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ÜMUMİ MƏLUMATLAR 
 

“Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanun layihəsinə və Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsinin 

icrasına dair illik hesabata Hesablama Palatasının rəyi (bundan sonra Rəy) “Hesablama Palatası 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 6.0.2, 7.0.2, 24-cü, “Büdcə sistemi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununun 20.5-ci maddələrinin tələblərinə əsasən, habelə “Dövlət 

büdcəsinin icrası barədə müvafiq qanun layihəsinə və illik hesabata dair Hesablama Palatasının 

rəyinin hazırlanması, baxılması və təsdiq edilməsi Qaydaları”na uyğun hazırlanmışdır. 

Rəyin tərtib olunmasında “Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 29 dekabr tarixli 233-VIQ nömrəli Qanunundan, “Azərbaycan 

Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə 

bağlı bir sıra məsələlər barədə” 2020-ci il 30 dekabr tarixli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Fərmanından, “Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsi və dövlət büdcəsinin icrasına dair illik hesabatdan, 

həmçinin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 15 may tarixli 72 nömrəli Fərmanı ilə 

təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin dövlət qurumlarına təqdim etdiyi 

hesabatların formaları və onların təqdim edilməsi Qaydası”na uyğun təqdim edilən hesabat və 

məlumatlardan, 2021-ci il və əvvəlki illər üzrə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

hesabatlarından, İqtisadiyyat Nazirliyinin, Dövlət Gömrük Komitəsinin aylıq və illik hesabatlarından, 

Mərkəzi Bankın, Dövlət Statistika Komitəsinin rüblük hesabat və statistik məlumatlarından, 

Hesablama Palatası tərəfindən həyata keçirilən kənar dövlət maliyyə nəzarəti tədbirlərinin və 

təhlillərin nəticələrindən, Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu, OPEC və s. bu kimi nüfuzlu 

beynəlxalq təşkilatların hesabat və tədqiqatlarından, həmçinin dövlət büdcəsinin vəsaitlərinin 

istifadəsi ilə bağlı qurumlar tərəfindən Hesablama Palatasına təqdim edilmiş hesabat və 

məlumatlardan istifadə edilmişdir. 

Hesablama Palatasının Rəyinin hazırlanması zamanı INTOSAI P1 – Lima Bəyannaməsinin 

(Auditin Təməl Prinsipləri Bəyannaməsi) 2-ci maddəsinin tələbləri nəzərə alınmışdır. Belə ki, 

standarta əsasən sonrakı audit Ali Audit Orqanının mütləq vəzifəsidir.  

“Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanun layihəsinə və Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsinin 

icrasına dair illik hesabata Hesablama Palatasının rəyi” icra edilmiş dövlət büdcəsinə dair Qanun 

layihəsi və illik hesabatın mövcud qanunvericilik aktlarına uyğunluğu, icra edilmiş dövlət büdcəsinin 

gəlirləri və xərcləri, dövlət borcu və büdcə kəsirinin göstəricilərinin əsaslılığı (başa çatdırılmış nəzarət 

tədbirləri üzrə) və tamlığı, həmçinin bu göstəricilərin əsas makroiqtisadi parametrlərə uyğunluğu, 

qabaqcıl təcrübəyə adekvatlığı 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 məqsədilə zəruri 

olan prosedurlarla müqayisədə məhduddur, lakin ehtimal edilir ki, əminlik səviyyəsi nəzərdə tutulan 
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istifadəçilər üçün əhəmiyyət kəsb edəcək. Məhdud əminlik hesabatında təmin olunan əminliyin 

məhdud mahiyyəti çatdırılır. 

Rəydə həmçinin 2021-ci ilin sonuna mövcud olan debitor borclar, hesabat ilində dövlət 

satınalmaları ilə bağlı ümumi məlumatlar, ortamüddətli xərclər çərçivəsinin, dövlət proqram və 

tədbirlərinin, eləcə də işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası ilə bağlı 

ayrılmış dövlət vəsaitlərinin analitik prosedurlarla araşdırılması diqqətdə saxlanılmış, bəzi 

parametrlərin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi, müvafiq dövrə başa çatdırılmış auditlər üzrə 

nəticələr əks etdirilmişdir.  

Rəydə 2021-ci ilin dövlət büdcəsinin layihəsi ilə birgə təqdim edilmiş məlumatlarda əks 

etdirilmiş proqnoz göstəriciləri ilə yanaşı, icra prosesində müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 

il ərzində aparılmış dəyişikliklərlə müəyyən olunmuş proqnoz göstəricilərinə, həmçinin 2021-ci il 

dövlət büdcəsinin icrası haqqında Qanun layihəsi və illik hesabatda müəyyən edilmiş göstəricilərə 

əsaslanılmışdır.  

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. Əldə edilmiş nəticələr əsasında sonda Hesablama Palatasının 

tövsiyələri əks etdirilmişdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dövlət büdcəsinin icrasına rəy                                                                                               2021         

6 

l BÖLMƏ. DÖVLƏT BÜDCƏSİNİN İCRA EDİLDİYİ MAKROİQTİSADİ 

MÜHİT 

 

1.1 Dünya üzrə əsas iqtisadi meyillər 

 

2021-ci il dünya iqtisadiyyatı üçün əsasən iqtisadi artımın bərpası və inflyasiyanın sürətlənməsi 

ilə yadda qalsa da, ümumilikdə aşağıdakı meyillərlə xarakterizə edilə bilər: 

 Məhdudiyyətlərin tədricən yüngülləşdirilməsi ilə məcmu tələbdə canlanma izlənmiş; 

 yüksələn tələb ilə təklif arasında uyğunsuzluq müşahidə olunmuş; 

 təklifin tələbə qarşı çevik olmaması xammal bazarında qiymətlərin nəzərəçarpacaq 

dərəcədə yüksəlməsi ilə nəticələnmiş; 

 iqtisadi artımı stimullaşdıran fiskal siyasət inflyasiyaya təzyiqləri artırmış, ölkələr üçün 

iqtisadi artım və ya inflyasiya seçimi aktuallaşmışdır.  

 

1.1.1. Hesabat ilində sərt karantin rejiminin nisbətən yumşaldılması, 

məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması ilə qlobal aktivliyin tədricən bərpası iqtisadi 

əməliyyatların əhatəsinin davamlı olaraq yüksəlməsinə səbəb olmuş, ölkələr üzrə 

əhəmiyyətli iqtisadi artımlar qeydə alınmışdır. 

2020-ci ildən fərqli olaraq, hesabat ilində qlobal tələbin həcmində canlanma müşahidə edilmiş, 

fiskal və monetar stimulların təsiri ilə artan istehlak xərcləri, həmçinin investisiya qoyuluşlarının 

yüksəlməsi iqtisadi bərpa ilə müşayiət edilmişdir. Həm inkişaf etmiş, həm də inkişaf etməkdə olan 

ölkələrdə əhəmiyyətli iqtisadi artımlar qeydə alınmış, əvvəlki ilə nisbətən nəzərəçarpacaq fərqin 

yaranması aşağı baza effekti səbəbi ilə mümkün olmuşdur (Şəkil 1).  

 
Şəkil 1. Əsas ticarət tərəfdaşları və post-sovet ölkələrində iqtisadi artım, % 

 

Şəkil BVF-in məlumatları əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir  
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Şəkildən də göründüyü kimi, həm əsas ticarət tərəfdaşlarında, həm də post-sovet ölkələrində 

iqtisadi artım dinamikası oxşar olmuş, bu ölkələr qrupu üzrə orta hesabla 2020-ci ildə 3,5% azalma 

qeydə alınsa da, 2021-ci ildə qrup üzrə orta iqtisadi artım göstəricisi 6%-ə qədər yüksəlmişdir.  

Yüksəlməkdə davam edən tələb həcminə təklif sahiblərinin çevik reaksiyası təmin olunmamış, 

bu faktor iqtisadi artımın daha sürətli bərpasına nisbətən mane olmuşdur. Belə ki, ilin ikinci yarısında 

dünyanın əsas iqtisadi güc mərkəzlərində fiskal stimulların nisbətən azalması, təchizat 

problemlərinin meydana çıxması tələb-təklif uyğunsuzluğuna təsir etmiş, yeni ştammlarla əlaqədar 

bəzi yerlərdə məhdudiyyətlərin yenidən tətbiq edilməsi isə tələb-təklif ətrafında tərəddüdləri 

yüksəltmişdir. 

2021-ci ildə əhəmiyyətli qlobal iqtisadi artımın müşahidə olunacağı Beynəlxalq Valyuta 

Fondunun proqnozlarında öz əksini tapmış, il ərzində proqnozlara cüzi dəyişiklik edilməklə, 

gözləntilər demək olar ki dəyişilməz saxlanmış, qlobal iqtisadi artım, o cümlədən inkişaf etmiş və 

inkişaf etməkdə olan ölkələr qrupu üzrə faktiki və proqnoz göstəriciləri arasında kəskin fərq 

izlənməmişdir. Dərc edilmiş icmallara əsasən, ilin əvvəlində aparılmış qiymətləndirmələrlə qlobal 

iqtisadi artımın 6% olacağı proqnozlaşdırılmış, ilin sonunda koronavirus infeksiyasının yeni 

ştammlarının səbəb ola biləcəyi təhlükələr nəzərə alınmaqla ilkin proqnoza cüzi düzəliş edilmiş, ilkin 

proqnoz və faktiki statistik göstərici arasında fərq 0,1 faiz bəndinə bərabər olmuşdur. Oxşar meyil 

inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələr qrupları üzrə də izlənmişdir. Qruplar üzrə göstəricilərdə 

proqnoz və fakt rəqəmləri arasında fərqin demək olar ki izlənməməsi fonunda bəzi ölkələr üzrə 

müvafiq müqayisə zamanı fərqlər müşahidə edilmişdir (Cədvəl 1).  

 
Cədvəl 1. Bəzi ölkə qrupları və ölkələr üzrə iqtisadi artıma dair proqnoz və fakt göstəricilərinin 
müqayisəsi, % 

Ölkə qrupları / Ölkələr 
2021 

Aprel buraxılışı Oktyabr buraxılışı Fakt 

Dünya 6,0 5,9 6,1 

İEÖ 5,1 5,2 5,2 

İEOÖ 6,7 6,4 6,8 

Rusiya 3,8 4,7 4,7 

Türkiyə 6,0 9,0 11,0 

Çin 8,4 8,0 8,1 

ABŞ 6,4 6,0 5,7 

Almaniya 3,6 3,1 2,8 

Fransa 5,8 6,3 7,0 

Ukrayna 4,0 3,5 3,4 

İtaliya 4,2 5,8 6,6 

İran 2,5 2,5 4,0 

Böyük Britaniya 5,3 6,8 7,4 

Cədvəl BVF-in məlumatları əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.  
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1.1.2. İstehsal həcminin yüksəlməsi yanacağa olan tələbin artımını 

şərtləndirmiş, neftə olan məcmu tələb və məcmu neft təklifi arasında fərqlərin 

müşahidə edilməsi neftin qiymətinin əhəmiyyətli artması ilə nəticələnmiş, bu isə 

beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən verilmiş aşağı neft qiymətlərinə dair proqnozlara 

yenidən baxılmanı labüd etmiş, neft ixracatçıları üzrə cari hesablar balansında profisit 

izlənmişdir. 

Neft bazarında tələb və təklifin rüblər üzrə təhlili göstərir ki, 2020-ci ildə müşahidə olunan izafi 

təklif tendensiyasının tam əksinə olaraq, 2021-ci ilin bütün rübləri ərzində neft bazarlarında tələb 

artıqlığı qeydə alınmış, tələb və təklif həcmlərində fərq ilin sonlarına doğru yüksələn dinamika ilə 

hərəkət etmişdir. OPEC təşkilatı tərəfindən dərc edilmiş statistikaya əsasən, baxılan dövrdə 

sözügedən təşkilat üzrə orta günlük neft hasilatı 26,3 mln. barel olmaqla, ona olan tələbdən 1,7 mln. 

barel az olmuşdur. Tələbin davamlı olaraq yüksəlməsi və koronavirus infeksiyası ilə bağlı 

tərəddüdlərin azalması fonunda OPEC nefti üzrə ən yüksək tələb və təklif həcmi 4-cü rübdə 

müşahidə olunmuş, həmin dövr ərzində OPEC səbəti üzrə orta rüblük neft qiyməti özünün pik 

həddinə yüksəlmişdir (79,0 ABŞ dolları). Sadalanan faktorlar digər neft markaları üzrə də qiymətlərin 

yüksəlməsi ilə nəticələnmiş, orta neft qiymətlərində il ərzində 68,3% artım qeydə alınmış, ən yüksək 

orta günlük neft tələbi həcminə müvafiq olaraq, rüblər üzrə neftin ən yüksək qiyməti də sonuncu 

rübdə müşahidə edilmişdir (Şəkil 2). 
 

Şəkil 2. Neftə məcmu tələb və məcmu neft təklifi, mln. barel/gün, neftin qiyməti* ABŞ dolları ilə 

*Brent, OPEC səbəti və “WTI” markaları üzrə orta qiymət 
Şəkil OPEC təşkilatının aylıq statistik bülletenləri əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.  

 

Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən xam neftin 2021-ci il üzrə orta illik dünya bazar qiymətinə dair 

ilkin proqnozları əsasən 45 ABŞ dolları ətrafında olsa da, il ərzində müşahidə olunan meyillər “daha 

uzun müddət yüksək qiymətlər” (higher for longer) fikirlərini formalaşdrımaqla proqnozlara yenidən 

baxılmanı və əhəmiyyətli düzəlişləri şərtləndirmişdir. Belə ki, bir neçə dəfə həyata keçirilmiş 

dəqiqləşdirmələr zamanı artım istiqamətində düzəlişlər edilmiş, orta illik proqnozlar ilin əvvəlində 55 

ABŞ dolları, ilin sonunda isə 65 ABŞ dolları səviyyəsində nəzərdə tutulmuşdur.  
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2021-ci ildə xam neftin orta illik qiyməti əvvəlki il ilə müqayisədə Brent markası üzrə 63,9%, 

“WTI” markası üzrə 72,8%, OPEC səbəti üzrə isə 68,5% bahalaşmışdır. Hesabat ilinin oktyabr 

ayında neftin qiymətinin əvvəlki ayla müqayisədə təxminən 12% yüksəlməsinin əsas səbəbi Avropa 

və Asiyada qaz qiymətlərinin bahalaşması fonunda qış aylarında “qazdan neftə keçid” gözləntiləri ilə 

izah edilir. Belə ki, oktyabr ayında əvvəlki aya nisbətən Brent nefti üzrə 11,8%, “WTI” markalı neft 

üzrə 13,9%, OPEC səbəti üzrə isə 11,1% bahalaşma izlənmişdir.  

Hesabat ilində əvvəlki ilə nisbətən neft hasilatının yüksəldilməsi və neft qiymətlərində 

əhəmiyyətli artımın izlənməsi əsas neft ixracatçılarında ÜDM-in məbləğində əhəmiyyətli artımla 

müşayiət olunmuş, bu ölkələr üzrə cari hesablar balansında müsbət profisit qeydə alınmışdır. BVF-

in məlumatlarına əsasən aparılmış hesablamalar göstərir ki, Orta Şərq və Mərkəzi Asiya regionunda 

neft ixracatçıları üzrə 2020-ci ildə ÜDM-in orta illik nominal 7,6% azalması hesabat ilində qrup üzrə 

21,9% artımla əvəzlənmiş, ən yüksək nominal artımlar İran və Küveyt üzrə müvafiq olaraq, 52,0% 

və 27,8% olmaqla qeydə alınmışdır. ÜDM-in məbləğində yüksək artımla yanaşı, cari hesablar 

balansının ÜDM-ə nisbəti üzrə də ən yüksək göstərici Küveyt iqtisadiyyatında müşahidə olunmuş, 

bu nisbət 16,1%-ə bərabər olmuşdur (Cədvəl 2).  

Cədvəl 2. Neft məhsulları ixrac edən region ölkələri üzrə bəzi əsas iqtisadi göstəricilər, % 

Orta Şərq və Mərkəzi Asiya 
ölkələri 

İqtisadi artım 
Cari hesablar balansının  

ÜDM-ə nisbəti 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Neft ixracatçıları 0,3 -4,2 6,5 2,9 -1,9 5,1 

Səudiyyə Ərəbistanı 0,3 -4,1 3,2 5,9 -2,8 6,6 

İran -6,5 3,4 4,0 1,1 -0,1 2,0 

Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri 1,7 -6,1 2,3 8,4 3,1 11,7 

Qazaxıstan 4,5 -2,6 4,0 -3,6 -3,7 -3,0 

Əlcəzair 0,8 -4,9 4,0 -10,1 -12,7 -2,8 

İraq 4,4 -15,7 5,9 1,1 -10,8 5,9 

Qatar 0,8 -3,6 1,5 2,4 -2,4 14,7 

Küveyt 0,4 -8,9 1,3 9,4 16,7 16,1 

Oman  -0,8 -2,8 2,0 -4,6 -13,7 -3,7 

Türkmənistan 6,3 -3,4 4,9 5,1 -2,6 2,0 

Cədvəl BVF-in məlumatları əsasında Hesablama Palatası tərəfindən hazırlanmışdır.  
 

1.1.3. Tələb-təklif uyğunsuzluğu səbəbi ilə xammal bazarlarında enerji və qeyri-

enerji məhsulları üzrə qiymətlərin kəskin artması inflyasiyaya təzyiqlərin əhəmiyyətli 

yüksəlməsi ilə nəticələnmiş, bununla da sürətlənən inflyasiya prosesləri hesabat 

ilinin əsas riskinə çevrilmişdir. 

Hesabat ilində pandemiya ilə əlaqədar tərəddüdlərin azalması və məhdudiyyətlərin 

yüngülləşdirilməsi səbəbi ilə sürətlə bərpa olunan tələbə təklif tərəfdən müvafiq reaksiyanın təmin 

olunmaması xammal bazarlarında qiymətlərin artması ilə müşayiət olunmuş, bu isə dünya üzrə 

inflyasiya proseslərinin sürətlənməsi ilə nəticələnmişdir. İqtisadi aktivliyin stimullaşdırılması 

məqsədilə ölkələr tərəfindən fiskal paketlərin reallaşdırılmağa davam etməsi də inflyasiyaya 

təzyiqləri artırmış, əhəmiyyətli qiymət artımının davametmə müddəti ilə bağlı beynəlxalq təşkilatların 

tərəddüdləri yüksəlmişdir. Dünya Bankının cari ilin aprel ayında dərc etdiyi xammal qiymətləri üzrə 
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statistikaya istinadən, enerji məhsulları üzrə qiymətlər indeksi 2020-ci il ilə müqayisədə 82,0% 

artaraq xammal qrupları arasında ən yüksək artıma malik olmuşdur (Şəkil 3). Xam neftlə yanaşı, bu 

qrupa daxil olan digər enerji məhsullarında da bahalaşma müşahidə edilmiş, əvvəlki ilə nisbətən 

kömürün qiyməti 2,3 dəfə, təbii qaz qiymətləri 2,9 dəfə, o cümlədən Avropada təxminən 5,0 dəfə 

yüksəlmişdir. Sözügedən enerji məhsullarının qiymətlərində izlənən əhəmiyyətli artımlar daha soyuq 

qış gözləntiləri ilə əlaqədar tələb həcminin sürətlə artması, həmçinin tədarük prosesində ləngimələr 

ilə izah olunur. 

 

Şəkil 3. Xammal və ölkə qrupları (sağ ox) üzrə qiymət indekslərinin dəyişməsi, % 

Şəkil Dünya Bankı və BVF-in məlumatları əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 
 

Hesabat ilində qeyri-enerji xammalları qrupu üzrə qeydə alınmış qiymət artımı son illərdə 

izlənmiş ən yüksək göstərici olmuş, bu əhəmiyyətli artım əsasən kənd təsərrüfatı xammalları üzrə 

qiymətlərin bahalaşması ilə əlaqəli olmuşdur. İstehlak məhsulları üzrə qiymət indekslərinin birbaşa 

artımına səbəb olan ərzaq məhsulları il ərzində 30,8% bahalaşmış, bu alt qrup üzrə qiymət indeksi 

2012-ci ildə qeydə alınmış ən yüksək səviyyədən cüzi fərqlənmişdir. Qiymətli metallar qrupu üzrə 

bahalaşma 5,0%-ə bərabər olmuş, qızılın digər metallarla müqayisədə yuxarı baza effekti fonunda 

qiymətinin demək olar ki dəyişməməsi digər metallar üzrə qeydə alınmış əhəmiyyətli artımları 

neytrallaşdıra bilmişdir.  

 

1.1.4. Bəzi ölkələrdə milli valyutanın ucuzlaşması idxal kanalları vasitəsilə 

qiymət artımına təsir etmiş, iqtisadi artım və ya inflyasiya arasında seçimin 

aktuallaşması mərkəzi banklar tərəfindən monetar siyasətə yenidən baxılmanı 

şərtləndirmişdir. 

2021-ci ildə inflyasiyaya xammal qiymətləri ilə yanaşı, bir çox ölkələrdə milli valyutanın 

ucuzlaşması səbəbi ilə idxal məhsullarının bahalaşması da təsir göstərmiş, baxılan dövrdə 

qiymətlərin davamlı yüksəlməsi inflyasiya və iqtisadi artım hədəfləri arasında seçimi 

aktuallaşdırmışdır. Belə ki, əksər ölkələrdə, xüsusilə də inkişaf etmiş ölkələrdə son illər üzrə 

inflyasiyanın ən pik həddinin izlənməsi və bu artımın mövsümi amillərlə bağlı olmaması inflyasiyanın 

hesabat dövrü üçün mühüm risk amili olduğunu deməyə əsas verməklə, mərkəzi banklar tərəfindən 

monetar siyasətə yenidən baxılmasını və həyata keçirilən siyasətin sərtləşdirilməsini zəruri etmişdir.  
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Ticarət tərəfdaşlarının heç də hamısında inflyasiyaya sərt monetar siyasət reaksiyası həyata 

keçirilməmiş, milli valyutaların ABŞ dollarına qarşı dinamikası fərqli olmuşdur. Belə ki, Türkiyədə milli 

valyutanın ABŞ dollarına qarşı ucuzlaşması müşahidə edilmiş, bu proses onsuz da yüksək olan 

inflyasiyaya təzyiqləri əhəmiyyətli dərəcədə artırmışdır. Belə ki, Türkiyə iqtisadiyyatının 

dəstəklənməsi məqsədilə 2021-ci ilin sonuncu rübündə faiz dərəcələrinin aşağı salınması (mərhələli 

şəkildə 19%-dən 14%-ə) qərarı milli valyutanın dinamikasına təsir etmiş, lirənin ABŞ dollarına qarşı 

rekord ucuzlaşması qeydə alınmışdır (73,4%). Milli valyutanın dəyərdən düşməsi qiymət artımına 

əhəmiyyətli təsir etmiş, illik inflyasiya yanvar ayında qeydə alınmış 15,0%-dən dekabr ayında 36,1%-

ə yüksəlmişdir ki, bu da son 20 ilin ən yüksək inflyasiyası olmuşdur. Rusiyada isə hesabat ilində milli 

valyutanın ABŞ dollarına qarşı dinamikasında əhəmiyyətli dəyişiklik izlənməmiş, lakin yüksək 

inflyasiya göstəriciləri nəzərə alınmaqla monetar siyasətin sərtləşdirilməsi həyata keçirilmişdir. İl 

ərzində faiz dərəcələrinin artırılmasına dair 7 dəfə qərar verilmiş, faiz dərəcəsi 4,25%-dən 8,50%-ə 

yüksəldilmişdir. Monetar siyasətin sərtləşdirilməsinə baxmayaraq, inflyasiya sürətlənməkdə davam 

etmiş, ilin əvvəlində olan 5,2%-dən ilin sonunda 8,4%-ə yüksəlmişdir (Şəkil 4).  

 

Şəkil 4. Türkiyə və Rusiyada inflyasiya və uçot dərəcəsinin (sağ ox) dəyişməsi, % 

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

1.1.5. Pandemiya dövründə reallaşdırılan fiskal stimullarla yanaşı, post-

pandemiya dövründə yüksələn faiz dərəcələri və qiymət artımları fonunda həssas 

əhali təbəqəsini qorumaq məqsədilə artırılan xərclər fiskal dayanıqlılığa əsas 

təhlükələrdən hesab edilə bilər.  

Hesabat ilində əksər iqtisadiyyatlarda fiskal dəstək paketlərinin tətbiqi davam etdirilmiş, inkişaf 

etmiş ölkələrdə bu dəstək yaşıl iqtisadiyyata keçid, rəqəmsal transformasiya və uzunmüddətli 

investisiyalar şəklində həyata keçirilsə də, inkişaf etməkdə olan, eləcə də aşağı gəlirli ölkələrdə  fiskal 

dəstəkdə əsas prioritet pandemiyanın nəticələrinin aradan qaldırılması və vaksinləşmənin əhatəsinin 

genişləndirilməsindən ibarət olmuşdur. Yüksələn faiz dərəcələri və aşağı büdcə gəlirləri bu ölkələrdə 

fiskal dəstək və borca xidmət imkanlarını məhdudlaşdırmışdır.  
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Ümumilikdə, 2021-ci ildə büdcə kəsirlərinin məbləği 2020-ci ilə nisbətən azalsa da, pre-

pandemiya dövründəki göstəricidən yüksək olmuşdur. Belə ki, hesabat ilində inkişaf etmiş ölkələr 

üzrə büdcə xərclərinin ÜDM-ə nisbətinin orta göstəricisi 2020-ci ildən cüzi fərqlənməklə, 50% 

ətrafında qalmaqda davam etmiş, məcmu dövlət borcunun ÜDM-ə nisbəti üzrə orta göstərici 120% 

ətrafında qeydə alınmışdır (Şəkil 5). Büdcə xərcləri və dövlət borcu üzrə göstəricilərin qlobal 

miqyasda artmaqda davam etməsi və hələ də pandemiyadan əvvəlki səviyyəyə qayıtmaması fiskal 

dayanıqlılıq üzrə əsas təhdid hesab edilir.  

 

Şəkil 5. Ölkələr üzrə büdcə xərcləri və məcmu dövlət borcunun ÜDM-ə nisbəti, % 

Şəkil BVF-in məlumatları əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.  
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Əksər ölkələr enerji və ərzaq məhsulları üzrə qiymət artımının istehlakçılar və müəssisələr üzərində 

neqativ təsirlərini yumşaltmaq məqsədilə müxtəlif tədbirlər həyata keçirmişlər. Misal olaraq, mövcud 

proqramların gücləndirilməsi, dövlət tərəfindən tənzimlənən qiymətlərin sabit saxlanması və ya bəzi enerji və 

ərzaq məhsullarının qiymətlərinin “dondurulması” kimi tədbirləri qeyd etmək olar. Bu tədbirlərin 

reallaşdırılması büdcə xərclərinin, o cümlədən subsidiyaların artımını şərtləndirmişdir 

Hesabat ilində ev təsərrüfatlarına və müəssisələrə dəstək göstərmək məqsədilə ölkələr tərəfindən yeni 

fiskal addımlar atılmış, vergi güzəştlərinin tətbiqinə başlanmışdır. Məsələn, istehlakçılar üçün qiymətlərin 

nisbətən azaldılması məqsədilə Polşa və Türkiyədə müəyyən ərzaq məhsulları, Belçika və İtaliyada isə enerji 

məhsulları üzrə əlavə dəyər vergisi dərəcəsi ixtisar edilmiş, Braziliyada yanacağa qoyulan vergilər üzrə 

müvəqqəti güzəştlərin tətbiqi reallaşdırılmış, Fransa, Koreya, Serbiya, Tailand, Yeni Zelandiyada isə enerji 

məhsulları üzrə aksiz vergisinin müvəqqəti ixtisarı və ya ləğvi həyata keçirilmişdir. Bununla yanaşı, Braziliya, 

İraq və Türkiyədə ərzaq məhsullarına tətbiq edilən gömrük rüsumları müvəqqəti olmaqla ləğv və ya ixtisar 

edilmişdir.  

Sadalananlarla yanaşı, bəzi ölkələrdə (Danimarka, Almaniya, Latviya, Norveç, İsveç, Birləşmiş Krallıq, 

Filippin, Haiti) həssas əhali qruplarına nağd pul transferləri həyata keçirilmiş, Nepalda enerji üzrə dövlət 

müəssisələrinə, Yaponiya və Kosovoda neft idxalı ilə məşğul olan müəssisələrə, Çin və Türkiyədə kənd 

təsərrüfatı sektoruna, Braziliya, Yaponiya və Mərakeşdə isə taksi sferasına subsidiyalar ayrılmışdır. Bundan 

başqa, Almaniya və Serbiya kimi ölkələrdə enerji və kənd təsərrüfatı sahəsində kreditlər təşkil edilmiş, 

Yaponiyada isə qiymət artımının təsirinə məruz qalmış müəssisələrə güzəştli kredit şərtləri təklif olunmuşdur.  

 

Mənbə: Beynəlxalq Valyuta Fondu, Fiskal Monitor, Aprel 2022 
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1.2. Azərbaycan iqtisadiyyatının dövlət büdcəsinin icrasına təsir edən əsas 

meyilləri 

2021-ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı üzrə izlənən meyillər qlobal iqtisadiyyatda müşahidə 

olunan tendensiyalara oxşar olmaqla, aşağıdakı kimi xarakterizə edilə bilər: 

 Büdcə parametrlərinin icra edildiyi makroiqtisadi mühit əsasən əlverişli olmuş; 

 iqtisadi artım əsasən qeyri-neft sektoru hesabına təmin edilmiş; 

 daxili və xarici faktorların təsiri ilə inflyasiya sürətlənmiş; 

 manatın məzənnəsi sabit saxlanmış; 

 dövlət büdcəsinin gəlir və xərclərində artım müşahidə edilmiş; 

 əsas kapitala investisiyaların həcmində azalma qeydə alınmış; 

 cari hesablar balansında profisit izlənmiş;  

 ölkənin ehtiyat aktivləri artmışdır.  

 

1.2.1. Hesabat ilində iqtisadi aktivlik bərpa olunmuş, pandemiya şərtlərinin 

tədricən yumşaldılması proqnoz göstəricilərinin icra səviyyəsinə əhəmiyyətli təsir 

etmiş, ümumi daxili məhsul üzrə kənarlaşmanın əsas səbəbi neftin qiyməti ilə 

əlaqədar olsa da, iqtisadi artım əsasən qeyri-neft sektorunun hesabına təmin 

edilmişdir. 

Dərc edilmiş statistik məlumatlara əsasən, hesabat ilində Azərbaycan iqtisadiyyatında 

yaradılmış əlavə dəyər 92857,7 mln. manat olmuş, əvvəlki illə müqayisədə real ifadədə 5,6% artım 

qeydə alınmışdır. 2021-ci ildə ümumi daxili məhsulun həcmi son 10 ildə həm müqayisəli, həm də 

sabit qiymətlərlə ifadədə ən böyük göstərici olmuşdur. 2021-ci il üzrə əhəmiyyətli artımın müşahidə 

olunması aşağı baza effekti ilə, başqa sözlə, əvvəlki ildə məhdudiyyətlər səbəbindən azalmış iqtisadi 

aktivliyin yenidən bərpası ilə izah oluna bilər. İqtisadiyyatın neft komponenti üzrə təhlilinə əsasən, 

2021-ci ildə müşahidə edilmiş iqtisadi artımda həm neft, həm də qeyri-neft sektorunun töhfəsi olsa 

da, artımın əsas hissəsi (90%-i) qeyri-neft sektorunun payına düşmüşdür. 

ÜDM-in rüblər üzrə təhlili göstərir ki, karantin rejimi ilə əlaqədar məhdudiyyətlərdən 

qaynaqlanaraq, ilk rüb istisna olmaqla, digər rüblərdə iqtisadi artım müşahidə olunmuş, 3-cü və 4-cü 

rüblərdə artım tempi daha da sürətlənmişdir. Həmçinin neftin qiymətinin ilin sonuna doğru 

yüksəlməsi də əlavə dəyərin rüblər üzrə bölgüsündə öz əksini tapmış və daha çox əlavə dəyərin 

sonuncu rübdə yaranmasına təsir göstərmişdir. 

İl ərzində karantin məhdudiyyətlərinin tədricən aradan qaldırılması makroiqtisadi göstəricilərin 

dinamikasına təsir edən əsas faktor olmuş, bu isə bütün makroiqtisadi bloklarda əsas göstəricilər 

üzrə faktiki rəqəmlərin “Büdcə zərfi”ndə təqdim edilmiş proqnoz göstəricilərindən əhəmiyyətli 

fərqlənməsi ilə nəticələnmişdir. Belə ki, “Büdcə zərfi”ndə digər parametrlərin hesablanması üçün 

mühüm göstərici olan neftin qiyməti hesabat ilində 71,6 ABŞ dolları olmaqla, proqnoz qiymətindən 

31,6 ABŞ dolları çox olmuş, neftin qiymətinə dair proqnoz və faktiki göstəricilər arasında əhəmiyyətli 

fərqin yaranması digər bloklar üzrə də parametrlərin icra vəziyyətinə təsir etmişdir (Cədvəl 3). 
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Hesabat ilində ölkə iqtisadiyyatında yaradılmış əlavə dəyər 2021-ci il üzrə dövlət büdcəsinin 

layihəsi və onunla birgə təqdim edilən sənədlərdə (bundan sonra – “Büdcə zərfi”) verilmiş proqnoz 

göstəricisindən 17105,0 mln. manat çox olmuşdur. İlin sonunda 2022-ci ilin “Büdcə zərfi” tərtib edilən 

zaman 2021-ci il üzrə proqnozlara da düzəlişlər edilmiş, bu isə ÜDM-ə dair faktiki göstərici və 

gözləntilər arasında fərqi bir qədər azaltmışdır. 
 

Cədvəl 3. Əsas makroiqtisadi göstəricilər üzrə proqnoz və fakt göstəricilərinin müqayisəsi 

Göstəricilər Ölçü vahidi 

2021 
Fakt və ilkin 

proqnoz 
arasında fərq 

2021 2022 
Fakt 

"Büdcə zərfi" 
"Büdcə 
zərfi" 

Real sektor 

Neftin qiyməti ABŞ dolları 40,0 55,0 71,6 31,6 

ÜDM, bazar qiymətləri ilə  mlrd. manat 75,8 82,9 92,9 17,1 

real artım tempi  % 3,4 5,1 5,6 2,2 

Neft sektoru mlrd. manat 22,4 27,2 35,1 12,7 

real artım tempi  % 4,0 3,2 1,8 -2,2 

Qeyri-neft sektoru mlrd. manat 53,4 55,7 57,8 4,4 

real artım tempi  % 3,1 6,0 7,2 4,1 

Əsas kapitala investisiyalar mlrd. manat 18,2 -* 16,5 -1,7 

real artım tempi  % 5,7 -* -5,8 -11,5 

Dövlət investisiyaları mlrd. manat 7,7 -* 7,6 -0,1 

İnflyasiya % 3,0 6,0 6,7 3,7 

Sosial sektor 

Əhalinin gəlirləri mlrd. manat 60,0 58,8 57,2 -2,8 

Əhalinin xərcləri mlrd. manat 52,9 53,0 55,2 2,3 

Orta aylıq əməkhaqqı manat 727,3 742,8 732,1 4,8 

Fiskal sektor 

Dövlət büdcəsinin gəlirləri mlrd. manat 25,4 27,0 26,4 1,0 

Neft sektoru mlrd. manat 13,8 14,4 13,5 -0,3 

Qeyri-neft sektoru mlrd. manat 11,6 12,6 12,9 1,3 

Dövlət büdcəsinin xərcləri mlrd. manat 28,5 28,0  27,4 -1,1 

Xarici sektor 

Cari əməliyyatlar hesabı mlrd. ABŞ dolları 0,1 -* 8,3 8,2 

Malların ixracı mlrd. ABŞ dolları 13,3 -* 21,7 8,4 

Malların idxalı mlrd. ABŞ dolları 10,7 -* 10,4 -0,3 

Xidmətlər balansı mlrd. ABŞ dolları -2,2 -* -2,1 0,1 

Cədvəl müxtəlif illər üzrə “Büdcə zərf”lərinə daxil edilmiş proqnoz göstəriciləri, DSK və AMB-nin statistik məlumatları 
əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.*Bu məlumatlar 2022-ci ilin “Büdcə zərfi”ndə təqdim edilməmişdir. 
 

2021-ci il üzrə “Büdcə zərfi”ndə təqdim edilmiş məlumatlara əsasən, iqtisadi artımın 3,4% 

olacağı proqnozlaşdırılmışdır. Təqdim edilmiş proqnoz məlumatlarının təhlilinə istinadən, ilkin 

proqnozlarda artımın əsas hissəsinin qeyri-neft sektoru, 35%-nin isə neft sektoru hesabına təmin 

olunacağı nəzərdə tutulsa da, faktiki rəqəmlərin təhlili artımın 10%-nin neft sektorundan 

formalaşdığını deməyə əsas verir.  

Cədvəl 3-dən də göründüyü kimi, qeyri-neft sektoru üzrə real artım ilkin proqnozla müqayisədə 

2 dəfədən çox qeydə alınsa da, neft sektoru üzrə əks tendensiya müşahidə edilmiş, faktiki göstərici 

proqnozdan 2 dəfə az olmuşdur. İqtisadi artımın proqnozdan daha çox qeydə alınması qeyri-neft 

sektoru hesabına mümkün olmuşdur.  
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 1.2.2 Hesabat ilində neftin qiymətinin “Büdcə zərfi”ndə nəzərdə tutulduğundan 

əhəmiyyətli fərqlənməsi dövlət büdcəsinin neft sektoru üzrə vergi daxilolmalarının 

proqnozdan çox icra olunmasına şərait yaratmış, lakin DNF transfertlərinin 

proqnozdan az icra edilməsi və neft daxilolmalarının tərkibində böyük paya malik 

olması səbəbi ilə cəmi neft gəlirləri üzrə icra tam olmamışdır.  

Baxılan dövr ərzində iqtisadiyyatın neft sektorunda 35071,5 mln. manat əlavə dəyər 

yaradılmış, əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 1,8% real artım qeydə alınmışdır. 2021-ci ildə neft 

hasilatı dəyişməyərək 34,5 mln. ton olmuş, əmtəəlik qaz hasilatının 23,0% artması neft ÜDM-i üzrə 

artımın əldə olunmasına öz töhfəsini vermişdir. 2021-ci ilin “Büdcə zərfi”ndə neft ÜDM-nin artım 

tempinə dair təqdim edilən proqnoza sonradan düzəliş edilməklə azaldılmış, faktiki göstərici isə hər 

iki göstəricidən aşağı olmuşdur.  

Real ifadədən fərqli olaraq, neft ÜDM-nin nominal ifadəsində faktiki göstərici proqnoz 

göstəricisini əhəmiyyətli üstələmiş, yüksək neft qiymətləri nəticəsində yaranmış fərq isə dövlət 

büdcəsinin vergi orqanları xətti ilə olan neft daxilolmalarına öz təsirini ötürmüşdür. Belə ki, 2021-ci 

ildə bu daxilolmalar proqnozla müqayisədə 138,7% icra edilmişdir. Lakin nəzərəçarpacaq yüksək 

artım fonunda dövlət büdcəsinin cəmi neft daxilolmaları tam icra edilməmişdir. Dövlət büdcəsinin 

icrası barədə hesabata əsasən, 2021-ci il üzrə dövlət büdcəsinin neft sektoru üzrə cəmi daxilolmaları 

13,5 mlrd. manat olmuşdur ki, bu da proqnozla müqayisədə 1,7% azdır. Neft gəlirlərinin 98,3% icrası 

DNF-dən transfertlərin 93,0% icrası ilə izah edilir. Neft daxilolmalarının tərkib elementi olan, neft-qaz 

sahəsində hasilatın pay bölgüsü sazişləri çərçivəsində fəaliyyət göstərən podratçı təşkilatların 

mənfəət vergisi yüksək neft qiymətləri səbəbi ilə 2 dəfədən çox icra edilsə də, bu, neft 

daxilolmalarının 100% icrası ilə nəticələnə bilməmişdir. DNF transfertlərinin cəmi neft gəlirlərində 

80%-dən çox olmaqla əhəmiyyətli paya malik olması neft gəlirləri üzrə yuxarı icra səviyyəsinə 

azaldıcı təsir etmişdir (Cədvəl 4). 

 

Cədvəl 4. Dövlət büdcəsinin neft sektoru üzrə daxilolmalar 

Göstəricilər Ölçü vahidi 
2020 2021 

Fakt Proqnoz Fakt İcra, % 

Neft sektoru üzrə daxilolmalar  mln. manat 14002,1 13776,0 13536,2 98,3 

DNF-dən transfertlər mln. manat 12200,0 12200,0 11350,0 93,0 

ARDNŞ-in büdcə ödənişləri mln. manat 1198,4 1136,0 1141,7 100,5 

Hasilatın pay bölgüsü sazişi çərçivəsində 
podratçı təşkilatların mənfəət vergisi 

mln. manat 603,7 440,0 1044,6 237,4 

Cədvəl müxtəlif illər üzrə büdcə icrasına dair hesabatlar və 2021-ci ilin “Büdcə zərfi”nə daxil edilmiş məlumatlar əsasında 
Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.  
 

Xatırladaq ki, 2021-ci il dövlət büdcəsinin icrasına dair təqdim edilmiş hesabatda DNF 

transfertlərinin proqnozlaşdırıldığından az icra edilməsinin səbəbi kimi digər komponent olan 

podratçı təşkilatların mənfəət vergisinin əhəmiyyətli icrası fonunda DNF vəsaitlərinə qənaət edilməsi 

göstərilmişdir. 

 



Dövlət büdcəsinin icrasına rəy                                                                                               2021         

16 

1.2.3. İqtisadiyyatın qeyri-neft sahələri üzrə artım müşahidə edilmiş, pandemiya 

şərtlərinin tədricən yumşaldılması əksər qeyri-neft sahələri üzrə real artımın 

proqnozlaşdırıldığından çox qeydə alınması ilə nəticələnmiş, dövlət büdcəsinin qeyri-

neft sektorundan daxilolmalar üzrə icra səviyyəsi yüksək olmuşdur. 

2021-ci ildə qeyri-neft sektoruna daxil olan sahələrdə 57786,2 mln. manat həcmində əlavə 

dəyər yaradılmış, əvvəlki ilə nisbətən 7,2% artım izlənmişdir. Sahələr arasında ən aşağı artım kənd 

təsərrüfatı, ən yüksək artım isə turizm sahəsi üzrə olmuş, tikinti sahəsi isə iqtisadi artıma 

ümumiyyətlə dəstək verə bilməmişdir. Hesablamalarımıza görə, qeyri-neft sektoru üzrə 7,2% artımın 

əsas hissəsi nəqliyyat sektoru, qeyri neft-qaz sənayesi və digər sahələr hesabına təmin edilmişdir. 

Kənd təsərrüfatı, tikinti və rabitə sektorları istisna olmaqla, digər sahələrdə qeydə alınmış 

faktiki göstəricilərin proqnozu üstələdiyi qeyri-neft sektorunda proqnozlaşdırıldığından 2 dəfə çox 

iqtisadi artımın qeydə alınması əsasən digər sahələr və nəqliyyat sektorlarında əhəmiyyətli fərqlərin 

(müvafiq olaraq, 8,5 və 4,7 dəfə) olması ilə izah edilə bilər (Şəkil 6). Qeyd edək ki, 2021-ci ilin  

dəqiqləşdirilmiş proqnozlarında iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun sahələri üzrə artım templəri 

yüksəldilmiş və ümumilikdə qeyri neft-qaz sektoru üzrə 6% təşkil etmişdir. 

 

Şəkil 6. 2021-ci ildə qeyri-neft sahələri üzrə real artım templəri, % 

Şəkil DSK-nın məlumatları və 2021-ci ilin “Büdcə zərfi” əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.  

 
Qeyri-neft sahələrinin artımına ən böyük töhfə verən nəqliyyat sahəsindəki artım həm 

sərnişindaşıma, həm də yük daşınması üzrə həcmin artması ilə əlaqəli olmuşdur. Ən yüksək artım 

nümayiş etdirən turizm sektoru üzrə isə izlənmiş 34,2% artım son 10 ildə ən yüksək göstərici 

olmaqla, 2020-ci ildə qeydə alınan aşağı baza effekti ilə izah edilir. Lakin turizm sektorunun qeyri-

neft sahələri üzrə yaradılmış cəmi əlavə dəyərdə kiçik paya malik olması səbəbi ilə real artıma töhfəsi 

digər sektorlarla müqayisədə daha az olmuşdur (artımın təxminən 7,8%-i). Bu iki sektor üzrə qeydə 

alınan faktiki real artım templəri proqnoz göstəricilərindən kəskin fərqlənmişdir ki, bu da pandemiya 

ilə əlaqədar tətbiq edilən məhdudiyyətlərin tədricən aradan qaldırılması, sərhədlərin açılması, 

həmçinin daxili və xarici tələbin canlanması ilə izah edilə bilər.  

Ölkənin əsas ixrac potensialının göstəricisi olan ticari sahələrin qeyri-neft bölməsi üzrə 11,0 

mlrd. manat əlavə dəyər yaradılmaqla il ərzində 10,0% real artım qeydə alınmış, bu artım əsasən 

qeyri-neft sənayesinin əhəmiyyətli (17,8%) artımı ilə bağlı olmuşdur (Cədvəl 5).  
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Cədvəl 5. Qeyri-neft sektoru üzrə ticari və qeyri-ticari sahələr, mlrd. manatla  

Göstəricilər 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Qeyri-neft ÜDM 29,3 33,2 36,2 37,9 40,0 44,3 46,7 50,7 51,1 57,8 

Ticari sahələr 5,4 5,8 5,9 5,9 6,2 7,1 7,6 8,4 9,2 11,0 

Qeyri-neft ÜDM-
də payı, % 

18,5 17,4 16,3 15,5 15,6 16,1 16,3 16,6 18,0 19,1 

Qeyri-ticari 
sahələr 

23,9 27,4 30,3 32,0 33,7 37,2 39,1 42,2 41,9 46,8 

Qeyri-neft ÜDM-
də payı, % 

81,5 82,6 83,7 84,5 84,4 83,9 83,7 83,4 82,0 80,9 

Cədvəl DSK-nın məlumatlarına əsasən Hesablama Palatasının hesablamaları əsasında tərtib edilmişdir. 

Qeyri-neft sektoru üzrə iqtisadi aktivliyin proqnozlaşdırıldığından daha sürətli şəkildə bərpa 

olunması dövlət büdcəsinin qeyri-neft gəlirlərinə müsbət təsirini ötürmüş, qeyri-neft daxilolmalarında 

proqnoza nisbətən yüksək icra qeydə alınmışdır. Qeyri-neft sahələrində iqtisadi artımın proqnozla 

müqayisədə təxminən 2 dəfə çox, həmçinin yaradılmış əlavə dəyərin 4398,6 mln. manat çox olması 

bu sektor üzrə büdcə daxilolmalarına töhfə verməklə, onların yüksək icrası ilə nəticələnmişdir. Belə 

ki, hesabat ilində dövlət büdcəsinin qeyri-neft gəlirləri 12860,0 mln. manata bərabər olmuşdur ki, bu 

da proqnozla müqayisədə 1209,0 mln. manat daha çox icra deməkdir. Artıq icranın təxminən yarısı 

vergi orqanlarının xətti ilə yığılan daxilolmaların payına düşmüşdür (Cədvəl 6).  

 

Cədvəl 6. Dövlət büdcəsinin qeyri-neft sektoru üzrə daxilolmalar 

Göstəricilər Ölçü vahidi 

2021 Fakt və 

proqnozun 

fərqi Proqnoz Fakt İcra, % 

Qeyri-neft sektoru üzrə daxilolmalar  mln. manat 11651,0 12860,0 110,4 1209,0 

Vergi orqanlarının xətti ilə mln. manat 5674,0 6343,0 111,8 669,0 

Gömrük orqanlarının xətti ilə mln. manat 3900,0 4343,0 111,4 443,0 

Digər mənbələrdən daxilolmalar mln. manat 2077,0 2177,1 104,8 100,1 

Təminat Fondundan transfert mln. manat 880,0 880,0 100,0 0,0 

Mərkəzi Bankın mənfəətindən ayırmalar mln. manat 250,0 250,0 100,0 0,0 

Digər gəlirlər mln. manat 947,0 1047,1 110,6 100,1 

Cədvəl müxtəlif illər üzrə büdcə icrasına dair hesabatlar və 2021-ci ilin “Büdcə zərfi”nə daxil edilmiş məlumatlar əsasında 
Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.  

 

Əlavə dəyərin daha çox ilin ikinci yarısında yaradılması və iqtisadi artımların da həmin dövrdə 

sürətlənməsi fonunda dövlət büdcəsinin vergi orqanları xətti ilə əldə edilən daxilolmalarında 

yarımilliklər arasında əhəmiyyətli fərq müşahidə edilməmiş, bütün rüblər üzrə məbləğlər demək olar 

ki, eyni olmuşdur (Şəkil 7).   
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Şəkil 7. 2021-ci ilin rübləri üzrə yaradılmış əlavə dəyər və dövlət büdcəsinin vergi orqanları xətti ilə əldə 
edilən gəlirlər, mln. manatla; iqtisadi artım, %,  

 

Şəkil DSK-nın statistik məlumatları və 2021-ci il dövlət büdcəsinin icrasına dair Hesabatda təqdim edilmiş məlumatlar 
əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

1.2.4. Əsas kapitala investisiyalara dair proqnoz və faktiki icra göstəriciləri 

fərqlənərək, bu göstərici üzrə azalma qeydə alınmış, son rübdə investisiya xərclərinin 

məbləği digər rüblərdən əhəmiyyətli fərqlənmişdir. 

Əvvəlki il ilə müqayisədə hesabat ilində əsas kapitala daha az məbləğdə investisiya 

yönəldilmiş, əsas kapitala investisiya qoyuluşu 16546,4 mln. manata bərabər olmuşdur. 2021-ci ilin 

yanvar-dekabr ayları ərzində əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar real ifadədə 5,8% azalmışdır.  

Əsas kapitala investisiyaların müxtəlif təsnifatlar üzrə təhlili göstərir ki, əvvəlki ilə nisbətən daha 

az məbləğin icra edilməsinə əsasən qeyri-neft sektoruna yönəldilmiş, eləcə də dövlət hesabına 

yönəldilən investisiyaların azalması səbəb olmuşdur. Dövlət investisiyaları 2021-ci ildə 7,6 mlrd. 

manat olmaqla, əvvəlki illə müqayisədə 13,0% azalmışdır. (Cədvəl 7).  

Cədvəl 7. Əsas kapitala investisiyaların strukturu 

Göstəricilər Ölçü vahidi 
2020 2021 Fakt və 

proqnozun 
fərqi 

fakt proqnoz fakt 

Əsas kapitala investisiyalar mln. manat 17226,1 18180,9 16546,4 -1634,5 

artım tempi % -7,3 5,7 -5,8 -11,5 

Daxili mln. manat 12070,8 12255,9 12183,6 -72,3 

Xarici mln. manat 5155,3 5924,9 4362,8 -1562,1 

Qeyri-neft sektoru mln. manat 11238,5 11449,3 10780,9 -668,4 

Neft sektoru mln. manat 5987,6 6731,6 5765,5 -966,1 

Dövlət sektoru mln. manat 8531,7 7675,1 7549,0, -126,1 

Qeyri-dövlət sektoru mln. manat 8694,4 10505,7 8997,4 -1508,3 

Cədvəl DSK-nın statistik məlumatları və 2021-ci ilin “Büdcə zərfi”nə daxil edilmiş məlumatlar əsasında Hesablama Palatası 
tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 
Əvvəlki illərdə olduğu kimi, 2021-ci ildə də əsas kapitala vəsaitlərin əsas hissəsi sonuncu 

rübdə, xüsusilə də sonuncu ayda yönəldilmişdir. Dövlət investisiyalarının rüblər üzrə təhlilinə əsasən, 

ilk 3 rübdə dövlət hesabına əsas kapitala yönəldilmiş investisiyaların həcmi 4-cü rübdəki məbləğ ilə 

demək olar ki eyni olmuş və illik vəsaitin 50%-ni təşkil etmişdir (Şəkil 8). Bu isə sonuncu rübdə 3,7 

mlrd. manatdan çox məbləğin dövriyyəyə buraxılması və pul kütləsinə təzyiqin artması deməkdir. 
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Dövlət büdcəsinin icrası barədə təqdim edilmiş məlumatlardan aydın olur ki, dövlət əsaslı vəsait 

qoyuluşu üzrə illik məbləğin 41,6%-i sonuncu rübdə icra edilmişdir. Belə ki, il ərzində 2505,5 mln. 

manat dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu icra edildiyi halda, 4-cü rüb üzrə bu məbləğ 1043,5 mln. manat, 

o cümlədən dekabr ayı üzrə 664,8 mln. manat təşkil etmişdir. 

Qeyd edək ki, Hesablama Palatasının 2022-ci il dövlət büdcəsinin layihəsinə dair Rəyində 

dövlət investisiyalarının ilin son 3 ayında gözlənilən yüksək icrası və nəticələri barədə fikir bildirilmiş, 

proqnozun icra ediləcəyi halda 4-cü rübdə 3,9 mlrd. manat vəsaitin icra edilməsi və bunun isə tələbi 

yüksəltməklə qiymət artımına təsir edəcəyi şərh edilmişdir.  

 

Şəkil 8. 2021-ci ildə dövlət investisiyaları və manatla pul bazasının rüblük dəyişməsi, mln. manatla; 
rüblük inflyasiya % 

 

Şəkil DSK və Mərkəzi Bankın statistik məlumatları əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 
*1-ci rüb üzrə yüksək inflyasiya yanacaq məhsulları üzrə qiymətlərin bahalaşması ilə izah olunur. 

 

1.2.5. Neft qiymətlərinin yüksəlməsi ixrac həcmini kəskin artırmaqla xalis ixrac 

komponentinin artımı ilə nəticələnmiş, ev təsərrüfatlarının istehlakı, əvvəlki illərdə 

olduğu kimi, məcmu tələbin strukturunda əsas paya malik olmuş, ev təsərrüfatları 

üzrə qənaətin həcmi azalmışdır.  

ÜDM-in tələb faktorları üzrə təhlilinə əsasən, məcmu tələbin formalaşmasında ev 

təsərrüfatlarının istehlakı ən böyük paya malik olmuş və cəmi ÜDM-in yarısını təşkil etməklə, 

48749,6 mln. manat təşkil etmişdir. Tərəfimizdən aparılan hesablamalara əsasən, ev təsərrüfatları 

üzrə tələb həcmində nominal ifadədə 10,3%, inflyasiya nəzərə alınmadan isə 3,4% artım qeydə 

alınmışdır. Ev təsərrüfatları üzrə istehlakın artmasına əhalinin gəlirlərinin artması təsir etsə də, 

əhalinin gəlirlərinin artım tempi istehlak xərclərinin artım tempindən aşağı olmuş, bu isə qənaətin 

azalması ilə nəticələnmişdir. DSK tərəfindən dərc edilən məlumatlara əsasən, qənaət əvvəlki ilə 

nisbətən 67,1% azalmış, bu, maliyyə aktivlərinin yığımı ilə bağlı olmuşdur.  

Xatırladaq ki, 2021-ci il üzrə əhalinin gəlirləri və xərcləri üzrə qeydə alınmış faktiki göstəricilər 

2021-ci il və 2022-ci il üzrə tərtib edilmiş Büdcə zərflərində əhalinin gəlirləri proqnozlaşdırılan və 

gözlənilən məbləğdən az, əhalinin xərcləri isə əksinə çox olmuşdur. Proqnozlara görə 7145,5 mln. 

manat qənaətin yaranacağı nəzərdə tutulsa da, sonradan dəqiqləşdirilmiş proqnozlarda 4521,1 mln. 

manatadək azaldılmış, faktiki rəqəm isə 1980,0 mln. manata bərabər olmuşdur. 
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Növbəti tələb komponenti olan dövlət idarələrinin istehlakı 12474,9 mln. manat olmaqla, 

nominal ifadədə 6,0% artmış, cəmi tələbdə 13,4% paya malik olmuşdur. Dövlət idarələrinin 

istehlakının artımı dövlət büdcəsində əməyin ödənişi üzrə xərclər hesabına təmin olunmuş, bu 

xərclər 6495,5 mln. manata bərabər olmaqla, əvvəlki ilə nisbətən 4,8% artmışdır. Dövlət istehlakının 

digər komponenti olan malların (işlərin və xidmətin) satınalınması xərcləri 2020-ci ilə nisbətən 30,3% 

azalmış, bununla da dövlət tələbinə azaldıcı təsir etmişdir.  

Əvvəlki il ilə müqayisədə nominal ifadədə azalma qeydə alınan ümumi yığım komponenti 

16077,0 mln. manat olmaqla, məcmu tələbin tərkibində iqtisadi artıma dəstək ola bilməyən yeganə 

komponent olmuş, əsas kapitala yönəldilmiş investisiyaların azalması ümumi yığımın azalması ilə 

nəticələnmişdir (Şəkil 9). Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, əsas kapitala investisiyaların azalması daha 

çox dövlət investisiyaları hesabına baş vermişdir.  

Şəkil 9. ÜDM-in istifadəsi, mlrd. manatla, tələb komponentlərinin iqtisadi artıma töhfəsi, faiz bəndi ilə 

 

Şəkil DSK-nın məlumatları və Hesablama Palatasının apardığı hesablamalar əsasında tərtib edilmişdir.  
 

Məcmu tələbin tərkib elementi olan xalis ixracın dinamikası 2021-ci ildə iqtisadi artımın daxili 

tələblə müqayisədə daha çox xarici tələb kanalları vasitəsilə təmin edildiyini deməyə əsas verir. 

Hesabat ilində neft qiymətlərinin davamlı olaraq yüksəlməsi ixrac məbləğinin əhəmiyyətli artmasına 

öz təsirini ötürmüşdür. İdxalın məbləğində artım qeydə alınsa da, əvvəlki ildən fərqli olaraq, ticarət 

saldosu müsbət olmuş, xalis ixrac komponenti iqtisadi artıma ən çox töhfə verən tələb elementi 

olmuşdur. Baxılan dövr ərzində mal və xidmətlərin ixracı 67,6%, idxalı isə 5,1% artmışdır. Dövlət 

Gömrük Komitəsinin məlumatları əsasında apardığımız təhlillər idxal üzrə artımın daha çox özəl 

sektor hesabına təmin olunduğunu, dövlət idxalının isə cəmi idxal dəyişməsinə azaldıcı təsir etdiyini 

deməyə əsas vermişdir. Belə ki, 2021-ci ildə dövlət idxalı əvvəlki ilə nisbətən 34,0% azalmışdır.  

 

1.2.6. İnflyasiya postdevalvasiya dövründə özünün ən yüksək həddinə çatmaqla 

proqnozlaşdırılmış göstərici ilə müqayisədə çox olmuş, qiymətlərin bahalaşması həm 

daxili, həm də xarici faktorlarla əlaqəli olmuşdur. 

Hesabat ilində orta illik inflyasiya 6,7% qeydə alınmış, bununla da 2021-ci il üzrə təqdim edilmiş 

“Büdcə zərfi”nə daxil edilmiş 3,0%-dən fərqlənmişdir. 2022-ci ilin “Büdcə zərfi” tərtib edilən zaman 

mövcud meyillər nəzərə alınmaqla aşağı inflyasiya proqnozuna əhəmiyyətli düzəliş edilərək 6,0%-ə 

çatdırılmışdır. 
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Xatırladaq ki, 2022-ci il dövlət büdcəsinin layihəsinə dair Hesablama Palatasının rəyində 2021-

ci il üzrə gözlənilən inflyasiyaya münasibət bildirilmiş və gözlənilən inflyasiyanın 6,0% ətrafında 

olacağına dair fikirlər Rəydə öz əksini tapmışdır.  

İl ərzində qiymət artımının sürətlənməsinə həm xarici, həm də daxili amillər təsir etmiş, əsas 

ticarət tərəfdaşlarından idxal edilən inflyasiya ilə yanaşı, qiymətləri dövlət tərəfindən tənzimlənən 

bəzi məhsul və xidmətlərin qiymət və tariflərinə yenidən baxılması da qiymət artımına təzyiq göstərən 

əsas faktorlar olmuşdur. Sadalananlardan əlavə, məhdudiyyətlərin yumşaldılması səbəbi ilə məhsul 

və xidmətlərə olan daxili və xarici tələbin də yüksəlməsi qiymət dəyişməsinə artırıcı təsir etmişdir.  

DSK-nın açıqladığı məlumatlara əsasən, il ərzində idxal məhsullarının qiymət indeksi əvvəlki 

ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 21,1% bahalaşmış, əsas ticarət tərəfdaşlarımız arasında müvafiq 

olaraq 1-ci və 2-ci mövqelərdə olan Rusiya və Türkiyədə əhəmiyyətli qiymət artımının izlənməsi daxili 

bazara təsirsiz ötüşməmişdir (Şəkil 10). Tərəfimizdən aparılmış hesablamalara əsasən, 10 əsas 

ticarət tərəfdaşı üzrə orta çəkili inflyasiya 9,5% təşkil etmişdir.  

 
Şəkil 10. 2021-ci ildə idxal əməliyyatları üzrə əsas ticarət tərəfdaşları və Azərbaycanda illik inflyasiya,% 

 

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

 

Hesabat ilində manatın məzənnəsi sabit saxlanılmaqla, qiymət artımının sürətlənməsinə mane 

olan əsas faktor olmuşdur. Ticarət tərəfdaşlarında milli valyutaların ucuzlaşması fonunda manatın 

məzənnəsinin dəyişməməsi qeyri-neft sektoru üzrə manatın nominal effektiv məzənnəsinin 12,1% 

bahalaşması ilə nəticələnmişdir. Manatın nominal effektiv məzənnəsinin möhkəmlənməsi qiymət 

artımına azaldıcı təsir göstərsə də, ixrac məhsullarının rəqabətqabiliyyətliliyinə müsbət təsir etmir. 

Nominal effektiv məzənnənin möhkəmlənməsi, həmçinin ölkə daxilində inflyasiyanın ticarət 

tərəfdaşlarından daha çox qeydə alınması qeyri-neft sektoru üzrə real effektiv məzənnənin də 

bahalaşmasına təsir göstərmiş, əvvəlki illə müqayisədə 12,4% artmışdır.  

 

 
 

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Azərbaycan

Rusiya

Türkiyə

Çin

ABŞ

Almaniya

Fransa

Ukrayna

İtaliya

İran

Böyük Britaniya

2021 2020



Dövlət büdcəsinin icrasına rəy                                                                                               2021         

22 

1.2.7. Hesabat ilinin sonunda valyuta satışının yüksəlməsi və vahid xəzinə 

hesabının qalığının dəyişməsi pul bazasının əhəmiyyətli artımı ilə nəticələnmişdir.  

Hesabat ilində hərraclarda satılmış valyuta həcmi əvvəlki ilə nisbətən 8,4% az olmuş, orta aylıq 

satış məbləği 557,4 mln. ABŞ dolları təşkil etmişdir. Valyuta satışının ən yüksək göstəricisi dekabr 

ayında 989,2 mln. ABŞ dolları, ən aşağı göstəricisi isə may ayında 312,87 mln. ABŞ dolları olmaqla 

qeydə alınmışdır.  

2021-ci ilin noyabr-dekabr aylarında satılmış valyuta məbləği 2020-ci ilin müvafiq dövrünə 

nisbətdə 62,6% çox olmaqla, illik satışın 27,6%-ni təşkil etmişdir. Son 2 ayda valyutaya olan tələbin 

yüksəlməsi ilin sonunda pul bazasının 32,2% artması ilə nəticələnmişdir. Pul bazasının il ərzində 

dəyişməsinə icra olunan transfert məbləği, həmçinin vahid xəzinə hesabının dəyişməsi də 

əhəmiyyətli təsir göstərmişdir. İlin sonunda transfert həcminin yüksəlməsi və vahid xəzinə hesabının 

qalığının azalması pul bazasının 3,6 mlrd. manat artması ilə nəticələnmişdir (Şəkil 11). Pul 

bazasında dəyişikliyin əsasən dövlət xərcləmələrinin təzyiqi ilə formalaşması inflyasiyanın 

sürətlənməsində fiskal stimulların payının əhəmiyyətli olduğunu deməyə əsas verir.  

 

Şəkil 11. Hesabat ilində valyuta satışı, manatla pul bazası və manatla cari hesabların qalığının aylıq 
dəyişməsi, mln. manatla  

 

Şəkil AMB-nin statistik məlumatları və 2021-ci il dövlət büdcəsinin icrası barədə Hesabat əsasında Hesablama Palatası 
tərəfindən tərtib edilmişdir. 
 

 Qeyd edək ki, bu, Mərkəzi Bankın 2021-ci il ərzində əsas məqsəd və funksiyaların həyata 

keçirilməsi barədə hesabatda da əks etdirilmişdir. 

 

1.2.8. Əvvəlki ildən fərqli olaraq, hesabat ilində ölkənin ehtiyat aktivlərində artım 

izlənmiş, bu müsbət meyil neft qiymətlərinin yüksəlməsi nəticəsində cari əməliyyatlar 

hesabında əhəmiyyətli profisitin yaranması ilə bağlı olmuş, qeyri-neft idxalının qeyri-

neft ixracı hesabına təmin olunma səviyyəsi yüksəlmişdir. 

AMB tərəfindən açıqlanmış tədiyə balansı məlumatlarına əsasən, 2021-ci ildə ölkənin ehtiyat 

aktivlərində 3,0 mlrd. ABŞ dolları məbləğində artım qeydə alınmışdır ki, bu da neft sektoru üzrə 

ehtiyat aktivlərinin artması ilə izah olunur. Ölkənin ehtiyat aktivlərinin artması DNF-in aktivlərinin 

artmasında özünü biruzə vermiş, DNF aktivləri baxılan dövrün sonuna 1,5 mlrd. ABŞ dolları daha 

çox qeydə alınmışdır. Qeyri-neft sektoru üzrə ehtiyat aktivləri neft bölməsindən fərqli olaraq azalmış, 
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azalmanın məbləği 8,0 mlrd. ABŞ dolları ətrafında olmuşdur. Tədiyə balansı üzrə ehtiyat aktivlərinin 

artımı cari əməliyyatlar balansında 8,3 mlrd. ABŞ dolları profisitin yaranması ilə əlaqəli olmuş, 

hesabat ilində neft qiymətlərinin yüksəlməsi əhəmiyyətli profisitin formalaşması ilə nəticələnmişdir.  

Xatırladaq ki, 2021-ci ilin “Büdcə zərfi”ndə cari əməliyyatlar hesabının balansında profisit 

proqnozlaşdırılsa da, profisitin məbləği kiçik olmaqla, 104,8 mln. ABŞ dolları həcmində nəzərdə 

tutulmuşdur. Proqnoz və fakt arasında 8,0 mlrd. ABŞ dollarından çox fərqin yaranması malların ixracı 

üzrə təxminən eyni məbləğdə yayınma ilə əlaqəli olmuşdur ki, bu da neftin qiymətindəki fərqlə izah 

edilə bilər.  

Cari hesablar balansında cəmi profisitdən fərqli olaraq, qeyri-neft bölməsi üzrə kəsir izlənmiş, 

əvvəlki ilə nisbətdə mal və xidmət idxalında artım müşahidə olunmuş, lakin idxal həcminin artması 

fonunda valyuta hərraclarında valyutaya tələb təklif edilən həcmdən aşağı olmuşdur. Əvvəlki illər 

üzrə apardığımız təhlillər idxal həcminin dəyişməsinin valyutaya tələbin analoji dəyişməsi ilə 

müşayiət olunmadığını göstərir. Məsələn, 2020-ci ildə mal və xidmət idxalı əvvəlki il ilə müqayisədə 

azaldığı halda, həmin ildə valyuta hərraclarında valyutaya olan tələb yüksək olmuş, illik müqayisədə 

11% daha çox valyuta satışı həyata keçirilmişdir.  

Qənaətbəxş haldır ki, qeyri-neft idxalının qeyri-neft ixracı hesabına maliyyələşmə səviyyəsi 

əvvəlki illərə nisbətən yüksək olmuş, 2020-ci il ilə müqayisədə 7,4 faiz bəndi yüksələrək 29,0%-ə 

bərabər olmuşdur (Şəkil 12). Qeyri-neft idxalının qeyri-neft bölməsi üzrə ixrac kanalları vasitəsilə 

maliyyələşdirilmə səviyyəsində son 10 ilin ən nəzərəçarpacaq artımı müşahidə edilsə də, qeyri-neft 

bölməsi üzrə idxal həcminin ən azı yarısının eyni bölmə üzrə ixrac hesabına təmin olunmaması əsas 

risk faktoru olaraq qalmaqdadır. İdxal səbətinin yarısının istehlak mallarından ibarət olduğu nəzərə 

alınmaqla, qeyri-neft ixracı hesabına aşağı təminolunma səviyyəsi neft amilinin ölkə iqtisadiyyatında 

dominantlığını bir daha vurğulamaqla yanaşı, həm də daxili bazarın xarici neqativ şoklar qarşısında 

kövrəkliyini ifadə edir. 

İl ərzində qeyri-neft ixracı əhəmiyyətli şəkildə olmaqla 43,8% artsa da, bu sahənin cəmi ixrac 

səbətində malik olduğu pay əvvəlki ilə nisbətən təxminən 2,4 faiz bəndi azalmış, bu da neft bölməsi 

üzrə mal ixracının daha sürətli artımı ilə əlaqədar olmuşdur. 

 

Şəkil 12. Qeyri-neft sektoru üzrə ixrac və idxal göstəriciləri, % 

 

Şəkil AMB-nin məlumatları əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 
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II BÖLMƏ. BÜDCƏ HESABATLILIĞININ HÜQUQİ AKTLARA 

UYĞUNLUĞU, QABAQCIL TƏCRÜBƏYƏ ADEKVATLIĞI VƏ 

RƏYLƏRDƏKİ TÖVSİYƏLƏRİN İCRA VƏZİYYƏTİ 

 
2.1. “Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsinin və hesabatın (hesabatların) mövcud 

qanunvericiliyin tələblərinə uyğunluğu 

 
Hesablama Palatası “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 

dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı məlumatlara, həmçinin məlumatların təqdim edilmə müddətinə və 

formalarına dair aşağıdakı istiqamətləri qeyd edir: 

 Dövlət büdcəsinin icrası barədə aylıq və rüblük hesabatlar üzrə; 

 Dövlət büdcəsinin icrası barədə illik hesabat və müvafiq qanun layihəsi üzrə 

Hesablama Palatası bu istiqamətlər üzrə təsbit edilmiş tələblərin icra səviyyəsini təhlil edərək 

aşağıdakıları qeyd edir: 

 

2.1.1 Hesablama Palatası 2021-ci il ərzində dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı 

məlumatların “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 18-ci 

və 20-ci maddələri ilə müəyyən edilmiş müddət və formalara, əsasən, uyğun (bəzi 

istiqamətlər istisna) təqdim olunduğunu qeyd edir. 

 “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa 2021-ci ilin sonunda (24 

dekabr tarixində) edilmiş və 2022-ci ilin yanvar ayının 1-dən qüvvəyə minən bəzi dəyişikliklər 2021-

ci ilin dövlət büdcəsinin icrası prosesinə şamil olunmuşdur. Dəyişikliklərin qüvvəyə minmə tarixindən 

əvvələ tətbiq edilməsi bir neçə maddəni, o cümlədən məlumatların müddətini və formalarını 

tənzimləyən müddəaları (Qanunun 18.7-ci və 20.2-ci maddələri) da əhatə etmişdir.  

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 18-ci və 20-ci maddələrində 

dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim edilən məlumatlara və onların təqdim edilmə müddətinə dair 

tələblər göstərilmişdir (Cədvəl 8). 
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Cədvəl 8.* Dövlət büdcəsinin icrası barədə məlumatlara (əhatəsi və müddəti) dair “Büdcə sistemi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 18-ci və 20-ci maddələrinin tələbləri və onların icra 
vəziyyəti  

Maddə 
 

Maddənin tələbi 
 

Təqdim 
edilmişdir  

✔ 
Qismən 
təqdim 

edilmişdir  
≈ 

Təqdim 
edilməmişdir 

X 

Qeyd 
 

18.3 

Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin icrasını təmin edən orqanlar, 
habelə onların regional və yerli bölmələri müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanları ilə razılaşdırılmış formalara uyğun 
olaraq aylıq, rüblük və ilin əvvəlindən artan yekunla 

gəlirlərin təsnifatı üzrə hesabatları aidiyyəti üzrə müvafiq 
icra hakimiyyəti orqanına və ya onun yerli bölmələrinə, 

habelə AR Hesablama Palatasına təqdim edirlər. Müvafiq 
icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) 
bu maddə ilə müəyyən edilmiş hesabatlara müvafiq dövr 

üzrə hesablanmış, ödənilmiş, artıq ödənilmiş vergilər, 
artıq ödənilmiş vergilərin büdcədən qaytarılan məbləğləri 

və vergi borcları barədə məlumatları əlavə edir. 

✔ 

 
** 

 

18.3-1. 

 

Büdcə təşkilatları və dövlət büdcəsindən maliyyə 
yardımları alan təşkilatlar həmin vəsaitlərdən istifadə 

barədə müəyyən olunmuş qaydada aylıq, rüblük və ilin 
əvvəlindən artan yekunla funksional, iqtisadi və inzibati 

təsnifat üzrə hesabatları müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanına, habelə AR Hesablama Palatasına təqdim 

edirlər. 

 
≈ 
 

Bir sıra qurumlar tərəfindən hüquqi 
aktların tələblərinə riayət 

edilməmiş və illik hesabatlar 15 
may 2022-ci il tarixinədək 

Hesablama Palatasına 
göndərilməmişdir. 

 

18.7. 

 

Dövlət büdcəsinin icrası prosesində dövlət büdcəsinin 
gəlirlərinin və funksional, iqtisadi və inzibati təsnifat üzrə 

xərclərinin bölgüsündə dəyişiklik edildiyi təqdirdə, bu 
barədə məlumatlar müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 
tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Hesablama 

Palatasına təqdim edilir. 
 

 
≈ 
 

Bu məlumatlar dəyişiklik olunduğu 
hallarda ayrı-ayrılıqda deyil, 6 aylıq 

dövrün və ilin nəticələri ilə birgə 
təqdim edilmişdir. 2021-ci ildə 

qüvvədə olan hüquqi müddəalar isə 
hesabatın təqdim edilmə dövrililiyini 

gözləmədən məlumatın təqdim 
edilməsini tənzimləyirdi. 

20.1 
 

Dövlət büdcəsinin icrası barədə aylıq hesabat hesabat 
ayından sonrakı ayın 25-dək tərtib olunur, müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanlarına və AR Hesablama Palatasına 

təqdim edilir. Hesabatda dövlət büdcəsinin icrası 
funksional və iqtisadi təsnifat əsasında ilin əvvəlindən 

artan yekunla əks etdirilir. 

 

✔ 

 

 

20.2 

Dövlət büdcəsinin icrası barədə rüblük hesabat növbəti 
rübün birinci ayının sonunadək Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisinə, müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanlarına və AR Hesablama Palatasına təqdim olunur. 
Hesabat mətbuatda dərc edilir. Rüblük hesabatda başqa 

göstəricilərlə yanaşı, gəlir və xərclərin icrasının həmin 
dövr üçün təsdiq olunmuş təyinatla müqayisəli təhlili 

verilir. Xərclərin maliyyələşdirilməsində faktiki 
göstəricilərlə təsdiq olunmuş rəqəmlər arasında fərq 

yarandıqda, hesabatda bu fərqlə bağlı izahat və dövlət 
əhəmiyyətli layihələrə dair məlumatlar da əks olunur. 

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan 
(qurum) tərəfindən icrası təmin olunan gəlirlər üzrə bu 

Qanunun 18.3-cü maddəsinin ikinci cümləsində 
göstərilən məlumatlar da hesabata əlavə edilir. 

 
≈ 
 

Xərclərin maliyyələşdirilməsində 
faktiki göstəricilərlə təsdiq olunmuş 
rəqəmlər arasında fərq yarandığı 

hallar üzrə izahat və dövlət 
əhəmiyyətli layihələrə dair 

məlumatlar tam əks olunmamışdır. 
Eyni zamanda, Qanunun 18.3-cü 

maddəsinin ikinci cümləsində 
göstərilən məlumatlar da hesabata 

əlavə edilməmişdir.  

20.2-1 
 

Dövlət büdcəsinin icrası barədə illik hesabat, büdcə 
qaydasına uyğun hazırlanmış icmal büdcənin xərclərinə 
dair proqnoz və kassa icrasının göstəriciləri və müvafiq 
qanun layihəsi növbəti ilin aprel ayının 25-dək müvafiq 
icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən hazırlanaraq müvafiq 
icra hakimiyyəti orqanına və AR Hesablama Palatasına 

təqdim edilir. 

 

✔ 
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20.4 
 

Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin icrası barədə hesabat dövlət 
büdcəsinin gəlirlərini təmin edən orqanlar və dövlət 

xəzinədarlığı tərəfindən müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanının müəyyən etdiyi formalarda aylıq, rüblük və ilin 
əvvəlindən artan yekunla gəlirlərin təsnifatı üzrə təqdim 

edilmiş hesabatlar əsasında hazırlanır. 

 

✔ 

 

 

20.4-1 

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanı tərəfindən təsdiq edilmiş forma və qaydada 

hesabatları müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən 
etdiyi dövlət qurumlarına təqdim edir və müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən dövlət 
qurumlarının dövlət xəzinədarlığı məlumatlarına real 

vaxt rejimində çıxış imkanlarını təmin edir. 

 

✔ 

 

*** 

 

* Cədvəl “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 2021-ci il ərzində qüvvədə olan tələblərinə 

əsasən tərtib edilmişdir  
 

** Hesablama Palatasının əvvəlki rəylərində vurğulandığı kimi, hesabat ilində də büdcə 

gəlirlərinin hesabatlılıq parametrlərində dövlət büdcəsindən qaytarılan vəsaitlər barədə göstəricilər 

öz əksini tapmamışdır ki, bu da daxil olmuş gəlirlər və qaytarılmış vəsaitlər üzrə bütün mənzərəni 

müşahidə etmək imkanlarını məhdudlaşdıran amillərdəndir. Məlum olduğu kimi, artıqödəmələr üzrə 

vəsaitlərin büdcədən qaytarılması prosesində bir neçə orqanın (DVX, DGK və s.) qanunvericiliklə 

müəyyən edilmiş inzibatçılıq səlahiyyətləri mövcuddur. Dövlət büdcəsindən qaytarılan artıqödəmələr 

üzrə müvafiq göstəricilər isə yalnız vergi orqanlarının hesabatlarında əks etdirilir. 

Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsində fiziki şəxs olan istehlakçılar tərəfindən 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində pərakəndə ticarət və ya ictimai iaşə fəaliyyəti göstərən 

şəxslərdən alınmış mallara (neft və qaz məhsulları istisna olmaqla) görə ödənilmiş ƏDV-nin 

qaytarılmasının nəzərdə tutulmasına və ictimayyətə açıqlanan məlumatlara əsasən dövlət 

büdcəsindən istehlakçılara kifayət qədər məbləğlər qaytarılmasına baxmayaraq, dövlət büdcəsinin 

icrası ilə bağlı məlumatlarda bu məbləğlər öz əksini tapmamışdır. Bu istiqamət üzrə qaytarılmış 

məbləğlər, eləcə də qaytarılma həyata keçirilən fəaliyyət sahələrinin müvafiq məlumatlarının 

hesabatlarda əks olunmaması bu prosesin qiymətləndirməsinə imkan verməmişdir. 

Bununla əlaqədar, Hesablama Palatasının tövsiyəsi Rəyin “Tövsiyələr” bölməsinin 6-cı 

bəndində əks etdirilmişdir. 

*** Əvvəlki Rəylərdə də bildirdiyimiz kimi, Qanunun 20.4-1-ci maddəsinin tələbinin icrası ilə 

əlaqədar “Dövlət qurumlarının dövlət xəzinədarlığı məlumatlarına real vaxt rejimində çıxışının təmin 

edilməsi Qaydası” ilə müəyyən edilmiş prosedur dövlət büdcəsi ilə bağlı 9 istiqamətdə məlumatların 

təqdim edilməsini tənzimləyir. Lakin qüvvədə olan Qayda, həmçinin Qaydaya əsasən hazırda 

fəaliyyət göstərən sistem Qanunun tələb etdiyi kimi xəzinədarlıq orqanlarının məlumatlarına real vaxt 

rejimində çıxışın təmin olunmasını nəzərdə tutmur və aylıq məlumatları təqdim edir ki, bu da 

“Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin dövlət qurumlarına təqdim etdiyi hesabatların 

formaları və onların təqdim edilməsi Qaydası” ilə nəzərdə tutulmuş müvafiq məlumatlarla eynilik 

təşkil edir. Bu baxımdan dünyanın bir çox ölkələrində dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı məlumatların 

(məxfi məlumatlar istisna olmaqla) açıq şəkildə elektron büdcə sistemi ilə təqdim olunması 

təcrübəsinin artıq mövcud olduğunu, eləcə də qonşu post-sovet ölkələrində də ali audit orqanının 

dövlət vəsaitləri ilə bağlı istənilən məlumat bazasına, xüsusilə də xəzinədarlıq orqanlarının 



Dövlət büdcəsinin icrasına rəy                                                                                               2021         

27 

əməliyyatlarına birbaşa real vaxt rejimində daxil olması imkanlarının yaradıldığını nəzərə alaraq, 

“Dövlət qurumlarının dövlət xəzinədarlığı məlumatlarına real vaxt rejimində çıxışının təmin edilməsi 

Qaydası”nın təkmilləşdirilməsi zərurəti mövcuddur və bununla əlaqədar tövsiyə Rəyin “Tövsiyələr” 

bölməsinin 1-ci bəndində əks etdirilmişdir.  

 
 

2.1.2 Hesablama Palatası 2021-ci ilin dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı qanun 

layihəsi və illik hesabatın müəyyən edilmiş müddətlərdə təqdim olunduğunu, tələb 

olunan məlumat və göstəricilərin Qanun layihəsinə və illik hesabata, əsasən, daxil 

edildiyini qeyd edir. 

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 20.3-cü və 20.6-cı 

maddələrində dövlət büdcəsinin icrası haqqında Qanun layihəsinə və illik Hesabata dair tələblər 

müəyyən edilmişdir (Cədvəl 9).  

Cədvəl 9. Dövlət büdcəsinin icrası barədə Qanun layihəsinə və illik hesabata “Büdcə sistemi haqqında” 
AR Qanununun 20.3-cü və 20.6-cı maddələrinin tələbləri və onların icra vəziyyəti 

Madd
ə 

Maddənin tələbi 
 

Təqdim 
edilmişdir  

✔ 

Qismən 
təqdim 

edilmişdir  
≈ 

Təqdim 
edilməmişdir 

X 

Qanun 
layihəsində 

əks olunduğu 
maddə və ya 

illik 
Hesabatda 

səhifə  

Qeyd  

20.3 
 

Dövlət büdcəsinin icrası barədə illik hesabat və müvafiq 
qanun layihəsi təsdiq olunmaq üçün növbəti ilin may 

ayının 15-dən gec olmayaraq müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanı tərəfindən AR Milli Məclisinə təqdim olunur. 

Hesabat özündə digər məlumatlarla yanaşı bütün dövlət 
borcları, il ərzində götürülən dövlət borcları, o cümlədən 

buraxılmış dövlət qiymətli kağızları və verilən dövlət 
zəmanətləri və dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondunun, AR 
Prezidentinin Ehtiyat Fondunun vəsaitlərindən il ərzində 

istifadə, məqsədli büdcə fondlarının və yerli gəlirlərin 
vergi və digər ödəniş növləri üzrə icrası haqqında 

məlumatları da əks etdirir 

✔ 
37-38-ci və 40-

45- ci səhifə 
 

 

20.6.1 
müvafiq olaraq gəlir və xərclərin icrası üzrə ümumi 

məbləğ ✔ 
Maddə 1 

 
 

20.6.2 
 

gəlirlərin mədaxil mənbələri üzrə icrasının məbləği 
 

✔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maddə 2, cədvəl 
üzrə sıra № 
1.1.- 1.22 

 
 

 

20.6.3 

 
manatın xarici valyutalara nisbətdə məzənnəsinin 
dəyişməsi nəticəsində yaranan qazanc və ya itki ✔ 

 

Maddə 2, cədvəl 
üzrə sıra № 2.13 

 

 

20.6.4 
 

funksional və inzibati təsnifata uyğun olaraq bölmə və 
köməkçi bölmə səviyyəsində xərclərin icrasının məbləği 

 
≈ 
 

Maddə 2, cədvəl 
üzrə sıra № 2.1- 

2.12.4.2 
 

Qanun layihəsində inzibati 
təsnifat üzrə xərclərin 

məbləği göstərilməmişdir. 
Son illərdə təşəkkül 

tapmış təcrübəyə əsasən 
inzibati təsnifata uyğun 

olaraq xərclərin icra 
məbləği Qanunun tətbiqi 
barədə Fərmanda əks 

etdirilir.  

20.6.5 
 

dövlət büdcəsinin kəsirinin (defisitin) və ya büdcə 
artıqlığının (profisitin) yuxarı həddinin məbləği 

 

✔ 

 

Maddə 2, cədvəl 
üzrə sıra № 2.3 

 

20.6.6 
cari il yanvarın 1-nə vahid xəzinə hesabının sərbəst 

qalığı 
 

✔ 

 

Maddə 2, cədvəl 
üzrə sıra № 2.4 
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2.2 Büdcə-vergi siyasətinin 2021-ci ildə icrası 

 

2.2.1 Hesablama Palatası aparılmış təhlilə əsaslanaraq 2021-ci ildə büdcə-vergi 

siyasətində əks etdirilmiş fiskal hədəflər çərçivəsində nəzərdə tutulmuş tədbirlər üzrə 

müəyyən irəliləyişin əldə olunduğu qənaətindədir. 

2021-ci ilin “Büdcə zərfi” nə də daxil edilmiş büdcə-vergi siyasəti konkret tədbirlər kimi deyil, 

gəlir və xərclər üzrə ümumi istiqamətlər əks etdirilməklə qeyd edilmişdir. Eyni zamanda, dövlət 

büdcəsinin icrası barədə hesabatda da büdcə-vergi siyasətinin icrası ilə bağlı məlumatlara ayrıca 

yer verilməmişdir. Bununla bərabər, “Büdcə zərfi”nə daxil edilmiş məlumatların təhlili gəlirlər və 

xərclər üzrə müəyyənləşdirilmiş hədəflərə əsasən nail olunduğunu deməyə əsas verir (Cədvəl 10). 

Cədvəl 10. Büdcə-vergi siyasətinin 2021-ci il üzrə icra vəziyyəti 

Gəlirlər üzrə ümumi hədəflər Hesabat ilində görülmüş işlər  

İqtisadiyyatın neft sektorundan asılılığının azaldılması 

məqsədilə büdcənin qeyri-neft gəlirlərinin artırılması 2021-ci 

ildə davam edəcəkdir. Bu əsasda qeyri-neft sektorunda 

fəaliyyət göstərən ödəyicilərin neft sektorunda baş verən 

şoklardan asılılığının minimuma salınması, qeyri-neft ixracın 

coğrafiyasının və nomenklaturasının genişləndirilməsi, 

iqtisadiyyatın diversifikasiyası, kölgə iqtisadiyyatının 

səviyyəsinin azaldılması, vergi inzibatçılığının 

təkmilləşdirilməsinə yönəlmiş tədbirlərin icrası davam 

etdiriləcəkdir. 

2021-ci ildə qeyri-neft sektoru üzrə daxilolmalar 

12860,0 mln. manat olmuş, büdcə gəlirlərində qeyri-neft 

bölməsinin payı 43,3%-dən 48,7%-ə yüksəlmişdir. Qeyri-

neft gəlirlərində əvvəlki ilə nisbətən 2180,3 mln. manat 

artımın yarısı digər mənbələrdən daxilolmaların hesabına 

əldə edilmişdir. Belə ki, hesabat ilində olaraq dövlət 

büdcəsinə Təminat Fondundan 880,0 mln. manat, 

Mərkəzi Bankdan 250,0 mln. manat transfer həyata 

keçirilmişdir. Hesabat ilində 92857,7 mln. manatlıq əlavə 

dəyərin 62,2%-i qeyri-neft sektorunun payına düşmüş, 

bu göstərici əvvəlki ilə nisbətən 8 faiz bəndi azalmışdır. 

İqtisadi artımın əsas hissəsi qeyri-neft sektoru hesabına 

təmin edilmişdir (Ətraflı I bölmədə). 

Dövlət büdcəsinə daxilolmalar üzrə vahid nəzarət 

mexanizminin tətbiqinin genişlənməsinin, kölgə 

iqtisadiyyatının azaldılması hesabına vergi daxilolmalarının 

artırılmasının, vergi inzibatçılığı sahəsində şəffaflığın təmin 

edilməsinin, dövlət müəssisələrində daha mütərəqqi 

korporativ idarəetmə üsullarının tətbiqinin, maliyyə 

öhdəliklərinin vaxtında və tam həcmdə ödənilməsinin təmin 

edilməsinin, vergi ödəyiciləri ilə vergi orqanları arasında 

qarşılıqlı etimada əsaslanan münasibətlərin inkişaf 

etdirilməsinin, habelə vergi borclarının ödənilməsi 

istiqamətində əlverişli şəraitin yaradılmasının 2021-ci ildə 

yığımların əhəmiyyətli artımına səbəb olacağı proqnozlaşdırılır. 

Hesabat ilində vergi daxilolmaları 11287,5 mln. manat 

olmaqla, əvvəlki illə müqayisədə 13% artmışdır. Artım 

əsasən hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi, əlavə dəyər 

vergisi və aksizlər hesabına təmin edilmişdir. Təqdim 

edilmiş məlumatlara əsasən qeyri-neft sektoru üzrə artıq 

daxilolmalar ölkədə əldə olunan fiskal nəticələrdə iqtisadi 

artımla yanaşı, “kölgə iqtisadiyyatı”nın azaldılması, 

biznes fəaliyyətinin və gəlirlərin leqallaşdırılması 

kontekstində atılan addımlar hesabına olmuşdur. Belə 

ki, əvvəlki illə müqayisədə 2021-ci ildə qeyri-neft sektoru 

üzrə dövriyyə 27,4%, ƏDV tutulan dövriyyə 27,8%, 

elektron qaimə faktura üzrə dövriyyə 24,0% artmışdır. 

2021-ci ildə dövlət sektorundan daxilolmalar azalmış, bu, 

bir sıra dövlət müəssisələri üzrə büdcəyə daxilolmaların 

azalması ilə əlaqəli olmuşdur. Həmçinin iri dövlət 

müəssisələri üzrə hesabat ilində müəyyən edilmiş 

proqnoz yerinə yetirilməmişdir. Eyni zamanda, əksər 

dövlət müəssisələri tərəfindən Təminat Fondu qarşısında 

öhdəliklər yerinə yetirilməmişdir. ƏDV depozit 

hesabında yığılan məbləğ 312,8 mln. manat artaraq 779,2 

mln. manata çatmış, bu isə ƏDV üzrə öhdəliklərin 

vaxtında bəyan edilməməsi üzrə risklərin mövcud 

olduğunu deməyə əsas vermişdir. Hesabat ilində vergi 

orqanları xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin olunan gəlirlər 

üzrə borc məbləğləri artmışdır ki, bu da  hüquqi şəxslərin 

mənfəət vergisi, aksiz və əmlak vergisi üzrə hesablanmış 

öhdəliklərin vaxtında dövlət büdcəsinə ödənilməməsi ilə 

əlaqələndirilə bilər. 
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Növbəti ildə elektron ticarət sahəsində qanunvericiliyin 

təkmilləşdirilməsi, rəqəmsal ödənişlərin institusional mühitinin 

daha da yaxşılaşdırılması, nağdsız hesablaşma və ödəniş 

alətlərindən istifadə səviyyəsinin yüksəldilməsi nəzərdə tutulur. 

2021-ci il ərzində POS-terminallar vasitəsilə ölkədaxili 

nağdsız ödənişlərin həcmi 3925,0 mln. manat, elektron 

ticarət vasitəsilə ölkədaxili əməliyyatların həcmi isə 7209,0 

mln. manat təşkil etməklə, 2020-ci illə müqayisədə 

müvafiq olaraq 80,7% və 86% artmışdır. Eyni zamanda, 

sahibkarlar tərəfindən banklardan çıxarılmış nağd 

vəsaitləri (ödənilmiş dvidendlər istisna olmaqla) 1,4% 

artaraq 4063,4 mln. manatadək yüksəlmişdir. 

Növbəti ildə dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin 

stimullaşdırılması və sərmayəçilərə daha əlverişli şəraitin 

yaradılmasına da xüsusi önəm veriləcəkdir. 

Hesabat ilində özəlləşdirilmədən daxilolmalar 112,7 

mln. manat olmalqa, əvvəlki ilə nisbətən 83,4% artmışdır. 

AR Prezidentinin 2021-ci il 29 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə 

bir sıra hüquqi şəxslər özəlləşdirməyə açıq elan edilmişdir 

ki, bu, müvafiq mənbə üzrə proqnozlaşdırılmış 

daxilolmaların reallaşdırılmasına şərait yaradır. Hesabat 

ilindəki artım əsasən kiçik dövlət müəssisə və obyektləri, 

icarəyə verilmiş qeyri-yaşayış sahələri, yarımçıq tikililərin 

və daşınar dövlət əmlakının hərrac və birbaşa əmək 

kollektivinə satışından daxilolmalar hesabına təmin 

edilmişdir. Lakin bu istiqamətdə dövlət büdcəsinə 

ödənilməmiş borc qalıqları əvvəlki illə müqayisədə azalsa 

da, hələ də yüksək olaraq qalır (9,7 mln. manat). 

Xərclər üzrə ümumi hədəflər Hesabat ilində görülmüş işlər 

Dövlət büdcəsi xərclərinin sosial yönümlülüyünün təmin 

edilməsi, dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına həyata keçirilməsi 

nəzərdə tutulmuş dövlət proqramlarının və tədbirlərinin 

maliyyələşdirilməsi 2021-ci ildə büdcə xərclərinin əsas 

istiqamətlərindən olacaqdır. 

2021-ci ildə sosialyönlü xərclər dövlət büdcəsi 

xərclərinin 10296,7 mln.manatını təşkil etmiş, əvvəlki ilə 

nisbətən 6,7% artmışdır. Artım daha çox əməyin ödənişi 

və sosial ödənişlər üzrə xərclərin artımı hesabına qeydə 

alınmışdır. Hesabat ilində dövlət proqramları və 

məqsədli xərclərin maliyyə təminatı üzrə 2030,9 mln. 

manat vəsait xərc edilmiş, bu isə dövlət büdcəsi 

xərclərinin 7,4%-ni əhatə etmişdir. 2030,9 mln. manatın 

5,3%-i və ya 107,3 mln. manatı təsdiq edilmiş və qüvvədə 

olan hüquqi aktları əhatə etməklə dövlət proqramlarının 

icrası ilə bağlı olmuşdur. Qeyd edək ki, proqramlılıqla 

bağlı məlumatların əvvəlki illərə nisbətən artırılması 

fonunda bu istiqamət üzrə xərclərin məbləği və dövlət 

büdcəsininin xərclərinə nisbətində azalma qeydə 

alınmışdır (Ətraflı V bölmədə). 

Əhalinin sağlamlığının etibarlı şəkildə qorunması məqsədilə 

səhiyyə sahəsində mövcud çağırışlar nəzərə alınaraq, 

sözügedən sahə üzrə ənənəvi dövlət proqramlarının icrası ilə 

yanaşı sanitar-epidemioloji vəziyyətin nəzarətdə 

saxlanılmasına yönəlmiş müvafiq tədbirlərin 

maliyyələşdirilməsinə xüsusi önəm veriləcəkdir. Belə ki, yeni 

növ koronavirus pandemiyasının davam etməsi fonunda 

koronavirus infeksiyası ilə mübarizə tədbirlərində iştirak 

edən tibb işçilərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, 

pandemiyanın yayılmasının qarşısının alınması və onunla 

mübarizənin gücləndirilməsi məqsədilə zəruri tibbi 

avadanlığın və digər tibbi vasitələrin tədarükünün həyata 

keçirilməsi, infeksiyaya yoluxmuş xəstələrin müalicəsinin 

səmərəli təşkili məqsədilə ölkənin müvafiq bölgələrində modul 

tipli xəstəxanalar quraşdırılması, habelə sanitar-epidemioloji 

vəziyyətə nəzarətin təkmilləşdirilməsi və infeksiyaya yoluxmuş 

və onlarla təmasda olan şəxslərin monitorinqinin aparılması 

üçün şəhər və rayon qiqiyena və epidemiologiya 

mərkəzlərinin maddi-texniki vəziyyətinin gücləndirilməsi 

istiqamətində müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsinin davam 

etdirilməsi, habelə peyvənd vasitələrinin alınması nəzərdə 

tutulur. 

Hesabat ilində səhiyyə bölməsi üzrə 1378,5 mln. manat 

xərc edilmiş, bundan əlavə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu 

xərclərindən də 47,8 mln. manat səhiyyə xərclərinə 

yönəldilmişdir. Səhiyyə sahəsi üzrə dövlət 

proqramlarının və tədbirlərin icra edilməsinə 187,7 mln. 

manat vəsait yönəldilmişdir ki, bunun yalnız 14,6 mln. 

manatı bu sahədə dövlət proqramlarının icrası ilə əlaqəli 

olmuşdur. Təqdim edilmiş məlumatlara əsasən 2021-ci 

ildə pandemiyaya qarşı mübarizə tədbirləri üçün 261,0 

mln. manat vəsait nəzərdə tutulsa da, faktiki olaraq 806,8 

mln. manat istifadə edilmişdir. Ayrılmış vəsaitin 314,1 mln.  

manatı vaksinlərin alınmasına, 165,8 mln. manatı tibb 

işçilərinə müddətli əlavənin ödənilməsinə, 153,7 mln. 

manatı modul tipli xəstəxanaların və 

özünümaliyyələşdirmə prinsipi ilə işləyən tibb 

müəssisələrinin fəaliyyətlərinin təmin edilməsinə, 120,6 

mln. manatı dərman, tibbi ləvazimatlar, avadanlıqlar və 

digər malların alınmasına, 52,6 mln. manatı “COVID-19” 

testlərinin (reagentlərin) alınmasına və digər xərclərin 

maliyyələşdirilməsinə istifadə olunmuşdur. 
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İşğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdışın təmin 

edilməsi, şəhər və kəndlərin bərpası və yenidən qurulması, 

həmin ərazilərdə müasir infrastrukturların yaradılması (elektrik 

enerjisi, təbii qaz, su, rabitə, yol, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, 

mənzil-kommunal və digər zəruri infrastrukturlarını və mədəni-

tarixi abidələrin bərpası və yenidənqurulması), şəhid ailələrinin, 

müharibə əlillərinin və bu kateqoriyadan olan müharibə 

iştirakçılarının sosial müdafiəsinin daha da gücləndirilməsi 

üçün maliyyə təminatının yaradılması ortamüddətli dövrdə 

büdcə xərclərinin prioritet istiqamətlərindəndir. 

Hesabat ilində işğaldan azad olmuş ərazilərin yenidən 

qurulması və bərpası üçün 2178,4 mln. manat vəsait icra 

edilmişdir ki, bu da proqnoza nisbətən 99,0% təşkil edir. 

Bu vəsaitin 85,0%-i avtomobil yollarının və dəmir yolu 

xətlərinin layihələndirilməsi və tikintisi üçün yönəldilmişdir. 

Sifarişçi təşkilatlara ayrılmış vəsait 71 layihə üzrə 

bölüşdürülmüşdür. illik hesabata rast gəlinmir.  

Ərzaq və su təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə əlaqədar, 

kənd təsərrüfatının aparıcı sahələrinin inkişaf etdirilməsi üçün 

müvafiq təşviq mexanizmləri formalaşdırılacaq, içməli su 

ehtiyatlarının, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün dayanıqlı su 

təchizatının yaradılması, habelə suyun paylanması və qənaətli 

sərfiyyatını təmin edən məqsədli layihələrin maliyyələşdirilməsi 

həyata keçiriləcəkdir. 

AR-da ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı 

tədbirlərin maliyyələşdirilməsi üçün 454,8 mln. manat 

sərf edilmişdir ki, bu da proqnozun 97,3%-nə bərabərdir. 

Bu məqsədlə icra edilmiş vəsait 2020-ci illə müqayisədə 

13,0% çoxdur. 2021-ci il ərzində birdəfəlik əkin 

subsidiyasının verilməsi, həmçinin ərzaqlıq buğdanın idxal 

qiymətinin artmasının ölkə daxilində satılan un və un 

məmulatlarının qiymətinə mənfi təsirlərinin azaldılması 

üçün vəsait ayrılmışdır. Hesabat ilində ölkə ərazisində su 

ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsi, su 

təsərrüfatının idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi, su 

itkilərinin azaldılması, fermerlərin suvarma suyu ilə 

təchizatının, torpaqların meliorativ vəziyyətinin 

yaxşılaşdırılması, kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı 

yeni torpaq sahələrinin əkin dövriyyəsinə daxil edilməsi, 

suvarma sahələrinin genişləndirilməsi, suvarma 

subartezian quyularının saxlanılması və digər meliorasiya 

tədbirlərinin maliyyə təminatı üçün 400,6 mln. manat icra 

edilməklə, əvvəlki illə müqayisədə azalmışdır.  

Əhalinin mənzilə olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 

güzəştli ipoteka kreditlərinin verilməsi və sosial 

mənzillərin tikintisi, o cümlədən əlil və şəhid ailələri üçün 

evlərin tikintisi üçün müvafiq vəsaitin ayrılması 

proqnozlaşdırılmışdır. 

Əhalinin mənzilə olan tələbatının ödənilməsi və məişət 

şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə güzəştli ipoteka 

kreditlərinin verilməsi üçün AR İpoteka və Kredit 

Zəmanət Fonduna 87,5 mln. manat (güzəştli ipoteka 

kreditlərinin verilməsi üçün 71,0 mln. manat, sahibkarlar 

tərəfindən manatla alınan kreditlərə hesablanmış faizlərə 

görə subsidiya verilməsi üçün 16,5 mln. manat), 

“Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət 

Agentliyi” publik hüquqi şəxsə 71,0 mln. manat vəsait 

yönəldilmişdir. Azərbaycan Respublikasının ərazi 

bütölüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun 

müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən olmuş şəxslər və 

şəhid ailələri üçün mənzillərin alınması və fərdi 

evlərin tikintisi üçün 34,8 mln. manat icra edilmişdir. 

Xüsusi müdafiə xarakterli layihələr və tədbirlər üçün 

maliyyə təminatının yaradılması, ölkənin müdafiə qabiliyyətinin 

və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 2021-ci il də davam 

etdiriləcəkdir. 

2021-ci ildə müdafiə və milli təhlükəsizlik sahəsinə (ƏVQ 

və EF-nın vəsaitləri nəzərə alınmaqla) 4885,5 mln. manat 

vəsait yönəldilmişdir ki, bu da 2020-ci illə müqayisədə 

460,1 mln. manat və ya 10,4% çoxdur. Ölkənin müdafiə 

potensialının gücləndirilməsi və silahlı qüvvələrin maddi-

texniki təminatının daha da yaxşılaşdırılması məqsədilə 

dövlət büdcəsinin əsaslı xərclərindən xüsusi müdafiə 

təyinatlı layihələr və tədbirlərin maliyyə təminatı üçün 

2100,0 mln. manat icra edilmiş, bu, əvvəlki illə 

müqayisədə çox olmuşdur. 
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2.3 Yenilənmiş “Büdcə qaydası”nın təhlili 
 
2.3.1 Yenilənmiş “Büdcə qaydası”nda əvvəlki qaydaya xas protsiklik siyasətin 

təsirinə məruz qalma ilə bağlı risklər aradan qaldırılsa da, Hesablama Palatası 

təhlillərə əsaslanaraq burada da bəzi məsələlərin tam tənzimlənmədiyini və 

təkmilləşdirilmənin davam etdirilməsinin vacibliyini qeyd edir. 

2020-ci ildə mövcud şərtlərə uyğun olmaması səbəbindən “Büdcə qaydası”nın 2022-ci ilin 

yanvar ayının 1-dək dayandırılması barədə qərar qəbul edilmiş, dövlət büdcəsinin layihəsi ilə birlikdə 

təqdim edilmiş sənədlərdə büdcə qaydasının təkmilləşdiriləcəyi barədə məlumat verilmişdir.  

Bununla əlaqədar, 2021-ci il 24 dekabr tarixli “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununda dəyişiklik edilməklə Qanunun 11-1-ci maddəsi yeni redaksiyada 

verilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 30 dekabr tarixli 1568 nömrəli Fərmanı 

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

dövlət borcunun ümumi daxili məhsula nisbət göstəricisinin hesablanması Qaydası” təsdiq 

edilmişdir. 2021-ci ilin dövlət büdcəsinin icrası barədə hesabatda təkmilləşdirilmiş büdcə qaydasının 

büdcənin neft gəlirlərindən asılılığının mərhələlərlə aradan qaldırılmasına, fiskal dayanıqlılığın və 

maliyyə intizamının gücləndirilməsinə töhfə verməklə yanaşı, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft 

Fondunun aktivlərinin hədəflənən səviyyələrdə qorunmasına da imkan yaradacağı qeyd edilmişdir. 

Əvvəlki qaydanın əsas göstəricilərindən olan xərclənə bilən neft gəlirləri komponenti 

yenilənmiş qaydadan çıxarılmışdır ki, bu bir tərəfdən neft gəlirlərinin xərclənməsi ilə bağlı limitlərin 

müəyyən edilməməsinə, digər tərəfdən həmin göstəricinin hesablanmasındakı risklərin (protsiklik 

siyasətlə bağlı) aradan qalxmasına da səbəb olmuşdur. Bundan əlavə, yenilənmiş qaydada icmal 

büdcənin xərclərinin ümumi məbləğinə də birbaşa məhdudiyyət aradan qaldırılmışdır. Eyni 

zamanda, fiskal qaydaların tərtibində beynəlxalq təcrübədə göstərilən bəzi prinsiplər (xüsusilə 

sadəlik) yenilənmiş qaydada nəzərə alınmışdır. Qeyd edək ki, müvafiq prinsiplər Hesablama 

Palatasının əvvəlki rəylərində şərh edilmişdir. 

“Azərbaycan 2030”: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”də göstərilmiş “Xarici valyuta 

ehtiyatlarının dayanıqlı səviyyədə saxlanılması üçün Dövlət Neft Fondundan transfertin dövlət 

büdcəsində payı tədricən azaldılmalıdır.” tələbinin göstərilməsinə baxmayaraq, təkmilləşdirilmiş 

büdcə qaydası da Dövlət Neft Fondundan dövlət büdcəsinə transfertlə bağlı məhdudiyyəti birbaşa 

deyil, dolayı müəyyən edir. Başqa sözlə, yeni qaydanın məqsədlərindən biri kimi Neft Fondunun 

aktivlərinin qorunması göstərilsə də, qaydada Neft Fondunun aktivlərinin kritik həcmi və Neft 

Fondundan transfertlə bağlı birbaşa məhdudiyyətə rast gəlinmir. 

Həmçinin əvvəlki Rəyimizdə də qeyd etdiyimiz kimi, icmal büdcənin qeyri-neft baza kəsirinin 

qeyri-neft ÜDM-nə nisbətinə məhdudiyyətin qoyulması üzrə risklər mövcuddur. Belə ki, neft 

gəlirlərindən xərcləri azaltmadan da, qeyri-neft ÜDM-nin artımı ilə qaydaya riayət edilmə 

mümkündür.  

http://e-qanun.az/framework/48877
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Dəyişikliyə əsasən büdcə qaydasının dayandırılması halında ortamüddətli dövr üçün müəyyən 

edilmiş nisbətlər yenidən hesablanacaqdır. Qeyd edilməlidir ki, büdcə qaydası fiskal intizamı təmin 

edən və ortamüddətli fiskal çərçivənin (MTFF) hazırlanması zamanı tətbiq edilən fiskal institutdur. 

Ölkənin ortamüddətli dövr üçün müəyyən etdiyi siyasətə uyğun hazırlanmış çərçivənin büdcə 

qaydasının dayandırılması halında yenilənməsi ilkin müəyyən edilmiş məqsədlərin dəyişdirilməsinə 

səbəb olmaqla OMXÇ və NƏB islahatlarının nəticəliliyinə təsir göstərə bilər. 

 
2.4. Dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı sənədləşmənin (hesabatların) beynəlxalq 

təcrübəyə adekvatlığı 

 

2.4.1 Hesablama Palatası apardığı təhlillərə əsasən 2021-ci il dövlət büdcəsinin 

icrası ilə bağlı hazırlanan və təqdim olunan sənədlərin siyahısının əvvəlki illərlə 

müqayisədə nisbətən artırıldığını, hesabatlara daxil edilmiş izah və məlumatların 

keyfiyyətinin və həcminin yüksəldilməsi istiqamətində müəyyən addımların atıldığını 

qeyd edir.  

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 20-ci maddəsinə uyğun 

olaraq dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı aylıq, rüblük və illik hesabatlar təqdim edilir. Qanunun 20-ci 

maddəsində müəyyən edilmiş məlumatlarla yanaşı, son illərdə ilk dəfə olaraq dövlət büdcəsinin 

mərkəzləşdirilmiş xərclərindən maliyyə yardımı (dotasiya) almadan xərclərini öz gəlirləri hesabına 

maliyyələşdirən şəhər və rayonlar barədə məlumatlar dövlət büdcəsinin icrası barədə illik hesabata 

əlavə edilmişdir.  

Bununla yanaşı, dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilmiş dövlət proqramları və 

tədbirləri üzrə icra edilmiş xərcləri, həmin proqram və tədbirlərin nəticəsini əks etdirən və ayrıca 

təqdim edilmiş məlumatın da keyfiyyət və həcminin artırıldığı qeyd edilməlidir. 

Eyni zamanda, dövlət büdcəsinin icrası barədə illik hesabatda təqdim edilmiş məlumatların 

verilməsində müsbət dəyişikliklər müşahidə edilmiş, xüsusilə büdcə parametrlərinin proqnoz və icra 

göstəriciləri arasına kənarlaşmalara dair səbəbləri əks etdirən izahedici informasiyanın, habelə 

maliyyə məlumatları ilə yanaşı, bir sıra istiqamətlərdə qeyri-maliyyə məlumatlarının həcminin büdcə 

sənədləşməsində artırıldığı da müəyyən edilmişdir.  

İllik hesabatda dövlət maliyyəsinin idarəedilməsi üzrə yeni fiskal institutlar, o cümlədən 

ortamüddətli xərclər çərçivəsinin pilot sektorlarda tətbiqi və büdcə qaydasının təkmilləşdirilməsi 

sahəsində görülmüş işlər barədə məlumatlara yer verilmişdir.  

Həmçinin illik hesabata 2021-ci il üçün iqtisadi təsnifat üzrə təsdiq olunmuş dövlət büdcəsi 

xərcləri arasında aparılmış yerdəyişmələr, eləcə də məqsədli büdcə fondları (bütün fondlar qeyd 

edilməklə) barədə də əvvəlki illərə nəzərən daha geniş məlumatlar daxil edilmişdir. 

Son illər ərzində ilk dəfə olaraq illik Hesabatda Azərbaycan Respublikası Hesablama 

Palatasının rəylərində qaldırılmış təkliflər barədə ayrıca altbölmə verilmişdir. 
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2.4.2 Hesablama Palatası bəzi əlavə məlumatların dövlət büdcəsinin icrası ilə 

bağlı hesabatlara daxil edilməsini müsbət qiymətləndirməklə yanaşı, dövlət 

maliyyəsinin idarə edilməsində şəffaflığın və hesabatlılığın artırılmasının yeni büdcə-

vergi siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi müəyyən edildiyini diqqətə alaraq, 

habelə beynəlxalq mütərəqqi təcrübəyə və dövlətin maliyyə inzibatçılığının 

qiymətləndirilməsi üçün istifadə edilən metodologiyaya əsaslanaraq büdcə 

sənədləşməsinin çeşid və keyfiyyətinin artırılması, şəffaflığın yüksəldilməsi 

istiqamətində addımların atılmasının davam etməsinin vacibliyini vurğulayır və 

qanunvericilikdə dəyişikliklərin zəruriliyini qeyd edir. 

Fiskal diaqnostika alətlərinin tələblərindən, eləcə də müxtəlif ölkələrin büdcə 

qanunvericiliyindən və mövcud təcrübələrindən yararlanmaqla büdcə sənədləşməsinə dair 

apardığımız təhlil ölkəmizin beynəlxalq reytinqlərdə mövqeyinin yaxşılaşdırılması, habelə büdcə 

üzrə verilən qərarların effektivliyinin yüksəldilməsi məqsədilə dövlət büdcəsi üzrə təqdim edilən 

hesabat və məlumatların çeşidinin, faydalılığının artırılması, habelə əlçatanlığının təmin edilməsi 

üçün dövlət orqanları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərin davam etdirilməsinin və 

genişləndirilməsinin vacibliyini göstərir. 

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən tələb olunan 

göstəricilər dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı qanun layihəsində əsasən əks etdirilsə də, bu 

göstəricilərin sayı təsdiq olunmuş dövlət büdcəsinə dair Qanunda göstərilən məlumatlarla 

müqayisədə azlıq təşkil edir ki, bu da bəzi istiqamətlər üzrə müqayisəliliyin təmin olunmasına imkan 

vermir.  

Post-sovet ölkələri üzrə büdcə sənədləşməsinə dair müvafiq ölkələrin qanunvericiliyinin təhlili 

həm dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı qanun layihəsinə daxil edilən göstəricilər, həm də hesabat 

dövrü üzrə təqdim edilən büdcənin icrası barədə hesabat və məlumatlar üzrə ölkəmizin təcrübəsi ilə 

müqayisədə bəzi əlavə göstəricilərin olduğunu göstərir. 

Yeni büdcə-vergi siyasətində dövlət maliyyəsinin idarə edilməsində şəffaflığın və hesabatlılığın 

artırılması ilə bağlı istiqamətin, habelə bu istiqamət üzrə “Açıq Büdcə İndeksi”ndə ölkəmizin 

mövqeyinin yaxşılaşdırılması kimi hədəfin müəyyənləşdirilməsi də dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı 

hesabatlılığı tənzimləyən qanunvericilikdə əlavə və dəyişikliklərin edilməsini zərurətə çevirir.  

Dövlət maliyyəsinin idarə edilməsi və bu istiqamətdə şəffaflığın qiymətləndirilməsi alətlərindən 

olan Dövlət Xərcləri və Maliyyə Hesabatlılığı (PEFA) büdcənin icrası ilə bağlı il ərzində təqdim edilən 

hesabatlara tamlıq, dürüstlük və müddət prinsipləri nəzərə alınmaqla tələbləri müəyyən edir.  
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Bununla yanaşı, müvafiq fiskal diaqnostik qiymətləndirmə aləti ilin sonunda təqdim edilən 

hesabatlara da yuxarıda qeyd edilmiş prinsipləri və mühasibat uçotu standartlarını nəzərə almaqla 

tələbləri müəyyən edir. 

 
Bundan əlavə, Açıq Büdcə İndeksində dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı müxtəlif göstəricilərin1 

aidiyyəti sənədlərə daxil edilməsi və açıqlanması ilə bağlı tələbləri müəyyən edən 34 sual 

mövcuddur. 

Beləliklə, Hesablama Palatası müxtəlif ölkələrin təcrübəsinə əsaslanaraq və diaqnostik 

alətlərin tələblərini əsas götürməklə, dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim edilən hesabat və 

məlumatların əlçatanlığı və çeşidinin artırılması üçün dövlət büdcəsinin icrası barədə sənədləşməyə 

                                                           
1 https://www.internationalbudget.org/sites/default/files/2020-04/2019_Guide_and_Questionnaire_EN.pdf 

Pİ-28. Büdcənin icrası ilə bağlı il ərzində təqdim 

edilən hesabatlar  
28.1.Hesabatların əhatəliliyi və müqayisəliliyi 
A)Məlumatların əhatə dairəsi və təsnifatı ilkin büdcə ilə birbaşa müqayisə etməyə imkan verir.  Məlumata 
büdcə smetalarının bütün maddələri daxildir. Hesabatlara mərkəzi hökumətin muxtar müəssisələrinə 
köçürmələrə dair  məlumatlar da daxildir.  
B)Məlumatların əhatə dairəsi və təsnifatı məlumatların qismən toplanması ilə ilkin büdcə ilə birbaşa 
müqayisəyə imkan verir. Hesabatlara mərkəzi hökumətin muxtar müəssisələrinə köçürmələrə dair  
məlumatlar da daxildir. 
C)Məlumatların əhatə dairəsi və təsnifatı əsas inzibati bölmələr üçün ilkin büdcə ilə birbaşa müqayisə etməyə 
imkan verir. 
D)Performans göstəricisi C-dən az olmamalıdır. 
 
28.2. Hesabatların hazırlanma müddəti 
A)Büdcənin icrası haqqında hesabatlar hər ay hazırlanır və hər ayın sonundan iki həftə müddətində verilir. 
B)Büdcənin icrası haqqında hesabatlar rüblük hazırlanır və hər rübün sonundan etibarən dörd həftə ərzində 
verilir. 
C)Büdcənin icrası haqqında hesabatlar rüblük (birinci rüb istisna olmaqla) hazırlanır və hər rübün sonundan 
etibarən 8 həftə ərzində verilir. 
D)Performans göstəricisi C-dən az olmamalıdır. 
 
28.3.İllik Büdcə Hesabatlarının keyfiyyəti 
A)Məlumatın dürüstlüyünə dair  heç bir ciddi iddia yoxdur. Büdcənin icrasının təhlili ən azı yarım ildə bir dəfə 
verilir. Xərclər haqqında məlumat həm öhdəlik, həm də ödənişləri əhatə edir. 
B)Məlumatların dürüstlüyü ilə bağlı bəzi çatışmazlıqlar  ola bilər. Hesabatda büdcənin icrasının təhlili üçün 
faydalı olan məlumatlar vurğulanır. Büdcənin icrasının təhlili yarım ildə bir dəfə verilir. Xərclərlə bağlı 
məlumat ödəniş mərhələsini nəzərdə tutur. 
C)Məlumatların dürüstlüyü ilə bağlı bəzi çatışmazlıqlar  ola bilər. Məlumatlar büdcənin icrasının təhlili üçün 
faydalıdır. Xərclərlə bağlı məlumat ödəniş mərhələsini nəzərdə tutur. 
D)Performans göstəricisi C-dən az olmamalıdır. 

 

Pİ-29. İllik maliyyə hesabatları 

PEFA-da İllik maliyyə hesabatı göstəricisi üzrə qiymətləndirmənin aparılması zamanı mərkəzi hökumətin 
büdcəsinin icrasına dair maliyyə hesabatının hər il hazırlanması, təqdim edilmə müddəti,  təsdiq edilmiş 
büdcə ilə müqayisəliliyi, burada gəlirlər, xərclər, maliyyə və maddi aktivlər, öhdəliklər, zəmanətlər və 
uzunmüddətli öhdəliklər haqqında məlumatların olması və bunun pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında 
hesabata uyğunluğu, hesabatların tərtibinin beynəlxalq standartlara adekvatlığı nəzərə alınır. 

https://www.internationalbudget.org/sites/default/files/2020-04/2019_Guide_and_Questionnaire_EN.pdf
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daxil edilməsi məqsədilə müvafiq sənədlərin siyahısını da tənzimləyən “Büdcə sistemi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununun 18 və 20-ci maddəsində dəyişikliklərin edilməsinin 

zəruriliyini qeyd edir. Hesablama Palatasının müvafiq məsələyə dair təklifləri “Büdcə sistemi 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklərin edilməsi ilə bağlı layihə şəklində 

Rəyin “Tövsiyələr” bölməsinin 6 və 7-ci bəndlərində əks etdirilmişdir. 

Bundan əlavə, son illər ərzində ölkədə büdcə proseslərini tənzimləyən hüquqi aktlarda çoxsaylı 

dəyişikliklərin edilməsi və yeni hüquqi aktların qəbul olunması, kənar dövlət maliyyə nəzarəti orqanı 

olan Hesablama Palatasının fəaliyyətinin hüquqi əsasını təşkil edən yeni Qanunun Palata qarşısında 

mühüm vəzifələr qoyması, bu vəzifələrin vaxtında və keyfiyyətli yerinə yetirilməsi Hesablama 

Palatasına daxil olan məlumatların müfəssəlliyinin və keyfiyyətinin artırılmasını labüd edir. Bu 

məqsədlə Hesablama Palatası tərəfindən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 15 may 

tarixli 72 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin dövlət 

qurumlarına təqdim etdiyi hesabatların formaları və onların təqdim edilməsi Qaydası”na çoxsaylı 

dəyişikliklər təklif olunur və bu dəyişikliklər 2 istiqamətdə qruplaşdırıla bilər: 

 Bəzi formaların yeni hüquqi aktlara uyğunlaşdırılması, hesabat ilini səciyyələndirən icra 

göstəricilərinin hesabatlara əlavə edilməsi məqsədilə qüvvədə olan hesabat formalarının 

təkmilləşdirilməsi; 

 Dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsində vacib olan bəzi göstəricilərlə bağlı məlumatların 

əks etdirilməsi, dövlət büdcəsinin layihəsi və onunla bağlı təqdim edilən izahat və əlavələrdə əks 

etdirilən, lakin dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı hesabatlarda olmayan məlumatların, eləcə də 

qabaqcıl təcrübə və fiskal diaqnostika alətlərinin tələb etdiyi göstəricilərin hesabatlılığa daxil edilməsi 

üçün yeni hesabat formalarının hazırlanması. 

Müvafiq hüquqi akta təklif edilən dəyişikliklər Rəyin “Tövsiyələr” bölməsinin 8-ci bəndində əks 

etdirilmişdir. 

 

2.5 Hesablama Palatasının əvvəlki rəylərində qeyd edilən məsələlərin və 

tövsiyələrin icra vəziyəti barədə 

 
2.5.1 Dövlət büdcəsinin icrasına dair hesabatlara daxil 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 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 15 may tarixli 

72 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin dövlət 

qurumlarına təqdim etdiyi hesabatların formaları və onların təqdim edilməsi Qaydası”na uyğun 

təqdim edilən hesabat və məlumatlarda, eləcə də 2021-ci ilin dövlət büdcəsinin icrasına dair illik 

Hesabatda nəzərə alınmışdır (Cədvəl 11).  
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Cədvəl 11. Rəylərdə qeyd edilən və dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim edilən sənədlərdə nəzərə 
alınmış məsələlərə dair məlumat 

Hesablama Palatasının tövsiyəsi/ Rəylərdə qeyd olunan 
uyğunsuzluqlar 

Tövsiyələrin icrası və uyğunsuzluqların aradan 
qaldırılması ilə bağlı həyata keçirilmiş tədbirlər 

1. “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC və “Bakı Konqres Mərkəzi” 
MMC üzrə nəzərdə tutulmuş subsidiya “Dövlət müəssisələrinə 
subsidiyalar” paraqrafında uçota alınmaq əvəzinə, “Qeyri-dövlət 
müəssisələrinə subsidiyalar” paraqrafında uçota alınmışdır. 

 1. “Bakı Konqres Mərkəzi” MMC üzrə subsidiyanın 
bir hissəsi 2021-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsində 
“Dövlət müəssisələrinə subsidiyalar” paraqrafında 
nəzərdə tutulmuş və icra edilmişdir. 

2. Funksional təsnifatın “Kənd təsərrüfatı tədbirləri” və 
“Baytarlıq” köməkçi bölmələri üzrə Aqrar Xidmətlər Agentliyi 
üzrə icra edilən xərclər iqtisadi təsnifatın müxtəlif istiqamətləri 
üzrə uçota alınmalı olsa da, tam məbləğdə “Sair xərclər” 
maddəsində uçota alınmışdır. 

2. Aqrar Xidmətlər Agentliyi üzrə funksional təsnifatın 
“Baytarlıq” köməkçi bölmələri üzrə xərclər “Hüquqi 
şəxslərə digər subsidiyalar”, “Dərman, sarğı 
ləvazimatlarının və materiallarının alınması” 
paraqraflarında nəzərdə tutulmuş və icra edilmişdir. 

3. Qeyri-neft məhsullarının ixracının təşviqinin 
stimullaşdırılması və bu qəbildən olan digər tədbirlər üzrə 
xərclər VBT-nin tələblərinə əsasən “İxracın və xarici 
investisiyaların təşviqi” maddəsində uçota alınmalı olsa da, 
“Sair xərclər” maddəsində uçota alınmışdır. 

3. “Qeyri-neft məhsullarının ixracının təşviqi, 
stimullaşdırılması və bu qəbildən olan digər tədbirlər” 
üzrə xərclər 2021-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsində 
“İxracın və xarici investisiyaların təşviqi” maddəsində 
nəzərdə tutulmuş və icra edilmişdir 

4. “Azərkosmos” ASC üzrə xarici borclanma ilə bağlı xərclər 
“Faizlər üzrə ödənişlər” və “Öhdəliklər üzrə maliyyə 
əməliyyatları” bölmələrində və ya müvafiq zərərin bağlanması 
kimi “Subsidiyalar” bölməsi üzrə uçota alınmaq əvəzinə, “Qeyri 
maliyyə aktivləri” bölməsinin “Maddi istehsal ehtiyatları” 
paraqrafında uçota alınmışdır 

4. “Azərkosmos” ASC üzrə xarici borclanma ilə bağlı 

xərclər 2022-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsində 
“Subsidiyalar” bölməsinin “Dövlət müəssisələrinə 
subsidiyalar” paraqrafında nəzərdə tutulmuşdur 

5. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi tərəfindən baş 
planların və müfəssəl ərazi planlaşdırılması sənədlərinin 
hazırlanması üzrə xərclər “Iqtisadi fəaliyyət” bölməsinin 
“Şəhərsalma və xəritəçəkmə” paraqrafında uçota alınmaq 
əvəzinə, “Tikinti” paraqrafında uçota alınmışdır. 

5. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi 
tərəfindən baş planların hazırlanması və müfəssəl 
ərazi planlaşdırılması sənədlərinin hazırlanması ilə 
bağlı xərclər 2021-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsində 
“Şəhərsalma və xəritəçəkmə” paraqrafında nəzərdə 
tutulmuş və icra edilmişdir. 

6. Bir sıra qurumların xərcləri “Ümumi dövlət xidmətləri” 
bölməsinin “Digər mərkəzi təşkilatların fəaliyyəti” paraqrafında 
uçota alınmalı olsa da, “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 
fəaliyyəti” paraqrafında uçota alınmışdır. 

6. Həmin dövlət qurumlarının xərcləri 2021-ci ilin 
dövlət büdcəsi layihəsində “Digər mərkəzi 
təşkilatların fəaliyyəti” paraqrafında nəzərdə 
tutulmuş və icra edilmişdir. 

7. Beynəlxalq təcrübədə də tətbiq edilən yanaşmaları istifadə 
etməklə publik hüquqi şəxslərin dövlət nəzarət orqanının 
(Hökümətin) razılığı ilə büdcəsini (təhsil müəssisəsinin büdcəsi 
istisna olmaqla), ştat cədvəlini və əmək haqqı fondunu (işçilərin 
siyahısı və ali təhsil müəssisəsinin əməkhaqqı fondu istisna 
olmaqla) təsdiq etməklə bağlı, işçilərin maddi təminatı üçün 
maliyyə mənbələrinin həddinin Hökumətlə razılaşdırmaq 
məcburiyyətinin olmasının nəzərə alınması tövsiyə edilir. 

7. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 
2021-ci il 10 sentyabr tarixli 257 nömrəli Qərarı ilə 
"Dövlət orqanlarının strukturuna daxil olmayan 
tabeliyindəki qurumlar tərəfindən işlərin 
görülməsindən və xidmətlərin göstərilməsindən əldə 
edilən vəsaitdən (o cümlədən tutulan xidmət 
haqlarından) istifadə Qaydası” təsdiq edilmişdir. 
Publik hüquqi şəxslərin əksəriyyətinin dövlət 
orqanlarının strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki 
qurum kimi təşkil edildiyini nəzərə alaraq, qeyd 
olunan Qaydanın bir çox publik hüquqi şəxslərə 
şamil ediləcəyini deyə bilərik ki, bununla da publik 
hüquqi şəxslər tərəfindən işlərin görülməsindən və 
xidmətlərin göstərilməsindən əldə edilən vəsaitdən 
istifadə ilə bağlı məsələlərin qismən tənzimlənməsi 
təmin ediləcəkdir. 

8. Hesablama Palatasının əvvəlki rəylərində də qeyd edildiyi 
kimi, mövcud büdcə qaydasının bir sıra istiqamətlərdə fiskal 
siyasətin həyata keçirilməsi zamanı yaranan qeyri-
müəyyənliklərin azalmasına xidmət edəcək təkmilləşməsinə 
ehtiyac vardır. Qaydanın təkmilləşməsi ilə bağlı zəruri prinsipləri 
aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: sadəlik, davamlılıq, 
stabilləşmə, monitorinq, möhkəmlik, büdcə proseslərinə 
inteqrasiya ilə bağlı açıq təlimat 

8. Təsdiq edilmiş yeni “Büdcə qaydası”nda bəzi 
prinsiplər nəzərə alınmışdır. 

9. Qüvvədə olan büdcə qaydasının “zəif bəndlər”inin olması 
qənaətindəyik 

9. Köhnə büdcə qaydası yenisi ilə əvəzlənmiş, 
Rəydə qeyd edilmiş məqamların bəziləri aradan 
qaldırılmışdır. 

10. 2020-ci ilin dövlət büdcəsində “Azərbaycan Beynəlxalq 
Bankı” ASC tərəfindən dövlət büdcəsinə dividend ödənilməsi 
proqnozlaşdırılmamış, buna baxmayaraq ASC-nin 2019-cu ildə 
kənar audit hesablamalarına əsasən 215,7 mln. manat xalis 
mənfəət əldə etməsi səbəbindən həmin məbləğdən 150,0 mln. 
manat vəsaitin dividend şəklində səhmdarlara verilməsinə qərar 

10. Hesabat ilində “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” 
ASC-dən dividendlər dövlət büdcəsinin gəlirlərinə aid 
edilmişdir. 
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verilmişdir. Dövlətə məxsus səhmlərin sayının 95,15% təşkil 
etməsi nəzərə alınaraq dövlətə çatacaq dividend məbləği 142,7 
mln. manat təşkil etmişdir. Həmin məbləğ “Aqrarkredit” QSC 
BOKT tərəfindən dövlət zəmanəti ilə buraxılan qiymətli kağızlar 
üzrə yaranmış borc öhdəliklərinin əvəzləşdirilməsinə 
yönəlmişdir. 

11. Əksər dövlət proqramları üzrə xərclər dövlət büdcəsinin 
icrası barədə hesabatda ayrıca göstərilməmişdir. 

11. Əvvəlki ildə müvafiq siyahıya əlavə edilməyən 7 
Dövlət Proqramı (AR-da çəltikçiliyin inkişafına dair 
2018– 2025-ci illər üçün Dövlət Proqramı, AR-da 
çayçılığın inkişafına dair 2018–2027-ci illər üçün 
Dövlət Proqramı, AR-da sitrus meyvəçiliyinin 
inkişafına dair 2018–2025-ci illər üçün Dövlət 
Proqramı, AR-da qida təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsinə dair 2019–2025-ci illər üçün Dövlət 
Proqramı, AR-da pambıqçılığın inkişafına dair 2017-
2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı, 2018–2025-ci 
illərdə AR-da şərabçılığın inkişafına dair Dövlət 
Proqramı, AR-da baramaçılığın və ipəkçiliyin 
inkişafına dair 2018–2025-ci illər üçün Dövlət 
Proqramı) barədə məlumatlar büdcə 
sənədləşməsinə əlavə edilmişdir. 

12. Dövlət büdcəsinin layihəsinin təqdim edilməsi zamanı bu 
xərclərin bölgüsünün aparılmadığını və bölgüsünün il ərzində 
həyata keçirildiyini diqqətə almaqla büdcə açıqlığının və 
şəffaflığının artırılması məqsədilə publik hüquqi şəxslərə ayrılan 
vəsaitin büdcənin icrası barədə hesabatda ayrıca göstərilməsi 
tövsiyə olunur. 

12. “Dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslərə 
dövlət büdcəsi hesabına məqsədli vəsaitlərin 
ödənilməsi Qaydası”nın tələblərinə əsasən dövlətin 
bir sıra funksiyalarını həyata keçirən 30 publik hüquqi 
şəxsə nizamnamələrinə əsasən görülən işlərin, 
xidmətlərin dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına dövlət 
sifarişi əsasında maliyyələşdirilməsi məqsədilə 
ayrılmış 299,4 mln. manat publik hüquqi şəxslərin adı 
qeyd edilməklə göstərilmişdir. 

13. Əvvəlki dövrdə verilən proqnozlarla müqayisədə yaranan 
fərqlər və qarşıdakı dövr üzrə proqnozlardakı fərqlər haqda 
məlumat verilməsi tövsiyə olunur. 

13. 2021-ci ilin dövlət büdcəsinin icrasına dair illik 
Hesabatda proqnoz və fakt göstəriciləri arasında 
yaranan bir çox fərqlər üzrə əvvəlki illərə nisbətən 
izahedici informasiyada artım müşahidə edilmişdir. 

14. Vergi Məcəlləsində publik hüquqi şəxslərin gəlirlərinin 
mənfəət vergisindən müddətsiz olaraq azad olunmasını 
nəzərdə tutan müddəaların məhdudlaşdırılması və həmin 
güzəştin müddətli şəkildə tətbiq olunması tövsiyə olunur. 

14.2022-ci ildən publik hüquqi şəxslərin ödənişli 
xidmətlər göstərməsindən əldə olunan gəlirlərinin və 
faiz gəlirlərinin mənfəət vergisinə cəlb olunması ilə 
bağlı Vergi Məcəlləsində müvafiq dəyişikliklər 
edilmişdir. 

15. Təkmil beynəlxalq iqtisadi modellərə, eyni zamanda milli 
gömrük sistemində formalaşmış təcrübəyə əsaslanaraq, 
həmçinin səmərəli nəticələrin əldə olunması və büdcənin gəlir 
potensialının reallaşdırılması məqsədilə vergi orqanlarının xətti 
ilə dövlət büdcəsinə təmin olunan gəlirlər üzrə yaranan borcların 
yığılması çərçivəsində vergi orqanları tərəfindən siyahıya 
alınmış əmlakın borca yönəldilməsi ilə əlaqədar məhkəmə 
qərarlarının icrasının ədliyyə orqanlarının deyil, vergi 
orqanlarının səlahiyyətlərinə aid edilməsi tövsiyə edilir. 

15. 2022-ci ildən müvafiq qanunvericiliyə dəyişiklik 
edilərək, vergi orqanlarının xətti ilə dövlət büdcəsinə 
təmin olunan gəlirlər üzrə yaranan borcların 
yığılması çərçivəsində vergi orqanları tərəfindən 
siyahıya alınmış əmlakın borca yönəldilməsi ilə 
əlaqədar məhkəmə qərarlarının icrası ədliyyə 
orqanlarının deyil, vergi orqanlarının səlahiyyətlərinə 
aid edilmişdir. 

16. Publik hüquqi şəxslər üzrə  ilin sonuna qalan qalıqların hər 
hansı formada dövlət büdcəsinə köçürülməsi ilə bağlı “Publik 
hüquqi şəxslər haqqında” Qanuna əlavə edilməsi 

16. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
yaratdığı publik hüquqi şəxslərin Nümunəvi 
Nizamnaməsinin 5.4-1-ci bəndinə əsasən Qurumun 
mənfəəti bu Nizamnamədə nəzərdə tutulmayan 
məqsədlər üçün yalnız təsisçinin qərarı ilə dövlət 
büdcəsinə köçürülə bilər. 

17. Hesablama Palatasının dövlət büdcəsinin layihəsinə və icrasına 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 (Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fondunun statusu, büdcə ssudası anlayışı, yeni büdcə 
qaydası, birdəfəlik təyinatlı xərclər, dövlət büdcəsində dəyişikliklərə dair təqdim edilən məlumatın müddəti, Dövlət 
İnvestisiya Porqramına daxil edilən əsaslı xərclər, toplu maliyyə balansı, mühüm investisiya layihələri, xərclərin 
maliyyələşdirilməsində faktiki göstəricilərlə təsdiq olunmuş rəqəmlər arasında fərq yarandıqda, hesabatda bu fərqlə 
bağlı izahat və dövlət əhəmiyyətli layihələrə dair məlumatlar) tənzimlənməsi yeni formada həyata keçiriləcəkdir. 

 

http://e-qanun.az/framework/48877
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Hesablama Palatasının rəylərində əks etdirilmiş bəzi tövsiyələrin nəzərə alınması fonunda 

dövlət büdcəsinin icrasına dair hesabatlara daxil 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 

qanunvericilik və institutlarda təkmilləşdirmələrə, publik hüquqi şəxslərə, dövlət investisiya 

proqramına, dövlət proqramlarının tərtibinə və dövlət büdcəsində əks etdirilməsinə, xərclərin vahid 

büdcə təsnifatı ilə müəyyənləşdirilmiş istiqamətlərdə uçota alınmasına dair bir sıra tövsiyələrin 

icrasız qaldığını deməyə əsas verir. 

 

2.6 Hesablama Palatasının rəylərində qeyd edilmiş və 2021-ci ilin dövlət 

büdcəsinin icrası prosesində təsdiqini tapan məsələlər 

2.6.1 Dövlət büdcəsinin layihəsinə dair rəylərdə bir sıra məqamlarla bağlı 2021-

ci il üçün pre-qiymətləndirmələrin nəticələri dövlət büdcəsinin icrası prosesində öz 

təsdiqini tapmışdır. 

Təhlil göstərir ki, makrobüdcə parametrləri, dövlət büdcəsinin gəlirləri və xərcləri, dövlət borcu 

və kəsir üzrə Hesablama Palatasının əvvəlki rəylərində 2021-ci illə bağlı qeyd edilmiş bir sıra 

məqamlar hesabat ilində öz təsdiqini tapmışdır( Cədvəl 12). 

 

Cədvəl 12. Dövlət büdcəsinin layihəsinə dair Rəylərdə qeyd edilmiş məqamlardan 2021-ci ildə təsdiqi 
tapanlar barədə məlumat 

Layihəyə rəydə əks etdirilmiş məqam Təsdiqini tapan məqam 

1. Hesablama Palatası dövlət investisiyaları üzrə proqnozun 2021-ci 

ilin sonuna tam icra ediləcəyi halda, əhəmiyyətli məbləğin ilin 
sonunda xərclənməsinin pul bazasına təzyiqin yüksəlməsi ilə 
nəticələnəcəyi, bunun isə tələbi yüksəltməklə qiymət artımına təsir 
imkanlarının mövcudluğu qənaətindədir. * 

İlk 3 rübdə dövlət hesabına əsas kapitala 
yönəldilmiş investisiyaların həcmi 4-cü rübdəki 

məbləğ ilə demək olar ki, eyni olmuş və illik 
vəsaitin 50%-ni təşkil etmişdir. Sonuncu rübdə 

pul bazası 3,4 mln. manat artmış, rüblük 
inflyasiya 4,5%-ə yüksəlməklə, rüblər arasında 

ən yüksək göstərici olmuşdur. 

2. 2021-ci ilin 9 ayında orta illik inflyasiyanın 5,2% qeydə alınması 

faktı və tərəfimizdən aparılan hesablamalar orta illik inflyasiyanın 
6,0% ətrafında olacağını deməyə imkan verir.* 

DSK-nın məlumatlarına əsasən, hesabat ilində 
orta illik inflyasiya 6,7% təşkil etmişdir. 

3. Gömrük ödənişlərinə cəlb olunan idxal həcminin cari ildə müşahidə 

olunan azalma meyillərinin növbəti il ərzində əks istiqamətdə inkişaf 
edərək artımla əvəzlənməsi 2021-ci il üçün nəzərdə tutulmuş 
proqnozun artıqlaması ilə yığılması üçün münbit şərait yarada bilər.  

2021-ci ildə gömrük ödənişlərinə cəlb edilən 
idxal həcmlərinin əvvəlki illərə nisbətən artması 

fonunda Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə 
dövlət büdcəsinə təsdiq edilmiş 3900,0 mln. 

manat proqnoza qarşı 443,0 mln. manat və ya 
11,4% çox olmaqla 4343, 0 mln. manat 

məbləğində vəsait köçürülmüşdür. 

4. Vergi orqanları xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin olunan gəlirlərin 

2020-ci il ərzindəki artım meyilləri qeyri-neft sektoru üzrə müşahidə 
olunur ki, bu meyillərin də davam etməsi 2021-ci il üçün 5674,0 mln. 
manat məbləğində təklif olunan proqnozun artıqlaması ilə 
reallaşdırılacağını ehtimal etməyə imkan verir. 

Vergi orqanları xətti ilə qeyri-neft daxil olmaları 
2021–ci ildə 6343,0 mln. manat olmaqla 

proqnozdan artıq icra edilmişdir. 

5. Ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal 

əmək haqqı məbləğinin 2020-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında 14,7% 
artaraq 704,5 manat təşkil etməsi, eləcə də pandemiyanın 
iqtisadiyyata mümkün mənfi təsirlərinin azaldılması, əhalinin sosial 
rifahının qorunması və iqtisadi inkişafın davamlılığının təmin edilməsi 
üçün dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərin 2020-ci illə 
müqayisədə 2021-ci ildə makroiqtisadi şəraiti daha əlverişli edəcəyi 
şərtilə fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə proqnozların artıqlaması ilə 
yerinə yetiriləcəyini demək olar.  

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə 1150,0 mln. 
manat proqnoza qarşı icra 1194,7 mln. manat 
və ya 44,7 mln. manat çox olmuşdur. 
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6. İqtisadi qapanmaların tətbiq olunmaması və cari il üçün nəzərdə 

tutulan güzəştlərin müddətinin uzadılmaması şərtilə torpaq vergisi 
üzrə 2021-ci il üçün 45,0 mln. manat məbləğində təklif olunan 
proqnozun artıqlaması ilə yerinə yetiriləcəyini də qeyd etmək olar. 
Belə ki, artıq neçə ildir ki, vergitutma bazasını əhəmiyyətli səviyyədə 
genişləndirmiş Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 
207.1.3-cü maddəsinin (yalnız fiziki və hüquqi şəxslərin istifadəsinə 
verilməmiş dövlətə məxsus torpaqlar torpaq vergisindən 
azadolmalara aid edilir) və 206.1-ci maddəsinin (təyinatı üzrə istifadə 
edilməyən kənd təsərrüfatı torpaqlarının yüksək dərəcə ilə torpaq 
vergisinə cəlb olunması) tələblərinin yerinə yetirilməsi çərçivəsində 
aidiyyəti dövlət qurumlarının inzibatçılığının gücləndirilməsi torpaq 
vergisi üzrə cari ilin ilkin proqnozu səviyyəsində (45,0 mln. manat) 
təklif olunan proqnozun yenidən hesablanaraq artırılmasına imkan 
yaradar.  

Hesabat ilində torpaq vergisi üzrə müəyyən 
edilmiş 45,0 mln. manat proqnoz 101,6% 

səviyyəsində icra olunaraq dövlət büdcəsinə 
45,7 mln. manat məbləğində vəsait daxil 

olmuşdur.   

7. Hüquqi şəxslərin əmlak vergisinin 2020-ci ilin ilkin proqnozu 

səviyyəsində (211,0 mln. manat) təklif olunması növbəti ildə 
tikilməkdə olan əsas fondların, habelə alınan əsas vəsaitlərin 
istismara qəbulunda artımların gözlənilməməsi anlamına gəlir ki, bu 
da 2019-cu ildə əmlak vergisinin 212,6 mln. manat məbləğində icra 
olunması və ölkə üzrə investisiya qoyuluşlarının həcmi ilə uyğunluq 
təşkil etmir. 

Hesabat ilində əmlak vergisi üzrə müəyyən 
edilmiş 211,0 mln. manat proqnoz 100,1% 

səviyyəsində icra olunaraq dövlət büdcəsinə 
211,3 mln. manat məbləğində vəsait daxil 

olmuşdur. 

8. Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan 

dividendlərin strukturunda növbəti ildə ilk dəfə 5 iri dövlət müəssisəsi 
üzrə daxilolmalar proqnozlaşdırılmış, bununla yanaşı Hesablama 
Palatası həmin vəsaitlərin icra edilməsində risklərin mövcud olması 
qənaətindədir. Qeyd olunmalıdır ki, bəzi dövlət şirkətlərinin dövlət 
zəmanətli kreditlər üzrə öhdəliklərinin bir hissəsinin Təminat 
Fondundan və dövlət  büdcəsindən ödənilməsi, maliyyə təsərrüfat 
fəaliyyətlərinin zərərlə başa vurulması 2021-ci ildə qeyd olunan 
mənbədə nəzərdə tutulmuş gəlirlər üzrə riskləri formalaşdırır. 

Səhmlərində dövlətin payı olan 
müəssisələrdən alınan dividendlərdən 

daxilolmalar kəsirlə icra edilmiş, o cümlədən iri 
dövlət müəssisələri üzrə 2021-ci il üzrə 46 

000,0 min manat proqnozlaşdırılmış, lakin icra 
5 000, min manat olmaqla 87,0% az icra 

edilmişdir. 

9. Hesablama Palatası 2020-ci ilin ötən dövründə icra göstəricilərini 

və mövcud potensialın tam istifadə edilmədiyini nəzərə alaraq dövlət 
əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmalar üzrə gəlirlərin 
artırılması imkanlarının olması qənaətindədir. 

Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət 
müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların 
icarəyə verilməsindən daxilolmalar üzrə 11,0 
mln. manat proqnoza qarşı icra 47,4% çox 

olmuşdur. 

10. Növbəti ilin dövlət büdcəsində büdcədənkənar xərclər cari illə 

müqayisədə azalma ilə proqnozlaşdırılmış, Hesablama Palatası, 
əvvəlki illərdə olduğu kimi, 2021-ci ilin büdcədənkənar xərclərinin 
optimist ssenari üzrə proqnozlaşdırıldığı qənaətindədir. 

2021-ci ildə büdcə təşkilatlarının iş və 
xidmətlərin göstərilməsindən, məhsul 

satışından və digər fəaliyyətindən əldə etdikləri 
gəlirlərdən formalaşan büdcədənkənar 

vəsaitlər üzrə xərcləri (büdcədənkənar xərclər) 
təsdiq edilmiş smetanın 86,6%-ni təşkil edərək 
606,0 mln. manat məbləğində icra edilmişdir 

11.Təqdim edilmiş məlumatların təhlilinə əsaslanaraq Hesablama 

Palatası OMXÇ-də bəzi proqramlarda kəmiyyət göstəricilərinin 
müəyyən edilmədiyi, hədəflər və proqnozlaşdırılmış vəsaitlərin 
məbləği arasında uyğunsuzluqların olduğu, hədəf və tədbirlərin tam 
uyğunlaşdırılmadığı qənaətindədir. 

Bəzi hallarda monitorinq göstəriciləri hədəflərə 
nail olunması üçün münasib olmamış, bəzi 

hallarda isə ortamüddətli dövr üçün hədəflərlə 
və onlara nail olunması üçün icra olunan vəsait 

arasında mütənasiblik gözlənilməmişdir.  

12. Qanunvericilikdə “birdəfəlik təyinatlı xərclər” anlayışının və 

istifadə istiqamətləri barədə məlumatların verilməməsi il ərzində bu 
xərclərin yerləşdiyi funksional və iqtisadi təsnifatın təyinatına aid 
edilməyən və adına uyğun olmayan istiqamətlər üzrə istifadə 
hallarına yol açır. 

Bölüşdürülməmiş xərclərin istifadə 
istiqamətlərinin qanunvericilikdə 

tənzimlənməməsi il ərzində bu xərclərin 
yerləşdiyi funksional bölmənin təyinatına aid 

edilməyən və adına uyğun olmayan 
istiqamətlər üzrə istifadəsinə şərait 

yaratmışdır. 

13. Qanunvericilikdə “məqsədli tədbirlər” anlayışı 

müəyyənləşdirilməmişdir ki, bu da bir sıra xərclərin, o cümlədən 
maliyyə yardımlarının və bəzi qurumların saxlanılma xərclərinin 
tədbirlər kimi göstərilməsinə səbəb olmuşdur. 

Dövlət büdcəsinin icrası barədə hesabatda 
göstərilən “məqsədli xərclər” anlayışı 

qanunvericilikdə müəyyənləşdirilməmişdir ki, 
bu da bir sıra xərclərin, o cümlədən maliyyə 
yardımlarının, bölüşdürülməyən xərclərin və 

bəzi qurumların saxlanılma xərclərinin tədbirlər 
kimi göstərilməsinə səbəb olmuşdur. 

14. Hesablama Palatası daxili dövlət borcuna xidmət xərclərinin 

növbəti il üçün faiz ödənişləri üzrə nəzərdə tutulmuş məbləğində artıq 
vəsaitlərin proqnozlaşdırıldığı qənaətindədir.  

Dövlət borcuna xidmətlə əlaqədar dövlət 
büdcəsində nəzərdə tutulan xərclərin il ərzində 

154,6 mln. manat qənaət edilərək Təminat 
Fonduna köçürülmüşdür. 

*2022-ci ilin dövlət büdcəsinin layihəsinə dair Rəyində qeyd edilmişdir. 
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III BÖLMƏ. BÜDCƏ VƏSAİTLƏRİNİN İDARƏEDİLMƏSİNİN 

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ  

 
3.1 Dövlət büdcəsinin vəsaitlərinin vaxtında icrasının təhlili üzrə nəticələr 

 
3.1.1 2021-ci ilin dövlət büdcəsi gəlirlərinin aylar üzrə proqnoz və faktiki icra 

göstəriciləri arasında fərqlər müşahidə edilmiş, dövlət büdcəsinə nəzərdə tutulan 

transfert və ayırmaların əsasən ilin sonunda reallaşması dövlət büdcəsi gəlirlərinin 

aylıq icra parametrlərinə əhəmiyyətli təsir etmişdir. 

 
2021-ci ilin dövlət büdcəsi gəlirləri proqnozla müqayisədə 5 ay üzrə çox, 7 ay üzrə isə az icra 

edilmişdir (Şəkil 13). 

 
Şəkil 13. 2021-ci ildə dövlət büdcəsi gəlirlərinin proqnoz və faktiki icra göstəriciləri barədə məlumat 

Şəkil dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib 
olunmuşdur. 

 

Hesabat ilində icranın proqnozu ən çox üstələdiyi göstərici dekabr ayında müşahidə edilmişdir. 

Dekabr ayında dövlət büdcəsi gəlirlərinin faktiki icrası 3671,1 mln. manat təşkil etmişdir ki, bu da 

proqnozla müqayisədə 1491,1 mln. manat və yaxud 68,4% çox olmaqla icra edilmiş cəmi büdcə 

gəlirlərinin 13,9%-nə bərabərdir. Qeyd edək ki, bu məbləğ dekabr ayı üzrə Dövlət Vergi Xidməti xətti 

ilə daxilolmaların proqnozla müqayisədə 100,4 mln. manat (15,0%), büdcə təşkilatlarının ödənişli 

xidmətlərindən daxilolmaların 60,1 mln. manat (58,0%) az, digər mənbələr üzrə daxilolmaların isə 

ümumilikdə 1651,6 mln. manat çox icrası hesabına formalaşmışdır. Artıqlaması ilə icra edilmiş 

məbləğin 39,9%-i DNF-dən, 38,8%-i Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fondundan 

transfertlərin, 15,1%-i isə Mərkəzi Bankın mənfəətindən ayırmaların payına düşmüşdür. Belə ki, 

hesabat ilinin son aylarında ölkəmizin valyuta bazarında dollara olan tələbin əhəmiyyətli artması 

noyabr-dekabr ayları ərzində keçirilmiş valyuta hərraclarında DNF tərəfindən ümumilikdə 1843,1 mln. 

ABŞ dollarının satılmasını labüd etmişdir. Təkcə noyabr-dekabr aylarında valyuta hərraclarında 
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satılmış xarici valyuta 2021-ci il ərzində satılan ümumi xarici valyuta məbləğinin 27,6%-ni təşkil etmiş, 

nəticədə isə əvvəlki aylarda DNF-dən transfertlər proqnozla müqayisədə az icra olunsa da, noyabr 

ayında icra proqnozu 42,4%, dekabr ayında isə 64,8% üstələmişdir. 

Bununla yanaşı, Mərkəzi Bankın mənfəətindən ayırmaların iyun ayında, Dövlət borcu və 

zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fondundan transfertin 640,0 mln. manatının və yaxud 72,7%-nin 

sentyabr və oktyabr aylarında (Təminat Fondu üzrə proqnozlaşdırılan transfertin 240,0 mln. manatı 

iyun ayında proqnozlaşdırılmış və həmin ayda da icra edilmişdir) daxil olacağı proqnozlaşdırılsa da, 

həmin mənbələr üzrə daxilolmaların icrası dekabr ayında həyata keçirilmişdir. “Azərbaycan 

Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 12.2-ci 

maddəsinə əsasən kapital ehtiyatları formalaşdırıldıqdan və Mərkəzi Bankın illik maliyyə hesabatı 

auditor rəyi ilə təsdiqləndikdən sonra reallaşdırılmış mənfəətin sərbəst qalığı dövlət büdcəsinə (o 

cümlədən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müraciətinə əsasən müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə 

razılaşdırmaqla Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fonduna) köçürülür.  

Qeyd olunanlar dövlət büdcəsi gəlirlərinin rüblər və aylar üzrə bölgüsü ilə müəyyənləşdirilmiş 

göstəricilərinə də təsir etmişdir. Belə ki, dekabr ayı üçün dövlət büdcəsi gəlirlərinin rüblər və aylar 

üzrə bölgüsü ilə müəyyən edilmiş göstərici 8,6% olsa da, faktiki göstərici təsdiq edilmiş bölgüdən 5,8 

faiz bəndi çox olmaqla 14,4% təşkil etmişdir. 

İcranın proqnozdan ən çox aşağı olduğu göstərici sentyabr ayında müşahidə edilmişdir. 

Sentyabr ayında dövlət büdcəsi gəlirlərinin faktiki icrası 1934,1 mln. manat təşkil etmişdir ki, bu da 

proqnozla müqayisədə 528,2 mln. manat və yaxud 21,5% az olmaqla icra edilmiş cəmi büdcə 

gəlirlərinin 7,3%-nə bərabərdir. Qeyd edək ki, bu məbləğ sentyabr ayı üzrə Dövlət Gömrük Komitəsi, 

Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti və büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar üzrə 

gəlirlərin proqnozla müqayisədə 38,5 mln. manat çox, digər mənbələr üzrə daxilolmaların isə 

ümumilikdə 566,7 mln. manat az icrası hesabına formalaşmışdır. Az icra məbləğinin 77,6%-i Dövlət 

borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fondundan transfertin payına düşmüşdür ki, bu da 

yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, bu mənbə üzrə sentyabr ayı üçün nəzərdə tutulan 440,0 mln. manat 

vəsaitin icrasının dekabr ayında həyata keçirilməsi ilə bağlıdır. 

Sentyabr ayı üçün dövlət büdcəsi gəlirlərinin rüblər və aylar üzrə bölgüsü ilə müəyyən edilmiş 

göstərici 9,7% olsa da, faktiki göstərici təsdiq edilmiş bölgüdən 2,1 faiz bəndi az olmaqla 7,6% təşkil 

etmişdir. 

 

3.1.2 Hesabat ilində dövlət büdcəsi xərclərinin aylar üzrə təsdiq edilmiş 

göstəriciləri və faktiki icra məbləğləri arasında fərqlər müşahidə edilmiş, xərclərin 

nəzərəçarpacaq hissəsinin dekabr ayında icra edilməsi nəticəsində IV rübdə icra 

edilmiş xərclərin xüsusi çəkisi yüksək olmuşdur. 

2021-ci ildə fevral, mart və dekabr ayları istisna olmaqla, digər bütün aylarda dövlət büdcəsi 

xərclərinin icrası proqnozdan az olmuşdur (Şəkil 14) . 
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Şəkil 14. 2021-ci ildə dövlət büdcəsi xərclərinin proqnoz və faktiki icra göstəriciləri barədə məlumat 

Şəkil dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib 
olunmuşdur. 

 

Hesabat ilində dövlət büdcəsi xərcləri üzrə icranın proqnozdan ən çox aşağı olduğu göstərici 

755,2 mln. manat təşkil etməklə noyabr ayında müşahidə edilmişdir. Belə ki, noyabr ayı üçün dövlət 

büdcəsi xərclərinin rüblər və aylar üzrə bölgüsü ilə müəyyən edilmiş göstərici 10,1% olsa da, faktiki 

göstərici təsdiq edilmiş bölgüdən 2,7 faiz bəndi az olmaqla 7,4% təşkil etmişdir. 

İcranın proqnozu ən çox üstələdiyi göstərici 1967,5 mln. manat olmaqla dekabr ayında 

müşahidə edilmişdir. Belə ki, dekabr ayı üçün dövlət büdcəsi xərclərinin rüblər və aylar üzrə bölgüsü 

ilə müəyyən edilmiş göstərici 11,0% olsa da, faktiki göstərici təsdiq edilmiş bölgüdən 6,9 faiz bəndi 

çox olmaqla 17,9% təşkil etmişdir.  

2021-ci ildə dövlət büdcəsi xərclərinin 35,4%-i ilin son rübündə icra edilmişdir (Şəkil 15). Həmin 

məbləğin 52,7%-i (2020-ci ildə 54,7%-i) dekabr ayının payına düşmüşdür. Məlumatların təhlili 

göstərir ki, ilk 11 ay üzrə orta aylıq büdcə xərclərinin məbləğinin 2028,1 mln. manat təşkil etməsinə 

baxmayaraq, dekabr ayında xərclər müvafiq göstəricidən 2,5 dəfə çox olmuşdur. Belə ki, dekabr 

ayında xərc edilən vəsait 2021-ci il üzrə ümumi büdcə xərclərinin 18,6%-ni (2020-ci ildə 16,1%-ni) 

təşkil etmişdir. Əvvəlki rəyimizdə də qeyd etdiyimiz kimi, xərclərin ilin sonunda icra edilməsi büdcə 

vəsaitlərinin akkreditiv, bank hesablarına yönəldilməsinə, bununla da ilin sonunda qalıq vəsaitlərin 

vahid xəzinə hesabına geri qaytarılmamasına şərait yaradır. Qeyd olunan hal Hesablama Palatası 

tərəfindən həyata keçirilən bəzi kənar dövlət maliyyə nəzarəti tədbirləri zamanı da aşkar edilmişdir. 
 

Şəkil 15. 4-cü rüb üzrə icra edilmiş xərclərin cəmi dövlət büdcəsi xərclərində payı 

Şəkil dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib 
olunmuşdur. 
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Hesabat ilinin ilk 11 ayı ərzində ümumilikdə 3088,1 mln. manat vəsait icra edilməsə də, dekabr 

ayında icranın proqnozu 62,6% üstələməsi nəticəsində icra edilməmiş xərclərin həcmi ilin sonunda 

1120,6 mln. manat təşkil etmişdir.  

 

3.1.3 Əvvəlki illərdə olduğu kimi, hesabat ilinin ikinci yarısında dövlət büdcəsinin 

icra edilmiş gəlir və xərcləri ilin birinci yarısına nəzərən çox olmuş, dövlət büdcəsi 4 

ayda profisitlə, digər 8 ayda isə kəsirlə icra edilmiş, dövlət büdcəsi balansının 2021-

ci il üzrə proqnoz və icra göstəriciləri arasında fərqlər izlənilmişdir. 

2021-ci ildə cəmi büdcə gəlirlərinin və xərclərinin müvafiq olaraq 44,5% və 42,3%-i ilin birinci 

yarısında, 55,5% və 57,7%-i isə ilin ikinci yarısında icra olunmuşdur. Dövlət büdcəsinin gəlir və 

xərclərinin təhlili göstərir ki, yanvar, aprel, iyul və noyabr aylarında gəlirlər xərclərdən daha çox 

olmuş, digər aylarda isə əks meyil müşahidə edilmişdir (Şəkil 16). 

 

Şəkil 16. 2021-ci il dövlət büdcəsinin aylar üzrə gəlir və xərcləri barədə məlumat 

 
Şəkil dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib 
olunmuşdur. 

 

Şəkildən də göründüyü kimi, hesabat ilində dövlət büdcəsi balansının aylar üzrə proqnoz və 

faktiki icra məbləğləri nəzərəçarpacaq dərəcədə fərqlənmiş, bəzi aylarda profisit (defisit) 

proqnozlaşdırılmasına baxmayaraq, büdcə kəsirlə (profisitlə) icra edilmişdir. İcra edilmiş dövlət 

büdcəsi üzrə ən böyük profisit 1088,6 mln. manat olmaqla yanvar ayında, ən böyük defisit isə 1441,8 

mln. manat olmaqla dekabr ayında müşahidə edilmişdir.  

Dövlət büdcəsində ilin ilk yarısı üzrə proqnozlaşdırılmış 106,4 mln. manat profisitə qarşı 164,5 

mln. manat profisit əldə edilmiş, ilin ikinci yarısında isə proqnozlaşdırılmış 3222,4 mln. manat 

məbləğində defisitə qarşı 1190,6 mln. manat defisit yaranmışdır. Beləliklə də, 2021-ci ildə dövlət 

büdcəsinin kəsiri 1026,1 mln. manat təşkil etmişdir ki,  bu da proqnozlaşdırılmış göstəricidən (3116,0 

mln. manat) 3,0 dəfə azdır. 

 

 

2
3
2
0
.5

1
7
0
8
.9

1
7
0
6
.9

2
4
9
7
.8

1
5
0
1
.8

2
0
1
9
.1

2
2
9
4
.5

1
8
8
8
.0

1
9
3
4
.1

2
3
6
2
.6

2
4
9
1
.0

3
6
7
1
.1

1
2
3
1
.9

2
2

3
7

.9

2
0
5
3
.9

2
0
0
4
.3

1
8
3
8
.2

2
2
2
4
.3

2
0
9
1
.1

1
9
4
5
.2

2
0
8
5
.3

2
4
7
2
.6

2
1
2
4
.8

5
1
1
2
.9

Yan Fev Mart Apr May İyun İyul Avq Sent Okt Noy Dek

Dövlət büdcəsinin aylar üzrə icra edilmiş gəlir 
və xərclərinin məbləği, mln. manatla

Gəlirlər icra Xərclər icra

Yan

Fev Mart

Apr

May

İyun

İyul

Avq Sent Okt

Noy

Dek

-2000.0

-1500.0

-1000.0

-500.0

0.0

500.0

1000.0

1500.0

2021-ci il dövlət büdcəsi balansının aylar 
üzrə proqnoz və faktiki icra məbləğləri, 

mln. manatla

Defisit/profisit (faktiki) Defisit/profisit (proqnoz)



Dövlət büdcəsinin icrasına rəy                                                                                               2021         

44 

3.2 Vəsaitlərin idarəedilməsinin təhlili üzrə əsas nəticələr 

 

3.2.1 Hesablama Palatası fiskal sahəni tənzimləyən qanunvericilikdə bəzi 

boşluqların və bəzi müddəalar arasında uyğunluq təşkil etməyən məsələlərin mövcud 

olmasının hesabat dövründə də dövlət büdcəsinin icrasına təsir etdiyi, bunun isə 

vahid xəzinə hesabının qalığından (sərbəst) vəsaitin ayrılması ilə nəticələndiyi 

qənaətindədir. 

Aparılmış təhlil hesabat dövrünün ayları üzrə dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı ayın sonuna 

qalığın məbləğinin ayın əvvəlinə olan qalıq göstərici + profisit(kəsir) + kəsirinin maliyyələşmə 

məbləğinə bərabər olmadığını göstərir ki, bu da qalıqdan vəsaitin ayrıldığını deməyə əsas verir. 

Ümumilikdə hesabat dövrü üzrə fərq məbləği cəmi 289,8 mln. manat təşkil etmişdir (Cədvəl 13). 

Qeyd edək ki, aparılmış hesablamaya əsasən ilin ilk 9 ayında, eləcə də noyabr ayında qalıq vəsaitlər 

üzrə azalma, oktyabr və dekabr aylarında artım müşahidə edilmişdir.  

Cədvəl 13. Vahid xəzinə hesabının qalığı və əlaqəli göstəricilərin hərəkəti, mln. manatla 

Ayın sonuna Defisit/ profisit 
Kəsirin 

maliyyələşdirilmə 
mənbələri üzrə icra 

Vahid xəzinə hesabının 
qalığı (dövlət büdcəsinin 

icrası üzrə) 
Fərq 

1 2 3 4 
5 =4(ayın sonuna) -2-3-4 

(əvvəlki ayın sonuna) 

2021-ci ilin 
əvvəlinə 

  1526,1  

yanvar 1088,6 126,0 2706,4 -34,3 

fevral -529,0 109,2 2257,2 -29,4 

mart -347,0 134,9 2010,4 -34,7 

aprel 493,5 147,3 2602,2 -49,0 

may -336,4 141,5 2374,0 -33,3 

iyun -205,2 254,7 2384,9 -38,6 

iyul 203,4 20,1 2552,8 -55,6 

avqust -57,2 82,7 2530,4 -47,9 

sentyabr -151,2 59,9 2374,4 -64,7 

oktyabr -110,0 -77,2 2197,1 9,9 

noyabr 366,2 -314,8 2208,8 -39,7 

dekabr -1441,8 374,5 1269,0 127,5 
Cədvəl dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı hesabat əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib olunmuşdur. 

 

Hesabat dövrü üçün yaranmış fərq məbləğinin əsas hissəsi bəzi hüquqi aktlarda son illərdə 

edilmiş dəyişikliklər və yeni hüquqi aktların qəbulu nəticəsində dövlət büdcəsinin icrası zamanı 

yaranan qalıqdan vəsait ayrılmasına şərait yaradan şərtlərin formalaşması ilə bağlıdır. Belə ki, 

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 22-1.-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikasının  

Prezidentinin 2019-cu il 03 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” vəsaitin ayrılması ilə qalığın azalmasına imkan verir.  

Qeyd edilməlidir ki, Məcəllənin müvafiq müddəaları “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununun 2.2-ci maddəsinin tələbi ilə və hər 2 hüquqi aktın müvafiq müddəaları 

isə Qanunun 19.2-ci və 19.5-ci maddəsinin tələbi ilə uyğunluq təşkil etmir.  
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Bundan əlavə, hesabat ilində qalıqdan Avtomobil Yolları Məqsədli Büdcə Fonduna 131,9 mln. 

manat, eyni zamanda 2021-ci ildə xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə yaranan 

10,0 mln. manat fərq məbləği də qalıq məbləğin azalmasını şərtləndirmişdir. 

Hazırda qanunvericilikdə ilin sonuna olan qalıq vəsaitlərin istifadə istiqamətlərinin təsbit 

edilməsinə baxmayaraq, il ərzində qalıqdan istifadə ilə bağlı məsələlərin yuxarıda qeyd edilən 

istiqamətlər üzrə tam tənzimlənməsi mövcud deyil ki, bu da icra prosesində, xüsusilə uçotun 

aparılması və hesabatlılıqda bəzi qeyri-müəyyənliklərə səbəb ola bilər. Yuxarıda qeyd edilənlər 

diqqətə alınmaqla müvafiq məsələyə dair tövsiyə Rəyin “Tövsiyələr” bölməsinin 9-cu bəndində əks 

etdirilmişdir. 

 

3.2.2 Büdcə ssudalarının verilməsi ilə bağlı şərtlərin fiskal sahəni tənzimləyən 

qanunvericilikdə müəyyən edilməməsi şəraitində, 2021-ci ilin təsdiq edilmiş dövlət 

büdcəsində nəzərdə tutulmadığı halda hesabat ilində büdcə ssudaları verilmişdir.  

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun tələblərinə riayət 

edilməyərək sərbəst qalıq vəsaitləri hesabına il ərzində büdcə ssudalarının verilməsi sərbəst qalıq 

vəsaitlərinin idarəedilməsinə də təsir göstərmişdir. Belə ki, 2021-ci il ərzində qüvvədə olan Qanunun 

tələblərinə əsasən büdcə ssudası anlayışının dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərindən 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə, yerli büdcələrə və hüquqi şəxslərə, yerli büdcələrdən 

bələdiyyə təşkilatlarına verildiyi büdcə ili ərzində qaytarılmaq şərti ilə il ərzində müəyyən müddətə 

verilən maliyyə vəsaitini ehtiva etməsinə, həmçinin büdcə ssudalarının ümumi məbləğinin və 

istiqamətlərinin dövlət büdcəsinin qanunla təsdiq edilmiş göstəricilərində əks etdirilməməsinə 

baxmayaraq, əldə edilmiş məlumatlara əsasən hesabat ilində qalıq vəsaitlər hesabına büdcə 

ssudalarının verilməsi məqsədilə ümumilikdə 276,2 mln. manat ayrılmış və ilin sonunadək geri 

qaytarılmışdır. (Cədvəl 14).  
 

Cədvəl 14. Büdcə ssudası verilmiş qurumların siyahısı 

S/s Qurumun adı 

1 Milli Aviasiya Akademiyası 

2 AR Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 

3 AR Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 

4 Milli Televiziya və Radio Şurası 

5 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi 

6 Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi 

7 Şirvan şəhər İcra Hakimiyyəti 

8 Ucar rayon İcra Hakimiyyəti 

9 Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti 

10 "AR Minatəmizləmə Agentliyi”publik hüquqi şəxsi 

11 "İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agenltiyi" publik hüquqi şəxsi 

12 AR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyi 

13 Digər 

14 Hüquq-mühafizə orqanları 

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib olunmuşdur. 
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3.2.3 Hesablama Palatası məlumatların təhlilinə əsaslanaraq bəzi hallarda 

büdcə ssudalarının büdcə vəsaiti hesabına geri qaytarıldığı, verilmiş ssudaların bəzi 

hallarda istifadəsiz qaldığı barədə qənaətə gəlmişdir. 

Hesablama Palatasına qurumlar tərəfindən təqdim edilmiş məlumatların təhlili bir sıra 

hallarda büdcə ssudasının geri qaytarılmasının büdcədən ayrılmış vəsait hesabına həyata 

keçirildiyini göstərir. Belə ki, hesabat ili ərzində bəzi hallarda funksional təsnifatın müxtəlif bölmələri 

üzrə nəzərdə tutulmuş vəsaitin bir hissəsi qənaət edilərək Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fonduna 

yönəldilməklə büdcə ssudasının qaytarılması üçün təşkilatlara ayrılmışdır. 

“İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinə vəsait ayrılması barədə” Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 18 oktyabr tarixli 602s nömrəli Sərəncamına əsasən 

“Dövlət sosial müdafiə fondunun büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin 

öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsait” yarımbəndində nəzərdə tutulmuş vəsait üzrə 

yaranmış qənaətdən 268,3 mln. manatı funksional təsnifatın “Əsas bölmələrə aid edilməyən 

xidmətlər” bölməsinin “Ehtiyat fondları” köməkçi bölməsinin Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fonduna 

yönəldilmiş, bu vəsait də koronavirus (COVİD-19) pandemiyası ilə mübarizə çərçivəsində tibb 

işçilərinin əməkhaqlarının və müddətli əlavələrin, habelə vaksin alınması və sair xərclərin 

maliyyələşdirilməsi məqsədilə İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinə ayrılmışdır. Təqdim 

edilmiş məlumatlar əsasən, hesabat ilində Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondundan İcbari Tibbi Sığorta 

üzrə Dövlət Agentliyinə ayrılmış 268,3 mln. manatın 220,9 mln. manatı büdcə ssudasının 

qaytarılmasına yönəldilmişdir. Eyni zamanda, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin 

məlumatlarına əsasən ayrılmış 268,3 mln. manat vəsait üzrə istifadə olunduğu göstərilmiş 259,9 

mln. manat vəsaitdən hazırkı dövrə 51,0 mln. manatının müqavilə öhdəliklərinin tam icra olunmaması 

səbəbindən Agentliyin hesabında qalıq kimi saxlanıldığı əksini tapmışdır.  

Bu sahə üzrə tənzimləyici qaydaların, xüsusilə ssudaların ayrılması, geri qaytarılması, 

məsuliyyət ilə bağlı hüquqi müddəaların olmamasını nəzərə alaraq, Hesablama Palatası müvafiq 

məsələnin tənzimlənməsinə dair tövsiyəsini hazırlamış və bu, Rəyin “Tövsiyələr” bölməsinin 10-cu 

bəndində əks etdirilmişdir. 

 

3.2.4 Hesablama Palatasının həyata keçirdiyi kənar dövlət maliyyə nəzarət 

tədbirləri, eləcə də təqdim olunmuş məlumatların analitik prosedurlarla araşdırılması 

hesabat ilinin dövlət büdcəsindən bəzi qurumlara ayrılan vəsaitlərin akkreditiv 

hesablara yönəldildiyini göstərmiş, bu hesab üzrə əməliyyatların büdcə uçotunda 

uyğunsuzluqlara səbəb olduğu qənaətinə gəlinmişdir. 

Hesabat dövründə də dövlət büdcəsindən bəzi qurumlara ayrılmış vəsaitlər dövlət büdcəsinin 

qarşısında hesabat dövrü üçün müəyyən edilmiş funksiyaların yerinə yetirilməsinə tam xidmət 

etməmişdir. Bu isə, vəsaitlərin son nəticəyə təsiri imkanlarının həmin dövr üçün məhdudlaşması ilə 

bağlı riskləri formalaşdırmışdır. 
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Belə ki, Hesablama Palatası tərəfindən həyata keçirilən kənar dövlət maliyyə nəzarəti 

tədbirləri, eləcə də qurumlar tərəfindən təqdim edilmiş məlumatların təhlili ilə dövlət büdcəsindən 

ayrılmış vəsaitlərin “Büdcə sistemi haqqında” Qanunun 19.5-ci maddəsinin tələblərinin əhatəsindən 

kənar qalmaq məqsədilə akkreditiv hesablara yönəldilməsi hallarının olduğu müəyyən edilmişdir. 

Belə ki, hesabat ilində dövlət büdcəsinin kassa icrasına aid edilmiş, lakin akkreditiv hesablarda 

qalmış xərc məbləğləri təqribən 100,0 mln. manatdan çoxdur (Cədvəl 15). 

Cədvəl 15. Akkreditiv hesablara yönəldilmiş vəsait, mln. manatla 

Qurumun adı Akkreditivə yönəldilmiş vəsait 

Aqrar Xidmətlər Agentliyi 6,8 

"Azərsu" ASC 10,7 

“Bakı Əsaslı Təmir Tikinti” MMC 17,3 

Bakı MKTD 13,1 

AR Energetika Nazirliyi 0,1 

AR İqtisadiyyat Nazirliyi 0,5 

M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası 0,3 

AR Mədəniyyət Nazirliyi 2,0 

AR Mərkəzi Seçki Komissiyası 0,4 

AR Səhiyyə Nazirliyi 1,0 

AR Təhsil Nazirliyi 18,0 

AR Dövlət Turizm Agentliyi 5,3 

Digər 4,1 

Hüquq-mühafizə orqanları üzrə 28,3 

Cəmi 107,8 

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.  

Eyni zamanda, Hesablama Palatası tərəfindən həyata keçirilmiş kənar dövlət maliyyə nəzarəti 

tədbirləri, eləcə də müvafiq qurumların təqdim etdiyi məlumatlar 2020-ci ilin sonuna akkreditiv 

hesablarda qalmış vəsaitlərin əsas hissəsinin 2021-ci il ərzində işlər yerinə yetirilməklə podratçılara 

ödənildiyini göstərmişdir. Belə ki, Bakı MKTD üzrə müvafiq hesabda qalan 1,9 mln. manat, Dövlət 

Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Xidməti üzrə 1,3 mln. manat, AZTV üzrə 1,0 mln. manat 

müvafiq işlərin yerinə yetirilməsi ilə akkreditiv hesablardan ödənilmişdir. Bununla yanaşı, Təhsil 

Nazirliyində aparılmış nəzarət tədbirinin əhatəsinə daxil olan predmet üzrə 12,0 mln. manatın, Dövlət 

Turizm Agentliyi üzrə isə 5,6 mln. manatın akkreditiv hesabda olduğu, 2021-ci il ərzində akkreditiv 

hesablardan aidiyyəti ödənişlər edildikdən sonra hesabda qalan müvafiq olaraq 251,4 min manat və 

124,5 min manatın dövlət büdcəsinə geri qaytarıldığı müəyyən edilmişdir. 

Bundan əlavə, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi üzrə subsidiyaların verilməsi məqsədilə 2020-ci ildə 

ayrılmış vəsaitdən ilin sonuna bank hesabında qalan 8,3 mln. manat 2021-ci ildə, 2021-ci ildə 

ayrılmış vəsaitdən bank hesabında qalan 13,4 mln. manat isə 2022-ci ildə dövlət büdcəsinə geri 

qaytarılmışdır. 

Hesablama Palatası müvafiq əməliyyatların dövlət büdcəsi üzrə uçot və hesabatlılıqda 

uyğunsuzluqlara səbəb olduğunu qeyd edir. Belə ki, geri qaytarılan vəsait dövlət büdcəsinin 

gəlirlərində nəzərə alına bilər ki, bu da bir büdcə ilinin vəsaiti hesabına digər ilin gəlirlərinin artırılması 

ilə nəticələnə bilər. Bundan əlavə, akkreditiv hesablarda qalan vəsaitin debitor borc kimi uçota alınıb-

alınmaması istiqamətində də qeyri-müəyyənliklər mövcuddur. Bu barədə “Debitor borclar” 

altbölməsində ətraflı məlumat verilmişdir. 
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3.2.5 Təqdim olunmuş məlumatların təhlili göstərir ki, hesabat ilinin dövlət 

büdcəsindən bəzi qurumlara ayrılan vəsaitlər onların bank hesabında və akkreditiv 

hesablarda istifadəsiz saxlanılmış, eyni zamanda istiqrazların alınmasına yönəldilmiş, 

bu isə, dövlət büdcəsinin qarşısında hesabat dövrü üçün müəyyən edilmiş bəzi 

funksiyaların yerinə yetirilməməsini şərtləndirməklə vəsaitlərin son nəticəyə təsiri 

imkanlarını həmin dövr üçün məhdudlaşdırmışdır. 

Təqdim edilmiş məlumatların təhlili 2021-ci ilin dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin 

əhəmiyyətli sayıla biləcək hissəsinin istifadəsiz saxlanıldığını göstərir. Xüsusilə dekabr ayında 

5102,9 mln. manatın xərc edilməsi, həmin vəsaitlərin böyük əksəriyyətinin təşkilatların bank 

hesabında qalmasına, akkreditivlərə yönəldilməsinə və satınalma müqaviləsində göstərilən 

məbləğdən artıq avans ödənişlərinin həyata keçirilməsinə şərait yaratmışdır. Belə ki, 

 təqdim edilmiş hesabatlara və alınmış məlumatlara əsasən müxtəlif bölmələr üzrə 

qurumlara ayrılmış vəsaitin 300,0 mln. manatdan çox hissəsi akkreditiv hesablara yönəldilmiş və ya 

bank hesablarında saxlanılmış; 

 publik hüquqi şəxslərə dövlət sifarişi üzrə ayrılmış 299,4 mln. manatın 10,0 mln. manatdan, 

bundan əlavə, digər istiqamətlərdən ayrılmış vəsaitlər üzrə 500,0 mln. manatdan çox hissəsi onların 

bank hesabında qalmış (ətraflı “Publik hüquqi şəxslərə ayrılmış vəsaitlərin icrası” altbölməsində); 

 həyata keçirilmiş kənar dövlət maliyyə nəzarəti tədbirləri bir sıra hallarda sifarişçi təşkilatlar 

tərəfindən müqavilədə ilkin ödəniş üzrə əhəmiyyətli vəsaitin podratçılara ödənilərək həmin vəsaitlər 

üzrə işlərin tam görülmədiyini deməyə əsas vermiş; 

 ayrılmış vəsaitlərin bir hissəsi büdcə kəsirinin maliyyələşməsi və ya qiymətli kağızlar 

bazarının inkişafı və sterilizasiya məqsədi üçün emissiya edilən dövlət qiymətli kağızlarına 

yönəldilmişdir. Belə ki, hesabat ilinin sonuna emissiya edilmiş borc öhdəliklərinin məbləği (qiymətli 

kağızların) 2500,2 mln. manat təşkil etmişdir ki, bunun da 618,4 mln. manatı bank və sığorta 

sektoruna aid edilməyən hüquqi şəxslər tərəfindən əldə edilmişdir. Qeyd edilən məbləğin təqribən 

200,0 mln. manatı isə büdcədən məqsədli maliyyələşən təşkilatlar üzrə olmuşdur. 

Bütün bunların isə son nəticədə dövlət büdcəsinin hesabat ili üçün nəzərdə tutulmuş bəzi 

funksiyalarının tam icra edilməməsinə səbəb olduğu qeyd edilməldir. Eyni zamanda, qeyd edək ki, 

icra edilmiş xərclər dövlət büdcəsinin kassa icrasına aid edilmişdir ki, bu da qüvvədə olan 

qanunvericiliyin müddəaları ilə tam uyğunluq təşkil etmir. Belə ki, “Büdcə sistemi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dövlət büdcəsinin kassa icrası - büdcə gəlirlərinin 

büdcəyə daxilolmasını və xərclərinin büdcə təsnifatına uyğun olaraq xəzinədarlıq vasitəsi ilə ünvanlı 

istifadəsini təmin edən icra mexanizmidir. Qalıq vəsaitlərin kassa icrasına aid edilməsi isə ünvanlı 

istifadə anlayışı ilə uyğunluq təşkil etmir.  

Bundan əlavə, qalıq vəsaitlərin olması dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabının sərbəst qalıq 

vəsaitinin həmin məbləğ qədər idarəetmədən kənarda qalmasına və əlavə gəlir gətirməsi imkanlarını 

məhdudlaşdırılmasına, bəzi hallarda isə əlavə resursun cəlb edilməsilə faiz xərclərinin artmasına 

səbəb olur.  
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Eyni zamanda qeyd edilməlidir ki, qalıq vəsaitlər statistik məlumatlarda fərqin yaranmasına 

səbəb olmaqla ölkənin makroiqtisadi göstəricilərinin hesablanması üçün müəyyən risklər 

formalaşdırmaqdadır. 

 

3.2.6 Hesabat ilinin bəzi aylarında, xüsusilə ilk yarımildə dövlət büdcəsinin 

balansı üzrə proqnoz və icra göstəriciləri ilə həmin aylar üzrə kəsirin maliyyələşmə 

mənbələrindən daxilolma məbləğləri arasında müəyyən fərqlər mövcud olmuş, cəlb 

edilmiş əlavə vəsaitin bir hissəsi xarici borcların bağlanılmasına yönəldilmiş, 

Hesablama Palatası büdcə vəsaitlərinin idarəedilməsi ilə bağlı maliyyə planlaşmasına 

dair qanunvericilikdə dəyişikliklərə zərurət olması barədə qənaətə gəlmişdir. 

Dövlət büdcəsinin balansı üzrə artan yekunla hesablanan proqnoz göstəricilərinin kəsirin 

maliyyələşdirilməsi üzrə daxilolma məbləğləri üzrə proqnoz göstəricisi ilə müqayisəsi kəskin fərqlərin 

mövcud olduğunu göstərir. Belə ki, hesabat ilinin birinci yarısının bütün ayları üzrə dövrün sonuna 

profisitin nəzərdə tutulmasına baxmayaraq, kəsirin maliyyələşmə mənbələri üzrə daxilolma məbləği, 

o cümlədən daxili borclanmadan yüksək daxilolmalar proqnozlaşdırılmışdır.   

Proqnozlarla bağlı qeyd edilənlər icra göstəriciləri üzrə də xarakterik olmuşdur (Şəkil 17). 
 

Şəkil 17. 2021-ci ilin ayları üzrə artan yekunla hesablanan dövlət büdcəsinin balansı və kəsirin 
maliyyələşdirilməsi üzrə daxilolmaların icrası, mln. manatla 

 

Şəkil dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim edilmiş hesabat və göstəricilər əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib 
olunmuşdur. 

 
Müvafiq istiqamətdə aparılmış təhlilin nəticələrindən də göründüyü kimi, hesabat ilinin bəzi 

aylarında dövlət büdcəsinin gəlirlərini və kəsirin maliyyələşmə mənbələri üzrə mədaxili təmin edən 

orqanların aylıq yığımlara dair verdikləri proqnozlar və il ərzində bu istiqamətdə apardığı işlər dövlət 

büdcəsinin aylıq xərclərinin aparılması ilə bəzi hallarda tam uzlaşmır. Qeyd edək ki, buna həm də 

xərclər üzrə faktiki icranın büdcə təşkilatlarının sifarişləri ilə birbaşa əlaqəli olması da təsir göstərir. 

Bəzi hallarda cəlb edilmiş borc vəsaitləri vahid xəzinə hesabının qalığının artımına şərait yaradır. 
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Belə ki, hesabat ilinin birinci yarımilinin sonuna ilin əvvəli ilə müqayisədə vahid xəzinə hesabının 

qalığının (sərbəst) 56,3% və ya 858,8 mln. manat artımı müşahidə olunmuşdur ki, burada da daxili 

borclanma hesabına daxilolmalar 774,1 mln. manat və ya sərbəst qalığın artımının 90,1%-ni təşkil 

etmişdir. 9 ayın yekunlarına əsasən müvafiq meyil bir qədər zəifləməklə davam etmiş, dövlət 

büdcəsində 159,5 mln. manat profisitin olmasına baxmayaraq, bu dövrdə kəsirin maliyyələşmə 

mənbələrindən 813,2 mln. manatı daxili borclanmadan olmaqla 1076,2 mln. manat cəlb edilmişdir. 

Qeyd edək ki, 2021-ci ilin dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim edilmiş hesabatlarda dövlət 

borclanmasının qiymətli kağızlar bazarlarının inkişafına təsirləri barədə izah və əsaslandırmalara 

rast gəlinmir ki, bu da müvafiq dövrdə həyata keçirilmiş borclanma siyasətinin müvafiq istiqamətdə 

effektivliyi barədə münasibət bildirməyə də imkan vermir.  

Oktyabr ayından başlayaraq həm proqnoz, həm də icra edilmiş müvafiq göstəricilər arasında 

meyillərdə uyğunluq müşahidə edilmiş, təqdim edilmiş məlumatlara əsasən daxili borclanmadan cəlb 

edilmiş vəsaitlər hesabına vaxtı çatmış borc öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi, eyni zamanda xarici 

dövlət borcu üzrə bir sıra öhdəliklərin vaxtından əvvəl ödənilməsi həyata keçirilmişdir. 

Ümumiyyətlə maliyyə planlaşmasında yuxarıda qeyd edilmiş məqamların yaranması həm də 

hazırda ölkə qanunvericiliyində kassa planlarına, (öhdəliklərin maliyyələşdirilməsi, daxilolmalar və 

ödənişlər üzrə planlar ilə bağlı) müvəqqəti kassa boşluğuna (nağd vəsait çatışmazlığı) dair 

normaların, eyni zamanda kassa menecmenti (cash management) anlayışının və bu mexanizmi 

tənzimləyən hüquqi müddəaların olmaması ilə əlaqələndirilə bilər.  

Hazırda fiskal sahəni tənzimləyən qanunvericilikdə borclanma hesabına cəlb edilmiş 

vəsaitlərlə təkrar maliyyələşdirilmənin həyata keçirilməsi zamanı sərbəst qalıq vəsaitlərindən istifadə 

məsələsində qeyri-müəyyənliklər mövcuddur. Belə ki, borclanma hesabına cəlb edilmiş vəsait 

sərbəst qalıq vəsaitlərinin artımını şərtləndirir. “Büdcə sistemi haqqında” Qanun dövlət borcuna 

xidmətlə əlaqədar xərclərin həmin ilin dövlət büdcəsində dövlət borcuna xidmət edilməsi ilə bağlı 

nəzərdə tutulan xərclərdən artıq olan hissəsinin maliyyələşdirilməsini təmin etmək üçün Dövlət borcu 

və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fonduna köçürülməsi ilə bağlı tələb müəyyən edir. “Dövlət 

borcu haqqında” Qanunda isə “Dövlət borcunun əsas məbləğinin qaytarılması üzrə ödənişlər cari 

büdcə ili ərzində cəlb edilən dövlət borcalması hesabına təmin edildikdə, bu ödənişlərin həmin ilin 

dövlət büdcəsində dövlət borcuna xidmət edilməsi ilə bağlı nəzərdə tutulan xərclərdən artıq olan 

hissəsi dövlət büdcəsinin xərclərinə aid edilmir.” tələbi təsbit edilmişdir.  

Yuxarıda qeyd edilənlərdən göründüyü kimi, borc ödənişlərinin sərbəst qalıq vəsaitləri 

hesabına maliyyələşdirilməsi qanunvericilikdə birbaşa nəzərdə tutulmamışdır.  Qeyd edək ki, 2021-

ci ildə borclanma hesabına cəlb edilmiş vəsaitlərlə borcun təkrar maliyyələşdirilməsi Təminat Fondu 

vasitəsi ilə deyil birbaşa həyata keçirilmişdir.  

Qeyd edək ki, PEFA-da il ərzində resursların mövcudluğunun proqnozlaşdırılmasına dair bəzi 

tələblər müəyyən edilir: 
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Haşiyədən göründüyü kimi, fiskal diaqnostika alətinin tələblərlərinə əsasən də resurs 

planlaşdırılması büdcənin icrasının vacib hissəsi hesab edilir ki, bu da ölkəmizdə büdcə prosesini 

tənzimləyən hüquqi aktlarda müvafiq sahəni hüquqi müddəaların müəyyən edilməsini zəruri edir. 

 
3.2.7 Hesablama Palatası ilin sonunda vahid xəzinə hesabının sərbəst qalığı üzrə 

yerləşdirmədən kənarda qalan hissənin azalmasını qənaətbəxş hal kimi 

qiymətləndirsə də, faktiki olaraq profisitin mövcud olması şəraitində yanvar-noyabr 

aylarında bu qalığın əhəmiyyətli hissəsinin idarəetmədə olmamasının, yerləşdirmədə 

olan vəsaitlərin müddətsiz şərtlərlə (tələb olunanadək) idarəetməyə verilməsinin 

dövlət büdcəsinin idarəetmədən əldə olunan gəlirlərinin həcminə təsir etdiyi 

qənaətindədir. 

Hesabat ilinin 1-ci yarımili üzrə dövlət büdcəsində profisitin nəzərdə tutulmasına, həmçinin 

yanvar-noyabr aylarında faktiki olaraq dövlət büdcəsinin icrasında profisitin olmasına baxmayaraq, 

idarəetməyə verilmiş sərbəst qalıq vəsaitlərinin həcmi buna mütənasib olmamışdır. Belə ki, 

hesabatların təhlili yanvar-noyabr aylarında vahid xəzinə hesabının sərbəst qalığının əhəmiyyətli 

hissəsinin (ümumi qalığın 29,4%-76,0%-i həcmində) yerləşdirmədən kənar qaldığını göstərir ki, bu 

da vəsaitlərin idarəedilməyə verilməsi və potensial gəlirlərin formalaşdırılması baxımından müsbət 

hesab edilə bilməz.  

Məlumatların təhlili göstərir ki, ümumi qalığın əhəmiyyətli hissəsinin yerləşdirmədən kənarda 

qalması fonunda idarəetməyə verilmiş vəsaitlərin məbləği ilin birinci yarısında yüksələn dinamikaya 

malik olmuş, il ərzində ən yüksək səviyyəyə 2441,6 mln. manat olmaqla sentyabr ayında çatmışdır. 

İlin ikinci yarısından etibarən vəsaitlərin geri çağırılması nəticəsində məbləğdə azalmalar müşahidə 

edilmiş, iyul ayının sonuna olan məbləğlə müqayisədə azalma 479,8 mln. manat təşkil etmişdir. İlin 

ikinci yarısında, xüsusilə də son rübündə sərbəst (qalıq) büdcə vəsaitinin idarəetməyə verilmiş 

(yerləşdirilmiş) məbləği üzrə azalmalar qeydə alınmış, azalma həm xarici valyutada, həm də 

Pİ-21. İl ərzində resursların mövcudluğunun 
proqnozlaşdırılması (Çıxarış) 

21.2.Pul vəsaitlərinin proqnozlaşdırılması və monitorinqi 
A)Fiskal il üçün pul vəsaitlərinin hərəkəti proqnozu hazırlanır və faktiki pul vəsaitlərinin daxilolmaları və 
çıxışları əsasında hər ay yenilənir. 
B)Fiskal il üçün pul vəsaitlərinin hərəkəti proqnozu hazırlanır və faktiki pul vəsaitlərinin daxilolmaları və 
çıxışları əsasında hər rüb yenilənir. 
C)Fiskal dövr üçün pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında proqnoz hesabat hazırlanır. 
D)Performans göstəricisi C-dən az olmamalıdır. 
 
21.3.Öhdəliyin limit məbləği haqqında məlumat. 
A)Büdcə təşkilatları büdcədə nəzərdə tutulmuş ayırmaları və kassa limiti\öhdəlik limitinə uyğun olaraq ən 
azı 6 ay əvvəldən xərcləri planlaşdıra və öhdəliyi götürmək imkanına malikdirlər.  
B) Büdcə təşkilatları öhdəliyin limitinə dair məlumatı ən azı bir rüb əvvəl əldə edirlər. 
C) Büdcə təşkilatları öhdəliyin limitinə dair məlumatı ən azı bir ay əvvəl əldə edirlər. 
D)Performans göstəricisi C-dən az olmamalıdır. 
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manatda yerləşdirilmiş vəsaitlər üzrə izlənmişdir. Qeyd edək ki, idarəetməyə verilmiş məbləğdə 

azalmalar xərclərin ilin 2-ci yarısında daha çox icra edilməsi ilə əlaqələndirilə bilər. 

Eyni zamanda onu da bildirmək istərdik ki, idareətməyə verilmiş vəsaitin əsas hissəsi xarici 

valyutada olmaqla, müddətsiz şərtlərlə (tələb olunanadək) yerləşdirilmişdir ki, bu da həmin məbləğ 

üzrə faiz gəlirlərinin əldə edilməsini məhdudlaşdıran faktor kimi qeyd edilə bilər. Yerləşdirmədə 

manatla olan vəsaitin 80%-nin vaxtından əvvəl hesabdan çıxarılması idarəetmədən gəlirlərin 

nəzərdə tutulduğu məbləğdə əldə olunmaması kimi şərh edilə bilər.  

Qeyd edək ki, ilin sonunda məbləğ baxımından sərbəst qalığın azalması fonunda onun 

idarəetməyə verilməyən hissəsində əhəmiyyətli azalma qeydə alınmışdır. Belə ki, qalığın 

yerləşdirməyə verilməyən hissəsi ümumi məbləğin 12,8%-ni təşkil etmişdir. Təqdim edilmiş 

məlumatlara əsasən, sərbəst qalıq üzrə yerləşdirilmiş cəmi vəsaitlər dövrün sonuna 1106,7 mln. 

manat olmuşdur ki, bu da ilin əvvəli ilə müqayisədə 457,4 mln. manat çoxdur. 

Qeyd edilməlidir ki, ilin ilk 3 rübündə sərbəst qalığın idarəetməyə verilməyən hissəsində 

əhəmiyyətli məbləği cari hesabda manatla saxlanılan vəsaitlər təşkil etsə də, ilin sonunda bu nisbət 

xarici valyutadan olan hissəsinin xeyrinə dəyişmişdir.  

 

3.2.8 Hesabat ilində vahid xəzinə hesabının müstəqil kredit sərəncamçıları üzrə 

qalığına aid edilən büdcə təşkilatlarının depozit və tapşırıqlar, eləcə də 

büdcədənkənar hesabları üzrə qalıqlarında əhəmiyyətli artım müşahidə edilmiş, 

Hesablama Palatası qurumlar tərəfindən təqdim edilmiş məlumatların təhlilinə 

əsaslanaraq bu hesablar üzrə qalıqlara aid edilən vəsaitlərin bir hissəsinin vahid 

xəzinə hesabının sərbəst qalığına aid edilməli olduğunu qeyd etməklə bunun 

idarəetmədən əldə olunan gəlirlərə azaldıcı təsir etməsi barədə qənaətə gəlmişdir. 

Dövlət büdcəsinin icrası barədə təqdim edilmiş məlumatlara əsasən büdcə təşkilatlarının 

depozit və tapşırıqlar üzrə vəsaitlərinin qalıqları 2021-ci ilin sonuna 262,2 mln. manat və ya 2 dəfə 

artaraq 521,1 mln. manat təşkil etmişdir. Qeyd edək ki, qurumlar tərəfindən təqdim edilmiş 

məlumatların analitik prosedurlarla araşdırılması, eləcə də Hesablama Palatasının həyata keçirdiyi 

kənar dövlət maliyyə nəzarəti tədbirləri bu hesab üzrə qalıqların bir hissəsinin sərbəst qalıq 

vəsaitlərinə aid edilməli olduğunu göstərir. Qeyd edilmiş vəsaitlərin dövlət büdcəsinin gəlirlərinə aid 

edilməməsi və ya əvvəlki illərdə xərclərin kassa icrasına aid edilən, lakin istifadə edilməyən 

vəsaitlərin sərbəst qalığının azalmasını şərtləndirməsi, idarəetmədə olan vəsaitin həcminin 

azalmasına səbəb olmuşdur. Bu isə dövlət büdcəsinin gəlirləri üzrə əlavə potensialın 

reallaşmamasına səbəb olur. 

Eyni zamanda, qurumlar tərəfindən təqdim edilmiş məlumatların təhlili əsasında Hesablama 

Palatası bu qalıqda uçota alınmış bəzi qurumların vəsaitlərinin bu hesabın adıyla ziddiyyət təşkil 

etdiyini qeyd edir. Belə ki, İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi publik hüquqi şəxs olduğu halda, ilin sonuna 

11,1 mln. manat qalıq büdcə təşkilatlarının depozit və tapşırıqlar hesabında uçota alınmışdır. 
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Hesabat ilində büdcə təşkilatlarının büdcədənkənar hesabları üzrə qalıqlarda da artım 

müşahidə edilmişdir. Belə ki, ilin əvvəli ilə müqayisədə müvafiq hesab üzrə qalıq 9,4 mln. manat 

artaraq 43,5 mln. manat təşkil etmişdir. Qeyd edək ki, müvafiq qalıq vəsaitin əhəmiyyətli hissəsini 

məqsədli büdcə fondlarının vəsaitləri təşkil etmişdir. Bu istiqamətdə aparılan təhlil həmin fondlar üzrə 

xərclərin icrasının aşağı olduğunu, eləcə də qalıqların ilbəil artdığını göstərir. Bu, son nəticədə vahid 

xəzinə hesabına aid edilən, lakin yerləşdirmədə olmayan həmin qalıqlar üzrə gəlir potensialının 

reallaşdırılmadığını deməyə əsas verir. Qeyd edək ki, məqsədli büdcə fondlarının icrası barədə 

Rəyin V bölməsində ətraflı məlumat verilmişdir. 
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IV BÖLMƏ. DÖVLƏT BÜDCƏSİ GƏLİRLƏRİNİN AUDİTİ VƏ İCRA 

VƏZİYYƏTİNİN TƏHLİLİ  
 

4.1 Dövlət büdcəsi gəlirlərinin əsas mənbələr və sektorlar üzrə icra vəziyyəti və 

inzibatçılığın qiymətləndirilməsi 

 

2021-ci ildə “COVİD-19” pandemiyası ilə bağlı sərt məhdudiyyətlərin tədricən yumşaldılması 

və aradan qaldırılması ilə müşayiət olunan iqtisadi aktivliyin bərpası, istehlak qiymətləri indeksinin 

ötən illə müqayisədə 6,7% yüksəlməsi, ÜDM-in 5,6% artımı (qeyri-neft qaz ÜDM üzrə 7,2%), qlobal 

enerji bazarında neft qiymətlərinin artması fonunda hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə podratçı 

tərəflərin mənfəət vergisinin proqnoza nisbətən 604,6 mln. manat və ya 137,4% çox daxil olması, 

idxal həcmlərinin əvvəlki illə müqayisədə yüksəlməsi (o cümlədən idxal həcmlərində azadolmaların 

xüsusi çəkisinin əvvəlki ilə nisbətən azalması), pandemiyaya görə məhdudlaşdırıcı tədbirlərin aradan 

qaldırılması ilə əlaqədar dövlət rüsumu tutulan xidmətlərin və hüquqi hərəkətlərin sayının, eləcə də 

dövlət sektorunda çalışan işçilərin əməkhaqlarının artması 25427,0 mln. manat təsdiq olunmuş 

dövlət büdcəsi gəlirlərinin 969,3 mln. manat və ya 3,8% çox, o cümlədən dövlət büdcəsinin neft 

gəlirləri üzrə 239,8 mln. manat və ya 1,7% kəsirlə, qeyri-neft gəlirləri üzrə isə 1209,0 mln. manat və 

ya 10,4% artıqlaması ilə icrasına səbəb olmuşdur. 

 

4.1.1 2021-ci ildə Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fondundan 

dövlət büdcəsinə transfert edilmiş, əvvəlki illərdə olduğu kimi, Təminat Fondunun 

daxilolmaları dövlət büdcəsinin gəlirlərinə aid edilməmişdir. 

“Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda 2021-ci il dövlət büdcəsinin gəlirlərinin tərkibində Dövlət borcu və zəmanəti üzrə 

öhdəliklərin Təminat Fondundan 880,0 mln. manat təsdiq edilmiş transfert 100,0% icra edilmişdir. 

2021-ci ilin yanvar-dekabr ayları üzrə təqdim edilmiş “Dövlət büdcəsinin icrası barədə hesabat”da 

Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fondunun daxilolmaları (qeyri-kommersiya 

təşkilatlarının kommersiya fəaliyyətindən gəlirləri) 235,4 mln. manat olmaqla dövlət büdcəsinin 

gəlirlərinin tərkibində əks etdirilməmişdir. Qeyd edək ki, 2021-ci il 24 dekabr tarixində “Dövlət borcu 

haqqında” Qanununa edilmiş dəyişiklikdən sonra “Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin 

Təminat Fondu” hüquqi şəxs yaratmadan təsis edilmiş büdcədənkənar dövlət fondu kimi 

təsnifləşdirilmişdir. 

 

4.1.2 “Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununun layihəsinə əsasən dövlət büdcəsinin 

gəlirləri proqnozla müqayisədə çox icra edilmiş, gəlirlərin əsas tərkib hissələri üzrə 

proqnoz göstəricilər 15 mənbə üzrə artıqlaması ilə, 4 mənbə üzrə kəsirlə, 3 mənbə 

üzrə isə proqnoz göstərici ilə eyni səviyyədə yerinə yetirilmişdir. 
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Ötən ildə dövlət büdcəsinin gəlirləri proqnozla müqayisədə 3,8% çox icra edilmişdir (Cədvəl 

16). Büdcə gəlirlərinin artımının əsas mənbəyini hasilatın pay bölgüsü üzrə mənfəət vergisi, ƏDV, 

gəlir vergisi, gömrük rüsümu, dövlət rüsumu təşkil etmişdir.  

 
Cədvəl 16. Qanun layihəsinə əsasən dövlət büdcəsinin gəlirlərinin mənbələr üzrə göstəriciləri, min 
manatla 

Mənbələr 
2021-ci il icra  

faizi proqnoz icra 

Dövlət büdcəsinin gəlirləri, o cümlədən: 25 427 000,00 26 396 284,90 103,8 

fiziki şəxslərin gəlir vergisi 1 150 000,00 1 194 649,90 103,9 

hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi 2 144 000,00 2 958 399,10 138,0 

torpaq vergisi 45 000,00 45 702,70 101,6 

hüquqi şəxslərin əmlak vergisi 211 000,00 211 315,90 100,1 

əlavə dəyər vergisi 4 710 000,00 5 214 479,20 110,7 

sadələşdirilmiş vergi 295 000,00 299 734,20 101,6 

aksizlər 1 059 000,00 1 105 783,20 104,4 

yol vergisi 114 000,00 119 107,30 104,5 

mədən vergisi 138 000,00 138 374,90 100,3 

gömrük rüsumları 950 000,00 1 205 496,50 126,9 

Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və 
qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) 
qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili 
topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən yığımlar 

141 000,00 154 463,50 109,5 

dövlət rüsumu 170 000,00 198 459,90 116,7 

vergi orqanlarının xətti ilə toplanan sair daxilolmalar 15 000,00 18 875,50 125,8 

Dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmalar 11 000 16 214,8 147,4 

Sair daxilolmalar 65 469,00 285 429,60 4,3 dəfə 

Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat 
Fondundan transfert 

880 000,00 880 000,00 100,0 

Mərkəzi Bankın mənfəətindən ayırmalar 250 000,00 250 000,00 100,0 

Xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar 2 481,0 2 481,0 100,0 

Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar 12 200 000,00 11 350 000,00 93,0 

büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar 700 000,00 612 933,50 87,6 

Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan 
dividendlər 

168 050, 127 024,2 75,6 

Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə 
verilməsindən daxilolmalar 

8 000,0 7 359,9 92,0 

Cədvəl 2021-ci il üzrə dövlət büdcəsi haqqında qanun və icra hesabatları əsasında Hesablama Palatası tərəfindən 
hazırlanmışdır. 

 
 

4.1.3 Hesabat ilində dövlət büdcəsinin gəlirlərinin ÜDM-ə nisbət göstəriciləri 

2019-cu və 2020-ci illərlə müqayisədə azalmış, dövlət büdcəsinin qeyri-neft gəlirləri 

proqnoza nisbətən çox icra edilməklə qeyri-neft ÜDM-ə nisbət göstəriciləri 2019-cu və 

2020-ci illərlə müqayisədə artmışdır. 

2021-ci ildə dövlət büdcəsinin ümumi gəlirləri 26396,3 mln. manat, qeyri-neft gəlirləri isə 

12860,0 mln. manat təşkil etməklə ümumi gəlirlərin və qeyri-neft gəlirlərinin ÜDM-də və qeyri-neft 

ÜDM-də xüsusi çəkiləri müvafiq olaraq 28,4%-ə və 22,3%-ə bərabər olmuşdur (Şəkil 18). 
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Şəkil 18. Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin ÜDM-ə nisbəti, %-lə 

 
 
Şəkil müvafiq illər üzrə DSK və dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı hesabatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən 

hazırlanmışdır. 
 

2021-ci il üçün müəyyən edilmiş proqnozların icrası ilə əlaqədar qeyd olunmalıdır ki, dövlət 

büdcəsinin qeyri-neft sektorundan gəlirləri üzrə müəyyən edilmiş 11651,0 mln.manat məbləğində 

proqnoz 12860,0 mln. manat və ya 110,4%, neft sektorundan gəlirləri üzrə müəyyən edilmiş 13776,0 

mln. manat məbləğində proqnoz isə 13536,2 mln. manat və ya 98,3% səviyyəsində yerinə 

yetirilmişdir (Cədvəl 17). 

Cədvəl 17. Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin neft və qeyri-neft, vergi və qeyri-vergi tərkibinin müqayisəli 
icrası vəziyyəti, min manatla 

Göstəricilər 

2021-ci il üzrə 

proqnoz icra 
icra 
faizi 

2020-ci ilin icrasına 
nisbətən 

məbləğlə %-lə 

Ü
 M

 U
 M

 İ
 L

 İ
 K

 D
 Ə

 

Dövlət büdcəsinin gəlirləri 25 427 000,00 26 396 284,90 103,8 1 714 550,30 106,9 

Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə təmin olunan gəlirlər 7 250 000,00 8 529 232,50 117,6 1 142 047,90 115,5 

Dövlət büdcəsinin vergi gəlirləri (Dövlət Vergi 
Xidməti və Gömrük Komitəsi üzrə) 

9 866 000,00 11 287 546,40 114,4 1 296 799,00 113,0 

Dövlət büdcəsinin digər gəlirləri 15 561 000,00 15 108 738,50 97,1 417 751,40 102,8 

1. DÖVLƏT BÜDCƏSİNİN NEFT GƏLİRLƏRİ 13 776 000,00 13 536 200,40 98,3 -465 820,10 96,7 

1.1. Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə, o cümlədən: 1 576 000,00 2 186 300,40 138,7 384 179,90 121,3 

1.1.1. 
neft-qaz sahəsində hasilatın pay bölgüsü sazişləri 
üzrə podratçı tərəflərin mənfəət vergisi 

440 000,00 1 044 590,00 2,4 dəfə 440 841,00 173,0 

1.1.2. 

Dövlət Neft Şirkətinin xətti ilə konsolidə edilmiş 
vergilər və digər ödənişlər (Azəriqaz və Azərkimya 
dövlət müəssisələri ilə birlikdə, fiziki şəxslərin gəlir 
vergisi və yol vergisi istisna olmaqla) 

1 136 000,00 1 141 710,40 100,5 -56 661,10 95,3 

1.2. Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar 12 200 000,00 11 350 000,00 93,0 -850 000,00 93,0 

və ya           

1.1. vergi gəlirləri 1 450 000,00 2 041 191,40 140,8 360 636,90 121,5 

1.2. digər gəlirlər 12 326 000,00 11 495 109,00 93,3 -826 457,00 93,3 

2. DÖVLƏT BÜDCƏSİNİN QEYRİ-NEFT GƏLİRLƏRİ 11 651 000,00 12 859 984,50 110,4 2 180 370,40 120,4 

2.1. Dövlət Vergi Xidmıtinin xətti ilə təmin olunan gəlirlər 5 674 000,00 6 342 932,10 111,8 757 868,60 113,6 

2.2. Gömrük Komitəsi xətti ilə təmin olunan gəlirlər 3 900 000,00 4 342 969,20 111,4 404 726,80 110,3 

2.3. 
Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən 
daxilolmalar 

700 000,00 612 900,00 87,6 16 781,60 102,8 

2.4. digər daxilolmalar 1 377 000,00 1 561 183,20 113,4 1 000 993,40 2,8 dəfə 

və ya           

2.1. vergi gəlirləri 8 416 000,00 9 246 355,00 109,9 936 162,10 111,3 

2.2. digər gəlirlər 3 235 000,00 3 613 629,50 111,7 1 244 208,40 152,5 

Cədvəl 2021-ci il üzrə dövlət büdcəsi haqqında qanun və icra hesabatları əsasında Hesablama Palatası tərəfindən 
hazırlanmışdır. 

23.5

28.2 29.6

34.1

28.4

12.3 11.4
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14.7 13.8

19.5
19.4

21.0 21.0

22.3

2017-cı il 2018-ci il 2019-cu il 2020-ci il 2021-ci il
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dövlət büdcəsinin qeyri-neft gəlirlərinin qeyri-neft ÜDM-ə nisbəti
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4.1.4 Hesabat ilində neft qiymətlərinin orta illik qiymətlərinin artımı fonunda DNF-

dən dövlət büdcəsinə transfert məbləğinə qənaət edilməsi səbəbindən neft sektoru 

üzrə gəlirlərin proqnozu kəsirlə icra edilmişdir. 

2021-ci ildə dövlət büdcəsinin neft sektoru üzrə müəyyən edilmiş 13776,0 mln. manat proqnoz 

239,7 mln. manat az olmaqla 13536,3 mln. manat və ya 98,3% səviyyəsində icra edilmişdir ki, bu da 

əvvəlki ilin faktiki gəlirləri ilə müqayisədə 465,8 mln. manat və ya 3,3% azdır. Neft sektorundan 

daxilolmaların 11350,0 mln. manatını Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondundan transfertlər, 

2186,3 mln. manatını isə Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə neft sektorundan daxilolmalar təşkil etmişdir 

(Cədvəl 18). 2021-ci ildə Dövlət Neft Fondundan transfertlərin 2019-cu ilə nisbətən 14,3 mln. manat 

və ya 0,1%, 2020-ci ilə nisbətən 850,0 mln. manat və ya 7,0% azalması qarşıya qoyulan strateji 

məqsədlər baxımından müsbət qiymətləndirilsə də, eyni zamanda Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən 

ödənilən vergilərin 2019-cu ilə nisbətən 306,9 mln. manat və ya 21,2%, 2020-ci ilə nisbətən 56,7 

mln. manat və ya 4,7% azalması da müşahidə edilmişdir. 

Cədvəl 18. Neft sektorundan ödənişlər 

  2019 2020 2021 

DNF-dən transfert, min manatla 11 364 300,0 12 200 000,0 11 350 000,0 

Ödənişin artma-azalma tempi, %-lə 3,7 7,4 -7,0 

ARDNŞ-nin vergi ödənişi, min manatla 1 448 571,3 1 198 371,5 1 141 710,4 

Ödənişin artma-azalma tempi, %-lə 1,6 -17,3 -4,7 

Hasilatın pay bölgüsü, mənfəət 854 323,9 603 749,0 1 044 590,0 

Ödənişin artma-azalma tempi, %-lə -21,6 -29,3 73,0 

Neft sektoru üzrə cəmi ödəniş, min manatla 13 667 195,2 14 002 120,5 13 536 300,4 

Cədvəl müvafiq məulmatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

4.1.5 Hesabat ilində dövlət büdcəsinin neft sektoru üzrə fiskal dayanıqlılıq 

göstəricisi olan qeyri-neft büdcə kəsirində əvvəlki illə müqayisədə azalma müşahidə 

edilmişdir. 

Fiskal dayanıqlılığın əsas formalarından biri təbii resursla (neft, qaz, mis, qızıl və s.) zəngin 

ölkələrdə dövlət maliyyə sisteminin həmin resursdan əldə edilən gəlirlərdən asılılığının 

qiymətləndirilməsidir. Bu məqsədlə istifadə edilən institutlardan biri – qeyri-resurs (fiskal) büdcə 

balansı və ya onun forması olaraq qeyri-resurs ilkin büdcə balansıdır (Cədvəl 19). 

Cədvəl 19. Neft sektoru ilə bağlı dayanıqlılıq göstəriciləri 

Göstəricilər 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1.Dövlət büdcəsində neft sektorunun payı, 
%-lə 

52,7 47,7 59,5 56,4 56,7 51,3 

2.Dövlət Neft Fondunun transfertinin dövlət 
büdcəsi gəlirlərinə nisbəti, %-lə 

43,5 36,9 48,7 46,9 49,4 43,0 

3.Qeyri-neft büdcə balansı (bütün neft 
komponentləri nəzərə alınmaqla 
hesablanan), %-lə 

-29,4 -33,9 -33,4 -27,3 -35,0 -27,8 

4.Qeyri-neft büdcə balansı (DNF-nin 
gəlirləri çıxılmaqla hesablanan), %-lə 

-25,4 -29,9 -28,1 -22,8 -31,0 -23,6 

5. Qeyri-neft ilkin büdcə balansı (bütün neft 
komponentləri nəzərə alınmaqla) 
hesablanan), %-lə 

-33,8 -37,3 -38,2 -30,3 -38,8 -30,4 

6.DNF-nin transfertinin DNF-nin gəlirlərinə 
nisbəti, %-lə 

80,9 50,3 62,2 59,7 130,3 71,2 

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən hazrılanmışdır  
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BVF-nin Dövlət Maliyyə Statistikası Təlimatının metodologiyasından məlum olduğu kimi qeyri-

neft ilkin büdcə kəsirinin hesablanmasının əhəmiyyətliliyi dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclərin 

icmal büdcə xərclərində nəzərə alınmaması ilə bağlıdır. Bu halda əsas məqsəd büdcənin borc yükü 

nəzərə alınmadan fiskal kəsirin hesablanmasıdır. Bütün komponentlər nəzərə alınmaqla hesablanan 

qeyri-neft ilkin büdcə kəsirinin qeyri-neft ÜDM-nə nisbəti 30,4% olmuşdur.  

Neft sektorundan asılılığın təhlili üçün istifadə edilən daha bir mühüm göstərici DNF-nin 

transfertinin DNF-nin gəlirlərinə nisbətidir. 2021-ci ildə bu rəqəm 71,2% nisbətində olmuşdur.  

 
4.1.6 2021-ci ildə vergitutma bazasını genişləndirən inflyasiya şəraitində Dövlət 

Vergi Xidmətinin xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin edilməli gəlirlər üzrə proqnozun 

artıqlaması ilə icra edilməsinə baxmayaraq, vergi orqanının nəzarət tədbirlərinin 

nəticələri, eyni zamanda əlavə dəyər vergisinin depozit hesabındakı qalığın 

əhəmiyyətli artımı gəlirlər üzrə reallaşdırılmış əlavə yığım potensialının olduğunu da 

göstərir. 

Hesabat ilində Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə dövlət büdcəsinə 8529,2 mln. manat vəsait daxil 

olmuşdur ki, bu da 7250,0 mln. manat təsdiq olunmuş proqnozla müqayisədə 1279,2 mln. manat və 

ya 17,6%, 2020-ci ilin icra göstəricisi ilə müqayisədə isə 1142,0 mln. manat və ya 15% çox olmuşdur. 

Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən 2021-ci ilin yanvar-dekabr ayları ərzində 

idxal edilən məhsullar üzrə qiymət indeksləri əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən ümumilikdə 21,1% 

(Hazır qida məhsulları; Alkoqollu və alkoqolsuz içkilər və sirkə; Tütün və onun əvəzediciləri-23%, 

Heyvan və ya bitki mənşəli piylər və yağlar və onların parçalanmasından alınan məhsullar-46,8%, 

Mineral məhsullar-35,1%, Bitki mənşəli məhsullar-14,3% və s) yüksəlmişdir ki, bu da davamlı 

istehlak fonunda əmtəələrin ölkədaxili qiymətlərinin artmasını şərtləndirməklə vergitutma bazasını 

genişləndirir. 

2021-ci il ərzində 236876 vergi ödəyicisinin fəaliyyət göstərməsi şəraitində vergi orqanı 

tərəfindən 10,4 min obyektdə (1 obyektdə bir vergi ödəyicisinin fəaliyyət göstərməsi şərtilə aktiv vergi 

ödəyicilərinin 4,4%-i) nəzarət tədbirləri həyata keçirilmişdir. Nəzarət tədbirlərində aşkar edilmiş 

qanun pozuntusu faktlarına uyğun olaraq mal qalığı üzrə (malların alışını və ya mədaxilini təsdiq 

edən sənədlər olmadıqda – alıcıya təqvim ili ərzində belə hala birinci dəfə yol verdikdə malların 

dəyərinin 10%-i, ikinci dəfə yol verdikdə 20%-i, üç və daha çox dəfə yol verdikdə 40%-i miqdarında) 

vergi ödəyicilərinə 36,0 mln. manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilmişdir. Aktiv vergi 

ödəyicilərinin orta hesabla cəmi 4,4%-də vergi nəzarəti tədbirləri keçirilməklə tətbiq edilmiş 36,0 mln. 

manat maliyyə sanksiyasına uyğun olaraq 360,5 mln. manat (malların alışını və ya mədaxilini təsdiq 

edən sənədlər olmadıqda malların dəyərinin 10% miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilməsi 

şəraitində) dəyərində malların uçotdan gizlədilməsi bu sahə üzrə vergidən yayınma riskinin yüksək 

olduğunu göstərir. 

Ölkə ərazisində mallara, işlərə və xidmətlərə görə büdcəyə daxil olmuş əlavə dəyər vergisi 

üzrə proqnozun təqribən 16% artıqlaması ilə icra edilməsi, əvvəlki illə müqayisədə büdcəyə daxil 
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olmuş vəsaitlərin 10% və ya 206,9 mln. manat artması müsbət qiymətləndirilməklə yanaşı, orta 

göstərici kimi hər 1 manat real hesablamaya görə büdcəyə daxil olmuş ƏDV məbləğinin aşağı 

düşməsi, əsas hədəfi ƏDV üzrə yayınmaların qarşısının alınması və bu sahəyə avtomatlaşdırılmış 

vergi nəzarətinin həyata keçirilməsi olan "ƏDV-nin depozit hesabı" altsistemində yığılan ƏDV 

məbləğlərinin hesabat ilində büdcəyə köçürülmə əmsalının azalması ilə 312,8 mln. manat və ya 

67,1% artaraq 779,2 mln. manata çatması ƏDV üzrə öhdəliklərin vaxtında bəyan edilməməsi üzrə 

əhəmiyyətli risklərin mövcud olduğunu deməyə əsas verir.  

 
4.1.7 Hesabat ilində əsas xarici ticarət tərəfdaşlarından “inflyasiya idxalı”nın 

yüksəlməsi şəraitində Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən təmin edilən gömrük 

ödənişlərinin təxminən 15,0%-i qədəri qiymət indekslərinin ötən ilə nisbətən artması 

hesabına formalaşdığını deməyə əsas verir.    

Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən, 2021-ci ilin yanvar-dekabr ayları ərzində 

idxal edilən məhsullar üzrə qiymət indekslərinin əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən ümumilikdə 

21,1% artmasını nəzərə alaraq, aparılmış təhlillərlə hesabat dövründə Dövlət Gömrük Komitəsi 

tərəfindən təmin edilən 4343,0 mln. manat gəlirlərin 498,9 mln. manatının və ya 11,5%-nin 

inflyasiyanın təsiri olmayan (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 ödənişlər) mənbələrdən, 3844,1 mln. 

manatının və ya 88,5%-nin isə inflyasiyanın təsiri ilə əlaqəsi olan malların idxalından formalaşdığı 

müşahidə edilməkdədir.  

 
4.1.8 Əvvəlki illə müqayisədə 2021-ci ildə DVX xətti ilə təmin olunan gəlirlərdə 

müşahidə edilən artım bir sıra dövlət müəssisələri üzrə büdcəyə ödənişlərin 

azalması fonunda digər mülkiyyət mənsubiyyətinə aid edilən vergi ödəyicilərinin 

büdcəyə ödəmələrinin artımı hesabına təmin edilmişdir.  

2021-ci ildə Dövlət Vergi Xidməti xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin edilən gəlirlərin (8529,2 

mln. manat) tərkibində dövlət mülkiyyətində olan vergi ödəyicilərinin payı 1639,9 mln. manat və 

ya 19,2% təşkil etməklə 2020-ci ilə nisbətən 187,4 mln. manat və ya 10,3% azalmışdır (Cədvəl 

20). Xüsusi mülkiyyətdə olan vergi ödəyicilərinin payı 4154,2 mln. manat və ya  48,7% təşkil 

etməklə 641,1 mln. manat və ya 18,2%, digər mülkiyyət mənsubiyyətinə (xarici, birgə, bələdiyyə, 

beynəlxalq təşkilatlar) aid edilən vergi ödəyicilərinin payı isə 2735,0 mln. manat və ya 32,1% 

təşkil etməklə 688,4 mln. manat və ya 33,6% artmışdır. 
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Cədvəl 20. Dövlət mülkiyyətində olan vergi ödəyicilərinin dövlət büdcəsi ilə hesablaşmaları barədə 
məlumat, min manatla 

Göstəricilər 

2021-ci il üzrə ümumi 
borc qalığı 

2021-ci il üzrə artıq 
ödəmə 

2021-ci ildə 
hesablan 

mışdır 
(azalmış 

çıxılmaqla) 

2020-ci illə 
müqayisə 

2021-ci 
ildə 

büdcəyə 
ödənil-
mişdir 

2020-ci illə 
müqayisə 

ilin 
əvvəlinə 

ilin 
sonuna 

ilin 
əvvəlinə 

ilin 
sonuna 

məbləğ %-lə məbləğlə %-lə 

Dövlət 
mülkiyyəti,                         
o cümlədən 

193 306,5 265 303,0 386 559,5 415 626,9 1 981 741,0 128 688,8 106,9 1 639 969,5 -187 413,0 89,7 

ARDNŞ 6 145,6 54 433,6 97 406,6 30 751,0 1 270 292,8 111 946,6 109,7 1 108 796,2 -85 817,4 92,8 

“Azəriqaz” İB 6,3 6,3 2 350,6 6 855,7 27 123,6 24 539,3 
10,5 
dəfə 

31 901,9 29 795,7 
15,1 
dəfə 

“Azərkimya” 
DŞ 

    2 880,3 13 143,0 -9 235,4 -18 900,9 -95,6 1 012,3 -639,4 61,3 

NRYTN 
(tabeliyindəki 
müəssisələr 
üzrə) 

109,2 105,4 4 243,0 5 440,0 46 206,9 12 781,0 138,2 44 342,1 9 499,6 127,3 

“Azərenerji” 
ASC 

  0,6 69 439,8 101 535,7 -5 611,0 30 815,1 15,4 30 680,1 -2 808,4 91,6 

“Azərbaycan 
Dəmir Yolları” 
QSC 

4,0 3,0 10 913,6 5 402,9 9 845,7 7 996,4 
5,3 

dəfə 
14 526,9 4 091,8 139,2 

“Azərbaycan 
Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” 
QSC 

    2 109,1 807,4 12 436,3 7 101,5 
2,3 

dəfə 
21 386,9 8 072,7 160,6 

 “Azərbaycan 
Hava Yolları” 
QSC 

    3 725,1 1 068,8 11 534,4 -4 575,6 71,6 9 729,5 -14 153,0 40,7 

“Azərsu” ASC 18,2 11 958,0 1 259,3 229,5 37 911,8 19 374,2 
2 

dəfə 
28 342,6 17 758,7 

2,7 
dəfə 

Digərləri 187 023,2 198 796,1 192 232,1 250 392,9 581 235,9 -62 388,8 90,3 349 251,1 -153 213,2 69,5 

Cədvəl müvafiq hesabat məlumatları əsasında Hesablama Palatası tərəfindən hazırlanmışdır. 

 
Dövlət sektoru üzrə daxilolmaların azalması bu sektoru üzrə büdcəyə olan borcların 37,2% və 

ya 72,0 mln. manat artaraq 265,3 mln. manat təşkil etməsi şəratində baş vermişdir. 

Dövlət mülkiyyətində olan vergi ödəyiciləri üzrə borcun artımın 83,6%-ni və ya 60,2 mln. 

manatını 2 iri tədiyyəçinin - Dövlət Neft Şirkəti və “Azərsu" ASC-nin borclarının artımı təşkil etmişdir.  

 
4.1.9 Vergi orqanları xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin olunan gəlirlər üzrə dövlət 

mülkiyyətində olan vergi ödəyicilərinin artıqödəmələrinin əvvəlki ilə nisbətən 7,5% 

artmasına baxmayaraq, ümumi artıqödəmə məbləğlərində azalma müşahidə 

edilmişdir ki, bu da ümumilikdə sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə resurslarının 

artmasına töhfə verən amillərdəndir. 

Dövlət Vergi Xidmətinin 2021-ci il üzrə hesabatlarına əsasən, dövlət büdcəsinə təmin olunan 

gəlirlər üzrə artıqödəmənin məbləği ilin əvvəli ilə müqayisədə 79,9 mln. manat və ya 4,4% azalaraq 

ilin sonuna 1727,4 mln. manat təşkil etmişdir (Cədvəl 21). 
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Cədvəl 21. Artıqödəmələr barədə məlumat, min manatla 

Göstəricilər 2020 2021 
2020-ci illə müqayisə 

məbləğlə %-lə 

Mülkiyyət mənsubiyyətinə görə büdcə 

ödənişlərinin cəmi 
1 807 286,7 1 727 434,3 -79 852,4 95,6 

Dövlət mülkiyyəti, o cümlədən 386 559,5 415 626,9 29 067,4 107,5 

Dövlət Neft Şirkəti 97 406,6 30 751,0 -66 655,6 31,6 

Azəriqaz İB 2 350,6 6 855,7 4 505,1 2,9 dəfə 

Azərkimya DŞ 2 880,3 13 143,0 10 262,7 456,3 

NRYTN (tabeliyindəki müəssisələr üzrə) 4 243,0 5 440,0 1 197 128,2 

“Azərenerji” ASC 69 439,8 101 535,7 32 095,9 146,2 

“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC 10 913,6 5 402,9 -5 510,7 49,5 

“Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC 2 109,1 807,4 -1 301,7 38,3 

“Azal” QSC 3 725,1 1 068,8 -2 656,3 28,7 

“Azərsu” ASC 1 259,3 229,5 -1 029,8 18,2 

Digərləri 192 232,1 250 392,9 58 160,8 130,3 

Xüsusi mülkiyyət 1 061 060,0 971 301,4 -89 758,6 91,5 

Bələdiyyə mülkiyyəti 157,2 180,4 23,2 114,8 

Xarici mülkiyyət 253 747,7 229 978,4 -23 769,3 90,6 

Birgə (xarici qarışıq) mülkiyyət 105 034,8 109 966,2 4 931,4 104,7 

Beynəlxalq təşkilatların mülkiyyəti 727,5 381,0 -346,5 52,4 
Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.  

 

Artıqödəmə göstəricilərinin bu şəkildə formalaşması hesabat ilində vergi ödəyicilərinə 366,0 

mln. manat vergi məbləğlərinin qaytarılması şəraitində baş vermişdir ki, bu da artıqödəmələrin şərti 

artımının (qaytarma nəzərə alınmadan) 15,8% və ya 286,1 mln. manat təşkil etməsi deməkdir.  

Hesabat dövründə dövlət büdcəsindən qaytarılmış 366,0 mln. manat vergi məbləğləri DVX-nin 

xətti ilə təmin edilmiş gəlirlərin 4,3%-ni təşkil etmişdir. Qeyd edək ki, 2019-cu ildə bu göstərici 36,8 

mln. manat təşkil etməklə təmin edilmiş gəlirlərin 0,5%-ni, 2020-ci ildə isə 76,5 mln. manat təşkil 

etməklə isə təmin edilmiş gəlirlərin 1,0%-ni təşkil etmişdir. 

Dövlət mülkiyyətində olan vergi ödəyicilərinin hesabat dövrünün sonuna artıqödəmə 

məbləğləri dövrün əvvəlinə olan artıqödəmə məbləğlərinə nisbətən qaytarılmalar nəzərə alınmaqla 

29,1 mln. manat və ya 7,5% artmaqla 415,6 mln. manata yüksəlmişdir ki, bu da əsasən “Azərenerji” 

ASC-nin, "Azəriqaz" İB, "Azərkimya" Dövlət Şirkətinin və dövlət mülkiyyətində olan digər vergi 

ödəyicilərinin artıqödəmələrinin artması ilə əlaqədar olmuşdur. 

Dövlət Neft Şirkətinin 2021-ci ilin sonuna olan artıqödəməsi ilin əvvəlinə nisbətən 66,7 mln. 

manat və ya 68,4% azalmaqla 30,8 mln. manat (“Azəriqaz” və “Azərkimya” nəzərə alınmadan) təşkil 

etməsi hesabat ilində dövlət büdcəsindən Dövlət Neft Şirkətinə 2020-ci illə müqayisədə 121,3 mln. 

manat və ya 6,9 dəfə çox olmaqla 141,8 mln. manat artıqödəmənin qaytarılması hesabına baş 

vermişdir.  

Vergi orqanının hesabatlarına əsasən, 2021-ci ilin əvvəlinə olan artıqödəmə məbləği ilə 

müqayisədə ilin sonuna olan artıqödəmə məbləği neft sektorunda fəaliyyət göstərən vergi ödəyiciləri 

üzrə 49,0 mln. manat və ya 39,3% azalaraq 75,8 mln. manata, qeyri-neft sektorunda fəaliyyət 

göstərən vergi ödəyiciləri üzrə isə 30,9 mln. manat və ya 1,8% azalaraq 1651,6 mln. manat təşkil 

etmişdir. 
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Qeyd etmək lazımdır ki, dövlət mülkiyyəti ilə müqayisədə xüsusi mülkiyyətdə olan vergi 

ödəyicilərinin hesabat dövrünün sonuna artıqödəmə məbləğlərinin dinamikası daha pozitiv olmuş, 

dövrün əvvəlinə olan artıqödəmə məbləğləri 61,2 mln. manat qaytarılmalar nəzərə alınmaqla 89,8 

mln. manat və ya 8,5% azalmışdır. 

Dövlət Vergi Xidməti xətti ilə təmin edilən gəlirlər üzrə 2021-ci ilin sonuna yaranan artıqödəmə 

məbləğinin il ərzində dövlət büdcəsinə daxil olan həmin gəlirlərə qarşı faiz nisbəti 2020-ci illə 

müqayisədə ümumilikdə 4,2 faiz bəndi azalaraq 20,3%-dək enmişdir. 

 

4.1.10 Hesabat ilində ƏDV qeydiyyatında olan vergi ödəyicilərinin ƏDV depozit 

hesabının qalıqlarının əhəmiyyətli dərəcədə artması 2021-ci ildə ƏDV üzrə real 

hesablamanın 2020-ci ilin müvafiq göstəricisini 27,3% üstələməsi fonunda baş 

vermişdir ki, bu da əlavə yığım potensialının mövcudluğunu göstərir. 

ƏDV-nin vergi orqanları üzrə inzibatçılığına aid edilən ƏDV depozit hesabının qalığı 2021-ci 

ilin əvvəlinə olan göstərici ilə müqayisədə 312,8 mln. manat (67,1%) həcmində artaraq 2021-ci ilin 

sonuna 779,2 mln. manat təşkil etmişdir (Cədvəl 22). ƏDV depozit hesabı üzrə ilin sonuna olan 

qalıqların davamlı, o cümlədən 2021-ci il ərzində də artması əvvəlki illə müqayisədə real 

hesablamanın 27,3% artması şəraitində baş vermişdir ki, bu da əlavə dəyər vergisi üzrə dövlət 

büdcəsinə hesablanan və əvəzləşdirilən dövriyyələrin adekvatlığında problemlərin tam aradan 

qaldırılmamasını və artıqödəmə məbləğinə təsirlərini göstərməklə yanaşı, dövlət büdcəsinə 

ödənilməli ƏDV məbləğlərinin dövlət büdcəsinə ödənilmiş faktiki məbləğlərdən daha yüksək 

olduğunu büruzə verir. 

Cədvəl 22. Son 3 il ərzində ƏDV depozit hesabında qalığın artımı, mln. manatla 

Dövr 

2019 2020 2021 

Dövrün 
sonuna qalıq 

Dövrün 
sonuna qalıq 

Əvvlki ilin müvafiq 
dövrü ilə fərq 

Dövrün 
sonuna 

qalıq 

Əvvlki ilin müvafiq 
dövrü ilə fərq 

Məbləğ % Məbləğ % 

Yanvar 242.5 351.3 108.8 44.9% 340.0 -11.3 -3.2% 

Fevral 272.8 382.2 109.4 40.1% 317.7 -64.5 -16.9% 

Mart 267.7 370.1 102.4 38.3% 341.6 -28.5 -7.7% 

Aprel 272.3 368.5 96.2 35.3% 345.5 -23.0 -6.2% 

May 294.7 301.9 7.2 2.4% 354.3 52.4 17.4% 

İyun 285.4 289.0 3.6 1.3% 393.1 104.1 36.0% 

İyul 304.1 305.4 1.3 0.4% 431.2 125.8 41.2% 

Avqust 280.1 304.6 24.5 8.7% 463.2 158.6 52.1% 

Sentyabr 252.9 300.5 47.6 18.8% 460.1 159.6 53.1% 

Oktyabr 281.1 320.4 39.3 14.0% 480.9 160.5 50.1% 

Noyabr 304.0 300.7 -3.3 -1.1% 507.5 206.8 68.8% 

Dekabr 426.8 466.4 39.6 9.3% 779.2 312.8 67.1% 

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.  
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4.1.11 Hesabat ilində vergi orqanları xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin olunan 

gəlirlər üzrə borc məbləğlərinin artması davam etmişdir.  

Vergi orqanları tərəfindən təmin edilən büdcə gəlirləri barədə hesabatlara əsasən, 2021-ci ilin 

sonuna dövlət büdcəsinə olan borcların (qalıqların) həcmi ilin əvvəli ilə müqayisədə ümumilikdə 

399,9 mln. manat və ya 25,9% artaraq 1941,4 mln. manat təşkil etmişdir (Şəkil 19).  

 

Şəkil 19. DVX xətti ilə təmin edilən gəlirlər üzrə dövlət büdcəsinə olan borclar (qalıqlar), manatla 

 
Şəkil vergi orqanlarının məlumatları əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

Qeyd etmək lazımdır ki, 2018-ci və 2019-cu illərdə əsas məbləğlər üzrə borclarda müsbət 

dinamika – cüzi azalmalar müşahidə edilməsinə baxmayaraq, 2020-ci və 2021-ci illər ərzində bu 

dinamika mənfi istiqamətdə olmaqla borcların məbləği əhəmiyyətli şəkildə artmağa başlamışdır.  

2021-ci ilin sonuna dövlət büdcəsinə olan ümumi borcun 69,6%-i (1350,6 mln. manatı) Bakı 

şəhəri üzrə, 30,4%-i (590,8 mln. manat) isə respublikanın digər regionları üzrə qeydiyyatda olan 

vergi ödəyicilərinin payına düşmüşdür. Bakı şəhəri üzrə qeydiyyatda olan vergi ödəyicilərinin 2021-

ci ilin sonuna dövlət büdcəsinə olan borclarının həcmi ilin əvvəli ilə müqayisədə ümumilikdə 279,6 

mln. manat və ya 26,1% artaraq 1350,6 mln. manat, o cümlədən verginin əsas məbləği üzrə 179,7 

mln. manat və ya 25% artaraq 898,7 mln. manat, maliyyə sanksiyası üzrə 17,3 mln. manat və ya 

11,3% artaraq 169,7 mln. manat, faizlər üzrə isə 82,6 mln. manat və ya 41,4% artaraq 282,2 mln. 

manat təşkil etmişdir. 

Göründüyü kimi, hesabat ili üzrə 399,9 mln. manat məbləğində olan ümumi borc artımının 

69,9%-i (279,6 mln. manatı) Bakı şəhərində, 30,1%-i (120,4 mln. manatı) isə digər regionlarda 

fəaliyyət göstərən vergi orqanlarında qeydiyyatda olan vergi ödəyicilərinin hesabına olmuşdur. 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, dövlət mülkiyyətində olan vergi ödəyiciləri üzrə borcun artımının 

71,6%-ni və ya 60,2 mln. manatını 2 iri tədiyəçinin - Dövlət Neft Şirkəti və “Azərsu" ASC-nin 

borclarının artımı təşkil etmişdir.  

Xüsusi mülkiyyətdə olan vergi ödəyicilərindən hüquqi şəxslərin borcları 18,2% və ya 183,8 mln. 

manat artaraq 1196,2 mln. manat təşkil etdiyi halda, sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin borcları 

87,5% və ya 108,2 mln. artaraq 231,7 mln. manat təşkil etmişdir. 

Xarici mülkiyyətdə olan vergi ödəyicilərinin borcları hesabat dövründə 22% və ya 31,5 mln. 

manat artaraq 174,7 mln. manata çatmışdır. 
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Qeyd etmək lazımdır ki, 2021-ci ildə qlobal enerji bazarında neftin bir barelinin orta illik 

qiymətinin dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş qiymət göstəricisini 79% üstələyərək 71,6 ABŞ 

dolları səviyyəsində qərarlaşmasına baxmayaraq, Dövlət Neft Şirkəti ilə yanaşı, neft sazişləri 

çərçivəsində fəaliyyət göstərən xarici mülkiyyətli vergi ödəyicilərinin də Azərbaycan Respublikasının 

dövlət büdcəsinə olan borcları hesabat dövründə 8,7% və ya 4,0 mln. manat artaraq 50,5 mln. manat 

təşkil etmişdir. 

2020-ci ildə olduğu kimi 2021-ci ildə də istər Bakı şəhəri, istərsə də digər regionlar üzrə dövlət 

büdcəsinə olan borcların artması əsasən qeyri-neft və qeyri-dövlət sektorunda fəaliyyət göstərən 

xüsusi mülkiyyət mənsubiyyətinə aid edilən vergi ödəyiciləri (hüquqi şəxslər) üzrə olmuşdur. 

Borcların artımının tədiyə növləri səviyyəsində əsas səbəblərini hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi, 

aksiz və əmlak vergisi üzrə hesablanmış öhdəliklərin vaxtında dövlət büdcəsinə ödənilməməsi ilə 

əlaqələndirmək olar. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il fəaliyyəti haqqında Hesabata əsasən 

2021-ci ildə 274,0 mln. manat məbləğində borcu olan 7,8 min vergi ödəyicisinin (6,2 min şəxs üzrə) 

məhkəmənin qərarına əsasən ölkədən getmək hüququ müvəqqəti məhdudlaşdırılmış, nəticədə 3,1 

min vergi ödəyicisi tərəfindən (2,9 min şəxs üzrə) 31,8 mln. manat borcun və ibtidai istintaqı 

tamamlanmış cinayət işləri üzrə vurulmuş 83,9 mln. manat məbləğində ziyandan maliyyə 

sanksiyaları ilə birlikdə 32,1 mln. manat məbləğin dövlət büdcəsinə ödənilməsi təmin edilmişdir.  

Bundan əlavə, məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı əsasında dövlət mülkiyyətinə 

keçməklə müsadirə edilmiş əmlakın satışından daxilolmalar 2021-ci ildə 5994,3 min manat təşkil 

etmiş, eyni zamanda vergi orqanları tərəfindən dövlət mülkiyyətinə keçməklə müsadirə edilmiş 

əmlakın satışından daxilolmalar qeydə alınmamışdır. 

 

4.1.12 Aparılmış təhlillər vergi ödəyiciləri üzrə könüllü bəyanetmə səviyyəsinin 

vergi inzibatçılığı meyarları baxımından müsbət istiqamətdə inkişafını göstərməklə 

yanaşı, Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə dövlət büdcəsinə ödənilən vəsaitlərin real 

hesablamalarla müqayisədə nisbət göstəricisinin ötən ilin eyni göstəricisinə nəzərən 

azaldığı da müşahidə edilmişdir. 

Dövlət Vergi Xidmətinin hesabatlarına əsasən, 2021-ci ildə vergilərin və digər icbari 

öhdəliklərin könüllü bəyanetmə səviyyəsi (verginin əsas məbləği üzrə ümumilikdə hesablanmış 

vəsaitin tərkibində vergi ödəyiciləri tərəfindən bəyan edilmiş vəsaitlərin xüsusi çəkisi) əvvəlki illə 

müqayisədə 4,3 faiz bəndi, mütləq həcmdə isə 2394,7 mln. manat (24,9%) məbləğində artaraq, 

müvafiq olaraq 82,3%-dək və 11989,5 mln. manatadək yüksəlmişdir ki, bu da real sektor üzərində 

vergi inzibatçılığının əsas hədəf göstəricilərinin hesabat ilindəki müsbət meyillərini göstərir. 

2021-ci ildə Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə dövlət büdcəsinə köçürülən daxilolmaların həcmi 

həmin ildə verginin əsas məbləği üzrə real hesablamanın 91,9%-ni təşkil etmişdir ki, bu da ötən ilin 

eyni göstəricisinə nisbətən 3,8% bəndi az olmuşdur. 
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Qeyd etmək lazımdır ki, 2021-ci ildə Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin 

edilmiş daxilolmaların həcminin əsas məbləğ üzrə real hesablamalarla müqayisədə ötən ilin eyni 

göstəricisinə nisbətən azalması proqnozun ilin əvvəlinə tədiyələrin əsas məbləği üzrə mövcud olan 

1261,5 mln. manat borc məbləğləri nəzərə alınmadan cari ildə hesablanmış real vergi 

məbləğlərindən 21,8% və ya 2026,0 mln. manat, büdcəyə daxil olması təmin edilmiş məbləğlərin isə 

real hesablamadan 8,1% və ya 746,8 mln. manat az müəyyən edilməsi şəraitində formalaşmışdır 

(Cədvəl 23).  

Cədvəl 23. DVX xətti ilə təmin edilən gəlirlərin real hesablanmış göstəriciləri, min manatla 

Tədiyələr 

Real 
hesablama 

(azalma nəzərə 
alınmaqla) 

Real hesablama ilə müqayisədə 
Proqnoz 

Real hesablama ilə müqayisədə 
İcra 

Proqnoz Fərq % İcra Fərq % 

CƏMİ 9,276,002.50 7,250,000.00 -2,026,002.5 -21.84 8,529,232.5 -746,770.0 -8.05 

Fiziki şəxslərin 
gəlir vergisi 

1,246,724.9 1,150,000.0 -96,724.9 -7.8 1,194,649.9 -52,075.0 -4.2 

Hüquqi şəxslərin 
mənfəət vergisi 

3,772,989.1 2,144,000.0 -1,628,989.1 -43.2 2,958,399.1 -814,590.0 -21.6 

Əlavə dəyər 
vergisi 

1,806,534.8 1,970,000.0 163,465.2 9.0 2,283,744.9 477,210.1 26.4 

Aksizlər 1,022,475.2 889,000.0 -133,475.2 -13.1 942,667.4 -79,807.8 -7.8 

Hüquqi şəxslərin 
əmlak vergisi 

279,414.4 211,000.0 -68,414.4 -24.5 211,315.9 -68,098.5 -24.4 

Torpaq vergisi 47,065.6 45,000.0 -2,065.6 -4.4 45,702.7 -1,362.9 -2.9 

Yol vergisi 75,509.8 74,000.0 -1,509.8 -2.0 75,484.7 -25.1 0.0 

Mədən vergisi 148,970.3 138,000.0 -10,970.3 -7.4 138,374.9 -10,595.4 -7.1 

Sadələşdirilmiş 
vergi 

165,011.3 295,000.0 129,988.7 78.8 299,734.2 134,722.9 81.6 

Dövlət rüsumu 187,428.8 170,000.0 -17,428.8 -9.3 198,459.9 11,031.1 5.9 

Sair daxilolmalar 523,878.30 164,000.00 -359,878.3 -68.7 180,698.8 -343,179.5 -65.51 

Cədvəl müvafiq məlumatlar və Hesablama Palatasının hesablamaları əsasında tərtib edilmişdir. 
 

Eyni zamanda qeyd edilməlidir ki, vergi qanunvericiliyində artıqödəmə məbləğlərinin hər 

hansı tədiyə növü üzrə borc məbləğləri ilə avtomatik rejimdə əvəzləşdirilməsi imkanlarının olması 

tədiyə növləri səviyyəsində hesablanmış öhdəliklərin tam həcmdə yerinə yetirilməməsinə təsir edən 

amillərdəndir. 

 

4.2 Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin tədiyələr üzrə icra vəziyyətinin təhlilinin 

əsas nəticələri  
 

4.2.1 Hesabat ilində fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə proqnoz artıqlaması ilə 

yerinə yetirilmiş, bu vergi üzrə yığımlarda əvvəlki ildə müşahidə edilən artım 

tendensiyası 2021-ci ildə də davam etmişdir.  

Büdcə gəlirlərinin tərkibində əhəmiyyətli xüsusi çəkiyə malik olan fiziki şəxslərin gəlir vergisi 

üzrə 2021-ci il üçün müəyyən olunmuş 1150,0 mln. manat proqnoz 103,9% icra olunmuşdur. Bu 

vergi üzrə faktiki daxilolmanın xüsusi çəkisi dövlət büdcəsinin ümumi gəlirlərinin 4,5%-ni təşkil 

etməklə əvvəlki illə müqayisədə 0,2 faiz bəndi, Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə dövlət büdcəsinə 

təmin edilən gəlirlərin isə 14%-ni təşkil etməklə əvvəlki il ilə müqayisədə 1,6 faiz bəndi aşağı 

düşmüşdür. (Cədvəl 24). 
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Cədvəl 24. Fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə proqnoz və icra göstəriciləri, min manatla 

Büdcə gəlirlərinin təsnifat 
adları 

2021-ci il 

proqnoz  icra 
icra 
faizi 

müqayisə 

2019-cu ilin icrasına 
nisbətən 

2020-ci ilin icrasına 
nisbətən 

məbləğlə %-lə məbləğlə %-lə 

FİZİKİ ŞƏXSLƏRİN GƏLİR 
VERGİSİ 

1,150,000.0 1,194,649.9 103.9% 242,528.7 125.5% 43,677.4 103.8% 

Muzdlu işlə əlaqədar gəlir 
vergisi 

1,047,500.0 1,068,808.9 102.0% 199,480.8 122.9% 21,859.9 102.1% 

Muzdlu işə aid olmayan 
fəaliyyətdən gəlir vergisi 

62,500.0 68,433.5 109.5% 23,278.4 151.6% 2999.5 104.6% 

Fiziki şəxslərin digər 
gəlirlərindən gəlir vergisi 

40,000.0 57,407.4 143.5% 19,769.4 152.5% 18,818.4 148.8% 

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

Dövlət Vergi Xidmətinin hesabat məlumatlarına əsasən 2020-ci ildə fiziki şəxslərin gəlir vergisi 

üzrə hesablanmış məbləğlərin (azaldılmış məbləğlər nəzərə alınmaqla verginin əsas məbləği üzrə) 

faktiki daxilolmasının təmin edilməsi nisbətinin 100,0%-ə bərabər olmasına baxmayaraq, 2021-ci il 

üzrə məlumatlara əsasən fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə hesablanmış məbləğlər (azaldılmış 351,4 

mln. manat məbləğlər nəzərə alınmaqla verginin əsas məbləği üzrə) 1246,7 mln. manat, büdcəyə 

daxil olmuş məbləğ isə 1194,6 mln. manat təşkil etmişdir ki, nəticədə hesablamaya nisbətdə faktiki 

daxilolmanın təmin edilməsi nisbəti 2020-ci illə müqayisədə 4,2% bəndi azalaraq 95,8%-ə enmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, hüquqi şəxslər tərəfindən hesablanmış məbləğlərin (azaldılmış məbləğlər 

nəzərə alınmaqla verginin əsas məbləği üzrə) faktiki daxilolmasının təmin edilməsi nisbətinin 

100,0%-dən artıq olmasına baxmayaraq, sahibakarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər 

tərəfindən hesablanmış məbləğlər (azaldılmış 86,7 mln. manat məbləğlər nəzərə alınmaqla verginin 

əsas məbləği üzrə) 174,7 mln. manat, büdcəyə daxil olmuş məbləğ isə 103,4 mln. manat təşkil 

etmişdir ki, nəticədə hesablamaya nisbətdə faktiki daxilolmanın təmin edilməsi nisbəti 59,2% təşkil 

etmişdir. Ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, həmin hesablama metodu nəzərə alınmaqla 2019-cu 

ildə bu təsnifat üzrə daxilolmaların 100%-dən artıq təmin edilməsinə baxmayaraq, son iki ildə bu 

mənbə üzrə daxilolmaların təmin etmə səviyyəsi 60%-dən yuxarı olmamışdır.  

Ümumilikdə proqnozun 44,6 mln. manat və ya 3,9% çox olmaqla icra olunmasına baxmayaraq, 

büdcə gəlirlərinin bu növünün ayrı-ayrı təsnifatları üzrə təhlillər nəticəsində göstəricilərdə bəzi 

kənarlaşmalar müəyyən edilir.  

 

4.2.2 ƏDV-yə cəlb edilən dövriyyələrin, o cümlədən pərakəndə ticarət 

dövriyyəsinin və ödənişli xidmətlərin, eləcə də ƏDV-yə cəlb edilən idxalın həcminin 

artması həmin tədiyə növü üzrə daxilolmaların 2021-ci ildə artımına şərait yaratsa da, 

dövlətə məxsus qurumların, həmçinin digər hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi 

göstəricilərinin ƏDV göstəriciləri ilə qarşılıqlı təhlili bu sahədə və idxalda ƏDV 

daxilolmaları üzrə inzibatçılığın və nəzarətin effektivliyinin artırılmasına zərurət 

olduğunu göstərir. 
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Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin formalaşmasında xüsusi əhəmiyyətə malik olan, eyni zamanda 

iqtisadi münasibətlərin inzibatçılığının təşkilində vacib alət olan əlavə dəyər vergisi üzrə 2021-ci il 

üçün müəyyən olunmuş 4710,0 mln. manat proqnoz 5214,5 mln. manat məbləğində olmaqla 110,7% 

səviyyəsində icra olunmuşdur (Cədvəl 25). Bu vergi üzrə faktiki daxilolmanın xüsusi çəkisi 

ümumilikdə dövlət büdcəsinin vergi gəlirlərinin 46,2%-ni təşkil etmişdir. 

Cədvəl 25. ƏDV üzrə proqnoz və icra göstəriciləri, min manatla 

Göstəricilər 

2021-ci il Müqayisə 

Proqnoz  icra 
İcra 
faizi 

2019-cu ilin 
icrası ilə 

müqayisə 

2020-ci ilin 
icrası ilə 

müqayisə  

məbləğlə faizlə məbləğlə faizlə 

ƏLAVƏ DƏYƏR VERGİSİ 4,710,000.0 5,214,479.2 110.7 29,415.2 100.6 396,149.9 108.2 

Azərbaycan respublikasında mal, iş və 
xidmətlərə görə əlavə dəyər vergisi 

1,970,000.0 2,283,744.9 115.9 102,762.9 104.7 206,900.9 110.0 

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə 
malların idxalına əlavə dəyər vergisi 

2,740,000.0 2,930,734.3 106.9 -73,347.7 97.6 189,249.2 106.9 

Cədvəl müvafiq hesabat məlumatları əsasında Hesablama Palatası tərəfindən hazırlanmışdır. 

 

Azərbaycan Respublikasında mal, iş və xidmətlərə görə dövlət büdcəsinə ödənilmiş əlavə 

dəyər vergisinin neft və qeyri-neft sahələrində fəaliyyət göstərən vergi ödəyiciləri üzrə dinamikası 

aşağıdakı kimi olmuşdur (Şəkil 20).  

 
Şəkil 20. Azərbaycan Respublikasında mal, iş və xidmətlərə görə ƏDV-nin dinamikası, mln. manatla 

 
Şəkil müvafiq hesabat məlumatları əsasında Hesablama Palatası tərəfindən hazırlanmışdır. 

 

Ölkə ərazisində mallara, işlərə və xidmətlərə görə büdcəyə daxil olmuş əlavə dəyər vergisinin 

real hesablamaya adekvatlığının təhlili nəticəsində 2021-ci il ərzində hər 1 manat real hesablamaya 

görə büdcəyə daxil olmuş ƏDV məbləğinin pandemiya ilə əlaqədar məhdudiyyətlər çərçivəsində 

iqtisadi fəallığın zəif olduğu 2020-ci illə müqayisədə aşağı düşdüyü müəyyən edilmişdir (Cədvəl 26). 
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Cədvəl 26. Daxilolmanın real hesablamaya nisbəti 

Dövr 

Real hesablama (min manat) Büdcəyə daxil olmuş ƏDV məbləği 

Verginin əsas 
məbləği 

Azaldılmışdır 
Real 

hesablama 
CƏMİ (min 

manat) 

Hər 1 manat real 
hesablamaya görə 

büdcəyə daxil olmuş 
ƏDV məbləği (manat) 

Əvvəlki 
dövrlə 
FƏRQ 

(manat) 

2020 4,778,620.3 3,359,325.5 1,419,294.8 2,076,844.0 1.46 0.0 

2021 4,999,124.2 3,192,589.4 1,806,534.8 2,283,744.9 1.26 0.20 

Cədvəl müvafiq hesabat məlumatları əsasında Hesablama Palatası tərəfindən hazırlanmışdır. 

Belə ki, 2020-ci ildə hər 1 manat real hesablamaya görə büdcəyə 1,46 manat məbləğində ƏDV 

daxil olduğu halda, 2021-ci ildə bu göstərici 0,2 manat və ya 13,7% azalaraq 1,26 manata enmişdir 

ki, nəticədə göstəricinin bu həddə sabitləşməsi halında büdcyə daxil olmalı əlavə dəyər vergisinin 

məbləğində əhəmiyyətli azalma riski müşahidə edilir. 

Bundan əlavə, əsas hədəfi ƏDV üzrə yayınmaların qarşısının alınması və bu sahəyə 

avtomatlaşdırılmış vergi nəzarətinin həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş "ƏDV-nin depozit 

hesabı" altsistemində yığılan ƏDV məbləğlərinin 2022-ci il 01 yanvar tarixinə 2020-ci və 2021-ci ilin 

eyni tarixləri ilə müqayisədə müvafiq olaraq 352,4 mln. manat və ya 82,6% və 312,8 mln. manat və 

ya 67,1% artaraq 779,2 mln. manata çatmaqla büdcəyə köçürülməməsi bu sahədə nəzarət işlərinin 

daha da təkmilləşdirilməsi ehtiyacını yaradır. 

Hesabat ilində mal, iş və xidmətlərə görə qeyri-neft sahələrindən əlavə dəyər vergisi üzrə 

dövlət büdcəsinə ödənilməsi təmin edilmiş vəsaitlərin həcmi əvvəlki ilə nisbətən 17% və ya 305,5 

mln. manat artaraq 2104,3 mln. manat, neft sektoru üzrə isə bu məbləğ əvvəlki illərdə olduğu kimi 

cari ildə də azalma istiqamətində olmuş, əvvəlki illə müqayisədə daxilolma (qaytarılma nəzərə 

alınmaqla) 36,5% və ya 98,6 mln. manat azalaraq 179,4 mln. manat təşkil etmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə də 

tutulan əlavə dəyər vergisinin məbləği ƏDV-yə cəlb edilən idxalın həcmi ilə əvvəlki illərin göstəriciləri 

nəzərə alınmaqla adekvatlıq təşkil etməmişdir (Cədvəl 27). 

Cədvəl 27. İdxalın ƏDV-yə cəlb edilməsi 

Dövr 

ƏDV cəlb edilən idxalın həcmi Büdcəyə daxil olmuş ƏDV məbləği 

Kənarlaşma 
(min manat) Min ABŞ 

dolları 
Min manat 

CƏMİ (min 
manat) 

Hər 1000 manat 
dəyərində idxala görə 

büdcəyə daxil olmuş ƏDV 
məbləği (manat) 

Əvvəlki 
dövrlə 
FƏRQ 

(manat) 

2019 8,734,918.00 14,849,360.60 3,004,082.00 202.3 - - 

2020 7,994,649.00 13,590,903.30 2,741,485.00 201.7 - - 

2021 9,227,997.10 15,687,591.10 2,930,734.30 186.8 15.2 240,133.60 

Cədvəl müvafiq hesabat məlumatları əsasında Hesablama Palatası tərəfindən hazırlanmışdır. 

 

Belə ki, 2019-cu və 2020-ci illərdə idxal edilmiş ƏDV-yə cəlb edilən hər min manatlıq mallara 

görə büdcəyə orta hesabla 202 manat məbləğində ƏDV daxil olduğu halda, 2021-ci ildə bu göstərici 

15,2 manat azalaraq 186,8 manata enmişdir ki, nəticədə büdcəyə malların idxalına görə ödənilən 

əlavə dəyər vergisinin məbləğində təqribən 240,1 mln. manata yaxın kənarlaşma müşahidə edilir. O 

cümlədən qeyd edilməlidir ki, vergi tutulan idxalın dəyəri ilə əlaqəli qanunvericiliyin tələbi nəzərə 

alınmaqla (VM-nin 162-ci maddəsi), 2021-ci ildə idxal malları üzrə Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti 
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ilə dövlət büdcəsinə ödənilmiş 2930,7 mln. manat ƏDV məbləği həmin ildə hesablanmalı 3068,8 

mln. manat ((ƏDV-yə cəlb olunan idxalın həcmi 15687,6 mln. manat+ 1197,9 mln. manat idxal 

rüsumu+ 163,1 mln. manat aksiz) * 18%) ƏDV məbləğindən 138,0 mln. manat və ya 4,7% az 

olmuşdur ki, bu da bu mənbə üzrə proqnozda əlavə potensialların mövcudluğunu göstərir. 

 

4.2.3 2021-ci ildə “COVID-19” pandemiyası ilə əlaqədar vergi ödəyicilərinə tətbiq 

edilmiş müvəqqəti vergi güzəştlərinin aradan qaldırılması şəraitində torpaq və əmlak 

vergiləri üzrə proqnozların artıqlaması ilə icra edilməsinə baxmayaraq, bu mənbələr 

üzrə daxilolmaların həcmi pandemiyadan əvvəlki dövrlə, yəni 2019-cu illə müqayisədə 

azalmışdır.    

Hesabat ilində torpaq vergisi üzrə müəyyən edilmiş 45,0 mln. manat proqnoz 101,6% 

səviyyəsində icra olunaraq dövlət büdcəsinə 45,7 mln. manat məbləğində vəsait daxil olmuşdur. Bu 

vergi növü üzrə daxil olan vəsaitin xüsusi çəkisi Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə dövlət büdcəsinə 

təmin edilən gəlirlərin 0,5%-ni təşkil etmişdir (Cədvəl 28). 

Cədvəl 28. Torpaq vergisi üzrə proqnoz və icra göstəriciləri, min manatla 

Büdcə gəlirlərinin təsnifat adları 

2021-ci il 

proqnoz  icra icra faizi 

müqayisə 

2019-cu ilin icrasına 
nisbətən 

2020-ci ilin icrasına 
nisbətən 

məbləğlə %-lə məbləğlə %-lə 

Torpaq vergisi 45,000.0 45,702.7 101.6 -4,324.1 91.4 4,891.3 112.0 

Sənaye, tikinti, nəqliyyat, rabitə, 
ticarət, məişət xidməti və digər xüsusi 
təyinatlı torpaqlara görə torpaq vergisi 

43,825.0 43,331.0 98.9 -6,321.5 87.3 4,814.0 112.5 

Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlara 
görə torpaq vergisi 

370.0 838.2 2,2 dəfə 491.0 
2,4 

dəfə 
435.2 

2,1 
dəfə 

Yaşayış fondlarının, həyətyanı 
sahələrin və bağ sahələrinin 
torpaqlarına görə torpaq vergisi 

50.0 21.5 43.0 -5.6 79.2 -48.5 30.7 

Digər təyinatlı torpaqlara görə torpaq 
vergisi 

405.0 835.3 2,1 dəfə 835.3 - -105.7 88.8 

Təyinatı üzrə istifadə edilməyən 
torpaqlara görə torpaq vergisi 

350.0 676.7 193.4 676.7 - -203.3 76.9 

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

Hesabat ilində qeyd olunan mənbədən daxilolmaların məbləğinin pandemiya ilə əlaqədar 

torpaq vergisi üzrə vergi ödəyicilərinə verilmiş güzəştlərlə və azadolmalarla yadda qalmış 2020-ci 

illə müqayisədə 4,8 mln. manat və ya 12,0% çox olmasına baxmayaraq, daxilolmaların məbləği 

pandemiyadan əvvəlki 2019-cu illə müqayisədə 8,6% və ya 4,3 mln. manat aşağı düşmüşdür. Qeyd 

etmək lazımdır ki, vergi orqanları tərəfindən təmin edilən büdcə gəlirləri barədə hesabatlara əsasən, 

2021-ci ildə hesablanmış torpaq vergisinin məbləği 2019-cu illə müqayisədə 1,1 mln. manat və ya 

2% çox olmaqla 47,1 mln. manat (verginin əsas məbləği üzrə, 6,0 mln. manat azalma nəzərə 

alınmaqla) təşkil etməsi şəraitində daxilolmanın hesablamada xüsusi çəkisi 2019-cu ilə nisbətən 

11,6 faiz bəndi aşağı düşmüşdür. 
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Hesabat ilində əmlak vergisi üzrə müəyyən edilmiş proqnoz 100,1% icra olunaraq dövlət 

büdcəsinə 211,3 mln. manat məbləğində vəsait daxil olmuşdur. Bu vergi növü üzrə daxil olan vəsaitin 

xüsusi çəkisi Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin edilən gəlirlərin 2,5%-ni təşkil 

etmişdir (Cədvəl 29). 

Cədvəl 29. Əmlak vergisi üzrə proqnoz və icra göstəriciləri, min manatla 

Büdcə gəlirlərinin təsnifat adları 

2021-ci il 

proqnoz  icra 
icra 
faizi 

müqayisə 

2019-cu ilin icrasına 
nisbətən 

2020-ci ilin 
icrasına nisbətən 

məbləğlə %-lə məbləğlə %-lə 

Əmlak vergisi 211,000.0 211,315.9 100.1 -1,297.8 99.4 24,544.1 113.1 

Rezident və qeyri-rezident hüquqi 
şəxslərin balansında olan əsas 
vəsaitlərdən əmlak vergisi 

211,000.0 211,315.9 100.1 -1,297.8 99.4 24,543.9 113.1 

Büdcə təşkilatları, dövlət adından 
yaradılan publik hüquqi şəxslər və 
dövlətə məxsus fondlardan 
maliyyələşən digər orqan və 
qurumlar üzrə əmlak vergisi 

1,000.0 5,922.2 
5,9 

dəfə 
5,110.6 

7,3 
dəfə 

- - 

Səhmlərinin və paylarının 51 və daha 
artıq faizi birbaşa və ya dolayısilə 
dövlətə məxsus olan şəxslər üzrə 
əmlak vergisi 

133,000.0 130,573.1 98.2 -17,447.2 88.2 - - 

Digər hüquqi şəxslərin əmlak vergisi 77,000.0 74,820.6 97.2 11,038.8 117.3 - - 

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 
* 2020-ci ildə aidiyyəti məlumatlar büdcənin icrası barədə hesabata daxil edilmədiyindən alt təsnifat üzrə gəlirlər cədvəldə 
əks etdirilməmişdir.  

Hesabat ilində qeyd olunan bu mənbədən daxilolmaların məbləğinin torpaq vergisində olduğu 

kimi, pandemiya ilə əlaqədar əmlak vergisi üzrə vergi ödəyicilərinə verilmiş güzəştlərlə və 

azadolmalarla yadda qalmış 2020-ci illə müqayisədə 24,5 mln. manat və ya 13,1% çox olmasına 

baxmayaraq, daxilolmaların məbləği pandemiyadan əvvəlki 2019-cu illə müqayisədə 0,6% və ya 1,3 

mln. manat aşağı düşmüşdür. 

 
4.2.4 Hesabat ilində vahid xəzinə hesabının sərbəst qalığında azalma müşahidə 

edilmiş, qalıq vəsaitinin idarə olunması və ya idarəetməyə verilməsindən daxilolmalar 

isə proqnozla müqayisədə az icra olunmuşdur. 

Vahid xəzinə hesabının sərbəst qalığının idarə olunması və ya idarəetməyə verilməsindən 

daxilolmalar büdcə gəlirləri təsnifatının “Sərbəst qalıq vəsaitlərinin idarə edilməsindən daxilolmalar” 

paraqrafında verilərək 2021-ci ildə nəzərdə tutulmuş 5670,0 min manata qarşı dövlət büdcəsinə 

855,0 min manat məbləğində vəsait daxil olmuşdur ki, bu da proqnoz göstəricisindən 4815,0 min 

manat və ya 84,9% azdır (Cədvəl 30).  

Cədvəl 30. Vahid xəzinə hesabının qalığı, onun idarə olunması və idarəetməyə verilməsindən 
daxilolmaların dinamikası, min manatla 

Göstəricilər 
Tarix  

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

Vahid xəzinə hesabının ilin əvvəlinə 
qalığı (sərbəst qalıq) 

2307200,0 1644653,4 872352,7 2342195,3 1526094,1 

Sərbəst qalığın idarəetməyə 
verilməsindən daxilolmalar: 
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Proqnoz 3074,0 6300,0 1000,0 35000,0 5670,0 

Fakt 7153,9 83065,0 1124,1 20513,0 855,0 

daxilolmaların ilin əvvəlinə qalığa 
nisbəti, faizlə: 

     

proqnozlaşdırılan daxilolmaların nisbəti 0,13 0,38 0,12 1,49 0,37 

faktiki daxilolmaların nisbəti 0,31 5,1 0,13 0,88 0,06 

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 
 

01.01.2022-ci il tarixə isə sərbəst qalığın məbləği 1269,0 mln. manat təşkil etmişdir. Qeyd 

olunan məbləğin 162,3 mln. manatı xəzinənin cari və valyuta hesab qalıqlarında, 1106,7 mln. manatı 

isə yerləşdirilmiş və idarəetmədə olan vəsaitlərdən ibarət olmuşdur (1105,0 mln. manat Dövlət Neft 

Fondunda yerləşdirilmiş vəsait, 1700,0 min manat “Azər-Türk Bank” ASC-də yerləşdirilmiş vəsait).  

2021-ci il ərzində sərbəst qalıq vəsaitinin Dövlət Neft Fondunda idarəetmə və yerləşdirmədə 

olan vəsaitindən 77,0 mln. ABŞ dolları vəsait geri çağırılmış, 1 müqavilə üzrə il ərzində yerləşdirilən 

və geri çağırılan 100,0 mln ABŞ dolları ilə yanaşı, 2 müqavilə üzrə 150,0 və 200,0 mln. ABŞ dolları 

vəsait yerləşdirilmişdir. Nəticədə Dövlət Neft Fondunda idarəetmə və yerləşdirmədə olan vəsait 

650,0 mln. ABŞ dolları təşkil etmiş, digər qalıq vəsaitlər üzrə isə 1,7 mln. manat Azər-Türk Bankda 

depozitdə və xəzinənin bank hesablarının qalığında cəmləşmişdir. 

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

Qanununa əsasən, dövlət büdcəsi kəsirinin yuxarı həddi 3063,0 mln. manat məbləğində təsdiq 

edilmiş, onun 1256,0 mln. manatının 2022-ci il yanvarın 1-nə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə 

hesabının qalığından maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Proqnoz üzrə icra həyata keçirildiyi 

təqdirdə büdcə ilinin sonuna sərbəst qalığın 12,8 mln. manata kimi azalacağı, bu halda isə “Büdcə 

sistemi haqqında” Qanunun 19.5-ci maddəsində göstərilən xərclərin (Vahid xəzinə hesabının 

sərbəst qalığı dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsinə və (və ya) növbəti ilin dövlət büdcəsi 

xərclərinin on ikidə bir hissəsi həmin il üzrə bu Qanunun 7-ci maddəsində göstərilən xərclərin 

ödənilməsinə yönəldilir) maliyyələşdirilməsinə kifayət qədər resursun olmaması ilə bağlı risklər 

yarada bilər. Eyni zamanda, hesabat ilinin sonuna formalaşan sərbəst qalıq məbləğinin əsas 

hissəsini təşkil edən daxili borclanma üzrə emissiya edilmiş borc öhdəliklərinin 2022-ci il üzrə 

qaytarılması nəzərdə tutulmuş əsas borc məbləği 845,8 mln. manat təşkil edir ki, bu da 2022-ci ildə 

və yaxud gələcək dövrdə sərbəst qalıq vəsaitinin azaldılması hesabına ödənilməsini şərtləndirir.  
 

 

4.2.5 Hesabat ilində bir dövlət müəssisəsi tərəfindən ili mənfəətlə başa 

vurmasına baxmayaraq, əvvəlcədən proqnozlaşdırıldığı halda dövlət büdcəsinə 

dividend ödənilməmiş, eyni zamanda iri dövlət müəssisələri üzrə müvafiq mədaxil 

mənbəyində əhəmiyyətli kəsir olmuşdur.  

2021-ci ilin dövlət büdcəsində səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan 

dividendlər üzrə daxilolmalar 127,0 mln. manat təşkil etmişdir (Cədvəl 31).  

Təqdim edilən məlumatlara əsasən, “Azərlotoreya” ASC üzrə 1000,0 min manat, “Aqrarkredit” 

QSC BOKT üzrə 200,0 min manat, “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC üzrə 120824,2 min manat, 

iri dövlət müəssisələrindən yalnız "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC üzrə 5000,0 min manat 
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(proqnoz 5 şirkət üzrə 46000,0 min manat müəyyən edilmişdir) ödənilmiş, “İstehlak Mallarının 

Ekspertizası Mərkəzi” MMC və “Azər-Türk Bank” ASC üzrə isə dövlət büdcəsinə dividend 

ödənilməmişdir. Təqdim edilən məlumatlara əsasən, “Azər-Türk Bank” ASC-nin 2020-ci maliyyə ilini 

423,5 min manat mənfəətlə başa vurmasına baxmayaraq, həmin məbləğ Bankın kapital mövqeyinin 

və maliyyə dayanıqlılığının qorunması adı ilə dividend kimi səhmdarlara ödənilməmiş və bankın 

kapital hesablarına aid edilmişdir.  

Cədvəl 31. Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər üzrə dövlət büdcəsi 
gəlirləri ilə bağlı məlumat, min manatla  

Dövlət büdcəsi gəlirlərinin 
mədaxil mənbələri 
 

2020-ci 
il icra 

2021-ci il 
proqnoz 

2021-ci il 
icra 

2020-ci ilin faktı ilə 
müqayisəsi 

2021-ci ilin 
proqnozu ilə 

müqayisə 

fərq faiz fərq faiz 

Cəmi 1153,0 168050,0 127024,2 125871,2 
110,2 

dəfə çox 
-41025,8 75,6  

“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC 0,0 120000,0 120824,2 120824,2 - 824,2 100,7 

“Aqrarkredit” QSC BoKT 153,0 200,0 200,0 47,0 130,7 - 100,0 

“Azər-Türk Bank” ASC 0,0 750,0 0,0 - - -750,0 - 

“Azərlotereya” ASC 1000,0 1000,0 1000,0 - 100,0 - 100,0 

“İstehlak Mallarının Ekspertizası 
Mərkəzi” MMC 

0,0 100,0 0,0 - - -100,0 - 

İri dövlət şirkətləri 0,0 46000,0 5000,0 5000,0 - -41000,0 
9,2 dəfə 

az 

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 
 

Ümumilikdə isə qeyd etmək lazımdır ki, səhmlərinin nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan 

(nizamnamə kapitalının 75%- i) “Azər-Türk Bank” ASC-nin xalis mənfəətinin 2016-cı ildə 7337,83 

min manat, 2017-ci ildə 1143,6 min manat, 2018-ci ildə 169,0 min manat, 2019-cu ildə 602,7 min 

manat təşkil etməsinə baxmayaraq, Bank tərəfindən 2017-ci il üzrə dövlət büdcəsində nəzərdə 

tutulmuş 4118,0 min manat məbləğində proqnoza qarşı 1425,0 min manat, 2018-ci il üzrə dövlət 

büdcəsində nəzərdə tutulmuş 1690,0 min manat məbləğində proqnoza qarşı 696,0 min manat, 2019-

cu il üzrə dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş 2050,0 min manata qarşı isə cəmi 225,0 min manat 

dividend köçürülmüş, 2020-ci ildə 1500,0 min manat, 2021-ci ildə 750,0 min manat proqnoza qarşı 

büdcəyə dividend ödənilməmişdir. 

2021-ci ildə səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər üzrə 

daxilolmalarin əvvəlki ilə nisbətən 110,2 dəfə artıq olmasının əsas səbəbi “Azərbaycan Beynəlxalq 

Bankı” ASC üzrə 2021-ci ilin dövlət büdcəsində son illərdə ilk dəfə olaraq 120000,0 min manat 

məbləğində dividend nəzərdə tutulması və həmin proqnozun 100,7% yerinə yetirilərək, 120824,2 

min manat dividendin dövlət büdcəsinə ödənilməsi olmuşdur. Belə ki, əvvəlki illərdə tərəfimizdən 

verilmiş Rəylərdə qeyd edildiyi kimi, səhmlərinin nəzarət zərfinin 95,15%-i dövlətə məxsus olan 

“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC-nin son illərin maliyyə nəticələrini xalis mənfəətlə başa 

vurmasına baxmayaraq, dövlət büdcəsində qeyd olunan mənbə üzrə müvafiq dividend məbləği 

proqnozlaşdırılmamış, lakin xalis mənfəət əldə etməsilə əlaqədar səhmdarların ümumi yığıncağının 

qərarına əsasən dövlət büdcəsinə müvafiq dividend məbləğinin ödənilməsi qərara alınsa da, həmin 

məbləğ düzgün olmayaraq Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fondundan 

ödənilməli olan qiymətli kağızlar üzrə yaranmış borc öhdəliklərinin əvəzləşdirilməsinə yönəldilmişdir. 
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2021-ci ildə Hesablama Palatasının Rəyində də  qeyd olunan uyğunsuzluğun aradan qaldırılması və 

“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC üzrə dövlət büdcəsində son illərdə ilk dəfə olaraq 120000,0 

min manat məbləğində dividendin nəzərdə tutulması müsbət hal kimi qiymətləndirilir. 

 

4.2.6 Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı 

torpaqların icarəyə verilməsi üzrə daxilolmaların proqnozla müqayisədə çox olması 

fonunda bu mənbələrdən icarə haqqı üzrə qalıq borclar əhəmiyyətli məbləğlə ifadə 

olunmuşdur.  

Hesabat ilində dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı 

torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmaların məbləği il üçün proqnozlaşdırılan məbləğdən çox 

olmuşdur (Cədvəl 32). 

Cədvəl 32. Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların 
icarəyə verilməsindən daxilolmaların mədaxil mənbələri üzrə icrası, min manatla 

Dövlət büdcəsi gəlirlərinin mədaxil mənbələri və 
müvafiq təsnifat maddələri 

2021-ci il 
2020 
icra 

2021-ci ilin 
icrasının 

2020-ci ilin icrası 
ilə müqayisəsi 

Proqnoz icra 
İcra 

səviyyəsi,% 
fərq Faiz 

Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə 
və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə 

verilməsindən daxilolmalar, cəmi 
11000,0 16214,6 147,4 10300,3 5914,3 157,4 

Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən müəssisə və 
təşkilatlarda daşınmaz dövlət əmlakının icarəyə 

verilməsindən icarə haqqı 
100,0 112,5 112,5 103,7 8,8 108,5 

Kommersiya prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərən 
müəssisə və təşkilatlarda daşınmaz dövlət əmlakının icarəyə 

verilməsindən icarə haqqı 
2170,0 2370,5 109,2 1698,6 671,9 139,6 

Özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı 
torpaqların icarəyə verilməsindən icarə haqqı 

8730,0 13731,6 157,3 8498,0 5233,6 161,6 

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.   
 

Qeyd etmək lazımdır ki, 2021-ci ildə Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və 

obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsi üzrə dövlət büdcəsinə nəzərdə tutulandan 

5214,6 min manat məbləğində artıq vəsaitin təmin edilməsi əsasən kommersiya prinsipləri əsasında 

fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatlarda daşınmaz dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən və 

özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən icarə 

haqqı hesabına olsa da, 2019-2020-ci illərdəki kimi, 2021-ci ildə də həmin mənbələrdən icarə haqqı 

üzrə böyük məbləğlərdə qalıq borcları mövcuddur.  Belə ki, Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin 

Hesablama Palatasına təqdim etdiyi məlumata görə, dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət 

müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar üzrə qalıqlar, o 

cümlədən ödəmə vaxtı çatmış borclar 01.01.2019-cu il tarixə 4131,0 min manat, 01.01.2020-ci tarixə 

3588,2 min manat və 01.01.2021-ci il tarixə 3311,8 min manat və 01.01.2022-ci il tarixə 3536,0 min 

manat təşkil etmişdir ki, bu da proqnozun daha artıq yerinə yetirilməsinə şərait yaradan amillərdəndir. 

Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə 

verilməsindən daxilolmalar üzrə 2021-ci ilin sonuna mövcud olan qalıqların 65,4 min manatı dövlət 

büdcəsindən maliyyələşdirilən, 1851,7 min manatı kommersiya prinsipləri əsasında fəaliyyət 

göstərən müəssisə və təşkilatlarda daşınmaz dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən, 1618,9 min 
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manatı özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən 

icarə haqqı üzrə olmuşdur. Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin 

altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmaların icrasının 147,4% təmin olunması bu 

istiqamətdə aparılmış auditlərin nəticəsini nəzərə alaraq müvafiq qeyri-yaşayış və torpaq sahələrinin 

rəqabətli əsaslarla icarəyə verilməsinin genişləndirilməsi, icarə haqlarının real bazar qiymətlərinə 

uyğunlaşdırılması və icarə haqqı borcları üzrə inzibati-təşkilatı tədbirlərin gücləndirilməsi ilə ödənişə 

cəlb olunması hesabına əlavə potensialın reallaşdırılması imkanlarının mövcudluğu qənaətinə 

gəlməyə əsas vermişdir.  

 

4.2.7. “Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununun layihəsinə əsasən, sair daxilolmalar üzrə 

icra səviyyəsi dövlət büdcəsinin gəlir mənbələri arasında ən yüksək göstərici olmuş, 

əvvəlki ildə olduğu kimi, hesabat ilində də bu mənbə üzrə daxilolmalar artıqlaması ilə 

icra edilmişdir.  

Hesabat ilində sair daxilolmalar 65,5 mln. manat proqnoza qarşı 4,3 dəfə çox olmaqla 285,4 

mln. manat icra olunmuşdur ki, bu da keçən ilin müvafiq icra göstəricisindən 31,9 % çoxdur. Belə ki, 

qeyd edilən mənbə üzrə gəlirlərin formalaşdırılması 11 istiqamət üzrə olmuş, həmin daxilolmanın 

21,3%-ni dövlət maliyyə nəzarəti və hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən aparılmış yoxlamalar 

nəticəsində dövlət büdcəsinə bərpa olunmuş vəsaitlər, 16,7%-ni dövlət büdcəsindən maliyyələşən 

bir sıra təşkilatlar tərəfindən gömrük yığımları və inzibati xətalara görə tətbiq edilmiş cərimələrinin 

dövlət büdcəsinə çatan hissəsi üzrə daxilolmalar, 14,8%-ni büdcə təşkilatlarının büdcədənkənar 

daxilolmaları hesabına maliyyələşdirilən xərclərinin istifadə edilməmiş qalıqları və müəyyən edilmiş 

limitdən artıq daxilolmaları, 14,2%-ni Azərbaycanda keçirilən 2020-ci il üzrə Avropa Futbol 

Çempionatı oyunlarının xərcləri ilə bağlı Beynəlxalq Futbol Federasiyası (FİFA) tərəfindən verilən 

vəsait üzrə daxilolmalar, 13,1%-ni Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki diplomatik 

nümayəndəliklərindən, xarici ölkədə ödənilmiş vergilərin geri qaytarılması və bəzi aktivlərinin satışı 

hesabına daxilolmalar, 11,9%-ni bir sıra dövlət müəssisələrinə dövlət büdcəsindən verilmiş müddətli 

maliyyə yardımının (“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC) 

dövlət büdcəsinə qaytarılması, 2,8%-ni koronavirus (COVID-19) pandemiyası ilə əlaqədar dövlət 

büdcəsindən ayrılmış vəsaitlərin istifadə edilməmiş məbləğinin dövlət büdcəsinə köçürülməsi, 5,1%-

ni isə sair istiqamətlər üzrə daxilolmalar təşkil etmişdir. Proqnozla müqayisədə yüksək icra faizi həm 

də büdcənin layihəndirilməsi zamanı müvafiq mədaxil mənbəyinin bəzi istiqamətləri üzrə 

proqnozların nəzərdə tutulmaması və ya az nəzərdə tutulması ilə əlaqələndirilə bilər. 
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V BÖLMƏ. DÖVLƏT BÜDCƏSİ XƏRCLƏRİNİN AUDİTİ VƏ İCRA 

VƏZİYYƏTİNİN TƏHLİLİ  
 

2021-ci il dövlət büdcəsində sosialyönlü xərclərin əvvəlki illə müqayisədə 6,7% çox olmaqla 

10296,7 mln. manata çatdırılması, işğaldan azad olmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası 

üçün 2178,4 mln. manat vəsaitin icra edilməsi, ölkənin müdafiə potensialının gücləndirilməsi və 

silahlı qüvvələrin maddi-texniki təminatının daha da yaxşılaşdırılması məqsədilə müdafiə və milli 

təhlükəsizlik sahəsinə 20,9% çox olmaqla 4541,6 mln. manat vəsaitin ayrılması, pandemiyaya qarşı 

mübarizə tədbirləri üçün 806,8 mln. manatın istifadə edilməsi şəraitində dövlət büdcəsi xərcləri 

əvvəlki illə müqayisədə 3,8% artaraq 27422,4 mln. manat, xərclərin ÜDM-ə nisbət göstəricisi isə 

29,5% təşkil etmişdir. 

 

5.1 2021-ci il ərzində dövlət büdcəsinin xərclərinin icrası prosesində həyata 

keçirilmiş dəyişikliklərin təhlili 
 

Hesabat ilində dövlət büdcəsi xərclərində həyata keçirilmiş dəyişikliklərə əsaslanaraq 

Hesablama Palatası aparılmış təhlil zamanı aşağıdakılara istinad etmişdir: 

Təyinat məbləğləri olaraq “Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 29 dekabr tarixli 233-VIQ nömrəli Qanunu, “Azərbaycan 

Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə 

bağlı bir sıra məsələlər barədə” 2020-ci il 30 dekabr Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

ilə müəyyən edilmiş məbləğlərə; 

Dəyişiklik edilmiş məbləğlər olaraq il ərzində müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 

müəyyən edilmiş məbləğlərə. 

 

5.1.1 Dövlət büdcəsinin icrası prosesində xərclərin ümumi məbləği daxilində 

dəyişikliklər edilmiş, həmin dəyişikliklərin cəmi məbləği əvvəlki illə müqayisədə 

azalmışdır. 

Qeyd edək ki, hesabat ilində büdcənin icrası prosesində aparılan dəyişikliklərə dair məlumatlar 

Hesablama Palatasına daxil olsa da, bu məlumat, Qanunun 2021-ci ildə qüvvədə olan redaksiyasına 

uyğun dəyişiklik edildiyi vaxtda deyil, ümumi məlumat şəklində təqdim edilmişdir.  

Dövlət büdcəsinin icrası barədə illik Hesabatda yerdəyişmələrə dair məlumatda 2021-ci il üçün 

təsdiq olunmuş dövlət büdcəsi xərclərinin iqtisadi təsnifata uyğun olaraq köməkçi bölmə, paraqraf, 

maddə və yarımmaddələri arasında dəyişikliklərin məbləği 926,6 mln. manat göstərilmiş, bunun 

37,1%-nin və ya 343,9 mln. manatının büdcədən maliyyələşən və maliyyə yardımı alan təşkilatların 

müraciətləri (182 müraciəti) əsasında “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun 18.4-cü maddəsinə uyğun olaraq, 62,9%-nin və ya 582,7 mln. manatının isə “Büdcə 

sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 19.6-cı maddəsinə uyğun olaraq (Dövlət 

büdcəsinin Ehtiyat Fonduna yönəldilməklə) aparılmış dəyişikliklərlə əlaqəli olduğu qeyd edilmişdir.  
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 15 may tarixli 72 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq 

edilmiş “Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin dövlət qurumlarına təqdim etdiyi hesabatların 

formaları və onların təqdim edilməsi Qaydası”na uyğun təqdim edilmiş 28 nömrəli Əlavədə hesabat 

ilində dövlət büdcəsinin icrası prosesində funksional, iqtisadi və inzibati təsnifat üzrə təsdiq edilmiş 

göstəricilərdə həyata keçirilmiş dəyişikliklərin məbləği (müdafiə, hüquq-mühafizə orqanlarının 

xərcləri üzrə aparılmış yerdəyişmələr istisna olmaqla) 1457,6 mln. manat göstərilmişdir ki, bu da 

təsdiq olunmuş dövlət büdcəsi xərclərinin 5,1%-ni təşkil edir. Dəyişikliklərin məbləği əvvəlki illə 

müqayisədə 36,6% və ya 843,1 mln. manat azalmışdır. Təsdiq edilmiş dövlət büdcəsinə nisbətdə 

isə əvvəlki ilə nəzərən azalma 3,4 faiz bəndi təşkil etmişdir.  

Ümumi dəyişiklik məbləğində müşahidə edilmiş azalmaya baxmayaraq, təsdiq edilmiş 

göstəricilərin dəyişməsinə səbəb olan “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununun 19.6-cı maddəsinə istinad edilməklə aparılan dəyişikliklərin məbləği əvvəlki illə 

müqayisədə artmışdır. Belə ki, müvafiq dəyişiklik məbləği 582,7 mln. manat olmaqla əvvəlki illə 

müqayisədə 143,1 mln. manat və ya 32,6% artmışdır.  Dəyişiklik məbləğinin qalan hissəsi (874,9 

mln. manatı və ya 60,0%-i) “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 18.4-

cü maddəsinə uyğun olaraq aparılmış dəyişikliklərlə əlaqəli olmuşdur.  

 

5.1.2 Dövlət büdcəsinin icrası prosesində “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanunu əsas götürülməklə aparılmış dəyişikliklər, 2021-ci ildə də dövlət 

büdcəsinin təsdiq edilmiş məbləğlərinin (xərclərin funksional təsnifatı üzrə) 

dəyişdirilməsinə və ümumiyyətlə, icra vəziyyətinə təsir etmişdir. 

Yerdəyişmələrə dair təqdim edilmiş məlumatların təhlili göstərir ki, funksional təsnifatın bütün 

bölmələri üzrə dəyişikliklər həyata keçirilmiş, bəzi bölmələr üzrə isə dəyişiklik məbləğinin təsdiq 

edilmiş dövlət büdcəsinin göstəricilərinə nisbəti daha əhəmiyyətli olmuşdur. Cədvəl 33-dən 

göründüyü kimi, hesabat ilində xərclərin təyinatı üzrə dəyişiklik edilmiş məbləğlərin funksional 

təsnifatın bölmələri üzrə təsdiq edilmiş məbləğlərə nisbəti azalmalar üzrə 0,3%-29,3%, artımlar üzrə 

isə 0,2%-53,6% aralığında dəyişmişdir. 

Cədvəl 33. Funksional təsnifatın bölmələri üzrə artırılmış və azaldılmış məbləğlərin dövlət büdcəsinin 
təsdiq edilmiş göstəricilərinə nisbəti, mln. manatla 

Bölmələr 
Təsdiq 
edilmiş 
məbləğ 

Azaldılmış 
məbləğ 

Azaldılmış 
məbləğin 

ilkin 
təyinata 
nisbəti  
(%-lə) 

Artırılmış 
məbləğ 

Artırılmış 
məbləğin 

ilkin 
təyinata 
nisbəti 
(%-lə) 

Dəyişiklik
-lərdən 
sonra 

müəyyən 
edilmiş 
məbləğ 

Ümumi dövlət xidmətləri 4159,8 -73,4 -1,8 69,6 1,7 4156,0 

Müdafiə və milli təhlükəsizlik  4585,8 -66,9 -1,5 60,0 1,3 4579,0 

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq 
mühafizə və prokurorluq  

2092,8 -8,5 -0,4 3,8 0,2 2088,2 

Təhsil  3277,7 -419,2 -12,8 339,7 10,4 3198,2 

Səhiyyə  1409,0 -4,6 -0,3 4,6 0,3 1409,0 

Sosial müdafiə və sosial təminat  3692,7 -431,2 -11,7 101,5 2,7 3363,1 
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Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, 
bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və 
bu qəbildən olan digər fəaliyyət  

418,2 -12,9 -3,1 5,7 1,4 411,0 

Mənzil və kommunal təsərrüfatı  262,8 -77,0 -29,3 35,0 13,3 220,8 

Kənd təsərrüfatı  943,0 -34,0 -3,6 25,8 2,7 934,8 

Ətraf mühitin mühafizəsi  275,5 -14,5 -5,3 1,3 0,5 262,3 

İqtisadi fəaliyyət  5947,5 -66,4 -1,1 18,6 0,3 5899,7 

Əsas bölmələrə aid edilməyən 
xidmətlər  

1478,1 -249,0 -16,8 791,8 53,6 2020,9 

Cəmi 28543 -1457,6 -5,1 1457,6 5,1 28543,0 

Cədvəl müvafiq hesabat məlumatları əsasında Hesablama Palatası tərəfindən hazırlanmışdır. 

 

Qeyd edək ki, il ərzində edilmiş dəyişikliklərdən sonra funksional təsnifatın 10 bölməsi üzrə 

təsdiq edilmiş xərclərin məbləği 542,7 mln. manat məbləğində azaldılmış, 1 bölmə üzrə isə eyni 

məbləğdə artırılmış,1 bölmə üzrə sabit saxlanılmışdır(Şəkil 21). 

Şəkil 21. Funksional təsnifatın bölmələri üzrə təsdiq edilmiş proqnozların il ərzində dəyişdirilməsi, mln. 
manatla 

 

Şəkil dövlət büdcəsi lə bağlı təqdim edilmiş hesabat və göstəricilər əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib 
olunmuşdur. 

 

Dövlət büdcəsinin icrası prosesində həyata keçirilmiş dəyişikliklərin funksional təsnifatın 

bölmələri üzrə təhlili, artım məbləğində əsas payın “Əsas bölmələr aid edilməyən xidmətlər” bölməsi, 

azalma məbləğində əsas payın “Sosial müdafiə və sosial təminat” bölməsi üzrə olduğunu göstərir. 

Qeyd edək ki, “Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər” bölməsi üzrə xərclərin artımı “Büdcə sistemi 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 19.6-cı maddəsi əsas gətirilməklə yaranmış 

qənaətlərin dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fonduna yönəldilməsi, “Sosial müdafiə və sosial təminat” 

bölməsi üzrə azalma isə həmin maddəyə istinad edilməklə əsasən dövlət sosial müdafiə fondunun 

büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi ilə 

bağlı xərclərin Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fonduna istiqamətləndirilməsi ilə əlaqədardır.   

Həyata keçirilmiş dəyişikliklər eyni zamanda, köməkçi bölmələrin də təsdiq edilmiş 

məbləğlərinin dəyişməsinə səbəb olmuşdur. Belə ki, 2021-ci ilin dövlət büdcəsinin xərclərinin 

542.7-47.7

-13.2

-8.2

-42.0

-7.2

-329.6
0.0

-79.5

-4.6

-6.9

-3.8

Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər

İqtisadi fəaliyyət 

Ətraf mühitin mühafizəsi 

Kənd təsərrüfatı 

Mənzil və kommunal təsərrüfatı 

Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər …

Sosial müdafiə və sosial təminat 

Səhiyyə 

Təhsil 

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq 

Müdafiə və milli təhlükəsizlik 

Ümumi dövlət xidmətləri
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nəzərdə tutulduğu funksional təsnifat üzrə 61 köməkçi bölməsindən dəyişikliklər zamanı 23-nün 

təsdiq edilmiş məbləği il ərzində 956,9 mln. manat azaldılmış, 9-u üzrə isə eyni məbləğdə 

artırılmışdır.  

Qeyd edək ki, funksional təsnifatın bölmələri üzrə aparılmış dəyişikliklər 1 bölmə (“Səhiyyə”) 

üzrə bütün köməkçi bölmələri əhatə etmişdir (Cədvəl 34). 

Cədvəl 34. 2021-ci ilin dövlət büdcəsi xərclərinin funksional təsnifatın köməkçi bölmələri üzrə ilkin və 

dəyişdirilmiş təyinat məbləğləri, mln. manatla 

Köməkçi bölmələr 
təsdiq 
edilmiş 

dəyişikliklərdən 
sonra müəyyən 
edilmiş məbləğ 

Fərq 

beynəlxalq münasibətlər 274,3 273,9 -0,4 

elm 183,3 179,9 -3,4 

müdafiə qüvvələri  1934,3 1867,4 -66,9 

sərhəd xidməti  281,6 341,6 60,0 

məhkəmə hakimiyyəti  110,0 109,6 -0,4 

hüquq-mühafizə  1589,6 1592,6 3,0 

prokurorluq  99,5 99,8 0,3 

məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq 
sahələrinə aid edilən digər fəaliyyətlər  

289,2 281,7 -7,5 

məktəbəqədər təhsil  319,4 319,3 -0,1 

ümumi təhsil  1764,7 1705,9 -58,8 

peşə təhsili  51,1 44,7 -6,4 

orta ixtisas təhsili  71,0 71,1 0,1 

ali təhsil  60,9 371,4 310,6 

təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar  5,982 5,985 0,003 

təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər  1001,2 676,4 -324,8 

poliklinikalar və ambulatoriyalar  1,5 1,5 0,002 

xəstəxanalar  153,7 153,4 -0,3 

səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar  2,4 2,4 -0,007 

səhiyyə sahəsində digər xidmətlər  1251,4 1251,7 0,3 

sosial müdafiə  289,7 274,9 -14,8 

sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə digər 
müəssisə və tədbirlər 

3398,1 3083,3 -314,8 

mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət  177,5 176,3 -1,1 

televiziya, radio və nəşriyyat  67,5 66,9 -0,6 

mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, 
gənclər siyasəti və bu qəbildən olan digər müəssisə və 

tədbirlər  
119,2 113,8 -5,4 

su təsərrüfatı  52,5 17,5 -35,0 

mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər  88,9 81,9 -7,0 

kənd təsərrüfatı tədbirləri  496,3 488,1 -8,2 

ərazilərin təmizlənməsi, çirkab suların yığılması və 
təmizlənməsi  

232,8 219,6 -13,2 

nəqliyyat və rabitə  208,7 186,9 -21,9 

iqtisadi fəaliyyət ilə bağlı digər xidmətlər  628,3 602,4 -25,9 

ehtiyat fondları  585,0 1167,7 582,7 

əsas bölmələrə aid edilməyən tədbirlər üzrə digər fəaliyyət  599,1 559,1 -40,0 

Cədvəl dövlət büdcəsi lə bağlı təqdim edilmiş hesabat və göstəricilər əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib 
olunmuşdur. 
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5.1.3 Dəyişikliklərin iqtisadi təsnifat üzrə təhlili təsdiq edilmiş dövlət büdcəsi ilə 

müqayisədə dəyişikliklərdən sonra müəyyən edilmiş məbləğlərdə “Sair xərclər” və 

“İstehlakyönlü müxtəlif xidmətlər” üzrə xərclərin xüsusi çəkisinin artırıldığını 

göstərir.  

İqtisadi təsnifatın 86 istiqamətində təsdiq edilmiş xərclərin məbləği artırılmış, 68 istiqamətində 

isə həmin məbləğ qədər azaldılmışdır. Ümumilikdə həyata keçirilmiş dəyişikliklərin təhlili göstərir ki, 

hesabat ilində icra prosesində xərclərdə aparılmış yerdəyişmələrdə “Sair xərclər” və “İstehlakyönlü 

müxtəlif xidmətlər” xərc istiqamətləri üzrə yerdəyişmələrin payı nəzərəçarpacaq olmuşdur. Belə ki, 

bu xərc istiqamətlərinin yerdəyişmələr zamanı artım və azalmalarının artırılmış və azaldılmış 

məbləğlərdə payları müvafiq olaraq 62,4% və 27,6% olmuşdur. Aparılmış yerdəyişmələr müvafiq 

xərclərin artımını şərtləndirmişdir. Buna eyni zamanda, “Büdcə sistemi haqqında “Azərbaycan 

Respublikasının Qanununun 19.6-cı maddəsi də təsir etdmişdir. Belə ki, Ehtiyat Fondlarına 

yönəldilmiş 582,7 mln. manat “Sair xərclər” adı altında icra edilmişdir. 

Aparılmış təhlillər yerdəyişmələrin bəzilərinin xərclərin uçotunun dəqiqləşməsi və ya daha 

düzgün icrası ilə bağlı olduğunu göstərir. 

 

5.1.4 Qiymətləri dövlət tərəfindən tənzimlənən bəzi xidmətlərin (məhsullar) 

qiymət artımı fonunda ümumi büdcədə həmin xərclər üzrə artım istiqamətində 

dəyişikliklərin edilmədiyi və ya cüzi yerdəyişmələrin aparıldığı barədə qənaətə 

gəlinmişdir. 

Hesabat ilində qiymətləri dövlət tərəfindən tənziimlənən bəzi xidmətlər (məhsullar) üzrə 

qiymətlərin artırılması ilə bağlı qərarlar qəbul edilmişdir. Belə ki, su təchizatı və tullantı sularının 

axıdılması xidmətlərinin tarifləri yanvar ayında, təbii qazın və elektrik enerjisinin ölkədaxili tarifləri 

iyun və oktyabr aylarında dəyişdirilmişdir. İllik qiymətləndirmədə bəzi xidmətlərin qiymətinin 

bahalaşması da dövlət büdcəsinin icrasına təsirsiz ötüşməmiş, elektrik enerjisi haqqının ödənilməsi 

xərcləri üzrə təyinat məbləği 27,0 mln. manat, qaz haqqının ödənilməsi xərcləri üzrə 2,7 mln. manat, 

su haqqının ödənilməsi xərcləri üzrə 0,9 mln. manat artırılmışdır. Lakin bəzi xidmətlər üzrə qiymət 

artımları ilə büdcənin həmin istiqamət üzrə nəzərdə tutulmuş xərclərində edilmiş dəyişikliklər 

mütənasib olmamışdır. Belə ki, hesabat ilində illik qiymətləndirmədə təbii qaz təchizatı üzrə 27%, su 

təchizatı üzrə 2 dəfə, kanalizasiya xidməti üzrə 2 dəfə bahalaşma olsa da, büdcədə həmin 

istiqamətlər üzrə müvafiq olaraq 7,3% və 0,3% artım, 5,3% azalma olmuşdur. Yerdəyişmələrdə 

azalma və ya məbləğin təqribən eyni saxlanılması tendensiyası ilkin büdcə hesablamaları zamanı 

ehtiyatların saxlanıldığını deməyə imkan verir.  

Qeyd edilənlərlə yanaşı, bir sıra digər məhsullar (ərzaq məhsulları, yanacaq) üzrə qiymət 

artımı fonunda büdcədə həmin istiqamətlərdə aparılmış dəyişikliklər müvafiq qiymətlərin dəyişikliyinə 

uyğun olmamışdır. 
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5.1.5 İcra prosesində həyata keçirilən dəyişikliklər zamanı inzibati təsnifat üzrə 

xərc nəzərdə tutulmuş fəsillərin təqribən yarısında yerdəyişmələr aparılmış, təsdiq 

edilmiş dövlət büdcəsində olan 4 istiqamət ümumiyyətlə büdcədən çıxarılmışdır.  

Hesabat ilində əksər qurumların təsdiq edilmiş büdcə xərclərinin məbləğlərində dəyişikliklər 

aparılmış, bu dəyişikliklərin xarakteri çoxşaxəli olmuşdur. Belə ki, dəyişikliklər qurum daxilində 

müxtəlif köməkçi bölmələri, qurumun xərclər smetasının iqtisadi təsnifatının xərc istiqamətlərini, 

qurumun ümumi xərclərini və sair istiqamətləri əhatə etmişdir. 

İnzibati təsnifat üzrə dəyişikliklərə dair məlumatların təhlili göstərir ki, ümumilikdə xərclərin 

nəzərdə tutulduğu 177 fəsildən (qurumlar və il ərzində bölüşdürülən xərc istiqamətləri) 84-ü üzrə 

dəyişikliklər edilmiş, bundan 61-i üzrə yerdəyişmələr təsdiq edilmiş məbləğ daxilində, 23-ü üzrə isə 

təsdiq edilmiş məbləğlərdə dəyişiklik edilməklə həyata keçirilmişdir.  

Ümumilikdə dəyişikliklərin müvafiq fəslin təsdiq edilmiş məbləğinə nisbəti artımlar üzrə 0,1%-

529%, azalmalar üzrə isə 0,1%-100% arasında dəyişmişdir.  

Məlumatların təhlili göstərir ki, bəzi qurumların ('Bakı Konqres Mərkəz'' MMC (57,5%), 

Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi (25,6%), Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm 

Agentliyi (10,3%), Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi (6,8%), 

Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti (6,2%), Azərbaycan 

Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (5,8%)) təsdiq edilmiş büdcəsi daxilində 

edilmiş dəyişikliklərin (iqtisadi təsnifatın istiqamətləri üzrə (maddə, yarımmaddə)) müvafiq büdcəyə 

nisbəti daha əhəmiyyətli olmuşdur. 

Bununla yanaşı, bəzi qurumların (Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu üzrə büdcəsinin 19,5%-i, ''Azərsu'' 

Açıq Səhmdar Cəmiyyəti üzrə büdcəsinin 65,8%-i) xərcləri üzrə əhəmiyyətli məbləğlər Dövlət 

büdcəsinin Ehtiyat Fonduna yönəldilmişdir. 

Bundan əlavə, hesabat ilində bəzi bölüşdürülməmiş xərclərdə də dəyişikliklər aparılmışdır. Bu, 

həm ümumi məbləğ daxilində iqtisadi təsnifat üzrə yerdəyişmələri, həm də ümumi məbləğin 

azaldılmasına və artırılmasına təsir göstərən dəyişiklikləri əhatə etmişdir. 

2021-ci il üçün təsdiq edilmiş dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan 4 istiqamət (hər biri 

bölüşürülməmiş xərc istiqaməti olmaqla) il ərzində büdcədən ümumiyyətlə çıxarılmışdır (Cədvəl 35). 

Cədvəl 35. Təsdiq edilmiş dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmasına baxmayaraq, dəyişikliklər zamanı 
büdcədən çıxarılmış xərc istiqamətləri, mln. manatla 

xərc istiqamətləri 
İlkin 

təyinat 

Dəyişikliklərdən 

sonra müəyyən 

edilmiş məbləğ  

Dövlət maddi və material ehtiyatlarının yaradılması 30,0 0 

Su anbarlarının və hidroqovşaqların texniki təhlükəsizliyinin 

qiymətləndirilməsi və bu qəbildən olan digər tədbirlərin maliyyə təminatı 
10,0 0 

Yaşayış məntəqələri ilə bağlı zəruri tədbirlərin  maliyyələşdirilməsi 10,0 0 

Yaşayış məntəqələrinə aid olan kommunal təyinatlı infrastrukturların 

bərpası, yenidən  qurulması və abadlaşdırılması 
13,2 0 

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib olunmuşdur. 
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Dəyişikliklərə dair məlumatların təhlili bəzi dəyişikliklər üzrə hüquqi əsasın qanunvericilikdə 

konkret müəyyənləşdirilmədiyini deməyə əsas verir. “Ümumi dövlət xidmətləri” bölməsinin “Yerli icra 

hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyəti” paraqrafında edilmiş bəzi dəyişikliklər “Büdcə sistemi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda bəzi məsələlərin tam tənzimlənmədiyi barədə fikir irəli 

sürməyə imkan verir. Belə ki, müvafiq paraqrafda aparılmış dəyişikliklər zamanı, inzibati təsnifatın 4 

fəsli (qurum) üzrə ilkin təyinat məbləği artırılmış, 1-i üzrə isə müvafiq məbləğ qədər azaldılmışdır. 

(Cədvəl 36). “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 18.4-cü 

maddəsində funksional və iqtisadi təsnifat üzrə həyata keçirilə bilən dəyişikliklərin çərçivəsi müəyyən 

edilmiş, inzibati təsnifat üzrə müvafiq məsələ tənzimlənmir. Bu isə, müxtəlif qurumların xərclərinin 

təyinat məbləğləri arasında dəyişikliyə imkan verir. 

Cədvəl 36. Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyəti paraqrafı üzrə bəzi dəyişikliklər, min manatla 

Təşkilatın adı Təyinat 

Dəyişikliklərdən 

sonra müəyyən 

edilmiş 

Artma Azalma 

Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman 

Nazirliyi 5996,6 6006,5 11,1 -1,3 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi 8297,8 8301,7 7,8 -3,9 

Yerli icra hakimiyyəti orqanları 144454,2 144421,8 194,8 -227,2 

Bakı şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının yanında 

olan Mənzil-Kooperativ Təsərrüfatı İdarəsi 193,7 201,0 7,3 0,0 

Bakı şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının yanında 

olan Bakı Şəhər Ticarət və Xidmət Departamenti 754,0 765,4 11,4 0,0 

Cədvəl dövlət büdcəsi lə bağlı təqdim edilmiş hesabat və göstəricilər əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib 
olunmuşdur. 

 

 

5.2 Funksional, iqtisadi və inzibati təsnifat üzrə xərclərin icra vəziyyəti 

 

5.2.1. Funksional təsnifat üzrə xərclərin icra vəziyyəti  

 

5.2.1.1 Hesabat ilinin icra edilmiş dövlət büdcəsi xərclərinin funksional təsnifat 

üzrə strukturunda 2020-ci ildə olduğu kimi “İqtisadi fəaliyyət” bölməsi ən böyük paya 

malik olmuş, bölmələr üzrə dövlət büdcəsi xərclərinin icra səviyyəsi 90,5%-99,2% 

arasında dəyişmişdir. 

2021-ci ilin icra edilmiş dövlət büdcəsi xərclərində 2020-ci ilin icra göstəriciləri ilə müqayisədə 

funksional təsnifatın 4 bölməsi istisna olmaqla, digər 8 bölmə üzrə artım müşahidə edilmişdir (Şəkil 

22). Əvvəlki illə müqayisədə mütləq və nisbi ifadədə ən böyük artım 786,5 mln. manat və ya 20,9% 

olmaqla “Müdafiə və milli təhlükəsizlik”, ən böyük azalma isə 509,0 mln. manat və ya 20,4% olmaqla 

“Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər” bölmələri üzrə olmuşdur. 
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Şəkil 22. 2020-2021-ci illərdə funksional təsnifatın bölmələri üzrə dövlət büdcəsi xərclərinin məbləği və 
icra səviyyəsi, mln. manatla və faizlə 
 

 
 

1 Ümumi dövlət xidmətləri 5 Səhiyyə 9 Kənd təsərrüfatı 

2 Müdafiə və milli təhlükəsizlik 6 Sosial müdafiə və sosial təminat 10 
Ətraf mühitin 
mühafizəsi 

3 
Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-

mühafizə və pokurorluq 
7 

Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, 
bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və 

bu qəbildən olan digər fəaliyyət 
11 İqtisadi fəaliyyət 

4 Təhsil 8 Mənzil və kommunal təsərrüfatı 12 
Əsas bölmələrə aid 
edilməyən xidmətlər 

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

 

Qeyd edək ki, 2021-ci ilin dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatlara əsasən 

“Müdafiə və milli təhlükəsizlik” bölməsi üzrə artımın əsas səbəbi Azərbaycan Respublikası Müdafiə 

Nazirliyinin Ermənistan Respublikası ilə dövlət sərhədində və Qarabağ bölgəsində sülhməramlılarla 

təmas xəttində xidmət edən hərbi qulluqçularına Azərbaycan Respublikası Prezidentinin əlavəsinin, 

aylıq vəzifə maaşlarına müddətli əlavənin və digər zəruri xərclərin, həmçinin işğaldan azad olunmuş 

ərazilərdə İran İslam Respublikası və Ermənistan Respublikası ilə dövlət sərhədlərinin mühafizəsinin 

təşkil edilməsi üçün Dövlət Sərhəd Xidmətinin şəxsi heyəti üzrə müddətli aylıq əlavənin verilməsi və 

komplektləşdirmə işlərinin həyata keçirilməsi, eləcə də hərbi qurumların maddi-texniki bazasının 

daha da gücləndirilməsi ilə bağlı zəruri xərclərin ödənilməsi ilə əlaqədardır. “Əsas bölmələrə aid 

edilməyən xidmətlər” bölməsi üzrə xərclərin 2020-ci ilə nisbətən aşağı düşməsi isə əsasən birdəfəlik 

təyinatlı xərc istiqamətləri üzrə daha az xərcin bu bölmədə nəzərdə tutulması və icra edilməsi ilə 

bağlıdır.  

2021-ci ildə funksional təsnifatın bölmələri üzrə xərclərin icra səviyyəsi əhəmiyyətli şəkildə 

fərqlənməyərək dürüstləşmiş təyinata qarşı 90,5%-99,2% arasında dəyişmişdir. Hesabat ilində 

dövlət büdcəsi xərclərinin ümumi orta icra səviyyəsi 96,0% təşkil etmiş, funksional təsnifatın 
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bölmələrinin 7-si üzrə icra səviyyəsi bu göstəricidən çox, 5-i üzrə isə az olmuşdur. Ən aşağı icra 

səviyyəsi “Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və bu qəbildən olan 

digər fəaliyyət” (90,5%), ən çox icra səviyyəsi isə “Müdafiə və milli təhlükəsizlik” (99,2%) bölmələri 

üzrə qeydə alınmışdır. 

Qeyd edək ki, hesabat ilində icra edilmiş dövlət büdcəsi xərclərinin təsdiq edilmiş xərclərə olan 

nisbət göstəricisi (96,0%) Dövlət Xərcləri və Maliyyə Hesabatlılığının (PEFA) “PI-1. Məcmu xərclərin 

icrası” göstəricisi üzrə yüksək (A) qiymətləndirilsə də, funksional təsnifatın bəzi bölmələri (“Sosial 

müdafiə və sosial təminat”, “Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və 

bu qəbildən olan digər fəaliyyət”, “Mənzil və kommunal təsərrüfatı”, “Ətraf mühitin mühafizəsi” və 

“İqtisadi fəaliyyət”) üzrə xərclərin icra səviyyəsi ilkin təsdiq edilmiş göstəricilərə nisbətən aşağı 

olmuşdur (B).  

 

5.2.1.1. Ehtiyat Fondların icrası 

 

5.2.1.1.1 Hesabat ilində Dövlət büdcəsinin və Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin ehtiyat fondlarının məbləğləri qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hədd 

çərçivəsində nəzərdə tutulmuş və icra edilmiş, əvvəlki illə müqayisədə hər iki fond 

üzrə proqnoz göstəricisi az olsa da, icra göstəricilərində artım müşahidə edilmiş, 

sərəncam verilmiş məbləğlərin bir hissəsi üzrə maliyyələşdirmə açılmamışdır. 

2021-ci il dövlət büdcəsi ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatlara əsasən, hesabat ilində ehtiyat 

fondlar üzrə müvafiq qanunla 585,0 mln. manat vəsait nəzərdə tutulmuş, il ərzində aparılmış 

dəyişikliklər nəticəsində təyinat məbləği digər xərc maddələri hesabına 582,7 mln. manat artırılaraq 

1167,7 mln. manat müəyyən edilmişdir. Hesabat ilinin sonunda yeni təyinat məbləği ilə müqayisədə 

xərclər 1150,5 mln. manat və ya 98,5% səviyyəsində icra edilmişdir. 

Hesabat ilində Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu üzrə icra edilmiş vəsaitin dövlət büdcəsinin 

gəlirlərinə nisbəti 2,6%, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu üzrə icra olunmuş 

vəsaitin büdcə gəlirlərinə nisbəti isə 1,8% təşkil etmişdir.  

Hesabat ilində həm Prezidentin Ehtiyat Fondu, həm də Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu üzrə 

sərəncam verilmiş məbləğlərin bir hissəsinə dair maliyyələşdirmə açılmamışdır (Cədvəl 37).  

 

 

 

 

 Pİ-2. Büdcənin xərclər hissəsinin icrasının strukturu 
 

 
PEFA-ya əsasən funksional təsnifat üzrə təsdiq edilmiş xərclərlə müqayisədə icra edilmiş xərclərin 
tərkibində kənarlaşma 5%-dən aşağı olarsa, “A”, 10%-dən aşağı olarsa “B”, 15%-dən aşağı olarsa “C”, 
daha aşağı göstərici olarsa “D” ilə qiymətləndirilir. 
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Cədvəl 37. Ehtiyat Fondları barədə məlumat, mln. manatla  

 

Nəzərdə 
tutulan 
məbləğ 

imzalanmış 
sərəncamlara 

əsasən ayrılması 
nəzərdə tutulan 

məbləğ 

30.12.21-ci il 
tarixə faktiki 

açılmış 
maliyyələşdirmə 

məbləği 

 Sərəncam 
verilməmiş 

vəsait 
qalığı   

imzalanmış 
sərəncamlara 

əsasən 
açılmamış 

maliyyələşdirmə  

Dövlət Büdcəsinin Ehtiyat 
Fondu 692,7 689,5 681,1 3,2 8,4 

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Ehtiyat 

Fondu 475,0 474,8 474,6 0,2 0,2 

Cədvəl müvafiq hesabat məlumatları əsasında Hesablama Palatası tərəfindən hazırlanmışdır. 

 

Hesabat ilində imzalanmış sərəncamların rüblər üzrə təhlili göstərir ki, Dövlət büdcəsinin 

Ehtiyat Fondu üzrə həm say ifadəsində, həm də məbləğ ifadəsində ən böyük xüsusi çəki 4-cü rübə, 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu üzrə isə say ifadəsində 3-cü rübə, məbləğ 

ifadəsində 4-cü rübə aid olmuşdur (Cədvəl 38). 

Cədvəl 38. Ehtiyat Fondları üzrə sərəncamların rüblər üzrə bölgüsü  

Rüblər 
Sərəncamların 

sayı 

Ümumi sərəncam 
sayında xüsusi 

çəkisi,%-lə 

Sərəncamlarla 
nəzərdə tutulan 

vəsait, mln. manatla 

Xüsusi çəkisi, %-
lə 

Dövlət Büdcəsinin Ehtiyat Fondu 

1 7 13,7 16,3 2,4 

2 9 17,7  32,7 4.7 

3 17 33,3 113,0 16,4 

4 18 35,3 527,5 76,5 

Cəmi 51 100 689,5 100 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu 

1 0 0 0 0 

2 11 31.4 53,1  11,2 

3 14 40.0 69,9 14,7 

4 10 28.6 351,8 74,1 

Cəmi 35 100 474,8 100 

Cədvəl müvafiq hesabat məlumatları əsasında Hesablama Palatası tərəfindən hazırlanmışdır. 

 

5.2.1.1.2 2021-ci ilin dövlət büdcəsində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Ehtiyat Fondu və Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu üzrə vəsaitlər qanunvericiliklə 

müəyyən edilmiş çərçivəyə əsasən icra olunmuş, xərc edilmiş məbləğ əvvəlki illə 

müqayisədə artmış, əksər layihələr üzrə icra səviyyəsi 100% olmuşdur. 

2021-ci ildə dövlət büdcəsində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu üzrə 

təyinat məbləği 475,0 mln. manat müəyyən olunmuş, 35 sərəncama əsasən il ərzində 24 quruma və 

dini icmalara maliyyə yardımı üzrə 40  layihə üçün ayrılması nəzərdə tutulan 474,8 mln. manata 

qarşı kassa icrası 470,1 mln. manat olmaqla sərəncam verilmiş məbləğdən 4,7 mln. manat az 

olmuşdur. İcra edilmiş vəsait 2020-ci ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 34,8 mln. manat və ya 

8,0 % çoxdur.  

2021-ci ildə Prezidentin Ehtiyat Fondundan ayrılmış xərclərin layihələr üzrə icra səviyyəsi 

aşağıdakı kimi olmuşdur: 

 1 layihə (4,0 mln. manat) üzrə ümumiyyətlə vəsait icra edilməmiş; 

 3 layihə üzrə icra səviyyəsi müvafiq olaraq 93,0%- 98,0% aralığında dəyişmiş; 
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 digər layihələr üzrə 100,0% icra olmuşdur. 

Hesabat ilində Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu üzrə təsdiq edilmiş 110,0 mln. manata qarşı 

dürüstləşmiş təyinat məbləği 692,7 mln. manat müəyyən olunmuş, Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 51 sərəncamına əsasən nəzərdə tutulan 689,5 mln. manata qarşı 680,4 mln. 

manat kassa icrası olmuşdur ki, bu da sərəncam verilmiş məbləğdən 9,1 mln. manat azdır.  

Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondundan ayrılmış xərclərin layihələr üzrə icra səviyyəsi aşağıdakı 

kimi olmuşdur: 

 1 layihə (0,4 mln. manat məbləğində) üzrə xərclər ümumiyyətlə icra edilməmiş;  

 3 layihə üzrə  93,0%-97,0% səviyyəsində dəyişmiş; 

 qalan layihələr 100,0% səviyyəsində icra olunmuşdur. 

 

5.2.1.2. Məqsədli büdcə fondlarının icrası 

 

5.2.1.2.1 Hesabat ilində dövlət büdcəsinin icrası barədə hesabatda məqsədli 

büdcə fondlarının icrası barədə məlumatlar əvvəlki illərə nisbətən geniş təqdim 

edilmiş, hüquqi aktlarda məqsədli büdcə fondlarına birbaşa aid edilməsi təsdiqini 

tapmayan, lakin məqsədli büdcə fondu kimi nəzərə alınan bir neçə fond barədə 

məlumatlar hesabata daxil edilmiş, Hesablama Palatası təhlillərə əsaslanaraq bu 

sahədə hüquqi aktlarda və hesabatlılıqda uyğunsuzluqların hələ də tam aradan 

qaldırılmadığı qənaətinə gəlmişdir. 

Dövlət büdcəsinin icrası barədə Hesabatın “Məqsədli büdcə fondları üzrə gəlir və xərclərin 

icrası” altbölməsi üzrə təqdim edilmiş məlumatların həcmi əvvəlki illərə nisbətən artırılmışdır. 

“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondu və Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat 

Fondu ilə bağlı məlumatlarla yanaşı, ilk dəfə olaraq Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Dövlət Fondu, 

Meşələrin Qorunub Saxlanılması və Təkrar İstehsalı Fondu, Mineral Xammal Bazasının Bərpası 

üzrə Dövlət Fondu, Su Bioresurslarının Artırılması, Bərpası və Mühafizəsi Fondu, Xüsusi mühafizə 

olunan təbiət ərazilərinin idarə edilməsi və mühafizəsi üçün yaradılan müvafiq idarələrin xüsusi 

fondları barədə də məlumatlar daxil edilmişdir. 

Hesablama Palatasının bu istiqamətdə apardığı təhlil məqsədli büdcə fondları üzrə faktiki 

uçotun qanunvericiliyə tam uyğun olmadığını, bəzi fondların fəaliyyətini tənzimləyən hüquqi aktlarda 

bu fondların məqsədli büdcə fondlarına aid edilməsi ilə bağlı konkret müddəaların olmamasını 

göstərir. 

2020-ci ildən qüvvəyə minmiş yeni vahid büdcə təsnifatında dövlət gəlirləri istiqaməti üzrə 

məqsədli büdcə fondlarının gəlirlərinə Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondunun daxilolmaları,sair 

məqsədli fondların daxilolmaları, Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fondunun 

daxilolmaları, məqsədli büdcə fondlarının büdcədənkənar daxilolmalarına isə “Meşələrin Qorunub 

Saxlanılması və Təkrar İstehsalı Fondu”ndan daxilolmalar, “Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Dövlət 

Fondu”ndan daxilolmalar, “Mineral-Xammal Bazasının Bərpası üzrə Dövlət Fondu”ndan 
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daxilolmalar, Xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin idarə edilməsi və mühafizəsi üçün yaradılan 

müvafiq idarələrin xüsusi fondlarından daxilolmalar, Su bioresurslarının artırılması, bərpası və 

mühafizəsi Fonduna daxilolmalar, İcra məmurlarının xüsusi Fonduna daxilolmalar aid edilir.  

Məqsədli büdcə fondlarından “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun gəlir və xərcləri 

dövlət büdcəsində əks etdirilsə də, Təminat Fondunun gəlir və xərcləri dövlət büdcəsinə tam mənada 

aid edilməmişdir. Bundan əlavə, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi fəaliyyətinə aid olan fondların 

gəlirləri Məqsədli büdcə fondlarının büdcədənkənar daxilolmaları kimi uçota alınsa da, xərclərinin 

uçotu funksional təsnifatın “Məqsədli büdcə fondları” köməkçi bölməsində deyil, “Ətraf mühitin 

mühafizəsi” bölməsində proqnozlaşdırılmış və icra edilmişdir. Qeyd edək ki, bu məsələlər 2022-ci 

ilin dövlət büdcəsində nəzərə alınmışdır. Bundan əlavə, hesabat ilində də Azərbaycan Biznesinin 

İnkişafı Fondunun üzrə isə məlumatlar ümumiyyətlə büdcənin icrası barədə hesabata daxil 

edilməmişdir.  

Hesablama Palatası müvafiq fondların fəaliyyətini tənzimləyən hüquqi aktlarda bu fondların 

məqsədli büdcə fondlarına aid edilməsi ilə bağlı konkret müddəaların olmamasını da qeyd edir. Belə 

ki, Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu 2 hüquqi şəxsin birləşməsi əsasında yaradılsa da, nə 

Fondun, nə də hüquqi şəxslərin fəaliyyətini tənzimləyən hüquqi aktlarda onların məqsədli büdcə 

fondu olduğu qeyd edilməmişdir. Eyni zamanda, Meşələrin Qorunub Saxlanılması və Təkrar 

İstehsalı Fondu, Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Dövlət Fondu, Mineral-Xammal Bazasının Bərpası 

üzrə Dövlət Fondu barədə müvafiq tənzimlənmələrdə də bu fondların məqsədli büdcə fondu olması 

konkret müəyyən edilməmişdir.   

 

5.2.1.2.2 Hesabat ilində “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun gəlirləri 

əvvəlki illə və proqnozla müqayisədə çox, xərcləri proqnoza bərabər olmaqla əvvəlki 

ildən az icra edilmiş, qanunvericilikdə müəyyən edilməsinə baxmayaraq Fondun qalıq 

vəsaitləri Fondun gəlirlərinə aid edilməmişdir.  

Hesabat ili üzrə “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun gəlirləri 290,0 mln. manat 

proqnoza qarşı 421,9 mln. manat və ya 145,5% səviyyəsində icra edilmişdir. Qeyd olunan icra 

məbləği 2020-ci ilin icra göstəricisindən 31,8% çoxdur ki, bu da əsasən idxal olunan minik 

avtomobillərinə tətbiq olunan aksiz vergisi və idxal olunan avtonəqliyyat vasitələrinə tətbiq edilən 

gömrük rüsumu ilə bağlı gəlirlərin artması hesabına olmuşdur. 

Hesabat ilində “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun xərcləri üzrə proqnoz və icra 

göstəriciləri əvvəlki ildə olduğu kimi bir-birinə bərabər olmaqla 290,0 mln. manat təşkil etmişdir ki, bu 

da 2020-ci ilin icra göstəricisindən 3,3% azdır. Təqdim edilmiş məlumatlara əsasən vəsait ölkə 

ərazisində ümumi istifadədə olan respublika və yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının və onlarla 

əlaqədar mühəndis qurğularının, təhkim zolaqlarının istifadəsi, saxlanılması və istismarına 

yönəldilmişdir. 

Fonddan ayrılan vəsaitin Agentliyin tabeliyində olan idarələrin balansındakı yolların texniki 

xarakteristikasına və təmirə olan ehtiyaclara uyğun olmayaraq  qeyri-mütənasib bölüşdürülməsi, 
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xərclər smetasında nəzərdə tutulmadığı halda əsas vəsaitlərin və bioloji aktivlərin alınmasına və 

kreditlərin  qaytarılmasına vəsaitin  yönəldilməsi avtomobil yollarının daima istifadəyə yararlı 

vəziyyətdə saxlanılması imkanlarını azaltmış, bəzi təşkilatlar tərəfindən  təmir işlərinə ümumi vəsaitin 

cüzi hissəsi yönəldilmişdir.    

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 dekabr 2018-ci il tarixli 852 nömrəli sərəncamı ilə 

təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə dair 2019–2023-cü illər 

üçün Dövlət Proqramı”nın icrası tam təmin edilməmişdir ki, bu da dövlət proqramında nəzərdə 

tutulmuş hədəflərə çatmamaq riskini yaratmışdır. 

Təqdim edilmiş məlumatlara əsasən 2021-ci ilin sonuna müvafiq Fond üzrə qalıq 181,4 mln. 

manat təşkil etmişdir ki, bu da ilin əvvəli ilə müqayisədə 3,7 dəfə çoxdur. Qeyd edək ki, həm “Büdcə 

sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda, həm də Fondun fəaliyyətini 

tənzimləyən “Avtomobil yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun vəsaitinin ölkə ərazisində ümumi 

istifadədə olan respublika və yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının saxlanması və təmiri üçün 

xərclənməsi Qaydaları”nda Fondun hesabında ilin sonuna qalan vəsaitin növbəti ildə onun gəlirlərinə 

daxil edilməsi ilə bağlı tələbin müəyyən edilməsinə baxmayaraq, 2021-ci ildə qalıq vəsaitlər Fondun 

gəlirlərinə aid edilməmişdir.  

Eyni zamanda, “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 5-ci 

maddəsində göstərilən “müstəqil mədaxil mənbələrinə malik olan məqsədli büdcə fondları” sözləri 

də bir sıra suallara yol açır. Belə ki,  müstəqil mədaxil mənbələri anlayışının tərifinin və sərhədlərinin 

qanunvericilikdə təsbit edilməməsi fonunda, təcrübədə birbaşa dövlət büdcəsinin gəlirləri hesab 

edilməli bəzi mədaxil mənbələri Fondun müstəqil mədaxil mənbəyi kimi qeyd edilir.  

 
5.2.1.2.3 Hesabat ilində “Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat 

Fondu”nun funksional xərclərinin gəlirlərini üstələməsinin, dövlət borcu sayılan şərti 

öhdəliklərdə müşahidə edilən artımın Fondun funksiyalarının yerinə yetirilməsi 

imkanlarını məhdudlaşdıracağı barədə qənaətə gəlinmişdir.  

“Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fondu” məqsədli büdcə fondunun 

formalaşması üçün dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirlərindən ayrıca 2016-2021-ci illərdə 

vəsait ayrılmamışdır. 

Təminat Fondunun vəsaitlərinin qalığı (yerləşmədə və idarəetmədə olan vəsaitlərlə birlikdə) 

hesabat ilinin əvvəlinə 967,7 mln. manat, 562,1 mln. ABŞ dolları və 27,3 mln. Avro təşkil etdiyi halda, 

hesabat ilinin sonuna 24,0 mln. manat, 480,0 mln. ABŞ dolları təşkil etmişdir. 

Hesabat ilində isə ümumilikdə Təminat Fonduna daxil olmuş 235,4 mln. manatdan 5,0 mln. 

manatı dövlət zəmanətinin verilməsi üçün əsas borcalandan alınan birdəfəlik əvəzsiz haqq, 0,02 

mln. manatı vəsaitlərin idarə olunmasından əldə olunan gəlir, 75,7 mln. manatı təkrar borc sazişləri 

üzrə daxilolmalar, 154,6 mln. manatı isə dövlət borcuna xidmətlə əlaqədar dövlət büdcəsində 

nəzərdə tutulan xərclərin il ərzində qənaət olunmuş hissəsindən Fonda köçürülmüş məbləğdən  

ibarət olmuşdur. 
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2021-ci il ərzində Fondun daxilolmalarında təkrar borc sazişləri üzrə 2020-ci illə müqayisədə 

azalma (200,7 mln. manat) müşahidə edilmiş, ümumilikdə isə 570,3 mln. manat proqnoza qarşı 

13,4% vəsait adı çəkilən mənbə üzrə Fonda geri qayıtmışdır. "AzİnTelekom" MMC və Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti istisna olmaqla digər təşkilatlar tərəfindən qrafik üzrə müəyyən 

edilmiş məbləğ ödənilməmişdir. 

Fondun 450,0 mln. ABŞ dolları məbləğində vəsaiti 2019-cu ildə Dövlət Neft Fonduna 

idarəetməyə verilmiş, 2021-ci il ərzində vəsaitlərin idarəedilməsi üzrə hesablanmış faiz 55,0 min 

ABŞ dolları (gəlirlilik 0,01%) təşkil etsə də, Təminat Fonduna 11,2 min ABŞ dolları daxil olmuşdur. 

2021-ci ilin dövlət büdcəsinin icrası barədə büdcə gəlirlərinin təsnifatı üzrə təqdim olunmuş 

hesabata əsasən Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondunun daxilolmaları 235,4 mln. 

manat təşkil etmişdir. Lakin Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 

icrası ilə bağlı təqdim edilən hesabatlarda Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondunun 

daxilolmaları üzrə 2021-ci ildə proqnoz və bu mənbə üzrə faktiki daxilolmalar qeyd olunmamışdır. 

2021-ci il 24 dekabr tarixində “Dövlət borcu haqqında” Qanununa müvafiq dəyişikliklər edilmiş, 

dəyişiklikdən sonra “Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fondu” hüquqi şəxs 

yaratmadan təsis edilmiş büdcədənkənar dövlət fondu kimi təsnifləşdirilmişdir. 

2021-ci ildə “Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fondu”nun vəsaitindən 

ümumilikdə 1373,6 mln. manat, o cümlədən 1215,4 mln. manat, 58,0 mln. ABŞ dolları (98,7 mln. 

manat) və 29,8 mln. avro (59,5 mln. manat) istifadə edilmişdir (Cədvəl 39). İstifadə edilmiş vəsaitin 

880,0 mln. manatını dövlət büdcəsinə transfert təşkil etmiş, bir sıra dövlət müəssisələrinin dövlət 

zəmanətli borcları üzrə üzərlərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirə bilməməsi səbəbindən isə 

ümumilikdə 493,6 mln. manat, o cümlədən Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 215,1 

mln. manat, “Azərenerji” ASC-nin 101,2 mln. manat, “Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin 34,8 mln. 

manat, “Azərişıq” ASC-nin 22,5 mln. manat və “Aqrarkredit” QSC-nin 120,0 mln. manat məbləğindəki 

öhdəlikləri Təminat Fondunun vəsaiti hesabına icra olunmuşdur ki, bu da 2020-ci ilin müvafiq icra 

göstəricisi ilə müqayisədə 78,4 mln. manat və ya 18,9% çoxdur. Təminat Fondunun avro ilə 

əməliyyatları üzrə avronun manata qarşı məzənnəsinin dəyişməsi ilə əlaqədar ilin sonuna 2,1 mln. 

manat məbləğində mənfi məzənnə fərqi yaranmışdır. 

Təqdim edilmiş məlumatlara əsasən 01.06.2021-ci il tarixə dövlət zəmanəti əsasında cəlb 

olunan vəsait xarici dövlət zəmanəti üzrə 7324,5 mln. ABŞ dolları, daxili dövlət zəmanəti üzrə isə 

11760,9 mln. manat təşkil etmişdir. 01.01.2021-ci il tarixində xarici dövlət borcu üzrə şərti öhdəliyin 

həcmi 1225,9 mln. manat, daxili dövlət borcu üzrə isə 216,3 mln. manat olmuş, hesabat ilində 

Fondun vəsaiti hesabına 493,6 mln. manat və xarici borca xidmət xərclərindən isə 249,4 mln. manat, 

ümumilikdə 743,0 mln. manat vəsait şərti öhdəliklərin ödənilməsinə yönəldilmişdir. Ümumilikdə şərti 

öhdəliklərin həcmi 01.01.2021-ci il tarixə 1442,2 mln. manat olmuşdur ki, bunun da 743,0 mln. manatı 

və ya 51,5% Fondun və dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilmişdir. 

01.01.2022-ci il məlumatlarına əsasən xarici borc üzrə şərti öhdəliklərin 1261,9 mln. manat, 

daxili borc üzrə isə 561,3 mln. manat ümumilikdə 1823,2 mln manat təşkil etdiyi, eyni zamanda 
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Fondun xərclərinin 2019-cu ildə 1274,2 mln. manat, 2020-ci il üzrə 646,4 mln. manat olduğu, Fondun 

funksional fəaliyyətinin əsas gəlir mənbəyi hesab edilən təkrar borc sazişləri üzrə daxilolma 

maddəsindən 2021-ci ildə 570,3 mln. manat daxilolma proqnozuna qarşı cəmi 75,7 mln. manat vəsait 

daxil olduğu müəyyən edilmişdir. 

Cədvəl 39. 2018-2021-ci illərdə Təminat Fondunun xərcləri barədə məlumat, min manatla 

 2018* 2019* 2020* 2021* 
AZN 0,2 33 215,9 288 049,1 1 215 468,2 

ABŞ dolları 495 043,8 479 122,3 152 763,4 58 033,1 

AVRO 324,6 213 234,8 47 553,9 29 794,7 

CƏMİ: 842 223,86 1 274 193,4 646 404,4 1 373 713,9 

*2019-cu ildə Dövlət borcuna xidmət xərclərinə Fondun vəsaiti hesabına 1156,8 mln. manat məbləğində vəsait xərc edilmişdir. 2020-ci 
ildə xarici dövlət borcu üzrə faiz və əsas borc ödənişləri üzrə nəzərdə tutulmuş məbləğdən artıq xərc icra edilmişdir ki, bu da Təminat 
Fondu hesabına (231,2 mln. manat) olmuşdur. 2021-ci ildə 880,0 mln. manat Dövlət büdcəsinə transfert olmuşdur. 

 

Beləliklə, dövlət borcu və dövlət zəmanətli borc öhdəliklərinin iri həcmli olması dövlət zəmanətli 

borc öhdəliklərinin icraçı təşkilatlar tərəfindən vaxtında ödənilməməsi və ya qismən ödənilməsi şərti 

öhdəliklərin də həcmini artırır ki, bu da dövlət büdcəsi və Təminat Fondu tərəfindən həmin 

öhdəliklərin maliyyələşdirilməsi üzrə risklərə səbəb ola bilər.  

 

5.2.1.2.4 Hüquqi aktlarda məqsədli büdcə fondlarına birbaşa aid edilməsi 

təsdiqini tapmayan, lakin məqsədli büdcə fondu kimi nəzərə alınan 5 Fond üzrə 

hesabat ilində ümumilikdə daxil olmuş vəsait xərclənmiş vəsaiti üstələmiş, bu da 

müvafiq fondlar üzrə yaranmış qalıq vəsaitlərin artımına səbəb olmuş, əvvəlki illərdə 

olduğu kimi qalıq vəsaitlər gəlirlərə aid edilməmişdir. 

 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təqdim etdiyi məlumatlara əsasən 5 məqsədli büdcə 

fondu üzrə 2021-ci ilin sonuna qalıq ümumilikdə 38,6 mln. manat olmaqla(aidiyyəti üzrə köçürülmüş 

vəsait nəzərə alınmaqla)  hesabat ilinin əvvəli ilə müqayisədə 6,7 mln. manat və ya 20,9% artmaqla 

ekoloji məsələlərin həllinə yönəldilməmiş və istifadəsiz qalmışdır. Qalığın 26,4 mln. manatı Ətraf 

Mühitin Mühafizəsi üzrə Dövlət Fondu (ƏMMDF), 7,9 mln. manatı Meşələrin Qorunub Saxlanılması 

və Təkrar İstehsalı Fondu (MQSF), 2,2 mln. manatı Xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin idarə 

edilməsi və mühafizəsi üçün yaradılan müvafiq idarələrin xüsusi fondları, 0,4 mln. manatı Su 

bioresurslarının artırılması, bərpası və mühafizəsi Fondu (SBAMF), 1,7 mln. manatı Mineral Xammal 

Bazasının Bərpası üzrə Dövlət Fondu (MXBBF) üzrə yaranmışdır. Fondların son 10 ildə gəlir və 

xərclərinin təhlili göstərir ki, ilin sonuna maliyyə vəsaitlərinin qalığı 2018-ci ilin sonundan surətlə 

davamlı olaraq artmışdır. Artım Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Dövlət Fondunun gəlirlərinin əvvəlki 

illərlə müqayisədə dəfələrlə artmasına baxmayaraq xərclərinin aşağı səviyyədə icra edilməsi 

hesabına yaranmışdır. 

 2021-ci ildə ETSN-in 5 fondu üzrə illik cəmi 11,05 mln. manat vəsait daxil olmuş və bu gəlirin 

əsas hissəsi (89,0%-i)  3 fondun hesabına, o cümlədən 38,8%-i ƏMMDF, 30,2%-i MQSF  və 20,0%-

i  MXBBF hesabına, qalan hissəsi isə  (11,0%-i) 2 fondun hesabına təmin edilərək , 9,7%-i XMOƏİF 

və  1,3%-i SBAMF hesabına formalaşmışdır (Cədvəl 40). Əvvəlki illərdə olduğu kimi 2021-ci ildə də 
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Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin fəaliyyət sahəsinə aid olan məqsədli büdcə fondlarının 

gəlirlər və xərclər icrasına təqdim edilmiş hesabatlarda gəlirlər hissəsində daxilolmalar bir qayda 

olaraq cəm şəklində göstərilərək daxilolma istiqamətləri və mənbələr (cərimələr, iddia məbləğləri və 

ödəmələr) üzrə ayrıca verilməmişdir. 

Təhlil göstərir ki, Fondlar üzrə il ərzində daxil olan vəsaitin cəmi 37,1%-i və ya 4,1 mln. manatı 

ekoloji tədbirlərə xərclənmişdir ki, bu da fondların yaradılması zamanı normativ aktlarla onların 

qarşısına qoyulan məqsəd və tədbirlərin (o cümlədən təbiətin mühafizəsi obyektlərinin tikintisinin, 

yenidən qurulmasının  maliyyələşdirilməsinə, təbii ekoloji sistemlərin bərpasına, meşələrin 

bərpasına və meşəsalma işlərinə və sairə) tam yerinə yetirilməsinə imkan verməmişdir. 
 

Cədvəl 40. Məqsədli büdcə fondunun gəlir və xərcləri haqqında məlumat, mln. manatla  

Fondlar  

2020 2021 

İlin 
əvvəlinə 

qalıq 

il ərzində 
daxi 

olmuşdur 

il ərzində 
xərclənmiş

dir 

İlin 
əvvəlinə 

qalıq 

Il ərzində 
daxil 

olmuşdur 

Il ərzində 
xərclənmiş

dir 

Ətraf Mühitin Mühafizəsi  üzrə Dövlət Fondu  23,07 1,16 0,97 23,26 4,29 0,86 

Meşələrin qorunub Saxlanması və Təkrar 

İstehsalı Fondu 3,15 3,72 0,46 6,35 3,34 1,81 

Xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin idarə 

edilməsi və mühafizəsi üçün yaradılan müvafiq 

idarələrin xüsusi fondları 1,31 0,64 0,12 1,83 1,07 0,71 

Su Bioresurslarının Artırılması və Mühafizəsi 

Fondu  0,21 0,11 0,05 0,26 0,14  

Mineral Xammal Bazasının Bərpası Fondu 0,61 0,60 0,97 0,24 2,21 0,71 

Cəmi 28,35 6,23 2,57 31,94 11,05 4,09 

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.  

 

Ayrı-ayrı fondlar üzrə xərclər smetası üzrə təsdiq edilmiş xərclərin icra səviyyəsi aşağı olmuş, 

o cümlədən Meşələrin qorunub Saxlanması və Təkrar İstehsalı Fondu üzrə il ərzində daxil olmuş 

vəsaitin 54,2%-i, Xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin idarə edilməsi və mühafizəsi üçün 

yaradılan müvafiq idarələrin xüsusi fondları üzrə 66,4%-i, Mineral Xammal Bazasının Bərpası Fondu 

üzrə 32,1%-i, Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Dövlət Fondu üzrə 20,0%-i xərcləndiyi halda, gəlirlər və 

xərclər smetasında nəzərdə tutulsa da, Su Bioresurslarının artırılması və mühafizəsi Fondu üzrə 

vəsait xərclənməmişdir.  

Fondların gəlirləri və xərcləri arasında qeyri-mütənasibliyin olması, xərclərin icra səviyyəsinin 

aşağı olması, fondların vəsaitlərinin istifadə istiqamətlərinə uyğun olaraq müvafiq ekoloji 

istiqamətlərdə fəaliyyətlərin və tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə sərf olunması üzrə nəzərdə tutulan 

vəsaitin istifadəsiz qalması  və bəzi hallarda belə fəaliyyətlərin büdcə vəsaiti hesabına həyata 

keçirilməsi, fondların vəsaitlərinin istifadəsinin səmərəli olmadığını göstərən risk faktoru kimi 

qiymətləndirilə bilər.  
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5.2.1.3. Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşunun icrası 
 

5.2.1.3.1 Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşunun məbləğində əvvəlki illə müqayisədə 

azalma müşahidə edilsə də, ötən illərdəki kimi, həmin xərclərin əsas hissəsi 

infrastruktur layihələrinin icrasına yönəldilmişdir.  

2021-ci ildə işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası üçün dövlət 

büdcəsindən 2,2 mlrd. manat məbləğində vəsait əsasən infrastruktur layihələrinin icrasına 

yönəldilmişdir. 2020-ci il və 2021-ci illər üzrə dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üçün 

nəzərdə tutulan vəsaitin bölgüsünə daxil olan layihələrin icra vəziyyəti barədə təqdim edilmiş icmal 

hesabata əsasən aparılmış hesablamalara əsasən, dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üçün nəzərdə 

tutulan vəsaitlərin infrastruktur təyinatlı layihələrin icrasına istifadə olunmuş vəsaitin xüsusi çəkisi 

həmin illərdə təqribən eyni olmuşdur (müvafiq olaraq 2020-ci ildə 67,5%, 2021-ci ildə 65,%). (Cədvəl 

41).  

Cədvəl 41. Dövlət büdcəsinin əsaslı vəsait qoyuluşunun istiqamətlər üzrə istifadəsi, mln. manat 
Göstəricilər 2020   2021-ci il 2020-ci ilin icrası 

ilə müqayisə 

Dövlət əsaslı vəsait 
qoyuluşu 

icra xüs. 
çəki 

nəzərdə 
tutulub 

istifadə xüs. 
çəki 

fərq fərq 

məbləğ məbləğ lay. 
sayı 

məbləğ məblə
ğ 

faiz məbləğ faiz 

İnfrastruktur layihələri 3204,3 67,5 1934,8 259 1628,3 65,0 -306,5 84,2 -1576,0 50,8 

Sosial yönümlü layihələr 779,8 16,4 704,9 228 682,0 27,2 -22,9 96,8 -97,9 87,4 

Müdafiə və hüquq-
mühafizə orqanlarına aid, 
habelə digər layihələr 

763,6 16,1 195,3 28 195,2 7,8 -0,1 
 

99,9 -568,4 25,6 

Cəmi,  
o cümlədən 

4747,8 100,0 2835,0 515 2505,5 100,0 -329,5 88,4 -2242,3 52,8 

Layihələr üzrə xarici 
kreditlər istisna olmaqla 
dövlət əsaslı vəsait 
qoyuluşu 

3947,3  2225,0  2158,9  -66,1 97,0 -1788,4 54,7 

Xarici kreditor qurumlarla 
birgə maliyyələşmə 
əsasında həyata 
keçirilən layihələr üzrə 
kreditlər 

800,5  610,0  346,6  -263,4 56,8 -453,9 43,3 

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 
 

 

5.2.1.3.2 Hesabat ilində də dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərcləri üzrə keçid 

layihələr üstünlük təşkil etmişdir. 

Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üçün nəzərdə tutulan vəsaitlərin bölgüsünə daxil edilmiş 515 

layihədən 291-i keçid, 224-ü isə yeni layihələr olmuşdur ki, bu layihələrin maliyyələşdirilməsinə 

müvafiq olaraq 2124,8 mln. manat və 385,8 mln. manat vəsait yönəldilmişdir. “İcmal hesabat”a 

əsasən, 2021-ci il ərzində 147 layihənin icrası yekunlaşdırılmışdır ki, dövlət büdcəsindən həmin 

layihələr üzrə hesabat ilində 445,2 mln. manat, icrasına başlanandan isə 1753,0 mln. manat 

məbləğində maliyyələşdirmə aparılmışdır.  

 “Azərbaycan Respublikası Dövlət İnvestisiya Proqramının tərtibi, icrası, monitorinqi və 

qiymətləndirilməsi Qaydaları”nın 3.21-ci bəndinə əsasən 2021-ci il üzrə Dövlət əsaslı vəsait 

qoyuluşu (investisiya xərcləri) üçün nəzərdə tutulan vəsaitlərin bölgüsünə daxil edilən layihələr üzrə 
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ayrılmış və istifadə olunmuş vəsaitlər, habelə layihələrin icrası barədə sifarişçi təşkilar tərəfindən 

təqdim edilmiş hesabatların təhlilinə əsasən qeyd etmək olar ki, başa çatdırılmış layihələr üzrə isə 

bir sıra obyektlərin vaxtında istismara qəbulu rəsmiləşdirilməmişdir. 

Hesablama Palatası tərəfindən aparılmış nəzarət tədbirlərinin nəticələrinə əsasən qeyd etmək 

olar ki, bəzi hallarda dövlət investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi nəticəsində başa çatmış 

obyektlərin sifarişçi təşkilatlar tərəfindən maliyyə hesabatlarında vaxtında və tam həcmdə əks 

olunmaması halları müşahidə edilmişdir. 

“Azərbaycan Respublikası Dövlət İnvestisiya Proqramının tərtibi, icrası, monitorinqi və 

qiymətləndirilməsi Qaydaları”nın 3.4.5-ci bəndinə uyğun olaraq, dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üçün 

nəzərdə tutulan vəsaitlərin bölgüsünə daxil edilmiş yeni layihələrdən 99-u layihə-smeta sənədlərinin 

hazırlanması üzrə olmuşdur ki, bu məqsədə 9,7 mln. manat istifadə edilmişdir. Bundan 72 obyekt 

üzrə layihələndirmə işləri başa çatdırılmış, 14-ü üzrə 7,2 mln. manat məbləğində nəzərdə tutulmuş 

maliyyələşdirmə aparılmamışdır. 

 

5.2.1.3.3 Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üzrə 2021-ci ildə nəzərdə tutulmuş 

xərclərin hesabat ilində tam istifadə olunmaması əsasən xarici kreditor qurumlarla 

birgə maliyyələşmə əsasında həyata keçirilən layihələr üzrə kreditlərin məbləğindən 

və müvafiq olaraq həmin layihələrdə Azərbaycan tərəfinin payından az istifadə ilə 

bağlı olmuşdur.    

“2021-ci il dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərcləri üçün nəzərdə tutulmuş 

vəsaitin icrası barədə Məlumat”a əsasən, xarici kreditor qurumlarla birgə maliyyələşmə əsasında 

həyata keçirilən layihələrin icrası üçün ümumilikdə 2021-ci ildə 759,2 mln. manat nəzərdə tutulmuş, 

474,4 mln. manat icra edilmişdir (Cədvəl 42).  

Cədvəl 42. Xarici kreditor qurumlarla birgə maliyyələşmə əsasında həyata keçirilən layihələr üzrə 
kreditlərdən istifadə, mln.manat 

Göstəricilər Xarici kreditor qurumlarla birgə maliyyələşmə əsasında həyata keçirilən layihələr 
üzrə 

Beynəlxalq maliyyə-kredit qurumlarının 
payı 

Azərbaycan tərəfinin payı 

İllər 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Proqnoz 1143,5 951,0 610,0 471,9 245,3 149,2 

İstifadə 985,3 800,5 346,6 471,3 244,2 127,8 

Fərq 158,2 150,5 263,4 0,6 1,0 21,4 

Faiz 86,2 84,2 56,8 99,9 99,6 85,6 

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 
2019-cu ildən başlayaraq, xarici kreditor qurumlarla birgə maliyyələşmə əsasında həyata 

keçirilən layihələr üzrə kreditlər dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərinin məbləğinə daxil edildiyindən 

həmin xərclər üzrə ümumi icra vəziyyəti beynəlxalq maliyyə-kredit qurumları ilə birgə həyata keçirilən 

layihələrin icrası üçün nəzərdə tutulan vəsaitlərdən istifadə səviyyəsi ilə bağlı olmuşdur. 2019-cu və 

və 2020-ci illərdə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərinin icrası müvafiq olaraq 97,3% və 96,7% 

olduğu halda, 2021-ci ildə 88,4% təşkil etmişdir. 
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Xarici kreditor qurumlarla birgə maliyyələşmə əsasında həyata keçirilən layihələr üzrə 2021-ci 

ildə kreditlərdən nəzərdə tutulandan 263,4 mln. manat və ya 43,2% az istifadə olunmuşdur ki, bu 

icrasına yeni başlanılan layihələr üzrə imzalanan kredit sazişlərinin gecikmələrlə rəsmiləşdirilməsi, 

müvafiq olaraq tikinti və məsləhət xidmətləri üzrə satınalma prosedurlarının vaxtında 

başlanılmaması, bir sıra sənədləşmə, müqavilələrin bağlanması və təsdiq prosedurlarının əsassız 

uzadılması, beynəlxalq layihələrdə bəzi layihələrin tərtibi ilə tikinti işlərinin paralel aparıldığı üçün 

layihələrdə dəyişikliklər və yenilənmələrə, habelə digər müxtəlif səbəblərdən podratçı təşkilatlar 

tərəfindən tikinti-quraşdırma işlərinin müqavilə şərtlərindən fərqli müddətlərdə icrasına görə baş 

vermişdir. 

Beynəlxalq maliyyə-kredit qurumları ilə birgə həyata keçirilən layihələr üzrə nəzərdə tutulan 

(ayrılan) vəsaitlərdən aşağı istifadə dinamikası xüsusilə ən böyük paya (649,4 mln. manat və ya 

85,5%) malik olan avtomobil və dəmir yolları sektorları üzrə olmuşdur. Belə ki, bu hallar Azərbaycan 

Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi üzrə 2 layihə, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC üzrə 2 layihə və 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi üzrə 1 layihənin icrası prosesində baş vermişdir. 

Bununla yanaşı, qeyd etmək olar ki, icraçısı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi olan 

“Regional Yol və İnkişaf layihəsi” üzrə istifadəsi 2021-ci ildə proqnozlaşdırılmış 10,0 mln. manat 

ekvivalenti məbləğində kredit vəsaiti üzrə maliyyələşdirmə aparılmamışdır. Həmin layihənin həyata 

keçirilməsinə dair Dünya Bankı ilə müvafiq kredit sazişi 2021-ci il 27 oktyabr tarixində imzalanmış, 

borc öhdəliyi 2021-ci il 17 noyabr tarixindən yaranmışdır. 

“İcmal hesabat”a əsasən, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC tərəfindən həyata keçirilən 

“Dəyişən cərəyanla işləyən 50 ədəd lokomotivin alınması” layihəsi üzrə xarici kreditor (“Societe 

Generale”) tərəfindən kredit xətti üzrə podratçı şirkətə ödənilmiş 129,3 mln. manat ekvivalenti 

məbləğində vəsait də nəzərə alındıqda 2021-ci ilin dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu 

(investisiya xərcləri) üçün xarici kreditor qurumlarla birgə maliyyələşmə əsasında həyata keçirilən 

layihələr üzrə kreditlərin məbləği kimi müəyyənləşdirilmiş 739,3 mln. manat vəsaitdən 475,9 mln. 

manat (64,4%) maliyyələşmə həyata keçirilmişdir. 

Beynəlxalq maliyyə-kredit qurumları ilə birgə həyata keçirilən və 2021-ci ildə xarici kredit və 

dövlət büdcəsi vəsaitləri hesabına maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulan 13 layihədən 7-si nəqliyyat, 

2-si su təchizatı və kanalizasiya sisteminin bərpası sektorları, 1-i kənd təsərrüfatı, 2-si sosial sektor 

və 1-i ədliyyə sektoru üzrə olmuşdur. Həmin layihələrdən 4-ü (1-i nəqliyyat, 1-i su təchizatı və 

kanalizasiya sisteminin bərpası, 1-i kənd təsərrüfatı və 1-i təhsil sektoru üzrə) 2021-ci ildə başa 

çatdırılmış, onların icrasına başlanandan 503,3 mln. ABŞ dolları ekvivalentində, o cümlədən 2021-

ci ildə 63,0 mln. manat (37,1 mln. ABŞ dolları ekvivalentində) kredit vəsaitləri istifadə olunmuşdur. 
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5.2.1.4. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası üçün 

nəzərdə tutulan vəsaitin icrası  

 

5.2.1.4.1. Hesabat ilində işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və 

bərpası üçün nəzərdə tutulan vəsait tam maliyyələşdirilmiş, icra səviyyəsi isə 99,0% 

təşkil etmişdir. 

2021-ci ilin dövlət büdcəsində işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası 

üzrə ümumilikdə 2200,0 mln. manat nəzərdə tutulmuşdur. Müvafiq istiqamət üzrə ilin sonuna icra 

edilmiş məbləğ 2178,4 mln. manat təşkil etmişdir ki, bu da təsdiq edilmiş göstəricinin 99,0%-nə 

bərabərdir. 

Təsdiq edilmiş məbləğin 2199,0 mln. manatı 18 təşkilat üzrə bölüşdürülmüş, 1,0 mln. manatı 

ehtiyat vəsait kimi saxlanılmışdır.  

Təşkilatlar üzrə təsdiq edilmiş məbləğə qarşı maliyyələşdirmə faizi aşağıdakı kimi olmuşdur: 

 13 təşkilat üzrə 100%; 

 3 təşkilat (Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının 

Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi, Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı 

Nazirliyi) üzrə 91%-98%; 

 1 təşkilat (Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi) üzrə 68%; 

 1 təşkilat (Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi) üzrə 42%. 

İcra edilmiş məbləğin 73,0%-i Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin,  12,0%-i 

"Azərbaycan Dəmir Yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, 4,5%-i Azərbaycan Respublikasının 

Minatəmizləmə Agentliyi, 3,1%-i Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi, 2,9%-i 

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 3,5%-i isə digər təşkilatların payına 

düşmüşdür. 

Sifarişçi təşkilatlara ayrılmış 2199,0 mln. manat 71 layihə üzrə bölüşdürülmüşdür.  

Layihələr üzrə təsdiq edilmiş məbləğə qarşı maliyyələşdirmə faizi aşağıdakı kimi olmuşdur: 

 50 layihə üzrə 100,0%;  

 4 layihə üzrə 94,0%-98,0%; 

 6 layihə üzrə 40,0%-81,0%; 

 11 layihə üzrə 0%. 

Qeyd edək ki, maliyyələşmə açılmayan 11 layihədən 1-i Azərbaycan Respublikasının Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi, 10-u isə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi üzrə olmuşdur. 
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5.2.2. İqtisadi təsnifat üzrə xərclərin icra vəziyyəti 

 
 

5.2.2.1 Hesablama Palatası aparılan təhlilin nəticələrinə əsaslanaraq hesabat 

ilində 2020-ci illə müqayisədə cari xərclərin cəmi dövlət büdcəsi xərclərində payının 

azaldığını və cari xərclərin qeyri-neft sektoru hesabına maliyyələşdirilməsi üzrə 

müsbət meyillərin izlənildiyini qeyd edir. 

2021-ci il dövlət büdcəsinin icrasına dair illik hesabata əsasən icra edilmiş dövlət büdcəsində 

cari xərclər 16588,4 mln. manat, əsaslı xərclər 8635,2 mln. manat, dövlət borcuna xidmətlə bağlı 

xərclər isə 2198,8 mln. manat təşkil edir. 2021-ci ildə icra edilmiş cari xərclərin məbləğinin 2020-ci illə 

müqayisədə 0,4% və ya 68,5 mln. manat azalması fonunda əsaslı xərclər 7,5% və ya 602,0 mln. 

manat, dövlət borcuna xidmət xərcləri isə 27,4% və ya 472,6 mln. manat artmışdır ki, bu da həmin 

xərclərin əvvəlki illə müqayisədə xüsusi çəkilərinin dəyişməsinə səbəb olmuşdur (Şəkil 23). Belə ki, 

əvvəlki illə müqayisədə hesabat ilində cari xərclərin xüsusi çəkisi 2,6 faiz bəndi azalmış, əsaslı və 

dövlət borcuna xidmət xərclərinin xüsusi çəkiləri isə müvafiq olaraq 1,1 və 1,5 faiz bəndi artmışdır. 

 

Şəkil 23. 2020-2021-ci illərdə dövlət büdcəsi xərclərinin strukturu 

Şəkil müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 
 

Beynəlxalq təcrübəyə nəzər salsaq, dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası zamanı bir sıra şərtlərin 

nəzərə alınmasının vacibliyini qeyd edə bilərik. Bu halda, ilkin şərt cari xərclərin qeyri-neft sektoru 

hesabına maliyyələşdirilməsidir. Qeyd edilən şərtin ödənilməsi üçün cari xərclərin artım tempi ilə 

qeyri-neft ÜDM-in nominal artım tempi arasında əlaqə, həmçinin cari xərclərin dövlət büdcəsinin qeyri-

neft daxilolmaları hesabına maliyyələşdirilməsi imkanları müəyyənləşdirilməlidir. 

Bununla əlaqədar Hesablama Palatası tərəfindən aparılan təhlil nəticəsində hesabat ilində cari 

xərclərin qeyri-neft gəlirləri ilə təmin olunma səviyyəsinin 2020-ci illə müqayisədə artdığı, 2017-ci ildən 

sonra ilk dəfə olaraq qeyri-neft ÜDM-nin nominal artım tempinin cari xərclərin dəyişimini üstələdiyi 

müəyyən edilmişdir (Şəkil 24).  
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Şəkil 24. 2017-2021-ci illərdə cari xərclərin qeyri-neft sektoru hesabına maliyyələşdirilməsinin təhlili 

Şəkil müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.   

 

Bununla yanaşı, son 5 ildə cari xərclərin qeyri-neft sahəsi üzrə vergi daxilolmaları hesabına 

təmin olunma səviyyəsinə nəzər salsaq, bu göstəricinin 2020-ci illə müqayisədə 5,8 faiz bəndi 

artaraq 55,7% təşkil etdiyini görərik.  
 

5.2.2.2 Hesablama Palatası 2021-ci ilin cari, əsaslı və dövlət borcuna xidmətlə 

bağlı xərclərinin “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 

tələblərinə uyğun hesablanılmadığı qənaətindədir.  

Təqdim edilmiş məlumatların təhlili aidiyyəti sənədlərdə əks etdirilmiş məbləğlərin “Büdcə sistemi 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun aparılan hesablamalara tam uyğun 

olmadığını deməyə əsas verir. Belə ki, “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun 10.1-ci maddəsinə əsasən dövlət büdcəsi xərclərinin strukturunda layihələrdə pay 

iştirakı əsaslı xərclərin strukturunda nəzərdə tutulmadığı halda, “Azərbaycan Respublikasının 2021-

ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsinə dair İzahatda və 

Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsinin icrasına dair illik hesabatda Beynəlxalq 

maliyyə-kredit qurumları ilə birgə (müştərək maliyyələşdirmə əsasında) həyata keçirilən layihələrdə 

iştirak payları üzrə proqnoz və icra məbləğləri (müvafiq olaraq 759,2 mln. manat və 474,4 mln. 

manat) dövlət büdcəsinin əsaslı xərclərinə aid edilmişdir.  

 

5.2.2.3 Hesabat ilində müdafiə olunan xərc maddələrinin qeyri-neft gəlirləri 

hesabına təmin olunma səviyyəsi əvvəlki illə müqayisədə artaraq 107,8% təşkil 

etmişdir. 

Hesablama Palatası tərəfindən 2012-2021-ci illərdə dövlət büdcəsinin qeyri-neft gəlirlərinin 

və müdafiə olunan xərc maddələri üzrə xərclərin təhlili aparılmış, 2020-ci il istisna olmaqla, digər 

illərdə dövlət büdcəsinin qeyri-neft gəlirlərinin müdafiə olunan xərc maddələri üzrə xərcləri üstələdiyi 

müəyyən edilmişdir (Şəkil 25). Hesabat ilində müdafiə olunan xərc maddələri üzrə xərclərin qeyri-

neft gəlirləri hesabına təmin olunma səviyyəsi 107,8% təşkil etmişdir ki, bu da 2020-ci ilin müvafiq 

göstəricisindən 10,6 faiz bəndi çoxdur. 
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Şəkil 25. 2012-2021-ci illərdə dövlət büdcəsinin qeyri-neft gəlirlərinin və müdafiə olunan xərc 

maddələri üzrə xərclərin məbləği, mln. manatla 

 
Şəkil müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 
5.2.2.4 Son 3 ildə dövlət müəssisələrinə ayrılan subsidiyaların məbləğinin və 

xüsusi çəkisinin davamlı olaraq artmasını nəzərə alaraq, Hesablama Palatası dövlət 

müəssisələrinə subsidiyaların verilməsi mexanizmini tənzimləyən konkret meyarların 

olmamasını onların istifadəsinin effektivliyinə təsir edə biləcək hal kimi 

qiymətləndirir. 

2021-ci ilin dövlət büdcəsində subsidiyalar üzrə 1385,3 mln. manat məbləğində vəsait icra 

edilmişdir ki, bu da dürüstləşmiş təyinatla müqayisədə 2,5% az, 2020-ci illə müqayisədə isə 28,4% 

çoxdur. Subsidiyanın əvvəlki illə müqayisədə artımı dövlət müəssisələrinə və hüquqi şəxslərə digər 

subsidiyaların artımı hesabına olmuşdur.   

Ümumiyyətlə, son 3 ildə subsidiyaların strukturuna nəzər saldıqda, dövlət müəssisələrinə və 

hüquqi şəxslərə digər subsidiyaların davamlı olaraq artması fonunda qeyri-dövlət müəssisələrinə 

subsidiyaların əhəmiyyətli azaldığını, bunun isə həmin subsidiyaların xüsusi çəkilərinə təsir etdiyini 

qeyd edə bilərik (Şəkil 26). 

Şəkil 26. 2019-2021-ci illər üzrə subsidiyalar barədə məlumat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şəkil müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 
* “Hüquqi şəxslərə digər subsidiyalar” adı altında paraqraf əvvəlki VBT-də (2020-ci ilədək) mövcud deyildi. 
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Şəkillərdən də göründüyü kimi, hesabat ilində hüquqi şəxslərə digər subsidiyaların artımı daha 

nəzərəçarpacaq olmuş və nəticədə xüsusi çəkisi 31,8 faiz bəndi artaraq 51,6% təşkil etmişdir. Qeyd 

olunan subsidiyaların artımı əsasən Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında 

Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi üzrə hesabat ilində 420,3 mln. manat vəsaitin ayrılması ilə 

əlaqədardır.  

2021-ci ildə 53 istiqamət (qurum və bölüşdürülməmiş xərclər) üzrə subsidiya (iqtisadi təsnifat 

üzrə kod “250000”)  nəzərdə tutulsa da, 51-i üzrə subsidiya ayrılmış və icra səviyyəsi 12,7%-100,0% 

arasında dəyişmişdir (Cədvəl 43).  

Cədvəl 43. 2021-ci ildə dövlət büdcəsindən ayrılmış subsidiyaların inzibati təsnifat üzrə bölgüsü, mln. 
manatla 

Təşkilat və ya istiqamətin adı Təyinat 
Dürüstləşdirilmiş 

təyinat 
İcra  

İcra 

səviyyəsi, 

%-lə 

İcrada 

xüsusi 

çəkisi,  

%-lə 

“Azərbaycan Hava Yolları” QSC 10,0 10,0 10,0 100,0 0,7 

“Bakı Metropoliteni” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti  39,2 39,2 39,2 100,0 2,8 

“Azərbaycan Dəmir Yolları'' Qapalı Səhmdar 

Cəmiyyəti 
8,9 8,9 8,9 99,7 0,6 

Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi 13,0 13,0 13,0 100,0 0,9 

“Azərbaycan'' Nəşriyyatı 1,9 1,9 1,9 100,0 0,1 

AR İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti 17,0 17,0 17,0 100,0 1,2 

AR Dini Qurumlarla İş  üzrə Dövlət Komitəsinin 

tabeliyində Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondu 
10,4 10,4 8,6 82,2 0,6 

AR Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi 1,1 1,1 0,5 44,8 0,0 

AR Dövlət Turizm Agentliyi 12,0 14,0 14,0 100,0 1,0 

“ADA” Universiteti 19,2 19,2 19,2 100,0 1,4 

AR Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 0,0 9,0 9,0 100,0 0,6 

AR Energetika Nazirliyi yanında Bərpa Olunan 

Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi publik hüquqi 

şəxs 

1,9 1,9 1,9 100,0 0,1 

AR İpoteka  və Kredit Zəmanət Fondu 16,5 16,5 16,5 100,0 1,2 

AR İqtisadiyyat Nazirliyi 1,4 1,4 1,1 80,6 0,1 

AR İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri 

Dövlət Xidməti 
27,8 27,8 27,5 99,2 2,0 

AR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 35,5 35,5 35,4 99,7 2,6 

AR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar 

Xidmətlər Agentliyi 
19,5 19,5 18,5 94,8 1,3 

AR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit  

və İnkişaf Agentliyi 
441,2 433,0 420,3 97,1 30,3 

AR Maliyyə Nazirliyi 6,9 6,9 6,5 94,2 0,5 

AR Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz 

Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət 

Komissiyasının daimi fəaliyyət göstərən İşçi Qrupu 

0,1 0,1 0,1 44,6 0,0 

AR Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 

Nazirliyi 
4,5 4,5 4,5 98,9 0,3 

AR Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu 4,1 4,1 3,0 72,5 0,2 

AR Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya 

Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu 
4,1 4,1 4,1 100,0 0,3 

AR Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət 

Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası 
6,3 6,3 5,8 91,4 0,4 
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AR Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

AR Təhsil Nazirliyi 13,7 13,7 12,5 91,6 0,9 

AR Xarici İşlər Nazirliyi 1,4 1,4 1,4 99,8 0,1 

Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri QSC 34,1 34,1 34,1 100,0 2,5 

Azərbaycan Tibb Universiteti 0,8 0,8 0,8 96,0 0,1 

'Azəristiliktəchizat'' Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 26,0 26,0 26,0 100,0 1,9 

'Azərsu'' Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 38,0 13,0 13,0 99,8 0,9 

Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi 0,5 0,5 0,4 68,7 0,0 

Bakı Dövlət Universiteti 1,7 1,7 1,6 96,9 0,1 

'Bakı Konqres Mərkəzi” MMC 7,2 7,2 7,2 100,0 0,5 

'Bakı Kristal Zalı'' Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti 2,9 2,9 2,9 100,0 0,2 

Bir sıra dövlət müəssisələrində islahatların 

aparılması ilə bağlı texniki iqtisadi əsaslandırmanın 

hazırlanması 

5,0 5,0 0,6 12,7 0,0 

COVİD-19-a qarşı mübarizə 25,6 25,6 25,6 100,0 1,8 

Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların 

büdcədənkənar xərcləri 
1,0 1,0 0,7 69,8 0,1 

Dövlət zəmanəti ilə verilən kreditlərin 

subsidiyalaşdırılması 
12,0 12,0 12,0 100,0 0,9 

Heydər Əliyev Mərkəzi 5,7 5,4 5,4 100,0 0,4 

İ,M, Seçenov adına Birinci Moskva Dövlət Tibb 

Universitetinin Bakı filialı 
7,3 7,3 7,3 100,0 0,5 

İqtisadi dəstək tədbirlərinin maliyyə təminatı 238,2 216,6 211,5 97,7 15,3 

Kommunal, kommunikasiya xidmətləri və digər 

tədbirlər 
12,4 4,2 4,2 99,7 0,3 

M,V,Lomonosov adına Moskva Dövlət 

Universitetinin Bakı Filialı 
12,4 12,4 12,4 100,0 0,9 

Maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi 4,0 4,0 4,0 100,0 0,3 

Milli Aviasiya Akademiyası 12,9 12,9 12,9 100,0 0,9 

'Mir'' Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin Azərbaycan 

Milli Nümayəndəliyi 
0,6 0,6 0,6 100,0 0,0 

Publik Hüquqi Şəxslərə dövlət büdcəsindən vəsaitin 

ayrılması 
252,2 232,5 227,4 97,8 16,4 

Qeyri-dövlət təşkilatlarına verilən maliyyə yardımı 5,6 5,6 5,4 95,7 0,4 

Su təchizatı qurğularının istismarı və onlara  

xidmətlə bağlı bələdiyyələrə verilən maliyyə yardımı 
4,3 4,3 4,2 98,2 0,3 

Təhlükəsizlik, sosial-iqtisadi və digər tədbirlərin 

maliyyələşdirilməsi 
161,0 0,0 0,0   0,0 

'Təmiz Şəhər'' Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 33,0 33,0 33,0 100,0 2,4 

Yerli icra hakimiyyətı orqanları 32,0 32,0 31,7 99,0 2,3 
Cəmi 1654,1 1421,1 1385,3 97,5 100,0 

Cədvəl təqdim edilmiş hesabatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

Əvvəlki Rəylərdə də bildirdiyimiz kimi, Hesablama Palatası həyata keçirdiyi kənar dövlət 

maliyyə nəzarəti tədbirlərinə əsaslanaraq dövlət müəssisələrinə subsidiyaların verilməsi 

mexanizmini tənzimləyən aydın meyarların və konkret qaydanın olmamasını dövlət büdcəsindən bu 

istiqamətdə ayrılan vəsaitlərin səmərəli istifadəsinə mane olan hal kimi qiymətləndirir. Qeyd olunan 

məsələ ilə bağlı Hesablama Palatasının müvafiq tövsiyəsi Rəyin “Tövsiyələr” bölməsinin 22-ci 

bəndində əks etdirilmişdir. 
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5.2.3. İnzibati təsnifat üzrə xərclərin icra vəziyyəti  

 

5.2.3.1 Dövlət büdcəsi xərclərinin ayrı-ayrı qurumlar tərəfindən icrası vəziyyətinin 

təhlili 

 

5.2.3.1.1 Hesabat ilində icra olunmuş dövlət büdcəsinin xərclərinin 69,3%-ni 

əhatə edən hesabatlar Hesablama Palatası tərəfindən təhlil edilmişdir. 

Son 6 ildə olduğu kimi, 2021-ci il dövlət büdcəsinin icrasına dair Rəydə də Hesablama Palatası 

tərəfindən dövlət büdcəsi vəsaitlərinin icraçısı olan qurumların vəsaitlərin istifadəsi ilə bağlı təqdim 

etdiyi hesabatların təhlilinin nəticələrindən də istifadə edilmişdir.   

Hesablama Palatası tərəfindən Rəyin tərtib edilməsi zamanı  131 qurum üzrə 18,9 mlrd. manatı 

əhatə edən və vəsaitlərin icrasını təsdiq edən xəzinə üzləşmə aktları və digər sənədlər (qurumlar 

tərəfindən təqdim edilən bank hesablarından çıxarış, arayış və s.) nəzərdən keçirilmişdir ki, bu da 

icra edilmiş dövlət büdcəsi xərclərinin 69,3%-ni təşkil edir.  

Qeyd edək ki, əksər dövlət müəssisələri (MMC, ASC,QSC  və s.) tərəfindən büdcənin icrası 

ilə bağlı aidiyyəti hesabatlar təqdim edilmir. 2020-ci ilin dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim 

etdiyimiz Rəydə də qeyd etdiyimiz kimi, qanunvericilikdə “büdcədən maliyyə yardımı alan təşkilat” 

anlayışının verilməməsi və/ və ya büdcə təşkilatı və büdcədən maliyyə yardımı alan təşkilatların 

siyahısının hüquqi aktlarda konkretləşdirilməməsi bir çox təşkilatın bu hesabatları təqdim edib-

etməməsi barədə suallar yaradır.  

Bundan başqa, bəzi qurumlar tərəfindən “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununun 18.3-1-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş hesabatlar Hesablama 

Palatasına təqdim edilməmişdir. 

 

5.2.3.1.2 Əvvəlki illərdə olduğu kimi, hesabat ilində də dövlət büdcəsinin 

investisiya xərcləri dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üçün nəzərdə tutulan vəsaitlərlə 

yanaşı dövlət büdcəsinin digər mənbələri və istiqamətləri üzrə aparılmış 

investisiyayönümlü xərclərdən formalaşmışdır.  

 2021-ci ildə ehtiyat fondlarından 9 sifarişçi təşkilat üzrə 211,2 mln. manat, bölüşdürülməmiş 

(bloklanmış) xərclərdən 4 sifarişçi təşkilat üzrə 106,4 mln. manat, büdcədənkənar xərclərdən qeyri-

yaşayış binalarının tikintisinə 5 sifarişçi təşkilat üzrə 68,7 mln. manat, 5 sifarişçi təşkilat üzrə qeyri-

yaşayış binalarının əsaslı təmiri, qurğuların tikintisi və əsaslı təmirinə  7,5 mln. manat olmaqla  

investisiyayönümlü xərclər ümumilikdə 393,8 mln. manat təşkil etmişdir. Bununla yanaşı qeyd etmək 

olar ki, 2021-ci il dövlət büdcəsindən publik hüquqi şəxslərə müxtəlif bölmələr üzrə ayrılması nəzərdə 

tutulan vəsaitlərdən də iqtisadi təsnifat üzrə investisiyayönümlü istiqamətlərə (maddələrə) aid edilə 

bilən xərclər aparılmışdır.   
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5.2.3.2. Publik hüquqi şəxslərə və bəzi fondlara ayrılmış vəsaitlərin icrası 

 

5.2.3.2.1 Hesablama Palatası son illərdə publik hüquqi şəxslərin fəaliyyətinin 

tənzimlənməsi, eyni zamanda onlara dövlət büdcəsindən vəsaitin ayrılması ilə bağlı 

şərtlərin müəyyən edilməsi ilə əlaqədar hüquqi bazada aparılmış işləri müsbət 

qiymətləndirməklə bu sahədə təkmilləşdirilmənin davam etdirilməsinin vacibliyini 

bildirir. 

Ümumiyyətlə qeyd edilməlidir ki, hazırda dövlət büdcəsindən publik hüquqi şəxslərə həm 

“Dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslərə dövlət büdcəsi hesabına məqsədli vəsaitlərin 

ödənilməsi Qaydası”na uyğun, həm də bu Qaydalar tətbiq edilmədən vəsaitlər ayrılır. Qeyd edək ki, 

1-ci istiqamət üzrə xərclərin məbləği funksional təsnifatın bölmələri daxilində “Publik hüquqi şəxslərə 

dövlət büdcəsindən vəsaitin ayrılması” adı altında ümumi məbləğlə təsdiq edilir, bölgüsü isə il 

ərzində müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən həyata keçirilir. Bu istiqamətdən vəsaitlərin 

ayrılması dövlət sifarişlərinin yerinə yetirilməsi üçün həyata keçirilir. 

Hesabat ilində də dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı mütəmadi təqdim edilən hesabatlarda publik 

hüquqi şəxslərə ayrılan vəsaitin bölgüsü göstərilməsə də, əvvəlki ildən fərqli olaraq dövlət büdcəsinin 

icrası barədə illik hesabatda ayrı-ayrı publik hüquqi şəxslərə dövlət sifarişləri üzrə ayrılan xərclərin 

məbləği göstərilmişdir. Təqdim edilmiş məlumatlara görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2019-cu il 25 dekabr tarixli 901 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət adından yaradılan publik 

hüquqi şəxslərə dövlət büdcəsi hesabına məqsədli vəsaitlərin ödənilməsi Qaydası”nın tələblərinə 

uyğun olaraq dövlətin bir sıra funksiyalarını həyata keçirən 30 publik hüquqi şəxsə nizamnamələrinə 

əsasən görülən işlərin, xidmətlərin dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına dövlət sifarişi əsasında 

maliyyələşdirilməsi məqsədilə müvafiq olaraq 299,4 mln. manat vəsait ayrılmışdır.  

Bununla yanaşı, dövlət büdcəsinin ayrı-ayrı istiqamətləri üzrə ümumilikdə 5,5 mlrd. manatdan 

çox vəsait publik hüquqi şəxslər (dövlət büdcəsində ayrıca müstəqil kredit sərəncamçısı kimi 

göstərilən PHŞ-lərə) tərəfindən icra edilmişdir. Qeyd edək ki, bu məbləğə dövlət əsaslı vəsait 

qoyuluşunun, bölüşdürülməmiş (birdəfəlik təyinatlı) istiqamətlərin və tədbirlərin, ehtiyat fondlarının, 

dövlət sifarişi ilə bağlı olmayan digər istiqamətlərin xərcləri də daxil edilmişdir.  

Hesablama Palatası tərəfindən həyata keçirilən kənar dövlət maliyyə nəzarəti tədbirləri və 

məlumatların analitik prosedurlarla araşdırılması 2021-ci ildə də bəzi hallarda publik hüquqi şəxslərə 

dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin bir hissəsinin konkret tədbirləri əhatə edən dövlət sifarişləri ilə 

bağlı olmadığını, başqa sözlə bəzi hallarda publik hüquqi şəxslərin saxlanılmasının dövlət büdcəsi 

vəsaiti hesabına həyata keçirildiyini göstərmişdir.  

Eyni zamanda, aparılmış araşdırma dövlət sifarişi ilə bağlı qanunvericilikdə tam 

tənzimlənmənin mövcud olmadığını,  həmçinin müxtəlif publik hüquqi şəxslərdə əməyin ödənilməsi 

xərclərinin fərqli şəkildə müəyyən edildiyini qeyd etməyə də imkan verir.  

Bununla yanaşı bildirək ki, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 10 

sentyabr tarixli 257 nömrəli Qərarı ilə "Dövlət orqanlarının strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki 
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qurumlar tərəfindən işlərin görülməsindən və xidmətlərin göstərilməsindən əldə edilən vəsaitdən (o 

cümlədən tutulan xidmət haqlarından) istifadə Qaydası” təsdiq edilmişdir. 

Bəzi publik hüquqi şəxslər üzrə vəsaitin ayrılması ilə bağlı bəzi məsələlərin qanunvericilikdə 

müəyyən edilməsi fonunda, bəzi publik hüquqi şəxslər üzrə (məqsədli təyinatlı olmayan xərclərlə 

bağlı) bu məsələ tənzimlənmir ki, bu da qeyri-müəyyənliklərə səbəb olur. 

Eyni zamanda, hesabat ilində həyata keçirilmiş auditlərdə publik hüquqi şəxslər tərəfindən öz 

nizamnamələrinə uyğun fəaliyyətlərin digər şəxslərə ötürülməsi hallarına da rast gəlinmişdir ki, bu 

da vəsaitlərin dövlət sektoru kontekstində sağlam idarəedilməsinin gözlənilmədiyi barədə fikir irəli 

sürməyə imkan verir.  

Əvvəlki Rəylərdə publik hüquqi şəxslər üzrə dövlət büdcəsindən böyük həcmli vəsaitlərin 

yönəldilməsi fonunda, həmin şəxslər tərəfindən dövlət büdcəsindən kənar gəlirlərin əldə edilməsi 

istiqamətində əməli tədbirlərin həyata keçirilmədiyi şərh edilmişdir. Məlumatların təhlili bəzi publik 

hüquqi şəxslər istisna olmaqla digərləri tərəfindən dövlət büdcəsindən kənar gəlirlərin 

formalaşdırılması ilə bağlı tədbirlərin yetərli olmadığını deməyə əsas verir. Belə ki, Hesablama 

Palatasına 24 publik hüquqi şəxs tərəfindən təqdim edilmiş məlumatların təhlili göstərir ki, bəzi publik 

hüquqi şəxslərdə (Bakı Sağlamlıq Mərkəzi, Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu, Əqli Mülkiyyət Agentliyi, 

Təhsilə Keyfiyyət Təminatı Agentliyi, Azərkosmos, Elektron Hökümətin İnkişafı Mərkəzi)  dövlət 

büdcəsindən kənar gəlirlərin formalaşmasında müsbət meyil izlənmiş, digərlərində əksinə müvafiq 

daxilolmalarda azalma müşahidə edilmiş və ya artım cüzi olmuşdur. 

Yuxarıda qeyd edilənlər, hesabat ilində də publik hüquqi şəxslərin dövlət maliyyəsinə və büdcə 

dayanıqlılığına təsir edən risklər arasında olduğunu bir daha qeyd etməyə imkan verir.  

Eləcə də, 2021-ci ilin dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı Hesablama Palatasına dövlət sifarişlərini 

yerinə yetirən publik hüquqi şəxslər tərəfindən təqdim edilən məlumatlar göstərir ki, dövlət 

büdcəsinin kassa icrasına aid edilən vəsaitlərin bir hissəsi (10,0 mln. manatdan  çox) publik hüquqi 

Dövlət Dəniz və Liman Agentliyində dövlət vəsaitlərinin və əmlakının idarə 
olunmasının auditinin nəticələrindən çıxarış 

Hesablama Palatası tərəfindən aparılmış nəzarət tədbiri ilə müəyyən edilmişdir ki, Dövlət 

Dəniz və Liman Agentliyinin tabeliyində olan publik hüquqi şəxslər tərəfindən dövlət sifarişinin 

yerinə yetirilməsində büdcə vəsaitlərinə olan tələbat düzgün əsaslandırılmamış, qeyri-büdcə 

mənbələrindən daxilolmaların faktiki, eləcə də potensial həcmi müvafiq hədlərdə nəzərə 

alınmamış, gəmilərin beynəlxalq və kabotaj səfərləri üzrə hərəkətinin uçotu ilə bağlı informasiya 

mənbələrinin formalaşmasına baxmayaraq, Agentlik daxili qurumların məlumatlarında eyni uçot 

göstəriciləri arasında fərqlər mövcud olmuş, məlumat bazası tariflərin hesablanması meyarlarına 

tam cavab verməmiş, gəlirlərin debitor borc kimi uçotda əks etdirilməsi təmin edilməmişdir. 

Agentliyin və tabeliyində olmuş publik hüquqi şəxslərin fəaliyyətində, o cümlədən tariflər 

üzrə gəlirlərin hesablanması və yığılması, icarəyə götürülmüş gəminin təyinatı üzrə istifadə 

olunması, alışların sənədləşdirilməsi və dövlət əmlakının qorunub saxlanılması sahəsində ciddi 

pozuntular aşkar edilmişdir. 
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şəxslər (Dənizkənarı Bulvar İdarəsi, Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi, İlahiyyat İnstitutu, ƏƏSMN 

tabeliyində Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza Agentliyi, ƏƏSMN tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyi, 

Təhsilə Keyfiyyət Təminatı Agentliyi, Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu) tərəfindən icra olunmayaraq bank 

hesablarında saxlanılmışdır.   

Bundan əlavə, dövlət büdcəsindən dövlət sifarişi ilə bağlı olmayan istiqamətlər üzrə publik 

hüquqi şəxslərin bank hesabının qalığı 500,0 mln. manatdan çox olmuşdur. 

 

5.2.3.2.2 Hesablama Palatası həyata keçirdiyi kənar dövlət maliyyə nəzarəti 

tədbirlərinə əsaslanaraq publik hüquqi şəxslərə vəsaitin iqtisadi təsnifatın 

“Subsidiyalar” bölməsindən ayrılmasının dövlət büdcəsinin gəlirlərinə azaldıcı 

təsirlərini qeyd edir. 

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 

“Dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslərə dövlət büdcəsi hesabına məqsədli vəsaitlərin 

ödənilməsi Qaydası”, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 16 yanvar tarixli 13 

nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslərə dövlət büdcəsi 

hesabına məqsədli vəsaitlərin ödənilməsi üzrə müqavilənin Nümunəvi Forması” dövlət sifarişi ilə 

dövlət büdcəsi hesabına təyinatlı tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün publik hüquqi şəxslərə məqsədli 

vəsaitlərin ödənilməsi ilə bağlı münasibətləri tənzimləyir. Hüquqi sənədlərə əsasən müvafiq vəsaitin 

ayrılması üçün publik hüquqi şəxs bu dövlət sifarişinin icrasını və ondan irəli gələn digər öhdəlikləri 

qəbul edir və bununla bağlı aidiyyəti qurumla müqavilə bağlayır. Başqa sözlə, vəsait publik hüquqi 

şəxslərə əvəzsiz əsaslarla deyil, müvafiq işlər, layihələr, xidmətlər, proqramların həyata keçirilməsi 

məqsədilə ayrılır.  

Lakin yeni hüquqi aktların qəbulundan sonra da publik hüquqi şəxslər tərəfindən dövlət büdcəsi 

hesabına həyata keçirilən sifariş üçün ayrılmış vəsait əsasən iqtisadi təsnifatın “Subsidiyalar” 

bölməsindən ayrılır ki, bu da həmin şəxslər tərəfindən Vergi Məcəlləsinin 175.6-cı maddəsinə istinad 

edilməklə həmin vəsaitin əvəzləşdirilməsinin həyata keçirilməsinə şərait yaradır. Bu isə dövlət 

büdcəsinin müvafiq vergi növü üzrə gəlirlərinin artımının qarşısını alır. 

 Qeyd edək ki, büdcə qanunvericiliyinə əsasən subsidiya dövlət büdcəsindən Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının büdcəsinə, yerli büdcələrə və hüquqi şəxslərə əvəzsiz verilən maliyyə vəsaitini, 

uçotunun aparıldığı “Dövlət müəssisələrinə subsidiyalar” paraqrafı isə dövlət büdcəsindən dövlət 

müəssisələrinə əvəzsiz verilən maliyyə vəsaitinin məbləğini, o cümlədən həmin müəssisələr 

tərəfindən xaricə və ölkə daxilində sənaye və kommersiya mallarının satışı və xidmətlərin 

göstərilməsi ilə bağlı yaranmış zərərin ödənilməsi üzrə xərcləri və bu qəbildən olan digər xərcləri 

ehtiva edir.  

Publik hüquqi şəxslərin dövlət sifarişləri üzrə bazar subyekti kimi çıxış etməsi, eyni zamanda, 

yuxarıda qeyd edilənlərdən göründüyü kimi, hazırda publik hüquqi şəxslərə vəsaitin ayrıldığı xərc 

istiqaməti ilə həmin şəxslərə vəsaitin ayrılmasını tənzimləyən hüquqi sənədlər arasında uyğunluq 

təşkil etməyən məsələlərin mövcudluğu bu prosesin yeni formada tənzimlənməsini labüd edir.  
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Bununla əlaqədar, Hesablama Palatasının tövsiyəsi Rəyin “Tövsiyələr” bölməsinin 25-ci 

bəndində əks etdirilmişdir. 

 
5.2.3.2.3 Dövlət tərəfindən dəstək mexanizmlərinin tətbiqi çərçivəsində dövlət 

büdcəsindən ayrılmış vəsaitlərin səmərəli və vaxtında istifadə edilməməsi 

nəticəsində vəsaitlərin bir hissəsi müəyyən olunmuş məqsədlərə istifadə 

olunmayaraq müvafiq bank hesabında saxlanılmışdır. 

2021-ci ildə Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fonduna dövlət büdcəsindən 

Fondun nizamnamə kapitalının artırılması (güzəştli ipoteka kreditlərinin maliyyələşdirilməsi) üçün 

71,0 mln. manat və  sahibkarlıq subyektlərinin manatla aldıqları kreditlərə hesablanmış faizlərə görə 

subsidiyanın verilməsi üçün 16,5 mln. manat olmaqla cəmi 87,5 mln. manat vəsait ayrılmışdır. 

Dövlət büdcəsindən ayrılmış 71,0 mln. manat vəsaitin Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı 

Dövlət Agentliyinin sərəncamında olan mənzillərin vətəndaşlar tərəfindən güzəştlə əldə edilməsinə 

yönəldilən hissəsi 25,0 mln. manat məbləğində müəyyən edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının 

Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin sərəncamında olan mənzillərin güzəştli ipoteka kreditləri vasitəsilə 

satışı üçün ümumilikdə 2017-2021-ci illər ərzində 155,0 mln. manat vəsait ayrılmışdır. 31.12.2021-

ci il tarixinədək müvəkkil banklar tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət 

Agentliyinin sərəncamında olan mənzillərin satışı üzrə ümumilikdə 108,7 mln. manat məbləğində 

güzəştli ipoteka krediti verilmiş, 26,3 mln manat məbləğində vəsait isə Fondun Mərkəzi Bankdakı 

hesablaşma hesabında saxlanılaraq likvid aktivlərə yönəldilmişdir. 

2021-ci ildə sahibkarlıq subyektlərinin manatla aldıqları kreditlərə hesablanmış faizlərə görə 

subsidiyanın verilməsi üçün  dövlət büdcəsindən ayrılmış 16,5 mln. manat vəsaitdən 12,8 mln. 

manat subsidiya ödənilmişdir. Ümumilikdə, həmin məqsəd üçün 2018-ci ildə ayrılmış 20,0 mln. 

manat da nəzərə alınmaqla cəmi 36,5 mln. manat büdcə vəsaitindən 2019-cu ildə 2,4 mln. manat, 

2020-ci ildə 6,6 mln. manat, 2021-ci ildə 12,8 mln. manat olmaqla, cəmi 21,8 mln. manat subsidiya 

ödənişi həyata keçirilmiş, 14,7 mln manat istifadəsiz qalmışdır. 

Sahibkarlığın İnkişafı Fonduna 2021-ci il dövlət büdcəsindən yeni biznes kreditləri üzrə dövlət 

zəmanətinin verilməsi və faizlərin bir hissəsinin subsidiyalaşdırılması mexanizmi üzrə 12000,0 min 

manat vəsait ayrılmış, il ərzində əvvəlki ildən qalan qalıqdan da istifadə etməklə verilmiş 

subsidiyaların məbləği 14831,6 min manat təşkil etmişdir. 2020-ci ildə həmin məqsəd üçün Fonda 

ayrılmış 20000,0 min manat vəsaitdən cəmi 476,3 min manat xərclənmiş, 2020-2021-ci illərdə 

ümumilikdə ayrılmış 32000,0 min manatdan cəmi 15307,9 min manat istifadə edildiyi, 16692,1 min 

manat  büdcə vəsaitinin istifadəsiz qaldığı müəyyən edilmişdir. 

Bütün bunlar isə öz növbəsində təlabatın düzgün müəyyənləşdirilməməsi ilə yanaşı, dövlət 

tərəfindən görülmüş tədbirlər çərçivəsində pandemiya şəraitində məşğulluq məqsədlərinə və 

sahibkarlıq subyektlərinə mənfi təsirin azaldılması məqsədilə büdcədən ayrılmış vəsaitin əsas 

hissəsinin (52,2%) həmin məqsədlərə istifadə edilməyərək hesabat dövrünün sonuna Fondun 

müvafiq bank hesabında qalması ilə nəticələnmişdir. 



Dövlət büdcəsinin icrasına rəy                                                                                               2021         

105 

Koronovirus (COVID-19) pandemiyasının və bundan irəli gələrək dünya enerji və səhm 

bazarlarında baş verən kəskin dalğalanmaların Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatına, 

makroiqtisadi sabitliyə, ölkədə məşğulluq məsələlərinə və sahibkarlıq subyektlərinə mənfi təsirinin 

azaldılması ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 

19 mart tarixli 1950 nömrəli sərəncamının icrası ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi Tədbirlər 

Planına uyğun olaraq, mövcud kreditlər üzrə faizlərin subsidiyalaşdırılması üçün Fondun mövcud 

1,0 mlrd. manat kredit portfeli üzrə 100 mln. manat həcmində faiz subsidiyasının verilməsi nəzərdə 

tutulmuşdur ki, bunun da 50 mln. manatının dövlət büdcə vəsaiti, 50 mln. manatının isə Fondun 

vəsaiti hesabına ödənilməsi müəyyən edilmişdir. Bu mexanizmə əsasən faiz subsidiyası sahibkarlıq 

subyektlərinin 10 mart 2020-ci il tarixinə mövcud kreditləri üzrə kreditin müddətindən və faiz 

dərəcəsindən asılı olmayaraq kreditin faiz dərəcəsinin 10 faiz bəndi miqdarında 12 ay ərzində verilir. 

Təqdim edilmiş məlumata görə, 2020-ci il ərzində zəmanətli kreditlər üzrə faizlərin bir 

hissəsinin subsidiyalaşdırılması üçün dövlət büdcəsindən ayrılmış 50000,0 min manat vəsait 

müqabilində bu təyinat üzrə 20056,8 min manat (40,1%) məbləğində subsidiya ödənişi həyata 

keçirilmişdir. 

2021-ci ildə isə 40462,0 min manat subsidiya ödənişi həyata keçirilmiş, 2020-2021-ci illər 

ərzində ümumilikdə həmin istiqamət üzrə istifadə edilmiş vəsait 60518,8 min manat təşkil etmişdir. 

Beləliklə, bu təyinat üzrə ayrılması nəzərdə tutulan 100000,0 min manatdan 50000,0 min 

manat büdcə vəsaiti ayrılmış və 2020-2021-ci illərdə tam istifadə edilmiş, Fond tərəfindən öz vəsaiti 

hesabına ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitdən (50000,0 min manat) yalnız 10518,8 min manat 

istifadə edilmişdir. 

 

 

5.2.3.3 Hesabatlılıqda uyğunsuzluqlar 

 
5.2.3.3.1 Hesablama Palatası əvvəlki rəylərində qeyd edilmiş bəzi 

uyğunsuzluqların təqdim edilmiş hesabatlarda aradan qaldırıldığını qeyd etməklə, 

bəzi istiqamətlər üzrə gəlir və xərclərin nəzərdə tutulmasının və icrasının (uçotunun) 

Vahid Büdcə Təsnifatına uyğunlaşdırılmasının vacibliyini bildirir.  

Hesablama Palatası tərəfindən aparılan təhlillər (analitik araşdırma) və 2021-ci ili əhatə edən 

kənar dövlət maliyyə nəzarəti tədbirləri 2021-ci ilin dövlət büdcəsində bəzi xərclərin VBT-yə və 

qabaqcıl təcrübəyə uyğun nəzərdə tutulması və icrası ilə bağlı uyğunsuzluqların mövcud olduğunu 

göstərir. Belə ki, bəzi hallarda xərclər vahid büdcə təsnifatı ilə müəyyən edilən funksional və iqtisadi 

təsnifatın müvafiq istiqamətlərində (müvafiq təsnifatın bölmə, köməkçi bölmə, paraqraf, maddə və 

yarımaddəsində) nəzərdə tutulmaq və icra edilmək əvəzinə digər istiqamətlərdə nəzərdə tutulur və 

icra edilir ki, bu, dövlət büdcəsində məlumatların düzgün əks olunmamasına şərait yaradır. Bu 

uyğunsuzluqlar bəzi hallarda Qanun layihəsində və illik hesabatda əks etdirilən göstəricilərə də təsir 

göstərmişdir. 
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 Funksional təsnifat üzrə uyğunsuzluqlar: 

 Bir sıra dövlət orqanlarının tabeliklərində olan Tədris Mərkəzləri üzrə vəsait “Təhsil” 

bölməsinin  “Əlavə təhsil” köməkçi bölməsi üzrə proqnozlaşdırılmalı və icra edilməli olsa da, “Təhsil 

sahəsinə aid edilən digər müəssisə və tədbirlər” paraqrafında nəzərdə tutulmuş və icra edilmişdir. 

Bununla bağlı qeyd Hesablama Palatasının 2022-ci il dövlət büdcəsinin layihəsinə Rəyində əks 

etdirilmiş və həmin uyğunsuzluq müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 2022-ci ilin təsdiq edilmiş 

dövlət büdcəsində aradan qaldırılmışdır. 

 Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət 

Xidməti üzrə “Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin təşkili və mülkiyyət hüquqlarının qorunması” üzrə 

27,5 mln. manat vəsait “İqtisadi fəaliyyət” bölməsinin “Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin təşkili və 

mülkiyyət hüquqlarının qorunması” paraqrafında proqnozlaşdırılmalı və icra edilməli olsa da, “Digər 

iqtisadi xidmətlər” paraqrafında nəzərdə tutulmuş və icra edilmişdir. Bununla bağlı qeyd Hesablama 

Palatasının 2022-ci il dövlət büdcəsinin layihəsinə Rəyində əks etdirilmiş və həmin uyğunsuzluq 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 2022-ci ilin təsdiq edilmiş dövlət büdcəsində aradan 

qaldırılmışdır. 

 Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi üzrə Azərbaycan Respublikasının xarici 

ölkələrdəki mədəniyyət mərkəzlərinin saxlanılması xərcləri üçün 5,4 mln. manat  “Ümumi dövlət 

xidmətləri” bölməsinin “Beynəlxalq münasibətlər” köməkçi bölməsi üzrə proqnozlaşdırılmalı və icra 

edilməli olsa da, “Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və bu qəbildən olan digər 

fəaliyyət” bölməsində nəzərdə tutulmuş və icra edilmişdir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 1 dekabr tarixli 229 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 

Respublikasının xarici ölkədəki diplomatik nümayəndəliyinin tabeliyində olan mədəniyyət mərkəzi 

haqqında” Əsasnamənin 5.4-cü hissəsində “Mərkəzin ştatında nəzərdə tutulan 

işçilərin əməkhaqqının əvvəlki iş yeri üzrə hesablanan əməkhaqqı (mərkəzi icra hakimiyyəti 

orqanlarının aparatında şöbə müdiri müavininin əməkhaqqından çox olmamaqla) məbləğinə bərabər 

olan hissəsi məcburi dövlət sosial sığortasına cəlb olunur. Bu məqsəd üçün tələb olunan xərclər 

dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərinin “Mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət” 

köməkçi bölməsinin müvafiq paraqrafında Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi üzrə nəzərdə tutulmuş vəsait hesabına həyata keçirilir.” təsbit olunmuşdur. Lakin 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 11 oktyabr tarixli 440 nömrəli Qərarı ilə 

təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatında Azərbaycan Respublikasının 

xaricdəki mədəniyyət mərkəzləri “Ümumi dövlət xidmətləri” bölməsində yer almışdır. “Normativ-

hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 10.5-ci maddəsinə əsasən yeni 

normativ hüquqi akt eyni məsələ üzrə həmin dövlət orqanı tərəfindən əvvəllər qəbul edilmiş normativ 

hüquqi akta münasibətdə daha yüksək hüquqi qüvvəyə malikdir. 

 Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında 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 
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bölməsi üzrə uçota alınmalı olsa da, “İqtisadi fəaliyyət” bölməsinin “İqtisadi fəaliyyət ilə bağlı digər 

xidmətlər” köməkçi bölməsində uçota alınmışdır. 

  “Meşələrin Qorunub Saxlanılması və Təkrar İstehsalı Fondu”, “Ətraf Mühitin Mühafizəsi 

üzrə Dövlət Fondu”, “Mineral-Xammal Bazasının Bərpası üzrə Dövlət Fondu”, Xüsusi mühafizə 

olunan təbiət ərazilərinin idarə edilməsi və mühafizəsi üçün yaradılan müvafiq idarələrin xüsusi 

fondları üzrə xərclər “Məqsədli büdcə fondları” köməkçi bölməsində nəzərdə tutulmaq və icra 

edilmək əvəzinə, “Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsinə aid edilən digər xidmətlər” köməkçi bölməsində 

nəzərdə tutulmuş və icra edilmişdir. Bundan əlavə, Dövlət Borcu və Zəmanəti üzrə Öhdəliklərin 

Təminat Fondu üzrə də uyğunsuzluqlar mövcud olmuşdur ki, bu barədə Rəyin IV bölməsində ətraflı 

məlumat verilmişdir. Həmin uyğunsuzluqlar müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 2022-ci ilin 

təsdiq edilmiş dövlət büdcəsində aradan qaldırılmışdır. 

 Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların büdcədənkənar xərclərinin təhlili göstərir ki, 

bu xərclər müxtəlif köməkçi bölmələr və paraqraflar üzrə icra edilməli olsa da, əsasən 1 köməkçi 

bölmə üzrə icra edilmişdir. Qeyd edək ki, müvafiq xərclər funksional təsnifatın bölməsi daxilində 1 

məbləğlə təsdiq edilir və bölüşdürülməsi isə il ərzində həyata keçirilir. Bunu diqqətə alaraq həmin 

xərcin bölmələr daxilində 1 köməkçi bölmədə nəzərdə tutulması təbii hal kimi qiymətləndirilə bilsə 

də, icrasının uçotunun müxtəlif köməkçi bölmələr üzrə aparılması məqsədəuyğunluğunun 

qənaətindəyik. 

İqtisadi təsnifat üzrə uyğunsuzluqlar: 

 Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət 

büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün 1307,4 mln. manat vəsaitin balanslaşdırılma 

məqsədli olduğu halda bu xərclərin digər müavinətlər kimi deyil, “Qrantlar və digər ödənişlər” 

bölməsinin “Cari məqsədlər üçün verilən qrantlar və digər ödənişlər” paraqrafında və ya 

“Subsidiyalar” bölməsində nəzərdə tutulmalı və icra edilməli olduğu, dövlət öhdəliklərinin 

maliyyələşdirilməsi məqsədli olduğu halda isə müvafiq məbləğin aidiyyəti sosial ödənişlər üzrə 

bölünməklə müvafiq xərc istiqamətlərindən icra edilməli olduğu qənaətindəyik. 

 ''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.  

 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. 

  “Azərkosmos” ASC üzrə xarici borclanma ilə bağlı 27,3 mln. manat xərclər qüvvədə olan 

VBT-nin tələblərinə əsasən “Faizlər üzrə ödənişlər” və “Öhdəliklər üzrə maliyyə əməliyyatları” 

bölmələrində və ya müvafiq zərərin bağlanması kimi “Subsidiyalar” bölməsi üzrə proqnozlaşdırılmaq 
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və icra edilmək əvəzinə “Qeyri maliyyə aktivləri” bölməsinin “Maddi istehsal ehtiyatları” paraqrafında 

nəzərdə tutulmuş və icra edilmişdir. Bununla bağlı qeyd Hesablama Palatasının əvvəlki Rəyində əks 

etdirilmiş və həmin uyğunsuzluq müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 2022-ci ilin təsdiq edilmiş 

dövlət büdcəsində aradan qaldırılmışdır. 

 Siyasi partiyalara verilən maliyyə yardımı üzrə 3,8 mln. manatın “Malların (işlərin və 

xidmətin) satınalınması” bölməsinin “Sair xərclər” maddəsində nəzərdə tutulmasının və icra 

edilməsinin məqsədəuyğun olmadığını hesab edirik. Bununla bağlı qeyd Hesablama Palatasının 

2022-ci il dövlət büdcəsinin layihəsinə Rəydə əks etdirilmiş və həmin uyğunsuzluq müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanı tərəfindən 2022-ci ilin təsdiq edilmiş dövlət büdcəsində aradan qaldırılmışdır. 

Digər uyğunsuzluqlar 

 Hesabat ilində xarici qrantlar üzrə həyata keçirilən layihələr ilə bağlı 1,3 mln. manat icra 

edilmişdir ki, dövlət büdcəsinin icrası və layihəsi ilə bağlı son 11 il üzrə təqdim edilmiş məlumatların 

təhlili xarici qrantlar üzrə daxilolma məbləğindən daha çox xərc məbləğinin hesabatlarda əks 

olunduğunu göstərir. Ən ehtiyatlı yanaşma tətbiq edilməklə müvafiq məzənnələr əsasında 

hesablamalar bu istiqamətdə uyğunsuzluqların müəyyən edilməsinə imkan verir. Belə ki, xarici 

qrantlar üzrə avro ifadəsində daxil olmuş məbləğ 40864,5 min avro təşkil edir. Hesablama Palatasına 

təqdim edilmiş məlumatlara əsasən bu istiqamətdən 78,2 mln. manat icra edilmişdir. 2010-2021-ci 

illərdə yüksək sayıla biləcək məzənnəyə konvertasiya edildikdə belə müvafiq istiqamət üzrə 

uyğunsuzluqların olduğu barədə nəticəyə gəlmək mümkündür. Bu isə sərbəst qalıq vəsaitlərindən 

qrant adı ilə daxilolmuş vəsaitdən artıq xərcin olduğunu deməyə əsas verir. 

 Bəzi bölüşdürülməmiş (birdəfəlik təyinatlı) xərclərin adına uyğun olmayan istiqamətlər 

üzrə icra edilmişdir.  

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

uyğunsuzluq 

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

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

Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə 

bağlı bir sıra məsələlər barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanında müəyyən 

edilmişdir. Fərmanda dövlət maliyyə inzibatçılığının və hesabatlılığın gücləndirilməsi, şəffaflığın 

artırılması, həmçinin büdcə vəsaitlərindən təyinatı üzrə istifadənin tam təmin edilməsi məqsədilə, 

beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla, “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun 4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş vahid büdcə təsnifatının təkmilləşdirilməsinin 

vacibliyi vurğulanmışdır. Yeni təsnifatda bir sıra istiqamətlərdə təkmilləşdirilmələr aparılmış, gəlir və 

xərc istiqamətləri (həm funksional, həm də iqtisadi təsnifat üzrə) bəzi istisnalar olmaqla, COFOG-a 

(Classification of the Functions of Government) və DMS-ə uyğunlaşdırılmış, əvvəlki təsnifatda olan 

bəzi qeyri-müəyyənliklər aradan qaldırılmışdır. Lakin təhlil göstərir ki, bu təsnifat da qabaqcıl 

təcrübəyə tam uyğun gəlməməklə büdcə parametrlərinin düzgün uçotunun, hesabatlılığının, 

statistikasının aparılmasında çətinliklər yaradır. Eyni zamanda, qüvvədə olan VBT-də daha aydın 
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mənzərəni əks etdirən bəzi göstəricilərin olmaması verilən qərarların effektivliyinə də təsir göstərə 

bilər.  

  

5.2.3.4 Büdcədənkənar vəsaitlərin icrası 
 

 

5.2.3.4.1 2021-ci ildə icra edilmiş büdcədənkənar gəlirlərin məbləği hazırkı 

dövrədək ən yüksək göstərici olmuş, xidmətlər və məqsədli büdcə fondları üzrə 

büdcədənkənar daxilolmaların artımı fonunda maliyyə sanksiyalarının, inzibati 

cərimələrin, vergilərin və dövlət rüsumlarının qanunvericiliklə büdcədənkənar 

gəlirlərə aid edilən hissəsindən daxilolmalar əvvəlki illə müqayisədə azalmışdır. 

Hesabat ilində büdcə təşkilatlarının iş və xidmətlərin göstərilməsindən, məhsul satışından və 

digər fəaliyyətlərindən əldə etdikləri büdcədənkənar gəlirləri proqnozlaşdırılmış 700,0 mln. manata 

qarşı 643,4 mln. manat məbləğində icra edilmişdir ki, həmin məbləğin də 30,5 mln. manatı dövlət 

büdcəsinə silinmişdir. Beləliklə il ərzində icra edilmiş büdcə təşkilatlarının sərəncamında qalan 

büdcədənkənar gəlirlər proqnozlaşdırılmış məbləğin 87,6%-ni təşkil edərək 612,9 mln. manat 

olmuşdur ki, bu da bugünə qədər icra edilmiş ən yüksək məbləğdir (Şəkil 27). Qeyd edək ki, 

büdcədənkənar gəlirlər icra edilmiş dövlət büdcəsi gəlirlərinin 2,3%-nə bərabər olmaqla, 2020-ci ilin 

analoji göstəricisi ilə müqayisədə 0,1 faiz bəndi azdır. 

Şəkil 27. Büdcədənkənar gəlirlərin proqnoz və faktiki icra göstəriciləri, mln. manatla  

Şəkil müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən hazırlanmışdır. 

Şəkildən də göründüyü kimi, hesabat ilində büdcədənkənar gəlirlərin icra səviyyəsi də əvvəlki 

illə müqayisədə 13,5 faiz bəndi artmışdır. 

2021-ci ilin büdcədənkənar gəlirləri VBT-yə uyğun olaraq 9 istiqamət üzrə daxilolmalar 

hesabına formalaşmışdır ki, bunun da 344,3 mln. manatı və ya 56,2%-i maliyyə sanksiyalarının, 

inzibati cərimələrin, vergilərin və dövlət rüsumlarının qanunvericiliklə büdcədənkənar gəlirlərə aid 

edilən hissəsindən daxilolmaların payına düşür (Şəkil 28). Bu istiqamət üzrə daxilolmalar 2020-ci illə 

müqayisədə 22,3 mln. manat və yaxud 6,1%, təsdiq edilmiş proqnozla müqayisədə isə 41,9 mln. 

manat və yaxud 10,8% azdır. Məlumatların təhlili göstərir ki, 2020-ci illə müqayisədə azalma əsasən 
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vergi orqanları tərəfindən tətbiq edilən maliyyə sanksiyalarının qanunvericiliklə büdcədənkənar 

gəlirlərə aid edilən hissəsindən daxilolmalarla, proqnozla müqayisədə az icra isə əsasən dövlət 

rüsumlarının və “ASAN xidmət” mərkəzlərində həyata keçirilən xidmətlərə və hüquqi hərəkətlərə 

görə tutulan dövlət rüsumlarının qanunvericiliklə büdcədənkənar gəlirlərə aid edilən hissəsindən 

daxilolmalarla əlaqəlidir. Belə ki, hesabat ilində vergi orqanları tərəfindən tətbiq edilən maliyyə 

sanksiyalarının qanunvericiliklə büdcədənkənar gəlirlərə aid edilən hissəsindən daxilolmalar 189,7 

mln. manat təşkil etmişdir ki, bu da 2020-ci illə müqayisədə 55,8 mln. manat və yaxud 22,7% azdır. 

Həmçinin, hesabat ilində dövlət rüsumlarının və “ASAN xidmət” mərkəzlərində həyata keçirilən 

xidmətlərə və hüquqi hərəkətlərə görə tutulan dövlət rüsumlarının qanunvericiliklə büdcədənkənar 

gəlirlərə aid edilən hissəsindən daxilolmalar üzrə ümumilikdə 44,4 mln. manat vəsait icra edilmişdir 

ki, bu da proqnozla müqayisədə 29,9 mln. manat və yaxud 40,3% azdır. 

Hesabat ilində maliyyə sanksiyalarının, inzibati cərimələrin, vergilərin və dövlət rüsumlarının 

qanunvericiliklə büdcədənkənar gəlirlərə aid edilən hissəsindən daxilolmaların 2020-ci illə 

müqayisədə azalması fonunda büdcə təşkilatları tərəfindən göstərilən xidmətlər və məqsədli büdcə 

fondları üzrə büdcədənkənar daxilolmalar müvafiq olaraq 13,6% və 2,7 dəfə artmışdır.  

Şəkil 28. İcra edilmiş büdcədənkənar gəlirlərin mədaxil mənbələri üzrə bölgüsü, mln. manatla 

 

Şəkil dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən hazırlanmışdır. 

 
 

5.2.3.4.2 Əvvəlki illərdə olduğu kimi, hesabat ilində də büdcədənkənar xərclərin 

icra səviyyəsi aşağı olmuşdur.  

2021-ci ildə büdcədənkənar xərclərin təsdiq edilmiş ümumi məbləğində (700,0 mln. manat) 

dəyişiklik olmasa da, il ərzində dövlət büdcəsinin icrası prosesində təsdiq edilmiş xərclərin 10,8%-i 
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həcmində yerdəyişmələr aparılaraq funksional təsnifatın bölmələri üzrə məbləğlər eyni 

saxlanılmaqla iqtisadi təsnifatın köməkçi bölmə, paraqraf, maddə və yarımmaddələri üzrə 

dürüstləşmələr həyata keçirilmişdir. 

Hesabat ilində büdcədənkənar gəlirlərlərdə olduğu kimi, büdcədənkənar xərclərin də icra 

səviyyəsi aşağı olmuşdur. Belə ki, 2021-ci ildə büdcə təşkilatlarının iş və xidmətlərin 

göstərilməsindən, məhsul satışından və digər fəaliyyətindən əldə etdikləri gəlirlərdən formalaşan 

büdcədənkənar vəsaitlər üzrə xərcləri (büdcədənkənar xərclər) təsdiq edilmiş smetanın 86,6%-ni 

təşkil edərək 606,0 mln. manat məbləğində icra edilmişdir ki, bu da 2020-ci illə müqayisədə 14,2 

mln. manat və yaxud 2,4% çoxdur. Hesabat ilində büdcədənkənar xərclərin icra səviyyəsi aşağı olsa 

da, 2020-ci illə müqayisədə 1,9 faiz bəndi artmışdır.  

Eyni zamanda, hesabat ilində də büdcədənkənar xərclərin icra edilmiş dövlət büdcəsi 

xərclərindəki payı 2020-ci ildəki göstəriciyə bərabər olmaqla 2,2% təşkil etmişdir. 

 

5.2.3.4.3 Hesabat ilində dövlət büdcəsindən maliyyələşən bəzi təşkilatlar üzrə 

büdcədənkənar gəlir və xərcin proqnozlaşdırılmasına baxmayaraq icrası həyata 

keçirilməmiş, bəziləri üzrə isə icra edilmiş büdcədənkənar gəlirlər xərclərdən çox  

olmuşdur. 

İnzibati təsnifat üzrə dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların büdcədənkənar xərcləri üzrə 

məlumatların təhlili göstərir ki, 2021-ci il dövlət büdcəsində icra edilmiş büdcədənkənar xərclər 52 

qurumun və şəhər və rayonlar üzrə icra hakimiyyəti orqanlarının büdcədənkənar xərclərini əhatə 

etmişdir. 

Əvvəlki illərdə olduğu kimi hesabat ilində də bəzi istiqamətlər (Azərbaycan Respublikası Daxili 

İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunların Baş İdarəsi, ''Azərbaycan Milli Ensiklopediyası'' Elmi Mərkəzi, Mirzə 

Fətəli Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, Heydər Əliyev Mərkəzi, Su bioresurslarının 

artırılması, bərpası və mühafizəsi fondu, dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların 

büdcədənkənar xərcləri) üzrə proqnozlaşdırılmış büdcədənkənar xərclər icra edilməmişdir. Qeyd 

edək ki, aparılan təhlil həmin istiqamətlər üzrə büdcədənkənar xərcin icra edilməməsinin əsasən 

hesabat ili ərzində büdcədənkənar gəlirlərin əldə edilməməsi ilə bağlı olduğunu göstərir. Yalnız Su 

bioresurslarının artırılması, bərpası və mühafizəsi fondu tərəfindən hesabat ilində büdcədənkənar 

gəlir əldə edilsə də, xərc icra edilməmişdir. 

Həyata keçirilən təhlil əsasında əksər istiqamətlər üzrə icra edilmiş büdcədənkənar gəlir və 

xərclərin məbləğlərinin bir-birinə bərabər olduğu müəyyən edilsə də, bəzi istiqamətlər üzrə fərqlər 

mövcud olmuşdur. Belə ki, hesabat ilində 5 Fondun büdcədənkənar gəlirləri xərcləri üstələmişdir 

(Cədvəl 44). 
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Cədvəl 44. Bəzi təşkilatlar üzrə icra edilmiş büdcədənkənar gəlir və xərclərin məbləği, min manatla 

Təşkilatın adı 
büdcədən-
kənar gəlir 

büdcədən-
kənar xərc 

Fərq 

Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Dövlət Fondu 3996,2 859,7 3136,5 

Meşələrin Qorunub Saxlanılması və Təkrar İstehsalı Fondu 3218,1 1814,2 1403,8 

Mineral-Xammal Bazasının Bərpası üzrə Dövlət Fondu 2210,6 709,4 1501,2 

Su bioresurslarının artırılması, bərpası və mühafizəsi fondu 144,2   144,2 

Xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin idarə edilməsi və 
mühafizəsi üçün yaradılan müvafiq idarələrin xüsusi fondları 

1065,4 705,8 359,6 

Cədvəl dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim edilmiş hesabatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən 

hazırlanmışdır. 

 

  

5.2.3.5 Bölüşdürülməmiş xərclərin icrası 

 

5.2.3.5.1 Hesabat ilində də dövlət büdcəsi xərclərinin bir hissəsini bölgüsü icra 

prosesində həyata keçirilən xərclər təşkil etmiş, həmin xərcin bəzi istiqamətləri üzrə 

tam məbləğ Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fonduna yönəldilmişdir.  

Əvvəlki illərdə olduğu kimi, 2021-ci ildə də büdcə xərclərinin bir qismi bölüşdürülmədən 

nəzərdə tutulmuş, həmin vəsaitlərin icraçı qurumlar arasında bölgüsü 2021-ci il ərzində həyata 

keçirilmişdir. Bölgüsü əvvəlcədən müəyyən edilməyən xərclərin əhəmiyyətli hissəsini 

bölüşdürülməmiş (bloklanmış) xərclər təşkil edir.  

Bölgüsü əvvəlcədən müəyyən edilməyən xərclərin dövlət büdcəsinin ayrı-ayrı bölmələrində 

ehtiyat kimi proqnozlaşdırılması yanaşması digər ölkələr tərəfindən də istifadə edilir. Burada əsas 

məqsəd çevik büdcə idarəetməsi alətindən istifadə etməklə il ərzində yarana biləcək təsirlərin 

qarşısını almaq və sosial-iqtisadi tədbirlərin vaxtında reallaşdırılmasını təmin etməkdir.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 15 may tarixli 72 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq 

edilmiş “Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin dövlət qurumlarına təqdim etdiyi hesabatların 

formaları və onların təqdim edilməsi Qaydası”nın 10 nömrəli əlavəsinə əsasən bölüşdürülməmiş 

xərclər üzrə 3878,7 mln. manat vəsait nəzərdə tutulmuş, “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun 19.6-cı maddəsinə əsasən 151,2 mln. manat qənaət məbləği Dövlət 

büdcəsinin Ehtiyat Fonduna yönəldilmiş, nəticədə yeni təyinat məbləği 3727,5 mln. manat müəyyən 

edilmiş, icra isə 3677,6 mln. manat təşkil etmişdir ki, bu da dəyişikliklərdən sonra müəyyən edilmiş 

təyinatın 98,7%-i səviyyəsindədir. 

Məlumatların təhlili göstərir ki, ümumilikdə 25 istiqamət üzrə nəzərdə tutulmuş 

bölüşdürülməmiş xərclərin 11 istiqaməti üzrə Qanunun 19.6-cı maddəsinə əsasən icra prosesində 

dəyişikliklər edilmiş, dəyişiklik edilmiş məbləğin proqnozlaşdırılmış xərclərə nisbəti isə 2,5%-100,0% 

aralığında dəyişmişdir (Cədvəl 45).  
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Cədvəl 45. Hesabat ilində Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fonduna yönəldilmiş bölüşdürülməmiş xərclər 
barədə məlumat, mln. manatla  

Bölüşdürülməmiş xərclərin istiqamətləri 2021-ci ildə 
nəzərdə 

tutulmuşdur 

Dövlət 
büdcəsinin 

Ehtiyat 
Fonduna 

yönəldilmişdir 

Ehtiyat Fonduna 
yönəldilən 

məbləğin nəzərdə 
tutulmuş məbləğdə 

xüsusi çəkisi 

Yaşayış məntəqələrinə aid olan kommunal təyinatlı 
infrastrukturların bərpası, yenidən qurulması və 

abadlaşdırılması 
13,2 13,2 100,0 

Kommunal, kommunikasiya xidmətləri və digər tədbirlər 59,3 12,0 20,2 

Dövlət maddi və material ehtiyatlarının yaradılması 30,0 30,0 100,0 

Dövlət sifarişi ilə ali təhsilin maliyyələşdirilməsi və təhsil 
sahəsində digər tədbirlər 

320,2 8,0 2,5 

Nəqliyyat, rabitə, informasiya, kommunikasiya sahələrində 
islahatların aparılması və digər tədbirlər 19,0 16,0 84,2 

Əməyin ödənişi xərclərinin tənzimlənməsi və digər sosial 
tədbirlər 

29,4 25,3 85,9 

Pensiya təminatının yaxşılaşdırılması və digər tədbirlər 75,2 2,9 3,9 

Maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi və əsaslı təmiri 10,2 9,2 89,9 

Yaşayış məntəqələri ilə bağlı zəruri tədbirlərin 
maliyyələşdirilməsi 

10,0 10,0 100,0 

İqtisadi dəstək üzrə tədbirlərin maliyyə təminatı 275,2 14,6 5,3 

Su anbarlarının və hidroqovşaqların texniki təhlükəsizliyinin 
qiymətləndirilməsi və bu qəbildən olan digər tədbirlərin 

maliyyə təminatı 
10,0 10,0 100,0 

Cədvəl dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı hesabatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən hazırlanmışdır. 

 

 Dəyişiklik edilmiş (Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fonduna) istiqamətlər üzrə ümumi məbləğin 

müvafiq xərclərə nisbəti isə 3,9% olmuşdur. 

 Cədvəldən də göründüyü kimi, dəyişiklik edilmiş 11 istiqamətdən 4-ü üzrə ilkin təyinat məbləği 

tam məbləğdə, 3 üzrə isə proqnozlaşdırılmış xərclərin 80%-i ətrafında qənaət məbləği Dövlət 

büdcəsinin Ehtiyat Fonduna yönəldilmişdir ki, bu da bir daha dövlət büdcəsinin layihəsinə dair 

rəylərimizdə də qeyd etdiyimiz kimi dövlət büdcəsinin proqnozlaşdırılması zamanı bu istiqamət üzrə 

ehtiyatlı yanaşmanın tətbiq olunduğunu bir daha təsdiq edir.  

2021-ci ildə bölüşdürülməmiş xərclərin ayrı-ayrı istiqamətlər üzrə icra səviyyəsi icra edilməyən 

1 istiqamət nəzərə alınmadan 12,7%-100,0% arasında dəyişmişdir. Xüsusi çəki göstəricisinə 

gəldikdə isə, “Xüsusi müdafiə təyinatlı layihələr və tədbirlər” üzrə xərclər, “Dövlət sifarişi ilə ali təhsilin 

maliyyələşdirilməsi və təhsil sahəsində digər tədbirlər”, “Maddi-texniki təminatının 

möhkəmləndirilməsi” adlı birdəfəlik təyinatlı xərc istiqamətlərinin payı yüksək olmuşdur (Cədvəl 46). 

Cədvəl 46. 2021-ci ildə bölüşdürülməmiş xərclərin icrası barədə, mln. manat  

Bölüşdürülməmiş xərclərin istiqamətləri Təsdiq 
edilmiş 
smeta 

İcra İcrada 
xüsusi 
çəki, % 

Müqayisə 

məbləğ faiz 

Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər 20,0  20,0  0,5 0,0  100,0 

Beynəlxalq və respublika səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı 
xərclər 114,5 106,8 2,9 -7,7 93,3 

Müfəssəl ərazi planlaşdırılması sənədlərinin hazırlanması 0,5 0,0 0,0 -0,5 0,0 

Kommunal, kommunikasiya xidmətləri və digər tədbirlər 47,3 46,8 1,3 -0,5 99,0 
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Maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi 307,5 293,8 8,0 -13,6 95,6 

Xüsusi müdafiə təyinatlı layihələr və tədbirlər üzrə xərclər 2100,4 2100,0 57,1 -0,5 100,0 

Avropa Birliyinin Qrantı hesabına aparılan xərclər 3,5 1,3 0,0 -2,2 38,2 

Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan aztəminatlı ailələrin əmlakının, 
dövlətə məxsus əmlakın və dövlət büdcəsindən maliyyələşən 

təşkilatlara məxsus nəqliyyat vasitələrinin icbari sığortası 23,0 22,8 0,6 -0,2 99,0 

Dövlət sifarişi ilə ali təhsilin maliyyələşdirilməsi və təhsil sahəsində 
digər tədbirlər 312,2 311,9 8,5 -0,3 99,9 

Nəqliyyat, rabitə, informasiya, kommunikasiya sahələrində 
islahatların aparılması və digər tədbirlər 3,0 3,0 0,1 -0,0 99,9 

Əməyin ödənişi xərclərinin tənzimlənməsi və digər sosial tədbirlər 4,1 2,8 0,1 -1,3 68,4 

Pensiya təminatının yaxşılaşdırılması və digər tədbirlər 72,3 59,6 1,6 -12,7 82,4 

Maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi və əsaslı təmiri 1,0 1,0 0,0 0,0 97,2 

Qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının təşkilatı strukturunun 
təkmilləşdirilməsi 3,2 2,4 0,1 -0,7 76,7 

Qeyri neft məhsullarının ixracı ilə bağlı tədbirlər 11,3 11,2 0,3 -0,1 99,4 

Bir sıra dövlət müəssisələrində islahatların aparılması ilə bağlı 
texniki iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması 5,0 0,6 0,0 -4,4 12,7 

İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi qarşısında Azərbaycan 
Respublikasının maraqlarının müdafiəsi və həmin Məhkəmənin 

qərarlarının icrası, dövlət təltiflərinin hazırlanması 4,0 4,0 0,1 0,0 99,7 

Təhlükəsizlik ,sosial-iqtisadi və tədbirlərin maliyyələşdirilməsi 161,0 161,0 4,4 0,0 100,0 

İqtisadi dəstək üzrə tədbirlərin maliyyə təminatı 260,6 255,5 6,9 -5,1 98,1 

Dövlət zəmanəti verilmiş kreditlər üzrə faizlərin subsidiyalaşdırılması 
ilə bağlı xərclər 12,0 12,0 0,3 0,0  100,0 

Koronavirus (COVİD-19) pandemiyasına qarşı mübarizə 261,0 260,9 7,1 -0,1 100,0 

YEKUN 3727,5 3677,6 100,0 -49,9 98,7 

Cədvəl dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı hesabatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən hazırlanmışdır. 

 
 

5.2.3.5.2 Bölüşdürülməmiş xərclərin istifadə istiqamətlərinin qanunvericiliklə 

tənzimlənməməsi il ərzində bu xərclərin yerləşdiyi funksional bölmənin təyinatına aid 

edilməyən və ya adına uyğun olmayan istiqamətlər üzrə istifadəsinə şərait 

yaratmışdır. 

  “Kommunal, kommunikasiya xidmətləri və digər tədbirlər” adlı bölüşdürülməmiş xərc 

istiqamətindən hərbi qulluqçular üçün mənzil alınması üzrə 35,0 mln. manat, Qazax Müəllimlər 

Seminariyasının tarixi binasının əsaslı təmiri üçün 1,0 mln. manat, Bakı şəhəri Yasamal rayonu 

ərazisində yerləşən "Mərkəzi Park"ın idarə olunması və saxlanılması üçün 0,8 mln. manat, dini 

qurumlara və icmalara maliyyə yardımı üçün 1,3 mln. manat, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi üzrə 

maliyyə problemlərinin həlli üçün 0,3 mln. manat, 2022-ci ildə Qətərdə keçiriləcək futbol üzrə dünya 

çempionatının yayımını ölkəmizdə həyata keçirmək üçün FİFA-2022 təşkilat komitəsinin hesabına 

ödənilməsi məqsədi ilə 0,6 mln. manat,  
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 “Maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi və əsaslı təmiri” adlı bölüşdürülməmiş xərc 

istiqamətindən Tokio şəhərində keçiriləcək XVI Yay Paralimpiya Oyunlarında iştirak edəcək 

nümayəndə heyətinin iştirakı üçün 1,0 mln. manat, 

 “Qeyri-neft məhsullarının ixracı ilə bağlı tədbirlər” adlı bölüşdürülməmiş xərc 

istiqamətindən AZPROMO-nun nizamnamə fondu və saxlanma xərcləri üçün 1,2 mln. manat,  

 “İqtisadi dəstək üzrə tədbirlərin maliyyə təminatı” adlı bölüşdürülməmiş xərc 

istiqamətindən yanğın texnikasının və yanğın xilasetmə avadanlıqlarının alınması məqsədilə 7,0 

mln. manat, Ələt azad iqtisadi zonası səlahiyyətli qurumu üzrə Azad zonanın müdriyyətinin 

saxlanması xərclərinin təmin edilməsi üçün 2,9 mln. manat icra edilmişdir. 

 Bundan əlavə, funksional təsnifatın bir sıra bölmələri üzrə bölüşdürülməmiş istiqamətlərdən 

icra edilmiş xərcin mahiyyəti digər bölmənin xüsusiyyətinə daha çox uyğun olmuşdur. Belə ki, “Covid-

19” pandemiyası ilə bağlı səhiyyə işçilərinə ödənilmiş vəsaitin bir hissəsi “Səhiyyə” bölməsindən 

deyil, “Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər” bölməsindən, müdafiə xarakterli xərclərin bir hissəsi 

də “Müdafiə və milli təhlükəsizlik” bölməsindən deyil, “Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər” 

bölməsindən icra edilmişdir. 

Məlumatların təhlili əsasında Hesablama Palatası bölüşdürülməyən (birdəfəlik təyinatlı) xərc 

istiqamətlərindən ayrılmış xərclərin bir hissəsinin 2021-ci ilin dövlət büdcəsinin layihələndirilməsi 

prosesində nəzərə alına bilinən və konkret icraçılar üzrə göstərilə bilən xərclərdən ibarət olduğu 

qənaətindədir. 

 

 

5.3 Yerli gəlir və xərclər 

 

5.3.1 2021-ci ildə yerli gəlirlərin həm ümumilikdə, həm də şəhər və rayonlar üzrə 

icra səviyyəsi yüksək olmuş, mütləq və nisbi ifadədə yerli gəlirlərin ən çox icrası may 

ayında qeydə alınmışdır. 

Hesabat ilində şəhər və rayonların yerli gəlirləri 936,7 mln. manat təşkil etmişdir ki, bu da 

proqnozla müqayisədə 131,2 mln. manat və ya 16,3%, 2020-ci illə müqayisədə isə 115,3 mln. manat 

və yaxud 14,0% çox olmaqla, hazırkı dövrə qədər manat ifadəsində olan ən yüksək icra məbləğidir. 

Qeyd edək ki, hesabat ilində yerli gəlirlərin icra səviyyəsi (116,3%) dövlət büdcəsi gəlirlərinin icra 

səviyyəsini (103,8%) 12,5 faiz bəndi üstələmişdir. 

Şəhərlər üzrə yerli gəlirlərin icra göstəricisi 569,9 mln. manat, o cümlədən Bakı şəhəri üzrə 

401,3 mln. manat təşkil etmişdir ki, bu da proqnozla müqayisədə müvafiq olaraq 17,7% və 19,5% 

çoxdur. Ən aşağı icra səviyyəsi Mingəçevir şəhərinə (100,5%), ən yüksək icra səviyyəsi isə son 

illərdə olduğu kimi Gəncə şəhərinə (126,1%) məxsus olmuşdur. Yerli gəlirlərin icra səviyyəsi 6 şəhər 

üzrə bütün şəhərlər üçün ümumi icra səviyyəsindən (117,7%) az, 3 şəhər üzrə isə yüksək olmuşdur. 

Rayonlar üzrə yerli gəlirlər 321,4 mln. manat proqnoza qarşı 366,8 mln. manat məbləğində və 

yaxud 114,1% səviyyəsində icra edilmişdir. Ən aşağı icra səviyyəsi Saatlı rayonuna (100,2%), ən 

yüksək icra səviyyəsi isə əvvəlki ildə olduğu kimi Kəlbəcər rayonuna (165,8%) aid olmuşdur. 29 
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rayon üzrə gəlirlərin icra səviyyəsi rayonlar üçün ümumi icra səviyyəsindən az, 27 rayon üzrə isə 

yüksək olmuşdur. 

Yerli gəlirlərin aylar üzrə icrasına nəzər salsaq, ən yüksək icra səviyyəsinin və icra məbləğinin 

may ayında olduğunu görə bilərik. Belə ki, may ayı üzrə icra göstəricisi 109,3 mln. manat təşkil 

etmişdir ki, bu da proqnozla müqayisədə 49,9 mln. manat və yaxud 84,1% çoxdur (Şəkil 29).   

Şəkil 29. 2021-ci ildə yerli gəlirlərin aylar üzrə proqnoz və faktiki icra göstəriciləri barədə məlumat 

Şəkil dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib 

olunmuşdur. 

 

2021-ci ilin dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı məlumatların təhlili may ayında qeydə alınan 

yüksək icra səviyyəsinin əsasən əlavə dəyər vergisi və fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə daxilolmaların 

proqnozla müqayisədə artıq icra edilməsi ilə əlaqəli olduğunu göstərir. 

Şəkildən də göründüyü kimi, yerli gəlirlərin ən aşağı icra səviyyəsi yanvar ayında (84,8%) 

müşahidə edilsə də, icra edilmiş məbləğdə ən az xüsusi çəki fevral ayının (6,2%)  payına düşür. 

Təqdim edilmiş məlumatların təhlili əsasında yanvar ayı üzrə aşağı icra səviyyəsinin fiziki şəxslərin 

gəlir vergisi və əmlak vergisi üzrə daxilolmaların aşağı icrası ilə əlaqəli olduğunu deyə bilərik.  

 
 

5.3.2 Hesabat ilində yerli xərclərin həm ümumilikdə, həm də ayrı-ayrı şəhər və 

rayonlar üzrə icra səviyyəsinin az olması fonunda dekabr ayında icra proqnozu 52,5% 

üstələmişdir.  

2021-ci ildə şəhər və rayonların yerli xərcləri 786,2 mln. manat təşkil etmişdir ki, bu da 

proqnozlaşdırılmış məbləğdən 8,5% az olmaqla, 2020-ci illə müqayisədə 11,8% çoxdur.  

Şəhərlər üzrə yerli xərclərin icra göstəricisi 462,7 mln. manat, o cümlədən Bakı şəhəri üzrə 

326,9 mln. manat təşkil etmişdir ki, bu da proqnozla müqayisədə müvafiq olaraq 4,4% və 2,6% azdır. 

Ən aşağı icra səviyyəsi Yevlax şəhərinə (80,6%), ən yüksək icra səviyyəsi isə əvvəlki ildə olduğu 

kimi Bakı şəhərinə (97,4%) məxsus olmuşdur. Bakı şəhəri istisna olmaqla, digər bütün şəhərlər üzrə 

yerli xərclərin icra səviyyəsi şəhərlər üçün ümumi icra səviyyəsindən (95,6%) az olmuşdur.  

Rayonlar üzrə yerli xərclər 375,5 mln. manat proqnoza qarşı 323,6 mln. manat məbləğində və 

yaxud 86,2% səviyyəsində icra edilmişdir. Ən aşağı icra səviyyəsi Yardımlı rayonuna (69,4%), ən 
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yüksək icra səviyyəsi isə Füzuli rayonuna (95,4%) aid olmuşdur. 25 rayon üzrə xərclərin icra 

səviyyəsi rayonlar üçün ümumi icra səviyyəsindən (86,2%) az, 31 rayon üzrə isə yüksək olmuşdur. 

Yerli xərclərin aylar üzrə icra göstəriciləri yerli xərclərin icra səviyyəsinin 51,6%-152,5% 

arasında dəyişdiyini, ən aşağı icra səviyyəsinin fevral ayında, ən yüksək icra səviyyəsinin isə dekabr 

ayında olduğunu göstərir (Şəkil 30). Şəkildən də göründüyü kimi, ən çox icra məbləği 144,4 mln. 

manat olmaqla dekabr ayı, ən az icra məbləği isə 3,1 mln. manat olmaqla yanvar ayı üzrədir. Qeyd 

edək ki, yanvar ayında yerli xərclərin proqnozlaşdırılmamasına baxmayaraq 3,1 mln. manat icra 

edilmişdir. 
 

Şəkil 30. 2021-ci ildə yerli xərclərin aylar üzrə proqnoz və faktiki icra göstəriciləri barədə məlumat 

 

Şəkil dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib olunmuşdur. 

Məlumatların təhlili yerli xərclərin 38,1%-nin ilin son rübündə icra edildiyini göstərir ki, bu da 

hesabat ilinin dövlət büdcəsinin analoji göstəricisindən 2,7 faiz bəndi çoxdur. 

  

 

5.4 Debitor borclar 

 

5.4.1 Hesabat ilində dövlət büdcəsinin xərcləri üzrə yaranan debitor borclar 

(qabaqcadan ödənişlər) əvvəlki illə müqayisədə artmış, borcların artım tempi 

xərclərin artım tempini üstələmişdir. 

Büdcə xərcləri üzrə debitor borcların yaranması büdcədən ayrılan vəsaitlərin büdcədən kənara 

yönəldilərək digər təşkilat və ya şəxslərin istifadəsinə imkan verən hesablaşma vəziyyətini özündə 

ehtiva edir. Debitor borclarda artım və ya azalma qurumların maliyyə vəziyyətinə böyük təsir göstərir 

və qurumların xərclər smetasının icrası bu borcların hərəkətinə nəzarətdən birbaşa asılıdır. 

Dövlət büdcəsinin icrası barədə hesabatlara əsasən 31.12.2021-ci il tarixinə debitor borcların 

məbləği 2826,6 mln. manat təşkil etmişdir ki, bu da 2020-ci illə müqayisədə 773,8 mln. manat və ya 

37,7% çoxdur. Hesabat dövrünün sonuna mövcud olan debitor borcun məbləği 2021-ci ildə icra 

edilmiş cəmi büdcə xərclərinin 10,3%-nə, aidiyyəti xərclərin isə 14,4%-nə bərabərdir. Debitor 

borcların artan yekunla hesablanaraq əks etdirilməsi səbəbindən debitor borcların icra edilmiş 
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xərclərə nisbəti göstəricisi şərti xarakter daşıyır. Belə ki, müvafiq məbləğlərdə əvvəlki büdcə 

illərindən yaranaraq bağlanmamış debitor borclar da əks etdirilir.  

Qeyd edək ki, il sonuna borcların əvvəlki ilə nəzərən artımı icra edilmiş xərclərin artımını 

əhəmiyyətli şəkildə (33,9 faiz bəndi) üstələyir. Debitor borc məbləğinin əhəmiyyətli artımı vəsait 

çatışmazlığına, eləcə də maliyyə dayanıqlılığına təsir göstərə bilən amil olmaqla borcların 

bağlanmaması riskini də artırmaqdadır.  

Qeyd edək ki, xaricdən cəlb edilmiş kreditlər hesabına həyata keçirilən layihələr, dövlət 

büdcəsindən digər büdcələrə ayırmalar və bəzi publik hüquqi şəxslərin vəsaitləri üzrə yaranan 

borclar bu məbləğə daxil edilmir.  

Eyni zamanda, Hesablama Palatasının həyata keçirdiyi kənar dövlət maliyyə nəzarəti tədbirləri 

ilə bəzi hallarda təşkilatlar üzrə təsdiqedici sənədlər olmadan debitor borcların bağlanılması halları 

müəyyən edilir.   

Qurumlar tərəfindən təqdim edilmiş hesabatların təhlili göstərir ki, bölmələr üzrə yaranan 

əhəmiyyətli debitor borc məbləği ilin sonunda vəsaitin (xüsusilə “Əsas bölmələrə aid edilməyən 

xidmətlər” bölməsi üzrə müvafiq sərəncamlara əsasən Ehtiyat Fondlardan)  ayrılması ilə əlaqədardır. 

Bəzi hallarda isə qurumlar tərəfindən satınalma sahəsində qanunvericiliyin tələblərinə əməl 

olunmadan vəsait podratçılara tam məbləğdə avans olaraq ödənilir və ya vəsait akkreditiv hesablara 

yönəldilir ki, bu da bir tərəfdən debitor borc məbləğinin şişməsinə, digər tərəfdən isə bəzi hallarda 

dövlət büdcəsinin qarşısında duran cari funksiyaların yerinə yetirilməməsinə səbəb olur. Qeyd edək 

ki, vəsaitlərin akkreditiv hesablara yönəldilməsi zamanı, həmin məbləğin debitor borcda uçota alınıb-

alınmaması da müəyyən suallar yaradır. Belə ki, faktiki istifadə edilməmiş vəsaitin kassa icrasına aid 

edilib, debitor borcda uçota alınmaması və ya podratçıya ödənilməmiş vəsaitin debitor borc kimi 

uçotu hesabatlılıq baxımından qeyri-müəyyənliklə nəticələnir.  

Eyni zamanda, mövcud olan debitor borc məbləğinin müəyyən hissəsini əvvəlki illərdə 

yaranmış qabaqcadan ödəniş məbləğləri təşkil edir. Məlumatların təhlili göstərir ki, bu bir tərəfdən 

qurumların ləğv edilməsi ilə, digər tərəfdən isə satınalmada qalib olmuş podratçılar tərəfindən 

müqavilədə göstərilmiş öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi, bununla əlaqədar qurumlar tərəfindən daxili 

nəzarət qaydasında bir sıra tədbirlərin həyata keçirilməməsi ilə bağlıdır. Qeyd edək ki, hesabat ilinin 

sonuna olan debitor borclar arasında ləğv edilmiş və ya təşkilati-hüquq forması dəyişdirilmiş 10 

qurumun  əvvəlki illər üzrə debitor borcları da mövcud olmuşdur. 

Bundan əlavə, təqdim edilmiş məlumatların analitik prosedurlarla araşdırılması 2021-ci ilin 

sonuna mövcud olan ümumi debitor borcun minimum 400,0 mln. manatdan çox hissəsinin əvvəlki 

illərdə yaranmış qabaqcadan ödənişlərlə bağlı olduğunu göstərir. 
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5.4.2 Hesablama Palatasına təqdim edilmiş məlumatların analitik prosedurlarla 

araşdırılması təşkilatların və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının debitor borclarla bağlı 

hesabat göstəricilərində fərqlərin olduğunu və bəzi hallarda qurumlar tərəfindən 

təqdim edilən debitor borc məbləğlərinin xəzinə üzləşmə aktları ilə təsdiq edilmədiyini 

göstərir. 

Hesablama Palatası tərəfindən təhlilin hazırlanması zamanı 61 qurum üzrə 2329,3 mln. manatı 

əhatə edən debitor borclar nəzərdən keçirilmişdir ki, bu da ilin sonuna dövlət büdcəsi üzrə debitor 

borcların 82,4%-ni təşkil edir.  

Eyni zamanda, aparılmış təhlillə debitor borclar barədə qurumların hesabatlarında və 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 15 may tarixli 72 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 

“Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin dövlət qurumlarına təqdim etdiyi hesabatların 

formaları və onların təqdim edilməsi Qaydası”nın 9 nömrəli əlavəsində əks etdirilmiş məlumatlar 

üzləşdirilmiş, bəzi qurumlar üzrə göstəricilərin fərqli olduğu müəyyən edilmişdir. 

Məlumatların təhlili göstərir ki, bəzi hallarda qurumlar tərəfindən təqdim edilən debitor borcların 

məbləğləri xəzinə üzləşmə aktları ilə təsdiq edilmir. Eyni zamanda, bəzi qurumlar üzrə təqdim edilmiş 

debitor borc məbləği barədə məlumatlar müvafiq icra hakimiyyəti orqanının təqdim etdiyi hesabatda 

əks etdirilmiş məbləğlərə bərabər olsa da, iqtisadi və funksional təsnifatın istiqamətləri üzrə fərqli 

uçota alınmışdır. 

Qeyd edək ki, hazırda dövlət büdcəsinin icrası barədə hesabatlılıq yalnız xərclər üzrə artan 

yekunla hesablanan debitor borcları əhatə edir, başqa sözlə il ərzində xərclər üzrə yaranmış 

borcların, həmçinin gəlirlər üzrə borcların uçotu aparılmır. Bununla əlaqədar, Hesablama Palatasının 

tövsiyəsi Rəyin “Tövsiyələr” bölməsinin 31-ci bəndində əks etdirilmişdir.  

 
5.5 Dövlət proqramlarının icrası 

 

5.5.1 Dövlət proqramları və məqsədli xərclər üzrə icra edilmiş məbləğ dövlət 

büdcəsinin icrası barədə hesabatda proqnozla müqayisədə az göstərilmiş, müvafiq 

məbləğin 5,3%-ni hüquqi aktlarla təsdiq edilmiş proqramlar təşkil etmişdir. 

2021-ci ilin dövlət büdcəsinin icrası barədə illik hesabatda dövlət proqramlarının və məqsədli 

xərclərin maliyyə təminatı üçün yönəldilmiş vəsaitlər barədə məlumat əvvəlki illərə nəzərən daha 

geniş ayrıca Əlavə üzrə verilmiş, müxtəlif sahələrdə proqram və tədbirlər üzrə icra edilmiş xərclərin 

məbləği göstərilməklə müvafiq istiqamətin icrasının nəticəsi bəzi kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri 

ilə ifadə edilmişdir. Xərclərin proqramlılığı üzrə verilən məlumatların artırılması tərəfimizdən müsbət 

qiymətləndirilməklə nəticəəsaslı büdcəyə keçid üçün zəminin yaradılmasında vacib hesab edilir. 

Qeyd edək ki, müvafiq məlumatın verilməsi zamanı Hesablama Palatasının əvvəlki rəylərində 

göstərilmiş bəzi məqamlar nəzərə alınaraq 2021-ci ili əhatə edən və dövlət büdcəsinin vəsaiti 

hesabına maliyyələşdirilən proqramların siyahısı artırılmaqla Hesabata daha 7 Proqram əlavə 

edilmişdir.  
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2021-ci ilin dövlət büdcəsinin icrası barədə hesabatda dövlət proqramlarının və məqsədli 

xərclərin maliyyə təminatı kimi 2021-ci ildə 2030,9 mln. manatın icra edildiyi bildirilmişdir ki, bu da 

2021-ci ilin ilkin təsdiq edilmiş dövlət büdcəsi ilə təqdim olunan “Büdcə zərfi”ndə göstərilmiş 7622,5 

mln. manat məbləğindən 5591,6 mln. manat və ya 73,4% azdır. Müvafiq sənədlərə əsasən proqram 

və məqsədli tədbirlərin maliyyələşdirilməsi üçün ümumi dövlət büdcəsi xərclərinin 26,7%-i  həcmində 

vəsait proqnozlaşdırılsa da, icra məbləği dövlət büdcəsinin icra edilmiş xərclərinin yalnız 7,4%-ni 

təşkil edərək nəzərdə tutulan məbləğdən 19,3 faiz bəndi az olmuşdur. Fərqin bir hissəsinin 

yaranmasına dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu ilə bağlı xərclərin “Büdcə zərfi”ndə proqram xarakterli 

xərclərə aid edilməsinə baxmayaraq icra Hesabatında aid edilməməsi səbəb olmuşdur. 

Dövlət proqramları və məqsədli xərclər üzrə icra edilmiş xərclərin yalnız 5,3%-i təsdiq edilmiş 

və qüvvədə olan hüquqi aktları əhatə edir. Başqa sözlə, 2021-ci ildə proqram və məqsədli tədbirlərin 

maliyyələşdirilməsinə icra edilən 2030,9 mln. manat məbləğində xərclərin 107,3 mln. manatı dövlət 

proqramlarının, 1923,6 mln. manatı məqsədli xərclərin icrası ilə bağlıdır.   

 

5.5.2 İcra müddəti başa çatmış dövlət proqramları üzrə maliyyələşmə hesabat 

ilində “tədbirlərin maliyyə təminatı” və “davamlı inkişafın təmin edilməsi ilə bağlı 

tədbirlər” adı altında davam etdirilmiş, 1 dövlət proqramı üzrə təsdiq edilmiş dövlət 

büdcəsində xərc nəzərdə tutulduğu göstərilsə də, həmin proqramın icrası barədə 

məlumat verilməmişdir. 

Dövlət Proqramı və ya Tədbirlər Proqramı kimi təsdiq edilmiş və icra müddəti əvvəlki illərdə 

bitmiş proqramlar üzrə 2021-ci ildə icra edilmiş 124,5 mln. manat məbləğində xərclər “tədbirlərin 

maliyyə təminatı” və “davamlı inkişafın təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlər” adı altında göstərilmişdir.  

(Cədvəl 47). 

Cədvəl 47. Dövlət büdcəsinin icrası barədə hesabatda vaxtı bitmiş Proqramlar üzrə “tədbirlərin maliyyə 
təminatı” və “davamlı inkişafın təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlər” adı altında əks etdirilən istiqamətlər  

S/S 
İcra müddəti başa çatmış dövlət 

proqramının və ya Tədbirlər 
proqramının adı 

icra müddəti 
2021-ci ilin dövlət büdcəsində 
icra edilmiş xərc istiqamətinin 

adı 

2021-ci ilin dövlət 
büdcəsində icra 
edilmişdir, mln. 

manatla 

1 
2016-2020-ci illər üçün şəkərli 
diabet xəstəliyi üzrə Dövlət 
Proqramı 

2016-2020 
Şəkərli diabet xəstəliyi üzrə 

tədbirlərinin maliyyə təminatı 44.1 

2 
2016-2020-ci illər üçün xroniki 
böyrək çatışmazlığı üzrə 
Tədbirlər Proqramı 

2016-2020 

Xroniki böyrək çatışmazlığı 
üzrə tədbirlərinin maliyyə 

təminatı 
34.2 

3 
Talassemiya ilə mübarizəyə 
dair 2015-2020-ci illər üçün 
Dövlət Proqramı 

2015-2020 
Talassemiya ilə mübarizə 

tədbirlərinin maliyyə təminatı 21.6 

4 
2016-2020-ci illər üçün 
hemofiliya xəstəliyi üzrə 
Tədbirlər Proqramı 

2016-2020 
Hemofiliya xəstəliyi üzrə 

mübarizə tədbirlərinin 
maliyyə təminatı 

12.2 

5 
2016-2020-ci illər üçün 
İİV/QİÇS-lə mübarizə üzrə 
Tədbirlər Proqramı 

2016-2020 
İİV/QİÇS-lə mübarizə üzrə 

tədbirlərinin maliyyə təminatı 3.4 
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6 

2016-2020-ci illər üçün qanın, 
qan komponentlərinin 
donorluğu və qan xidmətinin 
inkişafına dair Tədbirlər 
Proqramı 

2016-2020 

Qanın, qan komponent-
lərinin donorluğu və qan 
xidmətinin inkişafı üzrə 

tədbirlərin maliyyə təminatı 
1.4 

7 
Azərbaycan kinosunun 2008-
2018-ci illər üzrə inkişafına dair 
Dövlət Proqramı 

2008-2018 
Azərbaycan kinosunun 

davamlı inkişafının təmin 
edilməsi ilə bağlı tədbirlər 

6,5 

8 
"Azərbaycan teatrı 2009-2019-
cu illərdə” Dövlət Proqramı 

2009-2019 
Azərbaycan teatrının davamlı 
inkişafının təmin edilməsi ilə 

bağlı tədbirlər 
1,1 

Cədvəl müvafiq hesabat məlumatları əsasında Hesablama Palatası tərəfindən hazırlanmışdır. 

 

Bundan əlavə, hesabat ilində müvafiq hüquqi akt əsasında “Ana və uşaqların sağlamlığının 

yaxşılaşdırılmasına dair 2014 - 2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı”-ının icra müddətinin 2022-ci ilə 

qədər artırılmasına baxmayaraq, həmin istiqamət “Ana və uşaqların sağlamlığının yaxşılaşdırılması 

üzrə tədbirlərin maliyyə təminatı” adı altında icra edilmişdir. 

Dövlət sifarişi ilə filmlərin çəkilməsi üçün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin 
istifadəsinin auditinin nəticələrindən çıxarış 

 

Kinonun normativ-hüquqi və iqtisadi bazasını təşkil edən aktların təkmilləşdirilməməsi və 

genişləndirilməməsi, o cümlədən 18 il əvvəl qəbul edilmiş qaydaların müasir tələblərə və 

çağırışlara cavab verməməsi artıq, eləcə də, bu sahədə çalışan yaradıcı heyətin tam əhatə 

olunmaması səbəbindən qaydalarda nəzərdə tutulmayan yaradıcı hallar üzrə qonorar ödənişlərinə 

səbəb olmuşdur.  

Qeyd edilən sahə üzrə “dövlət sifarişi” anlayışının hüquqi aktlarda konkret təsbit 

olunmaması, eləcə də sifarişin çərçivəsinin və istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməməsi bəzi 

hallarda vəsaitlərin təyinatının dəyişdirilməsinə, bir sıra hallarda isə filmlərin başa çatdırılmayaraq 

konservasiyası ilə nəticələnmiş, ssenarilərin və kino studiyaların müsabiqə çərçivəsində seçilməsi 

ilə bağlı meyarların müəyyənləşdirilməməsi, komissiyanın fəaliyyətinin tənzimlənməsi ilə bağlı hər 

hansı bir qaydaların və ya hüquqi aktların mövcud olmaması son nəticədə vəsaitlərin 

“Kinematoqrafiya haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən kinematoqrafiyaya dövlət 

himayəsinin əsas formalarının, xüsusilə dövlət sifarişi əsasında çəkilən filmlərin istehsalının, 

yayımının və onların beynəlxalq kinofestivallarda iştirakının, kinosalnamə çəkilişinin və dövlət film 

fondunun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı istiqamətlərin tam əhatə olunmaması ilə nəticələnir. 

Dövlət sifarişi ilə çəkilən filmlərin seçilmə meyarlarının müəyyən olunmaması və dövlət 

sifarişi ilə hazırlanan filmlərin smeta xərclərinin siyahısının təsdiq edilməməsi, habelə birgə 

(müştərək) film istehsalının və ümumiyyətlə kino iqtisadiyyatının tənzimlənməsi barədə normativ 

sənədlərin olmaması büdcə vəsaitlərinin xərclənməsində şəffaflığın və hesabatlılığın təmin 

edilməsinə, xərclərin uçotunun düzgün qurulmasına imkan verməmiş, filmlərin çəkilişi ilə bağlı 

ayrılmış vəsaitlər üzərində hesabatlılığın və inzibatçılığın müəyyən edilməməsi səbəbindən bu 

vəsaitlərin studiyalar tərəfindən təyinatının dəyişdirilməsi, ümumiyyətlə, təsdiqedici sənədlərin 

təqdim olunmaması kimi halların yaranmasına da səbəb olmuşdur. 
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Eyni zamanda, "Azərbaycan Respublikasında yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə dair 2019–2023-

cü illər üçün Dövlət Proqramı"  təsdiq edilmiş dövlət büdcəsində xərclərin nəzərdə tutulduğu 

göstərilsə də, Hesabata həmin proqramın icrası ilə bağlı məlumat daxil edilməmişdir. 
 

 

 

5.5.3 Hesablama Palatasının əvvəlki rəylərində də bildirildiyi kimi, dövlət 

büdcəsinin icrası barədə hesabatda göstərilən “məqsədli xərclər” anlayışı 

qanunvericilikdə müəyyənləşdirilməmişdir ki, bu da bir sıra xərclərin, o cümlədən 

maliyyə yardımlarının, bölüşdürülməyən xərclərin və bəzi qurumların saxlanılma 

xərclərinin “proqram və məqsədli xərclərin” tərkibinə daxil edilməsinə səbəb 

olmuşdur. 

Əvvəlki illərdə olduğu kimi, hesabat ilində də proqram xarakterli hesab edilməməli bəzi 

tədbirlərin xərcləri proqram və məqsədli xərclərin məbləğinə aid edilmişdir: 

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə maliyyə yardımı üçün 1,3 mln. manat, Olimpiya idman 

komplekslərinin və digər idman qurğularının saxlanılması üçün 8,9 mln. manat, Azərbaycan 

Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin xarici ölkələrdəki mədəniyyət mərkəzlərinin saxlanılması üçün 

5,4 mln. manat, “Kurort” Səhmdar Cəmiyyətinin sağlamlıq ocaqlarının istismar xərcləri üzrə 0,2 mln. 

manat, yaradıcılıq profilli bəzi ali təhsil müəssisələrinin gəlir və xərcləri üzrə yarana biləcək kəsirin 

maliyyələşdirilməsi üçün 1,0 mln. manat, incəsənət xadimlərinə verilən mükafatların maliyyə təminatı 

Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi və tabeliyində olan qurumlar 
(seçmə qaydada) tərəfindən dövlət vəsaitinin və digər dövlət əmlakının idarə 

olunmasının və istifadəsinin auditinin nəticələrindən çıxarış 

Nazirlik tərəfindən xarici ölkələrdə təlim-məşq toplantıları və müxtəlif yarışlarda, həmçinin 

Tokio-2020 Olimpiya oyunlarında iştirakla bağlı, eləcə də müvafiq müraciətlər əsasında 

federasiyalara ayrılmış vəsaitlər üzərində inzibatçılıq demək olar ki, tətbiq edilməmiş, vəsaitlərin 

istifadəsi ilə bağlı hesabatlılıq təmin olunmamışdır. Belə ki, bağlanmış müqavilələr çərçivəsində 

federasiyalar tərəfindən təsdiqedici və əsaslandırıcı sənədlər bəzi hallarda ümumiyyətlə təqdim 

olunmamış, bir sıra hallarda isə düzgün tərtib edilməmiş, bəzi hallarda isə təqdim edilmiş sənədlər 

əsaslı olmamışdır. Qeyd edilənlər, eyni zamanda Nazirliyin debitor borclarının da məbləğinin 

artımına təsir göstərmişdir.  

Olimpiya və idman komplekslərinin daxilolmalarla bağlı istifadə imkanlarının tam və düzgün 

reallaşdırılmaması, eləcə də icarə haqlarının aşağı səviyyədə müəyyənləşməsi əlavə gəlirlərin əldə 

edilməsi imkanlarını məhdudlaşdırmaqla idman komplekslərinin fəaliyyətinin əsasən dövlət 

büdcəsindən ayrılmış vəsait hesabına təmin edilməsinə səbəb olmuşdur.  

Gənclər siyasətinin həyata keçirilməsi məqsədilə müxtəlif mövzular üzrə layihələrin və 

tədbirlərin icrası zamanı ilin sonuna istifadə edilməmiş vəsaitin dövlət büdcəsinə geri 

qaytarılmaması məqsədilə avans məbləği ilə bağlı tələblərə əməl edilməmiş, müqavilə şərtlərinin 

dəyişdirilməsinə yol verilmiş, layihələrin və tədbirlərin həyata keçirilməsinə hazırlıq prosesində 

tələblərin düzgün müəyyənləşdirilməməsi, eləcə də mövcud potensialların dəyərləndirilməməsi 

əlavə vəsait istifadəsinə şərait yaratmış, bir neçə halda düzgün iddiaçının seçilməməsi layihələr 

üzrə öhdəliklərin üçüncü tərəfə ötürülməsinə səbəb olmuşdur.Nazirlik tərəfindən ictimai birliklər 

arasında qrant müsabiqələrinin mövzusu olan məsələlərin satınalma müqavilələri vasitəsilə icra 

edilməsi, o cümlədən ictimai birliklərlə də belə müqavilələr bağlanılması hallarına yol verilmişdir.  
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üçün 0,9 mln. manat, yaşlı və gənc nəsil yazıçıların, rəssamların və bəstəkarların xüsusi təqaüd 

fonduna vəsaitin köçürülməsi üçün 0,6 mln. manat, dövlət sifarişi ilə təhsil alan bakalavriant və 

magistratura pillələri üçün 311,9 mln. manat, təhsil qrantlarının verilməsi üçün 1,1 mln. manat, xarici 

ölkələrdə səfirliklərdə təhsil məsələləri üzrə müşavirlərin fəaliyyəti ilə bağlı 0,3 mln. manat, gənc 

istedadlar üçün xüsusi təqaüdlər üzrə 0,1 mln. manat, tədris laboratoriya avadanlıqlarının alınması 

üçün 4,8 mln. manat, DİM tərəfindən qiymətləndirmə və imtahanların keçirilməsi ilə bağlı 10,0 mln. 

manat, Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən keçirilməsi 

nəzərdə tutulan tədbirlərin, layihələrin maliyyələşdirilməsi üçün 6,3 mln. manat, nüfuzlu dünya 

kanallarında informasiya portalında mədəniyyətin təbliği üçün 1,0 mln. manat.  

 
 

5.6 Ortamüddətli xərclər çərçivəsinin təhlili  
 
  

5.6.1 Hesablama Palatası ortamüddətli xərclər çərçivəsinin tətbiqi ilə bağlı 

hüquqi bazanın tam formalaşdırılmamasını diqqətə alaraq, pilot bölmələr üzrə əks 

etdirilmiş maliyyələşmə və hədəf göstəricilərinin uyğunlaşdırılması, eləcə də 

çərçivədə əks etdirilmiş tədbirlərin dövlət proqramları və strategiyaları ilə 

uzlaşdırılması məqsədilə yeni büdcə modelinə keçid üzrə fəaliyyətin 

təkmilləşdirilməsinin vacibliyi qənaətindədir. 

2016-cı ildən ölkəmizdə gedən dövlət maliyyəsinin idarə edilməsi islahatlarının tərkib hissəsi 

kimi 2018-ci ildən OMXÇ-nin tətbiqinin hüquqi bazası formalaşdırılmışdır.  Qeyd edilən məsələlərin 

icrası məqsədilə “Büdcə xərclərinin funksional təsnifatının “Təhsil”, “Kənd təsərrüfatı” və “Ətraf 

mühitin mühafizəsi” bölmələri üzrə “Milli Xərc Prioritetləri” ilə əlaqələndirilmiş sektor strateji 

planlarının və bu planlar əsasında həmin bölmələrin ortamüddətli (növbəti il və sonrakı üç il üçün) 

xərclər çərçivəsinin 2021-ci il dövlət büdcəsinin layihəsi ilə birlikdə təqdim olunması tapşırığı 

verilmişdir. Bu əsasda məhz 2021-ci il OMXÇ və NƏB-ə keçidin ilkin mərhələsi hesab edilə bilər.  

Hesabat ilində Pilot bölmələr üzrə icra vəziyyəti aşağıdakı kimi olmuşdur: 

 “Təhsil”, “Kənd təsərrüfatı” və “Ətraf mühitin mühafizəsi” istiqamətlərinin 2021-ci il üzrə 

proqnozlaşdırılan büdcə xərclərində payı 15,8% (və ya 4496,2 mln.manat) nisbətində nəzərdə 

tutulurdu. Faktiki olaraq 15,5% (və ya 4248,6 mln.manat) təşkil etmişdir. 

 OMXÇ yeni milli xərc prioritetləri üzrə daha çox vəsait təhsil xərclərinin payına düşür. 2021-

ci ildə bu istiqamət üzrə 17 proqram hazırlanmışdır. Ümumilikdə OMXÇ üzrə 26 proqram 

maliyyələşdirilmişdir.   

OMXÇ və nəticəəsaslı büdcə islahatlarının sürətli və sistemli keçirilməsi bu sahə üzrə təkmil 

hüquqi bazanın olması ilə birbaşa əlaqəlidir. Ölkəmizdə bu sahə üzrə aidiyyəti hüquqi aktların təhlili 

hazırki tarixədək OMXÇ-ni tənzimləyən hüquqi bazanın büdcə qanunvericiliyinə tam inteqrasiyasının 

həyata keçirilmədiyini deməyə əsas verir.  Məlum olduğu kimi, OMXÇ-ni tənzimləyən sənədlərə 

əsasən OMXÇ büdcə planlaşdırılmasının ilk strateji mərhələsini, növbəti ilin büdcə layihəsinin 
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hazırlanması isə texniki mərhələni ehtiva edir. Bu isə ilkin olaraq strateji mərhələdə fiskal çərçivənin 

və bəzi göstəricilərin müəyyən edilməsini, daha sonra isə bu çərçivə əsasında texniki mərhələyə 

keçidi labüd edir. Lakin hazırda OMXÇ ilə bağlı prosesləri tənzimləyən hüquqi aktlarla “Büdcə sistemi 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu və “Dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası Qaydaları” 

arasında bir sıra uyğunsuzluqlar müşahidə edilir.  

Hesablama Palatasına təqdim edilmiş məlumatların təhlilinə, eləcə də sektor strateji planların 

və fəaliyyət planlarının hazırlanmasında iştirak edən qurumlarla müzakirələrin nəticələrinə 

əsaslanaraq bəzi məqamları qeyd edirik: 

1. OMXÇ sənədlərində 2021-ci ilin təfsilatlı nəticələri yer almamışdır.  

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

dairəsinin genişlənməsi hədəfləri nəzərə alınmaqla bu institutun davamlı monitorinqini çətinləşdirə 

bilər.   

3. OMXÇ proqramlılığı özündə ehtiva etsə də, milli xərc prioritetlərindən ayrı-ayrı ənənəvi 

dövlət proqramları ilə OMXÇ arasında tam uzlaşdırma aparılmamışdır. OMXÇ proqramlılığı özündə 

ehtiva etsə də, milli xərc prioritetlərindən təhsil və kənd təsərrüfatı bölməsində ayrı-ayrı sahəvi dövlət 

proqramlarının maliyyələşdirilməsi üzrə də vəsait nəzərdə tutulmuşdur. Bu halda sahələr üzrə 

proqramlılıqla OMXÇ proqramlılığı arasında uyğunsuzluğun olduğu görünür. Büdcənin icrası ilə bağlı 

hesabatda proqramların həcmi aqrar sektorda 7 proqram üzrə 88,4 mln.manat, təhsil bölməsində 1 

proqram üzrə 0,8 mln.manat göstərilmişdir. Lakin bu proqramların OMXÇ-nin tərkibində yer alan 

məqsədli proqramlarla hansı formada inteqrasiya edilməsi məlum deyil. Halbuki sadalanan sahəvi 

proqramların maliyyə mənbəyi məhz OMXÇ üzrə müəyyən edilən müvafiq bölmələrdir. 

Ümumiyyətlə, dövlət büdcəsində bir neçə istiqamət (Dövlət İnvestisiya Proqramı, OMXÇ və ayrı-ayrı 

sahələr) üzrə proqramlılığın olması əsas problemlərdən biri kimi qəbul edilir. Ayrı-ayrı sahələrə 

(məsələn, Təhsil və s.) aid edilən dövlət strategiyalarında müəyyən edilən hədəflərlə OMXÇ arasında 

əlaqənin təmin edilməsi və gələcəkdə bu məsələlərin hansı formada inteqrasiyası sual doğurur.  

4. OMXÇ sənədinin hazırlanması üçün mühüm olan proqram təsnifatının tətbiq edilməsi 

məsələsı hazırda qüvvədə olan Vahid Büdcə Təsnifatında tənzimlənmir. 

5. Hazırlanmış sənəddə tədbirlərin maliyyələşməsində kənar mənbələr nəzərə alınmamış, 

ortamüddətli dövr üçün müəyyənləşdirilmiş hədəflərarası uyğunluq təmin edilməmiş, bəzi hallarda 

ortamüddətli dövrdə hədəflərə nail olunmasını qiymətləndirəcək müvafiq göstəricilər və indikatorlar 

müəyyənləşdirilməmiş, bəzi hallarda monitorinq göstəriciləri hədəflərə nail olunması üçün münasib 

olmamış, bəzi hallarda isə ortamüddətli dövr üçün hədəflərlə və onlara nail olunması üçün icra 

olunan vəsait arasında mütənasiblik gözlənilməmişdir.  
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5.7 Dövlət satınalmalarının təhlili 
 

5.7.1 Hesabat ilində dövlət satınalmalarına cəlb edilmiş vəsaitin məbləği əvvəlki 

illə müqayisədə azalsa da müqavilələrin sayı artmışdır.  

Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti tərəfindən təqdim edilən məlumatlara 

əsasən 2021-ci ildə ölkə üzrə ümumilikdə 12129 sayda satınalma tətbiq edilməklə 6011,7 mln. manat 

məbləğində satınalma müqavilələri “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanunu ilə müəyyən edilmiş metodlar tətbiq edilməklə bağlanılmışdır ki, bu da 2020-ci illə 

müqayisədə satınalmaya cəlb edilmiş məbləğdən 555,5 mln. manat və ya 8,5% az, sayda isə 2926 

və ya 31,8% çoxdur (Cədvəl 50).  

Hesabat ilində ÜDM-in, həmçinin dövlət büdcəsinin xərclərinin artımı fonunda, satınalmaya 

cəlb edilmiş vəsaitin həcmində azalma müşahidə edilmişdir ki, əvvəlki illə müqayisədə satınalma 

məbləğinin ÜDM-ə nisbət göstəricisi 2,6 faiz bəndi, xərclərə nisbəti isə 2,9 faiz bəndi azalmaqla 

müvafiq olaraq 6,5% və 21,9% bəndi təşkil etmişdir. Qeyd edək ki, bu göstəricilər son illərdə ən aşağı 

göstərici olmuşdur. 

Təqdim edilmiş məlumatların təhlili göstərir ki, 2021-ci ildə keçirilmiş 8635 müsabiqə əsaslı 

satınalma üzrə 2646,0 mln. manat məbləğində müqavilə bağlanılmışdır ki, bu da ötən illə 

müqayisədə  sayda 859 satınalma (11,0 %) çox və məbləğdə isə 854,5 mln. manat (24,4%) azdır. 

Qeyd edək ki, təqdim edilmiş məlumatlara əsasən elektron açıq tenderlərin sayı 2970 olmaqla 

satınalmalara 804,5 mln. manat cəlb edilmişdir ki, ümumi satınalmaların sayında bu metodun payı 

24,5%, məbləğdə isə 13,4% olmuşdur. 
 

5.7.2 Əvvəlki illərdə olduğu kimi say baxımından kotirovka sorğusu, məbləğ 

baxımından bir mənbədən satınalma əhəmiyyətli çəkiyə malik olmuş, müsabiqə əsaslı 

satınalma metodlarına cəlb edilmiş məbləğdə əvvəlki illə müqayisədə azalma, bir 

mənbədən satınalma üzrə isə əksinə artım müşahidə edilmişdir. 

Say baxımından 2021-ci ildə satınalmalar arasında kotirovka sorğusu 41,5%, açıq tender 

(elektron daxil olmaqla) 25,3%,  təkliflər sorğusu 4,3%,  bir mənbədən satınalma metodu 28,8% paya 

malik olmuşdur (Cədvəl 48).  

Məbləğ baxımından satınalmada açıq tender (elektron daxil olmaqla) ümumi məbləğdə 30,3%, 

təkliflər sorğusu 12,1%, kotirovka sorğusu 1,7%, bir mənbədən satınalma metodu 56,0% paya malik 

olmuşdur.   

Cədvəl 48. 2019-2021-ci illərdə keçirilmiş satınalmalar barədə icmal məlumat, mln. manatla 

Satınalmanın növü 
2019-cu il 2020-ci il 2021-ci il 

Sayı Məbləğ Sayı Məbləğ Sayı Məbləğ 

Cəmi 11457 5720,0 9203 6567,2 12129 6011,7 

Açıq tender (Elektron açıq tender 
daxil olmaqla ) 

2917 2156,4 2414 2152,9 3072 1818,6 

Kotirovka sorğusu 6323 140,9 5161 111,5 5039 101,9 

Təkliflər sorğusu 418 371,5 201 1236,1 524 725,5 

Bir mənbədən satınalma 1799 3051,1 1427 3066,7 3494 3365,7 

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən hazırlanmışdır. 
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5.7.3 Hesabat ilində bütün satınalma metodları üzrə məbləğ və say ifadəsində 

daha çox satınalma IV rübdə həyata keçirilmiş, Hesablama Palatası dövlət 

satınalmaları üzrə müqavilələrin ilin sonunda bağlanılmasının bank və akkreditiv 

hesablar üzrə qalıqların, eyni zamanda qabaqcadan ödəniş məbləğlərinin artımına 

şərait yarada biləcəyi barədə qənaətə gəlmişdir. 

Təqdim edilmiş məlumatlara görə, il ərzində satınalma metodlarının 40,7%-i ilin birinci 

yarısında, 59,3%-i isə ikinci yarısında tətbiq edilmişdir. Məbləğ ifadəsində bu göstəricilər 36,8% və 

63,2% olmuşdur. Keçirilmiş satınalmaların say baxımından 2021-ci ilin rübləri üzrə dinamikası 

aşağıdakı kimi olmuşdur (Şəkil 31). 

Şəkil 31. Keçirilmiş satınalmaların say ifadəsində 2021-ci ilin rübləri üzrə dinamikası 

 
*Açıq tender ((Elektron açıq tender daxil olmaqla) 

Şəkil müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən hazırlanmışdır. 
 

Açıq tender üzrə satınalmaların 37,2%-i və ya 676,3 mln manatı, kotirovka sorğusu üzrə 

satınalmaların 36,4%-i və ya 37,1 mln. manatı və təkliflər sorğusu üzrə satınalmaların 49,8%-i və ya 

361,5 mln. manatı,  bir mənbədən keçirilən satınalmaların 39,2%-i və ya 1321,5 mln. manatı ilin IV 

rübünü əhatə etmişdir (Cədvəl 49).  Satınalmaların ilin sonunda həyata keçirilməsi dövlət maliyyəsi 

üçün bir sıra risklər yarada bilər. Belə ki, bu hal ilin sonunda istifadə edilməyən vəsaitin bank 

hesablarına, akkreditiv hesablara yönəldilməsinə yol açır, eyni zamanda ilkin ödəniş (avans) üçün 

əhəmiyyətli məbləğin podratçılara köçürülməsinə, bununla da ilin sonunda qabaqcadan ödəniş 

məbləğlərinin artımına səbəb ola bilər. Eyni zamanda, ilin sonuna bağlanılmış müqavilələr növbəti 

büdcə ili üçün də vəsaitlərin düzgün planlaşdırılmasına mənfi təsirlərini ötürmüş olur. 

Cədvəl 49. Keçirilmiş satınalmaların məbləğ baxımından 2021-ci ilin rübləri üzrə dinamikası, mln. 

manatla 

 Satınalmanın növü I rüb II rüb III rüb IV rüb 

Açıq tender (Elektron açıq tender daxil 
olmaqla) 160,3 546,0 436,1 676,3 

Kotirovka sorğusu 19,5 24,5 20,7 37,1 

Təkliflər sorğusu 38,0 118,1 207,9 361,5 

Bir mənbədən satınalmalar 568,3 739,5 736,4 1321,5 

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən hazırlanmışdır. 
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VI BÖLMƏ. DÖVLƏT BÜDCƏSİNİN KƏSİRİ VƏ KƏSİRİN 

MALİYYƏLƏŞMƏSİ VƏZİYYƏTİNİN TƏHLİLİ 

 
6.1 Hesabat ilində kəsirin maliyyələşdirmə mənbələri üzrə artıq daxil olan 

vəsaitin sərbəst qalığa yönəldilməsi, həmçinin kəsirin maliyyələşdirilməsinə vahid 

xəzinə hesabının qalığından vəsait ayrılmaması fonunda ilin sonunda sərbəst qalığın 

məbləği azalmışdır. 

Hesabat ilində kəsirin maliyyələşdirilmə mənbələri üzrə 1058,8 mln. manat vəsait daxil olmuş, 

o cümlədən, daxili borclanma hesabına 4,5 mln. manat, xarici borclanma hesabına 595,0 mln. 

manat, özəlləşdirmədən 112,7 mln. manat, xaricdən cəlb edilən kreditlər hesabına isə 346,6 mln. 

manat vəsait yönəldilmiş, büdcə kəsiri isə 1026,1 mln. manat təşkil etmişdir ki, 32,7 mln. manat 

sərbəst qalığa yönəldilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri 25427,0 mln. manat, xərcləri 

28543,0 mln. manat, büdcə kəsirinin yuxarı həddi 3116,0 mln. manat məbləğində təsdiq edilərək, 

onun maliyyələşdirilməsinin özəlləşdirilmədən, digər mənbələrdən daxilolmalar (daxili və xarici 

borclanma, 2021-ci ilin 1 yanvar tarixinə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabının qalığı) hesabına 

həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.  

 “Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun layihəsində dövlət büdcəsinin gəlirləri 26396,3 mln. manat, xərcləri 

27422,4 mln. manat, büdcə kəsiri 1026,1 mln. manat və ya təsdiq olunan yuxarı həddən 2089,9 mln. 

manat az (67,1%) qeyd olunmuşdur.  

 “Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununda 2021-ci il 1 yanvar tarixə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabının qalığı 

1526,1 mln. manat göstərilmişdir. 2022-ci il 1 yanvar tarixinə isə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə 

hesabının sərbəst qalığı 1269,0 mln. manat təşkil etmiş, bu məbləğin icra edilmiş büdcə gəlirlərinə 

nisbəti 4,8% təşkil etmişdir. 

 

6.2 Hesabat ilində özəlləşdirilmədən daxilolmalar üzrə yeni müəssisələrin 

özəlləşdirilməyə açıq elan edilməsi ilə proqnoz artıqlaması ilə icra edilmiş, lakin 

dövlət büdcəsinə ödənilməmiş borc qalıqlarının həcmi hesabat ilində də yüksək 

olmuş, bu isə müvafiq istiqamətdə əməli tədbirlərin görülməsinin zəruriliyini 

şərtləndirmişdir. 

Təqdim edilmiş müvafiq məlumatlara əsasən, 2021-ci il dövlət büdcəsi kəsirinin 

maliyyələşdirilmə mənbələrinə aid olan və Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən təmin edilən 

özəlləşdirilmədən daxilolmalar 2021-ci il üçün 111,0 mln. manat məbləğində nəzərdə tutulmuş, illik 

daxilolmalar isə 112,7 mln. manat məbləğində icra edilmişdir ki, bunun da əsas hissəsi 

“Özəlləşdirilmiş müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi torpaq sahələrinin birbaşa satışından 
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daxilolmalar” hesabına olmuşdur. Nəticədə dövlət büdcəsinə 2021-ci il üçün nəzərdə tutulduğundan 

1,7 mln. manat və ya 1,6% çox vəsait daxil olmuşdur. 2021-ci ildə özəlləşdirilmədən daxilolmalar 

2020-ci ilin icrasından 51,2 mln. manat və ya 83,3% çox olmuşdur (Cədvəl 50).  Birgə müəssisələrin 

nizamnamə kapitalında dövlət payının birbaşa satışından, hərrac və müsabiqələrdə satışından 

daxilolmalar üzrə 2018-2021-ci illərdə vəsait daxil olmamışdır. 

Cədvəl 50. Özəlləşdirilən dövlət əmlakının növləri və ayrı-ayrı özəlləşdirmə (satış) üsulları üzrə 2021-ci 
ildə özəlləşdirmədən daxilolmaların icrası, min manatla 

Özəlləşdirilmədən daxilolmaların mənbələri 2020 2021 
Müqayisə 

fərq Faiz 

Özəlləşdirilmədən daxilolmalar cəmi,  
o cümlədən 

61485,7 112730,5 51244,8 183,4 

Kiçik dövlət müəssisə və obyektləri, icarəyə verilmiş qeyri-
yaşayış sahələri, yarımçıq tikililərin və daşınar dövlət 
əmlakının hərrac və birbaşa əmək kollektivinə satışından 
daxilolmalar 

11820,3 48133,7 36313,4 
4,1 dəfə 

çox 

İnvestisiya müsabiqəsi yolu ilə özəlləşdirilməyə yönəldilən 
müəssisələrin (səhmlərin, hissələrin) satışından 
daxilolmalar 

97,5 10008,7 9911,2 
102,7 

dəfə çox 

Səhmdar cəmiyyətlərinə çevrilmiş dövlət müəssisələrinin 
(obyektlərinin) səhmlərinin pul hərraclarında satışından 
daxilolmalar 

367,4 2126,6 1759,2 
5,8 

dəfə çox 

Özəlləşdirilmiş müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi torpaq 
sahələrinin birbaşa satışından daxilolmalar 49011,8 52277,9 3266,1 106,7 

Özəlləşdirilmə prosesində yaradılmış və səhmləri 
bütövlükdə yaxud qismən dövlətə məxsus (nizamnamə 
kapitalında dövlət payı olan) səhmdar cəmiyyətlərin 
dividendləri 

187,4 183,4 -4,0 97,9 

 

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin sərəncamında olan 1742 ədəd və 15951,06 min m2 torpaq 

sahəsindən 2021-ci ildə 30-u və 109,66 min m2-i (0,7%-i) özəlləşdirilmişdir.  

Təqdim olunmuş məlumatlara əsasən özəlləşdirilmədən daxilolmalar üzrə hesabat dövrlərinin 

sonuna hesablanmış, lakin dövlət büdcəsinə ödənilməmiş vəsaitlər üzrə qalıq (o cümlədən ödəmə 

vaxtı çatmış borcların) 2019-cu ildə 4,4 mln. manat, 2020-ci ildə kəskin artaraq 14,0 mln. manat 

olmuş, hesabat ilinin sonuna isə qismən azalaraq 9,7 mln. manat təşkil etmişdir (Cədvəl 51).  

Cədvəl 51. Özəlləşdirilmədən daxilolmalar üzrə vaxtı çatmış (hesablanmış), lakin dövlət büdcəsinə 
ödənilməmiş vəsaitlər üzrə qalıqlar barədə məlumat, min manatla 

Özəlləşdirilmə üsulu 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 

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

7052 3383.2 10434,1 7998,6 

İnvestisiya müsabiqəsi yolu ilə özəlləşdirməyə 
yönəldilən müəssisələr üzrə 

6055 856,2 758,7 1460,0 

Səhmdar cəmiyyətlərinə çevrilmiş dövlət 
müəssisələrinin (obyektlərinin) səhmlərinin pul 
hərraclarında satışı üzrə 

292,7 169,1 194,1 133,2 

Özəlləşdirilmiş müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi 
torpaq sahələrinin birbaşa satışı üzrə 

498,8 0 2656,0 102,2 

Cəmi qalıq məbləği: 13898,5 4408,5 14042,9 9694,0 

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 
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Ümumiyyətlə, 1 yanvar 2022-ci il tarixə Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin sərəncamında 

balans üzrə əsas vəsaitlərinin dəyəri 37,7 mln. manat təşkil edən dövlət müəssisə və obyektləri, 

nizamnamə kapitalı ümumilikdə 126,6 mln. manat təşkil edən 102 səhmdar cəmiyyətin 97,4 mln. 

manat həcmində səhmi, dövlət müəssisələrinin iştirakı ilə yaradılmış 26 birgə müəssisənin 

nizamnamə kapitalında 8,9 mln. manat həcmində dövlətə məxsus paylar, balans üzrə əsas 

vəsaitlərinin dəyəri 372,5 mln. manat təşkil edən Azərbaycan Respublikasının xaricdə 66 dövlət 

mülkiyyəti mövcuddur ki, bunlardan 102 səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalındakı 97,4 mln. 

manat həcmində səhmlərinin və 15 birgə müəssisənin nizamnamə kapitalındakı 1,4 mln. manat 

həcmində payların özəlləşdirilməsinə məhdudiyyətlər qoyulmamışdır. Özəlləşdirilmə prosesində 

yaradılmış və səhmləri bütövlükdə yaxud qismən dövlətə məxsus olan səhmdar cəmiyyətlər 

tərəfindən 2021-ci il ərzində ödənilən dividendlər 183,4 min manat təşkil etmişdir.  

Təqdim olunmuş hesabat məlumatlarına əsasən 2021-ci il ərzində özəlləşdirilmiş əmlakdan 

daxilolma 108,2 mln. manat, əvvəlki illərdə özəlləşdirilmədən daxilolmalar üzrə hesabat dövrlərinin 

sonuna hesablanmış, lakin dövlət büdcəsinə ödənilməmiş vəsaitlər üzrə qalıq hesabına isə 4,5 mln. 

manat vəsait büdcə kəsirinin örtülməsinə yönəldilmişdir. 

 

6.3 Hesabat ilində daxili dövlət borclanması hesabına cəlb edilmiş vəsaitin əsas 

hissəsi əvvəlki illərdə buraxılmış istiqrazlar və xarici borclar üzrə əsas məbləğin  

ödənilməsinə yönəldilmişdir. 

Təqdim edilmiş müvafiq məlumatlara əsasən 2021-ci il dövlət büdcəsi kəsrinin maliyyələşmə 

mənbələrinə aid olan daxili və xarici borclanmadan daxilolmalar ümumilikdə 1895,0 mln. manat 

məbləğində nəzərdə tutulmuşdur. Bu mənbələr üzrə hesabat ilində 599,5 mln. manat məbləğində 

vəsait daxil olmuşdur ki, bu vəsaitin də 4,5 mln. manatı daxili borclanma, 595,0 mln. manatı isə xarici 

borclanmadan daxilolmalardan ibarət olmuşdur. 

Təqdim olunmuş məlumatlara əsasən Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 2021-ci il ərzində nominal 

üzrə yerləşdirilmiş istiqrazların məbləği 1503,5 mln. manat təşkil etmişdir. Yerləşdirilmiş istiqrazlar 

üzrə dövlət büdcəsinə 1497,3 mln. manat daxil olmuşdur ki, bundan da əvvəlki illərdə buraxılmış 

istiqrazlar üzrə 692,9 mln. manat (əsas borc) geri ödənilmişdir.  

Hesabat ilində yerləşdirilmiş istiqrazlar hesabına dövlət büdcəsinə 804,5 mln. manat vəsait 

daxil olmuşdur ki, onunda 4,5 mln. manatı büdcə kəsrinin maliyyələşdirilməsinə, 800,0 mln. manatı 

isə konvertasiya edilərək xarici dövlət borcunun əsas məbləğinin ödənilməsinə yönəldilmişdir. Bu isə 

öz növbəsində 01.01.2022-ci il tarixə dövlət istiqrazları üzrə borcun ümumi məbləğinin keçən ilin eyni 

dövrünə nisbətdə 788,0 mln. manat artaraq 2500,2 mln. manat təşkil etməsinə və cari il üçün faiz 

xərclərinin 318,6 mln. manata qədər artmasına şərait yaradır (cari ildə qısamüddətli emissiyalar 

nəzərə alınmamaqla).  

Eyni zamanda qeyd olunmalıdır ki, hesabat ili ərzində emissiya olunması nəzərdə tutulan 

dövlət istiqrazları üzrə (2400,0 mln. manat) 1503,5 mln. manat məbləğində nominal üzrə istiqrazlar 
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yerləşdirilmiş, həmin istiqrazlar və əvvəlki illərdə emissiya edilmiş istiqrazlara görə dövlət 

büdcəsindən 158,5 mln. manat həcmində faiz və diskont məbləği ödənilmişdir.  

 

6.4 Hesabat ilində xaricdən cəlb edilmiş kreditlər üzrə müvafiq proqnoza qarşı 

istifadə edilməyən vəsait bank hesablarında qalmaqla öhdəlik haqqının artmasına 

səbəb olmuşdur. 

Hesabat ilində ümumilikdə xaricdən cəlb edilmiş kreditlər üzrə 610,0 mln. manat proqnoza 

qarşı 346,6 mln. manat (keçən ilki ilə müqayisədə 453,9 mln. manat az) vəsait istifadə olunmuş, 

263,4 mln. manat vəsait müvafiq bank hesablarında qalmaqla orta hesabla nəzərdə tutulan 0,1-0,5% 

öhdəlik haqqının artmasına şərait yaratmışdır (Cədvəl 52).  

Cədvəl 52. 2021-ci il üçün xaricdən cəlb edilmiş kreditlər üzrə vəsaitin qurumlar üzrə icra göstəriciləri, 
min manatla 

Təşkilat Proqnoz İstifadə İcra faizi 

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi 290780,0 136806,8 47,0 

"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC 240410,0 136504,6 56,8 

Ədliyyə Nazirliyi 18604,2 18604,2 100 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 24892,5 19799,7 79,5 

“Azərsu” ASC 26600,0 26135,7 98,3 

Təhsil Nazirliyi 1300,0 1300,0 100 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 7413,3 7413,3 100 

Cəmi: 610000,0 346564,3 56,8 

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən hazırlanmışdır. 

 
Qeyd etmək lazımdır ki, xaricdən cəlb edilmiş kreditlər üzrə istifadə məbləği eyni zamanda 

dövlət büdcəsinin xərclərində də eyni məbləğdə əks etdirilir ki, bu isə öz növbəsində bağlanmış kredit 

sazişlərində nəzərdə tutulduğu kimi müvafiq dövr üçün nəzərdə tutulmuş məbləğin tam icra 

edilmədiyi təqdirdə əlavə öhdəlik haqqı yaradır.  
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VlI BÖLMƏ. DÖVLƏT BORCU VƏ DÖVLƏT BORCUNA XİDMƏT 

XƏRCLƏRİNİN İCRASI VƏZİYYƏTİNİN TƏHLİLİ  

7.1 Xarici və daxili dövlət borcu 
 

 7.1.1 Hesabat ilində ÜDM-də müşahidə edilmiş əhəmiyyətli artım dövlət 

borcunun ÜDM-ə nisbət göstəricisinin azalmasının əsas səbəbi olmuşdur. 

 Hesabat ilinin əvvəli ilə müqayisədə ümumi dövlət borcunun tərkibində daxili borc məbləği 

1126,1 mln. manat artmış, xarici borcun isə 1165,8 mln. manat azalması ilə ümumi məbləğdə 39,7 

mln. manat və ya 0,2% azalma olmuşdur. Dövlət borcunun ÜDM-ə nisbətdə əhəmiyyətli azalması 

müşahidə edilmişdir ki, bunun da səbəbi hesabat ilində ÜDM göstəricisinin 2020-ci illə müqayisədə 

əhəmiyyətli artması olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsi ilə bağlı müvafiq qanuna əsasən 

hesabat ili ərzində daxili dövlət borclanmasının yuxarı həddi (limiti) 1300,0 mln. manat məbləğində 

müəyyən edilmiş, il ərzində yeni daxili dövlət borclanması 804,5 mln. manat (limitin 61,9%-i 

həcmində) təşkil etmişdir. 

Xarici dövlət borclanmasının yuxarı həddi isə 1200,0 mln. manat təsdiq edilmiş, xarici dövlət 

borclanmasının limiti üzrə icra vəziyyətinin dinamikası aşağıdakı kimi olmuşdur (Cədvəl 53). 

Cədvəl 53. 2014-2021-ci illər üzrə xarici dövlət borclanmasının limiti və onun icrası, mln. manatla  

Göstəricilər 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Limit 2000,0 1500,0 5000,0 4 500,0 2150,0 1000,0 1000,0 1200,0 

İl ərzində imzalanmış 
sazişlər 

1749,0 750,3 1251,4 4500,0 680,0 731,0 255,0 705,5 

Limit üzrə icra, %-lə 87,3 50,0 25,0 100,0 31,6 73,1 25,5 58,8 

Limit üzrə dəyişmə faizi 166,7 -25,0 233,3 -10,0 -52,2 -53,5 0 20 

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərətfindən tərtib edilmişdir. 
 

Bundan əlavə, il ərzində veriləcək dövlət zəmanətlərinin məbləğinin yuxarı həddi (limiti) 2020-

ci ildə olduğu kimi 1000,0 mln. manat məbləğində təsdiq edilmişdir. 2021-ci il dövlət büdcəsinin icrası 

barədə hesabatda 2021-ci il ərzində 93,5 mln. manat məbləğində (limitin 9,4 faizi həcmində) dövlət 

zəmanətinin verildiyi öz əksini tapmışdır. 

Təqdim olunmuş hesabat məlumatlarına əsasən 01.01.2022-ci il tarixə dövlət borcunun (xarici 

və daxili) ümumi məbləği 16899,1 mln. manat olmuşdur ki, bu da 2021-ci il üzrə ÜDM-ə nisbətdə 

18,2%-ə bərabərdir (Cədvəl 54).  

Cədvəl 54. Dövlət borcunun məbləği, mln. manatla 

* Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən açıqlanan məlumata əsasən hesablamalarda 2020-ci 

il üzrə ÜDM göstəricisi - 72 432,2 mln. manat, 2021-ci il üzrə isə ÜDM göstəricisi- 92 857,7 mln. manat nəzərə alınmışdır. 

Borcun növü 

01.01. 2022 tarixinə 01.01.2021 tarixinə Fərq (+,-) 

Borcun 
məbləği 

ÜDM*-ə 
nisbəti,  

Borcun 
məbləği 

ÜDM*-ə 
nisbəti,  

Məbləğ 
ilə 

Faiz ilə 

Dövlət borcu 16899,1 18,2% 16 938,8 23,4% -39,7 -0,2% 

Xarici dövlət borcu, o cümlədən 13830,7 14,9% 14 996,5 20,7% -1165,8 -7,8% 

Birbaşa xarici dövlət borcu 12568,8 13,5% 13 770,6 19,0% -1201,8 -8,7% 

Şərti öhdəliklər 1261,9 1,4% 1 225,9 1,7% 36 2,9% 

Daxili dövlət borcu, o cümlədən 3068,4 3,3% 1 942,3 2,7% 1126,1 58,0% 

Birbaşa daxili dövlət borcu 2507,1 2,7% 1 726,0 2,4% 781,1 45,3% 

Şərti öhdəliklər 561,3 0,6% 216,3 0,3% 345,0 159,5% 
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Hesabat ilində dövlət borcu portfelində birbaşa xarici dövlət borcunun həcmində əhəmiyyətli 

azalma müşahidə edilmişdir. Belə ki, xarici dövlət borcuna xidmət xərclərindən əsas borcun 

ödənişinə 742,7 mln. ABŞ dollarının yönəldilməsi, eyni zamanda hesabat ilinində daxili borclanma 

hesabına cəlb edilmiş 800,0 mln. manat vəsaitin konvertasiya edilərək xarici dövlət borcunun əsas 

məbləğinin bağlanmasına yönəldilməsi, hesabat ilində 553,0 mln. ABŞ dolları yeni borclanma həyata 

keçirilməsi, eyni zamanda xarici valyuta məzənnələrində baş vermiş dəyişikliklər nəticəsində birbaşa 

xarici dövlət borcunda ilin əvvəlinə nisbətdə 707,0 mln. ABŞ dolları azalma baş vermişdir. 

 

7.1.2 Hesabat ilində xarici dövlət borcunun həm valyuta, həm müddətlər üzrə 

bölgüsündən bütün komponentlərdə azalma qeydə alınmış, hökumət tərəfindən cəlb 

edilmiş kreditlərin azalması fonunda, şərti öhdəliklər artmışdır. 

Hesabat ilinin əvvəli ilə müqayisədə xarici dövlət borcu 685,8 mln. ABŞ dolları və yaxud 7,8%, 

cəlb olunması nəzərdə tutulan vəsait isə 997,8 mln. ABŞ dolları və ya 8,0% azalmışdır. 

Xarici dövlət borcu üzrə 01.01.2022-ci il tarixə kredit sazişləri ilə cəlb olunması nəzərdə tutulan 

vəsait 11480,1 mln. ABŞ dolları, istifadə olunmuş və dövlət borcu hesab edilən kreditlər üzrə 8135,7 

mln. ABŞ dolları təşkil etmişdir (Cədvəl 55). 

 

Cədvəl 55. Azərbaycana xaricdən cəlb edilən kreditlər barədə məlumat 

Təsviri 

01.01.2022 tarixə 01.01.2021 tarixinə olan göstəricilərlə fərq 

Kredit 
sazişləri üzrə 

cəlb 
olunması 
nəzərdə 

tutulan vəsait 

İstifadə 
olunmuş və 

hazırda 
dövlət borcu 
hesab edilən 
kreditlər üzrə 

Kredit sazişləri üzrə 
cəlb olunması 

nəzərdə tutulan 
vəsait 

İstifadə olunmuş və 
dövlət borcu hesab 
edilən kreditlər üzrə 

mln. ABŞ 
dolları 

mln. ABŞ 
dolları 

mln. ABŞ 
dolları 

% 
mln. ABŞ 

dolları 
% 

Cəmi kreditlərin məbləği 11480,1 8135,7 -997,8 -8,0% -685,8 -7,8% 

2021-ci il üzrə 
proqnozlaşdırılmış ÜDM-ə 
faiz nisbəti 21,0% 14,9%  -8,3%  -5,8% 

2021-ci il ərzində istifadə 
edilən kredit:  203,9   -266,9 -56,7 

2021-ci il ərzində xarici 
dövlət borcuna xidmətlə 
əlaqədar xərclər  1104,8   167,7 17,9 

Əsas borc  889,4   228,1 34,5 

Faizlər  215,4   -60,4 -21,9 

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

Cədvəldən göründüyü kimi,  01.01.2021-ci il və 01.01.2022-ci il tarixlərinə olan məlumatlara 

əsasən kredit sazişləri üzrə cəlb olunması nəzərdə tutulan vəsaitin məbləği 997,8 mln. ABŞ dolları 

və ya 8,0% azalaraq 11480,1 mln. ABŞ dolları və istifadə olunmuş və dövlət borcu hesab edilən 

kreditlərin məbləği isə 685,8 mln. ABŞ dolları və ya 7,8% azalaraq 8135,7 mln. ABŞ dolları təşkil 

etmişdir.  

Xarici dövlət borcunun valyutalar üzrə bölgüsündə 2021-ci il ərzində müəyyən dəyişikliklər 

olmuşdur (Cədvəl 56). 
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Cədvəl 56. Xarici dövlət borcunun valyutalar üzrə bölgüsü, mln. ABŞ dolları ilə 

Valyuta 

01.01.2022 tarixə 01.01.2021 tarixinə olan göstəricilərlə fərq 

Cəlb 

olunması 

nəzərdə 

tutulan 

Faktiki 

xarici borc 

* 

Cəlb olunması 

nəzərdə tutulan 
Faktiki xarici borc 

mln.ABŞ 

dolları ilə 
% 

mln. ABŞ 

dolları ilə 
% 

ABŞ dolları 9418,0 6450,8 -45,7 -0,5 -343,9 -4,8 

Avro 595,4 348,0 -816,7 -57,8 -125,3 -16,5 

XBH (Xüsusi borclanma hüququ) 1070,0 295,7 -41,4 -3,7 -89,6 -23,1 

Yapon yeni 285,2 248,8 -32,8 -10,3 -90,3 -25,0 

Digər 111,5 50,1 -61,2 -35,4 -36,5 -31,4 

Yekun 11 480,1 8 135,7 -997,8 -8,0 -685,8 -7,8 

*Faktiki xarici borcda şərti öhdəliklər nəzərə alınmamışdır. 
Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 
 

Kredit sazişlərinin müddət üzrə bölgüsündə 10 ilə qədər, 10 ildən 20 ilə qədər və 20 ildən artıq 

olan dövrlərdə cəlb olunması nəzərdə tutulan borc məbləğinin həcmi müvafiq olaraq 9,8%, 6,7% və 

3,6% azalmış, faktiki xarici borc üzrə isə hər 3 halda müvafiq olaraq 1,4%, 12,5% və 13,0% azalma 

müşahidə edilmişdir (Cədvəl 57).  

 

Cədvəl 57. Kredit sazişlərinin müddətlər üzrə bölgüsü, mln. ABŞ dolları ilə 

Müddət 

01.01.22 tarixə 01.01.21 tarixinə olan göstəricilərlə fərq 

Cəlb 

olunması 

nəzərdə 

tutulan 

Faktiki xarici 

borc 

Cəlb olunması nəzərdə 

tutulan 
Faktiki xarici borc 

mln. ABŞ 

dolları ilə 
% 

mln.  ABŞ 

dolları ilə 
% 

10 ilə qədər 5180,8 3741,3 -560,4 -9,8 -55,0 -1,4 

10 ildən 20 ilə qədər 5902,8 3910,5 -422,5 -6,7 -558,2 -12,5 

20 ildən artıq 396,5 484,0 -14,9 -3,6 -72,5 -13,0 

CƏMİ 11 480,1 8135,7 -997,8 -8,0 -685,8 -7,8 

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

Xarici dövlət borcu hesab edilən şərti öhdəliklərin həcmi 2021-ci il ərzində 21,2 mln. ABŞ dolları 

və ya 2,9% artaraq 742,3 mln. ABŞ dolları təşkil etmişdir (Cədvəl 58). 

 

Cədvəl 58. Kreditlərin qaytarılma mənbələrinə görə bölgüsü, mln. ABŞ dolları ilə 

Növü 

01.01.2022 tarixə 01.01.2021 tarixinə olan göstəricilərlə fərq 

Cəlb 

olun-

ması 

nəzərdə 

tutulan 

İstifadə 

olun-

muş 

məbləğ 

Əsas 

borc 

ödənişi 

Faktiki 

xarici 

borc 

Cəlb 

olunması 

nəzərdə 

tutulanla 

İstifadə 

olunmuş 

məbləğlə 

Əsas borc 

ödənişi üzrə 

Faktiki xarici 

borcun 

məbləği üzrə 

fərq % fərq % fərq % fərq % 

Hökumət 

tərəfindən 

cəlb 

edilmiş 

kreditlər 

11 480,1 11 037,1 3 670,0 7393,4 -997,8 -8,0 -795,7 -6,7 -62,4 -1,7 -707,0 -8,7 

Xarici 

dövlət 

borcu 

hesab 

edilən 

şərti 

öhdəliklər 

   742,3       21,2 2,9 

CƏMİ 11 480,1 11 037,1 3 670,0 8 135,7 -997,8 -8,0 -795,7 -6,7 -62,4 -1,7 -685,8 -7,8 

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 
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Təqdim olunmuş məlumata əsasən 2021-ci il ərzində birbaşa dövlət borcu hesab edilən 3 

yeni layihə üzrə ümumilikdə 415,0 mln. ABŞ dolları məbləğində müqavilə imzalanmışdır (COVİD-

19-a Aktiv Cavab və Xərcin Dəstəklənməsi layihəsi üzrə 250,0 və 100,0 mln. ABŞ dolları olmaqla 2 

müqavilə, Azərbaycan Avtomobil Yolları / "Regional Yollar və İnkişaf Layihəsi"nin maliyyələşdirilməsi 

– 65,0 mln. ABŞ dolları) (Cədvəl 59). Hesabat ilində cəlb olunması nəzərdə tutulan borc məbləğinin 

58,8%-i qədər borc götürülmüşdür. 

Cədvəl 59. Xarici borcun icraçılara görə bölgüsü, mln. ABŞ dolları ilə 

 
Sıra 
№-
si 

Təşkilatın adı 

01.01.2022-ci il tarixə 
01.01.2021-ci il tarixinə olan göstəricilərlə 

fərq 

Cəlb 
olunması 
nəzərdə 
tutulan 

Faktiki 
xarici 
borc 

Cəlb olunması 
nəzərdə tutulan 

Faktiki xarici borc 

mln. ABŞ 
dolları ilə 

% 
mln. ABŞ 
dolları ilə 

% 

1 Maliyyə Nazirliyi 4625,5 3492,3 342,6 8,0 143,3 4,3 

1.1 
Xaricdə yerləşdirilmiş dövlət 
istiqrazları 

3 515,90 2637,3 0 0 -173,5 -6,2 

1.2 Layihələrin maliyyələşdirilməsi 1109,6 855,0 342,6 44,7 316,8 58,9 

2 
Azərbaycan Avtomobil Yolları 
Dövlət Agentliyi 

2705,4 1345,7 -764,8 -22,0 -529,7 -28,2 

3 Meliorasiya və su təsərrüfatı ASC  294,8   -57,4 -16,3 

4 Azərsu ASC  899,4   -95,1 -9,6 

5 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 319,2 180,8 -27,7 -8,0 -14,8 -7,6 

6 Azərbaycan Dəmir Yolları QSC 1039,6 838,7 -382,9 -27,0 -145,2 -14,8 

7 
NMR Meliorasiya və Su təsərrüfatı 
Agentliyi 

 192,3   -6,8 -3,4 

8 Digər  891,7   19,9 2,3 

  Yekun 11480,1 8135,7 -997,8 -8,0 -685,8 -7,8 

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 
*Bəzi layihələr üzrə istifadəçi kimi bir neçə təşkilat qeyd edildiyindən cəmi məbləğlə yekun məbləğ arasında fərqlər mövcuddur. 

 

Hesabat ilində 2020-ci illə müqayisədə şərti öhdəliklər xarici borc üzrə 36,0 mln. manat, daxili 

borc üzrə isə 345,0 mln. manat və ya 159,5% artaraq 1823,2 mln. manat olmuş, ümumi dövlət 

borcunun 10,8%-ni təşkil etmişdir.  

Hesabat ilində dövlət istiqrazları üzrə borcun məbləği hesabat ilinin əvvəlinə nisbətən 

artmış, artımı dövlət istiqraz vərəqələri və şərti öhdəliklər üzrə məbləğlər şərtləndirmişdir. 

Təqdim olunmuş məlumatlara əsasən 01.01.2022-ci il tarixə daxili dövlət borcu 3068,4 mln. 

manat təşkil etmişdir (Cədvəl 60).  

Cədvəl 60. Daxili borc haqqında məlumat, mln. manatla 

Borc öhdəlikləri 

01.01.2022 
tarixə 

01.01.2021 tarixinə 
olan göstəricilərlə fərq 

mln. manat mln. manat % 

Dövlət istiqraz vərəqələri üzrə borcun ümumi məbləği 2 500,2 788 46,0% 

1992-1996-cı illərdə dövlət büdcəsi kəsirinin örtülməsi üçün Mərkəzi 
Bankdan istifadə edilmiş 69,04 mln. manat məbləğində 
mərkəzləşdirilmiş kredit resursunu qaytarmaq məqsədilə həmin 
məbləğdə yerləşdirilmiş qiymətli kağızların və ona hesablanmış 
faizlərin ödənilməsi üzrə 

6,9 -6,9 
-50,0% 

 

Daxili dövlət borcu sayılan şərti öhdəliklər 561,3 345 159,5% 

CƏMİ: 3068,4 1126,1 58,0% 

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 
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Cədvəldən göründüyü kimi dövlət istiqrazları üzrə borcun məbləği hesabat ilinin əvvəlinə 

nisbətən 781,1 mln. manat həcmində artmışdır. Artımın əsas səbəbi kimi hesabat ili ərzində daxili 

borclanma hesabına cəlb edilmiş 800,0 mln. manat vəsaitin xarici dövlət borcunun əsas məbləğinin 

bağlanmasına yönəldilməsi olmuşdur. 

Təqdim olunmuş məlumatlara əsasən Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 2021-ci il ərzində nominal 

üzrə yerləşdirilmiş istiqrazların məbləği 1503,5 mln. manat təşkil etmişdir. Yerləşdirilmiş istiqrazlar 

üzrə dövlət büdcəsinə 1497,3 mln. manat daxil olmuşdur ki, bundan da əvvəlki illərdə buraxılmış 

istiqrazlar üzrə 851,4 mln. manat (əsas borc) geri ödənilmiş, 645,9 mln. manatı isə kəsirin 

maliyyələşməsinə sərf edilmişdir. Başqa sözlə 2021-ci ildə emissiya edilmiş istiqrazlar üzrə yalnız 

yaranmış faiz borcunun məbləği 318,6 mln. manat təşkil etmişdir ki, bu da dövlət büdcəsində növbəti 

illərdə faiz xərclərinin əhəmiyyətli artımına şərait yaratmışdır.  

2021-ci il ərzində geri qaytarılmış istiqrazlar üzrə ödənilmiş faiz və diskont məbləği isə 158,5 

mln. manat təşkil etmişdir. Təqdim edilmiş məlumatlara əsasən 01.01.2022-ci il tarixə dövriyyədə 

olan dövlət istiqrazlarının müddətlər üzrə bölgüsündə yüksək payı (73,9%) ortamüddətli istiqrazlar 

təşkil etmişdir (Cədvəl 61).  

Cədvəl 61. Dövriyyədə olan dövlət istiqrazlarının müddətlər üzrə bölgüsü, mln. manatla 
 

Göstərici Məbləğ Portfeldə payı 

1 illik 150,0 6,0% 

2-3 illik 1848,4 73,9% 

5-7 illik 501,8 20,1% 

Cəmi 2500,2 100% 

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

7.1.3 Dövlət təminatlı borc öhdəliklərinin ödəniş qrafikinin yaxınlaşması, maliyyə 

ilinə düşən daxili borc üzrə şərti öhdəliklərin həcminin ilbəil artmasını 

şərtləndirməkdədir. 

2021-ci ilin və əvvəlki illərin hesabat məlumatlarına əsasən daxili borc üzrə şərti öhdəliklərin 

ilbəil artımını müşahidə etmək mümkündür. Belə ki, şərti öhdəliklərin həcmi 2020-ci illə müqayisədə 

hesabat ilində 345,0 mln. manat və ya 159,5% artmış, daxili borca nisbəti 18,3% təşkil etmişdir (Şəkil 

32). Artımın səbəbi kimi 2022-ci ildə “Aqrarkredit” QSC BOKT, SOCAR və “Azərkontrakt” ASC-nin 

dövlət zəmanətli kreditləri üzrə əsas borc öhdəliklərinin yaranmasıdır. 

Şəkil 32. Daxili dövlət borcunun 2019-2021-ci illər ərzində dəyişməsi, mln. manatla 

Şəkil  müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 
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7.1.4 Daxili dövlət borclanmasının əhəmiyyətli dərəcədə böyük olmasını və artım 

istiqamətinin davam etməsini nəzərə alaraq, emissiya ediləcək dövlət istiqrazlarının 

maliyyə planlaşdırılmasının dövlət büdcəsinin icrası ilə (əlavə dəyər yaradan sahələrə 

yönəltməklə) uyğunlaşdırılmasının zəruriliyi qənaətindəyik. 

Xarici borcun hesabat ilindən başlayaraq daxili borcla əvəzləşdirilməsi tərəfimizdən 

təqdirəlayiq hal kimi qiymətləndirilsə də, tədbirlər həyata keçirilərkən bir çox halda real bazar şərtləri, 

eyni zamanda xərc və risklərin təhlili nəzərə alınmamışdır. Belə ki, hesabat ilində daxili borclanma 

hesabına cəlb edilmiş 800,0 mln. manat vəsait orta hesabla 5-8,5% dərəcəsi ilə cəlb edildiyi halda, 

onun hesabına bağlanan xarici borcun faiz dərəcəsi LİBOR +1,2%, Euribor+2% və 2,75% həcmində 

olmuşdur ki, nəticədə yüksək faizli məbləğlə aşağı faizli məbləğ bağlanmışdır.  

Eyni zamanda hesabat ilində büdcə kəsirinin örtülməsi məqsədilə xarici borclanma hesabına 

595,0 mln. manat vəsait cəlb edilmiş, xarici borcun azalmasına yönəldilmiş 800,0 mln. manat nəzərə 

alınmaqla xarici borclanmanın 205,0 mln. manat  azaldığını demək olar. 

Digər tərəfdən xaricdən cəlb edilən kreditlər hesabına icrası nəzərdə tutulan 610,0 mln. manat 

ekvivalentində olan xərc 346,6 mln. manat icra edilmişdir. Qeyd edilənləri nəzərə alaraq bildirmək 

istərdik ki, sərbəst qalıq vəsaitinin 1106,7 mln. manatı, Təminat Fondunun isə 765,0 mln. manatının 

idarəetmədə olduğu, eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu tərəfindən 

dövlət büdcəsinə transfertin 850,0 mln. manat fərqlə icra edildiyi halda, büdcənin icrası ilə bağlı 

zərurət olmadığı halda 800,0 mln. manat (5-7,5%-lə) həcmində əlavə daxili borclanmaya gedilməsi 

və bu məbləğin aşağı faizli olan xarici borcun azaldılmasına yönəlməsi həmçinin əlavə büdcə 

xərclərinin (faiz xərclərinin) artırılması, müvafiq qanunvericilikdə konkretləşdirilməməsi fonunda 

faktiki sərbəst qalıq vəsaiti hesabına (Təminat Fonduna köçürülmədən) xarici borc həcminin 

azalmasının həyata keçirilməsi, borca xidmət xərclərində qənaətin yaranması (154,6 mln. manat) 

büdcə vəsaitlərinin düzgün idarəedilməməsi ilə yanaşı maliyyə planlaşdırılmasının və hesabatlılığın 

gücləndirilməsiniə ehtiyac olduğunu deməyə əsas verir.  

 Hesabat ilində daxili borcun həcminin artması, növbəti illərdə də büdcə kəsirinin örtülməsində 

daxili borclanmadan istifadə olunması əvvəlki borcların bağlanması məqsədilə həyata keçirilən yeni 

borclanmanın tədricən çətinləşməsinə və ya faiz artımına gətirib çıxara bilər. 

 

7.1.5 Xarici borcun daxili borcalmalar vasitəsilə əvəzlənməsinin daxili 

borclanmanı artırması zərurəti, həmçinin qiymətli kağızlar bazarında digər alətlər üzrə 

tədavül müddətinin az olması dövlət istiqrazlarına tələbin təmin edilməsi məqsədilə 

bu istiqrazlar üzrə faizlərin yüksəldilməsinə səbəb ola bilər. 

Mərkəzi Bankın məlumatlarına əsasən, 2021-ci ildə qiymətli kağızlar bazarında nominal üzrə 

dövriyyədəki həcm 2700,2 mln. manat olmuş, bunun 2500,2 mln. manatını və ya 92,6%-ni dövlət 

istiqrazları təşkil etmişdir. Qeyd edilən məbləğ üzrə qısamüddətli dövlət istiqrazlarının həcmi 150,0 

mln. manata bərabər olmuşdur. Qiymətli kağızlar bazarında digər alət olan AMB-nin notları üzrə 



Dövlət büdcəsinin icrasına rəy                                                                                               2021         

137 

yerləşdirilmiş məbləğ 200,0 mln. manat təşkil etmişdir. Qısamüddətli borc portfelində AMB notları 

üstünlük təşkil etmiş, həmçinin auksionda iştirakçıların sayı da AMB notları üzrə daha çox olmuşdur. 

Dövlət istiqrazlarında orta gəlirlilik 5%-7,5% olduğu halda, AMB notları üzrə 6,01% təşkil etmiş, 

tədavül müddəti isə müvafiq olaraq 364-2548 gün və 28 gün olmuşdur.  

“Azərbaycan Respublikasında dövlət borcunun idarə edilməsinə dair orta və uzun müddət 

üçün Strategiya”da da qeyd edildiyi kimi, dövlət qiymətli kağızlarının müddətinin mərhələli şəkildə 

uzadılması və tədricən, tələb olunan maliyyələşmələrin daxili borcalmalar hesabına təmin edilməsi 

yolu ilə xarici borcalmaların əvəzlənməsi, həmçinin daxili borcun təkrar maliyyələşdirilməsi 

hədəflənir.  

Bununla yanaşı, qeyd olunmalıdır ki, dövlət istiqrazlarının və Mərkəzi Bankın qısamüddətli 

notlarının alıcıları arasında qeyri-dövlət sektorunun üstünlük təşkil etməsi, AMB notlarının tədavül 

müddətinin az olmaqla daha likvid olması da dövlət qiymətli kağızları üzrə faizlərin yüksəldilməsinə 

təzyiq göstərən amillərdəndir. Dövlət qiymətli kağızlarına olan tələbin aktual saxlanması məqsədilə 

faizlərin yüksəldilməsi isə borca xidmət xərclərinin artırılması ilə nəticələnir ki, bu da monetar fiskal 

siyasətin qarşılıqlı vəhdətinin gücləndirilməsini tələb edir. 

 

7.2. Xarici və daxili dövlət borcuna xidmət xərclərinin təhlili 
 

7.2.1 Hesabat ilində dövlət büdcəsində dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət 

ediləsi ilə bağlı nəzərdə tutulmuş xərclər üzrə yaranmış qənaət Dövlət borcu və 

zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fonduna köçürülmüşdür. 

2021-ci ildə dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclərin yuxarı həddi 2198,8 mln. manat təsdiq 

edilmişdir. Həmin məbləğin 167,1 mln. manatı daxili dövlət borcuna xidmət üzrə ödənişlərə, 2031,7 

mln. manatı isə xarici dövlət borcuna xidmət üzrə ödənişlərə aid olmuşdur(Cədvəl 62). 

2021-ci ildə xarici dövlət borcuna xidmət edilməsi ilə bağlı əsas borc ödənişləri üzrə 1512,0 

mln. manat, faiz ödənişləri üzrə isə 366,2 mln. manat vəsait xərc edilmiş, yaranmış qənaət Təminat 

Fonduna köçürülmüş, icra məlumatlarına əsasən isə proqnozla nəzərdə tutulmuş məbləğ 100% icra 

edilmişdir. 

Cədvəl 62. Xarici dövlət borcuna xidmət xərcləri, mln. manatla,  

Borc öhdəlikləri 

2021-ci il 2020-ci ilin göstəriciləri ilə fərq 

Proqnoz Ödənilib Qalıq Proqnoz üzrə Ödənilmiş məbləğ üzrə 

mln. manat mln. manat % mln. manat % 

Xarici dövlət borcu üzrə 
cəmi, o cümlədən: 

2031,7 2031,7 0 438,7 27,5 438,7 27,5 

Əsas borc üzrə ödənişlər 1565,4 1565,4 0 441,3 39,3 441,3 39,3 

Faiz borcu üzrə ödənişlər 466,3 466,3 0 -2,6 -0,6 -2,6 -0,6 

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

2014 -2020-ci illərdəki kimi, 2021-ci ildə də dövlət büdcəsində xarici dövlət borcu üzrə ödənişlər 

yalnız beynəlxalq maliyyə-kredit təşkilatlarından alınan kreditlər üzrə olmuşdur.  

Təqdim olunmuş məlumatlara əsasən 2021-ci ildə xarici dövlət borcu üzrə faiz və əsas borc 

ödənişləri üzrə nəzərdə tutulmuş məbləğdən az xərc edilmişdir ki, qənaət edilmiş vəsait hesabına 
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153,5 mln. manat Təminat Fondu hesabına köçürülmüşdür. Eyni zamanda hesabat ilində təqdim 

edilmiş məlumatlara əsasən əvvəlki illərdə olduğu kimi xarici dövlət borcuna xidmət xərclərinin 

tərkibində 249,4 mln. manat vəsait dövlət zəmanəti ilə təmin edilmiş bir sıra dövlət müəssisələrinin 

əvəzinə həyata keçirilmiş əsas borc ödənişləri üzrə olmuşdur. Bu isə öz növbəsində şərti öhdəliklərin 

artması ilə borca xidmət xərclərinin də eyni zamanda artmasını şərtləndirir.  

Daxili dövlət borcuna xidmət xərcləri əvvəlki illə müqayisədə artımla icra edilmiş, artıma səbəb 

kimi faiz borclarına xidmət xərclərinin keçən ilə nisbətdə 33,5% artıq icrası olmuşdur. 

2021-ci ildə daxili dövlət borcuna xidmət üzrə ödənişlər 167,1 mln. manat təyinata qarşı 100% 

icra olunmuşdur ki, bu məbləğ 2020-ci ilin müvafiq icra göstəricisi ilə müqayisədə 25,5% çoxdur 

(Cədvəl 63). 

Cədvəl 63. Daxili dövlət borcuna xidmət xərcləri, mln. manatla 

Borc öhdəlikləri 

2021-ci il 2020-ci ilin göstəriciləri ilə fərq 

Proqnoz Ödənilib Qalıq Proqnoz üzrə 
Ödənilmiş məbləğ 

üzrə 

mln. manat mln. manat % mln. manat % 

Daxili dövlət borcu üzrə 
cəmi, o cümlədən: 

167,1 167,1 0,0 33,9 25,5 33,9 25,5 

Əsas borc üzrə ödənişlər 6,9 6,9 0,0 -6,1 -46,9 -6,1 -46,9 

Faiz borcu üzrə ödənişlər 160,2 160,2 0,0 40,2 33,5 40,2 33,5 

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

Cədvəldən göründüyü kimi daxili dövlət borcu öhdəliklərinə xidmət xərci ilə bağlı əsas borc 

üzrə nəzərdə tutulmuş 6,9 mln. manata qarşı 100% icra edilmişdir ki, bu da 1992-1996-cı illərdə 

dövlət büdcəsi kəsirinin örtülməsi üçün Mərkəzi Bankdan istifadə edilmiş 69,04 mln. manat 

məbləğində mərkəzləşdirilmiş kredit resursunu qaytarmaq məqsədilə həmin məbləğdə yerləşdirilmiş 

qiymətli kağızların ödənilməsi üzrə xərc edilmişdir. 

Tərəfimizdən verilmiş əvvəlki illərin Rəylərində də bildirildiyi kimi hesabat ilində də daxili və 

xarici dövlət borcuna xidmət xərclərində həm faiz, həm də əsas məbləğ üzrə ehtiyat məbləğ nəzərdə 

tutulmuşdur. Belə ki, xarici dövlət borcu ilə bağlı əsas borc ödənişləri üzrə büdcədə nəzərdə tutulmuş 

1565,4 mln. manata qarşı 1512,5 mln. manat, faiz borcu üzrə 466,3 mln. manata qarşı 366,2 mln. 

manat, daxili dövlət borcu ilə bağlı faiz ödənişləri üzrə isə 160,2 mln. manata qarşı 158,4 mln. manat 

icra edilməsinə baxmayaraq 100% icra kimi göstərilmiş, müvafiq olaraq qənaət edilmiş, ehtiyat kimi 

nəzərdə tutulmuş 154,6 mln. manat (bank xərcləri nəzərə alınmadan) Təminat Fonduna köçürülərək 

Fondun funksional fəaliyyəti üçün istifadə edilmişdir.   

 

7.2.2 Hesablama Palatası aparılan təhlil əsasında dövlət borcunun idarəedilməsi 

üzrə bəzi risklərin olduğunu qeyd etməklə ən yaxşı təcrübə əsasında borc 

dayanıqlılığını ifadə edən göstəricilərin tələb olunan meyarlar çərçivəsində olduğu 

qənaətindədir. 

Hesablama Palatası dövlət borcunun idarə edilməsi və borc dayanıqlılığı ilə bağlı əsas riskləri 

aşağıdakı kimi qruplaşdırır: 
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1.Dəyişkən faiz dərəcəsi riski. 2021-ci ildə dəyişkən faiz dərəcəsi ilə borcun ümumi borcda 

xüsusi çəkisi 41,2%-ə (2020-ci ildə 39,2%, 2019-cu ildə 36,0%) yüksəlmişdir. Bu rəqəm “Dövlət 

borcunun idarə edilməsinə dair orta və uzun müddət üçün Strategiya”da müəyyən edilən hədəfdən 

(56%) aşağı olsa da, son iki ildə artıma meyilli olması əsas təhdidlərdən biri kimi dəyərləndirilməlidir.  

2.Şərti öhdəliklərin həcmi. Diqqəti cəlb edən məqam son 3 ildə şərti öhdəliklərin həcminin 

demək olar ki, dəyişməz qalmasıdır. 2021-ci ildə bu rəqəm 742,3 mln. ABŞ dolları, 2020-ci ildə 721,1 

mln. ABŞ dolları və 2019-cu ildə 771 mln. ABŞ dolları təşkil etmişdir. Şərti öhdəliklər dövlət borcunun 

idarə edilməsi və ümumən büdcə risklərinin təsnifləşdirilməsində 1-ci dərəcəli borclanma riski hesab 

edilir. 

3.Dövlət müəssisələrinin borcunun həcminin davamlı artımı. Daha bir risk dövlət 

müəssisələrinin Dövlət zəmanəti ilə alınan borclarının Təminat Fondu qarşısındakı öhdəlikləridir. 

Təqdim edilən məlumatlara əsasən 2022-2027-ci illər üzrə 11 dövlət müəssisəsi və 1 büdcə 

təşkilatının Fond qarşısındakı öhdəlikləri 3275,8 mln. manata bərabərdir.  

4.Xarici valyutada aparılan əməliyyatların həcminin artması. Son 4 ildə büdcədə xarici 

valyutada aparılan əməliyyatların həcminin artması diqqətdə saxlanılmalıdır. Belə ki, 2018-ci ildə bu 

rəqəm 1863,3 mln.ABŞ dolları və ya 3168,0 mln.manat təşkil edirdisə, hesabat ili üzrə bu məbləğ 

2849,2 mln. ABŞ dolları və ya 4843,6 mln. manata bərabər olmuşdur. Müvafiq olaraq büdcədə xüsusi 

çəkisi 2018-ci ildəki 13,9%-dən 2021-ci ildə 17,7%-ə çatmışdır. Qeyd edilən rəqəmin artması orta və 

uzun müddətli dövrdə (xüsusilə də manatın dəyərsizləşməsi baş verərsə) büdcə üçün ciddi fiskal 

riskə səbəb ola bilər.  

Aşağıdakı göstəricilərin təhlilində əsas məqsəd borcla iqtisadiyyat, büdcə gəlirləri və ixrac 

arasında əlaqənin olması, həmçinin ölkənin strateji valyuta ehtiyatlarının yarana biləcək fors-major 

situasiyalarda əsas “fiskal buferə” çevrilməsi imkanlarını müəyyən etməkdir (Cədvəl 64). 

Cədvəl 64. Borc dayanıqlılığının qiymətləndirilməsi ilə bağlı analitik göstəricilər 

Göstəricilər 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 202
1 1.Strateji valyuta ehtiyatları/ÜDM, %-lə 67,6 72,9 98,3 100,7 93,7 102,9 117,0 95,4 

2.Strateji valyuta ehtiyatları/bir aylıq 
idxal 

31,0 26,0 28,0 30,0 31,0 33,6 40,0 41,0 

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

56,4 51,5 78,0 76,4 73,1 82,3 93,6 77,2 

4.Məcmu dövlət borcu/ÜDM, %-lə 11,2 28,3 22,5 24,3 20,7 20,6 23,4 18,2 

5.Daxili borc/ÜDM, %-lə 2,6 8,5 2,0 1,5 1,6 1,7 2,7 3,3 

6.Dövlət borcuna xidmətlə bağlı 
xərclər/Dövlət büdcəsinin gəlirləri 

2,1 4,0 10,1 9,2 9,9 6,3 7,0 8,3 

7.Dövlət büdcəsinin balansı/ÜDM, % -0,5 -0,5 -0,4 -1,5 -0,3 -0,3 -2,4 -1,1 

Cədvəl DSK, Maliyyə Nazirliyi, AMB-nin statistik məlumatlarına əsasən Hesablama Palatasının hesablamaları əsasında 
tərtib edilmişdir.  
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VIII BÖLMƏ.TÖVSİYƏLƏR 

 

2.1.1-ci nəticə üzrə 

1.  “Dövlət qurumlarının dövlət xəzinədarlığı məlumatlarına real vaxt rejimində çıxışının təmin 

edilməsi Qaydası”nda müəyyən edilmiş məlumatların “Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 

dövlət qurumlarına təqdim etdiyi hesabatların formaları və onların təqdim edilməsi Qaydası” ilə 

müəyyən edilən məlumatlarla demək olar ki, eynilik təşkil etdiyi, həmçinin xəzinədarlıq orqanlarının 

əməliyyatlarına birbaşa real vaxt rejimində daxil olması imkanlarının müxtəlif ölkələrdə yaradıldığı 

nəzərə alınaraq real vaxt rejimində çıxış yaradılmalı olan məlumatların həcminin artırılması üçün 

müvafiq Qaydaların təkmilləşdirilməsini; 
 

2.1.2-ci nəticə üzrə 

2. müvafiq ilin dövlət büdcəsinin icrası haqqında Qanunun tətbiqi barədə Fərmanda inzibati 

təsnifata uyğun olaraq xərclərin məbləğinin konkret bölgüsü müəyyən edilmiş istiqamətlərlə yanaşı, 

il ərzində bölgüsü həyata keçirilən xərclər üzrə də göstərilməsini; 
 

2.3.1-ci nəticə üzrə 

3. büdcə qaydasının Dövlət Neft Fondunun aktivlərinin hədəflənən səviyyələrdə 

qorunmasına imkan yaradacağı ilə bağlı qeydlərin dövlət büdcəsinin icrası barədə illik hesabatda 

olması, həmçinin “Azərbaycan 2030”: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”də göstərilmiş 

“Xarici valyuta ehtiyatlarının dayanıqlı səviyyədə saxlanılması üçün Dövlət Neft Fondundan 

transfertin dövlət büdcəsində payı tədricən azaldılmalıdır.” tələbinin göstərilməsi diqqətə alınaraq 

Dövlət Neft Fondundan dövlət büdcəsinə transfertə dair məhdudiyyətin dolayı deyil, birbaşa 

müəyyənləşdirilməsini və ya Dövlət Neft Fondunun aktivlərinin kritik həcminin əks etdirilməsini; 

4. qeyri-neft ÜDM-nin artımı hesabına büdcə qaydasının tələblərinin yerinə yetirilməsinin 

məhdudlaşdırılması və qərarların verilməsi zamanı daha aydın mənzərənin əks etdirilməsi 

məqsədilə qeyri-neft baza kəsiri və ona qoyulan hədlərin mütləq ifadədə göstərilməsini; 

5. “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 11-1.4-cü 

maddəsində büdcə qaydasının dayandırılması halında ortamüddətli dövr üçün müəyyən edilmiş 

nisbətlərin yenidən hesablanması ilə bağlı tələblərin ortamüddətli dövr üçün müəyyən edilmiş 

məqsədlərin dəyişdirilməsinə səbəb ola biləcəyindən müvafiq maddənin aşağıdakı redaksiyada 

verilməsini:  

“Bu Qanunun 23.4-cü maddəsinə əsasən büdcə qaydasının dayandırılması barədə qərar 

qəbul edildikdə, bu Qanunun 11-1.3-cü maddəsinə uyğun olaraq icmal büdcənin qeyri-neft baza 

kəsrinin qeyri-neft ümumi daxili məhsula nisbətinin yuxarı həddi, habelə dövlət borcunun ümumi 

daxili məhsula nisbətinin yuxarı həddi üzrə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan 

(qurum) ortamüddətli dövrdə büdcə qaydası üzrə hesablanmış yuxarı həddə çatdırılması üzrə 

təkliflərini müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqana (quruma) təqdim edir.” 

6. dövlət büdcəsi haqqında Qanunda göstərilən məlumatlarla müqayisədə icra ilə bağlı 

Qanunda göstərilən məlumatların “Büdcə sistemi haqqında” Qanunun tələblərinə əsasən az 
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olduğunu,  həmçinin müqayisəliliyin təmin edilməsinin fiskal diaqnostika alətlərinin vacib şərtlərindən 

hesab edildiyini nəzərə alaraq, büdcə-vergi siyasətində müəyyən edilmiş dövlət maliyyəsinin idarə 

edilməsində şəffaflığın və hesabatlılığın artırılması, habelə bu istiqamət üzrə “Açıq Büdcə 

İndeksi”ndə ölkəmizin mövqeyinin yaxşılaşdırılması kimi hədəflərin reallaşdırılması məqsədilə büdcə 

sənədləşməsinin təkmilləşdirilməsini: 
 

2.4.2-ci nəticə üzrə 

Bununla əlaqədar, Hesablama Palatası tərəfindən “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa dəyişikliklər edilməsi barədə Qanun layihəsi hazırlanmışdır. 

Layihə 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü 

maddəsinin I hissəsinin 15-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır: 

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002, № 10, maddə 584; 2003, № 6, maddə 267; 2004, № 

12, maddə 979; 2005, № 5, maddə 393, № 12, maddə 1083; 2006, № 2, maddə 67, № 3, maddə 

225, № 12, maddə 1012; 2007, № 12, maddə 1202; 2008, № 12, maddə 1049; 2009, № 6, maddə 

395, № 7, maddə 505; 2012, № 6, maddə 528; 2014, № 8, maddə 958; 2016, № 11, maddə 1777; 

2017, № 1, maddələr 18, 32; 2018, № 8, maddə 1671, № 12 (I kitab), maddə 2500; 2019, № 8, 

maddə 1365, № 11, maddə 1688; 2020, № 12, maddə 1449) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

1. 20.3-cü maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

20.3. Dövlət büdcəsinin icrası barədə illik hesabat və müvafiq qanun layihəsi təsdiq olunmaq 

üçün növbəti ilin may ayının 15-dən gec olmayaraq müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təqdim olunur. Hesabat özündə digər məlumatlarla 

yanaşı aşağıdakıları əks etdirir: 

20.3.1. Hesabat ilinin faktiki göstəricilərinin təsdiq edilmiş göstərilərdən fərqlənməsinə və 

“Büdcə zərfi”ndə müəyyən edilmiş fiskal risklərin (şərti öhdəliklər və kvazi-fiskal əməliyyatlar daxil 

olmaqla) dövlət büdcəsi göstəricilərinə təsirinə dair İzahat; 

20.3.2. müvafiq büdcə ilinin iqtisadi və sosial inkişaf konsepsiyasının və makroproqnoz 

göstəricilərinin icrası; 

20.3.3. büdcə-vergi siyasətinin tədbirlər və hədəflər üzrə əsas istiqamətlərinin icrası; 

20.3.4. dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilən məqsədli proqramlar və onlar üzrə 

nəticələr; 

20.3.5. büdcə gəlirləri təsnifatının və büdcə xərclərinin funksional, iqtisadi və inzibati 

təsnifatların paraqrafları (eyni zamanda iqtisadi təsnifatın maddə və yarımmaddə səviyyəsində) 

səviyyəsində icrası; 

20.3.6. investisiya layihələrinin sahələr və istiqamətlər üzrə ümumi icra məbləği,  

20.3.7. bütün dövlət borcları, il ərzində götürülən dövlət borcları, o cümlədən buraxılmış dövlət 

qiymətli kağızları və verilən dövlət zəmanətləri, dövlətin şərti öhdəliklərini yerinə yetirməsinə görə 

ödənişlərə dair məlumat;  

http://e-qanun.az/framework/1126
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20.3.8. Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondunun, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat 

Fondunun vəsaitlərindən il ərzində istifadə; 

20.3.9. məqsədli büdcə fondlarının icrası; 

20.3.10. yerli gəlirlərin vergi və digər ödəniş növləri üzrə icrası; 

20.3.11. icmal büdcənin icrası barədə məlumatlar; 

20.3.12. büdcə ili üzrə büdcədənkənar əməliyyatların (gəlirlərin təsnifatı üzrə, xərclərin 

funksional, iqtisadi və inzibati təsnifat üzrə) faktiki icrası; 

20.3.13. dövlət büdcəsi kəsirinin faktiki maliyyələşdirmə mənbələri barədə hesabat;  

20.3.14. ortamüddətli xərclər çərçivəsinin,  o cümlədən ortamüddətli resurs zərfi, ortamüddətli 

büdcə siyasəti və milli xərc prioritetlərinin icrası barədə məlumatlar; 

20.3.15. büdcə ili üzrə maliyyə və qeyri-maliyyə aktivləri haqqında məlumat daxil olmaqla 

konsolidə edilmiş maliyyə hesabatı: 

20.3.15.1. dövlət büdcəsinin maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat; 

20.3.15.2. dövlət büdcəsinin maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat; 

20.3.15.3. dövlət büdcəsinin pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat; 

20.3.16. vergi və yığımlar üzrə yaranan xərclərin (itkilərin) hesablanması da daxil olmaqla 

güzəştlərin siyahısı; 

20.3.17. gəlir inzibatçıları üzrə dövlət büdcəsindən geri qaytarılan vəsaitlərə dair məlumat;  

20.3.18. dövlət tərəfindən təsis edilmiş publik hüquqi şəxslər üzrə qanunvericiliyə əsasən icazə 

verilən hər hansı bir mənbədən əldə edilmiş gəlir və xərclər barədə məlumat; 

20.3.19. Hesablama Palatasının büdcəyə dair tövsiyələrinin nəzərə alınması ilə bağlı 

məlumatlar; 

20.3.20. qanunvericiliyə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən 

təsdiq olunması nəzərdə tutulduğu hallarda müvafiq büdcə ili üzrə büdcədənkənar dövlət fondlarının 

büdcələrinin icrası haqqında qanun layihələri və illik hesabat; 

20.3.21. müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən digər sənədlər. 

2. 20.6.6-cı maddədə “.” işarəsi “;” işarəsi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı redaksiyada 20.6.7-

20.6.15-ci maddələr əlavə edilsin: 

 “20.6.7. müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondlarının mədaxil 

mənbələrinin icra məbləği; 

20.6.8. dövlət büdcəsinin xərclərinin funksional və iqtisadi təsnifatın paraqrafları səviyyəsində 

icrası; 

20.6.9. mərkəzləşdirilmiş,  yerli gəlir və xərclərin icra məbləği; 

20.10. şəhər və rayonlar üzrə gəlirlərin, xərclərin, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və 

mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin məbləğinin, yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün 

mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılmış vəsaitin icrası;  

20.6.11. daxili və xarici dövlət borclarına xidmətlərlə bağlı xərclərin, il ərzində daxili və xarici 

dövlət borclanmasının, dövlət zəmanətinin faktiki göstəriciləri; 
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20.6.12. müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) gəlirləri nəzərə 

alınmadan icmal büdcə kəsirinin məbləği; 

20.6.13. mənbələr üzrə qrantlar və transfertlərin icrası; 

20.6.14. Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə və yerli büdcələrə verilən qrantların, 

dotasiyaların, subsidiyaların və subvensiyaların məbləği; 

20.6.15.  büdcə ssudalarının icrasının məbləği və istiqamətləri. 
  

2.4.2-ci nəticə üzrə 

 7. dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı rüblük hesabatlara daxil edilən məlumatın keyfiyyət və 

həcminin artırılması məqsədilə Açıq Büdcə İndeksində müəyyən edilmiş göstəricilərin (funksional, 

inzibati, iqtisadi təsnifat üzrə xərclərin icra məbləği, proqramlar üzrə xərclərin məbləği, xərclərin 

proqnoz və fakt göstəriciləri və əvvəlki illə müqayisəsi, gəlirlərin vergi və qeyri-vergi kateqoriyaları 

üzrə icra məbləği, gəlirlərinin mədaxil mənbələri üzrə icra məbləği, gəlirlərin proqnoz və fakt 

göstəriciləri və əvvəlki illə müqayisəsi, borclanma səviyyəsini əks etdirən göstəricilər: yeni borcun 

məbləği, borcun ödənilməmiş hissəsi, faiz ödənişləri, ödənilməmiş borcun tərkibi) müvafiq hesabata 

əlavə edilməsini; 

8. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 15 may tarixli 72 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq 

edilmiş “Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin dövlət qurumlarına təqdim etdiyi hesabatların 

formaları və onların təqdim edilməsi Qaydası”na aşağıdakı Əlavələrin (hesabat formalarının) əlavə 

edilməsini:  

 Daxili və xarici dövlət borcu və dövlət zəmanətli kreditlər barədə məlumat -29 nömrəli 

əlavə; 

 Dövlət büdcəsinin icrası prosesində həyata keçirilən dəyişikliklər barədə məlumat-30 

nömrəli əlavə; 

 Dövlət büdcəsinin xərclərinin dövlət proqramları və tədbirləri üzrə icrası barədə məlumat-

31 nömrəli əlavə;  

 Ortamüddətli xərclər çərçivəsi tətbiq edilən bölmələr üzrə proqnoz və icra göstəriciləri 

barədə məlumat-32 nömrəli əlavə; 

 Kreditor borcları barədə məlumat (funksional, inzibati və iqtisadi təsnifatlar üzrə) -33 

nömrəli əlavə; 

 İcmal büdcənin gəlir və xərcləri barədə məlumat- 34 nömrəli əlavə; 

 Hesabat ilində dövlət büdcəsinin vəsaitləri üzrə maliyyələşmə qalığı barədə məlumat- 35 

nömrəli əlavə; 

 Dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslərə dövlət büdcəsi hesabına ödənilən vəsait 

barədə məlumat-36 nömrəli əlavə; 

 Dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərinin icrası barədə hesabat (funksional, iqtisadi 

və inzibati təsnifat üzrə)- 37 nömrəli əlavə; 

 Dövlət büdcəsinin yerli xərclərinin icrası barədə hesabat (funksional, iqtisadi və inzibati 

təsnifat üzrə)- 38 nömrəli əlavə; 
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 Dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirləri barədə məlumat (gəlirlərin təsnifatı üzrə)- 39 

nömrəli əlavə; 

 Dövlət büdcəsinin yerli gəlirləri barədə məlumat (gəlirlərin təsnifatı üzrə)- 40 nömrəli əlavə; 

 Dövlət büdcəsində yerli icra hakimiyyəti orqanları üzrə göstərilən xərclərin açıqlaması 

barədə məlumat-41 nömrəli əlavə; 

 Vergi və gömrük sahəsində verilmiş güzəştlərə dair “Mərkəzləşdirilmiş Elektron Reyestr 

Sistemi”ndə mövcud məlumatlar-42 nömrəli əlavə; 

 Büdcə təşkilatlarının depozit və tapşırıqlar üzrə vəsait qalıqlarının tərkibi barədə məlumat-

43 nömrəli əlavə; 

 Büdcə təşkilatlarının büdcədənkənar hesabları üzrə vəsait qalıqlarının tərkibi barədə 

məlumat- 44 nömrəli əlavə; 

 Vahid xəzinə hesabının qalığından ayrılmış vəsaitlər barədə məlumat-45 nömrəli əlavə; 

 Ayrılmış və qaytarılmış büdcə ssudası barədə məlumat-46 nömrəli əlavə. 

Bundan əlavə, hesabat formalarının təqdim edilmə müddəti, hesabat ilini səciyyələndirən digər 

göstəricilər ilə bağlı mövcud hesabat formalarında dəyişikliklərin edilməsi də təklif edilir. Həm yeni 

hesabat formalarının hazırlanması, həm də mövcud formaların təkmilləşdirməsi məqsədilə bu 

tövsiyənin (Əlavə edilmiş cədvəllərlə) müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilməsi nəzərdə 

tutulur. 
 

  3.2.1-ci nəticə üzrə 

 9. vahid xəzinə hesabının sərbəst qalığının azalmasına imkan verən hüquqi aktların 

müddəaları arasında (“Büdcə sistemi haqqında” Qanun və Vergi Məcəlləsi, “Şəhər və rayonlar üzrə 

vergi orqanlarının xətti ilə dövlət büdcəsinə nəzərdə tutulan daxilolmalardan büdcə ilinin sonuna artıq 

daxil olan vəsaitin müəyyən hissəsinin həmin şəhər və rayonların sərəncamında saxlanılması və 

istifadəsi Qaydası” arasında) uyğunluq təşkil etməyən məsələlərin aradan qaldırılması üçün “Büdcə 

sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 19.2 və 19.5-ci maddələrində aiddiyyəti 

dəyişikliklərin edilməsini; 
 

 3.2.2 və 3.2.3-cü nəticələr üzrə 

10. büdcə ssudasının verilməsi ilə bağlı tənzimləyici qaydaların qəbul edilməsi, qaydalarda 

büdcə ssudasının verilməsi ilə bağlı şərtlərin (müraciət üçün əsaslar, tələb edilən sənədlər, təcililiyin 

əsaslandırılması, məqsədli istifadə, qaytarılma, qaytarılmaması halında məsuliyyət və geri 

qaytarılma mexanizmi və s) formalaşdırılmasını; 
 

3.2.6-cı nəticə üzrə 

11. hesabat ilində dövlət borclanması hesabına təkrar maliyyələşdirilmənin həyata 

keçirilməsinin sərbəst qalıqların azalmasına səbəb olduğu və bunun Dövlət borcu və zəmanəti üzrə 

öhdəliklərin Təminat Fondu vasitəsilə həyata keçirilmədiyi diqqətə alınaraq, “Büdcə sistemi 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 19.2 və 19.5-ci maddələrində, həmçinin “Dövlət 

borcu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda  aidiyyəti dəyişikliklərin edilməsini; 
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12. dövlət büdcəsinin resurs qalığının proqnozlaşdırılmasına dair məlumatların dövlət büdcəsi 

ilə bağlı təqdim edilən sənədlərə əlavə edilməsini, dövlət büdcəsinin vəsaitləri üzrə kassa 

menecmentinin effektivliyinin artırılmasını, emissiya ediləcək dövlət istiqrazlarının maliyyə 

planlaşdırılmasının dövlət büdcəsinin icrası ilə uyğunlaşdırılmasını; 
 

3.2.7-ci nəticə üzrə 

13. hesabat ilinin əksər aylarında sərbəst qalıq vəsaitlərinin əhəmiyyətli hissəsinin 

idarəetmədən kənarda qaldığı nəzərə alınaraq, bu vəsaitlərin dəyərsizləşməsinin qarşısının 

alınması, dövlət büdcəsinin vəsaitlərin idarəetməsindən daxilolmaları üzrə gəlirlərinin artırılması, 

eyni zamanda likvidliyin təmin edilməsinin diqqətdə saxlanılması məqsədilə cari hesabda saxlanılan 

kritik həcmin müəyyənləşdirilməsini və ya sərbəst qalıqdan idarəetməyə verilən vəsaitlərlə bağlı 

faizlərin müəyyənləşdirilməsini; 
 

3.2.8-ci nəticə üzrə 

14. büdcə təşkilatlarının depozit və tapşırıqlar hesabında bu hesaba aid edilməməli vəsaitlərin 

(Məsələn, publik hüquqi şəxslər) uçotunun aparılmamasını; 
 

4.2.1-ci nəticə üzrə 

15. muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən gəlirlərdən gəlir vergisi üzrə hesablanmış öhdəliklərin 

əlavə dəyər vergisi və ya digər vergilərdən yaranan artıqödəmə məbləğlərinin hesabına 

əvəzləşdirilərək dövlət büdcəsinə köçürülməməsi məqsədilə qanunvericilikdə dəyişikliklərin 

edilməsini;  
 

5.1.1-5.1.5-ci nəticələr üzrə 

16. “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 18.4-cü maddəsində 

rəqəm məhdudiyyətlərindən istifadə edilməməsinin və bölmə daxilində dəyişikliklər (məsələn, əsaslı 

xərclərdən cari xərclərə köçürmələrin edilməsi) üçün aydın qaydaların olmamasının ilkin təsdiq 

edilmiş göstəricilərlə müqayisədə il ərzində təyinat məbləğinin məhdudiyyətsiz dəyişdirilməsinə 

şərait yaratdığı nəzərə alınmaqla müvafiq maddənin təkmilləşdirilməsi və rəqəm məhdudiyyətlərinin 

tətbiqi məsələsinə (bir çox ölkədə tətbiq edilən təcrübə əsas götürülməklə dəyişikliklər funksional 

təsnifatın bölmələri daxilində bir qurum, bir proqram, iqtisadi təsnifat üzrə 5%-lə limitləşdirilə bilər) 

baxılmasını; 

17. “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 19.6-cı maddəsinin 

dövlət büdcəsinin təsdiq edilmiş məbləğlərinin dəyişdirilməsinə səbəb olması diqqətə alınaraq 

müvafiq maddənin ləğv edilməsini; 
 

5.2.1.2.1 və 5.2.1.2.2-ci nəticələr üzrə 

18. dövlət büdcəsinin icrası barədə hesabatda məqsədli büdcə fondlarına aid edilən, lakin 

həmin fondların fəaliyyətini tənzimləyən hüquqi aktlarda məqsədli büdcə fondu olması barədə 

məlumatlara yer verilməyən Fondlarla bağlı qanunvericilikdə müvafiq düzəlişlərin edilməsini, eyni 

zamanda vahid büdcə təsnifatında məqsədli büdcə fonduna aid edilən, lakin dövlət büdcəsinin icrası 
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barədə hesabatda müvafiq icra məlumatları verilməyən Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondunun 

məqsədli büdcə fondu olub-olmamasının qanunvericilikdə konkretləşdirilməsini;  

19. “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 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 edilməsini; 
 

5.2.2.2-ci nəticə üzrə 

20. dövlət büdcəsinin cari, əsaslı və dövlət borcuna xidmət xərclərinin hesablanması zamanı 

layihələrdə pay iştirakı xərclərinin “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 

10.1-ci maddəsinə uyğun olaraq dövlət borcuna xidmət xərclərinin tərkibinə daxil edilməsi və yaxud 

bununla bağlı qanunvericilikdə müvafiq dəyişikliklərin edilməsini; 

21. beynəlxalq təcrübədə mövcud təlimatlar və ayrı-ayrı ölkələrin təcrübəsi nəzərə alınmaqla 

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 10-cu maddəsinə baxılaraq 

xərclərin hesablanılmasının yeni yanaşma (xərclərin məsrəflər  və qeyri maliyyə aktivlərinin artması 

kimi təsnif edilməsi) əsasında həyata keçirilməsini; 
 

5.2.2.4-cü nəticə üzrə 

22. 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; 
 

5.2.3.2.1-ci nəticə üzrə 

23. publik hüquqi şəxslərə və dövlət müəssisələrinə dövlət büdcəsindən vəsaitin ayrılmasının 

xəzinədarlığın müşayiəti ilə həyata keçirilməsini; 

24. publik hüquqi şəxslər üzrə dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına maliyyələşdirmə mexanizminin 

təkmilləşdirilməsini, aidiyyəti sahələr üzrə dövlət sifarişlərinin formalaşdırılması ilə bağlı müvafiq 

tənzimlənmənin həyata keçirilməsini; 
 

5.2.3.2.2-ci nəticə üzrə 

25. dövlət büdcəsindən publik hüquqi şəxslərə dövlət sifarişləri üzrə vəsaitin “Subsidiyalar” 

bölməsindən ayrıldığı, bəzi vergi ödəyiciləri tərəfindən isə bəzi hallarda bundan sui istifadə edildiyi, 

eyni zamanda subsidiyanın əvəzsiz vəsaiti ehtiva etdiyi diqqətə alınaraq dövlət sifarişləri üzrə publik 

hüquqi şəxslərə vəsaitin ayrılmasının dövlət büdcəsi xərclərinin iqtisadi təsnifatın “Malların (işlərin 

və xidmətin) satınalınması üzrə həyata keçirilməsini; 
 

5.2.3.3.1-ci nəticə üzrə 

26. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi üzrə Azərbaycan Respublikasının xarici 

ölkələrdəki mədəniyyət mərkəzlərinin saxlanılması, Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat 

Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti üzrə ölkə ərazisində yerquruluşu, torpaqların 
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kadastrı işlərinin təşkili ilə bağlı ilə bağlı funksional təsnifat üzrə uyğunsuzluqların,  ''Azərbaycan 

Dəmir Yolları'' QSC, dövlətdən sosial yardımı alan aztəminatlı ailələrin əmlakının, dövlətə məxsus 

əmlakın və dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlara məxsus nəqliyyat vasitələrinin icbari 

sığortası, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət 

büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı iqtisadi təsnifat üzrə uyğunsuzluqların, xarici 

qrantlar üzrə həyata keçirilən layihələr ilə bağlı digər uyğunsuzluqların aradan qaldırılmasını; 

27. icmal büdcənin məbləği hesablanarkən Dövlət Maliyyə Statistikası təlimatının 2014-cü il 

versiyasının tələblərinə uyğun konsolidasiya zamanı sosial fondlara işəgötürən kimi ayırmaların 

çıxılmaldığı diqqətə alınmaqla, icmal büdcənin məbləğlərinin hesablanılmasında bu yanaşmanın 

nəzərə alınması; 

28. qüvvədə olan VBT-də bəzi məsələlərin, xüsusilə dövlət büdcəsinin balansı ilə bağlı 

parametrlərin əks etdirilmədiyini, eyni zamanda büdcə xərcləri üzrə təsnifatın qabaqcıl təcrübəyə 

tam uyğun olmadığını və dövlət büdcəsinin əməliyyatlarına dair hesablama metodu əsasında 

göstəricilərə dair məlumatların kifayət etmədiyini nəzərə alaraq vahid büdcə təsnifatının Dövlət 

Maliyyəsi Statistikası (DMS) Təlimatının 2014-cü il versiyasına uyğunlaşdırılmasını; 
 

5.2.3.5.1 və 5.2.3.5.2-ci nəticələr üzrə 

29. bölüşdürülməmiş (bloklanmış )xərclərin istifadə istiqamətlərinin vahid büdcə təsnifatında 

əks etdirilməsini; 

30. dövlət büdcəsindən tələb olunan vəsaitə ehtiyacın düzgün hesablanması və 

proqnozlaşdırma prosesi üzrə inzibatçılığın gücləndirilməsi ilə bölüşdürülməyən xərc 

istiqamətlərindən yalnız gözlənilməyən təsirlərin qarşısının alınması və aradan qaldırılması 

istiqamətində maliyyələşmənin aparılmasını; 
 

5.4.1 və 5.4.2-ci nəticələr üzrə 

31. xərclərlə yanaşı, dövlət büdcəsinin icrası barədə hesabatlılıqda gəlirlər üzrə də debitor 

borclara dair məlumatın verilməsini; 
 

5.5.1-ci nəticə üzrə 

32. qüvvədə olan 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; 
 

5.6.1-ci nəticə üzrə 

33. “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda büdcə 

planlaşdırılmasının strateji mərhələsini ehtiva edən OMXÇ ilə bağlı fəaliyyətin tənzimlənməsinə dair 

müddəaların əks etdirilməsini;  

34. OMXÇ islahatının reallaşdırılmasında mühüm olan proqram təsnifatının Vahid Büdcə 

Təsnifatına əlavə edilməsi istiqamətində zəruri işlərin görülməsini; 

35. pilot bölmələrin sektor strateji və fəaliyyət planlarının ölkənin strateji sənədlərinin və dövlət 

proqramlarında müəyyən edilmiş tədbirlərlə uzlaşdırılmasını; 
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36. pilot bölmələr üzrə OMXÇ sənədlərində hədəf və maliyyələşmə göstəricilərinin 

uzlaşmasının təmin edilməsini, eyni zamanda Rəydə qeyd edilmiş məqamlara diqqət edilməklə 

zəruri təkmilləşdirmələrin aparılmasını; 

Əlavə təkliflər 

37. “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa “büdcədən maliyyə 

yardımı alan təşkilatlar”, “büdcə kreditləri”, “müstəqil mədaxil mənbələrinə malik olan məqsədli büdcə 

fondları”, “vergi və qeyri-vergi gəlirləri”, “büdcə investisiyaları”, “dövlət əhəmiyyətli layihələr”, “dövlət 

sifarişi”, “kassa planları”, “müvəqqəti kassa boşluğu”, “kassa menecmenti”nə dair anlayışların və 

müvafiq tənzimləmələrin daxil edilməsini; 

38. fiskal diaqnostika alətlərində müəyyən edilmiş tələblərə uyğun olaraq kreditor borcun 

uçotunun təşkili və dövlət büdcəsinin icrasına dair hesabata kreditor borclara dair məlumatların 

(kreditor borcun məbləği, strukturu, müddəti və s.) daxil edilməsini. 

 

Yuxarıda qeyd olunan araşdırmaların və təhlillərin nəticələrini ümumiləşdirərək, 

Hesablama Palatası belə qənaətə gəlir ki, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə 

təqdim edilmiş “Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsinin icrası 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsi və Azərbaycan 

Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsinin icrasına dair illik hesabat 

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 2021-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsinə və Azərbaycan Respublikasının 2021-

ci il dövlət büdcəsinin icrasına dair illik hesabata baxılmasını tövsiyə edir. 

 

Rəy 2022-ci il 19 may tarixində Hesablama Palatası Kollegiyasında müzakirə 

edilərək təsdiq edilmişdir.  
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