə üzrə isə azalma 

proqnozlaşdırılmışdır (Cədvəl 34).  

 

Cədvəl 34. İqtisadi təsnifat üzrə dövlət büdcəsi xərclərinin strukturu, mln. manatla 

Bölmələr 

2021  
icra 

2022 
2023 

layihə 

2022-ci ilin 
gözlənilən 
icrası ilə 

müqayisə ilkin 
təsdiq 
edilmiş 

yenidən 
baxılmış 

gözlənilən icra 

məbləğ 
xüsusi 
çəkisi,  

% 
məbləğ 

xüsusi 
çəkisi, 

% 
məbləğ 

xüsusi 
çəkisi, 

% 
Fərq Faiz 

Cəmi xərclər 27422,4 100,0 29879,0 32303,8 31275,4 100,0 33300,0 100,0 2024,6 106,5 

Əməyin 
ödənişi 

6495,1 23,7 8097,3 8059,0 7804,2 25,0 8478,8 25,5 674,6 108,6 

Malların 
(işlərin və 
xidmətin) 
satınalınması 

5565,7 20,3 6380,7 6432,8 6244,1 20,0 7860,3 23,6 1616,2 125,9 
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Faizlər üzrə 
ödənişlər 

625,8 2,3 632,3 632,3 613,3 2,0 685,6 2,1 72,4 111,8 

Subsidiyalar 1385,3 5,1 1440,2 1438,9 1404,9 4,5 1762,9 5,3 358,0 125,5 

Qrantlar və 
digər 
ödənişlər 

419,7 1,5 453,7 482,3 481,8 1,5 507,8 1,5 25,9 105,4 

Sosial 
ödənişlər 

3241,1 11,8 3674,1 3834,9 3720,8 11,9 4065,5 12,2 344,7 109,3 

Qeyri-maliyyə 
aktivləri 

8101,8 29,5 8024,8 10255,4 9873,1 31,6 9599,1 28,8 -273,9 97,2 

Maliyyə 
aktivləri üzrə 
əməliyyatlar  

17,1 0,06 8,2 10,0 9,8 0,03 21,5 0,06 11,7 219,4 

Öhdəliklər 
üzrə 
əməliyyatlar 

1570,7 5,7 1167,7 1158,2 1123,4 3,6 318,6 1,0 -804,9 28,4 

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

Cədvəldən də göründüyü kimi, cari ilin gözlənilən icrası ilə müqayisədə mütləq ifadədə ən 

böyük artım 1616,2 mln. manat olmaqla “Malların (işlərin və xidmətin) satınalınması” bölməsi, nisbi 

ifadədə ən böyük artım isə 2,2 dəfə (11,7 mln. manat) olmaqla “Maliyyə aktivləri üzrə əməliyyatlar” 

bölməsi üzrə nəzərdə tutulmuşdur. Təqdim edilən məlumatların təhlili “Malların (işlərin və xidmətin) 

satınalınması” bölməsi üzrə proqnozlaşdırılan artımın əsasən “Azərbaycan Respublikasının 2022-

2026-cı illərdə sosial-iqtisadı inkişaf Strategiyası”nda nəzərdə tutulmuş sosial tədbirlərin və 

layihələrin maliyyə təminatının əhəmiyyətli hissəsinin “Sair xərclər” üzrə nəzərdə tutulması ilə 

əlaqədar olduğunu deməyə imkan verir. Belə ki, növbəti ilin dövlət büdcəsi layihəsində Strategiyada 

nəzərdə tutulan sosial tədbirlərin və cari xərc hesab edilən digər layihələrin maliyyələşdirilməsi 

məqsədilə 1250,2 mln. manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur ki, bunun da 756,5 mln. manatı və yaxud 

60,5%-i “Sair xərclər” üzrə proqnozlaşdırılmışdır. 

2022-ci ilin gözlənilən icrası ilə müqayisədə mütləq və nisbi ifadədə ən böyük azalma 804,9 mln. 

manat və yaxud 71,6% olmaqla “Öhdəliklər üzrə əməliyyatlar” bölməsi üzrə nəzərdə tutulmuşdur ki, 

bu da GFSM-in tələblərinə uyğun olaraq, xarici dövlət borcu üzrə əsas borc ödənişlərinin dövlət 

büdcəsi xərclərindən çıxarılması ilə bağlıdır. 

Cari illə müqayisədə azalma nəzərdə tutulan digər bölmə “Qeyri-maliyyə aktivləri” bölməsidir ki, 

bu da əsasən dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərinin cari ilin gözlənilən məbləği ilə müqayisədə 

504,5 mln. manat və yaxud 16,0% azalma ilə proqnozlaşdırılması hesabınadır.  

Qeyd olunan artım və azalmalar son nəticədə bölmələrin xüsusi çəkilərinə də təsir etmişdir. 

Belə ki, növbəti ilin dövlət büdcəsi xərclərində qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması xərcləri ən yüksək 

paya (28,8%) sahib olsa da, cari ilin gözlənilən icrası ilə müqayisədə payı 2,8 faiz bəndi azalmış, 

malların (işlərin və xidmətin) satınalınması xərclərinin payı isə 3,6 faiz bəndi artaraq 23,6%-lə üçüncü 

ən yüksək göstərici olaraq proqnozlaşdırılmışdır.  
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4.4.2. Hesablama Palatası son illərdə dövlət büdcəsinin cari xərclərinin 

əhəmiyyətli artımı fonunda dövlət büdcəsi xərclərinin strukturuna yenidən 

baxılmaqla optimallaşdırmanın aparılmasının, eyni zamanda bu xərclərin GFSM-ə 

uyğun hesablanmasının zəruriliyini qeyd edir. 

Növbəti ilin dövlət büdcəsi xərclərinin 22674,4 mln. manatının cari xərclərə, 9620,6 mln. 

manatının əsaslı xərclərə, 1005,0 mln. manatının isə dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclərə 

yönəldilməsi nəzərdə tutulur. 2023-cü ildə cari ilin yenidən baxılmış büdcəsi ilə müqayisədə cari 

xərclərdə 12,0% artım, əsaslı və dövlət borcuna xidmət xərclərində isə müvafiq olaraq 6,3% və 43,9% 

azalma proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da cari xərclərin dövlət büdcəsi xərclərindəki payını daha da 

artırmışdır (Şəkil 16). 
 

Şəkil 16. 2021-2023-cü illərdə dövlət büdcəsi xərclərinin strukturu 

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

Şəkildən də göründüyü kimi cari xərclərin xüsusi çəkisi ilbəil artmaqdadır. Qeyd edək ki, 2013-

cü ildə bu xərclər ümumi dövlət büdcəsi xərclərinin 48,0%-ni təşkil edirdisə, nəzərdə tutulan layihədə 

68,1%-ni təşkil etməsi proqnozlaşdırılır.  

Eyni zamanda, növbəti 3 il üçün də cari xərclərin artırılması nəzərdə tutulur. Cari xərclərin 

artımı təbii resursla zəngin dövlətlər üçün makrofiskal diaqnostikada istifadə edilən qeyri-resurs 

gəliri/cari xərc nisbətinin artırılmasına mane olur.  Aparılan təhlillər növbəti il üçün proqnozlaşdırılan 

cari xərclərin dövlət büdcəsinin qeyri-neft/qaz gəlirləri hesabına təmin olunma səviyyəsinin azaldığını 

deməyə imkan verir (Şəkil 17). Belə ki, növbəti ildə 2022-ci illə müqayisədə cari xərclərin artım tempi 

(12,0%) qeyri-neft/qaz gəlirlərinin artım tempini (5,6%) 6,4 faiz bəndi üstələmişdir. 
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Şəkil 17. Dövlət büdcəsinin cari xərcləri və qeyri-neft/qaz gəlirləri barədə məlumat, mln. manatla 

Şəkil müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 
 

Beləliklə, ortamüddətli dövrdə cari xərclərin artımı bu artımı kompensasiya edə biləcək şəkildə 

qeyri-neft/qaz gəlirlərinin artımı ilə müşayiət olunmadığı təqdirdə dövlət maliyyəsinin dayanıqlılığı 

üçün təhdid formalaşdıra bilər ki, bu da bir daha xərclərin optimallaşdırılmasını,  həmçinin bu 

xərclərin GFSM-ə uyğun hesablanmasını labüd edir. Bununla yanaşı, Hesablama Palatası 

tərəfindən həyata keçirilən auditlər cari xərclərin bir hissəsinin əsaslı xərclərə və əksinə olmaqla 

istiqamətləndiyini də göstərir.  

  

4.4.3. Əvvəlki illərdə olduğu kimi, 2023-cü ilin dövlət büdcəsi layihəsində də cari, 

əsaslı və dövlət borcu üzrə xərclər hesablanarkən “Büdcə sistemi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun 10.1-ci maddəsinin tələbləri tam 

gözlənilməmişdir.  

Təqdim edilmiş məlumatların təhlili növbəti ilin dövlət büdcəsi layihəsi ilə birlikdə təqdim edilən 

cari, əsaslı və dövlət borcu üzrə əks etdirilmiş xərc məbləğlərinin “Büdcə sistemi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə  tam uyğun hesablanılmadığını deməyə əsas verir. 

Belə ki, “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 10.1.3-cü maddəsinə 

əsasən, dövlət büdcəsi xərclərinin strukturunda layihələrdə pay iştirakı xərcləri əsaslı xərclərin 

tərkibində nəzərdə tutulmadığı halda, 2023-cü ilin dövlət büdcəsi layihəsində bu xərclər dövlət 

büdcəsinin əsaslı xərclərinə aid edilmişdir. 

Bununla yanaşı, dövlət borcu üzrə bank xərcləri qanunvericiliyə əsasən cari xərclər hesab 

edildiyi halda, 2023-cü il üçün xarici dövlət borcu üzrə proqnozlaşdırılmış 774,2 min manat 

məbləğindəki bank xərcləri dövlət borcu xərclərinə aid edilmişdir.  

 

 

 

5
2

2
6

.3

6
2

5
6

.5

7
2

8
0

.7

8
2

8
0

.7

8
6

3
2

.7

9
1

0
8

.4

1
0

6
1

3
.5

1
0

6
7

9
.6

1
2

8
6

0
.0

1
3

6
6

0
.3

1
4

4
2

3
.7

9
1

9
3

.3

9
8

9
7

.6

9
7

6
3

.1

1
1

6
9

8
.4

1
0

9
0

6
.1

1
1

5
5

4
.3

1
3

5
2

8
.9

1
6

6
5

6
.9

1
6

5
8

8
.4

2
0

2
4

6
.5

2
2

6
7

4
.4

56.8%

63.2%

74.6%

70.8%

79.2%

78.8%

78.5%

64.1%

77.5%

67.5%

63.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

0.0

5000.0

10000.0

15000.0

20000.0

25000.0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
yenidən 
baxılmış

2023 
layihə

Qeyri-neft/qaz gəlirləri Cari xərclər Qeyri-neft/qaz gəlirləri/cari xərclər



Dövlət büdcəsinin layihəsinə rəy                                                                                             2023        

85 
 

4.4.4. Hesablama Palatası aparılan təhlillərə əsaslanaraq 2023-cü il üçün 

proqnozlaşdırılan qeyri-neft/qaz gəlirlərinin müdafiə olunan xərcləri tam 

maliyyələşdirdiyini qeyd edir. 

Hesablama Palatası tərəfindən aparılan təhlillər nəticəsində növbəti ildə dövlət büdcəsinin 

qeyri-neft/qaz gəlirlərinin müdafiə olunan xərc maddələri üzrə xərcləri üstələdiyi müəyyən edilmişdir 

(Şəkil 18). Belə ki, növbəti ildə proqnozlaşdırılmış müdafiə olunan xərc maddələri üzrə xərclərin qeyri-

neft/qaz gəlirləri hesabına təmin olunma səviyyəsi 106,5% təşkil etmişdir ki, bu da 2022-ci ilin müvafiq 

göstəricisi ilə müqayisədə 6,7 faiz bəndi çoxdur.  

Şəkil 18. Dövlət büdcəsinin qeyri-neft/qaz gəlirlərinin və müdafiə olunan xərc maddələri üzrə xərclərin 

məbləği, mln. manatla 

Şəkil müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 
 

Müdafiə olunan xərclərin qeyri-neft/qaz gəlirləri ilə təmin olunma səviyyəsinin yüksəlməsinə bir 

tərəfdən qeyri-neft/qaz gəlirlərinin artımı səbəb olsa da, digər tərəfdən dövlət borcu üzrə əsas borc 

ödənişlərinin dövlət büdcəsi xərclərindən çıxarılması nəticəsində müdafiə olunan xərclərin azalması 

da müsbət töhfə vermişdir. Başqa sözlə desək, dövlət borcu üzrə xərclər nəzərə alınmadığı təqdirdə 

müdafiə olunan xərclərin digər komponentləri (əməyin ödənişi və sosial ödənişlər) üzrə növbəti ildə 

2022-ci ilin dürüstləşdirilmiş proqnozu ilə müqayisədə 650,4 mln. manat və yaxud 5,5% artım 

proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da dövlət büdcəsinin qeyri-neft/qaz gəlirləri üçün proqnozlaşdırılmış 

artımdan yalnız 0,1 faiz bəndi geri qalır.  

Qeyd edək ki, Hesablama Palatası əvvəlki Rəylərində müdafiə olunan xərclərin strukturuna 

baxılmasını labüd hesab etmiş və qanunvericilikdə dövlət borcunun strukturunun təkmilləşdirilməsinə 

dair şərtlərin mövcudluğu şəraitində müdafiə olunan xərclərin siyahısından dövlət borcu ilə bağlı 

bəndin çıxarılmasını və onun əhalinin dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına icbari tibbi sığortalanması 

xərcləri ilə əvəzlənməsi məqsədilə “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda müvafiq dəyişikliyin edilməsinin vacibliyini bildirmişdir. 
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4.4.5. Hesablama Palatası kənar dövlət maliyyə nəzarəti tədbirlərinin nəticələrinə 

və təhlillərə əsaslanaraq, dövlət büdcəsindən subsidiyaların verilməsi mexanizminin 

GFSM-nin tələblərinə uyğun olaraq təkmilləşdirilməsinin vacibliyi qənaətindədir.  

2023-cü ildə dövlət büdcəsindən subsidiyalar üzrə 106 istiqamətdə (qurum və bölüşdürülməmiş 

xərclər) 1762,9 mln. manat vəsaitin ayrılması proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da 2022-ci ilin dürüstləşmiş 

proqnozu ilə müqayisədə 22,5%, 2022-ci ilin gözlənilən icrası ilə müqayisədə isə 25,5% çox olmaqla 

ümumi dövlət büdcəsi xərclərinin 5,3%-ni təşkil edir (Cədvəl 35).  

Dövlət müəssisələrinə subsidiyaların verilməsi mexanizmini tənzimləyən konkret meyarların 

olmaması şəraitində subsidiyaların məbləğində nəzərəçarpacaq artım müşahidə edilmiş, 2022-ci ilin 

dürüstləşdirilmiş proqnozu ilə müqayisədə dövlət müəssisələrinə subsidiyalarda 166,6 mln. manat 

(23,5%), hüquqi şəxslərə digər subsidiyalarda 154,3 mln. manat (24,1%), qeyri-dövlət müəssisələrinə 

subsidiyalarda isə 3,1 mln. manat (3,4%) artım nəzərdə tutulmuşdur.  

 

Cədvəl 35. 2021-2023-cü illərdə subsidiyalar, mln. manatla  

Göstəricilər 

2021 2022 
2023 

layihə 
təsdiq 
edilmiş 

icra 
təsdiq 
edilmiş 

yenidən 
baxılmış 

gözlənilən 
icra 

Subsidiyalar     1645,1 1385,3 1440,2 1438,8 1404,9 1762,9 

Dövlət müəssisələrinə subsidiyalar 599,4 558,1 697,2 707,8 689,8 874,4 

Qeyri-dövlət müəssisələrinə subsidiyalar 115,3 112,1 81,0 91,0 88,2 94,1 

Hüquqi şəxslərə digər subsidiyalar 930,4 715,2 662,0 640,1 626,9 794,4 

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 
 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun Dövlət Maliyyəsi Statistikası üzrə Təlimatına (GFSM) əsasən 

subsidiya dedikdə müəssisələrin istehsal fəaliyyətlərinin həcmi və ya istehsal etdikləri, satdıqları, 

ixrac və ya idxal etdikləri malların və ya xidmətlərin miqdarı və ya dəyəri əsasında dövlət qurumları 

tərəfindən verilən cari qarşılıqsız transfertlər nəzərdə tutulur. GFSM-ə əsasən subsidiya bir qayda 

olaraq istehsalın həcminə (yəni, müəyyən kənd təsərrüfatı məhsullarının və ya innovativ sənayenin 

istehsalını dəstəkləmək), məhsul, iş və xidmətin qiymətinə (yəni, qiymətləri aşağı salmaqla 

müəyyən mal və ya xidmətləri, məsələn, yanacaq və ya ərzaq mallarını vətəndaşlar üçün daha 

əlçatan etmək və ya strateji əhəmiyyətli sahələri dəstəkləmək) və müəssisənin mənfəətinə təsir 

etmək (yəni, müəssisələr üçün mənfəətli hesab edilməyən sahələrdə iqtisadi fəaliyyəti 

canlandırmaq) məqsədilə rezident müəssisələrə verilir.  

Subsidiyalar faizlər üzrə ödənişləri, qeyri-maliyyə aktivinin əldə edilməsi ilə bağlı köçürmələri, 

sosial sığorta fondlarına fövqəladə ödənişləri, iki və ya daha çox il ərzində yığılmış böyük kəsirləri 

ödəmək üçün korporasiyalara və kvazi korporasiyalara köçürmələri, borcun bağlanılmasını və təbii 

fəlakət və ya digər müstəsna hallarda aktiv itkilərini kompensasiya etmək üçün edilən köçürmələri 

əhatə etmir. 

Göründüyü kimi, GFSM-də subsidiya cari xərclərin ödənməsi məqsədilə verilən transfert 

olmaqla digər hallarla yanaşı, qeyri-maliyyə aktivlərinin alınmasına və borcun bağlanmasına yönəldilə 

bilməz. Eyni zamanda, “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 10.1.1 və 

10.1.2-ci maddələrinə əsasən subsidiyalar dövlət büdcəsinin cari xərclərinə, əsas vəsaitlərin alınması 
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və kapital qoyuluşları isə dövlət büdcəsinin əsaslı xərclərinə daxil edilir. Lakin aparılan təhlillər, eləcə 

də Hesablama Palatası tərəfindən bir çox dövlət müəssisələrində aparılan kənar dövlət maliyyə 

nəzarəti tədbirləri dövlət büdcəsindən cari məqsədlər üçün ayrılan subsidiyaların bir çox hallarda 

birbaşa və yaxud dolayı yolla investisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar xərc istiqamətlərinə (əsaslı təmir, tikinti 

və s.) yönəldildiyini, bəzi hallarda isə kreditlərin ödənilməsinə istiqamətləndirildiyini göstərir.  

Əvvəlki Rəylərində də bildirdiyi kimi, Hesablama Palatası 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 və bu mexanizmin beynəlxalq təcrübəyə uyğun təkmilləşdirilməsinin 

vacibliyini bir daha vurğulayır. 

 

4.5. İnzibati təsnifat 

4.5.1. Hesablama Palatası növbəti ilin dövlət büdcəsinin layihəsində bölgüsü 

sonradan (icra prosesində) həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuş xərclərin əvvəlki 

illərə nisbətən azaldılmasına baxmayaraq, bu məbləğin ümumi xərclərdə payının 

əhəmiyyətli olduğunu qeyd edir.  

Dövlət büdcəsinin layihəsi ilə birlikdə təqdim edilmiş məlumatlar əsasında aparılan 

hesablamalara əsasən növbəti il üçün dövlət büdcəsinin xərcləri üzrə proqnozlaşdırılmış 33,3 mlrd. 

manatın 12,7 mlrd. manatdan çoxu (ümumi xərclərin 38,1%-dən çoxu) icra prosesində bölgüsü 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən həyata keçirilən xərclərdir. Bu xərclərə bölgüsü icra 

prosesində həyata keçirilən bloklanmış xərcləri, büdcədənkənar xərcləri, ehtiyat fondların xərcləri, 

investisiya xərclərini, üzvlük haqqı, yardımlarla bağlı xərcləri və s. aid edilir. Qeyd edək ki, müvafiq 

hesablamaların aparılması zamanı cari və əvvəlki illərin dövlət büdcəsinin tətbiqi ilə bağlı hüquqi 

aktın tələbləri diqqətə alınmışdır.  

Bölgüsü müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən il ərzində həyata keçirilən xərclərin həm 

məbləği, həm də büdcədə payı son 2 illə müqayisədə azalmışdır. Belə ki, bölüşdürülməmiş xərclərin 

növbəti ildə cəmi xərclərdə payı 2021-ci illə müqayisədə 2,9 faiz bəndi, 2022-ci illə müqayisədə isə 

3,3 faiz bəndi azaldılmaqla 38,1% həcmində nəzərdə tutulur. Bəzi bölüşdürülməmiş xərc 

istiqamətləri üzrə xərclərin məbləğinin növbəti ildə əvvəlki illərə nisbətən çox nəzərdə tutulması 

fonunda ümumi bölüşdürülməmiş xərclərin məbləğinin azalmasına publik hüquqi şəxslər üzrə dövlət 

sifarişinin yerinə yetirilməsi üçün proqnozlaşdırılmış xərclərin bölgüsünün layihəyə daxil edilməsi, 

eyni zamanda icra prosesində xərclərinin bölgüsü həyata keçirilən bir istiqamətin (Əhalinin dövlət 

büdcəsinin vəsaiti hesabına icbari tibbi sığortalanması xərcləri və səhiyyə sahəsində bir sıra dövlət 

proqramlarının və tədbirlərin maliyyə təminatı) İTSF adlı büdcədənkənar dövlət fondu yaradıldıqdan 

sonra növbəti ildən başlayaraq büdcədəkənar dövlət fonduna ayırma kimi nəzərdə tutulması  ilə bağlı 

olmuşdur.  

Bundan əlavə, qeyd edilməlidir ki, bəzi xərc istiqamətləri büdcə layihəsində konkret qurumlar 
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üzrə göstərilməsə də, müvafiq büdcənin tətbiq edilməsi ilə bağlı hüquqi aktlarda həmin xərclərin 

bölgüsünün aparılması ilə bağlı tələb yer almır. Məsələn, əvvəlki illər üzrə aparılan təhlil göstərir ki, 

bəzi məqsədli büdcə fondlarının xərclərinin il ərzində bölüşdürülməsi ilə bağlı qanunvericilikdə tələb 

müəyyənləşdirilsə də, “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondu üzrə müəyyələşdirilməmişdir. 

Eyni zamanda, büdcənin tərtibində yeni elektron alətin (BMİS) tətbiqindən sonra yerli icra 

hakimiyyəti orqanları üzrə də nəzərdə tutulmuş xərclərin bölgüsü müvafiq qurumlar üzrə büdcə 

sənədləşməsinə daxil edilən müvafiq məlumatlarda əks etdirilməmişdir. 

Hesablama Palatası dövlət büdcəsinin tərtibi prosesində bölüşdürülməmiş xərclərin bəzi 

istiqamətlər üzrə bölgüsü ilə bağlı müvafiq layihələrin olmasını, başqa sözlə bu xərclərin bir hissəsini 

layihədə əvvəlcədən bölüşdürülmüş xərc kimi nəzərdə tutula bilən olduğunu qeyd edərək, 

bölüşdürülməmiş xərclərin payında bir qədər də azaldılma imkanlarının olduğunu qeyd edir.  

 

4.5.2. Dövlət sifarişlərinin formalaşması mexanizminin olmaması şəraitində 

publik hüquqi şəxslərə sifariş üçün ayrılan vəsaitdə artım nəzərdə tutulmuş, 

Hesablama Palatası apardığı təhlillərə əsaslanaraq publik hüquqi şəxslərə dövlət 

büdcəsi hesabına ayrılan vəsaitlər üzrə tənzimlənmənin təkmilləşdirilməsinin vacib 

olduğu qənaətinə gəlmişdir. 

Dövlət sifarişlərinin formalaşmasının tam tənzimlənmədiyi şəraitdə publik hüquqi şəxslərə 

dövlət sifarişinin yerinə yetirilməsi üçün ayrılmış vəsait artırılmaqla 442,8 mln. manat 

proqnozlaşdırılmışdır. Artım həm bir sıra yeni PHŞ-lərin yaradılması, həm də bəzi PHŞ-lər üzrə 

xərclərin artımı ilə bağlıdır.   

Bundan əlavə, bölgüsü il ərzində həyata keçirilən xərclərdən də publik hüquqi şəxslərə vəsaitin 

yönəldilməsi ehtimal edilir (2021-ci ildə PHŞ-lər tərəfindən həm sifariş, həm də sifarişsiz ümumilikdə 

5,5 mlrd. manatdan çox vəsait icra olunmuşdur).   

Məlumatların təhlili PHŞ-lərə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin bir hissəsinin konkret 

tədbirləri əhatə edən dövlət sifarişləri ilə bağlı olmadığını, başqa sözlə onların saxlanılmasının dövlət 

büdcəsi vəsaiti hesabına həyata keçirildiyini, fəaliyyət istiqamətlərinə aid olmasına baxmayaraq 

onlara ayrılmış vəsaitlərin 3-cü şəxslərə ötürüldüyünü, bəzi PHŞ-lər üzrə sifariş mexanizminin tətbiq 

edilmədiyini, büdcənin icrasına aid edilməklə PHŞ-lər üzrə məqsədli maliyyələşmənin bank 

hesabında il sonunda qaldığını göstərir. 

Publik hüquqi şəxslər üzrə dövlət sifarişinin yerinə yetirilməsinə ayrılan xərclərin “Subsidiyalar” 

bölməsində uçotu üzrə uyğunsuzluğun olduğu qeyd edilməlidir. 

Qeyd edək ki, beynəlxalq təcrübədə dövlət sifarişləri üzrə müvafiq xidmət siyahısının 

konkretləşdirilməsi, sifarişlərlə bağlı xərc normativlərinin müəyyən edilməsi, dövlət sifarişinin 

formalaşması prosesinin elektron platforma vasitəsilə həyata keçirilməsi ilə bağlı tələb 

müəyyənləşdirilir.  
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4.5.3. Dövlət büdcəsi layihəsində büdcədənkənar gəlirlərə uyğun olaraq 

büdcədənkənar xərclər azalma ilə proqnozlaşdırılmış, əvvəlki illərdə olduğu kimi 

növbəti ildə də bəzi təşkilatlar üzrə büdcədənkənar gəlirlərin reallaşdırılmaması 

ehtimalının yüksək olması həmin təşkilatlar üzrə büdcədənkənar xərclərin icra 

edilməyəcəyini deməyə əsas vermişdir. 

2023-cü ilin dövlət büdcəsində büdcə təşkilatlarının iş və xidmətlərin göstərilməsindən, məhsul 

satışından və digər fəaliyyətindən əldə etdikləri gəlirlərdən formalaşan büdcədənkənar vəsaitlər üzrə 

xərcləri (büdcədənkənar xərclər) büdcədənkənar gəlirlərə bərabər olmaqla 726,5 mln. manat 

məbləğində nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da 2021-ci ilin faktiki icra göstəricisindən 120,5 mln. manat 

və yaxud 19,9% çox, 2022-ci ilin gözlənilən icra göstəricisindən isə 89,6 mln. manat və yaxud 11,0% 

azdır. 2023-cü ildə büdcədənkənar xərclərin dövlət büdcəsi xərclərindəki payının 2022-ci ilin 

gözlənilən icrası ilə müqayisədə 0,4 faiz bəndi azalaraq 2,2% təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılır. 

Növbəti ildə dövlət büdcəsi xərclərinin iqtisadi təsnifatına uyğun olaraq büdcədənkənar xərclər 

4 bölmə üzrə proqnozlaşdırılmış, proqnozlaşdırılmış xərclərin 37,8%-nin əməyin ödənişinə, 34,2%-

nin qeyri-maliyyə aktivlərinin alınmasına, 28,0%-nin malların (işlərin və xidmətin) satınalınmasına, 

0,01%-nin isə sosial ödənişlərə yönəldilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Dövlət büdcəsi xərclərinin inzibati təsnifatına uyğun olaraq, 2023-cü ildə büdcədənkənar 

xərclər 45 qurum və 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 əsasən 

nəzərdə tutulan büdcədənkənar gəlirlərlə bağlı xərcləri əhatə edir. Layihədə büdcədənkənar 

xərclərin 16,8 mln. manatı və yaxud 2,2%-i “Digər büdcə təşkilatları üzrə gözlənilən daxilolmalar” 

başlığıyla verilsə də, həmin xərclərin konkret qurumlar üzrə bölgüsü verilməmişdir. 

Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların 2019-2021-ci illər və 2022-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 vəsaitin icra edilməməsi ehtimalının yüksək olduğunu qeyd edir.   

 

4.5.4. Hesablama Palatası əvvəlki rəylərində qeyd edilmiş bəzi uyğunsuzluqların 

təqdim edilmiş layihədə aradan qaldırıldığını qeyd etməklə yanaşı, bəzi istiqamətlər 

üzrə gəlir və xərclərin nəzərdə tutulmasının, uçotunun və hesabatlılığının vahid büdcə 

təsnifatına uyğunlaşdırılmasının vacibliyini bildirir.  

Hesablama Palatası tərəfindən aparılan təhlillər 2023-cü ilin dövlət büdcəsində xərclərin 

nəzərdə tutulması ilə bağlı uyğunsuzluqların olduğunu göstərir. Belə ki, bəzi hallarda xərclər vahid 
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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. Eyni zamanda bu, büdcə göstəricilərinin makroiqtisadi 

göstəricilərlə əlaqəsinin qiymətləndirilməsinə də təsir göstərir. 2023-cü ilin dövlət büdcəsinin 

layihəsində gəlir və xərclərin dəqiq uçotu ilə bağlı Hesablama Palatasının qeydləri növbəti büdcə 

ilində diqqətdə saxlanılması məqsədilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilmişdir. 

 

4.6. Dövlət proqramları 

4.6.1. Büdcə siyasətində dövlət büdcəsi hesabına dövlət proqramlarının və 

tədbirlərin maliyyə təminatı ilə bağlı istiqamətin nəzərdə tutulması fonunda “Büdcə 

zərfi”nə proqramlılıq üzrə məhdud məlumatlar daxil edilmiş, bəzi hallarda dövlət 

proqramlarının maliyyə tutumu ayrıca sətirlə büdcədə əks etdirilsə də, bəziləri üzrə 

ümumiyyətlə göstərilməmişdir. 

Əvvəlki ildə olduğu kimi, dövlət proqramları və məqsədli tədbirlərin maliyyələşdirilməsi üçün 

nəzərdə tutulan xərclərlə bağlı məlumat “Büdcə zərfi”ndə ayrıca sənəd kimi təqdim edilməmişdir. 

Qeyd edək ki, “Büdcə sistemi haqqında” Qanunun 12-ci maddəsində məqsədli proqramlara ayrılmış 

vəsaitlərə dair məlumatın ayrıca sənəd olaraq təqdim edilməsi ilə bağlı tələb müəyyən edilmişdir. 

Əvvəlki illərdən fərqli olaraq, dövlət proqramları və tədbirləri ilə bağlı məlumatlarda proqram 

və tədbirlərin ümumi maliyyə tutumu barədə məlumatlara da rast gəlinməmişdir.   

Ümumilikdə, Qanun layihəsinə dair İzahatda isə proqramlılıqla bağlı məlumat iki istiqamətdə 

təqdim olunmuşdur: 

 Ənənəvi dövlət proqramları və tədbirlər barədə məlumat; 

 OMXÇ tətbiq olunan pilot bölmələr üzrə proqramlar barədə məlumat (Daha ətraflı növbəti 

nəticədə). 

Əvvəlki illərdən fərqli olaraq, məlumatlarda proqramlar üzrə gözlənilən nəticələr də qeyd 

edilməmişdir ki, bu da icra edilmiş büdcə üzrə faktiki göstəricilərin planlaşdırılmış göstəricilərlə 

müqayisəliliyinə imkan vermir. Qeyd edək ki, hazırda qüvvədə olan əksər dövlət proqramlarının 

“Dövlət proqramlarının tərtibi, icrası, monitorinqi və qiymətləndirilməsi Qaydası”na 

uyğunlaşdırılmaması səbəbindən həmin proqramlar üzrə gözlənilən aralıq və yekun nəticələrin 

müəyyən edilməsində çətinliklər yaranır. Ümumiyyətlə, “Azərbaycan Respublikasının 2022-2026-cı 

illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası”nın qəbulundan sonra Strategiyada nəzərdə tutulan 

tədbirlərin və hədəflərin ənənəvi dövlət proqramlarında nəzərə alınması zərurəti də mövcuddur. 

“Büdcə zərfi”ndə dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulan yalnız 4 dövlət 

proqramı və 3 qurumun proqramları üzrə proqnozlaşdırılmış məbləğlər barədə, həmçinin Dövlət Neft 

Fondunun vəsaiti hesabına maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulan “2020-2024-cü illər üçün Azərbaycan 
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Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı” və 

“Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının 2022-2026-cı illərdə xarici ali təhsil müəssisələrində 

təhsili üzrə Dövlət Proqramı” barədə məlumatlar verilmişdir (Cədvəl 36). 

Cədvəl 36. Ənənəvi dövlət proqramları ilə bağlı məlumatlılıq, mln. manatla 

S/S Dövlət Proqramının adı Məbləğ 

Dövlət proqramları 

1 
Azərbaycan Respublikasında arxiv işinin inkişafına dair 2020-2025-ci illər üçün 
Dövlət Proqramı 

3,0 

2 
2018-2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafına 
dair Dövlət Proqramı 

1,1 

3 
Dağınıq skleroz xəstəliyinin müalicəsi, profilaktikası və onunla mübarizə 
tədbirlərinə dair 2018-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı 

3,9 

4 
2018-2024-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud 
şəxslər üçün inklüziv təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı 

0,8 

Qurumlar üzrə proqramlılıq 

5 AR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin dövlət proqramlarının icrası üçün 0,5 

6 
AR Dövlət Turizm agentliyi üzrə Turizmin inkişafı üzrə dövlət proqramlarının 
hazırlanması və icrası ilə bağlı xərclər 

0,5 

7 Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin 8 dövlət proqramı 5,5 

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.  

 

Qeyd edək ki, 2022-ci il “Dağınıq skleroz xəstəliyinin müalicəsi, profilaktikası və onunla 

mübarizə tədbirlərinə dair Dövlət Proqramı”nın icra müddətinin son ili olsa da, növbəti ildə də bu 

Proqram üçün 3,9 mln. manat nəzərdə tutulmuşdur. Əlavə olaraq bildirilməlidir ki, bir sıra Tədbirlər 

Proqramları (o cümlədən səhiyyə sahəsində) üzrə icra müddəti bitən tədbirlərə də maliyyələşmə 

nəzərdə tutulur. 

Eyni zamanda, məlumatların təhlili göstərir ki, dövlət büdcəsində yalnız bir qurum (Ailə, Qadın 

və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi) üzrə dövlət proqramı və fəaliyyət planları üzrə nəzərdə 

tutulan xərclər ayrıca göstərilmişdir. Həmin məbləğin də bir hissəsini qurumun Kommunikasiya Planı 

üzrə xərclər təşkil edir ki, bu da dövlət proqramlarına aid edilməməlidir. Bununla yanaşı, qeyd 

edilməlidir ki, əsas icraçı olmayan həmin qurum üzrə “Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və 

onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinə və narkomanlığa qarşı mübarizəyə dair 2019–2024-

cü illər üçün Dövlət Proqramı” 0,1 mln. manat nəzərdə tutulduğu göstərilsə də, əsas icraçı olan 

qurumun xərclərində proqram xərcləri ayrıca qeyd edilməmişdir.  

2023-cü ilin dövlət büdcəsinin layihəsi ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatların təhlili göstərir ki, 

müvafiq hüquqi aktlarla təsdiq edilmiş 2023-cü ili əhatə edən və maliyyələşmə mənbələri arasında 

dövlət büdcəsinin vəsaitləri göstərilən 10 dövlət proqramı üzrə məbləğ göstəriciləri dövlət büdcəsinin 

layihəsində ayrıca göstərilməmişdir (Cədvəl 37). 
 

Cədvəl 37. 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 

4 
Azərbaycan Respublikasında sitrus meyvəçiliyinin inkişafına dair 2018–2025-ci illər üçün Dövlət 
Proqramı 
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5 
Azərbaycan Respublikasında qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə dair 2019–2025-ci illər üçün 
Dövlət Proqramı 

6 Azərbaycan ədliyyəsinin inkişafına dair 2019–2023-cü illər üçün Dövlət Proqramı 

7 2018–2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında şərabçılığın inkişafına dair Dövlət Proqramı 

8 
Azərbaycan Respublikasında baramaçılığın və ipəkçiliyin inkişafına dair 2018–2025-ci illər üçün Dövlət 
Proqramı 

9 
Yerin təkinin geoloji öyrənilməsinə və mineral xammal bazasından səmərəli istifadəyə dair 2020-2024-
cü illər üçün Dövlət Proqramı 

10 
“Azərbaycan Respublikasında yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə dair 2019–2023-cü illər üçün Dövlət 
Proqramı” 

Cədvəl  müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 
  

 Yuxarıda qeyd edilənlərdən göründüyü kimi, dövlət büdcəsində proqramlılığa dair vahid 

yanaşmanın olmaması, bəzi hallarda funksional fəaliyyətin proqram kimi müəyyən edilməsi proqram 

üzrə xərclərin dövlət büdcəsində əks etdirilməsinə də təsir etməkdədər. Bu isə proqramlılığa dair 

vahid yanaşmanın (məsələn, ənənəvi dövlət proqramları ilə OMXÇ-nin proqramları arasında, 

proqramlar və Strategiya arasında uzlaşmanın) tətbiq olunmasının, proqramlar üzrə büdcələşməyə 

dair meyarların hazırlanmasının vacibliyini göstərir. 

 

4.7. Ortamüddətli xərclər çərçivəsinin təhlili 

 

4.7.1. “Büdcə zərfi”ndə yalnız 1 bölmə üzrə nəticəəsaslı büdcə mexanizminə 

keçid çərçivəsində görülmüş tədbirlər barədə məlumat verilmiş, Hesablama Palatası  

təhlillərin nəticələrini diqqətə alaraq, həm OMXÇ-nin hüquqi bazası, həm də strateji 

planlaşdırma üzrə işlərin sürətləndirilməsinin vacibliyi barədə qənaətə gəlmişdir. 

Əvvəlki ildə də qeyd etdiyimiz kimi, yeni büdcə modelinə keçidin sürətli və sistemli aparılması 

üçün ilk növbədə hüquqi baza tam formalaşdırılmalıdır. Lakin OMXÇ ilə bağlı tənzimlənmə “Büdcə 

sistemi haqqında” Qanunda təsbit edilməmiş, büdcənin tərtibi prosesinin strateji və texniki 

mərhələlərinin əlaqələndirilməsinə dair müddəalar “Dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası Qaydaları”nda 

müəyyən olunmamışdır.  

Bundan əlavə, OMXÇ-nin hazırlanması ilə bağlı hüquqi aktların tələblərinin təcrübədə icrası 

prosesində bəzi yubanmalar mövcuddur. Məsələn, “Ortamüddətli xərclər çərçivəsinin hazırlanması 

Qaydası” OMXÇ sənədinin, o cümlədən ortamüddətli resurs zərfinin, ortamüddətli büdcə siyasətinin 

və milli xərc prioritetlərinin iyun ayının 15-dək təsdiq edilməsi ilə bağlı tələb müəyyən edir. Lakin 

aidiyyəti sənəd və göstəricilər müvafiq dövrədək təsdiq edilməmişdir. Bununla bərabər, büdcə tərtibi 

prosesinin strateji və texniki mərhələlərini tənzimləyən hüquqi aktlar arasında eyni məsələlərlə 

(xüsusilə müddətlərlə) bağlı uyğunsuzluqlar da mövcuddur.  

Qeyd edək ki, OMXÇ-nin pilot olaraq 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 proqnozlaşdırılan xərclərinin ümumi büdcədə 

payı 2,0 faiz bəndi yüksələrək 18,0% nəzərdə tutulmuşdur.  
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OMXÇ üzrə sənədləşmənin “Büdcə zərfi”nə daxil edilməsi ilə bağlı qanunvericilikdə tələbin 

olmaması fonunda 2023-cü il dövlət büdcəsinin layihəsi ilə birlikdə təqdim edilən sənədlərə pilot 

olaraq OMXÇ tətbiq edilən bölmələr üzrə fəaliyyət planları və sektor strateji planları barədə 

məlumatlar əlavə edilməmişdir ki, bu da OMXÇ üzrə proqnozlaşdırmanın əsaslılığını 

qiymətləndirməyə imkan verməmişdir. 

Eyni zamanda, əvvəlki ildən fərqli olaraq, “Büdcə zərfi”nə daxil edilmiş izahatda nəticəəsaslı 

büdcə mexanizminə keçid çərçivəsində yalnız (kənd təsərrüfatı və ətraf mühitlə bağlı aidiyyəti 

məlumat göstərilmədən) təhsil sektorunun ortamüddətli dövr üçün strateji planının hazırlanması 

barədə məlumat verilmiş, müvafiq bölmə üzrə 10 strateji hədəfə nail olmaq məqsədilə 21 

subproqram və 100 tədbiri özündə birləşdirən 10 proqramın maliyyələşdirilməsinin nəzərdə 

tutulduğu, sərf olunmuş xərclərin səmərəliliyini və nəticəliliyini qiymətləndirməyə imkan verən 234 

monitorinq göstəricisinin müəyyən edildiyi qeyd edilmişdir. Bununla yanaşı, dövlət büdcəsinin 

layihəsində həmin 3 bölmə üzrə göstərilmiş tədbirlər üçün yalnız maliyyələşmə göstəriciləri əks 

etdirilmişdir. 

Eyni zamanda qeyd edilməlidir ki, İzahatda “Təhsil” bölməsi ilə bağlı növbəti ildə 7 fəaliyyət 

istiqaməti üzrə 12 tədbirin 2023-cü ildə həyata keçirilməsinə dair  158,7 mln. manat nəzərdə 

tutulduğu, bunun da 79,2 mln. manatının 5 yeni tədbir üzrə proqnozlaşdırıldığı göstərilmişdir.  

Məlumatların təhlili həmin istiqamətlərin Elm və Təhsil Nazirliyinin fəaliyyətinə aid edildiyini deməyə 

imkan verir. Lakin OMXÇ-ni tənzimləyən hüquqi aktlar maksimum 3 Yeni Siyasət Təşəbbüsünün 

(YST) təklif edilməsi ilə bağlı tələb müəyyən edir. 

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən Hesablama Palatasına təqdim edilmiş məlumatların 

analitik fəaliyyət çərçivəsində təhlilinə əsaslanaraq bəzi məqamları qeyd edirik: 

1. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən OMXÇ-yə dair Monitorinq Hesabatlarında 

maliyyələşmə göstəriciləri ümumi şəkildə fəaliyyət göstəriciləri olmadan əks etdirilir ki, bu da 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. Analitik fəaliyyət sahə nazirlikləri üzrə nəticəəsaslı büdcə modelində indikatorların 

müəyyən edilməsində çətinliklərin olduğunu, eyni zamanda fəaliyyət üzrə keyfiyyət göstəricilərinin 

az olduğunu göstərir. 

3. Sahə nazirliklərində indikatorlar üzrə faktiki göstəricilərin yığılmasında çətinliklər 

mövcuddur. 

4. Pilot bölmələr üzrə nəzərdə tutulan fəaliyyətlərin DİM-lərlə əlaqələndirilməsi həyata 

keçirilməmişdir. 

5. OMXÇ-nin fəaliyyət Planında proqramlılığa aid edilməməli tədbirlər də yer almaqdadır. 

6. Aidiyyəti xərc bölmələrində bölüşdürülməmiş (bloklanmış) xərclərin payı əhəmiyyətli 

olaraq (10%-də çox) qalmaqdadır.  
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7. OMXÇ-də indikatorların sayının çox olması (600-dən çox) fəaliyyət göstəricilərinin davamlı 

monitorinqini çətinləşdirir. 

8. OMXÇ proqramlılığı özündə ehtiva etsə də, ənənəvi dövlət proqramları ilə OMXÇ arasında 

tam uzlaşdırma aparılmamışdır. Habelə OMXÇ sənədinin hazırlanması üçün mühüm olan proqram 

təsnifatının tətbiq edilməsi məsələsi hazırda qüvvədə olan Vahid Büdcə Təsnifatında tənzimlənmir. 

9. Bəzi bölmələr üzrə YST öz əksini tapmamışdır. 

10. Təqdim edilmiş maliyyələşmə göstəricilərindəki dəyişikliklər bir sıra tədbirlər üzrə nəticə 

göstəricilərində öz əksini tapmır.  

11. Ortamüddətli dövr üçün müəyyənləşdirilmiş hədəflərarası uyğunluq təmin edilməmiş, bəzi 

hallarda ortamüddətli dövrdə hədəflərə nail olunmanı qiymətləndirəcək müvafiq göstəricilər və 

indikatorlar müəyyənləşdirilməmiş, bəzi hallarda monitorinq göstəriciləri hədəflərə nail olunması 

üçün münasib olmamışdır. 

12. Ortamüddətli dövr üçün hədəflərlə və onlara nail olunması üçün ayrılması nəzərdə tutulan 

vəsait arasında əlaqənin zəif olduğu müəyyən edilmişdir. 

Hesablama Palatası yeni büdcə modelinə keçidlə əlaqədar təkliflərini Rəyin “Tövsiyələr” 

bölməsinin 29,30-cu bəndlərində əks etdirmişdir. 

 

4.8. Yerli gəlir və xərclər 

4.8.1. Növbəti ilin dövlət büdcəsi layihəsində şəhər və rayonların gəlirləri artımla 

proqnozlaşdırılsa da, məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin xərclərinin yerli 

xərclərdən çıxarılması həm yerli gəlirlərin, həm də yerli xərclərin azalmasını 

şərtləndirmişdir. 

2023-cü ilin dövlət büdcəsi layihəsində yerli gəlirlər 757,0 mln. manat, yerli xərclər isə 769,3 

mln. manat məbləğində proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da 2022-ci ilin proqnoz göstəricilərindən müvafiq 

olaraq 273,2 mln. manat (26,5%) və 300,8 mln. manat (28,1%) azdır.  

Qeyd edək ki, növbəti ildə dövlət büdcəsinin gəlirlərinin artımı fonunda şəhər və rayonların 

cəmi gəlirləri (gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsi 

daxil olmaqla) də artımla proqnozlaşdırılmışdır. Belə ki, 2022-ci illə müqayisədə dövlət büdcəsinin 

gəlirləri üzrə 5,2%, şəhər və rayonların cəmi gəlirləri (“Avtomobil Yolları” məqsədli büdcə fonduna 

Pİ-16. Ortamüddətli perspektivdə büdcə xərcləri 
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. 
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aid olan məbləğ istisna olmaqla) üzrə isə 14,3% artım nəzərdə tutulmuşdur. Başqa sözlə, şəhər və 

rayonların cəmi gəlirlərinin artımı dövlət büdcəsi gəlirlərinin artımını üstələmişdir.  

Lakin təqdim edilmiş dövlət büdcəsi layihəsində yerli gəlirlər cari illə müqayisədə azalmışdır ki, 

bu da “Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanun layihəsinin 6-cı maddəsinin tələbi ilə bağlıdır. Belə ki, qeyd olunan maddəyə 

əsasən 2023-cü il üçün hər bir şəhər və rayon üzrə müəyyən edilmiş gəlirlərin müvafiq şəhər və 

rayonların yerli xərclərindən artıq olmayan hissəsi onların yerli gəlirlərinin formalaşdırılmasına 

yönəldilir. Yəni, şəhər və rayonların cəmi gəlirləri artsa da, yerli xərclərin azalması şəhər və 

rayonların gəlirlərindən mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissənin artımına şərait yaratmaqla yerli 

gəlirlərin azalmasına gətirib çıxardır. Bu səbəbdən növbəti ildə məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin 

xərclərinin yerli xərclərdən çıxarılaraq Elm və Təhsil Nazirliyinin mərkəzləşdirilmiş xərclərinə aid 

edilməsi yerli xərcləri azaltdığından şəhər və rayonların cəmi gəlirlərindən mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə 

yönəldilən hissə artmış və bu da yerli gəlirlərin azalmasını labüd etmişdir.  

Növbəti ildə məktəbəqədər təhsil üzrə 404,8 mln. manat vəsait proqnozlaşdırılmışdır (Şəkil 

19). Həmin xərclər yerli xərclərdən çıxarılmadığı təqdirdə 2023-cü il üzrə yerli xərclər 1174,1 mln. 

manat təşkil edəcəkdir ki, bu da cari illə müqayisədə 104,0 mln. manat çoxdur.  

Şəkil 19. Məktəbəqədər təhsil üzrə xərclərin məbləği, mln. manatla 

Şəkil təqdim edilmiş hesabatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

4.8.2. Hesablama Palatası 2023-cü ilin dövlət büdcəsi layihəsində yerli gəlir və 

xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən vəsait ayrılması nəzərdə 

tutulan rayonların sayının və vəsaitin məbləğinin azalması halını müsbət 

qiymətləndirməklə, burada bir çox xərclərin yerli xərclərdən çıxarılmasının da 

əhəmiyyətli təsirə malik  olduğunu bildirir. 

Növbəti ildə 8 rayon üzrə yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən 

12,3 mln. manat vəsait ayrılması proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da 2021-ci ilin faktiki icra 

göstəricisindən 20,9 mln. manat və yaxud 63,0%, 2022-ci ilin proqnoz göstəricisindən isə 27,6 mln. 

manat və yaxud 69,2% azdır. Vəsaitin məbləği ilə yanaşı, mərkəzləşdirilmiş xərclərdən vəsait 

ayrılması nəzərdə tutulan rayonların sayı da azalaraq 8-ə endirilmişdir.  

Qeyd edək ki, aparılan təhlillər son illərdə mərkəzləşdirilmiş xərclərdən vəsait alan rayonların 

sayının azalmasına həm də bir çox təşkilatların xərclərinin yerli xərclərdən çıxarılaraq 
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mərkəzləşdirilmiş xərclərə aid edilməsinin də təsir etdiyini dəməyə əsas verir. 

Ümumiyyətlə aparılan hesablamalar 2019-cu illə müqayisədə 2023-cü ildə mərkəzləşdirilmiş 

xərclərdən vəsait ayrılan rayonların sayının 3,6 dəfə, vəsaitin məbləğinin isə 6 dəfə azaldığını 

göstərir (Şəkil 20). 

Şəkil 20. Yerli gəlir və xərclərin tənzimlənməsi üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılan vəsaitin 

məbləği və vəsait ayrılan rayonların sayı  

 

Şəkil təqdim edilmiş hesabatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 
 

 

Növbəti ildə vəsait ayrılması nəzərdə tutulan rayonların son illərdə yerli gəlir və xərclərinin icra 

göstəricilərinə nəzər salsaq, yerli xərclərinin yerli gəlirlərini üstələdiyi və bu səbəblə həmin rayonlara 

mərkəzləşdirilmiş xərclərdən vəsait ayrıldığı müəyyən edilmişdir (Cədvəl 38).  
 

Cədvəl 38. Yerli gəlir və xərclərin tənzimlənməsi üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılan vəsaitlə 

yerli gəlir və yerli xərc arasındakı fərqin müqayisəsi, min manatla  

Rayonların 
adı 

2020 2021 2022-ci ilin 8 ayı 

2023 
ayrılan 
vəsait 

(proqnoz) 

yerli 
gəlir-
yerli 
xərc 

ayrılan 
vəsait 

(proqnoz) 

ayrılan 
vəsait 
(icra) 

yerli 
gəlir-
yerli 
xərc 

ayrılan 
vəsait 

(proqnoz) 

ayrılan 
vəsait 
(icra) 

yerli 
gəlir-
yerli 
xərc 

ayrılan 
vəsait 

(proqnoz) 

ayrılan 
vəsait 
(icra) 

Cəbrayıl -1416,0 2351,0 1710,0 -1666,0 2687,0 1680,0 -1191,0 1817,0 1290,0 1521,0 

Kəlbəcər -1094,0 2999,0 1430,0 -1881,0 3693,0 2875,0 -1782,0 2211,0 2090,0 2347,0 

Laçın -1423,0 2871,0 1760,0 -1904,0 3114,0 2500,0 -944,0 1676,0 1200,0 1797,0 

Lerìk -1242,0 2441,0 1700,0 -1374,0 2465,0 1790,0 -407,0 1541,0 810,0 1161,0 

Xocalı -1009,0 1258,0 1071,0 -1074,0 1318,0 1170,0 -846,0 928,0 900,0 1168,0 

Xocavənd -787,0 1444,0 1444,0 -1030,0 1554,0 1554,0 -84,0 1121,0 1110,0 1367,0 

Yardımlı -1548,0 2325,0 1931,0 -571,0 2307,0 1960,0 -686,0 1459,0 974,0 2184,0 

Zəngìlan -732,0 1105,0 920,0 -926,0 1227,0 1089,0 -813,0 1007,0 982,0 761,0 

Cəmi -9251,0 16794,0 11966,0 -10426,0 18365,0 14618,0 -6753,0 11760,0 9356,0 12306,0 

Cədvəl təqdim edilmiş hesabatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 
 

Cədvəldən də göründüyü kimi, əvvəlki illərdə bütün rayonlar üzrə (o cümlədən növbəti ildə 

vəsait ayrılması nəzərdə tutulan 8 rayon üzrə) mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılan vəsaitin icrası 

proqnozlaşdırılmış məbləğlə müqayisədə az olmuşdur ki, bu da növbəti ildə də həmin tendensiyanın 

davam edə biləcəyini deməyə imkan verir.  
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V BÖLMƏ. DÖVLƏT BÜDCƏSİ KƏSİRİ VƏ KƏSİRİN 

MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİNİN TƏHLİLİ 
 

5.1. Dövlət büdcəsinin kəsirinin 2022-ci ilin 8 ayında icra vəziyyəti  
  

5.1.1. Baxılan dövrün sonunda dövlət büdcəsi profisitlə icra edilmiş, dövlət 

büdcəsi balansının proqnoz və faktiki icra göstəriciləri arasında fərqlər müşahidə 

edilmişdir. 

2022-ci ilin 8 ayında dövlət büdcəsinin profisiti 2032,9 mln. manat təşkil etmişdir ki,  bu da 

həmin dövr üzrə proqnozlaşdırılmış profisitdən 286,5 mln. manat və yaxud 16,4% çoxdur. Qeyd 

olunan dövr ərzində 4 ayda büdcə profisitlə, 4 ayda isə kəsirlə icra edilmiş, yanvar, aprel və iyul 

aylarında büdcə gəlirləri büdcə xərclərini nəzərəçarpacaq dərəcədə üstələmişdir (Şəkil 21). 

Şəkil 21. 2022-ci ilin 8 ayında dövlət büdcəsinin gəlir və xərcləri barədə məlumat 

 

 
Şəkil müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 
 

Hesabat dövründə dövlət büdcəsi balansının bütün aylar üzrə proqnoz və faktiki icra məbləğləri 

fərqli olmuşdur. İcra edilmiş dövlət büdcəsi üzrə ən böyük profisit 1763,6 mln. manat olmaqla yanvar 

ayında, ən böyük defisit isə 723,3 mln. manat olmaqla iyun ayında qeydə alınmışdır. 

 

5.2. 2023-cü ilin dövlət büdcəsinin kəsiri və kəsirin maliyyələşdirilməsinin təhlili 

üzrə əsas nəticələr 

 

5.2.1. Növbəti ilin dövlət büdcəsinin gəlir və xərclərinin artımla 

proqnozlaşdırılması, eyni zamanda dövlət borcunun əsas məbləğinin ödənilməsi 

xərclərinin dövlət büdcəsinin xərclərindən çıxarılması fonunda büdcə kəsiri cari illə 

müqayisədə az proqnozlaşdırılmış, dövlət büdcəsinin kəsirinin ÜDM-ə nisbətinin 

2,4% olması nəzərdə tutulmuşdur. 

“Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanun layihəsində dövlət büdcəsi kəsirinin yuxarı həddi 2579,3 mln. manat (xarici 
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borcun əsas məbləğinin ödənilməsi təkrar maliyyələşdirmə hesabına təmin ediləcəkdir) məbləğində 

təsdiq edilmişdir ki, bu 2021-ci ilin dövlət büdcəsinin faktiki kəsirindən 1553,2 mln. manat və ya 

151,4% çox, 2022-ci il dövlət büdcəsinin proqnozlaşdırılan kəsirindən isə 526,7 mln. manat və ya 

17,0% azdır. Qeyd edək ki, Qanun layihəsində dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsi mənbəyi 

olaraq özəlləşdirmədən, digər mənbələrdən daxilolmalar (daxili və xarici borclanma, 2023-cü ilin 1 

yanvar tarixinə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabının qalığı) göstərilmişdir.  

Dövlət büdcəsi kəsirinin ÜDM-ə nisbəti 2021-ci ildə 4,1% proqnozlaşdırılmış, ilin sonuna 1,1% 

təşkil etmişdir. Bu göstəricinin 2022-ci ildə 2,7%, 2023-cü ildə isə 2,4% təşkil edəcəyi nəzərdə 

tutulmuşdur.  

Dövlət büdcəsi kəsirinin mənbələr üzrə maliyyələşdirilməsi barədə təqdim olunmuş 

məlumatlara əsasən 8 ayda təsdiq olunmuş 723,4 mln. manata qarşı 576,0 mln. manat daxilolma 

icra olunmuşdur ki, bu, 2022-ci il üçün (3106,0 mln. manat) proqnozun 18,5%-ni, 8 aylıq proqnozun 

isə 79,6%-ni təşkil edir. 
 

5.2.2. Özəlləşdirilmədən daxilolmalar istiqaməti üzrə kəsirin 

maliyyələşdirilməsində 2023-cü ildə cari ilə nisbətən azalma nəzərdə tutulmuş, bu 

istiqamət üzrə yeni müəssisələrin özəlləşdirilməyə açıq elan edilməsi, müəssisələrin 

satışa çıxarılması, eyni zamanda əvvəlki dövrlərdə özəlləşdirilməyə açıq elan edilmiş 

müəssisələrin satılması ilə bu mənbə üzrə əlavə imkanların olması qənaətinə 

gəlinmişdir. 

Büdcə layihəsində 2023-cü il dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsi mənbələrindən biri 

kimi dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən daxil olan vəsait 100,0 mln. manat məbləğində nəzərdə 

tutulmuşdur ki, bu da 2021-ci ilin müvafiq icra göstəricisindən 12,7 mln. manat və ya 11,3% , 2022-

ci ilin proqnoz göstəricisindən isə 14,0 mln. manat və ya 12,3% azdır. 

2022-ci ilin 8 ayı ərzində dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən dövlət büdcəsinə 38,2 mln. 

manat vəsait daxil olmuşdur ki, bu da 2022-ci il üçün illik proqnozun (114,0 mln. manat) 33,5%-nə 

bərabər olmaqla, 8 ay üçün müəyyən edilmiş tapşırıqdan (45,9 mln. manat) 7,7 mln. manat və ya 

16,8% azdır. 

Özəlləşdirilmədən daxilolmalar üzrə 8 aylıq məlumatlara əsasən, icra faizi ümumi proqnoza 

nisbətdə aşağı olmuşdur. Özəlləşdirilmədən daxilolmalar üzrə son illərin tendensiyasına nəzər 

saldıqda, daxilolmaların əsas hissəsinin ilin son rübündə icra edilməsi nəticəsində ümumi proqnoz 

məbləğinin yerinə yetirilməsi müşahidə edilmişdir. Belə ki, 2020-ci ildə ümumi daxilolmaların 90,6%-

i (55,7 mln. manat), 2021-ci ildə isə 48,5%-i (54,7 mln. manat) son rübdə daxil olmuşdur.  

İlin əvvəlindən artan yekuna əsasən proqnoz məbləğinin yerinə yetirilməsi çətin görünsə də 

son illərin tendensiyasına baxsaq 2020-ci ildə ümumi daxilolmaların 90,6%-i (55,7 mln. manat), 

2021-ci ildə isə 48,5%-i (54,7 mln. manat) son rübdə daxil olmuşdur.  

Cari ilin altı ayında isə özəlləşdirmədən daxilolmalar üzrə hesablanmış, lakin dövlət büdcəsinə 

ödənilməmiş borc üzrə qalıq məbləğ 15,5 mln. manat artaraq 25,2 mln. manat təşkil etmiş, 
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investisiya müsabiqəsi yolu ilə özəlləşdirməyə yönəldilən müəssisələrin (səhmlərin, hissələrin) satışı 

istisna olmaqla özəlləşdirilmiş müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi torpaq sahələrinin birbaşa satışı 

üzrə əhəmiyyətli olmaqla digər özəlləşdirmə üsullarında artım qeydə alınmışdır (Cədvəl).  

Cari ildə Hesablama Palatası tərəfindən aparılmış 2020 və 2021-ci illər üzrə özəlləşdirilmə 

prosesinin təhlili zamanı dövlət büdcəsinə ödənilməli olan məbləğin bəzi hallarda özəlləşdirmə 

həyata keçirildiyi (müqavilə bağlandığı) tarixdən ümumiyyətlə ödənilmədiyi, bəzi hallarda isə kəsirlə 

ödənildiyi müşahidə edilmişdir. Eyni zamanda hesabat illərində qalıq borcların tərkibində “icarəyə 

verilmiş dövlət əmlakının satışı” üsulu üzrə özəlləşdirilmiş dövlət əmlakları məbləğ olaraq ən böyük 

payı təşkil etmişdir. Belə ki, 2020-ci ildə qalıq məbləğin 48,8%-i, 2021-ci ildə isə 53,9%-i adı çəkilən 

üsul üzrə özəlləşdirilmiş müəssisələrin payına düşmüşdür.  

Təqdim edilmiş müqavilə şərtlərinə və ilin sonuna qalıq borclar barədə məlumatlara əsasən 

qalıqların tərkibində müqavilə üzrə öhdəliklərin müqavilədə göstərilən müddətlərdə yerinə 

yetirilməmə halları müşahidə edilmişdir.  

 Özəlləşdirmədən daxilolmalar üzrə hesablanmış, lakin dövlət büdcəsinə ödənilməmiş borc 

qalıqlarının həcminin cari ilin altı ayında nəzərəçarpacaq dərəcədə artımı bu istiqamətdə əhəmiyyətli 

risklərin mövcudluğu kimi dəyərləndirilir (Cədvəl 39). 
 

Cədvəl 39. Özəlləşdirmədən daxilolmalar üzrə vaxtı çatmış (hesablanmış), lakin dövlət büdcəsinə 
ödənilməmiş vəsaitlər üzrə qalıqlar barədə məlumat, min manatla 
 

Özəlləşdirmə üsulu 2019 2020 2021 
2022 
1 iyul  

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

3383,2 10434,1 7998,6 13557,0 

İnvestisiya müsabiqəsi yolu ilə özəlləşdirməyə 
yönəldilən müəssisələr üzrə 

856,2 758,7 1460,0 1189,4 

Səhmdar cəmiyyətlərinə çevrilmiş dövlət 
müəssisələrinin (obyektlərinin) səhmlərinin pul 
hərraclarında satışı üzrə 

169,1 194,1 133,2 199,3 

Özəlləşdirilmiş müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi 
torpaq sahələrinin birbaşa satışı üzrə 

0 2656,0 102,2 10256,9 

Cəmi qalıq məbləği 4408,5 14042,9 9694,0 25202,6 

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən hazırlanmışdır. 
 

 2020 və 2021-ci illərdə aparılmış özəlləşdirilmə proseslərinin təhlilləri nəticəsində dövlət 

əmlakının satıcısı kimi çıxış edən müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən hesabat illərinin  

proqnoz məbləği ümumi halda icra edilsə də, icra məlumatlarına əsasən növbəti il üçün 

özəlləşdirməyə çıxarılması nəzərdə tutulan dövlət əmlaklarının siyahısının təhlili zamanı həmin 

müəssisələrin özəlləşdirməsinin baş tutmaması, bir çox halda özəlləşdirilməsi proqnozlaşdırılmayan 

dövlət əmlaklarının özəlləşdirilməsi müşahidə edilmişdir. 2020-2021-ci illər üzrə özəlləşdirmə 

sahəsində rəqabət mühitinin təhlilinə əsasən isə rəqabətli satışın həcmi azlıq təşkil etmişdir ki, 

nəticədə dövlət əmlakları start qiyməti ilə özəlləşdirilmişdir. Ümumi halda qeyd etmək olar ki, dövlət 

əmlakının özəlləşdirilməsi əsasən “İcarəyə verilmiş dövlət əmlakının satışı” və “Müəssisə və 
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obyektlərin yerləşdiyi torpaq sahələrinin satışı” üsulları üzrə birbaşa investora satışın aparılması 

vasitəsilə olmuşdur. 

 

5.2.3. Əvvəlki illərdə olduğu kimi 2023-cü ildə də kəsirin maliyyələşdirilməsində 

daxili maliyyə bazarlarından cəlb ediləcək vəsait əsas mənbə kimi nəzərdə 

tutulmuşdur. 

Daxili borclanmadan (ölkə daxilində qiymətli kağızların (dövlət istiqrazlarının) 

yerləşdirilməsindən) daxilolmalar hesabına 2023-cü il dövlət büdcəsi kəsirinin 1213,0 mln. manat 

məbləğinində maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Dövlət büdcəsi kəsirinin 

maliyyələşdirilməsinə 2021-ci ildə daxili və xarici borclanmadan daxilolmalar hesabına 599,5 mln. 

manat yönəldilmiş, 2022-ci ilin 8 ayı üzrə müvafiq daxilolmalar üzrə 444,7 mln. manat məbləğində 

proqnoza qarşı kəsirin maliyyələşdirilməsinə 380,1 mln. manat və ya 85,5% həcmində vəsait dövlət 

büdcəsinə cəlb edilmişdir (Cədvəl 40). 

Cədvəl 40. Kəsirin maliyyələşdirilməsi barədə, mln. manatla  

  2019 2020* 2021 2022-ci ilin 8 ayı 

- 1. Kəsirin maliyyələşdirilməsi 1712,5 1737,1 1058,8 576,0 

-  Daxili və xarici borclanma 633,5 283,6 599,5 380,1 

-  Xaricdən cəlb edilən kreditlər 
hesabına 

985,3 800,5 346,6 157,7 

-  Özəlləşdirmədən daxilolma 93,7 61,5 112,7 38,2 

-  Vahid xəzinə hesabının qalığı  591,5   

- 2. Büdcə kəsiri / büdcə artıqlığı -207,9 -1734,6 -1026,1 +2032,8 

- 3. Sərbəst qalıq (ilin əvvəlinə) 872,4 2342,2 1526,1 1268,9 

- 4. Sərbəst qalıq (ilin sonuna) 2342,2 1526,1 1268,9 3446,1 

-  Fərq (4-3): +1469,8 -816,1 -257,2 2177,2 

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

Əvvəlki illər üzrə təqdim edilmiş məlumatlara əsasən kəsirin maliyyələşmə mənbəyi kimi dövlət 

borclanmasından, özəlləşdirmədən daxilolma və sərbəst qalıq vəsaitindən ayırmalar nəzərdə 

tutulmuşdur ki, 2019-2021-ci illərə nəzər saldıqda maliyyələşmənin əsas hissəsinin borclanma 

hesabına həyata keçirildiyi, kəsirin örtülməsindən sonra yerdə qalan vəsaitin qanunvericilikdə 

müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla vahid xəzinə hesabının sərbəst qalığına yönəldildiyi 

müşahidə edilmişdir. 

Bütün bu hallar isə öz növbəsində sərbəst qalıq vəsaitlərinin əsasən borc öhdəlikləri hesabına 

formalaşdığını göstərir. Qeyd edək ki, dövlət büdcəsinin kəsirinin gözlənilən səviyyəsindən (profisit 

olduğu təqdirdə belə) artıq maliyyələşdirilməsi potensial faiz xərclərinin artımına şərait yaradır. 

Ümumi halda qeyd etmək olar ki, bu kimi halların qarşısının alınması məqsədilə sərbəst qalıq 

vəsaitlərinin idarəedilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi, yeni borclanma strategiyasının qəbul 

edilməsi kimi məsələlər öz aktuallığını qorumaqdadır. 
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VI BÖLMƏ. DÖVLƏT BORCU VƏ DÖVLƏT BORCUNA XİDMƏT 

XƏRCLƏRİNİN TƏHLİLİ 

 

6.1. Xarici və daxili dövlət borcu 
 

 6.1.1. Cari ilin 6 ayında ümumi dövlət borcunun artımı daxili borclanmanın artımı 

hesabına olmuş, xarici dövlət borcunun məbləği azalmış, dəyişkən faizli xarici borcun 

və 10 ilədək müddətə cəlb edilmiş xarici borcun ümumi xarici borcda xüsusi çəkisi 

artmışdır.  

2022-ci il 1 iyul tarixinə dövlət borcunun ümumi məbləği 16928,5 mln. manat ekvivalentində 

olmaqla ÜDM-in 14,7%-ni təşkil etmiş, məcmu dövlət borcunun 13400,0 mln. manatı (7882,3 mln. 

ABŞ dolları) və ya 79,2%-i xarici dövlət borcunun, 3528,5 mln. manatını və ya 20,8%-i daxili dövlət 

borcunun payına düşmüşdür (Cədvəl 41). 

Cədvəl 41. Dövlət borcunun tərkibi, mln. manatla 

Borcun növü 

2021 01 yanvar  2022 01 yanvar  2022 01 iyul  

Borc 
məbləği 

ÜDM-ə 
nisbəti 

Borc 
məbləği 

ÜDM-ə 
nisbəti 

Borc 
məbləği 

ÜDM-ə 
nisbəti 

Dövlət borcu 16938,8 23,4% 16899 18,2% 16928,5 14,7% 

Birbaşa dövlət borcu 15496,6 21,4% 15076 16,2% 14973,8 13,0% 

Şərti öhdəliklər 1442,2 2,0% 1823,2 2,0% 1954,7 1,7% 

Xarici dövlət borcu 14996,5 20,7% 13831 14,9% 13400,0 11,7% 

o 
cümlədən 

Birbaşa xarici dövlət 
borcu 

13770,6 19,0% 12569 13,5% 12184,2 10,6% 

Şərti öhdəliklər 1225,9 1,7% 1261,9 1,4% 1215,8 1,1% 

Daxili dövlət borcu 1942,3 2,7% 3068,4 3,3% 3528,5 3,0% 

o 
cümlədən 

Birbaşa daxili dövlət 
borcu 

1726 2,4% 2507,1 2,7% 2789,7 2,4% 

Şərti öhdəliklər 216,3 0,3% 561,3 0,6% 738,8 0,6% 

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən hazırlanmışdır. 

2022-ci ilin 6 ayı ərzində nominal ifadədə birbaşa xarici dövlət borcu 384,8 mln. manat azalmış, 

birbaşa daxili dövlət borcu isə 282,6 mln. manat artmışdır. Xarici zəmanətlər üzrə şərti öhdəliklərdə  

46,1 mln. manat azalma baş versə də, daxili zəmanətlər üzrə şərti öhdəliklərin 177,5 mln. manat 

artdığı müşahidə edilmişdir. 

Beləliklə, ilin əvvəli ilə müqayisədə 2022-ci il 1 iyul tarixinə Azərbaycan Respublikasının 

birbaşa dövlət borcu (xarici və daxili) nominal ifadədə 102,1 mln. manat və ÜDM-ə nisbətdə 3,2 faiz 

bəndi azalmış, şərti öhdəliklər isə  (xarici və daxili) nominal ifadədə 131,5 mln. manat artsa da, ÜDM-

in əvvəlki ilə nisbətdə artması hesabına ÜDM-ə nisbətdə 0,3 faiz bəndi azalmışdır. 

Xarici dövlət borcunun 58,1%-ni sabit faiz dərəcəsi, 41,9%-ni isə dəyişkən faiz dərəcəsi ilə cəlb 

edilən borclar təşkil etmişdir. 

Xarici dövlət borcunun ümumi məbləğlərinin azalması fonunda onun tərkibində dəyişkən faizli 

xarici borcun xüsusi çəkisinin artımı müşahidə edilir. Belə ki, dəyişkən faizli xarici borcun xüsusi 

çəkisi 01.01.2022-ci il tarixi ilə müqayisədə 0,7 faiz,  01.01.2021-ci il tarixi ilə müqayisədə isə 2,7 faiz 
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bəndi artmışdır ki, bu da faiz dəyişkənliyi nəticəsində borca xidmət xərclərində faiz ödənişləri üzrə 

öhdəliklərin artması riskini yaradır. 

Cəlb edilmə müddətlərinə görə xarici dövlət borcunun 45,2 %-i 10 ilə qədər, 49,0 %-i 10 ildən 

20 ilə qədər olan müddətə, 5,8%-i isə 20 ildən yuxarı olan müddətə cəlb edilmiş xarici borcdan ibarət 

olmuşdur (Cədvəl 42).  

Cədvəl 42. Cəlb edilmə müddətlərinə görə xarici borcların dinamikası, mln. ABŞ dolları ilə  

Cəlb edilmə 
müddətləri 

01.01.2021 01.01.2022 01.07.2022 

Məbləğ 
Xüsusi çəki, 

% 
Məbləğ 

Xüsusi çəki, 
% 

Məbləğ 
Xüsusi 
çəki, % 

10 ilədək 3796,3 43,0 3741,3 46,0 3562,2 45,2 

10-20 ilədək 4468,7 50,7 3910,5 48,1 3864,7 49,0 

20 ildən artıq 556,5 6,3 484 5,9 455,4 5,8 

Cəmi 8821,5 100,0 8135,8 100,0 7882,3 100,0 

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən hazırlanmışdır. 

 

Bağlanmış müqavilələrin müddətinə görə xarici dövlət borcunun dinamikasında azalma 

müşahidə olunmasına baxmayaraq, 10 ilədək müddətə cəlb edilmiş borcun ümumi xarici borcun 

tərkibində xüsusi çəkisinin artımı, 20 ildən artıq müddətə cəlb edilmiş vəsaitlərin xüsusi çəkisinin isə 

azalması baş vermişdir.  

 

 6.1.2. Əvvəlki illərdə olduğu kimi, dövlət borclarının tərkibində dövlət zəmanətləri 

üzrə şərti öhdəliklərin artım tendensiyası davam etmiş, xüsusilə də daxili dövlət 

zəmanətləri üzrə şərti öhdəliklərin artımı nəzərəçarpacaq dərəcədə olmuşdur. 

Cari ilin 6 ayı ərzində xidmət xərcləri xarici dövlət borcu üzrə 692,5 mln. manat, daxili dövlət 

borcu üzrə isə 95,5 mln. manat məbləğində olmaqla, ümumilikdə 788,0 mln. manat vəsait xərc 

edilmiş, bu da vaxtı çatmış öhdəliklərin təmin edilməsi məqsədilə dövlət büdcəsində nəzərdə 

tutulmuş 1792,0 mln. manatın 44,0%-ni təşkil etmişdir. 

Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə ümumi dövlət borcunun 423,5 mln. manat (17352,0 

mln. manat - 16928,5 mln manat) və ya 2,4% azalması baş vermişdir ki, bu da birbaşa dövlət 

borcunun 847,6 mln. manat (15821,4 mln. manat - 14973,8 mln. manat) və ya 5,4% azalması və 

ümumi şərti öhdəliklərin 424,1 mln. manat (1530,6 mln. manat-1954,7 mln. manat) və ya 27,7% 

artımı fonunda olmuşdur. 

Birbaşa dövlət borcunun və şərti öhdəliklərin ÜDM-ə nisbətdə xüsusi çəkilərinin azalması 

ÜDM-in 2021-ci ilin faktiki 92,9 mlrd. manat həcmindən 2022-ci ilin dövlət büdcəsində nəzərdə 

tutulmuş 115,4 mlrd. manatadək artması hesabına olmuşdur. 2021-ci il üzrə ÜDM-in faktiki 

göstəriciləri üzərindən dəyərləndirildikdə ÜDM-ə nisbətdə birbaşa dövlət borcunun xüsusi çəkisi 

dəyişməmiş, şərti öhdəliklərin xüsusi çəkisi isə 1,96%-dən 2,1%-dək artmışdır. 

Nəticə etibarı ilə vurğulamaq olar ki, dövlət borclarının tərkibində verilmiş dövlət zəmanətləri 

üzrə şərti öhdəliklərin artım tendensiyası davam etməkdədir. Bu tendensiya xüsusilə də daxili dövlət 

zəmanətləri üzrə şərti öhdəliklərin artımında daha çox nəzərəçarpandır. 
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Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 iyul 2022-ci il tarixli 

Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının 2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf 

Strategiyası”na əsasən növbəti illərdə tələb olunan maliyyələşmələrin daxili borclanma hesabına 

təmin edilməsi yolu ilə 2026-cı ilin sonuna ümumi dövlət borcunun ÜDM-də payının 20%, o cümlədən 

xarici və daxili dövlət borcunun hər birinin ÜDM-də payının isə 10% intervalında saxlanılması 

hədəflənmişdir . 

Qeyd olunan istiqamətlər üzrə riskin idarə olunması növbəti illərdə yalnız prioritet hesab olunan 

layihələr üzrə maliyyə öhdəliklərinin dövlət zəmanəti ilə təmin olunmasını, verilmiş dövlət 

zəmanətlərinin həcminin mərhələli şəkildə azaldılmasını zəruri edir.  

 

6.1.3. Növbəti ildə dövlət zəmanətinin, daxili və xarici dövlət borclanmasının 

limitləri üzrə artım proqnozlaşdırılmış, aparılan təhlillər əsasında yuxarı həddin 

(limitin) əsaslandırılması barədə məlumatların büdcə sənədləşməsinə daxil 

edilməsinin vacibliyi barədə qənaətə gəlinmişdir. 

Dövlət büdcəsinin layihəsində 2023-cü il üçün Azərbaycan Respublikasının daxili 

borclanmasının yuxarı həddi 1300,0 mln. manat, xarici borclanmanın yuxarı həddi 750,0 mln. manat, 

dövlət zəmanətlərinin məbləğinin yuxarı həddi isə 1000,0 mln. manat məbləğində müəyyən 

edilmişdir(Cədvəl 43). Növbəti ildə xarici borclanma üzrə limitin cari ilə nisbətən 25,0%, daxili 

borclanma üzrə limitin 18,2% artırılması nəzərdə tutulmuşdur. 

Cədvəl 43. Dövlət zəmanətinin, daxili və xarici dövlət borclanma limitlərinin yuxarı hədləri, mln. manatla 

Göstəricilər 
2021 2022 2023 

məbləğ məbləğ fərq məbləğ fərq 

Daxili borclanma limiti 1300 1100 -200 1300 200 

Xarici borclanma limiti 1200 600 -600 750 150 

Dövlət zəmanəti limiti 1000 800 -200 1000 200 

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən hazırlanmışdır. 

 2022-ci ilin dövlət büdcəsində xarici dövlət borclanmasının yuxarı həddi 600,0 mln. manat, il 

ərzində veriləcək dövlət zəmanətlərinin məbləğinin yuxarı həddi (limiti) 800,0 mln. manat məbləğində 

təsdiq edilmiş, təqdim edilən məlumatlara əsasən 2022-ci ilin 6 ayı ərzində xarici dövlət borclanması 

və xarici kreditlərə dövlət zəmanətlərinin verilməsi həyata keçirilməmişdir. 

 Xarici dövlət borcu üzrə borclanmanın limitləri və həmin limitlərdən istifadənin həcmi barədə 

məlumatlardan da aydın olur ki, 2014-cü ildən cari dövrədək yalnız bir dəfə (2017-ci ildə) limit tam 

istifadə edilmiş (Cədvəl 44), digər illərdə isə kəsirlə icra edilməsinə baxmayaraq, limitlərin 

müəyyənləşdirilməsi prosedurları əsaslandırılmamışdır. 
 

Cədvəl 44. Xarici dövlət borclanma limitlərinin yuxarı hədlərinin dinamikası, mln. manatla 

Proqnoz 2014 2015 2016 2017 2018  2019 2020 2021 

Xarici borc 
üzrə limit 

2000,0 1500,0 5000,0 4500,0 2150,0 1000,0 1000,0 1200,0 

Cəlb edilmiş 
vəsaitlər 

1749,0 750,3 1251,4 4500,0 680,0 731 255,0 705,5 

Limit üzrə icra, 
%-lə 

87,3 50,0 25,0 100,0 31,6 73,1 25,5 58,8 

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən hazırlanmışdır. 
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6.1.4. Təqdim edilmiş məlumatlara 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 məqsədləri dövlət 

borclanmasından daha aktiv istifadə edilməsini şərtləndirir. 

Təqdim edilmiş məlumatlara əsasən büdcə kəsirinin məbləği 2023-cü ildə 2579,3 mln. manat 

müəyyən edilmişdir ki, bunun da maliyyələşmə mənbələri kimi 100,0 mln. manat özəlləşdirmədən 

daxilolmalar, 1405,3 mln. manat daxili və xarici borclanma və 1074,0 mln. manat vahid xəzinə 

hesabının qalığından istifadə nəzərdə tutulmuşdur.  

Aparılmış təhlillərin nəticəsi olaraq qeyd etmək olar ki, cari ilin dövlət büdcəsinin müvafiq aylar 

üzrə əsasən profisitlə icra olunmasına baxmayaraq, yanvar-avqust ayları ərzində 380,1 mln. manat 

həcmində (daxili borclanma) dövlət qiymətli kağızları yerləşdirilmişdir. Bu isə öz növbəsində ilin 

əvvəlinə olan sərbəst qalıq vəsaitinin həcmində borcun xüsusi çəkisinin artımına şərait yaratmaqla 

daxili borclara xidmət xərclərində əhəmiyyətli artıma səbəb olur. Təqdim olunmuş “Büdcə zərfi”ndə 

kəsirin maliyyələşdirilmə mənbəyi kimi əlavə olaraq daxili borc üzrə 1300,0 mln. manat həcmində 

əlavə borclanmanın həyata keçirilməsi, ümumilikdə 2023-cü ildə ödənilməli olan borc öhdəlikləri də 

daxil olmaqla təqribən 3,0 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 birbaşa dövlət borcu 

üzrə ancaq faiz ödənişləri və zəmanət verilmiş bir sıra dövlət müəssisələrinin əvəzinə 

həyata keçiriləcək ödənişlər üzrə proqnozlaşdırılmış, əsas borc ödənişləri büdcə 

xərclərində nəzərə alınmamış, aparılan təhlillər yenidən maliyyələşmə üzrə əlavə 

xərclərin yarana biləcəyini deməyə əsas vermişdir. 

Dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər 2023-cü ilin dövlət büdcəsi 

layihəsində 1005,0 mln. manat məbləğində nəzərdə tutulmuşdur. Həmin məbləğ növbəti ilin 

proqnozlaşdırılmış dövlət büdcəsi gəlirlərinin təqribən 3,3%-i, xərclərinin isə 3,0%-i səviyyəsindədir. 

2022-ci ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə növbəti il üçün dövlət borcuna və öhdəliklərinə 

xidmətlə bağlı xərclər 787,0 mln. manat az nəzərdə tutulmuşdur. Cari illə müqayisədə daxili borca 

xidmət xərclərində 2,0 mln. manat, xarici borca xidmət xərclərində isə 785,0 mln. manat azalma 

proqnozlaşdırılmışdır.  

2023-cü ilin dövlət büdcəsi layihəsində dövlət borcuna xidmət xərclərinin cari ilin 

dürüstləşdirillmiş layihəsinə nisbətən 787,0 mln. manat və ya 43,9% azalmasının səbəbi kimi təqdim 

olunmuş izahata əsasən növbəti ildən beynəlxalq təcrübəyə uyğun olaraq hökumət tərəfindən cəlb 
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edilmiş kreditlər üzrə əsas borc ödənişlərinin dövlət büdcəsinin xərclərindən çıxarılaraq, yenidən 

maliyyələşdirilmə vasitəsilə təmin edilməsi göstərilmişdir. Belə ki, birbaşa xarici dövlət borcu üzrə 

cəlb edilmiş kreditlər üzrə 2023-cü ildə ödənilməli olan 800,0 mln. manat məbləğində əsas borc 

ödənişlərinin növbəti ildən başlayaraq büdcə xərclərində nəzərə alınmadan il ərzində cəlb olunacaq 

xarici borcalmalar hesabına yenidən maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulur. Eyni zamanda dövlət 

istiqrazları üzrə 2023-cü ildə ödəniləcək təqribən 600,0 mln. manat məbləğində əsas borc 

ödənişlərinin daxili bazarda yerləşdiriləcək dövlət istiqrazları hesabına yenidən maliyyələşdirilməsi 

nəzərə alınmaqla, birbaşa dövlət borcunun yenidən maliyyələşdiriləcək ümumi məbləği 1400,0 mln. 

manat təşkil edəcəkdir. 

Qeyd olunmalıdır ki, qlobal iqtisadi mühitdə yüksək inflyasiyanın müşahidə edilməsi əksər 

ölkələrin mərkəzi banklarının məhdudlaşdırıcı pul siyasətini tətbiq etməsini və faiz dərəcələrinin 

artmasını şərtləndirməklə borclanmanın bahalaşmasına təkan verməkdədir. Bu isə öz növbəsində 

xarici borcun yenidən maliyyəşdirilməsi zamanı mövcud xarici dövlət borcunun (əsas borcun) 

ödənişində daha yüksək faizli xarici borcla əvəzlənmə ehtimalını artırır. 

 
6.2.2 Xarici borc üzrə əsas borc ödənişlərinin dövlət büdcəsi xərclərindən 

çıxarılması qabaqcıl təcrübəyə və büdcə siyasətində bəyan edilən hədəflərə uyğun 

olsa da, bunun borc dayanıqlılığının qiymətləndirilməsi və icra mexanizminə təsir 

edəcəyi qənaətindəyik. 

Təqdim edilən məlumatlara əsasən növbəti ildə borca xidmət xərclərindən əsas borc 

ödənişlərinin çıxarılması nəzərdə tutulur ki, bu da qanunvericilik və beynəlxalq təcrübə ilə 

əlaqələndirilir. Qeyd edək ki, borca xidmət xərclərində əsas borc ödənişlərinin olmaması GFSM ilə 

tələb edilir və bir çox ölkə tərəfindən bu təcrübə tətbiq edilməkdədir. Lakin GFSM  dövlət maliyyəsi 

üzrə bir neçə hesabatın, o cümlədən balans hesabatının tərtibini tələb edir ki, bu da əsas borc və 

əsas borca ödənişlərin hərəkətini izləməyə imkan verir. Başqa sözlə, ölkəmizdə tətbiq edilən kassa 

metodu əsasında hesabatlılıq bəzi göstəricilərin, o cümlədən borc dayanıqlılığı ilə bağlı göstəricilərin 

qiymətləndirilməsində çətinliklərə səbəb ola bilər. Belə ki, borc ödənişi və cəlb edilən borcların vahid 

xəzinə hesabının qalığında bir rəqəmlə verilməsi aydın mənzərəni müəyyən etməyə imkan vermir. 

Bu mənada GFSM tətbiq edən ölkələrin təcrübəsi istifadə edilə bilər. Büdcə balansı özü də 

maliyyə aktivlərinin artması və azalması, öhdəliklərin artması və azalması elementlərindən ibarət ola 

bilər.  

Eyni zamanda, bu yanaşmanın tətbiqi digər sualların da yaranmasına səbəb olmaqdadır. Belə 

ki, cəlb edilmiş vəsait hesabına borcun bağlanması eyni anda deyil, müxtəlif dövrlərdə həyata keçirilə 

bilər ki, bu da sərbəst qalıqdan istifadəyə şərait yarada bilər. Qeyd edilən əməliyyatların aparılması 

hazırkı büdcə qanunvericiliyi ilə təsbit edilmir. 

Qeyd edək ki, GFSM-in tələblərinə uyğun olaraq, 2023-cü ilin dövlət büdcəsi layihəsində xarici 

dövlət borcu üzrə əsas borc ödənişləri dövlət büdcəsi xərclərindən çıxarılsa da, şərti öhdəliklər üzrə 

əsas borc ödənişləri dövlət büdcəsi xərclərinə daxil edilmişdir. 
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6.2.3 Cari ilin 6 ayında xarici kreditlər üzrə yeni müqavilə bağlanmamış, cəlb 

edilən vəsait əvvəllər bağlanmış kredit müqavilələri üzrə olmuşdur. 

2022-ci ilin 6 ayı ərzində birbaşa xarici dövlət borcunda 226,3 mln. ABŞ dolları azalma baş 

vermiş, azalmaya əsas səbəb xaricdən cəlb edilmiş kreditlər hesabına 118,5 mln. manat vəsait daxil 

olduğu halda, xarici borc üzrə əsas borcun ödənişinə ilk yarımildə 518,2 mln. manat vəsaitin 

yönəldilməsi olmuşdur. 

Xarici dövlət borcu hesab edilən şərti öhdəliklərin həcmi 2022-ci ilin 6 ayı ərzində 27,1 mln. 

ABŞ dolları və ya 3,6% azalaraq 715,2 mln. ABŞ dolları təşkil etmişdir. 

2023-cü il üçün xarici dövlət borcu üzrə ödənişlər 775,0 mln. manat məbləğində 

proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclərin ümumi məbləğinin 77,1%-nə, 

dövlət büdcəsi gəlirlərinin 2,5%-nə, dövlət büdcəsi xərclərinin 2,3%-nə bərabərdir (Cədvəl 45). 
 

Cədvəl 45. Xarici dövlət borcu xərclərinin tərkibi, mln. manatla 

Xarici dövlət borcuna xidmət 

edilməsi ilə bağlı xərclərin tərkibi 

2023-cü ilin dövlət 

büdcəsinin layihəsi  

2022-ci ilin müvafiq göstəriciləri ilə 

müqayisədə fərq 

Xarici dövlət borcu üzrə 775,0 -785,0 -50,3% 

Faiz ödənişləri 456,1 48,5 11,9% 

Əsas borc üzrə ödənişlər 318,9 -833,5 -72,3% 

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən hazırlanmışdır. 

 Təqdim edilmiş məlumatlara əsasən, 2023-cü ilin dövlət büdcəsində xarici dövlət borcu üzrə 

proqnozlaşdırılan xərclərin 404,7 mln. manatını birbaşa xarici dövlət borcu üzrə faiz xərcləri, 370,3 

mln. manatını isə Azərbaycan Respublikası hökumətinin müvafiq razılıqlarına əsasən bir sıra dövlət 

müəssisələrinin əvəzinə həyata keçiriləcək ödənişlər üzrə olması nəzərdə tutulmuşdur.   

  

6.2.4. Növbəti ildə daxili borca xidmət xərcləri ancaq faiz ödənişləri üzrə nəzərdə 

tutulmuş, faiz ödənişlərinin həcmi əvvəlki illərin tendensiyasına uyğun olaraq artımla 

proqnozlaşdırılmışdır. 

Daxili dövlət borcu üzrə ödənişlər 2023-cü il üçün 230,0 mln. manat məbləğində nəzərdə 

tutulmuşdur ki, bu, dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclərin ümumi məbləğinin 22,9%-nə, dövlət 

büdcəsi gəlirlərinin 0,8%-nə, dövlət büdcəsi xərclərinin 0,7%-nə bərabərdir.  Bu, 2022-ci ilin müvafiq 

proqnoz göstəricisindən 2,0 mln. manat və ya 0,9 azdır. 

2023-cü il dövlət büdcəsinin layihəsində daxili dövlət borcu üzrə əsas borc ödənişləri nəzərdə 

tutulmasa da, faiz ödənişləri artımla proqnozlaşdırılmışdır (Cədvəl 46). Faiz xərclərinin cari ilə 

nisbətən 4,9 mln. manat və ya 2,2% 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 üzrə xərclərdən ibarətdir. 
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Cədvəl 46. Daxili dövlət borcu üzrə ödəniş növlərinin proqnozlaşdırılan strukturu, mln. manat və %-lə 

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 (1700,0 mln. manat) 663,5 mln. manat məbləğində nominal üzrə 

istiqrazlar yerləşdirilmiş, yerləşdirilmiş istiqrazlar üzrə büdcəyə 656,1 mln. manat vəsait daxil olmuş, 

büdcə ili ərzində qaytarılması nəzərdə tutulan istiqrazların təkrar maliyyələşdirilməsinə 366,5 mln. 

manat vəsait ödənilmişdir. Dövlət büdcəsinin kəsirinin maliyyələşdirilməsindən 289,6 mln. manat 

daxil olmuş, cari ildə  və əvvəlki illərdə emissiya edilmiş istiqrazlara görə dövlət büdcəsindən 88,5 

mln. manat faiz və diskont məbləğinin ödənilməsinə yönəldilmişdir. 

Dövlət büdcəsinin 8 aylıq icra nəticələrinə əsasən gəlirlər 20184,7 mln. manat və ya 101,8%, 

xərclər isə 18151,9 mln. manat və ya 100,4% icra edilmiş, büdcə profisiti 2032,8 mln. manat təşkil 

etmişdir. Kəsirin maliyyələşdirilməsi mənbələri üzrə 8 ay ərzində 576,0 mln. manat, o cümlədən daxili 

borclanma hesabına cəlb edilmiş 380,1 mln. manat vəsait büdcə qalığına yönəldilmişdir. Əvvəlki 

rəylərimizdə də qeyd edildiyi kimi dövlət büdcəsi profisitlə icra edildiyi halda borclanmaya gedilmişdir 

ki, ehtiyac olmadan cəlb edilmiş borc vəsaiti qalıq vəsaitə yönəldilərək istifadəsiz qalmış, nəticədə 

həmin vəsait əlavə faiz xərcləri yaratmış, eyni zamanda borc öhdəliklərinin yeni borclanma ilə 

ödənilməsi zamanı faiz dərəcələrinin artması ehtimalını şərtləndirmişdir.  

Bununla yanaşı, xarici dövlət borcunun (əsas borcun) ödənişinin daxili dövlət borcu ilə 

əvəzlənməsi təqdirində növbəti ilin büdcə layihəsinə uyğun olaraq büdcə kəsirinin 

maliyyələşdirilməsi və faktiki daxili borcun yenidən maliyyələşdirilməsi nəzərə alınmaqla təqribən 3,0 

mlrd manat dövlət qiymətli kağızlarının emissiyası tələb ediləcəkdir ki, bu da büdcənin icrası 

prosesindən asılı olaraq növbəti ildə borclanma həcminin əhəmiyyətli artımına təsir etməklə yanaşı, 

mövcud iqtisadi durumda bank kreditlərinin real sektora transformasiyasını məhdudlaşdırmaqla, 

geniş investor bazasına malik olmayan qiymətli kağızlar bazarında faiz artımına şərait yaratma 

ehtimalını yüksəltmiş olur. 

 

6.2.5. “Azərbaycan Respublikasında dövlət borcunun idarə edilməsinə dair orta 

və uzun müddət üçün Strategiya”da nəzərdə tutulmasına baxmayaraq  yeni strategiya 

hazırlanmamış, ötən dövr ərzində baş vermiş qlobal iqtisadi böhranlar və çağırışlar 

diqqətə alınaraq mövcud strategiya yenilənməmişdir.  

Strategiyanın 7.2.5-ci maddəsinə əsasən dövlət borcalmaları üzrə müəyyən olunan strateji 

məqsədlərə çatmaq üçün daxili bazarda dövlət qiymətli kağızlarının müddətinin mərhələli şəkildə 

uzadılması həyata keçirilsə də, faktiki olaraq bazarda investor şəbəkəsinin genişlənməsinə nail 

olunmamış, bazarda daha geniş auditoriyanı əhatə edəcək rəqabət mühiti tam təmin edilməmişdir. 

İllər 

Faiz ödənişləri Əsas borc üzrə ödənişlər Cəmi 

məbləğ xüsusi çəkisi, % məbləğ xüsusi çəkisi, % məbləğ % 

2022 225,1 97,0 6,9 3,0 232,0 100,0 

2023 230,0 100,0 0,0 0,0 230,0 100,0 
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Belə ki, Bakı Fond Birjasının dərc etdiyi illik statistik məlumatlara əsasən 2021-ci ildə 2020-ci ilə 

nisbətən dövriyyənin 2398,7 mln. manat və ya 18,6% artmasına baxmayaraq, korporativ qiymətli 

kağızların dövriyyəsi 1302,8 mln. manat və ya 61,1% azalmış, artım əsasən repo əməliyyatlarının 

hesabına (5042,2 mln. manat və ya 2,3 dəfə) olmuşdur. Eyni tendensiya 3 illik dövrün müqayisəsi 

zamanı da ortaya çıxır. Belə ki, 2021-ci ilin nəticələrinin 2019-cu ilin nəticələri ilə müqayisəsi zamanı 

ümumi dövriyyənin 1267,1 mln. manat və ya 9,0% artması  əsasən repo əməliyyatlarının həcminin 

6068,8 mln. manat və ya 5,4 dəfə artması nəticəsində baş vermişdir. 

Digər tərəfdən  repo əməliyyatlarında baş verən artımların tərkibinin təhlili onların əsasən 

dövlət istiqrazları üzrə baş verdiyini deməyə əsas verir. 

Bakı Fond Birjası tərəfindən dərc edilmiş statistik hesabatlardakı üzvlərin listinqinə əsasən 

birjanın ən reytinqli 5 üzvünün dövriyyəsinin ümumi birja üzvlərinin dövriyyəsində xüsusi çəkisinin 

illər üzrə artımı müşahidə olunmuşdur. 

Qeyd olunanları nəzərə alaraq mövcud strategiyada nəzərdə tutulmuş təkrar bazarın 

formalaşdırılması istiqamətində görülən işlər praktik olaraq istənilən qədər təsirli olmamış və mövcud 

investor şəbəkəsinin məhdudluğu müşahidə olunmuşdur. 

 Eyni zamanda, Strategiyada hədəflənən qiymətli kağızlar bazarının inkişaf etdirilməsinin 

vacibliyini nəzərə alaraq yalnız borc öhdəliklərinin həcminin artırılması ilə deyil, onun pul siyasəti ilə 

fiskal siyasətin qarşılıqlı vəhdəti çərçivəsində yeni maliyyə alətləri emissiya etməklə investorların 

bazara cəlb edilməsi, geniş investor şəbəkəsinin yaradılması, azad rəqabət mühitinin 

formalaşdırılması, əlavə emissiyalarla sterilizasiyası və bazarın inkişafına təsirinin 

qiymətləndirilməsinin vacibliyini bildiririk. 
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VII BÖLMƏ.TÖVSİYƏLƏR  
 

A. “Büdcə zərfi”nin məlumatlılığının zənginləşdirilməsinə dair 

  1.2.3-cü nəticə üzrə 

1. Bəzi sosial-iqtisadi proqnoz göstəricilərinin və fiskal proqnozların 2023-cü ilin “Büdcə zərfi”ndə 

bir neçə ssenaridə əks etdirildiyi diqqətə alınaraq bu təcrübənin genişləndirilməsini, əsas və törəmə 

göstəricilərin (əhalinin gəlirlərinin, orta aylıq əməkhaqqı, tədiyə balansının, əsas kapitala yönəldilmiş 

investisiyaların) müxtəlif ssenaridə proqnozlarının verilməsini  və bunun fiskal göstəricilərə təsirinin 

qiymətləndirilməsini; 

 1.2.4-cü nəticə üzrə 

2. dövlət büdcəsinin layihəsinin tərtibində istifadə edilən makroiqtisadi göstəricilərin tərkibinə 

yenidən baxılmasını və həmin tərkibin “Büdcə zərfi”nə daxil edilməsi üçün hüquqi aktlarda (“Dövlət 

büdcəsinin tərtibi və icrası Qaydaları”nda) dəyişiklik edilməsini; 

 2.1.3-cü nəticə üzrə 

3.  “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 16.1.9-cu maddəsi 

diqqətə alınmaqla dövlət büdcəsi haqqında Qanun layihəsinə vahid xəzinə hesabının sərbəst 

qalığından bağlanılması nəzərdə tutulmuş əsas borc ödənişlərinin məbləğinin də daxil edilməsini; 

 2.2.1-cü nəticə üzrə 

4. ölkənin strateji sənədi üzrə tədbirlərin maliyyə təminatının funksional və iqtisadi təsnifat üzrə 

konkretləşdirilərək (“Sair xərclər” və digər kimi təsnifləşdirilən xərclərdə deyil) aidiyyəti xərclər üzrə 

proqnozlaşdırılmasını, strateji sənədə dair qeyri-maliyyə məlumatlarının (nəzərdə tutulmuş 

tədbirlərin açıqlanmasını) “Büdcə zərfi”nə daxil edilməsini; 

2.4.2-ci nəticə üzrə 

5. Ölkə üçün təsdiq edilmiş DİM-lər üzrə prioritetlər və onlara dair göstəricilər nəzərə alınmaqla 

dövlət büdcəsi xərclərinin DİM-lərlə əlaqələndirilməsi, dövlət büdcəsinin gəlirlərinə dair hüquqi aktlar 

üzrə nəzərdə tutulmuş dəyişikliklərin daxilolmalara təsirinin qiymətləndirilməsi barədə məlumatların 

“Büdcə zərfi”nə daxil edilməsini, Zərfdə qeyri-maliyyə məlumatlarının, büdcə parametrləri üzrə 

keyfiyyət göstəricilərinin artırılmasını;  

2.5.1-ci nəticə üzrə 

6. fiskal risklərə dair təhlillərin Hesablama Palatası tərəfindən Rəydə qeyd edilən istiqamətlər 

üzrə genişləndirilməsini, risklərin büdcə göstəricilərinə təsirinin və risklərin mümkünlük dərəcəsinin 

qiymətləndirilməsini, “Büdcə zərfi”ndə göstərilən risklərdən icra prosesində reallaşanlar və onların 

təsiri barədə məlumatın aidiyyəti ilin dövlət büdcəsinin icrasına dair hesabatında əks etdirilməsini; 

7. icmal büdcə, o cümlədən dövlət büdcəsinin gəlir parametrində təbii qazın əhəmiyyətinin artdığı 

diqqətə alınaraq, təbii qazın qiyməti üzrə proqnozların “Büdcə zərfi”nə daxil edilməsi üçün hüquqi 

aktlara əlavələrin edilməsini, eyni zamanda təbii qazın qiymətinin icmal büdcə, o cümlədən dövlət 

büdcəsinin gəlir parametrinə təsirləri barədə məlumatın fiskal risklərin təhlilində verilməsini; 
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2.7.1-ci nəticə üzrə 

8. xalis maliyyə aktivləri üzrə cari vəziyyətə dair göstəricilərlə yanaşı, proqnozlaşdırılmış 

göstəricilər barədə də məlumatın verilməsini, xalis maliyyə aktivlərinin makrofiskal siyasətin 

təhlilində istifadə edilən əsas vacib göstəricilərdən olduğunu və ölkə üzrə konsolidə edilmiş 

hesabatların tərtibinə keçid zamanı xüsusi önəm daşıdığı diqqətə alınaraq, maliyyə aktivləri ilə 

yanaşı, qeyri-maliyyə aktivləri barədə məlumatların “Büdcə zərfi”nə daxil edilməsi üçün tədbirlər 

planının müəyyənləşdirilməsini; 

2.8.1-ci nəticə üzrə 

9. ortamüddətli büdcə planlaşdırılması işinin gücləndirilməsini və əvvəlki illərdə verilmiş 

proqnozların dəyişdirilməsi səbəbləri barədə məlumatın “Büdcə zərfi”nə daxil edilməsini; 

3.2.1-ci nəticə üzrə 

10. Qanun layihəsinin tərtibi zamanı, xərclərdə olduğu kimi, gəlir mənbələrinin əks etdirilməsi 

zamanı da VBT-nin tələblərinin diqqətə alınmasını; 

4.6.1-ci nəticə üzrə 

11. “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun tələbləri diqqətə alınaraq 

dövlət proqramlarının maliyyə təminatına dair məlumatların “Büdcə zərfi”nə ayrıca sənəd kimi daxil 

edilməsini; 
 
 

B. “Büdcə sistemi haqqında” Qanuna dəyişikliklərə dair 

2.1.1-ci nəticə üzrə 

12. dövlət büdcəsinin əsas parametrləri üzrə proqnoz göstəricilərinin əsas makroiqtisadi 

göstəricilərə və ölkənin strateji sənədlərinə uyğunluğunun qiymətləndirilməsi məqsədilə dövlət 

büdcəsinin layihəsi ilə eyni vaxtda (sentyabr ayının 15-dək) “Büdcə zərfi”nə daxil edilən digər 

məlumatların (konsepsiya, sosial-iqtisadi proqnozların və s.) da Hesablama Palatasına təqdim 

edilməsi üçün qanunverilicikdə (“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 11-

ci maddəsində) dəyişikliklərin edilməsini; 

 2.1.3-cü nəticə üzrə 

13. 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; 

2.4.2-ci nəticə üzrə 

14. “Açıq Büdcə İndeksi”ndə ölkəmizin mövqeyinin yaxşılaşdırılması kimi hədəflərin 

reallaşdırılması məqsədilə büdcə sənədləşməsinin təkmilləşdirilməsi, “Büdcə sistemi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun 12, 16, 18, 20-ci maddələrinə Hesablama Palatası tərəfindən 

təklif edilən dəyişikliklərin diqqətdə saxlanılmasını; 

2.6-cı nəticə üzrə 

15. icmal büdcənin xərcləri ilə yanaşı, icmal büdcənin gəlirlərinin də təsnifata uyğun “Büdcə 

zərfi”nə daxil edilməsini və  icmal büdcənin icrası barədə hesabatların gəlir və xərclərin təsnifatına 
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uyğun təqdim edilməsi üçün “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa 

müvafiq dəyişikliklərin edilməsini; 

2.7.1-ci nəticə üzrə 

16. xalis maliyyə aktivlərinin anlayışının əhatə etdiyi sektorun (dövlət (public) sektoru, ümumi 

dövlət idarəetməsi (general goverment) və s.) dəqiqləşdirilməsi məqsədilə qanunvericilikdə tətbiq 

edilmiş yanaşmaya yenidən baxılmasını; 

4.7.1-ci nəticə üzrə 

17. “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda büdcə planlaşdırılmasının 

strateji mərhələsini ehtiva edən OMXÇ ilə bağlı fəaliyyətin tənzimlənməsinə dair müddəaların əks 

etdirilməsini;  
 
 

 

C. Fiskal institutlar və islahatlar, o cümlədən büdcə qaydası və OMXÇ-yə dair 

 2.3.1-ci nəticə üzrə 

18. Dövlət Neft Fondundan dövlət büdcəsinə transfert üzrə məhdudiyyətin dolayı deyil, birbaşa 

müəyyənləşdirilməsini və ya DNF aktivlərinin kritik həcminin müəyyən edilməsini; 

19. 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 nisbi ifadə ilə yanaşı, mütləq ifadədə də 

müəyyənləşdirilməsini; 

2.8.1-ci nəticə üzrə 

20. ortamüddətli dövrdə gəlir daxilolmalarının kompleks şəkildə artırılması, gəlirlərin 

inzibatçılığının yüksəldilməsi və vergi siyasəti üzrə hədəflərin daha optimal formada idarə edilməsi, 

gəlirlərin proqnozlaşdırılmasının təkmilləşdirilməsi üçün ortamüddətli gəlir strategiyasının 

hazırlanmasını; 

3.2.13-cü nəticə üzrə 

21. dövlət büdcəsində səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlərin 

proqnozlaşdırılması üçün dövlət sektorunun müəssisələri üzrə meyarların müəyyən edilməsini; 

4.4.2-ci nəticə üzrə 

22. beynəlxalq təcrübədə mövcud təlimatlar və ayrı-ayrı ölkələrin praktikası nəzərə alınmaqla 

xərclərin hesablanılmasının yeni yanaşma (xərclərin məsrəflər  və qeyri-maliyyə aktivlərinin artması 

kimi təsnif edilməsi) əsasında həyata keçirilməsini; 

4.4.5-ci nəticə üzrə 

23. 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; 
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4.5.2-ci nəticə üzrə 

24. publik hüquqi şəxslərə və dövlət müəssisələrinə dövlət büdcəsinin vəsaitin icrasının 

xəzinədarlığın müşayiəti ilə həyata keçirilməsini, publik hüquqi şəxslər üzrə dövlət büdcəsi vəsaiti 

hesabına maliyyələşdirmə mexanizminin təkmilləşdirilməsini; 

25. dövlət sifarişləri üzrə müvafiq xidmət siyahısının konkretləşdirilməsini, sifarişlərlə bağlı xərc 

normativlərinin müəyyən edilməsini, dövlət sifarişinin formalaşması prosesinin 

elektronlaşdırılmasını; 

4.5.4-cü nəticə üzrə 

26. büdcə parametrlərinin düzgün uçotunun və hesabatlılığının təmin edilməsi, eləcə də büdcə 

parametrlərinin iqtisadi göstəricilərlə əlaqəsinin qiymətləndirilməsi üçün VBT-yə yenidən baxılmaqla 

GFSM-ə uyğunlaşdırılmasını; 

4.6.1-ci nəticə üzrə 

27. proqramlılığa dair vahid yanaşmanın (məsələn, ənənəvi dövlət proqramları ilə OMXÇ-nin 

proqramları arasında, proqramlar və Strategiya arasında uzlaşmanın) tətbiq olunmasını, 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, proqramlar üzrə büdcələşməyə dair meyarların 

hazırlanmasını, zəruri hesab edilən, icra müddəti isə başa çatmış proqramlara dövlət büdcəsindən 

xərc nəzərdə tutulması üçün icra müddətlərinə yenidən baxılmasını; 
 

4.7.1-ci nəticə üzrə 

28. OMXÇ islahatının reallaşdırılmasında mühüm olan dövlət büdcəsinin xərcləri üzrə proqram 

təsnifatının hazırlanmasını və VBT-yə daxil edilməsini;  

29. OMXÇ üzrə indikatorların sayının optimallaşdırılmasını, keyfiyyət göstəricilərin sayının 

artırılmasını, indikatorlar üzrə faktiki göstəricilərin yığılması işinin təkmilləşdirilməsini, yeni siyasət 

təşəbbüsü ilə bağlı məhdudiyyətlərin büdcə planlaşdırılmasında nəzərə alınmasını, 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; 
 

D. Büdcənin statistikası və uçotuna dair  

1.2.6-cı nəticə üzrə 

30. əsas makroiqtisadi göstəricilərin proqnozlaşdırılması zamanı dövlət büdcəsinin tərtibində 

iştirak edən orqanlar tərəfindən əlaqəli göstəricilərin (məsələn, məhsula və idxala vergilər) 

hesablanılmasının diqqətdə saxlanılmasını və bunun proqnozların tərtibində nəzərə alınmasını; 

2.5.2-ci nəticə üzrə 

31. vahid xəzinə hesabının sərbəst qalığından ayrılmaqla gəlir parametrinə aid edilən və ikili 

uçotun yaranmasına səbəb olan əməliyyatların aradan qaldırılmasını; 
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2.6.1-ci nəticə üzrə 

32. icmal büdcənin xərclərinin iqtisadi təsnifatın aidiyyəti istiqamətləri üzrə düzgün göstərilməsini, 

icmal büdcənin bütün komponentləri üzrə büdcə planlaşdırılması və icrasında vahid büdcə 

təsnifatının tətbiqini; 

2.7.1-ci nəticə üzrə 

33. xalis maliyyə aktivləri üzrə təcrübədə tətbiq edilən yanaşmalara (vahid xəzinə hesabının qalığı 

və ya sərbəst qalığının hesablamalara daxil edilməsi ilə bağlı məsələyə, dövlət müəssisələrinin 

dövlət büdcəsi qarşısında öhdəliklərinə xidmət üzrə cari ilə düşən məbləğ komponentinə) yenidən 

baxılmasını və zaman uzlaşmasının təmin edilməsini; 

4.2.2-ci nəticə üzrə 

34. məqsədli büdcə fondlarının gəlirlərinin dövlət büdcəsinin gəlir parametrində nəzərə alınmasını; 

4.4.5-ci nəticə üzrə 

35. dövlət büdcəsindən “Subsidiyalar” kimi ayırmalar üzrə yalnız qarşılıqsız cari transferti xarakterizə 

edən xərclərin nəzərdə tutulmasını; 

4.5.1-ci nəticə üzrə 

36. bölüşdürülməmiş xərclərin növbəti büdcələrdə payının bir qədər də azaldılmasını; 

4.5.2-ci nəticə üzrə 

37. dövlət sifarişləri üzrə vəsait ayrılmasının “Subsidiya”lardan həyata keçirilməməsini; 

4.5.4-cü nəticə üzrə 

38. 2023-cü ilin dövlət büdcəsinin layihəsi üzrə büdcənin gəlir və xərclərinin VBT-yə uyğun 

nəzərdə tutulması ilə bağlı qeyd edilmiş məsələlərin növbəti ilin büdcə layihəsində nəzərə alınmasını 

(aidiyyəti təkliflər müvafiq icra hakimiyyəti orqanına göndərilmişdir). 

 

Yuxarıda qeyd olunan araşdırmaların və təhlillərin nəticələrini ümumiləşdirərək, 

Hesablama Palatası belə qənaətə gəlir ki, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə 

təqdim edilmiş “Azərbaycan Respublikasının 2023-cü 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 2023-cü il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun layihəsinə baxılmasını tövsiyə edir. 
 

Rəy 2022-ci il 27 oktyabr tarixində Hesablama Palatası Kollegiyasında müzakirə 

edilərək təsdiq edilmişdir.  
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