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ÜMUMİ MƏLUMATLAR 

“Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsinə və dövlət büdcəsinin icrasına dair illik 

hesabata Hesablama Palatasının rəyi (bundan sonra Rəy) “Hesablama Palatası 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 2-ci və Hesablama Palatasının Daxili 

Nizamnaməsinin 12-ci maddələrinin tələblərinə, 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 2017-cı il dövlət büdcəsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının 30 iyun 2017-ci il 754-VQD nömrəli Qanunundan, 

Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 

2017-ci il 30 iyun tarixli 754-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan 

Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 27 dekabr 

tarixli 1180 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Fərmanlarından, 2017-ci və əvvəlki illər üzrə Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin hesabatlarından, 2017-ci il dövlət büdcəsinin icrası 

üzrə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin və Azərbaycan Respublikası Vergilər 

Nazirliyinin aylıq və illik hesabatlarından, Mərkəzi Bankın, Azərbaycan Respublikası 

Dövlət Statistika Komitəsinin rüblük hesabat və statistik məlumatlarından, Hesablama 

Palatası tərəfindən həyata keçirilən nəzarət tədbirlərinin nəticələrindən, nüfuzlu 

beynəlxalq təşkilatların hesabat və tədqiqatlarından,  həmçinin dövlət büdcəsinin 

vəsaitlərinin istifadəsi ilə bağlı qurumlar tərəfindən Hesablama Palatasına təqdim 

edilmiş məlumatlardan istifadə edilmişdir.  

Hesabat ilində dövlət büdcəsi xərclərinin həm funksional, həm də iqtisadi təsnifat 

üzrə bölmələr, köməkçi bölmələr və paraqraflarında dəyişiklik edildiyini nəzərə alaraq, 

təhlillərdə təqdim edilmiş dəyişdirilmiş təyinat göstəricilərinə istinad olunmuş, təhlillər 

“Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla 

həyata keçirilmişdir.   

Rəy aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir: 

“Ümumi məlumatlar” bölməsində Rəyin hazırlanması zamanı istifadə edilən 

məlumat mənbələri, habelə Rəyin strukturu barədə izahat verilmişdir. 
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I bölmədə hesabat ilində ölkəmizdə və dünyada müşahidə olunan makroiqtisadi 

meyllər, sosial-iqtisadi inkişafı xarakterizə edən əsas göstəricilər təhlil edilmiş, borc 

dayanıqlılığı qiymətləndirilmiş, dövlət büdcəsinin parametrlərinin ümumi təhlili aparılmış, 

bölmədə həmçinin yerli gəlir və xərclər, icmal büdcənin parametrləri, dövlət 

satınalmaları ilə bağlı hesabat ilində və əvvəlki illərdə hesabat məlumatlarının təhlili 

həyata keçirilmişdir.   

II bölmədə dövlət büdcəsi gəlirləri, o cümlədən müəyyən edilmiş proqnozların vergi 

və digər gəlir mənbələri, tədiyə və mülkiyyət növləri, habelə bir sıra iri dövlət vergi 

ödəyiciləri üzrə icra vəziyyəti təhlil edilmişdir.  

III bölmədə dövlət büdcəsinin xərcləri funksional, iqtisadi və inzibati təsnifat üzrə 

ayrı-ayrılıqda təhlil edilmiş, il ərzində aparılmış dəyişikliklər, həmçinin dövlət idarəetmə, 

müdafiə və hüquq-mühafizə orqanlarında, sosialyönümlü sahələrdə, iqtisadiyyatın real 

sektorunda və iqtisadi fəaliyyətin digər sahələrində vəsaitlərdən istifadə vəziyyəti ətraflı 

araşdırılmışdır. Bu bölmədə dövlət büdcəsinin vəsaitlərinin istifadəsi ilə bağlı qurumlar 

tərəfindən Hesablama Palatasına təqdim edilmiş sənədlərin, o cümlədən “İdarələrin 

(müəssisə və təşkilatların) xərclər smetasının icrası haqqında hesabat (2 № li forma)”ın, 

“Büdcədənkənar vəsaitlər üzrə xərclər smetasının icrası haqqında hesabat (4 № li 

forma)”ın, “Təşkilatların debitor və kreditor borcları barədə məlumat”ın, həmçinin 

xəzinədarlıq idarəsi tərəfindən büdcə, büdcədənkənar, depozit və tapşırıqlar, əsaslı 

vəsait qoyuluşu, ehtiyat fondu üzrə təsdiq edilmiş üzləşmə aktlarının təhlilinə istinad 

edilmişdir. Təhlillərdə dövlət proqram və tədbirlərinin icrası vəziyyəti, həmçinin 

büdcədənkənar xərclərin funksional təsnifatının bölmələri və qurumlar üzrə istifadəsi ilə 

bağlı məsələlər diqqətdə saxlanılmışdır. 

Eyni zamanda dövlət büdcəsi xərclərinin inzibati təsnifat üzrə icrası ilə bağlı 

qurumlar tərəfindən müxtəlif funksional bölmələrdən ayrılmış vəsaitlərin istifadəsi 

vəziyyəti təhlil edilmişdir. Hesabat ilində birdəfəlik təyinatlı xərclərin, həmçinin qurumlar 

üzrə debitor və kreditor borcların təhlilinə də diqqət yetirilmişdir. 

IV bölmədə, əvvəlki rəylərdə olduğu kimi, dövlət borcu, o cümlədən daxili və xarici 

borcla bağlı hesabat ili üçün təqdim edilmiş məlumatlar və dövlət borclanma limitinə 

riayət edilmə vəziyyəti araşdırılmış, büdcə kəsirinin maliyyələşmə mənbələri üzrə icra 

vəziyyətinin təhlili həyata keçirilmişdir.  

V bölmədə aparılmış təhlillər əsasında ümumiləşdirilmiş nəticələr və tövsiyələr əks 

etdirilmişdir. 
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I BÖLMƏ. 2017-Cİ İLDƏ DÖVLƏT BÜDCƏSİNİN İCRASININ İCMAL TƏHLİLİ 

 

1.1. 2017-ci ildə dövlət büdcəsinin icrasının makroiqtisadi şəraiti 

 

1.1.1. Dünya üzrə əsas iqtisadi inkişaf meylləri 

2017-ci ildə dünyada neftin dünya bazarlarında qiymətinin əvvəlki dövrlə 

müqayisədə OPEK-ə üzv olan və olmayan dövlətlərin hasilatın azaldılması ilə bağlı 

razılaşmaya əməl etməsi və geosiyasi gərginlik nəticəsində bir qədər artması inkişaf 

etmiş ölkələrdə inflyasiyanın yüksəlməsinə səbəb olmuşdur.  

 

Real sektor. 
Dünya üzrə ÜDM. Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF) tərəfindən nəşr olunan Dünya 

İqtisadi İcmalının 2017-ci ilin oktyabr ayı üçün buraxılışında ilin sonuna dünya üzrə 

gözlənilən artım 3,6% səviyyəsində proqnozlaşdırıldığı halda, 2018-ci ilin yanvar ayı 

üçün buraxılışında  hesabat ili üzrə faktiki göstəricinin 3,8% olduğu qeyd edilmişdir 

(Cədvəl 1). Bu 2011-ci ildən hazırkı dövrədək ən böyük artımdır. 

 

Cədvəl 1. Dünya üzrə real artım templəri, əvvəlki illə müqayisədə, %-lə 
 

  2013 2014 2015 2016 2017 2017 

 fakt fakt fakt fakt proqnoz fakt 

Dünya üzrə 3,3 3,4 3,2 3,2 3,6 3,8 

İnkişaf etmiş ölkələr 1,2 1,8 2,1 1,7 2,2 2,3 

İnkişaf etməkdə olan ölkələr 5,0 4,6 4,1 4,3 4,6 4,8 

Avrozona -0,3 0,9 2,0 1,8 2,1 2,3 

       

G-7    
 

  

ABŞ  1,5 2,4 2,6 1,5 2,2 2,3 

Fransa 0,7 0,2 1,3 1,2 1,6 1,8 

Almaniya 0,4 1,6 1,5 1,9 2,0 2,5 

Yaponiya 1,4 0,0 1,2 1,0 1,5 1,7 

Birləşmiş Krallıq 2,2 2,9 2,2 1,8 1,7 1,7 

Kanada 2,2 2,5 0,9 1,5 3,0 3,0 

İtaliya                                                                                                                                                                                                                            -1,7 -0,3 0,7 0,9 1,5 1,5 

    
 

  

MDB 2,1 1,1 -2,8 0,4 2,1 2,1 

    
 

  

BRICS    
 

  

Braziliya 3,0 0,1 -3,8 -3,6 0,7 1,0 

Rusiya Federasiyası  1,3 0,7 -3,7 -0,2 1,8 1,5 

Hindistan 6,6 7,2 7,6 7,1 6,7 6,7 

Çin Xalq Respublikası 7,7 7,3 6,9 6,7 6,8 6,9 

CAR 2,2 1,5 1,3 0,3 0,7 0,8 
 



 
 

7 

 

Neftin qiyməti.  Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən 2017-ci ildə neftin 1 barelinin orta 

qiymətinin 49-57 ABŞ dolları aralığında dəyişməsi ehtimal olunurdu (Cədvəl 2). 

 

Cədvəl 2. 2017-ci ildə “Brent” markalı neftin dünya bazarlarında qiymətinin proqnozu və 

faktiki qiyməti, ABŞ dolları ilə 
 

 Təşkilat, proqnozun verildiyi tarix 2017 

1 Dünya Bankı, 2017 aprel 55,0 

2 Beynəlxalq Valyuta Fondu, 2017 aprel 55,2 

3 ABŞ Enerji İnformasiya Administrasiyası, 2017 iyul 50,8 

4 “Goldman Sachs” şirkəti, 2017 mart 55,0 

5 “JP Morgan” şirkəti, 2017 iyun 55,4 

6 “Barclays” şirkəti, 2017 iyun 51,0 

7 “Bank of America”, 2017 iyun 52,0 

8 “ABN Amro”, 2017 iyun 54,0 

9 “Societe Generale”, 2017 iyun 49,4 

10 “Credit Suisse”, 2017 iyun 56,7 

11 “Citigroup”, 2017 iyun 56,0 

12 “Deutsche Bank”, 2017 iyun 49,8 

13 “Commerzbank”, 2017 iyun 49,0 

14 “BNP Paribas”, 2017 iyun 57,0 

15 “Banco Santander” 2017 iyun 49,0 

16 “UBS”, 2017 iyun 53,0 

17 “Standarted Chartered”, 2017 iyun 53,0 

 Ehtimal edilən orta göstərici 53,0 

 İlin yekununa görə orta qiymət 54,3 

 

OPEK-in 2018-ci ilin yanvar ayında dərc etdiyi nəşrdə ötən ilin yekunlarına görə 

“Brent” markalı neftin dünya bazarlarında qiyməti 54,3 ABŞ dolları (2016-cı ildə 43,7 

ABŞ dolları), “WTI” markalı neftin qiyməti 50,8 ABŞ dolları (2016-cı ildə 43,3 ABŞ 

dolları), OPEK səbəti üzrə orta qiymət isə 52,4 ABŞ dolları (2016-cı ildə 40,7 ABŞ 

dolları) təşkil etmişdir. “Brent” markalı neftin qiyməti 1 il ərzində 24,3% artmışdır.   

 
Fiskal sektor.  

İctimai (dövlət) maliyyə sisteminin makro-fiskal müstəvidə mühüm fəaliyyət 

göstəriciləri dövlət borclanması və büdcə balansının ÜDM-ə faiz nisbəti göstəriciləridir. 

Bu göstəricilərin istər statik, istərsə də dinamik formalarının qısa və uzun müddətli 

dövrdə dəyişməsi fiskal dayanıqlılığın təmin edilməsi üçün əsas parametrlərdən hesab 

olunur. Məhz bu səbəbdən, həm inkişaf etmiş, həm də inkişaf etməkdə olan ölkələrdə 

bu indikatorların dinamikasının dəyişməsi və onlara təsir edən amillərin təhlili xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir (Cədvəl 3).  

Aparılan təhlillərdən görünür ki, hesabat ilində dünya üzrə məcmu borcun tarixdə 

ən yüksək həddə - 164,0 trilyon ABŞ dollarına çatmışdır. Son 10 ildə ümumən borcun 

məbləğində 40,0% artım müşahidə edilir. Artımda özəl sektorun payı təqribən 70,0% 
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təşkil etmişdir. Xüsusilə aşağı gəlirli ölkələrdə borcun həcmi daha böyük təhlükə 

doğurur. Belə ki, bu ölkələrdə sosial problemlərin əhatəliliyi fonunda dövlət borcunun 

maliyyələşdirilməsinə daha çox vəsaitin yönəldilməsi təhsil, səhiyyə və infrastruktur 

xərclərinin maliyyələşdirilməsi imkanlarını məhdudlaşdırır.  

 

Cədvəl 3. İnkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan dövlətlərdə məcmu dövlət borcunun 
ÜDM-ə nisbəti 
 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Dünya 65,0 75,4 77,7 78,7 79,8 78,5 78,8 80,0 83,1 82,4 

İnkişaf etmiş 
ölkələr 

78,8 92,1 98,6 102,6 106,7 105,4 104,8 104,4 106,9 105,4 

İnkişaf etməkdə 
olan və orta gəlir 
qrupuna aid edilən 
ölkələr 

35,2 39,7 39,4 38,4 37,4 38,6 40,7 44,0 47,0 49,0 

Avrozona 68,6 78,4 83,9 86,5 89,4 91,3 91,8 89,9 88,9 86,6 

                      

ABŞ 72,8 86,0 94,8 99,1 103,5 105,4 105,1 105,3 107,2 107,8 

Fransa 67,9 78,8 81,5 85,0 90,7 93,5 95,0 95,8 96,6 97,0 

AFR 64,9 72,4 80,3 77,6 79,8 77,4 74,7 71,0 68,2 64,1 

Yaponiya 191,8 210,2 216,0 229,8 229,0 232,5 236,1 231,3 235,6 236,4 

Birləşmiş Krallıq 51,8 65,8 76,4 81,8 84,5 85,6 87,4 88,2 88,2 87,0 

Kanada 70,8 83,0 84,6 85,3 84,8 85,8 85,0 90,5 91,1 89,7 

                      

PIIGS 
          

Yunanıstan 108,8 126,2 145,7 171,0 159,6 177,9 180,2 178,8 183,5 181,9 

İrlandiya 42,6 62,2 87,4 111,1 119,7 119,6 104,7 77,1 72,9 68,5 

İtaliya 102,3 112,5 115,3 116,4 123,4 129,0 131,8 131,5 132,0 131,5 

Portuqaliya 71,7 83,6 96,2 111,1 126,2 129,0 130,6 128,8 129,9 125,6 

İspaniya 39,4 52,7 60,1 69,2 85,7 95,5 100,4 99,4 99,0 98,4 

                      

BRICS 
          

Çin Xalq 
Respublikası 

31,7 35,8 36,6 36,5 34,3 37,0 39,9 41,1 44,3 47,8 

Hindistan 74,5 72,5 67,5 68,1 69,1 68,5 67,8 69,6 68,9 70,2 

Rusiya 
Federasiyası 

8,0 10,6 11,3 11,6 11,5 12,7 15,6 15,9 15,7 17,4 

Braziliya 61,9 65,0 63,0 61,2 62,2 60,2 62,3 72,6 78,4 84,0 

Cənubi Afrika 
Respublikası 

25,9 30,3 34,4 37,6 41,0 44,1 47,0 49,3 51,6 52,7 

 

BVF-nin qiymətləndirmələrinə görə 2017-ci ildə inkişaf etmiş ölkələrin 1/3-də 

borcunun ÜDM-ə faiz nisbəti 85,0%-dək yüksəlmişdir. Bu 2000-ci illə müqayisədə 

borcun həcminin 3 dəfədən çox artması deməkdir.  

 
Monetar sektor.  
Uçot dərəcəsi. ABŞ-ın Mərkəzi Bankı (Federal Ehtiyat Sistemi) 2017-ci ildə 

keçirtdiyi iclaslarda uçot dərəcəsini 0,50-dən 1,50%-dək yüksəltmək qərarına gəldi 

(Cədvəl 4). Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankı 2017-ci ilin 28 aprel tarixində uçot 

dərəcəsini 9,25%-dək, 16 iyun tarixində 9,0%-dək, 15 sentyabrda isə 8,5%-dək, 15 
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dekabr tarixində 7,75%-dək nisbətədək azaltdı. Həmçinin, Qazaxıstan və Belarus 

monetar siyasətin yumşaldılmasına gedərək uçot dərəcəsini azaltmışlar.   

 

Cədvəl 4. Bir sıra dövlətlərdə Mərkəzi Bankın uçot dərəcəsi, %-lə 
 

 Cari dərəcə Sonuncu dəyişiklik 

ABŞ 1,25-1,50 13.12.2017 

Birləşmiş Krallıq 0,50 02.11.2017 

Avrozona 0,00 10.03.2016 

İsveçrə -1,25 15.01.2015 

Avstraliya 1,50 02.08.2016 

Yeni Zelandiya 1,75 11.08.2016 

Norveç 0,50 17.03.2016 

Çin Xalq Respublikası 4,35 24.10.2015 

Rusiya Federasiyası 7,75 15.12.2017 

Türkiyə Cümhuriyyəti 8,00 24.11.2016 

Qazaxıstan Respublikası 10,25 21.08.2017 

Belarus Respublikası 11,0 18.10.2017 

Gürcüstan Respublikası 7,25 13.12.2017 

Ukrayna Respublikası 14,5 14.12.2017 
 

İngiltərə Mərkəzi Bankı 2008-ci ildən ilk dəfə olaraq 2017-ci ildə uçot dərəcəsini 

qaldırmış, bu addım funt sterlinqin devalvasiyası səbəbindən inflyasiya hədəflərinə nail 

olması məqsədi ilə izah edilmişdir. Avropa Mərkəzi Bankı (AMB) xalis aktivlərin alışını 

dayandırmağı, lakin uçot dərəcəsini inflyasiya hədlərinin qorunması səbəbindən əvvəlki 

səviyyədə saxlamağı qərar vermişdir.   

 

1.1.2. Azərbaycan iqtisadiyyatının əsas makroiqtisadi göstəriciləri 
 

Real sektor.  

Milli Hesablar Sistemi. İctimai maliyyənin əsas funksiyalarından biri makroiqtisadi 

tarazlığın təmin edilməsidir. Məhz bu səbəbdən büdcənin makro-fiskal parametrlərinin 

təhlili bir qayda olaraq bu göstəricilərə təsir edən makro-amillərin təhlilindən başlanır. 

Məhz makro-parametrlərin dürüst tərtibi büdcə göstəricilərinin proqnozlaşdırılması və 

planlaşdırılmasının rasionallığını artırır. Bu əsasda ilkin mərhələ dövlət maliyyəsinin 

makroiqtisadi çərçivədə digər göstəricilərlə mümkün əlaqəsini aşkarlamaq və bu 

əlaqənin büdcəyə təsirini təhlil etməyi nəzərdə tutur. Qeyd edilənlər isə mаkrоiqtisаdi 

prоsesləri özündə əks etdirən bir-biri ilə qаrşılıqlı əlаqəli оlаn Milli Hesablar Sistemi 

(MHS) müstəvisində parametrlərin təhlilini zəruri edir.  
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Haşiyə 1. 
 

İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı tərəfindən (İƏİT) 

“fəaliyyət büdcəsi”nin tətbiqi üzrə apardığı sorğunun nəticələri 

 

Xərclərin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi məqsədilə İƏİT üzv olan 34 

ölkədən 27-sinin fəaliyyət göstəricisindən istifadə etdiyini təsdiqləmişdir.  

Bu ölkələrin 2/3 hissəsi sistematik olaraq bütün dövlət proqramları üçün 

(Avstraliya, Avstriya, Estoniya, Fransa, AFR, İtaliya, Koreya, Meksika, Yeni 

Zelandiya və Sloveniya), yerdə qalan dövlətlər isə bəzi seqmentlər üzrə bu tip 

göstəriciləri müəyyən edir. 

İƏİT üzv olan 13 dövlət Əsas Milli Göstəricilərdən (ƏMG) istifadə etdiyini 

vurğulamışdır. ƏMG 2/3 hissəsi beynəlxalq səviyyədə müəyyən edilən 

Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri ilə eyni xarakterlidir. Göstəricilərin 45,0%-i “Avropa 

2020” və 38%-i beynəlxalq səviyyədə müəyyən edilən digər hədəflərlə uzlaşır.  

İƏİT üzv olan 7 dövlət (Kanada, Danimarka, Fransa, Meksika, Niderland, 

Yeni Zelandiya, Norveç və Türkiyə) göstəricilərin sayının azaldıldığını, yarısı  

(Avstraliya, Avstriya, Estoniya, Yunanıstan, İsrail, İtaliya və İsveçrə) isə əksinə 

artırıldığını qeyd etmişdir. Əgər 2011-ci ildə İƏİT ölkələrinin 41,0%-i ƏMG üzrə 

hədəflər müəyyən edirdisə, 2016-cı ildə bu nisbət 62,0%-ə çatmışdır. 

Dövlət Xərclərinin icmalları sənədini istifadə edən ölkələrin sayı getdikcə 

artır. 2011-ci ildə 16 ölkə, 2016-cı ildə 23 ölkə artıq bu təcrübəyə müraciət edir. 

Daha 6 ölkə (Avstriya, Estoniya, İsrail, Koreya, Norveç və Türkiyə) yaxın 

zamanlarda bu sənəddən istifadəyə keçidi nəzərdə tutur. 

Xərc icmallarının iki forması mövcuddur:  

1) məqsədli (konkret istiqamət üzrə) illik icmallar – İstifadə edən ölkələrə 

misal: Niderland və Danimarka 

2) ümumi xarakterli icmallar - İstifadə edən ölkələrə misal: Birləşmiş Krallıq.  

Hal-hazırda daha çox ümumi xarakterli icmallara üstünlük verilir.  

Fəaliyyət büdcəsinin tətbiqi zamanı aşkar edilən üstünlüklərdən biri şəffaflıq 

və hesabatlılığın artmasıdır. Məhz bu institutun tətbiqi qeyd edilən prinsiplərin 

reallaşmasına xidmət edir. Üzv dövlətlərdən 23-ü fəaliyyət büdcəsinin tətbiqi 

zamanı şəffaflığın və hesabatlılığın mühüm nəticələrdən və hədəflərdən biri 

olduğunu qeyd etmişdir.  

24 dövlət fəaliyyət göstəricilərinin tətbiqi zamanı ictimai maliyyə resurslarının 

keyfiyyətinin artdığını söyləmiş, 15 dövlət tam əminliklə fəaliyyət büdcəsinin 

ciddi dəyişikliklərə səbəb olduğunu vurğulamışdır. 

Əsas 4 istiqamət (ətraf mühit, səhiyyə, təhsil və sosial məsələlər) üzrə 

fəaliyyət göstəricilərinin tətbiqi faydalı olmuşdur. 

Ali Audit Qurumlarının 54,0%-i tərəfindən fəaliyyətin qiymətləndirilməsi 

təcrübəsindən tam formada istifadə edilir. Məqsəd hökumətin fəaliyyətinin 

ədalətli/dürüst olduğunu müəyyən etməkdir. 

Ali Audit Qurumları İƏİT üzv olan dövlətlərin tam yarısında (17 ölkə) 

fəaliyyətin qiymətləndirilməsində mühüm rola malikdir.   
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MHS-də istehsаl, ilkin və təkrаr bölgü və sоn istifаdə prоsesləri bir-biri ilə qаrşılıqlı 

əlаqəsi оlаn аyrı-аyrı hesаblаrdа sаhələr və institusiоnаl bölmələr üzrə qruplаşdırılır. 

ÜDM-in bir neçə üsulla - xərclər, istehsal və gəlir üsulları- tərtibi makro-fiskal 

göstəricilərin yerini müəyyən etmək imkanı verir. 

2017-ci ildə makro çərçivənin ümumiləşmiş göstəricisi olan ÜDM-in həcmi 70135,1 

mln. manat olmuşdur və bu real ifadədə əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 0,1% 

artım deməkdir.  

Dövlət Statistika Komitəsinin (DSK) verdiyi məlumatlara əsasən ÜDM-in xərclər 

üsulunun tərtibi zamanı Beynəlxalq Valyuta Fondunun metodologiyası əsas 

götürülmüşdür.   

ÜDM-in xərclər üsulu ev təsərrüfatlarının və dövlət idarələrinin istehlak, əsas 

fondların ümumi yığımı və xalis ixrac (mal və xidmətlərin ixracı ilə mal və xidmətlərin 

idxalı arasında fərq) göstəricilərindən ibarətdir.  

ÜDM-in xərclər üsulu üzrə təhlili son 6 ildə dövlət istehlakının ÜDM-də payının orta 

hesabla 11,4% təşkil etdiyini göstərir. Dövlət idarələrinin istehlakının son 6 ildə orta 

artım tempi 7,4%, ötən il isə əvvəlki illə müqayisədə 4,3% təşkil etmişdir. Nəticədə bu 

rəqəm 2012-ci ildə 5762,3 mln. manatdan 2017-cı ildə 8086,4 mln. manata çatmışdır. 

Aparılmış təhlillərin nəticələrinə əsaslanaraq və  ölkədə dövlət maliyyə sahəsində 

institusional islahatların aparıldığını nəzərə alaraq, Dövlət Maliyyəsinin İdarə 

Edilməsinin beynəlxalq normalara uyğunlaşdırılması və hazırda aparılan fiskal 

islahatlara töhfə baxımından Avropa Birliyi və ümumən dünyanın bir çox dövlətlərində 

olduğu kimi Statistikanın Milli Hesablar Sistemi ilə Vahid Büdcə Təsnifatının baza 

sənədi hesab edilən Dövlət Maliyyə Statistikası Təlimatı ilə uzlaşmasının təmin edilməsi 

məqsədəmüvafiqdir. Belə ki, Milli Hesablar Sistemi ilə Vahid Büdcə Təsnifatı arasında 

əlaqənin təmin edilməsi hər iki sistemdə yer alan dövlət istehlakı komponentlərinin 

müvafiq təsnifat kodlarının dəqiqləşdirilməsini nəzərdə tutulur ki, bu da büdcə təhlilinin 

və proqnozlaşdırılması işinin asanlaşdırılmasına imkan yaradır. Qeyd olunanlar isə öz 

növbəsində maliyyə axınlarının izlənilməsi və dövlət maliyyəsinin şəffaflığının 

artırılmasına xidmət edir. 

 

Monetar sektor.   

Strateji valyuta ehtiyatları. Şəkil 1-dən göründüyü kimi həm Mərkəzi Bankın, həm 

də Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) aktivləri üzrə 2015-ci 

ilə qədər davamlı olaraq artım olmuş, manata qarşı təzyiqlər nəticəsindən iki dəfə 
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aparılan devalvasiyaya dövründə 12,3 mlrd.ABŞ dolları azalma baş vermişdir. 2017-ci 

ildə DNF-nin aktivləri üzrə son ildə 8%, Mərkəzi Bankın aktivləri üzrə isə 34,2% artım 

müşahidə edilməklə strateji valyuta ehtiyatlarının həcmi 41,1 mlrd.ABŞ dollarına 

çatmışdır (Şəkil 1). 

Mərkəzi Bankın verdiyi məlumatlara görə strateji valyuta ehtiyatlarının həcmi xarici 

dövlət borcundan 2,9 dəfə çoxdur, həmçinin30 aylıq mal və xidmət idxalına kifayət 

edəcək həcmə malikdir ki, bu da qəbul edilmiş minimum həddi (3 aylıq nisbəti) dəfələrlə 

üstələyir.  

 

Şəkil 1. Strateji valyuta ehtiyatlarının tərkibi, mln. ABŞ dolları 
 

 
 

Valyuta kursu. 2017-ci ildə valyuta bazarının kiçilməsi müşahidə edilmişdir. Dövr 

ərzində valyuta bazarında əməliyyatların 83,0%-i ABŞ dollarında, 17,0%-i digər 

valyutalarda aparılmışdır. Mərkəzi Bankın verdiyi məlumata görə banklar tərəfindən 

2016-cı il ərzində 445,4 mln. ABŞ dolları xalis valyuta satışı həyata keçirildiyi halda, 

2017-ci ildə 26,5 mln. ABŞ dolları xalis satış həyata keçirilmişdir ki, bu da manatın 

məzənnəsinin sabitliyi ilə əlaqədardır. 

2017-ci il ərzində ARDNF-in valyuta satışlarının təşkili ilə bağlı Mərkəzi Bank 

tərəfindən ümumilikdə 99 valyuta hərracı keçirilmişdir. Dövr ərzində ARDNF-in xarici 

valyuta satışları 3597,8 mln. ABŞ dolları təşkil etmişdir ki, bu da 2016-cı il ilə 

müqayisədə 26,3% azdır. 

İl ərzində 1 ABŞ dollarının manata qarşı orta illik rəsmi məzənnəsi isə 1,7206 

manat təşkil etmişdir. 

Uçot dərəcəsi. Mərkəzi Bank tərəfindən uçot dərəcəsi ötən ildə sabit 

saxlanılmışdır. 
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2017-ci ildə uçot dərəcəsi 15,0%, faiz dəhlizinin yuxarı həddi 18,0%, aşağı həddi 

10,0% təşkil etmişdir. Belə ki, 22 iyun 2017-ci il tarixdən Mərkəzi Bankın qərarı ilə faiz 

dəhlizinin aşağı həddinin 12,0%-dən 10,0%-dək azaldılması qərara alınmışdır. Buna 

əsas isə, əvvəlki dövrlərdə də qeyd olunduğu kimi, tədiyyə balansında müsbət saldonun 

yaranması, ixracın artımı və idxalın azalması əsas şərt hesab olunmuşdur. Mərkəzi 

Bankın İdarə Heyəti ötən ilin sentyabr ayında keçirdiyi iclasında uçot dərəcəsinin və faiz 

dəhlizinin parametrlərinin dəyişməz saxlanılması ilə bağlı qərar qəbul etmişdir. 

Pul aqreqatları. Mərkəzi Bankın ötən ilin yekunları üzrə təqdim etdiyi statistik 

məlumatlarda 2017-ci il ərzində geniş mənada pul kütləsinin (M3) həcminin əvvəlki illə 

müqayisədə 9,0% artdığı qeyd edilmişdir. Artım SDV-də (Sərbəst Dönərli Valyuta) 

depozitlərin həcminin əvvəlki illə müqayisədə 10,3% artması nəticəsində baş vermişdir. 

Bu, xarici valyutada əmanət və depozitlərin artması ilə bağlıdır.  

İnflyasiya. DSK-nin məlumatlarına görə, 2017-ci ildə istehlak məhsullarının və 

xidmətlərin qiymətləri 2016-cı ilə nisbətən 12,9%, o cümlədən ərzaq məhsullarının 

qiymətləri 16,4%, qeyri-ərzaq mallarının qiymətləri 11,6%, əhaliyə göstərilən ödənişli 

xidmətlərin qiymətləri 9,3% bahalaşmışdır. 

Xarici sektor. Dövlət Gömrük Komitəsinin verdiyi məlumatlara görə, 2017-cı ildə 

xarici ticarət əlaqələrinin həcmi 22594 mln. ABŞ dolları (2016-cı ildə 17675,7mln. ABŞ) 

olmuşdur. İxrac əməliyyatlarının həcmi 13811,6mln. ABŞ dolları (2016-cı il 9143,3mln. 

ABŞ dolları) təşkil etməklə əvvəlki ilə nisbətən 51,0%, idxal əməliyyatlarının həcmi isə 

8782,0 mln. ABŞ dolları olmaqla (2016-cı il 8532,4mln. ABŞ dolları) müvafiq olaraq 

2,9% artmışdır.  

Sosial sektor. 2017-cı ilin DSK-nın verdiyi məlumatlara görə ötən il üzrə əhalinin 

gəlirlərinin həcmi 49162,9 mln. manat, nominal ifadədə artım isə 108,3% təşkil etmişdir. 

2017-cı ildə əhalinin gəlirlərinin 8,2%-ni yığıma yönəldilmişdir. 2014-2016-cı illərdə 

qənaətin strukturunda həm maliyyə aktivləri üzrə, həm də qeyri-maliyyə aktivləri üzrə 

azalma müşahidə edildiyi halda, hesabat ilində qeyri-maliyyə aktivləri üzrə 9,9%-lik 

artım olmuşdur.   

DSK-nın ötən ilin yekunları üzrə verdiyi məlumatlarda görə orta aylıq əmək haqqı 

2017-ci ildə 528,2 manat (2016-cı ildə 498,6 manat) təşkil etmişdir. Ötən ildə minimum 

əmək haqqı 116,0 manat təşkil etmişdir. 

Yoxsulluq və işsizlik. 2017-ci ildə ölkəmizdə işsizlik 5%, yoxsulluq isə 5,4% 

nisbətində olmuşdur. 
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1.2. Dövlət büdcəsinin icrasının əsas parametrləri 

 

1.2.1. Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun layihəsi 

 

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 20-ci maddəsi 

dövlət büdcəsinin icrası üzrə hesabata, həmçinin dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı 

qanun layihəsinə tələbləri müəyyən edir. “Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət 

büdcəsinin icrası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun layihəsinin bu 

tələblərə uyğunluğu barədə aşağıdakıları qeyd etmək olar: 

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 20.2-1. 

maddəsində dövlət büdcəsinin icrası barədə illik hesabat və müvafiq qanun layihəsinin 

növbəti ilin aprel ayının 25-dək müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən hazırlanaraq 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanına və Azərbaycan Respublikasının Hesablama 

Palatasına təqdim edilməsi qeyd olunmuşdur. Müvafiq qanun layihəsi və hesabat 

qanunla müəyyən edilmiş müddətdə Hesablama Palatasına təqdim edilmişdir.  

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 20.3-cü 

maddəsində dövlət büdcəsinin icrası barədə illik hesabatda 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, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondunun vəsaitlərindən il 

ərzində istifadə, məqsədli büdcə fondlarının və yerli gəlirlərin vergi və digər ödəniş 

növləri üzrə icrası haqqında məlumatların da əks etdirilməsi qeyd edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsinin icrası barədə illik hesabatda 

müvafiq maddənin tələblərinə riayət edilmişdir.  

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 20.4-1.-ci və 

20.4-2-ci maddəsində göstərilmişdir ki,  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 və dövlət qurumlarının 

dövlət xəzinədarlığı məlumatlarına real vaxt rejimində çıxışının təmin edilməsi qaydası 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilir. Qeyd edək ki, bu tələblərin icrası 

istiqamətində 2017-ci ildə işlər aparılmışdır və rəyin tərtib edildiyi dövrə Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti tərəfindən müvafiq fərmanlarla iki qayda təsdiq edilmişdir. 
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Qanunun 20.6.1-ci maddəsində gəlirlərin və xərclərin ümumi məbləğinin 

göstərilməsi qeyd edilmişdir. “Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsinin 

icrası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanun layihəsinin 1-ci maddəsində 2017-ci il 

dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 16516,7 mln. manat, xərclərinin isə 17594,5 mln. manat 

təşkil etdiyi göstərilmişdir. 

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 20.6.2 

maddəsində mədaxil mənbələri üzrə gəlirlərin icra məbləğinin əks olunması nəzərdə 

tutulmuşdur. “Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” 

Qanun layihəsinin 2-ci maddəsində mədaxil mənbələri üzrə icra edilmiş gəlirlərin 

məbləği göstərilmişdir. 

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunun 20.6.3-cü 

maddəsində manatın xarici valyutalara nisbətdə məzənnəsinin dəyişməsi nəticəsində 

yaranan qazanc və ya itki məbləğinin qanunda əks etdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

“Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanun layihəsində 2017-ci ildə xarici valyuta mövqeyinin yenidən 

qiymətləndirilməsi üzrə yaranan 56418,2 min manat fərq məbləği əks etdirilmişdir. 

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 20.6.4-cü 

maddəsində funksional və inzibatı təsnifata uyğun olaraq bölmə və köməkçi bölmə 

səviyyəsində xərclərin icrasının məbləğinin qanun layihəsində əks etdirilməsi nəzərdə 

tutulmuşdur. Təqdim edilmiş “Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsinin 

icrası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsində icra edilmiş xərclər 

funksional bölmə və köməkçi bölmə səviyyəsində əks olunmuşdur.  

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 20.6.5-ci 

maddəsində dövlət büdcəsinin kəsirinin (defisitin) və ya büdcə artıqlığının (profisitin) 

yuxarı həddinin məbləğinin göstərilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Təqdim edilmiş 

“Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanun layihəsində büdcə kəsirinin 1077794,0  min manat təşkil etdiyi 

göstərilmişdir.  

Hesablama Palatası şəffaflığın artırılmasının və hesabatlılığın gücləndirilməsinin 

təmin olunması məqsədilə “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununa büdcə kəsirinin maliyyələşdirildiyi mənbələr və məbləğlər haqqında 

məlumatların dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı qanun layihələrində əks etdirilməsini 

nəzərdə tutan əlavələrin olunmasını  təklif edir.    
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“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 20.6.6.-cı 

maddəsində cari il yanvarın 1-nə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabında qalığının 

müvafiq qanunda göstərilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Təqdim edilmiş Qanun layihəsində 

2018-ci il 01 yanvar tarixə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabının qalığının 

1644600,0min manat məbləği müvafiq qaydada göstərilmişdir. 

Eyni zamanda, qeyd edək ki, 2017-ci il dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim 

edilmiş qanun layihəsinin 3-cü maddəsində 2017-ci il dövlət büdcəsinin icrası 

nəticəsində həmin ilin sonuna dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabında yaranan qalığın 

"Büdcə sistemi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 19.5-ci maddəsinə 

uyğun olaraq istifadə edilməsi göstərilmişdir.  

 

1.2.2. 2017-ci ildə icra edilmiş dövlət büdcəsinin parametrlərinin təhlili 

 

2017-cı ildə dövlət büdcəsinin gəlirləri 16766,0 mln. manat proqnoza qarşı 

16516,7 mln. manat və ya 98,5% icra edilmişdir. Dövlət büdcəsi gəlirlərinin ÜDM-ə faiz 

nisbəti 23,5%-ə bərabər olmuşdur (Cədvəl 5). Bu, 2016-cı ilin müvafiq göstəricisindən  

5,5 faiz bəndi azdır. Azalma ÜDM-in nominal həcminin əvvəlki dövrlə müqayisədə 

16,1% artması, dövlət büdcəsi gəlirlərinin isə müvafiq dövrlə müqayisədə 5,7% 

azalması ilə izah olunur. 

 

Cədvəl 5. İcmal və dövlət büdcəsi üzrə əsas parametrlər 
 

Göstəricilər 
2015 
icra 

2016 
icra 

2017 
icra 

Dövlət büdcəsi gəlirləri, mln. manatla 17498,0 17505,7 16516,7 

Əvvəlki ilə nisbətən, %-lə 95,1 100,0 94,4 

1.Dövlət büdcəsi gəlirlərinin ÜDM-ə faiz 
nisbəti 

32,2 29,0 23,5 

Dövlət büdcəsi xərcləri, mln. manatla 17784,5 17751,3 17594,5 

Əvvəlki ilə nisbətən, %-lə 95,1 99,8 99,1 

2.Dövlət büdcəsi xərclərinin ÜDM-ə faiz 
nisbəti 

32,7 29,4 25,1 

İcmal büdcənin gəlirləri, mln. manatla 18416,0 21573,0 24076,0 

Əvvəlki ilə nisbətən, %-lə 79,8 117,1 116,3 

3.İcmal büdcə gəlirlərinin ÜDM-ə faiz 
nisbəti 

33,9 35,7 34,3 

İcmal büdcənin xərcləri, mln. manatla 21014,7 21425,7 25183,0 

Əvvəlki ilə nisbətən, %-lə 98,1 102,0 117,5 

4.İcmal büdcə xərclərinin ÜDM-nə faiz 
nisbəti 

38,6 35,5 35,9 

İcmal büdcənin kəsiri, mln. manatla -2598,7 147,3 -1107,0 

5.İcmal büdcənin balansının ÜDM-ə faiz 
nisbəti 

-4,8 0,2 -1,6 
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2017-ci ildə dövlət büdcəsinin gəlirləri 2016-cı illə müqayisədə isə 988995,4 min. 

manat və ya 5,6% az olmuşdur (Cədvəl 6).  

 

Cədvəl 6. 2016-2017-ci illərdə dövlət büdcəsinin gəlirləri ilə bağlı müqayisəli məlumat, 
min manatla 
 

Gəlirlər 
2016-cı il 

icra 

2017-ci il 
2016-cı illə 
müqayisə 

Proqnoz İcra Fərq %-lə Fərq %-lə 

Cəmi 17 505 679,5 16 766 000,0 16 516 684,0 -249316,0 98,5 -988995,4 94,4 

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi 1 145 715,3 1168000,0 1 040 282,0 -127 718,0 89,1 -105 433,4 90,8 

Hüquqi şəxslərin mənfəət 
(gəlir) vergisi  

1 983 245,9 2179000,0 2 285 840,6 106 840,6 104,9 302 594,7 115,3 

Hüquqi şəxslərin torpaq 
vergisi 

50 275,1 50000,0 50 368,6 368,6 100,7 93,5 100,2 

Hüquqi şəxslərin əmlak 
vergisi 

174 661,4 178000,0 178 563,5 563,5 100,3 3 902,1 102,2 

Əlavə dəyər vergisi 3 623 517,1 4257000,0 3 668 602,6 -588 397,4 86,2 45 085,6 101,2 

o cümlədən:     0,0         

 - Azərbaycan 
Respublikasının ərazisinə 
malların idxalına görə əlavə 
dəyər vergisi 

1 515 252,7 1674000,0 1 773 189,6 99 189,6 105,9 257 936,9 117,0 

Sadələşdirilmiş vergi 303 768,4 344000,0 371 409,9 27 409,9 108,0 67 641,5 122,3 

Aksiz 625 109,8 608000,0 612 620,3 4 620,3 100,8 -12 489,5 98,0 

o cümlədən:     0,0         

 -Azərbaycan 
Respublikasının ərazisinə 
malların idxalına görə aksiz 

92 894,4 90000,0 93 926,0 3 926,0 104,4 1 031,7 101,1 

Yol vergisi 153 263,6 89000,0 134 345,7 45 345,7 151,0 -18 917,9 87,7 

o cümlədən:               

 -xarici dövlətlərin 
avtonəqliyyat vasitələri 
sahibləri tərəfindən ödənilən 
yol vergisi 

83 242,1 17000,0 34 792,1 17 792,1 204,7 -48 450,0 41,8 

Mədən vergisi  110 277,8 111000,0 111 090,7 90,7 100,1 812,9 100,7 

Gömrük rüsumları 600 208,3 469000,0 706 871,7 237 871,7 150,7 106 663,4 117,8 

Azərbaycan 
Respublikasında istehsal 
edilən və qiymətləri 
tənzimlənən məhsulların 
kontrakt (satış) qiyməti ilə 
(ixrac xərcləri çıxılmaqla) 
ölkədaxili topdansatış 
qiyməti arasındakı fərqdən 
yığımlar 

114 064,6 189000,0 189 023,9 -279 976,1 100,0 74 959,3 165,7 

Xarici dövlətlərin 
hökumətlərinə verilmiş 
kreditlər üzrə daxilolmalar 

54 199,2 50815,0 71 043,0 20 228,0 139,8 16 843,8 131,1 

o cümlədən:               

“Dövlət zəmanəti ilə alınan 
borcların Təminat Fondu”na 
daxilolmalar (Serbiya 
Respublikasına verilmiş 
kredit üzrə)   

    68 906,1         

Səhmlərində dövlətin payı 
olan müəssisələrdən alınan 
dividendlər 

617,0 5950,0 2 551,0 -3 399,0 42,9 1 934,0 413,5 
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Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət Neft 
Fondundan daxilolmalar ( 
transfert) 

7 615 000,0 6100000,0 6 100 000,0 0,0 100,0 -1 515 000,0 80,1 

Dövlət əmlakının, 
özəlləşdirilən dövlət 
müəssisə və obyektlərinin 
altındakı torpaqların icarəyə 
verilməsindən daxilolmalar 

7 599,3 8000,0 8 706,4 706,4 108,8 1 107,1 114,6 

Dövlət mülkiyyətində olan 
torpaqların icarəyə 
verilməsindən daxilolmalar 

5 809,5 8000,0 5 306,6 -2 693,4 66,3 -502,9 91,3 

Aksiz markaların satışından 
daxilolmalar 

6 314,4 5000,0 4 443,4 -556,6 88,9 -1 871,0 70,4 

Dövlət rüsumu 105 668,0 105000,0 107 672,2 2 672,2 102,5 2 004,2 101,9 

Büdcə təşkilatlarının 
ödənişli xidmətlərindən 
daxilolmalar 

239 059,3 429000,0 358 264,0 -70 736,0 83,5 119 204,7 149,9 

Vergi qanunvericiliyinin 
pozulması ilə bağlı tətbiq 
edilən cərimə və 
sanksiyalardan daxilolmalar 

311 582,1 140000,0 115 568,5 -24 431,5 82,5 -196 013,6 37,1 

Sair daxilolmalar 275 723,4 22235,0 144 109,4 121 874,4 648,1 -131 614,0 52,3 

- o cümlədən “Dövlət 
zəmanəti ilə alınan borcların 
Təminat Fondu”na 
daxilolmalar (təkrar borc 
sazişləri, yerləşdirilmiş 
vəsaitə hesablanmış faiz, 
dövlət zəmanətinin 
verilməsinə) 

    7 839,8         

Mərkəzi Bankın 
mənfəətindən ayırmalar 

  250000,0 250 000,0 0,0 100,0     

 

Hesabat ilində gəlirlər üzrə ən yüksək icra göstəricisi gəlirlər üzrə ümumi icra 

səviyyəsini 52,5 faiz bəndi üstələməklə 151,0% səviyyəsində yol vergisi üzrə olmuşdur.  

2014-2016-cı illərdə olduğu kimi hesabat ilində də gəlirlər üzrə ən aşağı icra 

səviyyəsi 42,9% olmaqla səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan 

dividendlər üzrə müşahidə olunur. 

Proqnozla müqayisədə məbləğ ifadəsində ən böyük icra 237871,7 min manat çox 

olmaqla gömrük rüsumları üzrə, ən aşağı icra isə 588397,4 min manat az olmaqla ƏDV 

üzrə olmuşdur. 

Ümumiyyətlə isə 2017-ci il dövlət büdcəsinin gəlirlərində 15 mədaxil mənbə üzrə 

proqnoz icra edilmiş, 7 mənbə üzrə isə proqnoz tam həcmdə yerinə yetirilməmişdir. 

Büdcə daxilolmalarının büdcə gəlirlərində xüsusi çəkisinə gəldikdə isə ən böyük 

xüsusi çəki 2016-ci ildə olduğu kimi 2017-ci ildə də Azərbaycan Respublikası Dövlət 

Neft Fondundan daxilolmalar üzrə 36,9%, ƏDV üzrə 22,2%, hüquqi şəxslərin mənfəət 

(gəlir) vergisi üzrə 13,8%11,3% və fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə 6,3% 6,5% təşkil 

etmişdir ki, bu da müvafiq olaraq 2016-cı illə müqayisədə 6,6 faiz bəndi az, 1,5 faiz 

bəndi çox, 2,5 faiz bəndi çox, 0,2 faiz bəndi azdır. 
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2017-ci ildə dövlət büdcəsinin xərcləri 17941,0 mln. manat proqnoza qarşı 17594,5 

mln. manat və ya 346,5 mln. manat az və ya 98,1% icra edilmişdir ki, bu da 2016-ci illə 

müqayisədə 156,8 mln. manat və ya 0,9% azdır. ÜDM-ə faiz nisbəti ilə götürdükdə 

dövlət büdcəsi xərclərinin ÜDM-ə faiz nisbəti 25,1% təşkil etmişdir ki, bu da 2016-cı ilin 

müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 4,3 faiz bəndi azdır. 

Hesabat ilində dövlət büdcəsinin gəlir və xərclərinin aylar üzrə icrasının dövlət 

büdcəsinin kassa icrası barədə 2017-ci ildə Azərbaycan Respublikası Maliyyə 

Nazirliyinin Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi tərəfindən təqdim edilən aylıq hesabatlarına 

əsasən təhlili göstərir ki, dövlət büdcəsi yanvar, iyul, oktyabr aylarında profisitlə, digər 

bütün aylarda isə defisitlə icra edilmişdir (Şəkil 2).  

 

Şəkil 2. Dövlət büdcəsinin gəlir və xərclərinin 2017-ci ildə aylar üzrə icrası, mln. manatla 

 

 
  

 Hesabat ilində ən böyük profisit 318,7 mln. manat olmaqla yanvar ayında, ən 

böyük kəsir isə 499,8 mln. manat olmaqla mart ayında müşahidə edilmişdir.  

 Hesabat ilində ümumi büdcə gəlirlərinin və xərclərinin müvafiq olaraq 46,8% və 

46,6%-i ilin birinci yarısında, 53,2% və 53,4%-i isə ilin ikinci yarısında, o cümlədən 

ümumi il üzrə icra edilmiş xərclərin 27,3%-i (2016-cı ildə 40,2%) ilin son rübündə  icra 

edilmişdir ki, bunun da 44,3%-i (2016-cı ildə 53,6%) dekabr ayının payına düşür. 
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Ümumiyyətlə isə dekabr ayı üzrə icra edilmiş xərclər ümumi xərclərin 12,1%-ni (2016-cı 

ildə 21,5%) təşkil etmişdir. 

 2017-ci ildə xərclərin aylar üzrə proqnoz və icra göstəricilərinin təhlili göstərir ki, 

yanvar, fevral, aprel, sentyabr, oktyabr, noyabr aylarda proqnoza riayət edilmiş, digər 

bütün aylarda isə icra proqnozu üstələmişdir (Şəkil 3) . 

İcranın proqnozu ən çox üstələdiyi göstərici (298,4 mln. manat və ya 1,7 faiz 

bəndi) mart ayında olmuşdur ki, bu da ən azı son on ildə ilk dəfə olan göstəricidir. Belə 

ki, qeyd edilən dövrdə icranın proqnozu ən çox üstələdiyi göstərici dekabr aylarında 

müşahidə olunmuşdur. 

 

Şəkil 3. 2017-ci ildə dövlət büdcəsi xərclərinin proqnoz və icrasının aylar üzrə bölgüsü 

 

 

Neft sektoru və büdcə parametrləri arasında əlaqənin təhlili göstərir ki, bu 

sektordan daxilolmaların dövlət büdcəsi gəlirlərində payı 2017-ci ildə 47,7% (2016-cı 

ildə 52,7%) təşkil etmiş və Dövlət Neft Fondundan dövlət büdcəsinə edilən transfertin 

həcmi əvvəlki illə müqayisədə 19,9% az olmuşdur.  

2017-ci ilin dövlət büdcəsində neftin qiymətinin 40 ABŞ dolları (2016-cı ilin dövlət 

büdcəsində neftin qiymətinin 25 ABŞ dolları) nisbətində götürülməsinə əsaslanaraq 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti üzrə büdcə daxilolmaları 1317,5 

mln.manat (2016-cı ildə 1240 mln. manat) və hasilatın pay bölgüsü üzrə mənfəət 

vergisinin həcmi 466,5 mln.manat (2016-cı ildə 370 mln. manat) nəzərdə tutulmuşdur.  
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ARDNF-nin gəlirləri nəzərə alınmadan hesablanan qeyri-neft büdcə kəsirinin qeyri-

neft ÜDM-ə faiz nisbəti 30,1%-ə bərabər olmuşdur ki, bu da əvvəlki ilin müvafiq 

göstəricindən 4,6 faiz bəndi çoxdur. Bütün komponentlər nəzərə alınmaqla hesablanan 

qeyri-neft büdcə kəsirinin qeyri-neft ÜDM-nə faiz nisbəti 34,1% (2016-cı ildə 29,5%) 

təşkil etmişdir.  

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 

balansının qeyri-neft ÜDM-nə faiz nisbəti 37,5% (2016-cı ildə 33,8%) olmuşdur.  

Fiskal dayanıqlılığın əsas forması olaraq borc dayanıqlılığının təhlili büdcə 

parametrlərinin dəyişdiyi, borcun həcminin və büdcə risklərinin artdığı şəraitdə obyektiv 

zərurətdən irəli gəlir.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 2017-ci ilin 

sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan 

iclasda yekun nitqində qeyd etmişdir ki, “Hesab edirəm ki, bundan sonrakı illərdə 

dövlət xarici borcunun azaldılması istiqamətində işlər aparmalıdır. Bu gün də 

xarici borcumuz məqbul səviyyədədir. Dünya miqyasında biz xarici borcun 

səviyyəsinə görə müsbət mənada qabaqcıl ölkələrdənik. Ancaq mən qarşıya 

vəzifə qoymuşam, çalışmalıyıq ki, bundan sonra xarici borcu artırmayaq, əksinə, 

bunu azaldaq”. 

Borc dayanıqlılığının təhlili və qiymətləndirilməsi məqsədilə istifadə edilən 

göstəricilər iki qrupa bölünür: analitik (statik) və dinamik xarakterli göstəricilər. Analitik 

xarakterli göstəricilər strateji valyuta ehtiyatları, məcmu borc o cümlədən, daxili dövlət 

borcu və dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclərin digər makro-parametrlərə nisbəti ilə 

ölçülür. Bu göstəricilərin təhlilində məqsəd cari vəziyyətin qiymətləndirilməsidir. Bu 

halda, biz yalnız mövcud vəziyyətin necə olduğunu görür və ötən dövrün 

tendensiyalarını ölçürük.  

Dinamik göstəricilərə proqnoz ssenariləri və hökumətin fiskal siyasətinin 

prioritetləri əsas götürülməklə büdcə balansı və dövlət borcu ilə bağlı indikatorların cari 

dəyərə (present value) gətirilməklə nisbəti əsas götürülür. Bu sırada fiskal boşluq, 

(makro-fiskal səviyyədə) vergi boşluğu, makroiqtisadi tərəddüdlər nəzərə alınmaqla 

hesablanan büdcə balansı, qısa müddətli fiskal balans və s. yer alır. 
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Haşiyə 2. 
 

Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondu tərəfindən hazırlanmış 
“Dövlət borcunun idarə edilməsi prinsipləri”ndən çıxarış 

 
Dövlət borcunun idarə edilməsi riskləri. Bazar riskləri dövlət 

borcu portfelinin əsas riski olmaqla daha populyar risk forması kimi qəbul 
edilir. Dövlət borcu portfelinin risk səviyyəsi borc portfelinin tərkibi ilə 
müəyyən edilir. Bura həmçinin, daxili borcun xarici borca nisbəti, 
dəyişkən faiz dərəcəsinin sabit faiz dərəcəsinə nisbəti, xarici valyutada 
ifadə edilən borc aid edilir. 

Bazar riski. Bazar parametrlərinin (faiz dərəcələri və valyuta kursu) 
dəyişməsi nəticəsində borcun həcminin artmasına səbəb olan riskdir. 
Bazar riskinin daha populyar forması faiz və valyuta riskidir. 

Faiz riski. Faiz dərəcələrinin dəyişməsi nəticəsində borcun 
həcminin artmasıdır. Faiz dərəcələrinin həm milli, həm də xarici 
valyutada dəyişməsi dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclərin təkrar 
maliyyələşdirilməsi zamanı hazırkı borcun sabit məbləği ilə üzən dərəcə 
ilə götürüləcək yeni borc arasında faizlərin dəyişməsi borcun həcminin 
dəyişməsinə təsir edir.  Bir qayda olaraq qısa müddətli borc və üzən 
dərəcə ilə götürülmüş borc uzun müddətə sabit dərəcə ilə götürülmüş 
borcla müqayisədə daha riskli sayılır.  

Valyuta riski. Valyuta kursunun dəyişməsi ilə bağlı yaranan riskdir. 
Xarici valyutada götürülmüş borc milli valyutada götürülmüş borcla 
müqayisədə valyuta kursunun dəyişməsi səbəbindən volatillik zamanı 
daha çox riskə məruz qalır. Bu halda, əsas göstərici qısamüddətli xarici 
borcun valyuta ehtiyatlarına nisbətidir.  

Təkrar maliyyələşdirmə riski. Bu riskin mahiyyəti ondadır ki, risk 
ya tamamilə maliyyələşdirilə bilər ya da ümumiyyətlə maliyyələşdirilə 
bilməz. Yəni konkret şəraitdə borc daha yüksək faizlə maliyyələşdirilə 
bilər.  Böyük əksəriyyət hallarda bu risk ayrıca təhlil olunur. Belə ki, vaxt 
çatdıqca borcun maliyyələşdirilməməsi təhlükəsi borc böhranı yarada 
bilər. 

Likvidlik riski. Borcun idarə edilməsi zamanı likvid aktivlərin həcmi  
kassa öhdəliklərinin artması və/və ya qısa müddətli dövrdə pul 
vəsaitlərinin cəlb edilməsi səbəbindən kəskin şəkildə azala bilər.  

Kredit riski. Götürülmüş borc öhdəlikləri üzrə borc götürən 
müqavilədəki öhdəlikləri üzrə krediti qaytara bilməməsidir. Bu risk daha 
çox likvid aktivlərin idarə edilməsi zamanı aktualdır. 

Əməliyyat riski. Borc üzrə əməliyyatların həyata keçirilməsi 
zamanı daxili nəzarət mexanizmlərində yaranan boşluqlar, hüquqi risklər, 
reputasiya riski, təbii fəlakətlər, təhlükəsizlik qaydalarının pozulması və s. 
risk formaları aiddir. 
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Beləliklə, analitik xarakterli borc dayanıqlılığı göstəricilərini Azərbaycan üzrə 

müvafiq makro parametrlər nəzərə alınmaqla təhlili aşağıdakı mənzərəni verir. 

1. Strateji valyuta ehtiyatları/ÜDM, %-lə 

2017-cı ilin yekunlarına görə strateji valyuta ehtiyatlarının həcmi 41141,1 mln. ABŞ 

dolları təşkil etmişdir. Valyuta ehtiyatlarının ÜDM-ə faiz nisbəti 100,9% təşkil etmişdir. 

2. Strateji valyuta ehtiyatları/bir aylıq idxal 

Strateji valyuta ehtiyatlarının həcminin idxalı əvəzləməsi ölkənin qeyd edilən 

zaman çərçivəsində iqtisadi təhlükəsizlik təhdidini minimallaşdırmaq uçun zəruridir.  

Mərkəzi Bankın 2017-cı ilin yanvar-dekabr yekunlarına görə dərc etdiyi “Pul 

siyasətinin icmalı”na görə strateji valyuta ehtiyatları30 aylıq mal və xidmətlərin idxalını 

əvəz etmək imkanına malikdir. 

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

ÜDM-ə nisbəti 

Dövlətin fiskal mövqeyini əks etdirən strateji valyuta ehtiyatlarının ÜDM-ə nisbəti 

ilə məcmu dövlət borcunun ÜDM-ə nisbəti arasındakı fərq ötən illə müqayisədə 

yüksəlmiş və 76,4%-ə çatmışdır. 

4. MB-nin Strateji valyuta ehtiyatları/M2 pul aqreqat 

Son illərdə olduğu kimi bu göstərici qoyulan limitdən daha yüksək olmuş və 2016-

cı ildə 42,8% nisbətlə ölçülmüşdür.  

5. Məcmu dövlət borcu/ÜDM 

BVF-in 2017-ci ilin aprel ayında dərc etdiyi “Fiskal icmal” bülletenində 2017-ci ildə 

məcmu dövlət borcunun ÜDM-ə faiz nisbətinin 46,4% təşkil edəcəyi göstərilmişdir. 

Faktiki olaraq 2017-ci ildə dövlət borcunun ÜDM-ə faiz nisbəti 24,2% təşkil 

etmişdir.  

ISSAI 5421 “Dövlət borcu anlayışı və onunla əlaqədar açıqlamalar üzrə tövsiyələr” 

adlı qeyd edildiyi kimi hökumət borcunun ölkənin ümumi daxili məhsuluna olan faiz 

nisbəti ilbəil artırsa, bu o deməkdir ki, borc iqtisadiyyata nisbətən daha sürətlə böyüyür. 

Nəticə etibarilə ağır və bəlkə də iflas riskli borc yüklərinə gətirib çıxara bilər. 

Dövlət borcunun ÜDM-ə faiz ifadəsi hesablanarkən göstərici vahidlərində 

uyğunluğun təmin edilməsi zəruridir.   

6. Daxili borc/ÜDM 

ISSAI 5411 “Borc göstəriciləri” standartının tələblərinə görə daxili borcun ÜDM-ə 

faiz nisbəti iki müxtəlif (“Borc dayanıqlılığının əsas tərəfləri” və BVF-nin “Həssaslıq 

göstəriciləri” adlı) metodika üzrə 20-30% nisbəti aşmamalıdır.  
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Eyni zamanda, “Dünyamızın transformasiyası: 2030-cu ilədək dayanıqlı inkişaf 

sahəsində Gündəlik”də “Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri” sırasında yer alan “17-ci məqsəd. 

“İcra vasitələrini gücləndirmək və dayanıqlı inkişaf naminə qlobal tərəfdaşlığı yenidən 

canlandırmaq” və buna çatmaq üçün müəyyən edilmiş 17.4-cü vəzifədə borc 

maliyyələşdirilməsinə, müvafiq hallarda borcların azaldılmasına və borcların yenidən 

təşkilinə şərait yaratmağı məqsəd kimi qarşıya qoyan əlaqələndirilmiş siyasətlər 

vasitəsilə uzunmüddətli borc dayanıqlığına nail olmaqda inkişaf etməkdə olan ölkələrə 

yardım etmək və borcla bağlı gərginliyi azaltmaq üçün yüksək borcu olan yoxsul 

ölkələrin xarici borc probleminə diqqət yetirilməsi qeyd edilmişdir. 

Hesabat ilində daxili borcun ÜDM-ə faiz nisbəti 1,5% təşkil etməklə qoyulan 

nisbətdən əhəmiyyətli şəkildə aşağı olmuşdur. 

7. Dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclər, mln.manatla/İxrac 

2015-ci ildə baş verən devalvasiyanın nəticəsi olaraq manatın məzənnəsinin 

dəyişməsi xarici borc öhdəliklərinin həcminin manatla ifadədə artmasına səbəb 

olmuşdur. Bunun nəticəsi olaraq bu parametrin həm ixraca, həm də dövlət büdcəsinin 

gəlirlərinə nisbəti yüksəlmişdir. Dövlət büdcəsinin kəsiri əvvəlki illərdə olduğu kimi ötən 

ildə də aşağı nisbətlə ifadə edilmişdir. Dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclərin ixraca 

nisbəti 6,4%-ə bərabər olmuşdur. 

ISSAI 5410 “Dövlət borcunun daxili nəzarət mexanizmlərinin auditinin 

planlaşdırılması və keçirilməsi üzrə tövsiyələr”də qeyd edildiyi kimi ölkənin xarici valyuta 

borcuna xidmət ödənişləri onun ixracatından daha sürətli artarsa, beynəlxalq (strateji 

valyuta) ehtiyatlar kritik həddən aşağı düşdüyünə və milli valyuta devalvasiya etdiyinə 

görə ölkə tədiyə balansında (xüsusilə cari əməliyyatlar balansında)çətinliklərlə üzləşə 

bilər. Məhz bu səbəbdən, sürətlə artan xarici valyutada borcu olan ölkələr xarici borc və 

borca xidmət ödənişlərinin stress həddinə yaxınlaşdıqda qərar qəbul edənlərə erkən 

xəbərdarlıq siqnalları göndərən daxili nəzarətlər yaratmalıdır. Borcun həcminin təhlili və 

qiymətləndirilməsi mütləq şəkildə fiskal göstəricilərin monetar və xarici sektorun əsas 

parametrləri ilə əlaqəli formada qiymətləndirilməsini zəruri edir. 

8. Dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclər/Dövlət büdcəsinin gəlirləri 

BVF-nin “Dövlət sektoru borcunun Statistikası” Qaydalarına görə əgər dövlət 

borcuna xidmətlə bağlı xərclər qoyulan minimal tələbdən aşağıdırsa bu borc yükü ilə 

bağlı aşağı riskin olmasından xəbər verir. Ümumiyyətlə xərclərin maliyyə mənbəyi gəlir 

olduğu üçün məhz bu nisbətin istifadə edilməsi məqbul hesab olunur.  
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Göstəricinin dövlətin hansı nisbətdə gəliri mobilizasiya etməklə dövlət borcuna 

xidmətlə bağlı xərcləri maliyyələşdirə bilmə imkanlarını ifadə edir.  

Beynəlxalq Valyuta Fondunun “Xarici borcun Statistikası” Qaydaları (2013), 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun “Dövlət (ictimai) sektoru borcunun Statistikası” Qaydaları 

(2014) və INTOSAI-ın “Borc göstəriciləri” adlı ISSAI 5411 standartında (2010) verilən 

metodologiyalar əsasən dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclərin dövlət büdcəsinin 

gəlirlərinə nisbəti aşağı orta və yüksək dərəcələri ilə müvafiq olaraq 25%, 30% və 35% 

ölçülür. Bu göstərici ötən il üzrə 9,2% təşkil etməklə minimal risk həddində qalır. 

9. Dövlət büdcəsi balansı/ÜDM. 

Ötən ildə həm dövlət büdcəsi, həm də icmal büdcə kəsirlə icra edilmişdir. Dövlət 

büdcəsi üzrə kəsirin ÜDM-ə faiz nisbəti 1,5% təşkil etməklə 2016-cı ilin göstəricisindən 

1,4 faiz bəndi yüksək olmuş, icmal büdcə kəsirinin ÜDM-ə faiz nisbəti 1,6% təşkil 

etmişdir. 2016-cı ildə icmal büdcədə ÜDM-in 0,2% nisbətində profisit müşahidə 

edilmişdir. 

 

1.2.3. İcmal büdcənin parametrlərinin təhlili 
 
Hesabat ilində icmal büdcənin gəlirləri 24076,0 mln.manat olmaqla proqnoza 

qarşı 104,8%, xərcləri isə 25183,0 mln.manat olmaqla 82,4% səviyyəsində icra 

edilmişdir (Cədvəl 7).  

 

Cədvəl 7. 2017-ci ildə icmal büdcə göstəriciləri 
 

 
Göstəricilər Proqnoz İcra % 

1 İcmal büdcənin gəlirləri: 22977,2 24076,0 104,8 

1.1 Dövlət büdcəsinin gəlirləri 16766,0 16516,7 98,5 

1.2 Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinin gəlirləri 350,6 370,0 105,5 

1.3 Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gəlirləri 3400,0 3398,9 100,0 

1.4 Dövlət Neft Fondunun gəlirləri 10813,9 12137,4 112,2 

2 İcmal büdcənin xərcləri: 30577,3 25183,0 82,4 

2.1 Dövlət büdcəsinin xərcləri 17941,0 17594,5 98,1 

2.2 Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinin xərcləri 350,6 368,2 105,0 

2.3 Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun xərcləri 3400,0 3464 101,9 

2.4 Dövlət Neft Fondunun xərcləri 15210,4 10997,5 72,3 

2.5 Xarici kreditlər hesabına maliyyələşən layihələr üzrə xərclər 2020,8 1106,0 54,7 

3 İcmal büdcənin kəsiri (artıqlığı): -7600,1 -1107,0  
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Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu 

2017-cı ildə Fondun gəlirləri 12137,5 mln. manat (2016-cı ildə 9410,2 mln. manat), 

xərcləri isə 11015,5 mln. manat (2016-cı ildə 9022,1 mln. manat) təşkil etmişdir.  

Fondun gəlirlərinin böyük hissəsi - 11029,9 mln. manatı mənfəət neftinin və qazın 

satışından daxilolmalar hesabına formalaşmışdır.   

Mənfəət neftinin və qazın satışından daxilolmaların təsdiq edilmiş rəqəmlə (9849,9 

mln.manat) müqayisədə 12,3% artıq icra edilməsi ARDNF-nin gəlirləri 

proqnozlaşdırılarkən xam neftin qiymətinin 40 ABŞ dolları götürülməsinə baxmayaraq 

dünya bazarlarında “Azer Light” markalı neftin qiymətinin bir barelinin 55,4 ABŞ dolları 

təşkil etməsi səbəbindən baş vermişdir. 

Fondun aktivləri 2017-ci ildə əvvəlki ilə müqayisədə 8,0% artaraq 35806,5 mln. 

ABŞ dolları təşkil etmişdir. Bu göstəricinin ən yüksək həcmi 2014-cü ilə (37104,3 mln. 

ABŞ dolları) təsadüf etmişdir. 

ARDNF-nin aktivlərinin ÜDM-ə faiz nisbəti 2017-ci ildə 84,1%-ə (2016-cı ildə 

88,4%-ə) bərabər olmuşdur. Son iki ildə Fondun aktivlərinin ÜDM-ə faiz nisbətinin 

artması manatın devalvasiyası ilə bağlı olmuşdur. 

2017-cı il ərzində ARDNF-in idarə edilməsi ilə bağlı xərcləri 18,1 milyon manat 

(2016-cı ildə 20,1 milyon manat) təşkil etmişdir. 

ARDNF-nin ötən il üzrə proqnozlaşdırılan büdcəsində 4429,1 mln. manat kəsirin 

nəzərdə tutulmasına baxmayaraq ilin yekunlarına görə 1122,0 mln. manat profisit 

yaranmışdır. 

 

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il üzrə hesabatında 2017-ci 

ildə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun (DSMF) gəlirlərinin həcmi 3398,9 mln. manat, 

xərcləri isə 3464,0 mln. manat təşkil etmişdir. 

DSMF-in gəlirləri məcburi dövlət sosial sığorta haqları, dövlət büdcəsindən 

transfertlər və sair gəlirlərdən formalaşır. 

Məcburi dövlət sosial sığorta haqları büdcə üzrə daxilolmaların həcmi 2086,2 mln. 

manat təşkil etmişdir. Bu proqnozlaşdırılan göstəricinin 98,2% (2016-cı ildə 93,5%) 

bərabərdir. İllər üzrə yığım əmsalı artsa da qoyulan hədəfi tam yerinə yetirmək mümkün 

olmamışdır.  

DSMF-in xərclərinin 2017-ci ildə 3383,9 mln. manatı və ya 97,7% (2016-cı ildə 

98,1%-ni, 2015-ci ildə 98,4%) əhaliyə ödənişlər təşkil etmişdir. Əhaliyə ödənişlərin 

böyük bir hissəsi pensiya xərclərinin payına düşmüşdür.  
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 Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsi 

Naxçıvan Muxtar Respublikası büdcəsinin gəlirləri 350,6 mln. manat proqnoza 

qarşı 370 mln. manat və ya 5,5% çox icra olunmuşdur. NMR-in gəlirlərinin 75,4%-ni və 

ya 278,9 mln. manatını (2016-cı ildə 78,8%-ni və ya 282,4 mln. manatını) dövlət 

büdcəsindən ayrılan dotasiya təşkil etmişdir. Dotasiyanın məbləği ötən il əvvəlki illə 

müqayisədə kiçik məbləğdə azalmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası büdcəsinin 

xərcləri 368,2 (354,5 mln. manat) olmuşdur.  

 

Xarici kreditlər hesabına maliyyələşdirilən layihələr üzrə xərclər.  

İcmal büdcə xərclərinin tərkib komponentlərindən biri olan xarici kreditlər 

(Azərbaycan Hökuməti  tərəfindən xaricdən cəlb olunmuş kreditlər) hesabına 

maliyyələşdirilən layihələr üzrə xərclərin həcmi 2017-ci ildə 1106,0 mln.manat (2016-cı 

ildə 881,0 mln. manat) təşkil etmişdir. Bu istiqamətə yönəldilən vəsaitin həcmi əvvəlki 

illə müqayisədə 25,5% artmışdır.  

 

 1.2.4. Yerli gəlir və xərclərin təhlili 

2017-ci ildə şəhər və rayonlar üzrə yerli gəlir proqnozu 647,0 milyon manata qarşı 

652,3 milyon manat və ya 5,3 milyon manat (0,8%) çox icra olunmuşdur. Ötən  ildə 

rayon və şəhərlərin yerli gəlir və xərclərini tənzimləmək üçün dövlət büdcəsinin 

mərkəzləşdirilmiş xərclərindən 68,0 milyon manat maliyyə yardımı ayrılmışdır ki, bu da 

əvvəlki illə müqayisədə 687,8 milyon manat və ya 9,0 dəfə azdır. 

2017-ci ildə 33 rayon və şəhər, o cümlədən Gəncə, Sumqayıt, Lənkəran, Şəki, 

Yevlax, Mingəçevir, Şirvan, Naftalan şəhərləri, Abşeron, Ağcabədi, Astara, Beyləqan, 

Bərdə, Biləsuvar, Göyçay, Hacıqabul, Xaçmaz, İmişli, İsmayıllı, Kürdəmir, Qazax, 

Qəbələ, Quba, Qubadlı, Qusar, Masallı, Neftçala, Saatlı, Sabirabad, Salyan, Şabran, 

Siyəzən, Şamaxı rayonları dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərindən maliyyə 

yardımı almadan xərclərini öz gəlirləri hesabına maliyyələşdirmişlər. 

2017-ci  ildə dövlət büdcəsinin yerli xərcləri 721,2 milyon manat proqnoza qarşı 

684,4  milyon manat və ya 94,9% icra olunmuşdur.2017-ci ilin yerli xərclərdə nəzərdə 

tutulmuş vəsaitin 31,0% və ya 212,0 milyon manatı səhiyyə xərclərinə, 22,9% və ya 

156,6 milyon manatı təhsil xərclərinə, 28,9% və ya 198,1 milyon manatı mənzil və 

kommunal təsərrüfatı xərclərinə, 13,5% və ya 92,1 milyon manatı yerli icra hakimiyyəti 

orqanlarının saxlanılması xərclərinə, 1,1% və ya 7,5 milyon manatı mədəniyyət, 
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incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclərə, 

2,6% və ya  18,1 milyon manatı digər xərclərə yönəldilmişdir. 

 

 

1.2.5. 2017-ci ildə həyata keçirilmiş dövlət satınalmaları 

 

Hesabat ilində həyata keçirilmiş 8954 satınalma ilə ümumilikdə 4424093,0 min 

manat məbləğində müqavilə bağlanılmışdır. Əvvəlki ildən fərqli olaraq 2017-ci ildə 

satınalmalar  sayı ilin birinci və ikinci yarısında bərabər paya malik olmuşdur. 

Təqdim edilmiş məlumatların təhlili göstərir ki, il ərzində 7630 satınalma 

müsabiqəli şərtlərlə keçirilmişdir. Bir mənbədən keçirilən satınalmaların cəmi sayda 

xüsusi çəkisi 14,8% təşkil etmiş, müqavilələrin məbləğinin isə 59,3%-i bu metodun 

payına düşmüşdür (Cədvəl 8). 

Cədvəl 8-dən göründüyü kimi, kotirovka sorğusu ilə daha çox satınalma keçirilsə 

də, bu metodla icra edilmiş vəsait cəmi 125815,6 min manat təşkil etmişdir ki, bu da 

ümumi məbləğin 2,8%-ə bərabərdir.  

 

Cədvəl 8. 2017-ci ildə keçirilmiş satınalmalar barədə məlumat 
 

  
Sayı 

Müqavilə məbləği, 

min man. 

Ümumi sayda 

payı, %-lə 

Cəmi məbləğdə 

payı, %-lə 

Açıq tender 1953 1514836,7 21,8 34,2 

Təkliflər sorğusu 206 158658,3 2,3 3,6 

Kotirovka sorğusu 5471 125815,6 61,1 2,8 

Bir mənbədən satınalma  1324 2624782,4 14,8 59,3 

Cəmi 8954 4424093 
  

 

Bir mənbədən satınalmaların tərkibində ötən illərdən başlanılmış işlərin davamı ilə 

bağlı müqavilələrin payı, ötən illərdə olduğu kimi, yüksək olmuşdur (Şəkil 4).  

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının həyata keçirdiyi nəzarət 

tədbirləri zamanı dövlət satınalmalarının keçirilməsi ilə bağlı normativ-hüquqi aktların 

tələblərinə riayət edilməsi vəziyyəti araşdırılır. 2017-ci ildə aparılmış tədbirlərlə 

ümumilikdə müəyyən edilmiş 689 hal üzrə nöqsanın 162-ci, nöqsanlarla icra edilmiş 

cəmi məbləğin 35,6%-i dövlət satınalmalarının icrası ilə bağlı olmuşdur.  
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 Şəkil 4. Hesabat ilində bir mənbədən satınalmaların strukturu üzrə sayı və məbləğ, mln. 

manatla 

 
 

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar və Cinayət məcəllələrinə edilmiş 

dəyişikliklərə görə hesabat ilində 2 nəzarət tədbiri üzrə dövlət satınalmalarının həyata 

keçirilməsində müəyyən edilmiş nöqsanlar üzrə materiallar hüquqi-mühafizə orqanlarına 

göndərilmişdir. Hesablama Palatasını dövlət satınalmaları üzrə aşkar olunmuş 

nöqsanların istiqamətləri ilə bağlı daha ətraflı məlumatlar fəaliyyətlə bağlı hesabatda 

əks etdirilmişdir.  
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II BÖLMƏ. DÖVLƏT BÜDCƏSİ GƏLİRLƏRİNİN İCRASI 

 

2.1. Vergi gəlirlərinin icrası 

2017-ci il ərzində dövlət büdcəsinin gəlirlərinin icrası ÜDM-in, o cümlədən qeyri-

neft ÜDM-in, istehlak bazarında satılmış məhsulların və göstərilmiş xidmətlərin 

həcminin, istehlak qiymətləri indeksinin, xarici ticarət dövriyyəsinin, eləcə də əhalinin 

gəlirlərinin və orta aylıq nominal əmək haqqının artması, eləcə də əsas kapitala 

yönəldilən investisiyaların, eyni zamanda kredit qoyuluşlarının azalması kimi əsas 

makroiqtisadi amillərlə müşayiət olunmuşdur. 

Dövlət büdcəsinin gəlirləri üzrə müəyyən edilmiş proqnoz hədəflərə iqtisadiyyatın 

maliyyələşdirilmə həcminin səngiməsinə baxmayaraq əsasən nail olunmuşdur. Eyni 

zamanda, milli iqtisadiyyatı səciyyələndirən yuxarıda göstərilmiş digər makroiqtisadi 

indikatorların müsbət inkişafı ilə yanaşı ötən il üçün nəzərdə tutulmuş büdcə-vergi 

siyasətinin yerinə yetirilməsi üzrə bir sıra tədbirlərin tam həyata keçirilməməsi real 

sektorun vergi potensialından istifadə olunmasına şəraiti tam formalaşdırmamış və 

dövlət büdcəsinin vergi gəlirləri müəyyən kəsirlərlə icra olunmuşdur. 

Belə ki, “Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə 16766000,0 min manat məbləğində təsdiq 

edilmiş dövlət büdcəsinin gəlirləri 16516684,0 min manat və ya 98,5% (249316,0 min 

manat kəsirlə) səviyyəsində icra olunmuşdur. Dövlət büdcəsinin gəlirləri ümumilikdə 

2015-ci illə müqayisədə 981280,7 min manat (5,6%), 2016-cı illə müqayisədə isə 

988995,6 min manat (5,6%) məbləğində azalmışdır (Cədvəl 9). 

 

Cədvəl 9. Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin proqnoz və icra göstəriciləri, min manatla 
 

Tədiyyə növləri 

2017-ci il İcra göstəricilərinin müqayisəsi 

proqnoz icra 
xüsusi 
çəkilər, 

%-lə 

icra 
faizi 

2015-ci illə 2016-cı illə 

%-lə məbləğlə        %-lə məbləğlə        

Dövlət büdcəsinin 
gəlirləri,  o 
cümlədən: 

16 766 000,0 16 516 684,0 100,0 98,5 94,4 -981 280,7 94,4 -988 995,6 

fiziki şəxslərin gəlir 
vergisi 

1 168 000,0 1 040 282,0 6,3 89,1 105,9 57 795,0 90,8 -105 433,4 

hüquqi şəxslərin 
mənfəət vergisi 

2 179 000,0 2 285 840,6 13,8 104,9 103,4 74 739,4 115,3 302 594,7 

torpaq vergisi 50 000,0 50 368,2 0,3 100,7 103,5 1 694,1 100,2 93,1 

hüquqi şəxslərin 
əmlak vergisi 

178 000,0 178 563,9 1,1 100,3 120,5 30 357,3 102,2 3 902,5 

əlavə dəyər vergisi 4 257 000,0 3 668 602,6 22,2 86,2 106,2 213 946,1 101,2 45 085,6 
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sadələşdirilmiş 
vergi 

344 000,0 371 409,9 2,2 108,0 221,0 203 377,2 122,3 67 641,5 

aksizlər 608 000,0 612 620,3 3,7 100,8 94,6 -35 132,7 98,0 -12 489,5 

yol vergisi 89 000,0 134 345,7 0,8 151,0 168,5 54 593,7 87,7 -18 917,9 

mədən vergisi 111 000,0 111 090,7 0,7 100,1 95,6 -5 058,1 100,7 812,9 

Azərbaycan 
Respublikasında 
istehsal edilən və 
qiymətləri tənzimlənən 
məhsulların kontrakt 
(satış) qiyməti ilə (ixrac 
xərcləri çıxılmaqla) 
ölkədaxili topdansatış 
qiyməti arasındakı 
fərqdən daxilolmalar 

189 000,0 189 023,9 1,1 100,01 102,9 5 265,6 165,7 74 959,3 

dövlət rüsumu 105 000,0 107 672,2 0,7 102,5 113,6 12 929,0 101,9 2 004,2 

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

140 000,0 115 568,5 0,7 82,5 64,2 -64 400,6 37,1 -196 013,7 

gömrük rüsumları 469 000,0 706 871,7 4,3 150,7 182,5 319 491,9 117,8 106 663,4 

Dövlət Neft 
Fondundan 
daxilolmalar 

6 100 000,0 6 100 000,0 36,9 100,0 75,0 -2 030 000,0 80,1 -1 515 000,0 

büdcə 
təşkilatlarının 
ödənişli 
xidmətlərindən 
daxilolmalar 

429 000,0 358 263,97 2,2 83,5 
 

156 061,4 149,9 119 204,7 

digər gəlirlər 350 000,0 486 159,8 2,9 138,9 105,0 23 060,1 138,8 135 897,1 

 

Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin aşağıdakı əsas tərkib hissələri üzrə proqnoz 

göstəricilərinin icra səviyyəsi 11 mənbə üzrə 100%-dən yüksək, 1 mənbə üzrə 100,0% 

səviyyəsində, 4 mənbə üzrə isə kəsirlə olmuşdur  

Büdcə gəlirləri üzrə müəyyən edilmiş aylıq proqnozlar 2017-ci il ərzində yanvar, 

fevral, mart, may, iyun, avqust və dekabr aylarında 0,4%-9,3% intervalında artıqlaması 

ilə, digər aylarda isə 3,8%-16,4% intervalında kəsirlərlə icra olunmuşdur. Aylıq 

proqnozların yerinə yetirilməsi səviyyəsində müşahidə olunan dəyişkənlik əsasən 

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi və Dövlət Gömrük Komitəsi xətti ilə dövlət 

büdcəsinə təmin olunmuş gəlirlər üzrə olmuşdur. Eyni zamanda, Dövlət Neft Fondundan 

daxilolmaların 2017-ci ilin aprel-dekabr aylarında proqnoza qarşı icrasında mövcud olan 

əhəmiyyətli fərqlər də həmin aylar üzrə ümumilikdə dövlət büdcəsinin gəlirlərinin icrası 

vəziyyətinə öz təsirini göstərmişdir. 

Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin proqnoza qarşı icrası vəziyyətində yaranmış kəsirlər 

makrosəviyyədə müvafiq meyllərlə əlaqəlidir. Belə ki, əvvəlki illə müqayisədə 2017-ci ilin 

nəticələrinə görə ÜDM-in, o cümlədən qeyri-neft ÜDM-in həcminin artması (müvafiq 
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olaraq, 0,1% və 2,7%), dövlət büdcəsinin gəlirlərinin, o cümlədən dövlət büdcəsinin 

qeyri-neft sahələrindən gəlirlərinin ÜDM-ə qarşı faiz nisbətlərinin isə azalması müşahidə 

olunmuşdur. Belə ki, 2015-ci və 2016-cı illərə nisbətən 2017-cı ildə dövlət büdcəsinin 

gəlirlərinin ÜDM-ə nisbəti müvafiq olaraq 8,7 faiz bəndi və 5,5 faiz bəndi, dövlət 

büdcəsinin qeyri-neft sahələrindən gəlirlərinin ÜDM-ə nisbəti isə müvafiq olaraq 1,1 faiz 

bəndi və 1,4 faiz bəndi azalmışdır (Şəkil 5).     

 

Şəkil 5. Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin ÜDM-ə nisbəti, %-lə 

 
 

Lakin eyni zamanda nəzərə alınmalıdır ki, milli iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun 

inkişafının dövlət tərəfindən stimullaşdırılması çərçivəsində ÜDM-in qeyri-neft tərkibinin 

bir sıra seqmentləri üzrə vergi azadolmalarının və güzəştlərinin tətbiq olunması siyasəti 

həmin sahələrdə iqtisadi aktivliyi artırmaqla yanaşı dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 

həcminə də təsirsiz ötüşmür. Belə ki, Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına 

əsasən 2016-cı ilə nisbətən 2017-ci il üzrə qeyri-neft sənayesi məhsulunun həcmi 3,7% 

artaraq 9484,8 mln. manat, kənd təsərrüfatı məhsulunun həcmi isə 4,2% artaraq 6580,0 

mln. manat təşkil etmişdir. 

Vergi güzəştləri və azadolmaların monitorinqinin aparılmasının və nəticələrinin 

səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinin vergi siyasətinin 2017-2020-ci illəri əhatə edən 

prioritetlərinə daxil edildiyini nəzərə alaraq “Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 

dövlət büdcəsinin icrası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsinə əlavə 

olunmuş dövlət büdcəsinin icrasına dair müvafiq sənədlərdə vergilərdən azad olunan 

(güzəştlər tətbiq olunan) məbləğlər haqqında məlumatların əks etdirilməsi 

məqsədəmüvafiq olardı. Qeyd edək ki, "Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət 

büdcəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsinə Rəydə Hesablama 

Palatası qeyd olunan təkliflə çıxış etmişdir. 
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Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin neft və qeyri-neft strukturunun 2014-cü ildən etibarən 

qeyri-neft sahələrindən gəlirlərin xeyrinə dinamik inkişafı prosesi 2017-ci ilin nəticələri 

üzrə də müşahidə olunmuşdur. Hesabat dövründə qeyri-neft sahələrindən büdcə 

daxilolmalarının həcmi 8826000,0 min manat proqnoza qarşı 8632664,3 min manat və 

ya 97,8% səviyyəsində icra olunsa da, 2015-ci ilə nisbətən 1354546,4 min manat 

(18,6%), 2016-cı ilə nisbətən isə 352017,4 min manat (4,3%) məbləğində artımlar təmin 

edilmişdir. Dövlət büdcəsinin neft sahələrindən gəlirləri isə 7940000,0 min manat 

məbləğində proqnoza qarşı 7884019,7 min manat və ya 99,3% səviyyəsində yerinə 

yetirilmişdir ki, bu da 2015-ci və 2016-cı illərin göstəricisindən, müvafiq olaraq 

2335827,1 min manat və ya 22,9% və 1341013,0 min manat və ya 14,5% azdır. 

Qeyri-neft sahələrindən daxilolmalar üzrə artım tempinin 2017-ci il ərzində də 

təmin olunması nəticəsində müasir iqtisadi inkişaf tarixində ilk dəfə olaraq dövlət 

büdcəsinin ümumi gəlirlərinin tərkibində qeyri-neft mənbələrindən gəlirlərin xüsusi çəkisi 

neft mənbələrindən gəlirlərin xüsusi çəkisini üstələmişdir. Belə ki, əvvəlki illə 

müqayisədə hesabat dövründə dövlət büdcəsinin gəlirlərinin tərkibində neft 

sahələrindən gəlirlərin xüsusi çəkisi 5,0 faiz bəndi azalaraq 47,7%-ə enmiş, qeyri-neft 

sahələrindən gəlirlərin xüsusi çəkisi isə 5,0 faiz bəndi artaraq 52,3%-dək yüksəlmişdir 

(Şəkil 6).     

 

Şəkil 6. Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin tərkibində neft və qeyri-neft gəlirlərinin xüsusi 

çəkisi, %-lə

 
 

Dövlət büdcəsinin neft gəlirlərinin azalması əsasən Dövlət Neft Fondundan 

transfertin azalması hesabına, dövlət büdcəsinin qeyri-neft gəlirlərinin artması isə 

əsasən Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi xətti ilə təmin edilən 

daxilolmaların və büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmaların artması 

73.1

66.0

58.4

52.7

47.7

26.9

34.0

41.6
47.3

52.3

2013-cü il 2014-cü il 2015-ci il 2016-cı il 2017-ci il

dövlət büdcəsinin neft sahələrindən gəlirlərinin dövlət büdcəsinin ümumi gəlirlərinə nisbəti

dövlət büdcəsinin qeyri-neft sahələrindən gəlirlərinin dövlət büdcəsinin ümumi gəlirlərinə nisbəti
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hesabına mümkün olmuşdur. Dövlət büdcəsinin neft və qeyri-neft sahələrindən 

gəlirlərinin əsas mənbələr üzrə strukturu və əvvəlki illərin eyni göstəriciləri ilə məbləğ və 

faiz nisbətlərində müqayisəsi aşağıdakı kimi olmuşdur (Cədvəl 10). 

“Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsinə və dövlət büdcəsinin icrasına dair 

müvafiq hesabata əsasən mərkəzləşdirilmiş gəlirlər 16119015,0 min manat məbləğində 

proqnoza qarşı 15864361,7 min manat və ya 98,4% səviyyəsində icra olunmuşdur. 

Mərkəzləşdirilmiş gəlirlərin həcmi 2015-ci illə müqayisədə 805753,0 min manat və ya 

4,8%, 2016-cı illə müqayisədə 863988,7 min manat və ya 5,2% azalmışdır. 

Dövlət Neft Fondundan dövlət büdcəsinə edilən transfertin həcmi (6100000,0 min 

manat) nəzərə alınmadan isə dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirləri 10019015,0 

min manat məbləğində proqnoza qarşı 9764361,7 min manat və ya 97,5% səviyyəsində 

icra olunaraq 2015-ci illə müqayisədə 1224247,0 min manat və ya 14,3%, 2016-cı illə 

müqayisədə 651011,3 min manat və ya 7,1% artmışdır. Qeyd edilən göstəricinin əvvəlki 

illərlə müqayisədə artmasının səbəbi həmin illərdə olduğu kimi hesabat ilində də Dövlət 

Neft Fondundan daxilolmaların həcmi və mərkəzləşdirilmiş büdcə gəlirlərində xüsusi 

çəkisinin azalmaqda davam etməsidir. Belə ki, 2017-ci ildə fonddan daxil olan vəsaitin 

həcmi 6100000,0 min manat təşkil etdiyi halda, bu rəqəm 2015-ci ildə 8130000,0 min 

manat, 2016-cı ildə isə 7615000,0 min manat olmuşdur. 

 

Cədvəl 10. Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin neft və qeyri-neft tərkibinin müqayisəli icrası 

vəziyyəti, min manatla 
 

Sıra 
sayları 

Dövlət büdcəsinin ümumi, eyni 
zamanda neft və qeyri-neft 

gəlirləri 

2017-ci il İcra üzrə müqayisə  

proqnoz icra 
icra 
faizi 

icra 
üzrə 

xüsusi 
çəkilər, 

%-lə 

2015-ci ilə nisbətən  2016-cı ilə nisbətən 

məbləğlə faizlə məbləğlə faizlə 

Ü
M

U
M

İL
İK

D
Ə

  

Dövlət büdcəsinin gəlirləri 16 766 000,0 16 516 684,0 98,5 100,0 -981 280,7 94,4 -988 995,6 94,4 

Vergilər Nazirliyi xətti ilə təmin 
olunan gəlirlər 

7 645 000,0 6 973 500,8 91,2 42,2 -144799,2 98,0 -42 068,7 99,4 

vergi gəlirləri (Vergilər Nazirliyi 
və Dövlət Gömrük Komitəsi 
xətti ilə) 

8 984 000,0 8 453 123,9 94,1 51,2 596 312,0 107,6 283 289,6 103,5 

qeyri-vergi gəlirləri 7 782 000,0 8 063 560,0 103,6 48,8 -1 577 592,8 83,6 -1 272 285,1 86,4 

1. 
Dövlət büdcəsinin neft 
sahələrindən  gəlirləri 

7 940 000,0 7 884 019,7 99,3 47,7 -2 335 827,1 77,1 -1 341 013,0 85,5 

1.1. 
Vergilən Nazirliyi xətti ilə, o 
cümlədən: 

1 840 000,0 1 784 019,7 97,0 10,8 -305 827,1 85,4 173 987,0 110,8 

1.1.1. 
neft-qaz sahəsində hasilatın pay 
bölgüsü sazişləri üzrə podratçı 
tərəflərin mənfəət vergisi 

475 000,0 466 500,0 98,2 2,8 -213 900,0 68,6 108 859,9 130,4 

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 istisna 
olmaqla) 

1 365 000,0 1 317 519,7 96,5 8,0 -91 927,1 93,5 65 127,1 105,2 
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1.2. 
Dövlət Neft Fondundan 
daxilolmalar 

6 100 000,0 6 100 000,0 100,0 36,9 -2 030 000,0 75,0 -1 515 000,0 80,1 

və ya                 

1.1. vergi gəlirləri 1 651 000,0 1 594 995,8 96,6 9,7 -311 092,7 83,7 99 027,7 106,6 

1.2. qeyri-vergi gəlirləri 6 289 000,0 6 289 023,9 100,0 38,1 -2 024 734,4 75,6 -1 440 040,7 81,4 

2. 
Dövlət büdcəsinin qeyri-neft 
sahələrindən gəlirləri  

8 826 000,0 8 632 664,3 97,8 52,3 1 354 546,4 118,6 352 017,4 104,3 

2.1. Vergilən Nazirliyi xətti ilə 5 805 000,0 5 189 481,1 89,4 31,4 161 027,9 103,2 -216 055,7 96,0 

2.2. Gömrük Komitəsi xətti ilə 2 250 000,0 2 608 779,4 115,9 15,8 1 016 872,0 163,9 317 181,8 113,8 

2.3. 
Büdcə təşkilatlarının ödənişli 
xidmətlərindən daxilolmalar 

429 000,0 358 264,0 83,5 2,2 156 061,4 177,2 119 218,8 149,9 

2.4. digər daxilolmalar 342 000,0 476 140,6 139,2 2,9 20 585,9 104,5 131 673,3 138,2 

və ya                 

2.1. vergi gəlirləri 7 333 000,0 6 858 128,1 93,5 41,5 907 404,7 115,2 184 261,9 102,8 

2.2. qeyri-vergi gəlirləri 1 493 000,0 1 774 536,2 118,9 10,7 447 141,7 133,7 167 755,6 110,4 

 

Dövlət büdcəsinin yerli gəlirləri üzrə proqnozun artıqlaması ilə yerinə yetirilməsi 

şəraitində bu gəlirlərin həcmi mərkəzləşdirilmiş gəlirlərdə olduğu kimi əvvəlki illərlə 

müqayisədə azalmışdır. Belə ki, yerli gəlirlər üzrə müəyyən olunmuş 646985,0 min 

manat proqnoz 652322,3 min manat məbləğində və ya 100,8% səviyyəsində yerinə 

yetirilmişdir ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 175527,7 min manat və ya 21,2%, 2016-cı 

illə müqayisədə isə 125006,8 min manat və ya 16,1% azdır. 

Hesabat ilində ayrı-ayrılıqda regionlar üçün müəyyən olunmuş proqnozlar 

Biləsuvar rayonu istisna olmaqla (icra göstəricisi 99,9%) digər rayon və şəhərlər üzrə 

artıqlaması ilə yerinə yetirilmiş, o cümlədən iyirmi altı region üzrə gəlirlərin həcmində 

əvvəlki hər iki illə müqayisədə artımlar müşahidə olunmuşdur. Belə ki, 2015-ci və 2016-

cı illə müqayisədə artım faizləri, müvafiq olaraq Sumqayıt şəhəri üzrə 17,5% və 27,8% 

(13101,1 min manat və 19156,7 min manat artaraq 88031,0 min manata çatmış), 

Abşeron rayonu üzrə 3,6% və 8,8% (1293,8 min manat və 3040,1 min manat artaraq 

37555,1 min manata çatmış), Xızı rayonu üzrə 11,4% və 8,2% (207,6 min manat və 

154,4 min manat artaraq 2032,4 min manata çatmış), Qusar rayonu üzrə 9,7% və 

35,3% (617,3 min manat və 1817,4 min manat artaraq 6972,5 min manata çatmış), 

Ağsu rayonu üzrə 5,9% və 5,5% (197,3 min manat və 185,7 min manat artaraq 3539,5 

min manata çatmış), Şamaxı rayonu üzrə 4,5% və 13,5% (326,0 min manat və 904,9 

min manat artaraq 7594,3 min manata çatmış), Neftçala rayonu üzrə 19,8% və 13,9% 

(1080,4 min manat və 799,7 min manat artaraq 6544,0 min manata çatmış), Salyan 

rayonu üzrə 26,2% və 27,3% (2244,7 min manat və 2323,6 min manat artaraq 10819,8 

min manata çatmış), Lənkəran şəhəri üzrə 0,9% və 3,0% (149,5 min manat və 467,5 

min manat artaraq 16243,6 min manata çatmış), Masallı rayonu üzrə 1,1% və 3,8% 

(98,6 min manat və 326,5 min manat artaraq 8867,7 min manata çatmış), Xocalı rayonu 

üzrə 1,6% və 3,4% (6,9 min manat və 14,1 min manat artaraq 434,5 min manata 
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çatmış), Ağcabədi rayonu üzrə 23,5% və 10,8% (1691,1 min manat və 864,4 min manat 

artaraq 8900,4 min manata çatmış), Göyçay rayonu üzrə 0,02% və 3,7% (1,4 min 

manat və 319,3 min manat artaraq 8875,6 min manata çatmış), Qəbələ rayonu üzrə 

2,5% və 3,3% (322,9 min manat və 429,6 min manat artaraq 13370,8 min manata 

çatmış), İsmayıllı rayonu üzrə 16,9% və 17,2 % (979,4 min manat və 993,0 min manat 

artaraq 6774,7 min manata çatmış), Gəncə şəhəri üzrə 15,9% və 11,8% (6494,6 min 

manat və 4975,4 min manat artaraq 47312,6 min manata çatmış), Naftalan şəhəri üzrə 

30,8% və 14,7% (1017,5 min manat və 554,9 min manat artaraq 4324,7 min manata 

çatmış), Göygöl rayonu üzrə 2,2% və 5,5% (98,1 min manat və 241,4 min manat 

artaraq 4655,8 min manata çatmış), Samux rayonu üzrə 0,4% və 4,0% (11,3 min 

manata və 110,4 min manat artaraq 2902,1 min manata çatmış), Balakən rayonu üzrə 

6,8% və 7,9% (257,6 min manat və 297,6 min manat artaraq 4049,9 min manata 

çatmış), Qax rayonu üzrə 5,7% və 5,8% (204,5 min manat və 206,3 min manat artaraq 

3786,6 min manata çatmış), Zaqatala rayonu üzrə 4,7% və 3,4% (346,1 min manat 

250,7 min manat artaraq 7722,7 min manata çatmış), Ağstafa rayonu üzrə 12,8% və 

19,0% (563,0 min manat və 791,4 min manat artaraq 4962,8 min manata çatmış), 

Qazax rayonu üzrə 44% və 45,9% (3028,8 min manat və 3120,9 min manat artaraq 

9920,1 min manata çatmış), Gədəbəy rayonu üzrə 19,1% və 18,0% (863,2 min manat 

və 821,1 min manat artaraq 5385,2 min manata çatmış), Şəmkir rayonu üzrə 11,7% və 

20,8% (1378,8 min manat və 2270,7 min manat artaraq 13207,1 min manata çatmış) 

təşkil etmişdir. 

Hesabat ilində proqnozu artıqlaması ilə yerinə yetirmiş rayon və şəhərlərdən 18 

rayon və şəhər, o cümlədən, Sumqayıt, Gəncə, Naftalan şəhərləri və Abşeron, Quba, 

Qusar, Şabran, Sabirabad, Salyan, Hacıqabul, Qubadlı, Göygöl, Samux, Ağstafa, 

Qazax, Gədəbəy, Tovuz, Şəmkir rayonları üzrə icra göstəricisi ortalama icra 

göstəricisindən yüksək olmuşdur. Proqnoz göstəricilərinə bu rayon və şəhərlərdən, 

Şabran rayonu üzrə 11,5% (4227,0 min manat məbləğində proqnoza qarşı 4714,8 min 

manat), Quba rayonu üzrə 11,6% (13717,0 min manat məbləğində proqnoza qarşı 

15309,6 min manat), Ağstafa rayonu üzrə 11,8% (4439,0 min manat məbləğində 

proqnoza qarşı 4962,8 min manat), Naftalan şəhəri üzrə 14,3% (3785,0 min manat 

məbləğində proqnoza qarşı 4324,7 min manat), Gədəbəy rayonu üzrə 14,8% (4691,0 

min manat məbləğində proqnoza qarşı 5385,2 min manat) artıq icra olunmuşdur.  

2017-ci ildə ölkə üzrə 33 şəhər və rayon (Bakı şəhəri istisna olmaqla), o cümlədən 

Sumqayıt, Şirvan, Lənkəran, Mingəçevir, Şəki, Yevlax, Gəncə, Naftalan şəhərləri və 
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Abşeron, Siyəzən, Quba, Qusar, Şabran, Xaçmaz, Şamaxı, Neftçala, Sabirabad, Saatlı, 

Salyan, Hacıqabul, Astara, Biləsuvar, Masallı, Qubadlı, Ağcabədi, Beyləqan, İmişli, 

Göyçay, Kürdəmir, Qəbələ, İsmayıllı, Bərdə, Qazax rayonları xərclərini öz gəlirləri ilə, 

yəni dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərindən maliyyə yardımı almadan tam 

həcmdə maliyyələşdirmişlər. 

Göstərilənlərlə yanaşı, bəzi regionlar xərclərini öz gəlirləri ilə yanaşı dövlət 

büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərindən aldıqları maliyyə yardımı hesabına da 

maliyyələşdirmişlər. Belə ki, 2017-ci ilin nəticələrinə əsasən həmin kateqoriyaya aid olan 

regionlar (Bakı şəhəri və işğal altında olan regionlar istisna olmaqla) üzrə gəlirlərin, 

eləcə də həmin gəlirlər və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən 

ayrılan vəsaitlər nəzərə alınmaqla xərclərin adambaşına düşən illik həcmi, müvafiq 

olaraq Lerik rayonu üzrə 25,8 manat və 59,7 manat, Yardımlı rayonu üzrə 32,4 manat 

və 65,4 manat, Zərdab rayonu üzrə 50,5 manat və 101,6 manat, Qax rayonu üzrə 67,5 

manat və 133,5 manat, Oğuz rayonu üzrə 66,7 manat və 108,8 manat, Ağsu rayonu 

üzrə 45,2 manat və 72,1 manat, Gədəbəy rayonu üzrə 54,3 manat və 84,7 manat, 

Ağdaş rayonu üzrə 48,0 manat və 74,9 manat, Balakən rayonu üzrə 41,8 manat və 62,7 

manat, Goranboy rayonu üzrə 48,0 manat və 71,9 manat, Samux rayonu üzrə 50,8 

manat və 75,1 manat, Ağstafa rayonu üzrə 57,3 manat və 80,4 manat, Tərtər rayonu 

üzrə 46,6 manat və 65,2 manat, Ucar rayonu üzrə 49,2 manat və 67,3 manat, Cəlilabad 

rayonu üzrə 33,4 manat və 43,2 manat, Daşkəsən rayonu üzrə 76,4 manat və 98,3 

manat, Zaqatala rayonu üzrə 60,9 manat və 75,6 manat, Xızı rayonu üzrə 122,4 manat 

və 150,6 manat, Şəmkir rayonu üzrə 62,1 manat və 74,2 manat, Göygöl rayonu üzrə 

74,1 manat və 88,0 manat, Tovuz rayonu üzrə 60,1 manat və 70,6 manat, Qobustan 

rayonu üzrə 64,3 manat və 70,7 manat təşkil etmişdir. Dövlət investisiya proqramları, o 

cümlədən iqtisadi aktivliyi stimullaşdıran layihələr çərçivəsində qeyd olunan regionlara 

diqqətin daha çox ayrılması ilə yanaşı həmin rayonlarda gəlir mənbələri üzrə yığım 

səviyyəsinin artırılması və xərclərin optimallaşdırılması məqsədəmüvafiq hesab edilir. 

Dövlət büdcəsinin neft sahələrindən gəlirlərinin əsas hissəsini təşkil edən Dövlət 

Neft Fondundan daxilolmaların əvvəlki illərlə müqayisədə 2017-ci il ərzində əhəmiyyətli 

dərəcədə azalması dövlət büdcəsinin gəlirlərinin tərkibində xüsusi çəkilərin digər 

mənbələrin xeyrinə dəyişməsi ilə nəticələnmişdir. Belə ki, 2015-ci və 2016-cı illərlə 

müqayisədə dövlət büdcəsinin ümumi gəlirlərinə qarşı faiz nisbətləri Dövlət Neft 

Fondundan daxilolmalar üzrə, müvafiq olaraq 9,6 faiz bəndi və 6,6 faiz bəndi azalaraq 

36,9%-dək enmiş, Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi xətti ilə təmin olunan 
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gəlirlər üzrə, müvafiq olaraq 1,5 faiz bəndi və 2,1 faiz bəndi artaraq 42,2%-dək, 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi xətti ilə təmin olunan gəlirlər üzrə 

isə, müvafiq olaraq 6,7 faiz bəndi və 2,7 faiz bəndi artaraq 15,8%-dək yüksəlmişdir. 

Dövlət Neft Fondundan dövlət büdcəsinə edilən transfert nəzərə alınmadan dövlət 

büdcəsinin gəlirlərinin həcmi 10416684,0 min manat təşkil etmişdir ki, bu da 2015-ci ilə 

nisbətən 1048719,3 min manat və ya 11,2%, 2016-cı ilə nisbətən isə 526004,4 min 

manat və ya 5,3% çoxdur. Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar nəzərə alınmadan dövlət 

büdcəsinin gəlirlərinin yuxarıda qeyd olunan yığımı təmin edən əsas mənbələr üzrə 

xüsusi çəkiləri isə aşağıdakı şəkildən göründüyü kimi Dövlət Gömrük Komitəsi xətti ilə 

təmin olunan gəlirlərin xeyrinə dəyişməkdə davam etmişdir (Şəkil 7).  

Göründüyü kimi, 2015-ci və 2016-cı illərlə müqayisədə Dövlət Neft Fondunun 

daxilolmaları nəzərə alınmadan dövlət büdcəsinin gəlirlərinin tərkibində faiz nisbətləri 

Vergilər Nazirliyi üzrə, müvafiq olaraq 9,1 faiz bəndi və 4,0 faiz bəndi azalmış, Dövlət 

Gömrük Komitəsi üzrə isə, müvafiq olaraq 8,0 faiz bəndi və 1,8 faiz bəndi artmışdır. 

Belə vəziyyət 2017-ci il üçün müəyyən edilmiş büdcə tapşırıqlarının Vergilər Nazirliyi 

üzrə kəsirlə icra olunması şəraitində Dövlət Gömrük Komitəsi üzrə artıqlaması ilə yerinə 

yetirilməsi və əvvəlki illərin icra göstəricilərinə nisbətən əhəmiyyətli artımların təmin 

edilməsi ilə əlaqədardır. 

 

Şəkil 7. Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar nəzərə alınmadan dövlət büdcəsinin 

gəlirlərini təmin edən əsas qurumlar üzrə daxilolmaların xüsusi çəkiləri, %-lə 

 

 

Belə ki, “Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsinə və dövlət büdcəsinin icrasına dair 

müvafiq hesabata əsasən Vergilər Nazirliyi üzrə müəyyən edilmiş 7645000,0 min manat 

məbləğində proqnoz 6973500,8 min manat və ya 91,2% (671499,2 min manat və ya 

8,8% kəsirlə), Dövlət Gömrük Komitəsi üzrə müəyyən edilmiş 2250000,0 min manat 
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məbləğində proqnoz isə 2608779,4 min manat və ya 115,9% (358779,4 min manat və 

ya 15,9% artıqlaması ilə) səviyyəsində yerinə yetirilmişdir. 2015-ci və 2016-cı illərlə 

müqayisədə hesabat ilində Vergilər Nazirliyi xətti ilə təmin olunan gəlirlərin həcmi, 

müvafiq olaraq 144799,2 min manat və ya 2,0% və 42068,7 min manat və ya 0,6% 

azalmış, Dövlət Gömrük Komitəsi xətti ilə təmin olunan gəlirlərin həcmi isə, müvafiq 

olaraq 1016872,0 min manat və ya 63,9% və 317181,8 min manat və ya 13,8% 

artmışdır. 

2017-ci il üçün müəyyən edilmiş aylıq proqnozlar Vergilər Nazirliyi üzrə yanvar, 

mart və aprel ayları ərzində 1,1%-12,0% intervalında artıqlaması ilə, digər aylar ərzində 

0,4%-45,8% intervalında kəsirlərlə, Dövlət Gömrük Komitəsi üzrə isə aprel ayı ərzində 

7,0% səviyyəsində kəsirlə, digər aylar ərzində 2,3%-42,5% intervalında artıqlaması ilə 

yerinə yetirilmişdir. 

Vergilər Nazirliyinin hesabatlarına (Vergi orqanları tərəfindən təmin edilən büdcə 

gəlirləri barədə aylıq və rüblük hesabat forması (Forma № 3ARV)) əsasən Nazirlik xətti 

ilə dövlət büdcəsinə təmin olunan gəlirlər üzrə 2017-ci ilin sonuna 2544887,4 min manat 

məbləğində artıqödəmə yaranmışdır. 2015-ci və 2016-cı illərlə müqayisədə 

artıqödəmənin həcmi, müvafiq olaraq 482368,8 min manat və ya 23,4% və 106439,7 

min manat və ya 4,4% artmışdır. 

Vergi və digər icbari ödənişlər üzrə 2017-ci ilin sonuna dövlət büdcəsinə yaranan 

artıqödəmənin 20,3%-i (516851,8 min manatı) dövlət mülkiyyətinə, 50,3%-i (1279768,8 

min manatı) xüsusi mülkiyyətə, 19,7%-i (500315,0 min manatı) xarici mülkiyyətə, 9,7%-i 

(247951,8 min manatı) digər mülkiyyət mənsubiyyətinə aid edilən vergi ödəyicilərinin, 

eyni zamanda, 9,4%-i (240190,7 min manatı) neft, 90,6%-i (2304696,7 min manatı) isə 

qeyri-neft sahələrindən təmin olunan gəlirlərin payına düşmüşdür. 2015-ci və 2016-cı 

illərlə müqayisədə neft sektoru üzrə artıqödəmə, müvafiq olaraq 67082,3 min manat 

(38,8%) və 57750,3 min manat (31,7%), qeyri-neft sektoru üzrə artıqödəmə isə, müvafiq 

olaraq 415286,5 min manat (22,0%) və 48689,4 min manat (2,2%) artmışdır. Neft 

sektoru üzrə artıqödəmənin artımı əsasən neft sazişləri çərçivəsində fəaliyyət göstərən 

podrat tərəflər, qeyri-neft sektoru üzrə artıqödəmənin artımı isə dövlət və xarici 

mülkiyyət növlərinə aid edilən vergi ödəyicilərinin hesabına olmuşdur. 

Vergilər Nazirliyi xətti ilə təmin edilən gəlirlər üzrə 2017-ci ilin sonuna yaranan 

artıqödəmə məbləğinin il ərzində dövlət büdcəsinə daxil olan həmin gəlirlərə qarşı faiz 

nisbəti ümumilikdə 36,5% təşkil etmişdir ki, bu da 2015-ci və 2016-cı illərin eyni 

göstəricisindən, müvafiq olaraq 7,5% və 1,7% yüksəkdir. İlin sonuna artıqödəmə 
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məbləğinin il ərzində büdcə daxilolmalarına qarşı faiz nisbətləri 2016-cı illə müqayisədə 

vergi ödəyicilərinin mülkiyyət mənsubiyyətinə görə dövlət mülkiyyəti üzrə 3,3 faiz bəndi 

artaraq 28,1%-dək, xüsusi mülkiyyət üzrə 0,3 faiz bəndi artaraq 42,1%-dək, xarici 

mülkiyyət üzrə 6,0 faiz bəndi artaraq 31,6%-dək yüksəlmişdir. Eyni zamanda, bu 

göstərici hesabat ili ərzində neft sektorunda fəaliyyət göstərən vergi ödəyiciləri üzrə 1,3 

faiz bəndi artaraq 11,9%-ə, qeyri-neft sektorunda fəaliyyət göstərən vergi ödəyiciləri 

üzrə 3,9 faiz bəndi artaraq 46,5%-ə çatmışdır. Ümumilikdə artıqödəmə məbləğinin 

əhəmiyyətli hissəsi əvvəlki illərdə olduğu kimi 2017-ci ilin nəticələrinə görə də qeyri-neft 

sektorunda fəaliyyət göstərən əsasən xüsusi mülkiyyət mənsubiyyətinə aid edilən vergi 

ödəyicilərinin payına düşmüşdür. 

2017-ci il ərzində dövlət büdcəsinə artıqödəmə məbləğinin artması əvvəlki ilə 

nisbətən bütün mənbələr hesabına neft sektoruna yönəldilmiş investisiyaların 2,3% 

azalaraq 8448,6 mln. manat, qeyri-neft sektoruna yönəldilmiş investisiyaların 0,3% 

azalaraq 7102,2 mln. manat, o cümlədən tikinti quraşdırma işlərinə əsaslı vəsait 

qoyuluşunun 1,5% azalaraq 11439,6 mln. manat təşkil etməsi və iqtisadiyyatın bütün 

sahələri üzrə kredit qoyuluşlarının həcminin azalaraq ümumilikdə 11757,8 mln. 

manatadək enməsi, eyni zamanda vergi orqanları tərəfindən təmin edilən büdcə gəlirləri 

barədə hesabatlarda göstərilən əlavə dəyər vergisi üzrə azalmış məbləğlərin sabit 

qalması (ümumilikdə 2016-cı ildə 2543,6 mln. manat, 2017-ci ildə 2598,8 mln. manat) 

şəraitində baş vermişdir. Qeyd olunan makroiqtisadi proseslər hesabat dövründə 

artıqödəmə məbləğinin artmasının yalnız yeni istehsalat güclərinin yaradılması 

çərçivəsində əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər üzrə əlavə dəyər vergisinin 

əvəzləşdirilməsi səbəbindən deyil, eyni zamanda vergilər üzrə büdcə ödənişlərinin vergi 

öhdəliklərini üstələməsi ilə əlaqədar olduğunu da deməyə əsas verir. 

Göstərilənlərin təsdiqi kimi, vergilərin könüllü bəyanetmə səviyyəsinin hesabat 

dövründə də yüksək olmadığını qeyd etmək olar. Belə ki, vergi orqanları tərəfindən 

təmin edilən büdcə gəlirləri barədə hesabatlara əsasən vergi ödəyiciləri tərəfindən 

bəyan edilmiş vergilərin ümumilikdə hesablanmış verginin əsas məbləğinə qarşı faiz 

nisbəti 2017-ci ildə 2016-cı ilə nisbətən 7,4 faiz bəndi artaraq 55,0% təşkil etsə də hələ 

də aşağı səviyyədə qalmaqdadır. Bu göstərici dövlət mülkiyyətində olan vergi ödəyiciləri 

üzrə 24,7 faiz bəndi artaraq 70,6%-ə, xüsusi mülkiyyətdə olan vergi ödəyiciləri üzrə isə 

2,6 faiz bəndi artaraq 44,1%-ə bərabər olmuşdur. 

Vergilər Nazirliyinin “Vergi orqanları tərəfindən təmin edilən büdcə gəlirləri barədə 

hesabatları”na əsasən dövlət büdcəsinə olan borcların həcmi 2017-ci il ərzində 
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ümumilikdə 371012,6 min manat və ya 25,9%, o cümlədən verginin əsas məbləği üzrə 

16979,4 min manat və ya 2,0%, maliyyə sanksiyaları üzrə 47194,1 min manat və ya 

24,4%, faiz borcları üzrə 306839,1 min manat və ya 80,6% azalaraq 01.01.2018-ci il 

tarixə, ümumilikdə 1063436,8 min manat o cümlədən, müvafiq olaraq 843610,4 min 

manat, 145853,1 min manat və 73973,3 min manat təşkil etmişdir (Şəkil 8). 

 

Şəkil 8. Vergilər Nazirliyi xətti ilə təmin edilən gəlirlər üzrə dövlət büdcəsinə olan borcun 

ümumi məbləğinin və tərkibinin illər üzrə dinamikası, milyon manatla 

 
 

01.01.2018-ci il tarixə olan ümumi borcun 33392,2 min manatı və ya 3,1%-i neft 

sektoruna, 1030044,6 min manatı və ya 96,9%-i isə qeyri-neft sektoruna aid edilən vergi 

ödəyicilərinin, eyni zamanda 154866,6 min manatı və ya 14,6% dövlət sektorunda, 

908570,2 min manatı və ya 85,4%-i isə qeyri-dövlət sektorunda fəaliyyət göstərən vergi 

ödəyicilərinin payına düşmüşdür. 2017-ci il ərzində vergi ödəyicilərinin qeyd olunan 

qrupları üzrə dövlət büdcəsinə olan borcları neft sektoru üzrə 676,7 min manat və ya 

2,0%, qeyri-neft sektoru üzrə 370335,9 min manat və ya 26,4%, eyni zamanda dövlət 

sektoru üzrə 210552,9 min manat və ya 57,6%, qeyri-dövlət sektoru üzrə 160459,7 min 

manat və ya 15,0% azalmışdır. 

2017-ci il ərzində dövlət büdcəsinə olan borcların ümumilikdə 371012,6 min manat 

məbləğində azalması əsasən dövlət və xüsusi mülkiyyət mənsubiyyətinə aid edilən 

vergi ödəyicilərinin borclarının dəyişməsi hesabına mümkün olmuşdur. Belə ki, bu vergi 

ödəyicilərinin ümumi borcları dövlət mülkiyyətində olan vergi ödəyiciləri üzrə 365419,5 

min manatdan 154866,6 min manata, xüsusi mülkiyyətdə olan vergi ödəyiciləri üzrə isə 

896555,8 min manatdan 676287,8 min manata enmişdir. 

Vergi orqanları tərəfindən təmin edilən büdcə gəlirləri barədə hesabatlarda 

göstərilən iri dövlət vergi ödəyicilərinin borcları üzrə 2017-ci il ərzində əhəmiyyətli 

azalma “Azərsu” ASC üzrə müşahidə olunmuş, cəmiyyətin borcları ümumilikdə 38668,0 

min manat və ya 99,7% azalaraq 01.01.2018-ci il tarixə 109,7 min manata (o cümlədən, 
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verginin əsas məbləği üzrə 13,1 min manata, faiz borcları üzrə 96,6 min manata) 

enmişdir. 

“Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci ildə fəaliyyəti haqqında 

Hesabat”ın müddəalarını nəzərə alaraq dövlət büdcəsinə olan borcların əsasən dövlət 

büdcəsinə ödənişlərin həyata keçirilməsi hesabına deyil, digər səbəblərlə əlaqədar 

azalmasını demək olar. Belə ki, Hesabata əsasən “Vergi ödəyicilərinin 2017-ci ilin 1 

yanvar tarixinə mövcud olan vergi borclarının tənzimlənməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının 2016-cı il 30 dekabr tarixli Qanununa əsasən 70133 vergi ödəyicisi 

üzrə 729234,7 min manat borc məbləği qeyd-şərtsiz olaraq, eləcə də 2017-ci ilin 

yanvar-mart ayları ərzində edilmiş 8088,4 min manat məbləğində ödənişlər müqabilində 

4455 vergi ödəyicisinin maliyyə sanksiyaları üzrə borclarının 13822,9 min manatı 

silinmişdir. 

Nəzərə alınmalıdır ki, qeyd olunan qanunun müddəaları vergi ödəyicilərinin 

borclarının məcburi ödənilməsi barədə məhkəmə qərarı qəbul edilmiş, lakin 2017-ci ilin 

1 yanvar tarixinə mövcud olan ödənilməmiş hissələrinə də şamil edilmişdir. Azərbaycan 

Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Vergilər 

Nazirliyi ilə razılaşdırılmaqla 2008-ci ilin aprel ayında təsdiq edilmiş “Vergi orqanları 

tərəfindən təmin edilən büdcə gəlirləri barədə aylıq və rüblük hesabat” formaları (Forma 

№3 ARV) və onların tərtib edilməsi qaydalarına əsasən isə məhkəmənin qərarı 

əsasında əmlaka yönəldilən borc məbləğləri hesabat dövrünün əvvəlinə və sonuna olan 

qalıq məbləğlərinin tərkibinə aid edilmir. 

Buna baxmayaraq, 2017-ci il ərzində “Vergi ödəyicilərinin 2017-ci ilin 1 yanvar 

tarixinə mövcud olan vergi borclarının tənzimlənməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının 2016-cı il 30 dekabr tarixli Qanununa müvafiq qaydada silinmiş 

borcların ümumi həcmi 743057,6 min manat təşkil etmişdir ki, bu da vergi orqanları 

tərəfindən təmin edilən büdcə gəlirləri barədə hesabatlarda göstərilən borcların 

azalmasının əsas səbəbi kimi qiymətləndirilə bilər.  

Nəzərə alınmalıdır ki, Vergilər Nazirliyi xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin edilən 

gəlirlər üzrə 2017-ci il üçün müəyyən edilmiş 7510,0 mln. manat məbləğində ilkin təyinat 

da 7,1% (536499,2 min manat) səviyyəsində kəsirlə yerinə yetirilmişdir. 

Hesabat ilində Vergilər Nazirliyi xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin edilən gəlirlərin 

tərkibində dövlət mülkiyyətində olan vergi ödəyicilərinin payı 1836145,4 min manat 

və ya 26,3% təşkil etməklə 2015-ci ilə nisbətən 374444,6 min manat və ya 16,9%, 

2016-cı ilə nisbətən 72479,0 min manat və ya 3,8% azalmış, xüsusi mülkiyyətdə olan 
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vergi ödəyicilərinin payı 3040109,4 min manat və ya 43,6% təşkil etməklə 2015-ci ilə 

nisbətən 178769,5 min manat və ya 6,2% artmış, 2016-cı ilə nisbətən 74836,7 min 

manat və ya 2,4% azalmış, digər mülkiyyət mənsubiyyətinə aid edilən vergi 

ödəyicilərinin payı isə 2095424,8 min manat və ya 30,1% təşkil etməklə 2015-ci ilə 

nisbətən 49136,9 min manat və ya 2,4%, 2016-cı ilə nisbətən 103531,5 min manat 

və ya 5,2% artmışdır. 

Dövlət mülkiyyətində olan vergi ödəyicilərinin vergi və digər icbari öhdəlikləri 

üzrə büdcə ödənişlərinin azalması əsasən üç mənbə hesabına baş vermişdir. Belə 

ki, 2016-cı illə müqayisədə 2017-ci ildə daxilolmaların həcmi Azərbaycan 

Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi sisteminə daxil 

olan müəssisələr üzrə 38984,9 min manat təşkil etməklə 23,4% (11916,2 min manat), 

“Azərenerji” ASC üzrə 61940,2 min manat təşkil etməklə 74,2% (178511,7 min 

manat), "Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC üzrə 46819,3 min manat təşkil etməklə 30,2% 

(20234,3 min manat) azalmışdır. “Azərenerji” ASC-nin vergi və digər icbari öhdəlikləri 

üzrə büdcə ödənişlərinin azalması 2015-ci illə müqayisədə 2016-cı ildə də müşahidə 

olunmuşdur (240451,9 min manat təşkil etməklə 31,0% (108213,1 min manat) 

azalmışdır). 

Vergilər Nazirliyinin “Vergi orqanları tərəfindən təmin edilən büdcə gəlirləri barədə 

hesabatları”nda göstərilən iri dövlət vergi ödəyicilərinin dövlət büdcəsi ilə 

hesablaşmaları neft və qeyri-neft sahələri üzrə ayrı-ayrılıqda aşağıdakı kimi olmuşdur: 

Hesabat ili ərzində dövlət mülkiyyətində olan vergi ödəyicilərinin büdcə 

ödənişlərinin tərkibində Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin payı 2015-ci 

və 2016-cı illərlə müqayisədə, müvafiq olaraq 8,0 faiz bəndi və 6,1 faiz bəndi artaraq 

71,8%-ə yüksəlmişdir. Şirkət üzrə 2017-ci il üçün müəyyən edilmiş 1365000,0 min 

manat məbləğində proqnoz 1317519,7 min manat və ya 96,5% səviyyəsində yerinə 

yetirilmiş, daxilolmanın həcmi 2015-ci ilə nisbətən 91927,1 min manat və ya 6,5% 

azalsa da, 2016-cı illə müqayisədə 65127,1 min manat və ya 5,2% artmışdır (Cədvəl 

11). 

2017-ci il ərzində şirkət üzrə dövlət büdcəsinə olan borcların həcmi (ilin əvvəlinə 

olan 8,2 min manata qarşı ilin sonuna 7,9 min manat) cüzi məbləğ təşkil etməklə 

dəyişməmiş, artıqödəmə məbləği isə 836,4 min manat artaraq 154313,6 min manata 

yüksəlmişdir. 

 

 
 



 
 

44 

 

Cədvəl 11. Dövlət Neft Şirkətinin (tabelikdə olan müəssisələr üzrə konsolidə edilmiş 
şəkildə) dövlət büdcəsi ilə hesablaşmalarının (fiziki şəxslərin gəlir vergisi istisna 
olmaqla) vəziyyəti, min manatla 
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Nəzərə alınmalıdır ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 30 

dekabr tarixli 443s nömrəli Sərəncamında göstərilmişdir ki, Azərbaycan Respublikası 

Dövlət Neft Şirkətinin strukturuna daxil olan müəssisələrin birinin dövlət büdcəsinə 

ödədiyi artıq vergi məbləği hesabına digər müəssisələrin vergi borcu Azərbaycan 

Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin müraciəti əsasında əvəzləşdirilir. 

Dövlət Neft Şirkətinin vergi və digər icbari ödənişləri üzrə dövlət büdcəsi 

qarşısında yaranan öhdəliklərin həcminə və büdcə ödənişlərinə təsir edən əsas amillər 

kimi əvvəlki ilə nisbətən hesabat ilində neft hasilatının 1,3% azalaraq 7427,1 min ton, 

qaz hasilatının 2,8% azalaraq 6089,0 milyon m3, “Azəri Layt” markalı xam neftin bir 

barelinin dünya bazarlarında orta satış qiymətinin 55,4 ABŞ dolları təşkil etməsini, 

qiymət indekslərinin mədənçıxarma sənayesi üzrə 136,5%, emal sənayesi üzrə 130,3%, 

neft məhsullarının istehsalı üzrə 140,0%, eləcə də istehlakçılara təbii qaz təchizatı üzrə 

121,9% təşkil etməsini qeyd etmək olar. Eyni zamanda, “Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2017-ci ildə fəaliyyəti haqqında hesabat”ında göstərildiyi kimi, 

hesabat ilində “Azərkimya” İstehsalat Birliyində 344,08 min ton xammal emal edilərək 

96,0 min ton etilen, 48,6 min ton propilen, 93,2 min ton polietilen və 110,5 min ton digər 

qiymətli neft-kimya məhsulları alınmış, əhali istehlakçılarına 2,8 milyard kubmetr təbii 

qaz verilmiş, 56 yeni yaşayış məntəqəsi qazlaşdırılmış, 23498 yeni qaz abunəçisi təbii 

qaz ilə təmin olunmuş, ilin yekunlarına görə qazlaşdırma 93,0%-ə çatdırılmlış, 

01.01.2018-ci il tarixinə “Azəriqaz” İstehsalat Birliyi üzrə ümumilikdə abunəçilərin sayı 

2098 min, eyni zamanda əhali abunəçilərinin sayı 2069 min olmuş, bütün təbii qaz 
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istifadəçiləri qaz sayğacı ilə təmin olunmuş, o cümlədən istismara yararsız 22872 ədəd 

qaz sayğacları əvəz olunmuşdur. 

2017-ci ildə vergi və digər icbari öhdəliklər üzrə dövlət mülkiyyətində olan vergi 

ödəyicilərinin büdcə ödənişlərinin 14,1%-i, o cümlədən qeyri-neft sahələri üzrə dövlət 

mülkiyyətində olan vergi ödəyicilərinin büdcə ödənişlərinin 50,0%-i 6 (altı) iri dövlət 

vergi ödəyicisinin payına düşmüşdür (Cədvəl 12). 

Göstərilən iri dövlət vergi ödəyiciləri üzrə ümumilikdə dövlət büdcəsinə ödənilmiş 

vəsaitin həcmi 2017-ci ildə 259131,2 min manat təşkil etmişdir ki, bu da 2015-ci ilə 

nisbətən 215109,1 min manat və ya 45,4%, 2016-cı ilə nisbətən isə 183047,7 min 

manat və ya 41,4% azdır. Vergi və digər icbari ödənişlər üzrə büdcə daxilolmalarının 

azalması yuxarıda qeyd olunduğu kimi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 

Nazirliyi sisteminə daxil olan müəssisələr, “Azərenerji” ASC və "Xəzər Dəniz 

Gəmiçiliyi" QSC üzrə büdcə ödənişlərinin azalması hesabına baş vermişdir. 
 

Cədvəl 12. İri dövlət vergi ödəyicilərinin (tabelikdə olan müəssisələr üzrə konsolidə 
edilmiş şəkildə) dövlət büdcəsi ilə hesablaşmalarının (fiziki şəxslərin gəlir vergisi istisna 
olmaqla) vəziyyəti, min manatla 
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Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin sisteminə daxil olan 

müəssisələrin vergi və digər icbari öhdəlikləri üzrə büdcə ödənişlərinin həcmi 2015-ci illə 

müqayisədə 1591,8 min manat və ya 4,3% artsa da 2016-cı ilə nisbətən 11916,2 min 

manat və ya 23,4% azalmışdır. Hesabat ili ərzində həmin müəssisələr üzrə dövlət 

büdcəsinə olan borcların həcmi 2172,5 min manat və ya 99,6% azalaraq 7,9 min manat, 
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artıqödəmənin həcmi isə 6088,5 min manat və ya 77,5% artaraq 13945,1 min manat 

təşkil etmişdir. 

“Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 3 may tarixli 885 nömrəli Sərəncamında 

dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 17 

oktyabr tarixli, 3303 nömrəli Sərəncamına əsasən "Azərkosmos" ASC Nəqliyyat, Rabitə 

və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tabeliyindən çıxarılaraq Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin tabeliyinə verilmişdir ki, bu da nazirlik sistemi üzrə müəssisələrin 

2017-ci ilin maliyyə nəticələri üzrə qeyd olunan göstəricilərinə təsirsiz ötüşməmişdir. 

Eyni zamanda, müəssisələrin kommersiya fəaliyyətindən gəlirlərinə təsir edən 

əsas amillər kimi “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci ildə fəaliyyəti 

haqqında hesabat”ında göstərilmişdir ki, hesabat dövründə Bakı şəhərində və 

regionların telefon şəbəkəsində 42 yeni elektron tipli ATS istismara verilmiş, 34 ATS-də 

genişləndirmə işləri aparılmış, sabit telefon şəbəkəsinin tutumu 9,3 min nömrə, 

respublikanın stasionar telefon şəbəkəsində genişzolaqlı internet portlarının ümumi 

montaj tutumu 64300 ədəd artırılmış, 139,0 km. uzunluğunda fiber-optik kabel çəkilmiş, 

ümumi tutumu 30000 abunəçi olan mənzillərə yüksək sürətli internet xidməti 

göstərilməsinə imkan verən yeni avadanlıqlar quraşdırılaraq istismara verilmiş, 

respublika üzrə əhalinin hər 100 nəfərinə düşən sabit şəbəkə abunəçilərinin sayı 15-ə, 

hər 100 ailəyə düşən abunəçilərin sayı 63-ə, hər 100 nəfərə düşən mobil abunəçilərin 

sayı 106-ya bərabər olmuş, əhalinin 78%-i internet, 72,0%-i isə genişzolaqlı internet 

istifadəçisidir. Hesabatda həmçinin, “Elektron hökumət portalı”na inteqrasiya olunmuş 

elektron xidmətlərin sayının 438-ə, portala fiziki qoşulan qurumların sayının 91-ə 

yüksəlməsi, təqdim olunan e-imza sertifikatlarının sayının 23322 ədəd artaraq 124000 

ədəd olması, 12 poçt şöbəsinin və 5 poçt agentliyinin açılaraq əhalinin istifadəsinə 

verilməsi göstərilmişdir. 

“Azərenerji” ASC üzrə vergi və digər icbari ödənişlər şəklində dövlət büdcəsinə 

ödənilən vəsaitin həcmi 2017-ci ildə 61940,2 min manat təşkil etməklə, 2015-ci ilə 

nisbətən 286724,8 min manat və ya 82,2%, 2016-cı ilə nisbətən isə 178511,7 min 

manat və ya 74,2% azalmışdır. Dövlət büdcəsinə olan borcların həcmi 2699,7 min 

manat və ya 77,0% azalaraq 806,7 min manat, artıqödəmənin həcmi isə 27451,4 min 

manat və ya 7,0 dəfə artaraq 32060,9 min manat təşkil etmişdir. 

“Azərenerji” ASC-nin fəaliyyət ilə bağlı maliyyə göstəricilərinə təsir edən əsas 

hallar kimi “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci ildə fəaliyyəti 
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haqqında hesabat”da göstərilmişdir ki, hesabat dövründə istehsal edilmiş elektrik 

enerjisinin ümumi həcmi əvvəlki ilə nisbətən 2,0% azalaraq 21772,6 milyon kVt/s təşkil 

etmiş, enerjisistemin elektrik gücünün daxili tələbatdan çox olması 1239,9 milyon kVts 

elektrik enerjisinin qonşu ölkələrə (Rusiyaya, Türkiyəyə və Gürcüstana) ixracına şərait 

yaratmış, hidroenergetikanın inkişafı çərçivəsində Göygöl rayonunda 3 MVt-lıq “Çiçəkli” 

KSES, Balakəndə 1,5 MVt-lıq “Balakən” KSES əsaslı yenidənqurmadan sonra istismara 

buraxılmış, Varvara SES-də hidrogeneratorların və hidroturbinlərin dəyişdirilməsi, 

stansiyanın real gücünün  18 MVt-a çatdırılması təmin edilmiş, “Varvara”, “Çiçəkli” və 

“Balakən” su elektrik stansiyaları əsaslı yenidənqurmadan sonra istismara verilmişdir. 

Eyni zamanda, şəbəkələrin gücləndirilməsi məqsədilə 1165 km-dən artıq elektrik verilişi 

xəttində və 209 ədəd transformatorda əsaslı təmir işləri aparılmış, 2 ədəd transformator 

daha güclüsü ilə əvəz edilmiş, 90 ədəd elektrik dayağı quraşdırılmış, 711 ədəd yağ 

açarı, 634 ədəd vakuum açarı və 774 eleqaz açarı təmir edilmişdir. Cəmiyyət üzrə 

elektrik enerjisi istehsalının azalması Azərbaycan Respublikasının Tarif (Qiymət) Şurası 

tərəfindən əhali və qeyri-əhali istehlakçı qrupları üzrə tariflərin optimallaşdırılması ilə 

əlaqələndirilmiş və orta hesabla 186,4 min ton şərti yanacağa qənaət olunması qeyd 

edilmişdir. 

Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 14 mart 

tarixli, 91 nömrəli qərarı ilə “Elektroenergetika və qaz təchizatı sahəsində fəaliyyət 

göstərən paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər 

arasında qarşılıqlı ödəniş məsələlərinin tənzimlənməsi və daxil olmuş vəsaitlərdən 

istifadə Qaydası” təsdiq olunmuşdur ki, bu da hesabatda göstərildiyi kimi Dövlət Neft 

Şirkəti, “Azərenerji” ASC və “Azərişıq” ASC tərəfindən yanacağın və elektrik enerjisinin 

dəyərinin ödənilməsi üzrə qarşılıqlı hesablaşmalarında ödənişlərin 100%-ə 

çatdırılmasını təmin etmişdir. 

Hesabat ilində “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC üzrə vergi və digər icbari ödənişlər 

şəklində dövlət büdcəsinə ödənilən vəsaitin həcmi 2015-ci ilə nisbətən 17247,1 min 

manat və ya 3,6 dəfə, 2016-cı ilə nisbətən 1131,6 min manat və ya 5,0% artaraq 

23907,9 min manatadək yüksəlmişdir. Eyni zamanda, cəmiyyətin 2017-ci ilin sonuna 

dövlət büdcəsinə borcu olmamış, artıqödəmə məbləği isə il ərzində 9295,7 min manat 

və ya 3,8 dəfə artaraq 12610,2 min manata bərabər olmuşdur. 

“Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci ildə fəaliyyəti haqqında 

hesabat”ında “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətini 

xarakterizə edən əsas amillər kimi göstərilmişdir ki, 2016-cı illə müqayisədə daşınan 
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yüklərin həcmi 7,0% azalmış, sərnişinlərin sayı 23,8% artmış, yük dövriyyəsi 4587,4 

milyon ton-km, sərnişin dövriyyəsi 466,6 milyon sərnişin-km olmuş, yük daşımalarının 

28,9%-i, sərnişin daşımalarının isə 93,5%-i ölkədaxili daşımaların payına düşmüş, eyni 

zamanda “Bakı-Tbilisi-Qars” dəmir yolu layihəsinin nəqliyyat dəhlizi üzrə yüklərin 

daşınmasına başlanılmışdır. 2017-ci ildə dəmir yolu nəqliyyatı ilə yük daşınmasından  

265,1 milyon manat, sərnişin daşınmasından 14,2 milyon manat gəlir əldə edilmişdir ki, 

bu da 2016-cı illə müqayisədə, müvafiq olaraq 0,5% və 7,6% çoxdur. 

“Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin vergi və digər icbari öhdəlikləri üzrə büdcə 

ödənişlərinin həcmi 2017-ci ildə 46819,3 min manat təşkil etmişdir ki, bu da 2015-ci və 

2016-cı illərin göstəricisindən, müvafiq olaraq 21811,9 min manat və ya 87,2% çox və 

20234,3 min manat və ya 30,2% azdır. Cəmiyyət üzrə dövlət büdcəsinə olan borcların 

həcmi 5,2 min manat və ya 32,9% artaraq 21,0 min manat, artıqödəmənin həcmi isə 

23033,7 min manat və ya 72,2% azalaraq 8890,2 min manatadək enmişdir. 

“Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci ildə fəaliyyəti haqqında 

hesabat”ına əsasən hesabat dövründə cəmiyyət üzrə 2016-cı ilə nisbətən 

yükdaşımaların həcmi 43,7% artmış, sərnişin daşınması 12,8% azalmış, yük dövriyyəsi 

4414,2 milyon ton-km, sərnişin dövriyyəsi 8,0 milyon sərnişin-km təşkil etmiş, əldə 

olunmuş gəlirlərin həcmi 4,2% artaraq 515,3 milyon manatadək yüksəlmişdir. Eyni 

zamanda, müxtəlif növ yüklərin dəniz platformalarına çatdırılması üçün daha geniş 

göyərtəyə və böyük həcmli yük tanklarına malik olan yeni təchizat gəmiləri istismara 

verilmiş, xarici sularda üzən quru yük gəmilərinin sayı 11-ə, maye yük daşımalarını 

həyata keçirən gəmilərin sayı 13-ə çatdırılmışdır. 

2017-ci ildə “Azərbaycan Hava Yolları” QSC üzrə vergi və digər icbari ödənişlər 

şəklində dövlət büdcəsinə ödənilən vəsaitin həcmi 2015-ci ilə nisbətən 3125,5 min 

manat və ya 9,8%, 2016-cı ilə nisbətən 6192,4 min manat və ya 21,5% artaraq 35019,8 

min manat təşkil etmişdir. Cəmiyyət üzrə dövlət büdcəsinə olan borcların həcmi hesabat 

ili ərzində 242,6 min manat artaraq 257,1 min manat, artıqödəmənin həcmi isə 10970,6 

min manat artaraq 20924,3 min manat təşkil etmişdir. 

 “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci ildə fəaliyyəti haqqında 

hesabat”ında göstərildiyi kimi, aviadaşımalar üzrə marşrut şəbəkəsinin genişləndirilməsi 

işləri davam etdirilərək cəmiyyətin tabeliyində aşağıbüdcəli “Buta Airways” sərnişin 

aviaşirkəti yaradılması, 2016-cı illə müqayisədə hesabat ilində ümumilikdə 19,1% çox, o 

cümlədən beynəlxalq reyslərdə 23,6% çox olmaqla 1,8 milyon sərnişin daşınmış, 

sərnişin dövriyyəsi 5601,2 milyon sərnişin-km təşkil etməklə 57,8% artması kommersiya 
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fəaliyyətindən gəlirlərə təsir edən əsas amillər olmuşdur. Eyni zamanda, tranzit sərnişin 

axını əvvəlki ilə nisbətən 13,2 min nəfər artaraq 112,3 min nəfər təşkil etmiş, sərnişin 

oturacaqlarının tutulma faizi beynəlxalq reyslərdə 68,9%, ümumilikdə isə 70,3% olmuş, 

ümumi sərnişin axınında beynəlxalq marşrutlar üzrə sərnişin daşımalarının payı 74,5%-

dək yüksəlmişdir. 

“Azərsu” ASC-nin vergi və digər icbari öhdəlikləri üzrə büdcə ödənişlərinin həcmi 

2017-ci ildə 52459,1 min manat təşkil etməklə 2015-ci ilə nisbətən 27839,4 min manat 

və ya 2,1 dəfə, 2016-cı ilə nisbətən isə 20290,5 min manat və ya 63,1% artmışdır. 

Hesabat ilində cəmiyyət üzrə dövlət büdcəsinə olan borcların həcmi 38668,0 min manat 

azalaraq 109,7 min manat, artıqödəmənin həcmi 1672,9 min manat artaraq 1685,5 min 

manat təşkil etmişdir. 

“Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci ildə fəaliyyəti haqqında 

hesabat”ında cəmiyyətin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticə göstəricilərinə təsir edən 

əsas amillər kimi göstərilmişdir ki, 2016-cı ilə nisbətən hesabat dövründə göstərilən 

xidmətlərin ümumi dəyəri 2,1%, yığılan məbləğ isə 37,1% artmış, istehlakçılara 251,5 

milyon kub metr içməli su satılmış, 169,9 milyon kubmetr həcmində tullantı suların 

axıdılması xidməti göstərilmiş, yığım səviyyəsi 119,5% olmuşdur. Hesabat ili ərzində 

həmçinin, abonentlərin sayğaclaşma səviyyəsi 77,8%-ə çatdırılmış, müxtəlif diametrli 

95,5 km su və 20,5 km kanalizasiya xətləri çəkilmiş və ya təmir edilmiş, 37 ədəd yeni 

elektrik mühərriki quraşdırılmış, 592 ədəd elektrik mühərriki təmir olunmuş, 5,2 km. yeni 

elektrik verilişi xətti çəkilmiş və ya əsaslı təmir olunmuş, xidmət olunan ərazilər üzrə 

əhalinin 50,9%-nin mərkəzləşdirilmiş su təchizatı sistemindən istifadəsi təmin olunmaqla 

su alan əhalinin 66,9%-nə xidmətdən fasiləsiz rejimdə yararlanmaq imkanı 

yaradılmışdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müvafiq iri 

dövlət şirkətləri üzrə 2017-ci il üçün təsdiq edilmiş gəlirlər və xərclər smetaları ilə vergi 

və digər icbari ödənişlərə görə dövlət büdcəsinə ödənilməsi nəzərdə tutulan 

proqnozların əsasən yerinə yetirilməsi təmin edilmişdir. 

Dövlət büdcəsinin ümumilikdə qeyri-neft sahələrindən gəlirlərinin artmasına 

baxmayaraq Vergilər Nazirliyi xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin olunan gəlirlərin tərkibində 

qeyri-neft sektorunun payı azalmışdır. Bu mənbə üzrə 2017-ci il üçün 5805000,0 min 

manat məbləğində müəyyən edilmiş proqnoz 5189481,1 min manat və ya 89,4% 

səviyyəsində icra olunmuşdur ki, bu da 615518,9 min manat məbləğində kəsirin 

yaranması deməkdir. Proqnozun yerinə yetirilməməsi 2016-cı ilə nisbətən artım 
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tempinin də zəifləməsi ilə nəticələnmişdir. Nazirlik xətti ilə qeyri-neft sahələrindən dövlət 

büdcəsinə təmin edilən gəlirlərin həcmi 2015-ci illə müqayisədə 161027,9 min manat və 

ya 3,2% artsa da, 2016-cı illə müqayisədə 216055,7 min manat və ya 4,0% azalmışdır. 

Vergilər Nazirliyi xətti ilə neft sahələrindən dövlət büdcəsinə təmin olunan gəlirlər 

üzrə 2017-ci il üçün müəyyən edilmiş 1840000,0 min manat məbləğində proqnoz isə 

1784019,7 min manat və ya 97,0% səviyyəsində icra olunaraq, 2015-ci ilə nisbətən 

305827,1 min manat və ya 14,6% azalsa da, 2016-cı ilə nisbətən 173987,0 min manat 

və ya 10,8% artmışdır. 2016-cı illə müqayisədə bu mənbədən gəlirlərin əsas tərkib 

hissələri kimi Dövlət Neft Şirkətinin büdcə ödənişləri 1317519,7 min manat təşkil 

etməklə 65127,1 min manat və ya 5,2%, neft-qaz sahəsində hasilatın pay bölgüsü 

sazişləri üzrə podratçı tərəflərin mənfəət vergisi 466500,0 min manat təşkil etməklə 

108859,9 min manat və ya 30,4% artmışdır. 

Qeyri-neft sahələrindən daxilolmaların potensialını səciyyələndirən ayrı-ayrı 

makroiqtisadi göstəricilərin 2017-ci il ərzində inkişafının müsbət və mənfi müstəvilərdə 

qiymətləndirilməsi mümkündür. 

Bu baxımdan, iqtisadiyyatın maliyyələşdirilməsində mövcud olan səngimələr 

hesabat ili ərzində də real sektorda iqtisadi aktivliyə mənfi təsir edən əsas amil kimi 

nəzərə alınmalıdır. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 

məlumatlarına əsasən hesabat ilində əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin həcmi 

15550,8 mln. manat, o cümlədən tikinti quraşdırma işlərinə 11439,6 mln. manat təşkil 

etməklə, 2016-cı illə müqayisədə, müvafiq olaraq 2,6% və 1,5% azalmışdır (2015-ci ilə 

nisbətən 2016-cı il ərzində həmin göstəricilər, müvafiq olaraq 21,7% və 22,6% 

azalmışdır). Bunun əsas səbəbi kimi müəssisə və təşkilatların öz vəsaitləri hesabına 

həyata keçirilən kapital qoyuluşlarının 12,2% azalmasını (9854,2 mln. manat) 

göstərmək olar. Əvvəlki ilə nisbətən 2017-ci ildə neft sektoruna yönəldilmiş 

investisiyalar 2,3% azalaraq 8448,6 mln. manat, qeyri-neft sektoruna yönəldilmiş 

investisiyalar isə 0,3% azalaraq 7102,2 mln. manat təşkil etmişdir. 

Bank kreditləri hesabına əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin həcmi artsa da 

(13,7% artaraq 2202,3 mln. manat) Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının rəsmi 

“web” səhifəsində (https://www.cbar.az) yerləşdirilmiş məlumatlara əsasən iqtisadiyyata 

kredit qoyuluşlarının ümumi həcmi 2017-ci ilin sonuna 11757,8 mln. manatadək 

enmişdir ki, bu da 2016-cı ilin sonuna olan göstəricidən 4686,8 mln. manat və ya 28,5% 

az olmaqla təxminən 2012-ci ilin səviyyəsindədir. Hesabat ilinin sonuna olan ümumi 

kredit qoyuluşlarının tərkibində real sektorun ayrı-ayrı seqmentlərinin payı ev 

https://www.cbar.az/
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təsərrüfatları üzrə 39,2%-ə (4606,5 mln. manata), ticarət və xidmət sahələri üzrə 17,6%-

ə (2069,2 mln. manata), nəqliyyat və rabitə sahələri üzrə 9,6%-ə (1126,7 mln. manata), 

sənaye və istehsal sahələri üzrə 5,3%-ə (621,2 mln. manata), inşaat və əmlak sahələri 

üzrə 4,6%-ə (546,2 mln. manata), kənd təsərrüfatı və emal sahələri üzrə 3,7%-ə (429,2 

mln. manata), energetika, kimya və təbii ehtiyatlar sahələri üzrə 2,7%-ə (315,5 mln. 

manata), digər sahələr üzrə 3,5%-ə (416,6 mln. manata) bərabər olmuş, ödəmə vaxtı 

keçmiş kreditlərin xüsusi çəkisi isə əvvəlki ilə nisbətən 4,8 faiz bəndi artaraq 13,8%-dək 

(1626,7 mln. manatadək) yüksəlmişdir. 

Bununla yanaşı, real sektorda iqtisadi aktivliyi müsbət mənada səciyyələndirən və 

dövlət gəlirlərinə təsir edən amillər kimi 2016-cı illə müqayisədə 2017-ci ildə ÜDM-in 

0,1% artaraq 70135,1 mln. manat, o cümlədən qeyri-neft ÜDM-in 2,7% artaraq 44061,9 

mln. manat, əhalinin nominal gəlirlərinin 8,3% artaraq 49162,9 mln. manat, istehlak 

bazarında satılmış məhsulların və göstərilmiş xidmətlərin ümumi dəyərinin 2,2% artaraq 

45305,9 mln. manat, xarici ticarət dövriyyəsinin 12,3% artaraq 24257,6 mln. ABŞ dolları, 

o cümlədən ixracın 18,1% artaraq 15475,6 mln. ABŞ dolları (qeyri-neft ixracının 24,4% 

artaraq 1538,4 mln. ABŞ dolları) və idxalın 3,5% artaraq 8782,0 mln. ABŞ dolları təşkil 

etməsini göstərmək olar. Bu makroiqtisadi göstəricilərin müsbət inkişaf tempinin 

hesabat ilinin nəticələrinə görə də müşahidə olunması şəraitində dövlət büdcəsinin 

Vergilər Nazirliyi xətti ilə təmin olunan gəlirləri üzrə 2017-ci il üçün təsdiq edilmiş 

proqnozların əhəmiyyətli kəsirlərlə yerinə yetirilməsi vergi inzibatçılığı sahəsində 

problemlərin olduğunu bir daha təsdiq edir. 

“Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsinə və dövlət büdcəsinin icrasına dair 

müvafiq hesabata əsasən Vergilər Nazirliyi və Dövlət Gömrük Komitəsi xətti ilə toplanan 

dövlət büdcəsinin vergi gəlirləri (büdcə gəlirlərinin təsnifatının 1.1.1-ci, 1.1.2-ci, 1.1.3-

cü və 1.1.4-cü köməkçi bölmələri səviyyəsində daxilolmalar nəzərdə tutulur) üzrə 

müəyyən edilmiş 8984000,0 min manat məbləğində proqnoz 8453123,9 min manat və 

ya 94,1% səviyyəsində yerinə yetirilmişdir. 

Proqnozun kəsirlə icra olunmasına baxmayaraq daxilolmanın həcmi əvvəlki illərin 

icra göstəricilərini üstələmişdir. Vergi gəlirləri üzrə artımlar 2015-ci və 2016-cı illərlə 

müqayisədə, müvafiq olaraq 596312,0 min manat və ya 7,6% və 283289,6 min manat 

və ya 3,5% təşkil etmişdir. Eyni zamanda, vergi gəlirlərinin dövlət büdcəsinin ümumi 

gəlirlərinin tərkibində xüsusi çəkisi 2015-ci ilə nisbətən 6,3 faiz bəndi, 2016-cı ilə 

nisbətən 4,5 faiz bəndi artaraq 51,2%-ə yüksəlmişdir. 
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2017-ci il ərzində dövlət büdcəsinin vergi gəlirləri üzrə müəyyən edilmiş proqnozlar 

ümumilikdə yanvar, fevral, aprel və avqust aylarında 0,6%-6,6% intervalında artıqlaması 

ilə, digər aylarda isə 0,3%-34,7% intervalında kəsirlərlə yerinə yetirilmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, hesabat ilində dövlət büdcəsinin vergi gəlirlərinin 

tərkibində qeyri-neft sahələrindən daxilolmalar 7333000,0 min manat proqnoza qarşı 

6858128,1 min manat və ya 93,5% səviyyəsində icra olunaraq 2015-ci ilə nisbətən 

907404,7 min manat və ya 15,2%, 2016-cı ilə nisbətən 184261,9 min manat və ya 2,8% 

artmış, neft sahələrindən daxilolmalar isə 1651000,0 min manat proqnoza qarşı 

1594995,8 min manat və ya 96,6% səviyyəsində icra olunaraq 2015-ci və 2016-cı illərlə 

müqayisədə, müvafiq olaraq 311092,7 min manat və ya 16,3% azalmış və 99027,7 min 

manat və ya 6,6% artmışdır. 

Dövlət büdcəsinin vergi gəlirləri üzrə proqnozların kəsirlə icra olunması Vergilər 

Nazirliyi xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin olunan vergi gəlirlərinin hesabına baş vermişdir. 

Vergi qanunvericiliyində hesabat ilindən tətbiq edilən yeniliklər vergi gəlirləri üzrə 

daxilolmalara təsirsiz ötüşməmişdir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Vergi 

Məcəlləsinə amortizasiya olunan aktivlərdən maşın və avadanlıqların, eləcə də dövlət 

müəssisələrinə dövlət büdcəsinin investisiya xərclərindən ayrılmış vəsaitlər hesabına 

alınan və ya quraşdırılan aktivlərin amortizasiya normalarının azaldılması, ödəmə 

mənbəyində vergilərin və sadələşdirilmiş verginin vergitutma bazasının 

genişləndirilməsi, əlavə dəyər vergisindən azad olunan malların siyahısına əlavələrin 

edilməsi, elektron ticarət qaydasında ödəmələrə əlavə dəyər vergisinin hesablanması, 

kənd təsərrüfatı məhsullarının pərakəndə ticarəti fəaliyyət növündə əlavə dəyər 

vergisinin vergitutma obyektinin dəyişdirilməsi, aksizlərə cəlb olunan malların 

siyahısının genişləndirilməsi və bəzi mallar üzrə mövcud dərəcələrin artırılması və 

torpaq vergisinin vergitutma obyektinin differensiallaşdırılaraq dərəcəsinin artırılması 

istiqamətində edilmiş əlavə və dəyişikliklər 2017-ci ildən etibarən qüvvəyə minmişdir. 

 

2.2. Digər gəlirlərin icrası 
 

“2017-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanun 

layihəsinə əsasən dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 48,8%-ni təşkil etmiş digər gəlirlər 

(büdcə gəlirlərinin təsnifatının 1.1.1-ci, 1.1.2-ci, 1.1.3-cü və 1.1.4-cü köməkçi bölmələri 

səviyyəsində gəlirlərdən başqa bütün digər gəlirlər - gömrük rüsumları, Azərbaycan 

Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) 

qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən 
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daxilolmalar, xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar, səhmlərində dövlətin 

payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər, Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar, 

dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların 

icarəyə verilməsindən daxilolmalar, dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə 

verilməsindən daxilolmalar, aksiz markaların satışından daxilolmalar, dövlət rüsumu, 

büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar, sair vergi daxilolmaları və sair 

daxilolmalar) üzrə müəyyən edilmiş 7782000,0 min manat məbləğində proqnoz 

8063560,0 min manat məbləğində və ya 103,6% səviyyəsində icra olunmuşdur ki, bu da 

2015-ci illə müqayisədə 1577592,8 min manat və ya 16,4%, 2016-cı illə müqayisədə isə 

1272285,1 min manat və ya 13,6% azdır. 

2017-ci il ərzində dövlət büdcəsinin digər gəlirləri üzrə müəyyən edilmiş proqnozlar 

ümumilikdə aprel, iyul, avqust, sentyabr və noyabr aylarında 1,2%-15,9% intervalında 

kəsirlərlə, digər aylarda isə 0,4%-63,5% intervalında artıqlaması ilə yerinə yetirilmişdir. 

Əvvəlki illərlə müqayisədə azalmanın əsas səbəbi digər gəlirlərin 75,6%-ni təşkil 

etmiş Dövlət Neft Fondundan transfertin həcmi ilə əlaqədardır. Qeyd edildiyi kimi, Dövlət 

Neft Fondundan daxilolmalar üzrə müəyyən edilmiş proqnoz 100,0% səviyyəsində - 

6100000,0 min manat məbləğində icra olunmuşdur ki, bu da 2015-ci ilə nisbətən 

2030000,0 min manat və ya 25,0%, 2016-cı ilə nisbətən 1515000,0 min manat və ya 

19,9% azdır. 

Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar nəzərə alınmadıqda dövlət büdcəsinin digər 

gəlirləri 1682000,0 min manat proqnoza qarşı 1963560,0 min manat və ya 116,7% 

səviyyəsində yerinə yetirilmişdir. Bu isə 2015-ci və 2016-cı illərlə müqayisədə, müvafiq 

olaraq 452407,2 min manat (29,9%) və 242714,9 min manat (14,1%) çoxdur. 

Hesabat dövründə dövlət büdcəsinin digər gəlirlərinin tərkibində “Azərbaycan 

Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanun layihəsində göstərilən büdcə təşkilatlarının ödənişli 

xidmətlərindən daxilolmalar 429000,0 min manat proqnoza qarşı 358264,0 min manat və 

ya 83,5% səviyyəsində icra olunmuşdur ki, bu da 2015-ci ilə nisbətən 156061,4 min 

manat və ya 77,2%, 2016-cı ilə nisbətən isə 119204,7 min manat və ya 49,9% çoxdur. Bu 

mənbədən daxil olan vəsaitin xüsusi çəkisi ümumilikdə dövlət büdcəsinin digər 

gəlirlərinin 4,4%-ni təşkil etmişdir.  

Qanun layihəsində və dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı Vahid Büdcə Təsnifatına 

uyğun təqdim edilmiş məlumatlarda eyni adla “büdcə təşkilatlarının ödənişli 

xidmətlərindən daxilolmalar” müvafiq olaraq 358264,0 min manat və 463507,4 min 
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manat məbləğində göstərilmişdir.  Qeyd ediənləri nəzərə alaraq qanun layihəsi və Vahid 

Büdcə Təsnifatı ilə zəruri uyğunluğun təmin edilməsi məqsədəmüvafiqdir.    

 “Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsində göstərilən vergi qanunvericiliyinin 

pozulması ilə bağlı tətbiq edilən cərimə və sanksiyalardan daxilolmalar 140000,0 min 

manat məbləğində proqnoza qarşı 115568,5 min manat və ya 82,5% səviyyəsində 

yerinə yetirilmişdir. Daxilolmanın həcmi 2015-ci və 2016-cı illərlə müqayisədə, müvafiq 

olaraq 64400,6 min manat (35,8%) və 196013,7 min manat (62,9%) azalmışdır. Bu 

mənbədən daxil olan vəsaitin xüsusi çəkisi ümumilikdə dövlət büdcəsinin digər 

gəlirlərinin 1,4%-ni, Vergilər Nazirliyinin xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin edilən gəlirlərin 

isə 1,7%-ni təşkil etmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsi gəlirlərinin digər istiqamətlər 

üzrə mədaxil mənbələri ilə bağlı məlumat aşağıdakı cədvəldə verilmişdir (Cədvəl 13 ). 

 

Cədvəl 13. Dövlət büdcəsinin qeyri-vergi gəlirlərinin digər istiqamətlər üzrə mədaxil 
mənbələrinin 2017-ciı il üzrə icrası, min manatla 
 

 
Dövlət büdcəsi gəlirlərinin 
mədaxil mənbələri 

2017-ci il 
2016-cı 

ilin 
icrası 

2017-ci ilin 
icrasının 

2016-cı ilin icrası 
ilə müqayisəsi 

proqnoz icra İcra, faiz fərq faiz 

Xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə 
daxilolmalar 

50815,0 71043,0 139,8 54199,2 16843,8 131,1 

Səhmlərində dövlətin payı olan 
müəssisələrdən alınan dividendlər 

5950,0 2551,0 42,9 617,0 1934,0 413,5 

Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət 
müəssisə və obyektlərinin altındakı 
torpaqların icarəyə verilməsindən 
daxilolmalar 

8000,0 8706,4 108,8 7599,3 1107,1 114,6 

Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların 
icarəyə verilməsindən daxilolmalar 

8000,0 5306,6 66,3 5809,5 -502,9 91,3 

Aksiz markalarının satışından 
daxilolmalar 

5000,0 4443,4 88,9 6314,4 -1871,0 70,4 

Mərkəzi Bankın mənfəətindən 
ayırmalar 

250000,0 250000,0 100,0 0,0 -250000,0 - 

Cəmi: 327765,0 341738,2 104,3 74539,4 267198,8 458,5 

 

Xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə dövlət büdcəsinə daxilolmalar üzrə 2017-

ci ilin dövlət büdcəsində 50815,0 min manat proqnoz məbləği müəyyən edilmiş, il 

ərzində dövlət büdcəsinə 71043,0 min manat məbləğində vəsait daxil olmuşdur ki, bu 

da müvafiq proqnoz göstəricisindən 20228,0 min manat və ya 39,8% çoxdur. Hesabat 

ilində icra edilmiş məbləğ  2015-ci ilin icra göstəricisindən 52417,4 min manat və ya 3,8 

dəfə, 2016-cı ilin icra göstəricisindən 16843,8 min manat və ya 31,1%,  çoxdur. Qeyd 

olunan mənbə üzrə 2017-ci ildə nəzərdə tutulmuş ödəniş məbləğləri Serbiya 
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Respublikası üzrə 48800,0 min manat,  Gürcüstan Respublikası üzrə isə 2015,0 min 

manat müəyyən edilmişdir. 

Bu mənbə üzrə faktiki ödənilmiş vəsaitin 68906,1 min manatı “Dövlət zəmanəti ilə 

alınmış borcların Təminat Fondu”nun və dövlət büdcəsinin vəsaitlərindən Serbiya 

Respublikasına və 2136,9 min manatı isə dövlət büdcəsinin vəsaitlərindən Gürcüstan 

Respublikasına verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalardan ibarət olmuşdur. 

Hesabat ilində valyuta mübadiləsi üzrə ciddi məzənnə fərqinin müşahidə 

olunmaması, habelə bağlanmış kredit sazişi üzrə borc öhdəliklərinin (geri qaytarmaların) 

müqavilə şərtlərinə uyğun həyata keçirilməsinə baxmayaraq bu mənbə üzrə 

daxilolmaların proqnoz göstəricisindən 20228,0 min manat çox olması “Dövlət Zəmanəti 

ilə alınmış borcların Təminat Fondu”ndan Serbiya Respublikasına verilmiş kredit 

vəsaitlərinin bir hissəsinin geri qayıtması hesabına yaranmışdır.  

Hesablama Palatası tərəfindən dövlət büdcəsindən Serbiya Respublikasına 

verilmiş kreditlərin kredit sazişinin şərtlərinə uyğun olaraq ayrılması və xidmət 

edilməsinin  01 oktyabr vəziyyətinə təhlili aparılmışdır. Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 

təqdim edilən məlumatlara əsasən kredit sazişi üzrə əsas borc, faiz borcu və öhdəlik 

haqqı üzrə ödənişlər şərtlərə uyğun aparılmışdır. 

2012-2013-cü illərdə Serbiya hökuməti tərəfindən ödənilmiş 2071221,31 avro 

öhdəlik haqqı və 2860366,50 avro faiz borcu olmaqla cəmi 4931587,81 avro 

(4120972,54 manat) vəsait Təminat Fonduna mədaxil edilmiş, sonrakı ödənişlərdən 

Təminat Fonduna heç bir vəsait daxil olmamış, 2014-2017-ci illərdə ödənilmiş faiz 

borclarından da Təminat Fonduna vəsait daxil olmamışdır. Bu illər ərzində Serbiya 

Hökuməti tərəfindən ödənilmiş faiz borcundan, Fonddan verilmiş 94377039,40 avro 

kreditə görə, 4% illik dərəcə ilə  ildə 3775081.57 avro olmaqla 2014-2016-cı illərdə 

11325244,71 avro, 2017-ci ilin 9 ayında 2831311,17 avro, cəmi 14156555,88 avro 

vəsait Təminat Fonduna mədaxil edilməli idi. 

Serbiya Respublikasına verilmiş kredit vəsaitlərinin bir hissəsinin “Dövlət zəmanəti 

ilə alınmış borcların Təminat Fondu”ndan verilməsi, habelə Serbiya Respublikasına 

verilmiş kredit vəsaitlərinin istifadəsinin və geri qaytarılması üzrə öhdəliklərin 

Hesablama Palatası tərəfindən aparılmış təhlilin nəticəsi Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 

nəzərə alınaraq 2017-ci il ərzində qaytarılmış 35088,3 min avro (məzənnəyə əsasən 

68906,1 min manat) vəsaitin dövlət büdcəsinin sair gəlirlər hissəsindən çıxılaraq 

Təminat Fonduna bərpa edilməsi üzrə daxilolmalar hissəsinə aid edilmişdir. 
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2017-ci ilin dövlət büdcəsində səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən 

alınan dividendlər üzrə daxilolmalar 5950,0 min manat nəzərdə tutulmuş, il ərzində 

2551,0 min manat məbləğində vəsait daxil olmuşdur ki, bu da müvafiq proqnoz 

göstəricisindən 3399,0 min manat və ya 2,3 dəfə azdır. Həmin vəsaitin məbləği 2015-ci 

ilin icra göstəricisindən 1943,0 min manat və ya 4,2 dəfə, 2016-cı ilin icra 

göstəricisindən isə 1934,0 min manat və ya 4,1% çoxdur. Azərbaycan Respublikasının 

2017-ci il üçün büdcə-vergi siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi nizamnamə 

fondunda və yaxud səhmlərində dövlətin payı olan müəssislərdən həmin paylara görə 

dövlət büdcəsinə dividendlərin alınmasının nəzərdə tutulmasına baxmayaraq hesabat 

ilində icra səviyyəsinin nəzərə çarpacaq dərəcədə az olması bu istiqamət üzrə icraçı 

təşkilatlar tərəfindən daha məqsədyönlü tədbirlərin həyata keçirilməsinə ehtiyac 

olduğunu göstərir. 

Təqdim edilən məlumatlardan müəyyən olunmuşdur ki, 2017-ci ildə bu mənbə 

üzrə dövlət büdcəsinə daxilolmalar 2016-cı ilin maliyyə nəticələri üzrə əldə edilmiş 

mənfəətdən ödənilmiş vəsaitlərdən ibarət olmuşdur. Belə ki, qeyri-maliyyə təşkilatı olan 

“Azərlotereya” ASC üzrə 1682,0 min manat proqnoza qarşı 1000,0 min manat, maliyyə-

təşkilatlarından olan “Aqrarkredit” QSC Bank olmayan Kredit Təşkilatı üzrə 150,0 min 

manat proqnoza qarşı (ümumi ödənilmiş 140,0 min manat məbləğdən ödəmə 

mənbəyində 10% dərəcəsi ilə 14,0 min manat vergi tutularaq aidiyyəti üzrə ödənilmişdir) 

126,0 min manat, “Azər-Türk Bank” ASC üzrə isə 4118,0 min manat proqnoza qarşı 

dövlət büdcəsinə 1425,0 min manat məbləğində dividend ödənilmişdir.  

“Azər-Türk Bank” ASC-nin 2017-ci ilin maliyyə nəticələri 7337,83 min manat xalis 

mənfəətlə yekunlaşmasına baxmayaraq dövlət büdcəsinə proqnoz göstəricisindən 

2693,0 min manat və ya 2,9 dəfə az dividend ödənilmişdir. Qeyd edirik ki, “Azər-Türk 

Bank” ASC-nin Nizamnamə kapitalı 50000,00 min manat təşkil edir ki, bunun da 

37500,00 min manatı (75,0%-i) dövlətə məxsusdur. Həmçinin dövlət tərəfindən həyata 

keçirilən bir sıra layihələrin, o cümlədən bazar şərtlərindən aşağı olan depozitə 

yerləşdirmələr Bankın illik maliyə nəticələrinə təsir edən amil kimi qimətləndirilə bilər. 

Eləcə də, “Azərlotereya” ASC üzrə əvvəlki illərdə olduğu kimi 2016-ci il də 

fəaliyyəti mənfəətlə yekunlaşmış, əldə olunan 2691,9 min manat xalis mənfəətdən 

1000,0 min manat dövlət büdcəsinə dividend ödənilərək proqnoz göstəricisi 682,0 min 

manat və ya 1,7 dəfə az icra edilmiş, bununla belə xalis mənfəətin digər böyük hissəsi 

sponsorluq xarakteri daşıyan digər istiqamətlərə xərc edilmişdir. 
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 Qeyd olunanları nəzərə alaraq, Hesablama Palatası səhmləri əsasən dövlətə 

məxsus olan “Azər-Türk Bank” ASC-nin və “Azərlotereya” ASC-nin Müşahidə Şuraları 

tərəfindən ilk növbədə dövlət büdcəsi qarşısında olan öhdəliklərin vaxtında və tam 

həcmdə icra edilməsi istiqamətində aidiyyəti qərarların qəbul edilməsini və bunun 

icrasına nəzarətin gücləndirilməsinin vacibliyini bir daha vurğulayır. 

Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı 

torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar üzrə 2017-ci ilin dövlət büdcəsində 

8000,0 min manat məbləğində müəyyən edilmiş proqnoz 8706,4 min manat (108,8%) 

icra edilmiş, proqnozda nəzərdə tutulan məbləğə qarşı dövlət büdcəsinə 706,4 min 

manat çox vəsaitin daxil olması təmin edilmişdir. Bu, 2015-ci il üzrə müvafiq 

göstəricidən 1099,6 min manat və ya 14,5%, 2016-cı il üzrə müvafiq göstəricidən isə 

1107,1 min manat və ya 14,6% çoxdur. Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə 

və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən icarə haqqı üzrə 

daxilolmalar 2015-ci ildə 7606,8 min manat təşkil edərək, müvafiq proqnoza qarşı 606,8 

min manat, 2016-cı ildə 7599,3 min manat təşkil edərək, müvafiq proqnoza qarşı icra 

599,3 min manat çox icra edilmişdir.  

Büdcə gəlirlərinin təsnifatı üzrə müvafiq maddələr səviyyəsində dövlət əmlakının, 

özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə 

verilməsindən daxilolmalar üç mənbədən ibarət olmuşdur (Cədvəl 14). 

 

Cədvəl 14. Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı 

torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmaların mədaxil mənbələri üzrə icrası, min 

manatla 
 

Sıra 
№- 
si 

Dövlət büdcəsi gəlirlərinin 
mədaxil mənbələri və müvafiq təsnifat 

maddələri 

2017-ci il 2016-cı 
 ilin 

icrası 

2017-ci ilin 
icrasının 

2016-cıi ilin icrası 
ilə müqayisəsi 

proqnoz icra İcra səviyyəsi, 

faiz 

fərq faiz 

1 Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət 
müəssisə və obyektlərinin altındakı 
torpaqların icarəyə verilməsindən 
daxilolmalar, cəmi 

8000,0 8706,4 108,8 7599,3 1107,1 114,6 

 o cümlədən:       

1.1 Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən 

müəssisə və təşkilatlarda daşınmaz 

dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən 

icarə haqqı 

113,0 129,8 114,9 100,3 29,5 129,4 

1.2 Kommersiya prinsipləri əsasında 

fəaliyyət göstərən müəssisə və 

təşkilatlarda daşınmaz dövlət əmlakının 

icarəyə verilməsindən icarə haqqı 

2568,0 1757,9 68,5 2601,1 -843,2 67,6 

1.3 Özəlləşdirilən dövlət müəssisə və 

obyektlərinin altındakı torpaqların 

icarəyə verilməsindən icarə haqqı 

5319,0 6818,7 128,2 4897,9 1920,8 139,2 
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Qeyd etmək olar ki, kommersiya prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərən müəssisə 

və təşkilatlarda daşınmaz dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən icarə haqqı mənbəyi 

üzrə proqnoz 2016-cı ildə 554,6 min manat və ya 27,1% çox icra olunduğu halda, 2017-

ci ildə nəzərdə tutulduğundan 810,1 min manat və ya 31,5% az yerinə yetirilmişdir ki, bu 

da 2016-cı ilin icrasından 843,2 min manat azdır. Eyni zamanda, 2017-ci ildə 

özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə 

verilməsindən icarə haqqı proqnozu 1499,7 min manat və ya 28,2% çox, 2016-cı ilin 

müvafiq icra göstəricisi ilə müqayisədə isə 1920,8 min manat və ya 39,2% çox icra 

edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 

dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi barədə” 27 

dekabr 2017-ci il tarixli 1180 nömrəli Fərmanının 12.2.2-ci maddəsi ilə növbəti illər üçün 

dövlət büdcəsi gəlirlərinin proqnozlaşdırılması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən 2015-2016-cı illərdə dövlət mülkiyyətinin 

və torpaqların hər bir hüquqi şəxsə və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə 

məşğul olan fiziki şəxslərə icarəyə verilməsi ilə bağlı hesablanmış və dövlət büdcəsinə 

daxil olmuş vəsaitlərə dair məlumatları 2017-ci il aprel ayının 1-dək İqtisadiyyat 

Nazirliyinə və Maliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsi tapşırılmışdır. Müvafiq məlumatlar 

əsasında görülmüş işlərin nəticəsi olaraq hesablanmış icarə haqlarının dövlət büdcəsinə 

ödənilməsi 2016-cı ildə tam, 2017-ci ildə isə qismən təmin edilmişdir.  

Belə ki, ƏMDK-nin 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 

01.01.2015-ci il tarixə 2127,9 min manat, 01.01.2016-cı il tarixə 2631,0 min manat, 

01.01.2017-ci il tarixə 2636,4 min manat və 01.01.2018-ci tarixə 3074,8 min manat 

olmuşdur ki, müvafiq olaraq 2015-ci ildə 503,1 min manat, 2016-cı ildə 5,4 min manat, 

2017-ci ildə 438,4 min manat, ümumilikdə 2015-2017-ci illər ərzində 946,9 min manat 

artmışdır ki, nəticədə bu gəlir istiqaməti üzrə qalıq məbləği 2017-ci illik tapşırığa 

nisbətən 38,4%-ni, faktiki daxilolmalara nisbətən isə 35,3% təşkil etmişdir. 

Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı 

torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar üzrə 01.01.2018-ci il tarixə qalıq borcların 

138,2 min manat (4,5%) məbləğini dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən müəssisə və 

təşkilatlarda, 1907,0 min manat (62,0%) məbləğini kommersiya prinsipləri əsasında 

fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatlarda daşınmaz dövlət əmlakının,1029,6 min 
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manat (33,5%) məbləğini özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı 

torpaqların icarəyə verilməsindən icarə haqları təşkil etmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 13 iyul tarixli 2197 nömrəli 

Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında daşınmaz əmlakın kadastrı 

sisteminin inkişafı, torpaqdan istifadənin və onun mühafizəsinin səmərəliliyinin 

artırılmasına dair 2016-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi üzrə 

Tədbirlər planında digər tədbirlərlə yanaşı 2016-2017-ci illərdə müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanlarına dövlət mülkiyyətində olan torpaqların özəlləşdirilməsinə və icarəyə 

verilməsinə dair normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi və beynəlxalq təcrübəyə 

uyğunlaşdırılması barədə təkliflərin hazırlanması tapşırılmışdır. Həmin tapşırığın icrası 

olaraq Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 5 oktyabr 2016-cı il tarixli 377 

nömrəli Qərarı ilə “Özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin, habelə hüquqi və 

fiziki şəxslər tərəfindən inşa edilmiş müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi dövlət torpaq 

sahələrinin normativ qiyməti haqqında Əsasnamə”də dəyişikliklər edilərək özəlləşdirilən 

dövlət müəssisə və obyektlərinin yerləşdiyi torpaq sahələrinin illik icarə haqqı həmin 

torpağın normativ qiymətinə deyil, bazar dəyərinə nisbəti (Bakı şəhəri üzrə 3 faizi, digər 

ərazilər üzrə  2 faizi) həcmində müəyyən edilmiş, nəticədə özəlləşdirilən dövlət 

müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar üzrə 

qalıq borclarının həcmi kəskin (2017-ci ilin əvvəlinə olan 654,2 min manatdan 1029,6 

min manatadək, yəni 375,4 min manat və ya 1,6 dəfə) artmışdır.  

2016-cı ildə olduğu kimi, 2017-ci ildə də dövlət büdcəsinin icarə haqqı gəlirləri üzrə 

ƏMDK üçün müəyyən olunmuş tapşırığın yerinə yetirilməsi ilə yanaşı, kommersiya 

prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatlarda daşınmaz dövlət 

əmlakının, habelə özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların 

icarəyə verilməsindən icarə haqqı üzrə böyük məbləğlərdə qalıq borcların 

mövcudluğunu bir daha qeyd etmək olar. 

Hesablama Palatasının 2017-ci il üzrə dövlət büdcəsinin layihəsinə verilən 

Rəyində də göstərildiyi kimi,  bu tədiyyə növü üzrə mövcud olan ehtiyat potensialının 

reallaşdırılması məqsədilə inzibati-təşkilati tədbirlərlə yanaşı, qeyri-yaşayış sahələrinin 

icarəyəvermə prosedurlarının sadələşdirilməsi, icarə şərtlərinin real tələbata 

uyğunlaşdırılması, dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların istifadə 

vəziyyətinə dair müvafiq təhlillər aparılmaqla səmərəliliyinin artırılması istiqamətində 

işlərin davam etdirilməsinin aktuallığını bir daha qeyd etmək olar. 
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Hesablama Palatasına daxil olmuş məlumata görə, ƏMDK-nın sərəncamında 

01.01.2018-ci il tarixinə ümumilikdə 7718 ədəd 3366,1 min. m2 qeyri-yaşayış təyinatlı 

binalar və bina hissələri (qeyri-yaşayış sahələri) mövcud olmuşdur ki, bundan cəmi 

1445 ədəd 254,8 min m2 qeyri-yaşayış sahəsi (say üzrə 18,7%, sahə üzrə 7,6%) 

icarəyə verilmişdir. Müvafiq olaraq, həmin tarixə Bakı şəhərində 2578 ədəd 1206,7 min 

m2 qeyri-yaşayış sahəsi olmuşdur ki, bundan cəmi 694 ədəd 164,8 min m2 qeyri-

yaşayış sahəsi (say üzrə 26,9%, sahə üzrə 13,7%) icarəyə verilmişdir. 

2016-cı ilin müvafiq göstəriciləri ilə müqayisədə 2017-ci ildə ƏMDK-nin 

sərəncamında olan qeyri-yaşayış sahələrinin sayı 218 ədəd azalmış, sahəsi isə 27,3 

min m2 artmışdır ki, həmin qeyri-yaşayış sahələrinin sayı Bakı şəhəri üzrə 229 ədəd, 

sahəsi 1,8 min m2 azalmış, ölkənin digər şəhər və rayonları üzrə isə qeyri-yaşayış 

sahələrinin sayı 11 ədəd, sahəsi isə 29,1 min m2 artmışdır. 

2016-cı ildə ƏMDK tərəfindən icarəyə verilmiş qeyri-yaşayış sahələrinin sayı 

ümumilikdə 306 ədəd və 42,1 min m2 azalmışdır ki, bundan Bakı şəhəri üzrə 232 ədədi 

və 34,0 min m2, ölkənin digər şəhər və rayonları üzrə isə 74 ədədi və 8,1 min m2 

olmuşdur. 

2018-ci ilin 01 yanvar tarixinə dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar üzrə 

icarəyə verilmiş qeyri-yaşayış sahələrinin sayı 473 ədəd, sahəsi 118,8 min m2 təşkil 

etmişdir ki, bundan 169 ədəd və 65,2 min m2 Bakı şəhərinin, 304 ədəd və 65,2 min m2 

ölkənin digər şəhər və rayonların payına düşmüşdür. 2017-ci il 01 yanvar tarixinə 

müvafiq göstəricilərlə müqayisədə dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar üzrə 

icarəyə verilmiş qeyri-yaşayış sahələrinin Bakı şəhəri üzrə sayı 7 ədəd və 0,8 min m2, 

ölkənin digər şəhər və rayonları üzrə isə 7 ədəd və 2,3 min m2 azalmışdır. 

2017-ci ilin 01 yanvar tarixinə kommersiya prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərən 

müəssisə və təşkilatlar üzrə icarəyə verilmiş qeyri-yaşayış sahələrinin sayı 970 ədəd, 

sahəsi 135,6 min m2 təşkil etmişdir ki, bundan 532 ədəd və 99,2 min m2 Bakı şəhərinin, 

447 ədəd və 36,3 min m2 ölkənin digər şəhər və rayonlarının payına düşmüşdür. 2017-ci 

il 01 yanvar tarixinə müvafiq göstəricilərlə müqayisədə kommersiya prinsipləri əsasında 

fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatlar üzrə icarəyə verilmiş qeyri-yaşayış sahələrinin 

Bakı şəhəri üzrə sayı 216 ədəd və 57,1 min m2, ölkənin digər şəhər və rayonları üzrə 

isə 67 ədəd və 5,6 min m2 azalmışdır. 

Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 29 noyabr tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə müəyyən 

edilmiş icarə haqqının minimum icarə haqqı tariflərinə uyğun olaraq daşınmaz dövlət 

əmlakının icarəyə verilməsi üzrə 1,0 m2 qeyri-yaşayış sahəsi üçün hesablanmış illik 
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icarə haqqı orta hesabla dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda 2016-cı ildə 0,9 

manat, 2017-ci ildə 1,0  manat, kommersiya prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərən 

müəssisə və təşkilatlarda daşınmaz dövlət əmlakının icarəyə verilməsi üzrə 2016-cı ildə 

12,9 manat, 2017-ci ildə 13,4  manat təşkil etmişdir.  

Qeyd etmək olar ki, qeyri-yaşayış sahələri üzrə icarə haqlarının bazar qiymətlərinə 

uyğunlaşdırılması üçün dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən müəssisə və təşkilatlarda, 

kommersiya prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatlarda, habelə 

səhmlərinin tamamilə və ya nəzarət zərfinin dövlət mülkiyyətində saxlanılması barədə 

qərar qəbul olunmuş səhmdar cəmiyyətlərinə məxsus daşınmaz əmlakın bir qayda 

olaraq müsabiqələr əsasında icarəyə verilməsi, eyni zamanda icarə müqavilələrində 

icarə haqqı ilə yanaşı balanssaxlayıcıların icarəyə verilmiş aktivlərin saxlanılmasına 

(istismarı, qulluq və təmizlənməsinə) çəkilən xərclərinin tam məbləğdə hesablanması və  

onlara ödənilməsi şərtinin əks olunması məqsədəuyğun olardı. 

Hesablama Palatası tərəfindən həyata keçirilən nəzarət tədbirləri zamanı müəyyən 

olunmuşdur ki, dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən təşkilatların tabeliyində yaradılan 

təsərrüfathesablı müəssisələr tərəfindən kənar hüquqi və fiziki şəxslərlə xidmət 

müqavilələri bağlanılarkən dövlət mülkiyyətində olan və həmin şəxslər tərəfindən 

kommersiya məqsədləri üçün istifadə edilən torpaq sahələrinə görə icarə 

müqavilələrinin bağlanması, dövlət büdcəsinə müvafiq icarə haqlarının hesablanması və 

ödənilməsi təmin edilmir. 

Hesablama Palatasına Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsindən təqdim edilən 

məlumatlara görə, Komitənin sərəncamında 2017-ci ildə 693 ədəd və 10519,2 min 

m2icarədə olan torpaq sahələri mövcud olmuşdur ki, bu 2016-cı ilin müvafiq 

göstəricilərindən 18 ədəd və 177,2 min m2 çox olmuşdur. Bu sahələrdən 2017-ci il 

ərzində 39-u və 366,0 min m2-i özəlləşdirilmişdir ki, dövlət büdcəsinə həmin sahələr 

üzrə hesablanmış icarə haqqı tam məbləğdə (79,1 min manat) ödənilmişdir. Nəticədə 

Komitənin sərəncamında mövcud icarə müqavilələri olan torpaq sahələri 01.01.2018-ci 

il tarixə 654 ədəd və 10153,9 min m2 təşkil etmişdir ki, bu 01.01.2017-ci il tarixə müvafiq 

göstəricilərdən 1 ədəd və 99,7 min m2 az olmuşdur. 

Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar üzrə 

2017-cı ilin dövlət büdcəsində 8000,0 min manat məbləğində müəyyən edilmiş tapşırıq 

5306,6 min manat və ya 66,3% icra edilmiş, proqnozda nəzərdə tutulan məbləğə qarşı 

dövlət büdcəsinə 2693,4 min manat və ya 33,7% az vəsait daxil olmuşdur. Bu, 2016-cı il 

üzrə müvafiq icra göstəricisindən 502,9 min manat, yəni 8,7%, 2015-ci il üzrə müvafiq 
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icra göstəricisindən isə 2185,3 min manat, yəni 29,2% azdır. Bu mənbə üzrə 

daxilolmalar 2015-ci və 2016-cı illərdə 6000,0 min manat illik proqnozlara qarşı müvafiq 

olaraq 7491,9 min manat (124,9%) və 5809,5 min manat (96,8%) olmuşdur. 

Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsi prosesinin bütün 

mərhələlərində təşkilatçı, iştirakçı, məsul və səlahiyyətli olan mərkəzi və yerli icra 

hakimiyyəti orqanlarının bu istiqamətdə fəaliyyətinin daha sıx koordinasiya edilməsi, 

bilavasitə onların arasında mütəmadi və operativ məlumat mübadiləsi mövcud 

potensialın səfərbər edilməsinə və hesablanmış icarə haqqı məbləğlərinin dövlət 

büdcəsinə tam ödənilməsinə şərait yaratmaqla Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 

üçün büdcə-vergi siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri olan i dövlət torpaqlarının 

icarəyə verilməsindən əldə olunan gəlirlərin büdcəyə daxilolma əmsalının artırılmasını 

təmin etmiş olar.  

Aksiz markalarının satışından daxilolmalar üzrə 2017-ci ilin dövlət büdcəsində 

5000,0 min manat məbləğində proqnoz məbləği müəyyən edilmiş, il ərzində büdcə 

gəlirləri təsnifatının “Mal və xidmətlərin satışından daxilolmalar” köməkçi bölməsinin 

“Dövlət əmlakının satışından daxilolmalar” paraqrafının “Aksiz markalarının satışından 

daxilolmalar” yarımmaddəsi üzrə dövlət büdcəsinə 4443,4 min manat məbləğində vəsait 

daxil olmuşdur ki, bu, müvafiq proqnoz göstəricisindən 556,6 min manat və ya 

11,1%azdır, 2016-cı ilin icra göstəricisindən (5000,0 min manat proqnoza qarşı 6314,4 

min manat) 1871,0 min manat və ya 29,6% azdır, 2015-ci ilin icra göstəricisindən 

(3000,0 min manat proqnoza qarşı 4112,1 min manat) isə 331,3 min manat və ya 8,1% 

çoxdur. 2017-ci ildə aksiz markalarının satışından daxilolmaların proqnozla və 2016-cı 

ilin müvafiq icra göstəricisi ilə müqayisədə azalması hesabat ilində aksiz markası ilə 

markalanmalı olan mallardan idxal həcminin pivə üzrə 46,4% və ya 173,35 min dkl., 

digər spirtli içkilər üzrə 53,7% və ya 51,55 min dkl., tərkibində tütün olan siqarlar, ucları 

kəsilmiş siqarlar və nazik siqarlar üzrə 75,0% və ya 0,03 mln. ədəd, tərkibində tütün 

olan siqaretlər üzrə 18,6% və ya 1731,43 mln. ədəd artdığı, daxili istehsal həcminin isə 

pivə üzrə 39,5% və ya 1289,7 min dkl. artdığı, digər spirtli içkilər üzrə 3,8% və ya 61,7 

min dkl., papiros və siqaretlər üzrə 25,0% və ya 414,6 mln. ədəd azaldığı şəraitdə baş 

vermişdir. 

Eyni zamanda, “Dövlət əmlakının satışından daxilolmalar” paraqrafı üzrə dövlət 

büdcəsinə əlavə olaraq “Nəzarət markalarının satışından daxilolmalar” yarımmaddəsi 

üzrə 811,7 min manat, “Məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı əsasında dövlət 



 
 

63 

 

mülkiyyətinə keçməklə müsadirə edilmiş əmlakın satışından daxilolmalar” yarımmaddəsi 

üzrə 605,7 min manat vəsait əldə edilmişdir. 

Mərkəzi Bankın mənfəətindən ayırmalar üzrə 2017-ci ildə dövlət büdcəsinə 

250000,0 min manat məbləğində vəsaitin yönəldilməsi nəzərdə tutulmuş, müəyyən 

edilmiş proqnoz tam olaraq icra edilərək müvafiq məbləğ 2016-cı il ərzində Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən istehsal olunan təbii qazın daxili bazarda 

maya dəyərinin aşağı qiymətə satışına (Tarif Şurasının müəyyən etdiyi qiymətə, əsasən 

əhaliyə) görə yaranmış zərərin örtülməsi üçün subsidiyanın verilməsinə 

istiqamətləndirilmişdir. 

2015-2016-cı illərdə olduğu kimi 2017-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsində də 

büdcədən verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar sair daxilolmalara aid edilmiş, eyni 

zamanda Azərbaycan Respublikasının dövlət zəmanəti ilə kredit təşkilatlarından alınmış 

kreditlər üzrə daxilolmalar da 2017-ci il dövlət büdcəsi layihəsində sair daxilolmalara aid 

edildiyindən “Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu”nun formalaşmasının 

mədaxil mənbələrində göstərilməmiş, bunlarla yanaşı ayrıca mədaxil mənbəyi kimi 

göstərilməyərək Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fonduna bərpa edilməsi 

üzrə daxilolmalar sair daxilolmalara, vahid xəzinə hesabının qalığının (sərbəst qalığın) 

idarəetməyə verilməsindən daxilolmalar isə sair vergi daxilolmalarına aid edilmişdir. 

Büdcədən verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar büdcə gəlirləri təsnifatının 

paraqrafları səviyyəsində təqdim olunmuş müqayisəli məlumatlara uyğun olaraq 

“Mülkiyyətdən gəlirlər” köməkçi bölməsinin “Dövlət qeyri-maliyyə təşkilatlarından alınmış 

büdcə ssudaları üzrə faizlər” yarımmaddəsi üzrə 2017-ci ildə 5948,0 min manat nəzərdə 

tutulmuş, il ərzində dövlət büdcəsinə 5387,0 min manat məbləğində vəsait daxil 

olmuşdur ki, bu da proqnoz göstəricidən 561,0 min manat və ya 9,4% az, 2016-ci ilin 

icra göstəricisindən (1342,7 min manat) 4044,3 min manat və ya 4,0 dəfə çoxdur. 

Təqdim olunmuş icra məlumatlarına əsasən qeyd olunan mənbə üzrə daxilolmalar 

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC tərəfindən həyata keçirilən əsas borc və faiz 

ödənişlərindən ibarət olmuşdur.  

Əvvəlki illərdə olduğu kimi 2017-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsində də büdcədən 

verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar sair daxilolmalara aid edilmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, təqdim olunmuş Hesabat sənədlərində qeyd  olunan 

mənbə büdcədən verilmiş kreditlər üzrə  daxilolmalar göstərilsə də, faktiki olaraq son 

illərdə dövlət büdcəsinin xərc hissəsində büdcə ssudası adlı xərc maddəsi nəzərdə 

tutulmadığından həmin məbləğin büdcə ssudası adı ilə digər mənbələrdən verildiyini 
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nəzərə alaraq  bu mənbə üzrə daha əsaslı proqnoz (bağlanmış müqavilələr və ödəniş 

qrafiklərinə əsasən) və icra  qiymətləndirmə sisteminin yaradılması zəruridir.  

Azərbaycan Respublikasının dövlət zəmanəti ilə kredit təşkilatlarından alınmış 

kreditlər üzrə daxilolmalar 2017-ci ilin dövlət büdcəsində büdcə gəlirləri təsnifatının 

paraqrafları səviyyəsində təqdim olunmuş müqayisəli məlumatlara uyğun olaraq 

“Mülkiyyətdən gəlirlər” köməkçi bölməsinin “Dövlət maliyyə təşkilatlarından kreditlərin 

istifadəsinə görə təkrar borc sazişləri əsasında alınan faizlər” yarımmaddəsində 2213,0 

min manat nəzərdə tutulsa da, il ərzində dövlət büdcəsinə bu mənbə üzrə vəsait daxil 

olmamışdır. Ümumiyyətlə adı çəkilən mənbə üzrə müvafiq daxilolmaların son illərdə 

nəzərəçarpacaq dərəcədə aşağı səviyyədə icra olunması bu mənbə üzrə proqnoz 

risklərinin real qiymətləndirilməsini  zəruri etmişdir. 

Qeyd olunduğu kimi, 2017-ci il dövlət büdcəsində “Dövlət zəmanəti ilə alınan 

borcların Təminat Fondu”na bərpa edilməsi üzrə daxilolmalar nəzərdə tutulmamış, lakin 

bir sıra təşkilatlar tərəfindən Fond qarşısında olan öhdəliyin yerinə yetirilməsi ilə 

76745,9 min manat vəsait (o cümlədən, 68,9 mln. manat Serbiya Respublikasına 

verilmiş kreditlərdən daxilolmalar, 7,8 mln. manatı isə Fondun daxilolma mənbələri üzrə) 

daxil olmuşdur. Həmin mənbə üzrə 2015-ci və 2016-cı illərdə də daxilolmalar 

proqnozlaşdırılmamış, müvafiq olaraq 8281,4 min manat və 7077,9 min manat vəsait 

əldə edilmişdir.  

“Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu” məqsədli büdcə fondunun 

formalaşması üçün dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirlərindən 2016-cı və 2017-ci 

illərdə ildə vəsaitlər ayrılmamışdır. Bununla yanaşı qeyd edək ki, Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30 dekabr 2016-cı il tarixli 760s nömrəli sərəncamı ilə 

2016-cı il dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərində birdəfəlik təyinat üçün 

nəzərdə tutulmuş vəsaitdən qənaət olunmuş məbləğdən 1250000,0 min manat Təminat 

Fonduna, həmin Fonddan isə qalıq vəsait də nəzərə alınmaqla 2290300,0 min manat 

dövlət mülkiyyətində olan səhmdar cəmiyyətlərinin və müəssisələrin dövlət zəmanəti ilə 

cəlb etdikləri kreditlərin bağlanılması üçün Mərkəzi Banka yönəldilmişdir. 

Eyni zamanda aparılmış təhlillər nəticəsində qeyd etmək olar ki, 31.12.2016-cı il 

tarixə Təminat Fondunun manat hesabında olan qalığı 191,5 min. manat, Mərkəzi 

Bankdakı valyuta hesabında 164,5 mln. ABŞ dolları, yerləşmədə olan vəsait qalığı isə 

(“Azər-Türk Bank” ASC) 27,2 mln. ABŞ dolları təşkil etmişdir. 

Hesabat ilində isə Təminat Fonduna 4456,8 mln. manat daxil olmuşdur ki, bunun 

da 4380,1 mln. manatı Mərkəzi Bankın sərbəst mənfəəti hesabına, 68,9 mln. manatı 
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Serbiya Respublikasına verilmiş kreditlərin qaytarılması, 4,3 mln. manatı Cənub Qaz 

Dəhlizinə kredit ayrılması üçün verilmiş dövlət zəmanətinin verilməsinə görə alınan 

haqq, 1,2 mln manatı isə “Azər-Türk Bank” ASC-də yerləşdirilmiş vəsaitlərdən faiz 

daxilolmalarından, təqribən 2,3 mln. manat isə təkrar borc sazişlərindən və faiz 

daxilolmalarından ibarət olmuşdur. 

Ötən illərin müvafiq rəylərində göstərildiyi kimi, vaxtlı-vaxtında dövlət zəmanətli 

borc öhdəliklərini yerinə yetirə bilmədikləri üçün “Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların 

Təminat Fondu”ndan bir çox icraçı təşkilatlara iri həcmli vəsaitlərin yönəldilməsinə 

baxmayaraq, qeyd olunan mənbə üzrə icra səviyyəsi aşağı olaraq qalır. “Büdcə sistemi 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 5.2-ci  maddəsinə uyğun olaraq, 

Təminat Fondunun gəlirlərinin dövlət büdcəsi gəlirlərinin sair daxilolmalarının tərkibində 

deyil, bilavasitə Təminat Fondunun formalaşması mənbəyinə aid edilməklə, xərclərinin 

isə ayrıca göstərilməsini məqsədəmüvafiq hesab edirik. 

Vahid xəzinə hesabının qalığının (sərbəst qalığın) istifadəsi və idarəetməyə 

verilməsindən daxilolmalar büdcə gəlirləri təsnifatının “Xarici iqtisadi fəaliyyətlə bağlı 

vergilər” köməkçi bölməsinin “Sərbəst qalıq vəsaitlərinin idarə edilməsindən 

daxilomalar” paraqrafında verilərək 2017-ci ildə nəzərdə tutulmuş 3074,0 min manata 

qarşı dövlət büdcəsinə 7153,9 min manat məbləğində vəsait daxil olmuşdur ki, bu da 

proqnoz göstəricidən 4079,9 min manat və ya 2,3 dəfə çoxdur. İcra edilmiş məbləğ 

2015-ci ilin icra göstəricisindən (4546,1 min manat) isə 2607,8 min manat və ya 1,6 dəfə 

çox, 2016-cı ilin icra göstəricisindən (17136,0 min manat) 9982,2 min manat və ya 2,4 

dəfə azdır. 2017-ci ildə bu mənbə üzrə daxil olmuş vəsaitin 2704,2 min manatı 

“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC-dən, 4449,6 min manatı “Kapital Bank” ASC-dən 

daxil olmuşdur. 

2016-cı ildə olduğu kimi, qeyd olunan mənbə üzrə icra faizinin nəzərəçarpacaq 

dərəcədə artımı idarəetməyə və depozitə yerləşdirilmiş vəsaitlərdən əldə olunan 

gəlirlərin əvvəlki illər üzrə düzgün proqnozlaşdırılmaması və hesabat ilinin sonunda 

həmin vəsaitlərin fakt üzrə büdcəyə qaytarılması ilə bağlı olmuşdur. 

Təqdim olunmuş məlumatlara əsasən 01.01.2017-ci il tarixə sərbəst qalığının 

məbləği 2307192,8 min manat,  01.01.2018-ci il tarixə isə 1644645,1 min manat təşkil 

etmişdir.  

Vahid xəzinə hesabının qalığının əsas azalma səbəbi kimi 586730,5 min manat 

məbləğində vəsaitin büdcə kəsirinə yönəldilməsini qeyd etmək olar. 
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III BÖLMƏ. DÖVLƏT BÜDCƏSİ XƏRCLƏRİNİN İCRASI 

 

3.1. Dövlət büdcəsi xərclərinin funksional təsnifat üzrə icra vəziyyəti 

 

2017-ci il dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim edilmiş hesabatın funksional 

təsnifat üzrə təhlili göstərir ki, il ərzində dövlət büdcəsinin icrası prosesində 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən funksional təsnifatın bölmələrində 

bir sıra dəyişikliklər aparılmış və bu dəyişikliklər “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanunu əsas gətirilərək həyata keçirilmişdir (Cədvəl 15).    

 

Cədvəl 15. 2017-cı il dövlət büdcəsinin icrası prosesində aparılmış dəyişikliklər barədə 

məlumat  
 

Xərclərin istiqamətləri 
Qanunla təsdiq 
edilmiş məbləğ 

İl ərzində edilmiş 
dəyişikliklərdən 

sonra 

Fərq 

manat % 

Ümumi dövlət 
xidmətləri 

2916330479,0 2852680479 -63650000,0 -2,2 

qanunvericilik və icra 
hakimiyyəti orqanlarının 
saxlanılması xərcləri 

622596552 613447967 -9148585,0 -1,5 

elm xərcləri 118545440 118044025 -501415,0 -0,4 

dövlət borcuna və 
öhdəliklərinə xidmət 
edilməsi ilə bağlı xərclər 

1641799723 1587799723 -54000000,0 -3,3 

Məhkəmə hakimiyyəti, 
hüquq mühafizə və 
prokurorluq 

1223770473,0 
1223770473 0,0 0,0 

məhkəmə hakimiyyəti 51858829 52615649 756820,0 1,5 

digər kateqoriyalara aid 
edilməyən xidmətlər 

186276936 185520116 -756820,0 -0,4 

Təhsil 1791194875,0 1781194875 -10000000,0 -0,6 

məktəbəqədər təhsil 170404253 170581058 176805,0 0,1 

ümumi təhsil 933517278 956932013 23414735,0 2,5 

İlk peşə-ixtisas təhsili 28991718 26858478 -2133240,0 -7,4 

orta ixtisas təhsili 42887794 37557261 -5330533,0 -12,4 

ali təhsil 41383900 191041826 149657926,0 361,6 

əlavə təhsil 3779189 3699435 -79754,0 -2,1 

təhsil sahəsində digər 
müəssisə və tədbirlər 
 

570230743 394524804 -175705939,0 -30,8 

Səhiyyə 746713758,0 743713758 -3000000,0 -0,4 

poliklinikalar və 
ambulatoriyalar 

113698023 113633500 -64523,0 -0,1 
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xəstəxanalar 341463130 341872193 409063,0 0,1 

səhiyyə sahəsində digər 
xidmətlər 

5285195 6842795 1557600,0 29,5 

səhiyyə sahəsində 
tətbiqi tədqiqatlar 

5065465 4923345 -142120,0 -2,8 

səhiyyə sahəsinə aid 
edilən digər xidmətlər 

281201945 276441925 -4760020,0 -1,7 

Sosial müdafiə və 
sosial təminat 

2351992337,0 2347401137 -4591200,0 -0,2 

sosial müdafiə xərcləri 2068029218 2063013218 -5016000,0 -0,2 

sosial təminat xərcləri 283863119 284287919 424800,0 0,1 

Mədəniyyət, incəsənət, 
informasiya, bədən 
tərbiyəsi və digər 
kateqoriyalara aid 
edilməyən sahədə 
fəaliyyət 

282494247,0 272585447 -9908800,0 -3,5 

mədəniyyət və incəsənət 
sahəsində fəaliyyət 

121566271 123836060 2269789,0 1,9 

bədən tərbiyəsi, gənclər 
siyasəti və turizm 

38645224 38876702 231478,0 0,6 

digər kateqoriyalara aid 
edilməyən fəaliyyət 

65201442 52791375 -12410067,0 -19,0 

Mənzil və kommunal 
təsərrüfatı 

304210693,0 
304210693 0,0 0,0 

mənzil təsərrüfatı 31306635 31576635 270000,0 0,9 

kommunal təsərrüfatı 
260392058 260122058 -270000,0 -0,1 

Kənd təsərrüfatı, meşə 
təsərrüfatı, balıqçılıq, 
ovçuluq və ətraf 
mühitin mühafizəsi 

517434245,0 
517434245,0 0,0 0,0 

balıqçılıq və ovçuluq 2786021 2807736 21715,0 0,8 

ətraf mühitin mühafizəsi 14950630 14928915 -21715,0 -0,1 

Sənaye, tikinti və 
faydalı qazıntılar 

2712126000,0 2710626000 -1500000,0 -0,1 

tikinti 2695276000 2693776000 -1500000,0 -0,1 

Nəqliyyat və rabitə 101838073,0 101838073 0,0 0,0 

nəqliyyat 98155073 100455073 2300000,0 2,3 

rabitə 3683000 1383000 -2300000,0 -62,4 

Əsas bölmələrə aid 
edilməyən xidmətlər 

1554279393,0 1646929393 92650000,0 6,0 

ehtiyat fondları 301500000 400550000 99050000,0 32,9 

əsas bölmələrə aid 
edilməyən sair xərclər 

955779393 949379393 -6400000,0 -0,7 

Yekun (bölmələr) 17 491 000 000 17 491 000 000 0,0 0,0 

 

 Ümumilikdə  3 bölmə üzrə nəzərdə tutulmuş vəsaitin məbləği sabit saxlanılmış, 

Cədvəl 15-dən də göründüyü kimi, 4 bölmə üzrə məbləğ dəyişdirilməsə də, bölmə 
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daxilində dəyişikliklər edilmiş, 6 bölmə üzrə  vəsait  92650,0 min manat məbləğində 

azaldılmış, 1  bölmə üzrə isə eyni məbləğdə artırılmışdır. Dövlət büdcəsi xərclərinin 

funksional təsnifatı üzrə aparılmış dəyişikliklər Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin bir sıra sərəncamlarının icrası ilə bağlı olmuşdur.  

Hesabat ilində funksional təsnifatın Qanunla təsdiq edilmiş bölmə və köməkçi 

bölmə, həmçinin funksional təsnifatın paraqrafları və iqtisadi təsnifatın bölmə, köməkçi 

bölmə, paraqraf, maddə və yarımmaddə səviyyəsində aparılmış dəyişikliklər “Büdcə 

sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 18.4-cü maddəsinə əsasən 

həyata keçirilmişdir. Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının 2016-cı ilin 

dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı Rəyində də qeyd edildiyi kimi,  “Normativ hüquqi aktlar 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununun 64.4-cü maddəsinə 

əsasən “Normativ hüquqi aktda dövlət orqanının səlahiyyətlərinin həddindən artıq 

ümumiləşdirilmiş formada müəyyən edilməsinə, “orqan edə bilər”, “bir qayda olaraq”, 

“müstəsna hallarda yol verilir”, “orqan öz səlahiyyətləri daxilində”, “zərurət olduqda” və 

bunlara bənzər qeyri-müəyyən ifadələrdən istifadə olunmasına yol verilmir”. Həmçinin, 

“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya 

Qanununun 75.2-ci maddəsinə əsasən “Yeni normativ hüquqi aktın qəbul edilməsi ilə 

əlaqədar olaraq zəruri hallarda qüvvədə olan normativ hüquqi aktlarda onları qəbul 

etmiş orqan tərəfindən müvafiq dəyişikliklər edilir”. Dövlət büdcəsinin funksional 

təsnifatının bölmə və köməkçi bölmələri üzrə xərclərinin qanunla təsdiq edildiyini  

nəzərə alaraq  növbəti büdcə ili üçün qəbul edilmiş qanunda dəyişikliklərin qanunla 

təsdiqindən sonra müvafiq xərc istiqamətlər üzrə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 

tərəfindən dəyişikliklər edilməlidir. Qeyd olunanları və “Normativ hüquqi aktlar 

haqqında” Azərbaycan Respublikasinin Konstitusiya Qanununun tələblərini nəzərə 

alaraq “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 18.4-cü 

maddəsində dəyişikliklərin edilməsini təklif edirik. 

Beləliklə, hesabat ilində aparılmış dəyişiklikləri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

1. Məbləği azaldılmış funksional bölmələr. Hesabat ilində, Cədvəl 15-dən də 

göründüyü kimi, 6 bölmə üzrə müvafiq Qanunla təsdiq edilmiş məbləğ ümumilikdə 

92650,0 min manat azaldılmışdır. Mütləq ifadədə ən böyük azalma 63650,0 min manat 

məbləğində “Ümumi dövlət xidmətləri” bölməsinin payına düşür və bu məbləğ cəmi 

azaldılmış məbləğin 68,7%-ə bərabərdir. Nisbi ifadədə isə ən böyük azalma 3,5% 

səviyyəsində “Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər 

kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət” bölməsi üzrə müşahidə edilmişdir.  
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2. Məbləği artırılmış bölmə. Hesabat ilində digər bölmələrdən azalmalar hesabına 

yalnız “Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər” bölməsi üzrə təsdiq edilmiş məbləğ 

artırılmışdır və bu artım cəmi azalma məbləğinə bərabər olmaqla 92650,0 min manat 

təşkil etmişdir. Həmin bölmə üzrə təsdiq edilmiş məbləğ 6,0% artırılaraq 1646929,4 min 

manat məbləğində icra olunmuşdur. Qeyd edək ki, bu bölmənin tərkibində “Əsas 

bölmələrə aid edilməyən sair xərclər” köməkçi bölməsinin təsdiq edilmiş məbləği üzrə 

646400,0 min manat azalma da nəzərə almaqla “Ehtiyat fondları” köməkçi bölməsi 

99050,0 min manat artırılmışdır. Bu artım həmin köməkçi bölmə üzrə təsdiq edilmiş 

məbləğin 32,9% artımına gətirib çıxarmışdır.  

3. Məbləği sabit saxlanılan bölmələr. Hesabat ilində ümumilikdə 7 bölmə üzrə 

təsdiq edilmiş vəsaitin məbləği sabit saxlanılsa da, onlar arasında 4 bölmənin tərkibində 

köməkçi bölmələr səviyyəsində dəyişikliklər edilmişdir. Belə ki, “Müdafiə”, “Yanacaq və 

enerji” və “İqtisadi fəaliyyət” bölmələri üzrə heç bir dəyişiklik aparılmamış, “Məhkəmə 

hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq”, “Mənzil və kommunal təsərrüfatı”, “Kənd 

təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi” və 

“Nəqliyyat və rabitə” bölmələrinin məbləği sabit saxlanılmaqla köməkçi bölmələr üzrə 

vəsaitin məbləğin dəyişdirilmişdir.   

2017-ci ilin dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim edilmiş məlumata əsasən, 

cəmi məbləği dəyişdirilmiş funksional bölmələr, həmçinin sabit saxlnılmaqla köməkçi 

bölmələr üzrə aparılmış dəyişikliklər nəzərə alınmaqla ümumilikdə 93928,5 min manat 

məbləğində dəyişiklikyin aparıldığını qeyd etmək olar. Bu isə, nəzərdə tutulmuş və icra 

edilmiş dövlət büdcəsi xərclərinin müvafiq olaraq  0,5%-ə və 0,6%-ə bərabərdir.  

 Funksional təsnifat üzrə büdcə xərclərinin təhlili göstərir ki, 6 bölmə üzrə icra 

səviyyəsi büdcə xərclərinin ümumi icra səviyyəsindən (98,1%) çox, 8 bölmə üzrə isə 

aşağı olmuşdur. 

 2017-ci ilin proqnoz göstəriciləri ilə müqayisədə ən çox icra səviyyələri əsasən 

“Sosial müdafiə və sosial təminat” (100,1%), “Yanacaq və enerji” (100,0%), “Sənaye, 

tikinti və faydalı qazıntılar” (99,9%) bölmələrinin payına düşmüşdür. Ən aşağı icra 

səviyyəsi isə “Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər 

kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət” (92,9%), “Ümumi dövlət xidmətləri” 

(93,9%), “Səhiyyə” (94,8%) bölmələri üzrə olmuşdur ki, bu da büdcə xərclərinin ümumi 

icra səviyyəsindən (98,1%) aşağıdır. 

 Göründüyü kimi “Sosial müdafiə və sosial təminat” bölməsi üzrə icra, hətta 

proqnoz səviyyəsini də üstələmişdir ki, bu da hesabat ilində Azərbaycan 
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Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna dövlət büdcəsindən ayırmaların 

(transfert) proqnozla müqayisədə 9000,0 min manat çox icra edilməsi ilə bağlı 

olmuşdur. 

2016-cı illə müqayisədə məbləğ ifadəsində ən böyük artımlar əsasən 455,7 mln. 

manat olmaqla “İqtisadi fəaliyyət”, 428,5 mln. manat olmaqla “Müdafiə”, 60,4 mln. manat 

olmaqla “Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq” bölmələri üzrə, ən çox 

azalmalar isə 434,1 mln. manat olmaqla “Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən 

tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət”, 295,1 mln. manat 

olmaqla “Sosial müdafiə və sosial təminat”, 225,0 mln. manat olmaqla “Ümumi dövlət 

xidmətləri”, 116,7 mln. manat olmaqla “Mənzil və kommunal təsərrüfatı” bölmələri üzrə 

olmuşdur (Cədvəl 16 ). 

 

Cədvəl 16. Dövlət büdcəsi xərclərinin funksional təsnifat üzrə 2016-2017-ci illərdə icrası, 
mln. manatla  
 

Göstəricilər 
2016-cı il 

icra 

2017-ci il icra 
2016-cı illə 
müqayisə 

proqnoz İcra fərq faizlə fərq faiz 

XƏRCLƏRİN CƏMİ 17751284 17941000,0 17594478,0 -346 522 98,1 -156 805,7 99,1 

Ümumi dövlət xidmətləri 2904413,8 2852680,5 2679396,3 -173 284 93,9 -225 017,5 92,3 

o cümlədən:               

qanunvericilik və icra hakimiyyəti, 
yerli  özünüidarəetmə orqanlarının 
saxlanılması  xərcləri 

470063,3 613448,0 552220,5 -61 228 90,0 82 157,2 117,5 

beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq 
təşkilatlara üzvlük haqqı xərcləri 

253063 234245,4 207333,0 -26 912 88,5 -45 730,0 81,9 

elm xərcləri 110248,2 118044,0 109819,3 -8 225 93,0 -428,9 99,6 

başqa kateqoriyalara aid 
edilməyən ümumi dövlət xidməti 
xərcləri 

14437,5 15043,4 12322,3 -2 721 81,9 -2 115,2 85,3 

dövlət borcuna və öhdəliklərinə 
xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər 

1769063,5 1587799,7 1513614,7 -74 185 95,3 -255 448,8 85,6 

yerli (bələdiyyə) büdcələrə verilən 
dotasiya 

5188,3 5200,0 5186,5 -14 99,7 -1,8 100,0 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
büdcəsinə verilən dotasiya 

282350 278900,0 278900,0 0,0 100,0 -3 450,0 98,8 

Müdafiə 2192730,2 2642092,7 2621265,1 -20 828 99,2 428 534,9 119,5 

o cümlədən:               

müdafiə qüvvələri 2077233,4 1269905,1 1250825,8 -19 079 98,5 -826 407,6 60,2 

milli təhlükəsizlik 110366,2 111929,1 110640,6 -1 289 98,8 274,4 100,2 

müdafiə və təhlükəsizlik 
sahəsində tətbiqi tədqiqatlar 

2364,8 2642,1 2471,4 -171 93,5 106,6 104,5 

digər kateqoriyalara aid edilməyən 
xərclər 

2765,8 1257616,3 1257327,3 -289 100,0 1 254 561,5 
454,6 
dəfə 

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-
mühafizə və prokurorluq 

1117133,7 1223770,5 1177568,8 -46 202 96,2 60 435,1 105,4 

o cümlədən:               

məhkəmə hakimiyyəti 48220,8 52615,7 49054,3 -3 561 93,2 833,5 101,7 
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hüquq-mühafizə 883496,9 927537,8 910046,5 -17 491 98,1 26 549,6 103,0 

prokurorluq 56865,8 58096,9 57833,5 -263 99,5 967,7 101,7 

digər kateqoriyalara aid edilməyən 
xidmətlər 

128550,3 185520,1 160634,5 -24 886 86,6 32 084,2 125,0 

Təhsil 1754389,2 1781194,9 1742690,4 -38 505 97,8 -11 698,8 99,3 

o cümlədən:               

məktəbəqədər təhsil 160553,5 170581,1 152969,0 -17 612 89,7 -7 584,5 95,3 

ümumi təhsil 1022581,5 956932,0 953757,0 -3 175 99,7 -68 824,5 93,3 

ilk-peşə ixtisas təhsili 27840,8 26858,5 26324,4 -534 98,0 -1 516,4 94,6 

orta ixtisas təhsili 38269,9 37557,3 36444,8 -1 113 97,0 -1 825,1 95,2 

ali təhsil 188400,1 191041,8 188071,0 -2 971 98,4 -329,1 99,8 

əlavə təhsil 3355 3699,4 3558,4 -141 96,2 203,4 106,1 

təhsil sahəsində digər müəssisə 
və tədbirlər 

313388,4 394524,8 381565,8 -12 959 96,7 68 177,4 121,8 

Səhiyyə 702503,2 743713,7 704726,6 -38 987 94,8 2 223,4 100,3 

o cümlədən:               

poliklinikalar və ambulatoriyalar 107294,3 113633,5 105596,0 -8 038 92,9 -1 698,3 98,4 

xəstəxanalar 342362,9 341872,2 320969,3 -20 903 93,9 -21 393,6 93,8 

səhiyyə sahəsində digər xidmətlər 6041,5 6842,8 6308,4 -534 92,2 266,9 104,4 

səhiyyə sahəsində tətbiqi 
tədqiqatlar 

4385,5 4923,3 4312,7 -611 87,6 -72,8 98,3 

səhiyyə sahəsinə aid edilən digər 
xidmətlər 

242419 276441,9 267540,2 -8 902 96,8 25 121,2 110,4 

Sosial müdafiə və sosial 
təminat 

2645241,8 2347401,1 2350165,2 2 764 100,1 -295 076,6 88,8 

o cümlədən:               

sosial müdafiə xərcləri 2612789 2063013,2 2067761,5 4 748 100,2 -545 027,5 79,1 

ondan:               

Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Sosial Müdafiə  Fonduna  
dövlət büdcəsindən ayırmalar 
(transfert) 

1246000 1270000,0 1279000,0 9 000 100,7 33 000,0 102,6 

sosial təminat xərcləri 32452,8 284287,9 282387,8 -1 900 99,3 249 935,0 8,7 dəfə 

sosial müdafiə və sosial təminat 
sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar 

  100,0 15,9 -84 15,9 15,9   

Mədəniyyət, incəsənət, 
informasiya, bədən tərbiyəsi və 
digər kateqoriyalara aid 
edilməyən sahədə fəaliyyət 

687390,9 272585,5 253301,4 -19 284 92,9 -434 089,5 36,8 

o cümlədən:               

mədəniyyət və incəsənət 
sahəsində fəaliyyət 

137147,7 123836,1 118590,4 -5 246 95,8 -18 557,3 86,5 

radio, televiziya və nəşriyyat 67261,1 57081,3 56877,0 -204 99,6 -10 384,1 84,6 

bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti 
və turizm 

447282,7 38876,7 38468,1 -409 98,9 -408 814,6 8,6 

digər kateqoriyalara aid edilməyən 
fəaliyyət 

35699,4 52791,4 39365,9 -13 425 74,6 3 666,5 110,3 

Mənzil və kommunal təsərrüfatı 416922,6 304210,7 300199,2 -4 011 98,7 -116 723,4 72,0 

o cümlədən:               

mənzil təsərrüfatı 112904,3 31576,6 31438,8 -138 99,6 -81 465,5 27,8 

kommunal təsərrüfatı 293996,7 260122,1 259265,6 -856 99,7 -34 731,1 88,2 

su təsərrüfatı 6923,5 11961,0 8961,0 -3 000 74,9 2 037,5 129,4 
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mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə 
bağlı digər xidmətlər 

3098,1 551,0 533,8 -17 96,9 -2 564,3 17,2 

Yanacaq və enerji 5738 3515,0 3515,0 0,0 100,0 -2 223,0 61,3 

o cümlədən:               

Yanacaq kompleksi 1015 1015,0 2500,0 1 485 246,3 1 485,0 2,5 dəfə 

enerji kompleksi 4723 2500,0 1015,0 -1 485 40,6 -3 708,0 21,5 

Kənd təsərrüfatı, meşə 
təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq 
və ətraf mühitin mühafizəsi 

585398,3 517434,2 506181,0 -11 253 97,8 -79 217,3 86,5 

o cümlədən:               

kənd təsərrüfatı 559432,6 479181,2 469845,0 -9 336 98,1 -89 587,6 84,0 

meşə təsərrüfatı 12040,7 12659,3 11970,9 -688 94,6 -69,8 99,4 

balıqçılıq və ovçuluq 2593,4 2807,7 2747,3 -60 97,8 153,9 105,9 

ətraf mühitin mühafizəsi 4369,8 14928,9 14624,4 -305 98,0 10 254,6 3,3 dəfə 

hidrometeorologiya tədbirləri 6961,8 7857,1 6993,4 -864 89,0 31,6 100,5 

Sənaye, tikinti və faydalı 
qazıntılar 

2707078,5 2710626,0 2707364,4 -3 262 99,9 285,9 100,0 

o cümlədən:               

sənaye 1340,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -1 340,2 0,0 

tikinti 2688646,8 2693776,0 2690514,7 -3 261 99,9 1 867,9 100,1 

ondan:               

dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu 
(investisiya xərcləri) 

2685749,5 2692000,0 2689301,3 -2 699 99,9 3 551,8 100,1 

faydalı qazıntılar 13591,5 12350,0 12349,7 -0,3 100,0 -1 241,8 90,9 

Geodeziya və xəritəçəkmə 3500 4500,0 4500,0 0,0 100,0 1 000,0 128,6 

Nəqliyyat və rabitə 89128,5 101838,1 101473,4 -365 99,6 12 344,9 113,9 

o cümlədən:               

nəqliyyat 85554 100455,1 100190,4 -265 99,7 14 636,4 117,1 

rabitə 3574,5 1383,0 1283,0 -100 92,8 -2 291,5 35,9 

İqtisadi fəaliyyət 319799,8 793007,7 775524,8 -17 483 97,8 455 725,0 2,4 dəfə 

o cümlədən:               

iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti 205979,3 185000,0 178246,2 -6 754 96,3 -27 733,1 86,5 

ondan           0,0   

Azərbaycan Respublikasında 
əhalinin mənzilə olan tələbatının 
ödənilməsi və vətəndaşların 
güzəştli şərtlərlə mənzil əldə 
etməsi xərcləri 

50000 150000,0 150000,0 0,0 100,0 100 000,0 300,0 

sahibkarlığa dəstək 155979,3 35000,0 28246,2 -6 754 80,7 -127 733,1 18,1 

iqtisadi fəaliyyətin digər sahələri 113820,5 606668,3 595939,2 -10 729 98,2 482 118,7 523,6 

iqtisadi fəaliyyət sahələri üzrə 
təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar 

  1339,4 1339,4 0,0 100,0 1 339,4   

Əsas bölmələrə aid edilməyən 
xidmətlər 

1623415,2 1646929,4 1614638,2 -32 291 98,0 -8 777,0 99,5 

o cümlədən:               

məqsədli büdcə fondları 261000 297000,0 297000,0 0,0 100,0 36 000,0 113,8 

ondan               

“Avtomobil Yolları” Məqsədli 
Büdcə Fondu 

261000 297000,0 297000,0 0,0 100,0 36 000,0 113,8 

“Dövlət zəmanəti ilə alınan 
borcların Təminat Fondu” 

0 0,0 0,0 0,0       
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ehtiyat fondları 1110453,6 400550,0 396209,5 -4 341 98,9 -714 244,1 35,7 

ondan:               

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Ehtiyat Fondu 

281480,8 200000,0 197500,2 -2 500 98,8 -83 980,6 70,2 

Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu 828972,8 200550,0 198709,3 -1 841 99,1 -630 263,5 24,0 

əsas bölmələrə aid edilməyən sair 
xərclər 

251961,6 949379,4 921428,7 -27 951 97,1 669 467,1 3,7 dəfə 

2017-ci ildə xarici valyuta 
mövqeyinin yenidən 
qiymətləndirilməsi üzrə yaranan 
fərq məbləği   

  56468,2 56 468   56 468,2   

 

 Hesabat ilində funksional təsnifatın bölmələrinin ümumi xərclərdə xüsusi çəkisinə 

görə 15,4%-lə “Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar” (2016-cı ildə 15,3%), 15,2%-lə 

“Ümumi dövlət xidmətləri” (2016-cı ildə 16,4%), 14,9%-lə “Müdafiə” (2016-cı ildə 

12,4%), 13,4%-lə “Sosial müdafiə və sosial təminat” (2016-cı ildə 14,9%) bölmələri daha 

çox çəkiyə malik olmuşlar. Göründüyü kimi 2016-cı ildən fərqli olaraq “Sənaye, tikinti və 

faydalı qazıntılar” bölməsi xüsusi çəkisinə görə ən böyük paya malik olmuşdur . 

 2017-ci ildə xərclərin proqnozla müqayisədə 346,5 mln. manat az icra olunması 

xərclərin “Sosial müdafiə və sosial təminat” bölməsi üzrə 2,8 mln. manat çox, “Ümumi 

dövlət xidmətləri” bölməsi üzrə 173,3 mln. manat, “Müdafiə” bölməsi üzrə 20,8 mln. 

manat, “Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq” bölməsi üzrə 46,2 mln. 

manat, “Təhsil” bölməsi üzrə 38,5 mln. manat, “Səhiyyə” bölməsi üzrə 39,0 mln. manat, 

“Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid 

edilməyən sahədə fəaliyyət” bölməsi üzrə 19,2 mln. manat, “Mənzil və kommunal 

təsərrüfatı” bölməsi üzrə 4,0 mln. manat, “Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, 

ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi” bölməsi üzrə 11,3 mln. manat, “Sənaye, tikinti və 

faydalı qazıntılar” bölməsi üzrə 3,3 mln. manat, “Nəqliyyat və rabitə” bölməsi üzrə 0,4 

mln. manat, “İqtisadi fəaliyyət” bölməsi üzrə 17,5 mln. manat  “Əsas bölmələrə aid 

edilməyən xidmətlər” bölməsi üzrə isə 32,3 mln. manat az icra olunması hesabına 

olmuşdur.  

 

 

3.1.1. Ümumi dövlət xidməti sahəsində büdcə vəsaitlərindən istifadə 

Hesabat ilində “Ümumi dövlət xidmətləri” bölməsi üzrə 2916330,5 min manat 

məbləğində vəsait təsdiq edilmiş, il ərzində isə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 

tərəfindən 63650,0 min manat azaldılaraq 2852680,5 min manat  məbləğində müəyyən 

olunmuşdur. Dövlət büdcəsinin icrası prosesində bölmə üzrə aparılmış dəyişiklik 

“Qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının saxlanılması xərcləri” köməkçi bölməsi 
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üzrə 9148,5 min manat, “Elm xərcləri” köməkçi bölməsi üzrə 501,4 min manat, “Dövlət 

borcu üzrə xidmətlər” köməkçi bölməsi üzrə 54000,0 min manat azalma ilə ifadə 

olunmuşdur. Bölmə üzrə azalma əsasən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları üzrə 

birdəfəlik təyinatlı vəsaitlərdən və dövlət xarici borclarının ödənilməsi ilə bağlı 

xərclərdən həyata keçirilmişdir. 

Beləliklə, aparılmış dəyişikliklərin nəticəsi olaraq 2017-ci ildə “Ümumi dövlət 

xidmətləri” bölməsi xərcləri dövlət büdcəsinin cəmi xərclərinin 15,9%-ni təşkil etməklə 

2852680,5 min manat təyinata qarşı 2679396,3 min manat və ya 93,9% icra edilmişdir. 

Bu məbləğ 2015-ci ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 906338,4 min manat və ya 

51,1%, 2016-cı illə müqayisədə isə 225017,5 min manat və ya 7,7% azdır (Cədvəl 17). 

2017-ci ildə dövlət büdcəsində bölmə üzrə icra olunmuş ümumi xərclərin əsas 

hissəsi, başqa sözlə 55,6%-i dövlət borcu üzrə xidmətlərin ödənilməsi ilə bağlı xərclərə 

yönəldilmişdir. 

 

Cədvəl 17. Dövlət büdcəsi xərclərində “Ümumi dövlət xidmətləri” bölməsi xərclərinin 
funksional təsnifat üzrə bölmə və köməkçi bölmələrin xüsusi çəkisi və icrası, min 
manatla.  
 

Funksional 
təsnifat üzrə 
bölmə və 
köməkçi 
bölmələrin adları  

2016-ci il (icra) 

2017-ci il 2017-ci il 

Müqayisə 

təyinat İcra  

Məbləğ 
 Xüsusi 
çəkisi 

Məbləğ 
Xüsusi 
çəkisi 

Məbləğ 
Xüsusi 
çəkisi 

Faiz 

2017-ci ilin icrasının  
2016-ci ilin icrası ilə 

2017-ci ilin icrasının 
təyinatla 

Məbləğ Faiz Məbləğ Faiz 

“Ümumi dövlət 
xidmətləri” böl-
məsi, o 
cümlədən 
köməkçi 
bölmələr üzrə 

2904413,8 16,4 2852680,5 15,9 2679396,3 15,2 93,9 -225017,5 92,3 -173284,2 93,9 

Qanunvericilik və 
icra hakimiyyəti, 
yerli 
özünüidarəetmə 
orqanlarının 
saxlanılması 
xərcləri 

470063,3 16,2 613448,0 21,5 552220,5 20,6 90,0 82157,2 117,5 -61227,5 90,0 

o cümlədən 

Qanunvericilik 
orqanları 

23469,7 5,0 23940,8 3,9 23783 4,3 99,3 313,3 101,3 -157,8 99,3 

Ali və yuxarı icra 
hakimiyyəti 
orqanları 

85894,4 18,3 92540,8 15,1 89711,5 16,2 96,9 3817,1 104,4 -2829,3 96,9 

Mərkəzi icra 
hakimiyyəti 
orqanları 

252463,5 53,7 398506,2 65,0 346526,9 62,8 87,0 94063,4 137,3 -51979,3 87,0 
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Digər mərkəzi 

təşkilatların 
saxlanılması 

60,0 0,0 250,8 0,0 50,0 0,0 19,9 -10,0 83,3 -200,8 19,9 

Yerli icra 
hakimiyyəti 
orqanları 

108175,7 23,0 98209,4 16,0 92149,1 16,7 93,8 -16026,6 85,2 -6060,3 93,8 

Beynəlxalq 
fəaliyyət və 
beynəlxalq 
təşkilatlara 
üzvlük haqqı 

253062,9 8,7 234245,4 8,2 207333,0 7,7 88,5 -45729,9 81,9 -26912,4 88,5 

  

AR xaricdə olan 
səfirlik, konsulluq 
və başqa 
diplomatik 
nümayəndəlikləri 

98018,9 38,7 107245,4 45,8 101148,8 48,8 94,3 3129,9 103,2 -6096,6 94,3 

Beynəlxalq 
maliyyə-kredit 

təşkilatlarına 

26279,4 10,4 31500,0 13,4 28704,8 13,8 91,1 2425,4 109,2 -2795,2 91,1 

Beynəlxalq ictimai-

siyasi 
təşkilatlarına 

16555,2 6,5 23500,0 10,0 19257,0 9,3 81,9 2701,8 116,3 -4243 81,9 

Digər beynəlxalq 

fəaliyyət 
5614,9 2,2 20000,0 8,5 15139,9 7,3 75,7 9525,0 269,6 -4860,1 75,7 

Xarici dövlətlərə 
verilən kreditlər 

106594,5 42,1 52000,0 22,2 43082,4 20,8 82,9 -63512,1 40,4 -8917,6 82,9 

Elm xərcləri 110248,2 3,8 118044,0 4,1 109819,3 4,1 93,0 -428,9 99,6 -8224,7 93,0 

  

Fundamental elm 103226,5 93,6 109154,5 92,5 101736,4 92,6 93,2 -1490,1 98,6 -7418,1 93,2 

Ümumdövlət 

xidmətləri üzrə 
tətbiqi tədqiqatlar 

7021,7 6,4 8889,5 7,5 8082,9 7,4 90,9 1061,2 115,1 -806,6 90,9 

Başqa 
kateqoriyalara 
aid edilməyən 
ümumi dövlət 
xidmətləri 

14437,5 0,5 15043,4 0,5 12322,3 0,5 81,9 -2115,2 85,3 -2721,1 81,9 

  

Müxtəlif 
siyahıyaalınma 
tədbirlərinin 
keçirilməsi 

0,0  0,0  99,0 0,7 86,1 0,7 87,0 86,1 0,0 -12,9 87,0 

Statistika 
sistemində 

islahatların 
aparılması 

2187,9 15,2 1251,4 8,3 950,4 7,7 75,9 -1237,5 43,4 -301 75,9 

Seçici siyahılarının 
dəqiqləşdirilməsi 
ilə bağlı xərclər 

4956,5 34,3 6138,8 40,8 4064,8 33,0 66,2 -891,7 82,0 -2074 66,2 

Dairə seçki 
komissiyalarının 
və katibliyin 
saxlanılması 
xərcləri 

7293,1 50,5 7554,2 50,2 7221,0 58,6 95,6 -72,1 99,0 -333,2 95,6 

Dövlət borcu 
üzrə xidmətlər 

1769063,5 60,9 1587799,7 55,7 1513614,7 56,5 95,3 -255448,8 85,6 -74185 95,3 

  

AR Mərkəzi 
Bankından alınmış 

kreditlər 

13131 0,7 13115,4 0,8 13101,8 0,9 99,9 -29,2 99,8 -13,6 99,9 

Dövlət 

istiqrazlarının 
yerləşdirilməsi 

23236,9 1,3 48048,0 3,0 33544,9 2,2 69,8 10308,0 144,4 -14503,1 69,8 
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Dövlət daxili 

borclarının 
ödənilməsi ilə 
bağlı xərclər 

260241,9 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -260241,9 0,0 0 0,0 

Beynəlxalq 
maliyyə-kredit 
təşkilatlarından 
alınan kreditlər 

1472454 83,2 1526636,3 96,1 1466968,0 96,9 96,1 -5485,8 99,6 -59668,3 96,1 

Büdcələr 
arasında 
transfertlər 

287538,3 9,9 284100,0 10,0 284086,5 10,6 100 -3451,8 98,8 -13,5 100 

  

Naxçıvan Muxtar 
Respublikasına 
ayrılan dotasiya 

282350,0 98,2 278900,0 98,2 278900,0 98,2 100 -3450,0 98,8 0 100 

Yerli büdcələrə 
(bələdiyyələrə) 
ayrılan dotasiya 

5188,3 1,8 5200,0 1,8 5186,5 1,8 99,7 -1,8 100 -13,5 99,7 

 

Hesabat ilində dövlət idarəetmə sistemində aparılan islahatlar nəticəsində 

idarəetmə  sahəsində mühüm işlər görülmüş, iqtisadi fəaliyyət üçün beynəlxalq 

standartlara cavab verən hüquqi baza yaradılması ilə yanaşı idarəetmə xərclərinə 

xüsusi diqqət yetirilmişdir. “Qanunvericilik və icra hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə 

orqanlarının saxlanılması” köməkçi bölməsi üzrə 622596,5 min manat məbləğində 

təsdiq edilmiş təyinat, il ərzində 1,5% azalaraq 613448,0 min manat məbləğində 

müəyyən edilmişdir. Köməkçi bölmə üzrə aparılmış dəyişiklliklər əsasında dövlət 

büdcəsində nəzərdə tutulmuş təyinata qarşı 552220,5 min manat və ya 90,0% icra 

aparılmışdır ki, bu da 2016-cı illə müqayisədə 82157,2 min manat və ya 17,5% çoxdur. 

Qeyd edək ki, bu köməkçi bölmə üzrə 2017-ci ilin dövlət büdcəsinə dəyişiklilklərin 

edilməsi nəticəsində hesabat ilinin iyul ayında məbləğ artırılsa da, ilin sonuna icra 

edilmiş vəsaitin məbləği ilkin təsdiq edilmiş təyinatdan 6119,3 min manat və ya 1,1%  az 

icra olmuşdur.   

Köməkçi bölmə daxilində birdəfəlik təyinatlı xərclərdə “Ali və yuxarı icra 

hakimiyyətləri orqanlarının” saxlanılması paraqrafı üzrə “Maddi-texniki təminatın 

möhkəmləndirilməsi” və "Qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının təşkilatı 

strukturunun təkmilləşdirilməsi" ilə bağlı vəsat  nəzərdə tutulmasa da, icra prosesində  

müvafiq olaraq 291,4 min manat və 2500,0 min manat, “Mərkəzi icra hakimiyyəti 

orqanlarının” saxlanılması paraqrafı üzrə isə bu istiqamətdə xərclər müvafiq olaraq 

24,2% və 15,3% azaldılaraq 237,0 min manat və 2020,0 min manat müəyyən edilmişdir.  

Qeyd edilənlərlə yanaşı dövlət idarəetmə sistemində aparılan islahatların nəticəsi 

olaraq Nəqliyyat Nazirliyinin ləğv olunması ilə əlaqədar aparatın saxlanılması xərclərinin 
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istifadə olunmayan 1376,0 manat qalıq vəsaiti Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 

Texnologiyalar Nazirliyinin aparatının saxlanılması xərclərinə yönəldilmişdir. 

Köməkçi bölmə üzrə İcra edilmiş vəsaitin əsas hissəsi 371715,8 min manatı və ya 

67,3%-i əməyin ödənişi, 105533,2 min manatı və ya 19,1%-i malların (işlərin və 

xidmətlərin) satın alınması, 3085,8 min manatı və ya 0,6%-itəqaüdlər və sosial 

müavinətlər, 18976,9 min manatı və ya 3,4%-i digər xərclərin, 52908,8 min manatı və ya 

9,6%-i qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması üzrə həyata keçirilmişdir (Cədvəl 18). 2016-cı 

illə müqayisədə hesabat ilində artım əsasən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları üzrə 

büdcədənkənar xərclərdə sosial yönümlü xərclərlə yanaşı qeyri-yaşayış binalarının 

tikintisi və digər maşın və avadanlıqların alınması xərclərində olmuşdur.  

 

Cədvəl 18.“Qanunvericilik və icra hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə orqanlarının 
saxlanılması” köməkçi bölməsi üzrə vəsaitin iqtisadi təsnifata uyğun bölgüsü və icrası, 
min manatla.    
                                                                                                    

Göstəricilər 

2017-ci il təyinat 2017-ci il icra Təyinata nisbətdə icra 

Məbləğ Məbləğ 
 

Məbləğ Faiz 

Qanunvericilik və icra hakimiyyəti, yerli 
özünü idarəetmə orqanları köməkçi 
bölməsi 

613448,0 552220,5 -61227,5 90,02 

Əməyin ödənişi 408338,2 371715,8 -36622,4 91,03 

Əmək haqqı 333526,4 304344,5 -29181,9 91,25 

Əmək haqqına üstəlik 74811,8 67371,4 -7440,4 90,05 

Malların (işlərin və xidmətlərin) satın 
alınması  

112297,7 105533,2 -6764,5 93,98 

Idarənin saxlanması 32445,3 31235,4 -1209,9 96,27 

Ezamiyyə xərcləri 10914,3 9856,9 -1057,4 90,31 

Nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi. 27283,1 26772,0 -511,1 98,13 

Kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin 
ödənilməsi 

22906,7 20657,3 -2249,4 90,18 

Istehlak mallarının və materiallarının 
alınması 

18205,2 16540,9 -1664,3 90,86 

Sair xidmətlər 543 470,8 -72,2 86,70 

Təqaüdlər və sosial müavinətlər 4183,4 3085,8 -1097,6 73,76 

Sosial təminat 95,9 86,9 -9,0 90,62 

Dövlət qulluqçularına sosial müavinətlər 1983,1 1436,0 -547,1 72,41 

Digər təqaüdlər, müavinətlər və transfertlər 2104,4 1562,9 -541,5 74,27 

Digər xərclər 20397,5 18976,9 -1420,6 93,04 

Faizlər üzrə ödənişlər istisna olunmaqla 
mülkiyyətlə bağlı xərclər 

9684,9 9573,3 -111,6 98,85 

Sair müxtəlif xərclər 10712,6 9403,5 -1309,1 87,78 

Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması 68231,2 52908,8 -15322,4 77,54 

Əsas vəsaitlər 64182,2 49169,1 -15013,1 76,61 

Qeyri - istehsal aktivləri 4049 3739,7 -309,3 92,36 

 

Cədvəl 18-dən göründüyü kimi, təyinata nisbətdə iqtisadi təsnifata üyğun xərclər 

72,4% - 98,9% səviyyəsində icra edilmişdir. İcra edilməmiş vəsaitin tərkibində əməyin 
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ödənişi və qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması ilə bağlı xərclərin payı daha yüksək olmuş, 

müvafi qolaraq 59,8% və 25,0% təşkil etmişdir.  

İdarəetmə orqanlarının saxlanılması xərcləri üzrə istifadə olunmuş vəsaitin 

funksional təsnifata uyğun olaraq 4,3%-i qanunvericilik orqanlarının, 16,3%-i ali və 

yuxarı icra hakimiyyəti orqanlarının, 62,8%-i mərkəzi icra orqanlarının, 16,7%-i yerli icra 

hakimiyyəti orqanlarının və 0,01%-i isə digər mərkəzi təşkilatların saxlanılmasına 

yönəldilmişdir. 

 
Cədvəl 19. 2016-2017-ci illərdə funksional təsnifatın “Qanunvericilik və icra hakimiyyəti, 
yerli özünüidarəetmə orqanlarının saxlanılması” köməkçi bölməsi və paraqrafları üzrə 
məlumat, min manatla.             
                                                                                          

№ Təşkilatların siyahısı 

 
 
 

2016 - cı il icra 
 
 
 

2017-ci il təyinat 
2017-ci il 

icra 

Təyinata 
qarşı İcra 

faizi 

   Dövlət idarəetmə orqanları üzrə 
 

   
  Qanunvericilik orqanları 23469,7 23940,8 23783,0 99,3 

1 Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 23469,7 23940,8 23783,0 99,3 

  Ali və yuxarı icra hakimiyyəti orqanları 85894,3 92540,9 89711,6 96,9 

2 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Administrasiyası 

66606,7 76361,2 74743,5 97,9 

3 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti 
9395,5 10023,9 9577,2 95,5 

4 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Xüsusi Tibbi Xidməti 

2639,1 3364,4 2599,7 77,3 

  Maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi 7253,0 291,4 291,4 100,0 

 
Qanunvericilk və icra hakimiyyəti orqanlarının 
təşkilatı strukturunun təkmilləşdir 

 2500,0 2499,8 100,0 

 Nazirliklər 90201,9 105060,7 93082,2 88,6 

5 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 6385,9 7654,7 6678,1 87,2 

6 Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 3070,7 4380,5 3703,5 84,5 

7 Gənclər və İdman Nazirliyi 2629,4 2721,3 2657,5 97,7 

8 Xarici İşlər Nazirliyi 12336,4 12785,3 12644,3 98,9 

9 İqtisadiyyat Nazirliyi 6347,1 7174,3 6592,4 91,9 

10 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 5991,8 12148,7 7625,2 62,8 

11 Maliyyə Nazirliyi 14957,2 17081,3 15579,5 91,2 

12 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 2578,2 5080,9 4379,9 86,2 

13 Ləğv olunmuş Nəqliyyat Nazirliyi 2045,6 1285,7 1116,5 86,8 

14 
Nəqliyyqt, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi 1772,5 3512,5 2618,0 74,5 

15 Səhiyyə Nazirliyi 1591,3 1946,2 1639,8 84,3 

16 Energetika Nazirliyi 3488,5 3698,6 3582,0 96,8 

17 Təhsil Nazirliyi 3631,2 4176,3 3764,1 90,1 
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18 Vergilər Nazirliyi 23376,1 21414,4 20501,4 95,7 

  Komitələr 30577,7 33530 30788,3 91,8 

19 
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət 
Komitəsi 1276,9 1287,2 1285,3 99,9 

20 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi 1319,9 1341,6 1338,9 99,8 

21 Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi 2100,8 2405,6 2171,8 90,3 

22 Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi 1419,0 1672,3 1381,1 82,6 

23 Dövlət Statistika Komitəsi 13727,6 14870,4 13791,0 92,7 

24 Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi 6808,4 7919,7 7103,7 89,7 

25 
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin işləri üzrə 
Dövlət Komitəsi 2042,9 2198,9 2084,3 94,8 

27 
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə 
Dövlət Komitəsi 1658,3 1834,3 1632,2 89,0 

28 
AR.Prezidenti yanında Qiymətli kağızlar üzrə 
Dövlət Komitəsi 223,9 

   
  Komissiyalar 3716,8 951,0 870,1 91,5 

29 
AR Prezidenti yanında Ali Attestasiya 
Komissiyası 814,9 951,0 870,1 91,5 

30 AR Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası  2082,1 
   

31 
AR Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu 
Komissiyası 819,8 

   
  Agentliklər 21653,3 32416,1 28888,6 89,1 

32 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında 
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar 
üzrə Dövlət Agentliyi 16450,9 21165,3 20016,5 94,6 

33 
Müəllif Hüquqları Agentliyi publik hüquqi şəxs 
(publik hüquqi şəxs) 607,6 629,2 584,3 92,9 

34 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında 
Mənzil İnşaat  Dövlət Agentliyi (publik hüquqi 
şəxs) 0 1311,9 1048,4 79,9 

35 

Energetika Nazirliyi Yanında Azərbaycan 
Respublikası Alternativ və Bərpa Olunan 
Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi (publik 
hüquqi şəxs) 1060,3 1741,9 1298,7 74,6 

36 
Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Borcunun İdarə 
Edilməsi Agentliyi 272,2 419,8 378,7 90,2 

37 
Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Xəzinədarlıq 
Agentliyi 2640,6 3128,2 2673,0 85,4 

38 
Əmlak Komitəsi yanında Torpaqların Dövlət  
İdarətməsinin Təşkili üzrə Dövlət Agentliyi 543,7 703,2 541,6 77,0 

39 
Nazirlər Kabinetinin yanında Bakı Nəqliyyat 
Agentliyi (publik hüquqi şəxs) 0 2092,1 1526,0 72,9 

 40 

Ekalogiya və Təbii Sərvətlər Nazi. Yanında 
Geodeziya və Kartoqrafiya üzrə Dövlət 
Agentliyi 0 578,8 411,9 71,2 

 41 
Təhsil Nazir yanında Peşə Təhsili üzrə Dövlət 
Agentliyi 0 645,7 409,5 63,4 

42 Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi 78,0 
   

  Administrasiyalar 2805,8 3513,8 3170,9 90,2 

43 Dövlət Dəniz Administrasiyası 2006,2 2522,0 2321,2 92,0 

44 Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyası 799,6 991,8 849,7 85,7 
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  İdarələr 1931,2 2483,3 2021,0 81,4 

45 Milli Arxiv İdarəsi 478,2 505,4 495,6 98,1 

46 

Nazirlər Kabineti yanında "İçərişəhər" Dövlət 
Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi (publik hüquqi 
şəxs) 990,1 1203,6 978,8 81,3 

47 
Nazirlər Kabineti yanında Dənizkənarı Bulvar 
İdarəsi (publik hüquqi şəxs) 462,9 774,3 546,6 70,6 

  Xidmət 17505,4 24800,0 20460,2 82,5 

48 
Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarəti 
Xidməti 39,6 

   

49 
Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti 
Xidməti 1320,5 1491,0 1397,7 93,7 

50 
Maliyyə Nazirliyinin Qiymətli Metallara və 
Qiymətli Daşlara Nəzarət Dövlət Xidməti 512,7 711,3 533,7 75,0 

51 
Nəqliyyat Nazirliyinin Dövlət Avtomobil 
Nəqliyyatı Xidməti 1564,7 1710,1 1389,1 81,2 

52 

İN yanında Antiinhisar Siyasəti və 
İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət 
Xidməti 1602,5 2294,4 1762,0 76,8 

53 
ƏƏSMN yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi 
Xidməti 2911,0 3048,6 2745,4 90,1 

54 ƏƏSMN yanında Dövlət Məşğulluq Xidməti 3797,6 8126,1 6446,0 79,3 

55 
KTN yanında  Dövlət Baytarlıq Nəzarəti 
Xidməti 416,1 533,9 413,7 77,5 

56 
KTN yanında  Dövlət Fitosanitar Nəzarəti 
Xidməti 239,8 370,9 274,1 73,9 

57 
KTN yanında Layihələrin və Kreditlərin İdarə 
edilməsi üzrə Dövlət Xidməti 410,2 584,2 413,7 70,8 

58 
KTN yanında Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və 
Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət Xidməti  203,4 420,9 255,5 60,7 

59 
Əmlak Məsələləri DK yanında Daşınmaz 
Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti 948,2 1152,3 938,4 81,4 

60 
Əmlak Məsələləri DK yanında Daşınmaz 
Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidməti 549,2 883,8 620,2 70,2 

61 
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə 
DK yanında Dövlət Metrologiya Xidməti 482,7 567,8 567,8 100,0 

62 
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə 
DK yanında Dövlət Akkreditasiya Xidməti 239,1 280,5 280,5 100,0 

63 

Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə 
DK yanında Texniki Tənzimləmə və 
Standartalşdırma üzrə Dövlət Nəzarət Xidməti 1273,5 1690,0 1690,0 100,0 

64 
ƏƏSMN yanında Dövlət Tibbi-Sosial 
Ekspertiza və Reabilitasiya Xidməti 282,8 473,2 318,7 67,3 

65 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yanında 
Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası 
üzrə Dövlət Xidməti 379,4 461,0 413,7 89,7 

66 
ƏƏSMN yanında Dövlət Sosial Təminat 
Xidməti 332,4 

   
  Katiblik 475,8 654,7 521,1 79,6 

67 
Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə 
Komissiyanın Katibliyi 83,1 143,8 77,4 53,8 
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68 Tarif (qiymət) Şurasının Katibliyi 392,7 510,9 443,7 86,8 

  Fond 836,2 1025,3 915,6 89,3 

69 Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu 626,0 696,7 650,6 93,4 

70 

Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin 
tabeliyində İnformasiya Texnologiyalarının 
İnkişafı Dövlət Fondu 210,2 328,6 265,0 80,6 

   Digər mərkəzi təşkilatlar 8741,1 9505,6 8688,2 91,4 

71 
Azərbaycan Respublikası İnsan Hüquqları 
üzrə müvəkkili (Ombudsman) 1874,8 1898,3 1841,7 97,0 

72 
Azərbaycan Respublikasının Hesablama 
Palatası 3322,6 3812,8 3359,3 88,1 

73 
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki 
Komissiyası 2203,0 2338,6 2130,9 91,1 

74 Məhkəmə-Hüquq Şurası 559,1 646,9 556,3 86,0 

75 
Azərbaycan Respublikasının Milli Televiziya 
və Radio Şurası 781,6 809,0 800,0 98,9 

  
Dövlət büdcəsindən maliyyələşən 
təşkilatlarda büdcədənkənar 71231,6 182306,6 154894,9 85,0 

 
Maddi-texniki təminatın 
möhkəmləndirilməsi 46,0 237,6 227,8 95,9 

 

Qanunvericilk və icra hakimiyyəti 
orqanlarının təşkilatı strukturunun 
təkmilləşdir 2740,7 2020,0 1997,9 98,9 

  Cəmi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları 252463,5 398504,7 346526,8 87,0 

  Digər mərkəzi təşkilatlar 60,0 250,8 50,0 19,9 

76 Mükafat Komissiyası 60,0 250,8 50,0 19,9 

   Yerli icra hakimiyyəti orqanları  
   

77 
Şəhər və rayon icra hakimiyyəti 
orqanlarının və Nazirliklərin yerli qrumları   108175,5 98209,5 92149,1 93,8 

  o cümlədən:  
   

  Nazirliklərin yerli qrumları 24084,0 8922,8 7565,7 84,8 

  Səhiyyə Nazirliyi 135,2 164,9 141,6 85,9 

 
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 14326,5 

   
  Gənclər və İdman Nazirliyi 3380,9 3664,1 3450,8 94,2 

 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 2201,5 

   
  Təhsil Nazirliyi 4039,9 5093,8 3973,3 78,0 

  Yerli İcra hakimiyyəti orqanları 81917,0 87551,0 83054,4 94,9 

  
Bakı şəhər İcra hakimiyyətinin tabeliyində 
olan təşkilatlar 1334,1 1495,3 1353,1 90,5 

  Bakı şəhər İqtisadiyyat Komitəsi 120,3 148,3 127,6 86,0 

  Memarlıq və Şəhər Salma Baş İdarəsi 255,5 303,1 257,1 84,8 

  
Xarici Əlaqələr və İnvestisiya Proqramları 
Departamenti 185,0 214,3 180,0 84,0 

  Kino Xidməti 129,1 132,3 124,9 94,4 

  Mənzil Kooperativ Təsərrüfatı İdarəsi 94,6 118,2 95,9 81,1 

  Bakı şəhər Ticarət və Xidmət Departamenti 446,5 475,0 466,8 98,3 

  Bakı şəhər Ekspertiza Mərkəzi 103,1 104,1 100,8 96,8 
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Sumqayıt şəhər İH başçısı yanında 
Sumqayıt Avtomobil Nəqliyyatı ilə 
Sərnişindaşıma İdarəsi    122,7 86,6 70,6 

  

Gəncə şəhər İH başçısı yanında Gəncə 
Avtomobil Nəqliyyatı ilə Sərnişindaşıma 
İdarəsi    117,7 89,3 75,9 

  

Qanunvericilik və icra hakimiyyəti 
orqanları cəmi 
 

470063,0 
 

613446,7 
 

552220,5 
 

90,0 
 

 

Hesabat ilində “Qanunvericilik orqanları” paraqrafı üzrə Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisinin saxlanılması üçün 23940,8 min manat təyinata 

qarşı icra 23783,0 min manat və ya  99,3% olmuşdur. 2017-ci ildə sərf edilmiş vəsait 

2016-cı illə müqayisədə 1200,4  min manat (5,3%) çoxdur.  

 “Ali və yuxarı icra hakimiyyəti orqanları” paraqrafı üzrə hesabat ilində 3 təşkilata, 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının,  Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin aparatının və Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Xüsusi Tibb Xidməti üzrə 92540,9 min manat məbləğində vəsait 

müəyyən edilmiş,  89711,6 min manat məbləğində və ya 96,9% səviyyəsində icra 

olunmuşdur. Bu məbləğ 2015-ci illə müqayisədə 9037,4 min manat və ya 11,2%, 2016-

cı illə müqayisədə   3817,1 min manat  və ya 4,4% çoxdur. 

“Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları” paraqrafı üzrə hesabat ilində 398505,0 min 

manat müəyyən olunmuş və təyinata qarşı icra 346527,0 min manat və ya 87,0% təşkil 

etmişdir. Bu məbləğ 2015-ci və 2016-cı illərin icra göstəricilərindən müvafiq olaraq 

123893,8 min manat və ya 55,6% və 94063,5 min manat və ya 37,3% çoxdur. 

Hesabat ilində icra hakimiyyəti orqanlarının saxlanılması xərclərinin strukturunda 

bir neçə təşkilatın xüsusi çəkisi daha böyük olmuşdur. Belə ki, paraqraf üzrə 20501,4 

min manat (və ya 10,8%) Vergilər Nazirliyi, 20016,5 min manat (və ya 10,6%) 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial 

İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, 15579,5 min manat (və ya 8,2%) Maliyyə Nazirliyi, 

13791,0 min manat (və ya 7,3%) Dövlət Statistika Komitəsi, 12644,4 min manat (və ya 

6,7%) Xarici İşlər Nazirliyi, 7625,2 min manat (və ya 4,0%) Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

7103,7 min manat (və ya 3,7%) Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, 6678,1 min manat 

(və ya 3,5%) Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, 6592,4 min manat (və ya 3,5%) 

İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən icra edilmişdir. 

Hesabat ilində “Qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının təşkilati 

strukturunun təkmilləşdirilməsi” ilə bağlı birdəfəlik təyinatlı xərclər üçün 13220,0 min 

manat məbləğində vəsai tnəzərdə tutulmuş, il ərzində dürüstləşmə aparılaraq 2020,0 
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min manat təsdiq edilmişdir. Təsdiq edilmiş təyinata qarşı 1997,9 min manat məbləğində 

və ya 98,9% səviyyəsində icra edilmişdir.  

“Qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanları üzrə maddi-texniki təminatın 

möhkəmləndirilməsi” məqsədilə birdəfəlik təyinatlı xərc kimi 979,0 min manat 

məbləğində nəzərdə tutulmuş vəsait il ərzində dürüstləşdirilərək 237,6 min manat 

məbləğində təsdiq edilmiş və 227,8 min manat icra edilmişdir.  

Qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanları üzrə dövlət büdcəsindən 

maliyyələşən təşkilatların büdcədənkənar xərcləri hesabat ilində 182306,6 min 

manat məbləğində nəzərdə tutulmuş vəsaitə qarşı icra 154894,9 min manat və ya 

85,0% təşkil etmişdir.  

Həmn vəsaitin 67,4%-i Vergilər Nazirliyinin, 16,0%-i Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Administratsiyasının, 12,1%-i Azərbaycan Respublikası Prezidenti 

yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnivasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin, 

2,0%-i Xarici İşlər Nazirliyinin, 1,7%-i Azərbaycan Respublikasının Əmlak 

Məsələləri Dövlət Komitəsinin, qalan 0,8%-i isə digər 12 qurumun payına düşür.   

“Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları” paraqrafı üzrə 60 dövlət orqanından 

(təşkilatdan) Hesablama Palatasına təqdim olunmuş illik malliyyə hesabatlarına əsasən 

hesabat ilində 194860,9 min manat maliyyələşmə açılmış (o cümlədən 93509,0 min 

manat nazirliklər üzrə, 31853,4 min manat komitələr üzrə, 930,1 min manat komissiyalar 

üzrə, 30625,4 min manat agentliklər üzrə, 3376,3 min manat administrasiyalar üzrə, 

2483,3 min manat idarələr üzrə, 21310,9 min manat xidmətlər üzrə, 597,8 min manat 

katibliklər üzrə, 1024,0 min manat fondlar üzrə və 9150,7 min manat digər mərkəzi 

təşkilatlar üzrə) və il ərzində maliyyələşməyə qarşı 184844,3 min manat (o cümlədən 

89347,7 min manat nazirliklər üzrə, 30788,3 min manat komitələr üzrə, 870,1 min manat 

komissiyalar üzrə, 28888,6 min manat agentliklər üzrə, 3170,9 min manat 

administrasiyalar üzrə, 2021,0 min manat idarələr üzrə, 19632,8 min manat xidmətlər 

üzrə, 521,1 min manat katibliklər üzrə, 915,6 min manat fondlar üzrə və 8688,2 min 

manat digər mərkəzi təşkilatlar üzrə) və ya maliyyəşmənin 94,9%-i həcmində kassa 

xərci olmuşdur. 

“Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları” paraqrafı üzrə açılmış maliyyələşmədən ilin 

sonunda 10016,6 min manat və ya 5,1% həcmində vəsait büdcəyə geri qaytarılmışdır. 

Açılmış maliyyələşmədən geri qaytarılan 10016,6 min manatın 9,7% həcmi və ya 

971,8 min manatı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin (o cümlədən 929,2 min 

manatı və ya 95,5 %-i əməyin ödənişi, 32,5 min manatı və ya 3,3 %-i malların (işlərin və 



 
 

84 

 

xidmətlərin) satın alınması ilə bağlı, 10,1 min manatı və ya 1,2 %-i digər xərc 

maddələrinin) və 8,1% həcmi və ya 581,9 min manatı İqtisadiyyat Nazirliyinin (o 

cümlədən 569,7 min manatı və ya 97,9%-i əməyin ödənişi ,12,2 min manatı və ya 2,1%-

i digər xərc maddələrinin) payına düşür.   

 “Yerli icra hakimiyyəti orqanları” paraqrafı üzrə 98209,5 min manat təsdiq edilmiş 

təyinata qarşı 92149,1 min manat və ya 93,8% icra olmuşdur. Bu da 2015-ci və 2016-cı 

illərin icra göstəricilərindən müvafiq olaraq 12953,0 min manat və ya 12,3% və 16026,6 

min manat və ya 14,8% azdır. 

Paraqraf üzrə icra edilmiş vəsaitin 90,1%-i yerli icra hakimiyyəti orqanlarının 

saxlanılmasına, 8,2%-i mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yerli təşkilatlarının, 1,7%-i 

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin və onun tabeliyində olan qurumların aparatının 

saxlanılması xərcləri ilə yanaşı Sumqayıt və Gəncə şəhər İcra Başçısı yanında 

Avtomobil Nəqliyyatı ilə Sərnişindaşınma İdarələrinin xərcləri üzrə olmuşdur. 

Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının saxlanılmasına xərc olunmuş 83054,4 min 

manat vəsaitin əsas hissəsi, yəni 70246,2 min manatı və ya 84,6%-i əməyin ödənişinə 

və 11346,1 min manatı və ya 13,7%-i malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınmasına 

sərf edilmişdir. İcra olunmuş vəsaitin qalan 565,8 min manatı və ya 0,7%-i təqaüdlər və 

sosial müavinətlərin ödənilməsinə, 332,6 min manatı və ya 0,4%-i digər xərclərə və 

563,7 min manatı və ya 0,6%-i qeyri-maliyyə aktivlərinin alınmasına yönəldilmişdir.  

Paraqraf üzrə xərclərin tərkibində mərkəzi icra orqanlarının yerli təşkilatlarına 

ümumilikdə 7565,7 min manat, o cümlədən Səhiyyə Nazirliyi üzrə 141,6 min manat, 

Gənclər və İdman Nazirliyi üzrə 3450,8 min manat, Təhsil Nazirliyi üzrə 3973,3 min 

manat icra edilmişdir. 

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin və onun tabeliyində olan qurumların 

saxlanılması üçün cəmi 1495,3 min manat vəsait nəzərdə tutulmuş 1353,1 min manat 

və ya təyinatın 90,5%-i həcmində kassa xərci olmuşdur.2017-ci ildə sərf edilmiş vəsaitin 

95,1%-i və ya 1286,6 min manatı əməyin ödənişi xərclərinə yönəldilmişdir. 

Sumqayıt və Gəncə şəhər İcra Başçısı yanında Avtomobil Nəqliyyatı ilə 

Sərnişindaşınma İdarələrinin saxlanılması üçün cəmi 240,4 min manat nəzərdə 

tutulmuş vəsaitə qarşı175,9 min manat və ya təyinatın 73,2%-i həcmində kassa xərci 

olmuşdur ki, bunu da 151,5 min manat və ya 86,1% həcmində vəsait əməyin ödənişi 

xərcləri üzrə icra edilmişdir. 

“Digər mərkəzi təşkilatların saxlanılması” paraqrafı üzrə 2017-ci ildə 250,8 min 

manat dürüstləşdirilmiş təyinat təsdiq edilmiş, hesabat ilinin sonuna Mükafat 
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Komissiyası tərəfindən 50,0 min manat vəsait istifadə edilmiş, paraqraf üzrə icra 

səviyyəsi 19,9% təşkil etmişdir. 

“Beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı” köməkçi 

bölməsi üzrə 234245,4 min manat məbləğində vəsait təsdiq edilmişdir.Təsdiq edilmiş 

təyinata qarşı 207333,0 min manat və ya 88,5% icra olmuşdur ki, bu da 2015-ci ilin 

icrası ilə müqayisədə 45163,3 min manat və ya 27,8% çox, 2016-cı ilin icrası ilə 

müqayisədə isə 45730,0 min manat və ya 18,1% azdır. 

2017-ci ilin dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatlara əsasən 

həmin vəsaitin 47961,8 min manatı və ya 23,1%-i beynəlxalq maliyyə-kredit və ictimai-

siyasi təşkilatlara üzvlük haqqı üçün, 58222,4 min manatı və ya 28,1%-i dıgər 

beynəlxalq təşkilatlara, 101148,8 min manat və 48,8%-i 73 diplomatik nümayəndəlik, 

konsulluq və Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirlik və 

konsulluqlarındakı ticarət nümayəndələrinin saxlanılması ilə bağlı xərclərin icrasına 

yönəldilmişdir. 

Beynəlxalq maliyyə-kredit və ictimai-siyasi təşkilatlara üzvlük haqqı üçün icra 

edilmiş 47961,8 min manat vəsaitin 28704,8 min manatı və ya 59,8%-i beynəlxalq 

maliyyə-kredit təşkilatlarına, o cümlədən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı sisteminə daxil olan 

qurum, proqram və konvensiyalara, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və onun qurumlarına, 

Müstəqil Dövlətlər Birliyi təşkilatlarına, Avropa Şurası və onun qurumlarına, Avropada 

Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatına (ATƏT), ATƏT-in Parlament Assambleyasına, 

Parlamentlərarası İttifaqa, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər 

təşkilatlara,  19257,0 min manatı və ya 40,2%-i beynəlxalq ictimai-siyasi təşkilatlara, o 

cümlədən Asiya İnkişaf Bankına, Asiya İnfrastruktur İnvestisiya Bankına, Beynəlxalq 

İnkişaf Assosiasiyasına, Beynəlxalq Valyuta Fonduna, Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf 

Bankına, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Ticarət və İnkişaf Bankına, İslam İnkişaf 

Bankına üzvlük haqqının ödənilməsinə yönəldilmişdir.  

Dıgər beynəlxalq təşkilatlara ödənilmiş 58222,4 min manat vəsaitin 15140,0 min 

manatı və ya 7,3%-i beynəlxalq fəaliyyət və bu qəbildən olan digər tədbirlərin ödənişi 

üzrə, o cümlədən Xarici İşlər Nazirliyinin Beynəlxalq İnkişafa Yardım İdarəsinin 

(Agentliyinin) fəaliyyəti, ölkə daxilində və xaricdə ixracın və investisiyaların təşviqi, 

Azərbaycan milli sərgilərinin təşkili, UNESCO ilə əməkdaşlıq çərçivəsində fəaliyyət, 

həmçinin qrantlar, ianələr və yardımlar və s., 43082,4 min manatı və ya 20,8%-i xarici 

dövlətlərə verilən kreditlər üzrə icra edilmişdir.  
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Köməkçi bölmə üzrə vəsaitin qalan 101148,8 min manatın  100045,0 min manatı 

və ya 98,9%-i Azərbaycan Respublikasının xaricdəki diplomatik nümayəndəlikləri və 

konsulluqlarının saxlanılmasına yönəldilmiş, 1103,8 min manatı və ya 1,1% isə xarici 

ölkələrdə fəaliyyət göstərən ticarət nümayəndələrinin saxlanılması məqsədilə 

Azərbyacan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən icra edilmişdir.  

 “Başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidmətləri” köməkçi 

bölməsi xərcləri üzrə hesabat ilində 15043,4 min manat məbləğində təyinata qarşı 

12322,3 min manat və ya 81,9% icra olunmuşdur. Bu da 2015-ci ilin icrası ilə 

müqayisədə 47151,1 min manat və ya 79,3%, 2016-cı ilin icrası ilə müqayisədə isə 

2115,2 min manat və ya 14,6% azdır. Köməkçi bölmə üzrə xərclərin keçmiş illərlə 

müqayisədə az icra edilməsi 2015-ci ildə keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli 

Məslisinə seçkilərin keçirilməsinə, 2016-cı illə müqayisədə isə referndumun keçirilməsi 

ilə bağlı dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitlərin xərc edilməsi ilə bağlıdır.  

Funksional təsnifata uyğun olaraq, köməkçi bölmə xərcləri üzrə istifadə olunmuş 

vəsaitin 91,6%-i və ya 11285,8 min manatı digər seçki tədbirləri ilə bağlı seçici 

siyahılarının dəqiqləşdirilməsi və dairə seçki komissiyalarının saxlanılması 

xərclərinə,0,7%-i və ya 86,1 min manatı müxtəlif siyahıyaalınma təbirlərinin 

keçirilməsinə və7,7%-i və ya 950,4 min manatı statistika sistemində islahatların 

aparılması üçün icra edilmişdir. 

“Büdcələr arasında transfertlər” köməkçi bölməsində hesabat ilində müxtəlif 

səviyyəli büdcələr arasında ümumi xarakter daşıyan və konkret funksiyaya aid 

edilməyən transfertlərlə bağlı dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərindən 284100,0 

min manat dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı 284086,5 min manat dotasiya yönəldilmişdir. 

Bunun da 278900,0 min manatı (2016-cı illə müqayisədə 3450,0 min manat və yaxud 

1,2% az) icmal büdcənin tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

büdcəsinə yönəldilmişdir. 

Hesabat ilində bələdiyyələrin gəlir və xərclərinin tənzimlənməsi məqsədilə 5200,0 

min manat məbləğində vəsait nəzərdə tutulmuşdur.  

Dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatlara görə, nəzərdə 

tutulmuş vəsait 5186,5 min manat məbləğində icra edilmişdir ki, bu da 2016-cı illə 

müqayisədə 1,8 min manat və yaxud 0,03% azdır.  

 “Dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər” köməkçi 

bölməsi üzrə 2017-ci il dövlət büdcəsində 1641799,7 min manat məbləğində vəsait 

nəzərdə tutulmuş, il ərzində azaldılaraq 1587799,7 min manat müəyəyn edilmişdir. İlin 
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sonunda icra 1513614,7 min manat (95,3%) və ya 74185,0 min manat az təşkil etmişdir. 

Bu, 2015-ci ilin müvafiq icra göstəricisi ilə (704476,8 min manat) müqayisədə 809138,0 

min manat və ya 114,9% çox, 2016-cı ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə isə 

255448,7 min manat və ya 14,4% az, olmuşdur.  

Dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclərin xüsusi çəkisi 

2017-ci il dövlət büdcəsi xərclərində 8,6%, ümumi dövlət xidmətləri xərclərində 56,5% 

olmuşdur. 2017-ci ildə bu xərclərin 1466968,0 min manatı və ya 96,9% xarici dövlət 

borcu üzrə, 46646,8 min manatı və ya 3,1% daxili dövlət borcu üzrə ödənişlərdən ibarət 

olmuşdur. 

Dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclərinin icra 

prosesində 54000,0 min manat azaldılaraq 1587799,7 min manat müəyyən edilməsinə 

baxmayaraq icra səviyyəsinin 95,3% təşkil etməsi və belə meylin əvvəlki illərdə də 

müşahidə olunması bu istiqamətdə əlavə ehtiyatların mövcud olduğunu qeyd etmək 

imkanıı verir.  

Eyni zamanda qeyd olunmalıdır ki, icra göstəricisinin aşağı olması səbəblərindən 

biri də büdcə proqnozlaşmasının düzgün tərtib olunmaması ilə yanaşı bir sıra büdcədən 

maliyyələşən təşkilatların borc öhdəliklərinin Dövlət Zəmanəti ilə alınan borcların 

Təminat Fondu vəsaiti hesabına ödənilməsi ilə əlaqədar olmuşdur.  

Təqdim olunmuş hesabat məlumatlarına əsasən isə 2017-ci ildə xarici dövlət 

borcu üzrə ödənişlər 1526636,3 min manat təyinata qarşı 1466968,0 min manat, yəni 

59668,4 min manat və ya 3,9% az icra olunmuşdur ki, bu məbləğ 2016-cı ilin müvafiq 

icra göstəricisi ilə (1472453,8 min manat) müqayisədə 5485,0 min manat və ya 0,4% az 

çoxdur. 2014-2017-ci illərdəki kimi, 2017-ci ildə də dövlət büdcəsində xarici dövlət borcu 

üzrə ödənişlər yalnız beynəlxalq maliyyə-kredit təşkilatlarından alınan kreditlər üzrə 

olmuşdur.     

2017-ci ildə xarici dövlət borcu üzrə faiz ödənişləri (bank xərcləri daxil) 321206,4 

min manat, əsas borc ödənişləri 1145761,6 min manat təşkil etmişdir. Bu isə 2016-cı ilin 

icra göstəriciləri ilə müqayisədə müvafiq olaraq 14909,0 min manat (4,4%) və 9423,2 

min manat (0,8%) az, 2015-ci ilin icra göstəriciləri müqayisədə isə müvafiq olaraq 

128529,4 min manat (66,7%) və 705809,7 min manat (160,4%) çoxdur. 

Qeyd etmək olar ki, 2017-ci ildə xarici dövlət borcu üzrə ödənişlər xarici dövlət 

borcu hesab edilən kreditlərin 01.01.2018-ci il tarixə istifadə olunmuş (xidmət edilən) 

məbləği ilə (15978,1 milyon manat) müqayisədə 9,2% təşkil edir. 
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2017-ci ildə daxili dövlət borcu üzrə ödənişlər 61163,4 min manat təyinata qarşı 

46646,8 min manat, yəni 14516,6 min manat və ya 23,7% az icra olunmuşdur ki, bu 

məbləğ 2016-cı ilin müvafiq icra göstəricisi ilə (296609,8 min manat) müqayisədə 

249963,0 min manat və ya 84,3% azdır.  

2017-ci ildə daxili dövlət borcu üzrə faiz ödənişləri 33662,8 min manat, əsas borc 

ödənişləri 12984,0 min manat təşkil etmişdir ki, bu 2016-cı ilin icra göstəriciləri ilə 

müqayisədə müvafiq olaraq 10185,5 min manat 23,2% və 239777,5 min manat 94,9% 

az, 2015-ci ilin icra göstəriciləri müqayisədə isə müvafiq olaraq 14798,9 min manat 

78,5% və 40000,0 min manat 75,5% azdır. 

Daxili dövlət borcu üzrə ödənişlərin 33544,9 min manatı dövlət istiqrazlarının 

yerləşdirilməsi və 13101,8 min manatı Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankından 

alınmış kreditlər üzrə ödənişlər və xərclərdən ibarət olmuşdur. 

Dövlət istiqrazlarının yerləşdirilməsi üzrə xərclərin 33544,9 min manatı faizlər üzrə 

ödənişlərin maliyyə əməliyyatları təşkil etmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankından alınmış kreditlər üzrə xərclərin 

6142,7 min manatı Mərkəzləşdirilmiş kredit resursları üzrə Milli Bankın silinmiş əsas 

borcunu bağlamaq məqsədi ilə buraxılan istiqraz vərəqələri (o cümlədən 62,7 min 

manat faizlər üzrə ödənişlər, 6080,0 min manat əsas borc üzrə ödənişlər), 6959,1 min 

manat 1992-1996-cı illərdə dövlət büdcəsinin kəsirinin örtülməsi üçün Milli Bankdan 

istifadə edilmiş mərkəzləşdirilmiş kredit resursunu qaytarmaq məqsədi ilə buraxılan 

istiqraz vərəqələri (o cümlədən 55,1 min manat faizlər üzrə ödənişlər, 6904,0 min manat 

əsas borc üzrə ödənişlər) üzrə xərclərdən ibarət olmuşdur. 

2017-ci il dövlət büdcəsi xərclərinin “Beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı xərcləri 

köməkçi bölməsində 52.000,0 min manat həcmində xarici dövlətlərə verilən kreditlər 

nəzərdə tutulmuş, 43.082,4 min manat kredit Serbiya Respublikasına ayrılmışdır. 

“Büdcələr arasında transfertlər” köməkçi bölməsində hesabat ilində müxtəlif 

səviyyəli büdcələr arasında ümumi xarakter daşıyan və konkret funksiyaya aid 

edilməyən transfertlərlə bağlı dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərindən 284100,0 

min manat dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı 284086,5 min manat dotasiya yönəldilmişdir. 

Bunun da 278900,0 min manatı (2016-cı illə müqayisədə 3450,0 min manat və yaxud 

1,2% az) icmal büdcənin tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

büdcəsinə yönəldilmişdir. 

Hesabat ilində bələdiyyələrin gəlir və xərclərinin tənzimlənməsi məqsədilə 

5200,0 min manat məbləğində vəsait nəzərdə tutulmuşdur.  
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Dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatlara görə, nəzərdə 

tutulmuş vəsait 5186,5 min manat məbləğində icra edilmişdir ki, bu da 2016-cı illə 

müqayisədə 1,8 min manat və yaxud 0,03% azdır. 

 

 

 

3.1.2. Müdafiə və hüquq-mühafizə sahəsində büdcə vəsaitlərindən istifadə 

Son illərdə Silahlı Qüvvələrin modernləşdirilməsi, maddi-texniki bazasının ən 

müasir standartlar səviyyəsinə çatdırılması sahəsində çox mühüm işlər görülmüşdür. 

Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan Cənubi Qafqazda ən güclü orduya malik ölkə 

statusunu daşımaqla, Silahlı Qüvvələrimizin maddi-texniki təminatı baxımından 

nümunəvi dövlət olaraq qəbul edilir.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı qüvvələrin Ali Baş Komandanı 

cənab İlham Əliyev 9 aprel 2018-ci ildə Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin birinci rübünün 

sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasında 

yekun nitqində ordu quruculuğu ilə bağlı məsələlərə bir daha toxunaraq qeyd etmişdir ki, 

“Biz bundan sonra da ən müasir silah, texnika alacayıq ki, daim hərbi üstünlük 

təmin edilsin, necə ki, bu gün təmin edilir”. 

2017-ci ildə bu istiqamətdə qarşıya qoyulmuş strateji məqsədlərin, o cümlədən, 

ölkənin silahlı qüvvələrinin peşəkarlıq səviyyəsinin daha da artırılmasının, silahlı 

birləşmələrin müasir tələblərə cavab verən silah, sursat, ərzaq, geyim və digər maddi-

texniki vasitələrlə təchizatının davam etdirilməsinin, döyüş hazırlığının yüksəldilməsinin 

və hərbi qulluqçuların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinin maliyyə təminatı kimi 

“Müdafiə” bölməsi üzrə təsdiq edilmiş 2642092,7 min manat təyinata qarşı hesabat 

ilində 2621265,1 min manat məbləğində vəsait icra edilmiş, proqnoz məbləği ilə 

müqayisədə icra səviyyəsi 99,2% təşkil etmişdir. Bölmə üzrə təyinat 2017-ci il üzrə 

dövlət büdcəsinin 17941000,0 min manat məbləğində dürüstləşdirilmiş təyinatının 

14,7%-ni, 17594478,0 min manat məbləğində icra göstəricisinin isə 14,9%-ni təşkil 

etmişdir.  

Hesabat ilində bu bölmə üzrə icra göstəricisi 2016-cı ilin müvafiq göstəricisi ilə 

müqayisədə 428534,9 min manat və ya 19,5% çoxdur.  

 “Müdafiə qüvvələri” köməkçi bölməsi üzrə təyin edilmiş 1269905,1 min manat 

vəsaitə qarşı hesabat ilində xərcin icrası 1250825,8 min manat və ya 98,5% təşkil 
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etmişdir. Bu göstərici 2016-cı ildə bu istiqamətə yönəldilən vəsaitlərin icra göstəricisi ilə 

müqayisədə 826407,6 min manat və ya 39,8% azdır. 

Köməkçi bölmə üzrə hesabat ilində icra edilmiş vəsaitin 1089381,3 min manatı və 

ya 87,1%-i Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi, 138652,2 min manatı və ya 

11,1%-i Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti, 19481,8 min manatı və ya 

1,5%-i Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət 

Xidməti tərəfindən və 3310,5 min manatı və ya 0,3%-i isə büdcədənkənar vəsaitlər üzrə 

icra edilmişdir.  

 “Milli təhlükəsizlik” köməkçi bölməsi üzrə il ərzində təsdiq edilmiş 111929,1 

min manat təyinata qarşı icra səviyyəsi 110640,6 min manat və ya 98,8% olmuşdur. Bu 

2016-cı ildə eyni istiqamətə yönəldilən vəsaitlərin icra göstəricisi ilə müqayisədə 274,4 

min manat və ya 0,2% çoxdur. Köməkçi bölmə üzrə vəsaitin 93176,9 min manatı və ya 

84,2%-i Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin, 17463,7 min 

manatı və ya 15,8%-i Azərbaycan Respublikasının Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin 

saxlanılması xərclərinin maliyyələşdirilməsinə yönəldilmişdir.  

“Müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar” köməkçi bölməsi 

üzrə 2642,1 min manat təyinata qarşı icra səviyyəsi 2471,4 min manat və ya 93,5% 

təşkil etmiş, vəsait Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Elmi 

Tədqiqat İnstitutu tərəfindən bu sahədə elmi tədqiqatların və araşdırmaların aparılması 

üçün sərf edilmişdir. Bu göstərici 2016-cı ildə həmin məqsədlə sərf olunan xərclərlə 

müqayisədə 106,6 min manat və ya 4,5% çoxdur. 

“Digər kateqoriyalara aid edilməyənlər” köməkçi bölməsi üzrə hesabat ilində 

1257616,3 min manat təyinata qarşı icra səviyyəsi 1257327,4 min manat və ya 100,0% 

təşkil etmişdir. Bu vəsaitin 2893,2 min manatı və ya 0,2%-i Azərbaycan Respublikasının 

Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin, 1254434,2 min manatı və ya 99,8%-i isə “Xüsusi müdafiə 

təyinatlı layihələr və tədbirlər üzrə xərclər” birdəfəlik təyinatlı xərcləri üzrə icra 

olunmuşdur.  

 

2017-ci ilin dövlət büdcəsində “Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və 

prokurorluq” bölməsi üzrə vəsaitin məbləği 1223770,5 min məbləğində təsdiq 

edilmişdir. Bu təyinata qarşı 1177568,8 min manat və ya 96,2% səviyyəsində icra 

olmuşdur.  
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2017-ci ildə “Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq” bölməsi üzrə 

xərclərin dövlət büdcəsi xərclərində xüsusi çəkisi 6,7% (2016-ci ilin müvafiq göstəricisi 

ilə müqayisədə 0,4 faiz bəndi çox) olmuşdur. 

 Bölmə üzrə təsdiq edilmiş vəsaitin cəmi məbləği icra prosesində sabit saxlanılsa 

da, köməkçi bölmələr üzrə Maliyyə Nazirliyi tərəfindən bir sıra dəyişikliklər edilmişdir. 

Belə ki, “Digər kateqoriyalara aid edilməyən xidmətlər” köməkçi bölməsi üzrə 756,8 min 

manat məbləğində azaldılaraq “Məhkəmə hakimiyyəti” köməkçi bölməsi üzrə vəsait eyni 

məbləğdə artırılmış, dəyişiklik tam olaraq birdəfəlik təyinatlı xərclərdə həyata 

keçirilmişdir.  

Büdcə xərclərinin icrasında bölmədə köməkçi bölmələrin xüsusi çəkisi “Məhkəmə 

hakimiyyəti” köməkçi bölməsi üzrə 4,2%, “Hüquq-mühafizə” köməkçi bölməsi üzrə 

77,3%, “Prokurorluq” köməkçi bölməsi üzrə 4,9% və “Digər kateqoriyalara aid 

edilməyən xidmətlər” köməkçi bölməsi üzrə 13,6% səviyyəsində olmuşdur (Cədvəl 20). 

 

Cədvəl 20. “Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq” bölməsinin 

funksional və inzibati təsnifat üzrə strukturu 

 

Bölmə/köməkçi bölmə/ 
2016-cı 

ilin 
icrası 

2017-ci il 
2016-ci ilin icrası 
ilə müqayisədə 

təyinat icra 
icra 

edilməyən 
məbləğ 

icra 

səviyyəsi 
məbləğ faiz 

Məhkəmə hakimiyyəti, 
hüquq-mühafizə və 
prokurorluq bölməsi 

1117134 1223771 1177569 -46201,7 96,2 60435,1 105,4 

Məhkəmə hakimiyyəti 48220,8 52615,6 49054,3 -3561,3 93,2 833,5 101,7 

Konstitusiya Məhkəməsi 3904 4088,3 3958,9 -129,4 96,8 54,9 101,4 

Ali Məhkəmə 6535,6 7073,4 6964 -109,4 98,5 428,4 106,6 

Bakı Apellyasiya 
Məhkəməsi 

4451,8 4993,8 4517,8 -476 90,5 66 101,5 

Gəncə Apellyasiya 
Məhkəməsi 

1377,3 1463,6 1303,5 -160,1 89,1 -73,8 94,6 

Sumqayıt Apellyasiya 
Məhkəməsi 

1834,3 1943,6 1769,2 -174,4 91 -65,1 96,5 

Şirvan Apellyasiya 
Məhkəməsi 

1282,8 1529,9 1288,7 -241,2 84,2 5,9 100,5 

Şəki Apellyasiya 
Məhkəməsi 

1010,9 1178 941,9 -236,1 80 -69 93,2 

Maliyyə təminatı ARƏN-yi 
tərəfindən həyata keçirilən 
məhkəmələr 

27603,9 29588,2 27867,1 -1721,1 94,2 263,2 101,0 

Əmək haqqı sisteminin 
təkmilləşdirilməsi və digər 
sosial tədbirlər (Məhkəmə 
hakimiyyəti - Ali Məhkəmə) 

220,1 756,8 443,2 -313,6 58,6 223,1 201,4 

Hüquq-mühafizə 883496,9 927537,8 910046,5 -17491,3 98,1 26549,6 103,0 
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Daxili İşlər Nazirliyi 361495,8 412507,1 410431,4 -2075,7 99,5 48935,6 113,5 

Ədliyyə Nazirliyi 22786,9 24859,1 23958,9 -900,2 96,4 1172 105,1 

Dövlət Gömrük Komitəsi 16475,1 17159,9 16900,5 -259,4 98,5 425,4 102,6 

Xüsusi Dövlət Mühafizə 
Xidməti (Dövlət Feldyeger 
Xidməti ilə birgə) 

73964,7 88411,9 82027,2 -6384,7 92,8 8062,5 110,9 

DİN-nin Daxili Qoşunlarının 
Baş İdarəsi 

144852,4 152564,9 145147,8 -7417,1 95,1 295,4 100,2 

Ədliyyə Nazirliyinin 
Penitensiar Xidməti 

80839,2 80721,5 80521,1 -200,4 99,8 -318,1 99,6 

Fövqəladə Hallar Nazirliyi 137130,3 141330 141077,7 -252,3 99,8 3947,4 102,9 

Dövlət Miqrasiya Xidməti 9489,4 9983,3 9981,9 -1,4 100 492,5 105,2 

Maddi-texniki bazanın 
möhkəmləndirilməsi (DİN) 

450 
  

0 
 

-450 0,0 

Əmək haqqı sisteminin 
təkmilləşdirilməsi və digər 
sosial tədbirlər (Hüquq-
mühafizə) 

36013,1 
  

0 
 

-36013,1 0,0 

Prokurorluq 56865,8 58096,9 57833,5 -263,4 99,5 967,7 101,7 

Azərbaycan 
Respublikasının Baş 
Prokurorluğu 

46124,4 48062,8 48017,1 -45,7 99,9 1892,7 104,1 

Azərbaycan Respublikasinin 
Hərbi Prokurorluğu 

10539,8 10034 9816,3 -217,7 97,8 -723,5 93,1 

Əmək haqqı sisteminin 
təkmilləşdirilməsi və digər 
sosial tədbirlər (Baş 
Prokurorluq) 

201,7 
  

0 
 

-201,7 0,0 

Digər kateqoriyalara aid 
edilməyən xərclər 

128550,3 185520,1 160634,6 -24885,5 86,6 32084,3 125,0 

AR Prezidenti yanında 
Dövlət Sirrinin Mühafizəsi 
üzrə İdarələrarası 
Komissiyanın İşçi Qrupu 

110,9 125,2 117,2 -8 93,6 6,3 105,7 

AR Əsir və Itkin Düşmüş, 
Girov götürülmüş 
Vətəndaşlarla əlaqədar 
Dövlət Komissiyasının Işçi 
Qrupu 

243,7 285,9 262,1 -23,8 91,7 18,4 107,6 

Dövlət büdcəsindən 
maliyyələşən təşkilatların 
büdcədənkənar xərcləri 

128195,6 184649,8 160255,3 -24394,5 86,8 32059,7 125,0 

Əmək haqqı sisteminin 
təkmilləşdirilməsi və digər 
sosial tədbirlər 

 
459,2 0 -459,2 

   

 

 

“Məhkəmə hakimiyyəti” köməkçi bölməsi üzrə təsdiq edilmiş 51858,8 min manat 

vəsaitin məbləği icra prosesində 52615,6 min manatadək artırılmışdır. Həmin məbləğə 

qarşı 51433,9 min manat maliyyələşmə (təyinatın 96,5%), 49054,3 min manat (təyinata 

nisbətən 93,2%) icra olmuşdur ki, bu da 2016-cı ilin icra göstəricisi ilə müqayisədə 1,7% 

çoxdur. Hesabat ilində icra edilmiş məbləğ açılmış maliyyələşmənin 95,4%-ni təşkil edir. 
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Məhkəmə hakimiyyəti köməkçi bölməsi üzrə hesabat ilində təsdiq edilmiş təyinatın 

3561,4 min manat məbləğində az icra edilməsi Konstitusiya Məhkəməsi üzrə 129,5 min 

manat, Ali Məhkəmə üzrə 109,4 min manat, Bakı Apellyasiya Məhkəməsi üzrə 476,0 

min manat, Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi üzrə 160,1 min manat, Sumqayıt Apellyasiya 

Məhkəməsi üzrə 174,4 min manat, Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi üzrə 241,2 min 

manat, Şəki Apellyasiya Məhkəməsi üzrə 236,1 min manat, Maliyyə təminatı 

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən məhkəmələr üzrə 

1721,0 min manat, “Əmək haqqı sisteminin təkmilləşdirilməsi və digər sosial tədbirlər” 

ilə bağlı xərclər üzrə 313,6 min manat və təşkil etmişdir.  

Köməkçi bölmədə “Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq 

orqanları üzrə əməyin ödənişi xərclərinin tənzimlənməsi və digər sosial tədbirlər” 

üzrə vəsait nəzərdə tutulmasa da, icra prosesində həmin istiqamətdə 756,8 min manat 

məbləğində vəsait müəyyən edilmiş və 443,2 min manat və ya 58,6% səviyyəsində və 

tam məbləğdə Ali Məhkəmə tərəfindən icra olunmuşdur.  

“Hüquq-mühafizə” köməkçi bölməsi üzrə 927537,8 min manat təyinata qarşı 

910046,5 min manat məbləğində vəsait icra olunmuş, icra səviyyəsi 98,1% təşkil 

etmişdir. Hesabat ilində istifadə olunan vəsaitin həcmi 2016-cı ilin icrası ilə müqayisədə 

26549,6 min manat və ya 3,0% çoxdur. 

 Vəsaitin ayrı-ayrı orqanlar üzrə icrası müxtəlif səviyyələrdə olmuşdur. Belə ki, 

Daxili İşlər Nazirliyi üzrə 412507,1 min manat təyinata qarşı icra 410431,4 və ya 99,5%, 

Ədliyyə Nazirliyi üzrə 24859,1 min manata qarşı icra 23958,9 min manat və ya 96,4%, 

Dövlət Gömrük Komitəsi üzrə 17159,9 min manata qarşı 16900,5 min manat və ya 

98,5%, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti üzrə 88411,9 min manat, təyinata qarşı icra 

82027,2 min manat və ya 92,8%, Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsi 

üzrə 152564,9 min manat təyinata qarşı icra 145147,8 min manat və ya 95,1%, Ədliyyə 

Nazirliyinin Penitensiar Xidməti üzrə 80721,5 min manat təyinata qarşı icra 80521,1 min 

manat və ya 99,8%, Fövqəladə Hallar Nazirliyi üzrə 141330,0 min manata qarşı 

141077,7 min manat və ya 99,8%, Dövlət Miqrasiya Xidməti üzrə 9983,3 min manat 

təyinata qarşı 9981,9 min manat və ya isə 99,9% təşkil etmişdir. 

“Prokurorluq” köməkçi bölməsi üzrə təsdiq edilmiş 58096,9 min manat təyinata 

qarşı icra 57833,5 min manat və ya 99,5% təşkil etmiş, bu da 2016-cı ilin icrası ilə 

müqayisədə 967,7 min manat və ya 1,7% çoxdur. 

Köməkçi bölmədən Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu üzrə təsdiq 

edilmiş 48062,8 min manat təyinata qarşı icra 48017,1 min manat və ya 99,9%, 
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Azərbaycan Respublikasının Hərbi Prokurorluğu üzrə təsdiq edilmiş 10034,0 min manat 

təyinata qarşı icra 9816,3 min manat və ya 97,8% olmuşdur. 

“Digər kateqoriyalara aid edilməyən xidmətlər” köməkçi bölməsi üzrə təsdiq 

edilmiş 186276,9 min manat məbləğində təyinat icra prosesində 756,8 min manat 

azalaraq 185520,1 min manat (bölmədə xüsusi çəkisi 15,2%) məbləğində müəyyən 

edilmişdir. Həmin vəsait 160634,5 min manat (bölmədə xüsusi çəkisi 13,6%) 

məbləğində və ya 86,6% səviyyəsində icra edilmişdir. 2016-cı ilə nisbətən 2017-ci ildə 

icra edilmiş vəsait 25,0% çox olmuşdur.  

Dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim edilmiş hesabata əsasən həmin vəsaitin 

117,2 min manatı Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət Sirrinin 

Mühafizəsi üzrə İdarələrarası Komissiyanın İşçi Qrupu, 262,1 min manatı Azərbaycan 

Respublikasının Əsir və İtkin Düşmüş, Girov Götürülmüş Vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət 

Komissiyası, 160255,3 min manatı isə dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların 

büdcədənkənar xərcləri üzrə icra edilmişdir.  

Köməkçi bölmədə “Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq 

orqanları üzrə əməyin ödənişi xərclərinin tənzimlənməsi və digər sosial tədbirlər” 

üzrə müvafiq Fərmanla təsdiq edilmiş 1216,0 min manat məbləğində vəsaitdən icra 

prosesində, yuxarıda da qeyd edildiyi kimi, 756,8 min manatı “Məhkəmə hakimiyyəti” 

köməkçi bölməsində, qalan 459,2 min manatı isə bu köməkçi bölmədə müəyyən 

edilmişdir. Hesabat ilinin sonuna “Digər kateqoriyalara aid edilməyən xidmətlər” köməkçi 

bölməsində nəzərdə tutulmuş birdəfəlik təyinatlı bu xərc üzrə icra olmamışdır. 

 

 

 

3.1.3. Sosialyönümlü sahələrdə büdcə vəsaitlərindən istifadə 

 

2017-ci ilin dövlət büdcəsi xərclərində “Elm” köməkçi bölməsi üzrə dövlət 

büdcəsi ilə bağlı müvafiq qanunla nəzərdə tutulmuş 118545,4 min manat vəsaitin 

məbləği icra prosesində 501,4 min manat və ya 0,4% azaldılaraq 118044,0 min manat 

müəyyən olunmuşdur. Qeyd edək ki, azalma əsasən birdəfəlik təyinatlı xərclər üzrə 

həyata keçirilmişdir. Belə ki, “Əmək haqqı sisteminin təkmilləşdirilməsi və digər 

sosial tədbirlər” üçün nəzərdə tutulmuş 501,6 min manat məbləğində vəsaitin 500,0 

min manatı azaldılmışdır.  

Azalma funksional təsnifatın hər iki paraqrafı üzrə olmaqla “Fundamental elm” 

paraqrafı üzrə 500,0 min manat və ya 0,5%, “Ümumdövlət xidmətləri üzrə tətbiqi 

tədqiqatlar” paraqrafı üzrə 1,4 min manat və ya 0,02% təşkil etmişdir. 



 
 

95 

 

İcra zamanı iqtisadi təsnifatın xərc bölmələri üzrə də dürüstləşmə aparılmış, 

xərclər “Əməyin ödənişi” bölməsi üzrə 8,6 min manat və ya 0,01%, “Malların (işlərin və 

xidmətlərin) satın alınması” bölməsi üzrə 153,1 min manat və ya 0,6%, “Qeyri-maliyyə 

aktivlərinin alınması” bölməsi üzrə 70,8 min manat və ya 1,5% artırılmış, “Təqaüdlər və 

sosial müavinətlər” bölməsi üzrə 40,9 min manat və ya 2,6%, “Digər xərclər” bölməsi 

üzrə 693,0 manat (o cümlədən, sair müxtəlif xərclər üzrə 693,0 min manat və ya 7,7%) 

və ya 7,7% azaldılmışdır. 

Elm xərcləri üzrə müəyyən olunmuş 118044,0 min manat vəsait hesabat ilində 

109819,2 min manat məbləğində və ya 93,0% səviyyəsində icra olmuşdur. 2017-ci il 

dövlət büdcəsinin xərclərində elm xərclərinin xüsusi çəkisi 2015-ci ilin müvafiq 

göstəricisindən 0,02 faiz bəndi az, 2016-cı ilin müvafiq göstəricisinə bərabər olmaqla 

0,62% təşkil etmişdir. 2017-ci ildə icra edilmiş vəsaitin məbləği 2015-ci ilə nisbətən 

3359,6 min manat və ya 3,0%, 2016-cı ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə isə 428,9 

min manat və ya 0,4% azdır. 

“Elm” köməkçi bölməsi üzrə icra olunmuş 109819,2 min manat vəsaitin 101736,4 

min manatı və ya 92,6%-i “Fundamental elm”, 8082,9 min manatı və ya 7,4%-i 

“Ümumdövlət xidmətləri üzrə tətbiqi tədqiqatlar” paraqrafı üzrə olmuşdur. 

2017-ci ildə “Elm” köməkçi bölməsinin xərclərində iqtisadi təsnifat üzrə “Əməyin 

ödənişi” bölməsinin xüsusi çəkisi 65,2%, icra 76979,6 min manat olmaqla dürüstləşmiş 

təyinata qarşı 71875,2 min manat və ya 93,4% təşkil etmişdir ki, bu da 2015-ci illə 

müqayisədə 1890,0 min manat və ya 6,9% çox, 2016-cı illə müqayisədə isə 2974,1 min 

manat və ya 4,0% azdır. 

Eyni zamanda, xərclərin icrası “Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması” 

bölməsi üzrə 25118,2 min manata qarşı 23668,0 min manat və ya 94,2%, “Subsidiyalar 

və cari transfertlər” bölməsi üzrə 1428,4 min manata qarşı 1382,1 min manat və ya 

96,8%, “Təqaüdlər və sosial müavinətlər” bölməsi üzrə 1557,8 min manata qarşı 1095,6 

min manat və ya 70,3%, “Digər xərclər” bölməsi üzrə 8252,3 min manata qarşı 7311,8 

min manat və ya 88,6%, “Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması” bölməsi üzrə isə 4707,7 

min manata qarşı 4486,6 min manat və ya 95,3% olmuşdur.  

2017-ci ildə “Elm” köməkçi bölməsi üzrə 109819,2 min manat vəsait 15 təşkilat 

üzrə icra olunmuşdur ki, bunun da 76488,3 min manatı və ya 69,6%-i Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyası, 11265,8 min manatı və ya 10,3%-i Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

4393,8 min manatı və ya 4,0%-i Milli Arxiv İdarəsi, 4141,7 min manatı və ya 3,8%-i 

Müdafiə Sənayesi Nazirliyi, 3561,4 min manatı və ya 3,2%-i Ədliyyə Nazirliyi, 1951,2 
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min manatı və ya 1,8%-i Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji 

Araşdırmalar Mərkəzi, 1737,9 min manatı və ya 1,6%-i Azərbaycan Milli Ensiklopediyası 

Elmi Mərkəzi, 4084,8 min manatı və ya 3,7-%-i isə digər 8 təşkilat və tədbir üzrə xərc 

edilmiş, qalan 2194,3 min manat və ya bölmə xərclərinin 2,0%-i dövlət büdcəsindən 

maliyyələşən təşkilatların büdcədənkənar vəsaitləri təşkil etmişdir. 

2017-ci ildə funksional təsnifat üzrə “Elm” köməkçi bölməsinin xərclərində 

“Fundamental elm” paraqrafı üzrə  xərcləri 109154,5 min manat təyinata qarşı 101736,4 

min manat və ya 93,2% icra olunmuşdur ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 4151,5 min 

manat və ya 3,9%, 2016-cı illə müqayisədə isə 1490,1 min manat və ya 1,4% azdır. 

Hesabat ilində paraqraf üzrə ən aşağı icra səviyyəsi 58,5% olmaqla dövlət 

büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların büdcədənkənar xərclərində müşahidə edilmişdir 

(Cədvəl 21).  

 

Cədvəl 21. 2016-2017-ci illərdə “Fundamental elm” paraqrafının inzibati təsnifat üzrə 

icrası, min manatla 

Təşkilat /tədbir 
2016-cı 

il İcra 

2017-ci il 
Fərq 

İcra 

faizi 

2016-cı illə 

müqayisədə fərq 

Proqnoz İcra Məbləğ Faiz 

Fundamental elm 103226,5 109154,5 101736,4 -7418,1 93,2 -1490,1 -1,4 

Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası 
77130,9 79816,4 76488,3 -3328,0 95,8 -642,5 -0,8 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 9967,8 12131,5 11265,8 -865,7 92,9 1298,0 13,0 

Müdafiə Sənayesi 

Nazirliyi 
3930,7 4341,2 4141,7 -199,6 95,4 211,0 5,4 

Ədliyyə Nazirliyi 3524,9 4202,6 3561,4 -641,2 84,7 36,5 1,0 

Dövlət büdcəsindən 

maliyyələşən təşkilatların 

büdcədənkənar xərcləri 

1596,8 3750,0 2194,3 -1555,7 58,5 597,5 37,4 

Təhsil Nazirliyi 722,0 809,0 777,8 -31,2 96,1 55,9 7,7 

Azərbaycan 

Respublikasının 

Prezidenti yanında Bilik 

Fondu 

782,8 803,0 752,5 -50,5 93,7 -30,3 -3,9 

Digər təşkilatlar və 

tədbirlər 
5570,5 3300,8 2554,5 -746,2 77,4 -3016,0 -54,1 
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 Ümumiyyətlə, fundamental elmin maliyyələşdirilməsi məqsədilə nəzərdə tutulmuş 

vəsaitin icra olunmamış məbləğində büdcədənkənar xərclər Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası üzrə xərclərlə birlikdə əsas hissəni təşkl etmişdir. Belə ki, büdcədənkənar 

xərclər və AMEA üzrə xərclərin paraqraf üzrə icra olunmamış məbləğdə xüsusi çəkisi 

mvüafiq olaraq 21,0% və 44,9% olmuşdur.  

“Fundamental elm” paraqrafı üzrə “Əmək haqqı sisteminin təkmilləşdirilməsi 

və digər sosial tədbirlər” ilə bağlı birdəfəlik təyinatlı xərclər dəyişiklik nəticəsində 

müəyyən olunmuş 1,6 min manata qarşı icra olmamışdır. 

“Maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi və əsaslı təmir”lə bağlı xərclər 

üzrə 501,6 min manat vəsait nəzərdə tutulsa da, icra olmamışdır. 

Dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı hesabata əsasən “Elm” köməkçi bölməsi üzrə 

dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların büdcədənkənar vəsaitləri 3750,0 

min manat nəzərdə tutulmuş, il ərzində icra 2194,3 min manat və ya 58,5% təşkil 

etmişdir. Bu, 2015-ci ilin göstəricisi ilə müqayisədə 851,8 min manat və ya 63,4%, 2016-

cı ilin göstəricisi ilə müqayisədə 597,5 min manat və ya 37,4% çoxdur.  

Köməkçi bölmədən büdcədənkənar vəsaitlər üzrə 2194,3 min manat məbləğində 

vəsait tam məbləğdə “Fundamental elm” paraqrafından icra edilmişdir. Həmin məbləğin 

35,5 min manatı və ya 1,6%-i Təhsil Nazirliyinin, 1052,3 min manatı və ya 47,9,0%-i 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin, 82,6 min manatı və ya 3,8%-i Müdafiə Sənayesi 

Nazirliyinin, 1023,8 min manatı və ya 46,7%-i Milli Elmlər Akademiyasının payına 

düşmüşdür.    

 “Ümumdövlət xidmətləri üzrə tətbiqi tədqiqatlar” paraqrafı üzrə 8889,5 min manat 

dürüstləşmiş təyinata qarşı icra 8082,9 min manat və ya 90,9% olmuşdur. Bu paraqraf 

üzrə icra edilmiş vəsaitin məbləği 2015-ci illə müqayisədə 791,9 min manat və ya 

10,9%, 2016-cı illə müqayisədə isə 1061,1 min manat və ya 15,1% çoxdur. 

2017-ci ildə “Elm” köməkçi bölməsinin “Ümumdövlət xidmətləri üzrə tətbiqi 

tədqiqatlar” paraqrafına ayrılmış vəsaitin xüsusi çəkisi və icra faizi Milli Arxiv İdarəsi 

üzrə 53,6% və 92,2%, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji 

Araşdırmalar Mərkəzi üzrə 24,4% və 89,9%, Milli Ensiklopediyanın Elm Mərkəzi üzrə 

22,0% və 88,9% olmuşdur (Cədvəl 22). 

 

 

 

 



 
 

98 

 

 

 

Cədvəl 22. Elm xərclərinin “Ümumdövlət xidmətləri üzrə tətbiqi tədqiqatlar” paraqrafında 

tədbirlər üzrə ayrılmış vəsaitin icrası barədə məlumat, min manatla 

Təşkilat və tədbirlər 
2016-cı 
il İcra 

2017-ci ildə 
Fərq 

İcra 
faizi 

2016-cı illə 
müqayisədə fərq 

Proqnoz İcra məbləğ faiz 

 Ümumdövlət xidmətləri üzrə 
tətbiqi tədqiqatlar 

7021,7 8889,5 8082,9 -806,7 90,9 1061,1 15,1 

Azərbaycan Respublikasının Milli 
Arxiv İdarəsi 

3183,1 4764,4 4393,8 -370,6 92,2 1210,7 38,0 

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Strateji 
Araşdırmalar Mərkəzi 

1918,2 2171,2 1951,2 -220,1 89,9 33,0 1,7 

“Azərbaycan Milli Ensiklopediyası” 
Elmi Mərkəzi 

1790,1 1953,9 1737,9 -216,0 88,9 -52,2 -2,9 

Əməyin ödənişi xərclərinin 
tənzimlənməsi və digər sosial 
tədbirlər 

130,4 0,0 0,0 0,0 - -130,4 -100,0 

 

Göründüyü kimi, nəzərdə tutulmuş vəsaitin ilin sonunda tam icra edilməməsi, 

paraqraf üzrə demək olar ki, bütün qurumlar üzrə icra səviyyəsinin aşağı olması ilə 

əlaqədardır, lakin Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi üzrə xərclərin payı 

daha yüksəkdir. Belə ki, “Ümumdövlət xidmətləri üzrə tətbiqi tədqiqatlar” paraqrafı üzrə 

icra edilməmiş vəsaitin 45,9%-i bu qurumun, 27,3% və 26,8%-i isə müvafiq olaraq 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin və 

Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Elmi Mərkəzinin payına düşmüşdür.  

2017-ci ildə “Elm” köməkçi bölməsi üzrə açılmış 103167,3 min manat 

maliyyələşmədən ilin sonunda 1961,7 min manat və ya 1,9% vəsait istifadə edilməyərək 

büdcəyə qaytarılmışdır. Büdcəyə qaytarılan vəsaitin 1011,7 min manatı və ya 51,6%-i 

əməyin ödənişi, 556,9 min manatı və ya 28,4 %-i malların (işlərin və xidmətlərin) satın 

alınması, 34,0 min manatı və ya 1,7%-i subsidiyalar və cari transfertlər, 81,7 min manatı 

və ya 4,2%-i təqaüdlər və sosial müavinətlər, 243,5 min manatı və ya 12,4%-i digər 

xərclər və 33,8 min manatı və ya 1,7%-i qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması üzrə 

olmuşdur. 

“Elm” köməkçi bölməsindən maliyyələşən 6 təşkilat üzrə debitor borc ilin əvvəlinə 

12292,9 min manat, ilin axırına isə 1267,0 min manat artaraq 13261,5 min manat 

(11520,5 min manatı və ya 86,9%-i Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası üzrə), kreditor 



 
 

99 

 

borc isə 8 təşkilat üzrə ilin əvvəlinə 1297,2 min manat, ilin axırına isə 168,5 min manat 

azalaraq 1128,7 min manat (753,5 min manatı və ya 66,8%-i Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası üzrə) təşkil etmişdir. 

 

2017-ci ilin dövlət büdcəsində ilkin olaraq “Təhsil” bölməsi üzrə 1791194,9 min 

manat təsdiq edilmiş, icra zamanı Maliyyə Nazirliyi tərəfindən yenidən dəyişiklik  

aparılaraq xərclər 10000,0 min manat və ya 0,6% azaldılmış, 1781194,9 min manat 

müəyyən edilmişdir. Azalma tam məbləğdə “Dövlət sifarişi ilə ali təhsilin 

maliyyələşdirilməsi, dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan müəllimlərin bilik və 

bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi, peşə tədris mərkəzlərinin yaradılması və 

təhsil sahəsində digər tədbirlər” birdəfəlik təyinatlı xərcləri əhatə etmişdir.  

 “Təhsil” bölməsi üzrə nəzərdə tutulmuş 1781194,9 min manat təyinata qarşı icra 

1742690,4 min manat və ya 97,8% olmuşdur ki, bu da 2015-ci ilin müvafiq göstəricisi ilə 

müqayisədə 137564,6 min manat və ya 8,6% çox, 2016-cı ilin göstəricisi ilə müqayisədə 

isə 11698,8 min manat və ya 0,7% azdır. 2017-ci ildə “Təhsil” bölməsi xərclərinin dövlət 

büdcəsi xərclərindəki xüsusi çəkisi 9,9% təşkil etmişdir. Bu, 2015-ci illə müqayisədə 0,9 

faiz bəndi çox, 2016-cı ilin müvafiq göstəricisi ilə eynidir. 

İcra zamanı köməkçi bölmələr səviyyəsində aparılmış dəyişikliklər nəticəsində 

“Məktəbəqədər təhsil” köməkçi bölməsinin xərcləri 176,8 min manat və ya 0,1%, 

“Ümumi təhsil” köməkçi bölməsinin xərcləri 23414,7 min manat və ya 2,4%,“Ali təhsil” 

köməkçi bölməsinin xərcləri 149657,9 min manat və ya 4,6 dəfə artırılmış, “İlk peşə 

ixtisas təhsili” köməkçi bölməsi üzrə 2133,3 min manat və ya 7,4%, “Orta ixtisas təhsili” 

köməkçi bölməsi üzrə 5330,5 min manat və ya 12,4%, “Əlavə təhsil” köməkçi bölməsi 

üzrə 79,8 min manat və ya 2,1% və “Təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər” 

köməkçi bölməsi üzrə isə 175705,9 min manat və ya 30,8% azaldılmışdır.  

Təhsil xərclərinin 152968,9 min manatı və ya 8,8%-i “Məktəbəqədər təhsil", 

953757,0 min manatı və ya 54,7%-i “Ümumi təhsil”, 26324,4 min manatı və ya 1,5%-i 

“İlk peşə-ixtisas təhsili”, 36444,8 min manatı və ya 2,1%-i “Orta ixtisas təhsili” köməkçi 

bölməsi üzrə, 188071,0 min manatı və ya 10,8%-i “Ali təhsil”, 3558,4 min manatı və ya 

0,2%-i “Əlavə təhsil”, 381565,8 min manatı və ya 21,9%-i “Təhsil sahəsində digər 

müəssisə və tədbirlər” köməkçi bölməsi üzrə xərc edilmişdir (Cədvəl 23). 
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Cədvəl 23. 2016-2017-ci illərdə dövlət büdcəsinin “Təhsil” bölməsi xərclərinin funksional 

təsnifat üzrə icrası, min manatla 
 

Sahələrin adları 

2016-cı il 2017-ci il 
2017-ci ildə 

2016-ya nəzərən 
fərq 

İcra 
xüsusi 
çəki 

təyinat İcra 
İcra 
faizi 

xüsusi 
çəki 

Məbləğ Faiz 

Təhsil 1754389,2 9,9 1781194,9 1742690,4 97,8 9,9 -11698,8 -0,7 

Məktəbəqədər 
təhsil 

160553,5 9,2 170581,1 152968,9 89,7 8,8 -7584,6 -4,7 

Ümumi təhsil 1022581,5 58,3 956932,0 953757,0 99,7 54,7 -68824,5 -6,7 

İbtidai təhsil 6524,7 0,6 5383,3 5232,6 97,2 0,5 -1292,1 -19,8 

Ümumi orta 
təhsil 

81472,5 8,0 73044,6 72576,5 99,4 7,6 -8896,0 -10,9 

Tam orta təhsil 891897,9 87,2 834617,1 832659,1 99,8 87,3 -59238,8 -6,6 

İnternatlar 18249,7 1,8 18244,7 18112,4 99,3 1,9 -137,2 -0,8 

Xüsusi rejimli 
internatlar 

10911,0 1,1 11529,3 11441,5 99,2 1,2 530,6 4,9 

Xüsusi məktəblər 13525,7 1,3 14113,1 13734,7 97,3 1,4 209,0 1,5 

İlk peşə-ixtisas 
təhsili 

27840,8 1,6 26858,5 26324,4 98,0 1,5 -1516,4 -5,4 

Texniki-peşə 
məktəbləri 

9068,0 32,6 8283,9 8099,1 97,8 30,8 -969,0 -10,7 

Peşə liseyləri 18262,7 65,6 18065,5 17720,8 98,1 67,3 -541,9 -3,0 

Xüsusi texniki-
peşə məktəbləri 
və liseylər 

510,1 1,8 509,1 504,6 99,1 1,9 -5,5 -1,1 

Orta ixtisas 
təhsili 

38269,9 2,2 37557,3 36444,8 97,0 2,1 -1825,1 -4,8 

Ali təhsil 188400,1 10,7 191041,8 188071,0 98,4 10,8 -329,1 -0,2 

Əlavə təhsil 3354,9 0,2 3699,4 3558,4 96,2 0,2 203,4 6,1 

Təhsil 
sahəsində digər 
müəssisə və 
tədbirlər 

313388,4 17,9 394524,8 381565,8 96,7 21,9 68177,5 21,8 

Məktəbdənkənar 
təhsil 
müəssisələri 

105209,3 33,6 92469,2 91360,6 98,8 23,9 -13848,7 -13,2 

Uşaq evləri 3016,0 1,0 3276,9 3183,3 97,1 0,8 167,3 5,5 

Mərkəzləşdirilmiş 
mühasibatlıq 

6266,9 2,0 6096,0 5791,4 95,0 1,5 -475,6 -7,6 

Digər müəssisə 
və tədbirlər 

198896,1 11,3 292682,7 281230,6 96,1 73,7 82334,4 41,4 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 

dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 30 iyun tarixli 754-VQD nömrəli 

Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2016-cı il 27 dekabr tarixli 1180 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi 

haqqında“ 13 iyul 2017-ci il tarixli Fərmanına uyğun olaraq “Təhsi” bölməsi üzrə 

xərclərdə “Dövlət sifarişi ilə ali təhsilin maliyyələşdirilməsi, dövlət ümumi təhsil 
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müəssisələrində çalışan müəllimlərin bilik və bacarıqlarının diaqnostik 

qiymətləndirilməsi, peşə tədris mərkəzlərinin yaradılması və təhsil sahəsində digər 

tədbirlər” üzrə birdəfəlik təyinatlı xərclər “Təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər” 

köməkçi bölməsində 275276,8 min manat məbləğində nəzərdə tutulmuş, icra 

prosesində isə birdəfəlik təyinatlı bu xərclər 10000,0 min manat azaldılaraq “Təhsil” 

bölməsinin bütün köməkçi bölmələri üzrə bölüşdürülərək xərc edilmişdir. Beləliklə, 

“Dövlət sifarişi ilə ali təhsilin maliyyələşdirilməsi, dövlət ümumi təhsil müəssisələrində 

çalışan müəllimlərin bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi, peşə tədris 

mərkəzlərinin yaradılması və təhsil sahəsində digər tədbirlər”lə bağlı xərclərin 267,4 min 

manatının və ya 0,1%-nin “Məktəbəqədər təhsil”, 17500,0 min manatının və ya 6,6%-nin 

“Ümumi təhsil”, 723,0 min manatının və ya 0,3%-nin “Orta ixtisas təhsili”, 149646,2 min 

manatının və ya 56,4%-nin “Ali təhsil”, 97140,2 min manatının və ya 36,6%-nin “Təhsil 

sahəsində digər müəssisə və tədbirlər” köməkçi bölmələri üzrə xərc edilməsi nəzərdə 

tutulmuşdur. 

Təhsil xərclərində hesabat ilində müəyyən edilmiş proqnozla müqayisədə icra 

edilməmiş vəsaitin 17612,1 min manatı və ya 45,7%-i “Məktəbəqədər təhsil”, 3175,0 

min manatı və ya 8,2%-i “Ümumi təhsil”, 534,1 min manatı və ya 1,4%-i “İlk-peşə ixtisas 

təhsili”, 1112,5 min manatı və ya 2,9%-i “Orta ixtisas təhsili”, 2970,8 min manatı və ya 

7,7%-i “Ali təhsil”, 141,1 min manatı və ya 0,4%-i “Əlavə təhsil”, 12959,0 min manatı 

min manatı və ya 33,7%-i “Təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər” köməkçi 

bölmələri üzrə olmuşdur. 

Aparılmış dəyişikliklər iqtisadi təsnifatın bölmələrində də əks olunmuş, "Əməyin 

ödənişi” bölməsi üzrə 893,3 manat və ya 0,1%, “Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması” 

bölməsi üzrə 121512,7 min manat və ya 87,1% azalmış, “Malların (işlərin və 

xidmətlərin) satın alınması” bölməsi üzrə 4410,6 min manat və ya 1,9%, “Subsidiyalar 

və cari transfertlər” bölməsi üzrə 106,7 min manat və ya 0,5%, “Təqaüdlər və sosial 

müavinətlər” bölməsi üzrə 6275,9 min manat və ya 9,3%, “Digər xərclər” bölməsi üzrə 

101612,4 min manat və ya 2,8 dəfə (o cümlədən, “sair müxtəlif xərclər” köməkçi bölməsi 

üzrə 101206,8 min manat və ya 2,8 dəfə) artmışdır. 

Bölmə üzrə icra edilməmiş vəsaitin 31,3%-i əməyin ödənişi, 46,4%-i malların 

(işlərin və xidmətlərin alınması, 12,6%-i digər xərclər, 6,5%-i təqaüdlər və sosial 

müavinətlər və 3,2%-i qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması üzrə xərclərin payına düşür.  

2017-ci ildə iqtisadi təsnifat üzrə təhsil xərclərinin əsas hissəsi, əvvəlki illərdə 

olduğu kimi, təhsil işçilərinin əmək haqqının ödənilməsinə sərf edilmişdir. Belə ki, təhsil 
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xərclərində “Əməyin ödənişi” bölməsinin xüsusi çəkisi 72,3%, icra 1272142,9 min manat 

olmaqla dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı 1260108,3 min manat və ya 99,1% təşkil 

etmişdir. Bu da 2015-ci illə müqayisədə 229367,1 min manat və ya 22,0%, 2016-cı illə 

müqayisədə 46907,9 min manat və ya 3,8% çoxdur. “Əməyin ödənişi” bölməsi üzrə ilin 

sonuna icra edilməmiş 12034,6 min manat vəsaitin 28,7%-i və ya 3457,0 min manatı 

“Məktəbəqədər təhsil”, 10,4%-i və ya 1249,1 min manatı “Ümumi təhsil”, 2,5%-i və ya 

304,3 min manatı “İlk peşə-ixtisas təhsili”, 5,5%-i və ya 663,9 min manatı “Orta-ixtisas 

təhsili”, 4,2%-i və ya 502,8 min manatı “Ali təhsil”, 0,7%-i və ya 86,6 min manatı “Əlavə 

təhsil, 47,9%-i və ya 5768,1 min manatı “Təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər” 

köməkçi bölməsi üzrə olmuşdur. 

“Təhsil” bölməsi üzrə xərclərin strukturunda “Əməyin ödənişi” bölməsi ilə yanaşı 

“Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması” xərc bölməsi üzrə xərclər də üstünlük 

təşkil edir. Belə ki, 2017-ci ildə malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması xərclərinin 

xüsusi çəkisi 12,6%, 238099,5 min manat dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı icra 220239,8 

min manat və ya 92,5% olmuşdur. İlin sonuna icra edilməmiş 17860,0 min manat 

vəsaitin 13642,7 min manatı və ya 76,4%-i “Məktəbəqədər təhsil” köməkçi bölməsinin 

payına düşür. 

2017-ci ildə “Təhsil” bölməsi üzrə nəzərdə tutulmuş xərclər inzibati təsnifat üzrə 26 

təşkilat tərəfindən icra edilmişdir (Cədvəl 24). 
 

Cədvəl 24. 2016-2017-ci illərdə inzibati təsnifat üzrə “Təhsil” bölməsinin xərcləri, min 

manatla 

Bölmə / təşkilat 
2016-cı 

ildə 
icra 

2017-ci ildə Xüsusi 
çəki 

Fərq 
İcra 
faizi 

2016-cı illə 
müqayisədə fərq 

Proqnoz İcra məbləğ faiz 

Təhsil Nazirliyi 
1138465,2 1172278,1 1166762,7 67,0 -5515,4 99,5 28297,5 2,5 

Dövlət sifarişi ilə ali 
təhsilin 
maliyyələşdirilməsi, 
təhsil sahəsində 
islahatlar və digər 
tədbirlər 

301601,1 265276,8 260700,8 15,0 -4576,0 98,3 -40900,3 -13,6 

Yerli icra hakimiyyəti 
orqanları 

157421,7 174416,7 156639,0 9,0 -17777,7 89,8 -782,7 -0,5 

Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyi 

71259,2 72290,8 71453,1 4,1 -837,7 98,8 193,9 0,3 

"ADA" Universiteti 
17531,3 17556,0 17556,0 1,0 0,0 100,0 24,7 0,1 

Dövlət büdcəsindən 
maliyyələşən 
təşkilatların 
büdcədənkənar 
xərcləri 

14882,2 21700,0 15942,3 0,9 -5757,7 73,5 1 060,1 7,1 
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M.V.Lomonosov 
adına Moskva Dövlət 
Universitetinin Bakı 
Filialı 

8014,6 11035,2 11017,8 0,6 -17,4 99,8 3003,3 37,5 

Daxili İşlər Nazirliyi 
9429,6 11504,0 10468,0 0,6 -1036,0 91,0 1038,4 11,0 

Səhiyyə Nazirliyi 
7016,7 7913,8 7362,1 0,4 -551,7 93,0 345,4 4,9 

Gənclər və İdman 
Nazirliyi 

4039,6 4742,7 4396,6 0,3 -346,1 92,7 357,0 8,8 

Fövqəladə Hallar 
Nazirliyi 

3991,4 4620,5 4328,6 0,2 -292,0 93,7 337,2 8,4 

İ.M.Seçenov adına 
Moskva Dövlət Tibb 
Universitetinin Bakı 
filialı 

4005,9 4012,8 4005,0 0,2 -7,8 99,8 -0,9 -0,02 

Digər təşkilatlar və 
tədbirlər 

16730,7 13847,6 12058,4 0,7 -1789,2 87,1 -4672,4 -27,9 

 

Cədvəldən göründüyü kimi, təhsil xərclərinin çox hissəsi Təhsil Nazirliyi və onun 

tabeliyində olan təhsil müəssisələrinin maliyyələşdirilməsinə yönəldilmişdir. 

Bölmə üzrə cəmi xərclərin 8,8%-i “Məktəbəqədər təhsil” köməkçi bölməsi üzrə 

icra edilmişdir. Bu köməkçi bölmə üzrə nəzərdə tutulmuş 170581,1 min manat 

məbləğində vəsait 152968,9 min manat məbləğində və ya 89,7% səviyyəsində icra 

edilmişdir.  

Məktəbəqədər təhsil xərclərində yerli icra hakimiyyəti orqanları üzrə xərclərin 

icrası 170313,7 min manat təyinata qarşı 152704,3 min manat və ya 89,7% olmuşdur ki, 

bu da 2015-ci ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 644,0 min manat və ya 0,4% çox, 

2016-cı ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə isə 1199,4 min manat və ya 0,8% azdır. 

Bu xərclərin 73706,6 min manatı və ya 48,3%-i əməyin ödənişinə, 66775,3 min manatı 

və ya 43,7%-i malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınmasına (o cümlədən 41580,8 

min manatı və ya 63,3%-i ərzaq məhsullarının alınmasına), 370,8 min manatı və ya 

0,2%-i təqaüdlər və sosial müavinətlərə, 8941,0 min manatı və ya 5,9%-i digər xərclərə, 

2910,6 min manatı və ya 1,9%-i isə qeyri-maliyyə aktivlərinin alınmasına yönəldilmişdir. 

Köməkçi bölmədə “Dövlət sifarişi ilə ali təhsilin maliyyələşdirilməsi, dövlət 

ümumi təhsil müəssisələrində çalışan müəllimlərin bilik və bacarıqlarının 

diaqnostik qiymətləndirilməsi, peşə tədris mərkəzlərinin yaradılması və təhsil 

sahəsində digər tədbirlər” ilə bağlı nəzərdə tutulmuş 267,4 manat məbləğində vəsait 

264,6 min manat və ya 99,0% səviyyəsində icra edilmişdir. Həmin vəsait Abşeron və 

Zaqatala rayonları üzrə təhsil sahəsində yerli xərclərə yönəldilmişdir. 

2017-ci ildə funksional təsnifat üzrə təhsil xərclərinin 953757,0 min manatı və ya 

54,7%-i “Ümumi təhsil" köməkçi bölməsi üzrə xərc edilmişdir ki, bu da 2015-ci ilin 
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müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 86831,6 min manat və ya 10,0% çox və 2016-cı ilin 

müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 68824,5 min manat və ya 6,7% azdır. 

Xərclərin 5232,6 min manatı və ya 0,5%-i “İbtidai təhsil”, 72576,5 min manatı və ya 

7,6%-i “Ümumi orta təhsil”, 832659,1 min manatı və ya 87,3%-i “Tam orta təhsil”, 

18112,4 min manatı və ya 1,9%-i “İnternatlar”, 11441,5 min manatı və ya 1,2%-i “Xüsusi 

rejimli internatlar”, 13734,7 min manatı və ya 1,4%-i “Xüsusi məktəblər” paraqrafı üzrə 

xərc edilmişdir. 

Vəsait 3 təşkilat və bir tədbir üzrə xərc edilmişdir. Vəsaitin 935179,8 min manatı və 

ya 98,1%-i Təhsil Nazirliyi, 972,5 min manatı və ya 0,1%-i Mədəniyyət və Turizm 

Nazirliyi, 289,9 min manatı və ya 0,03%-i Bakı Dövlət Universiteti, 17314,8 min manatı 

və ya 1,8%-i isə dövlət sifarişi ilə ali təhsilin maliyyələşdirilməsi, dövlət ümumtəhsil 

müəssisələrində çalışan müəllimlərin bilik və bacarıqlarının diaqnostik 

qiymətləndirilməsi, peşə təhsil mərkəzlərinin yaradılması və təhsil sahəsində digər 

tədbirlər üzrə xərc edilmişdir. 

“Ümumi təhsil" köməkçi bölməsi üzrə “Dövlət sifarişi ilə ali təhsilin 

maliyyələşdirilməsi, dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan müəllimlərin 

bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi, peşə tədris mərkəzlərinin 

yaradılması və təhsil sahəsində digər tədbirlər” üzrə birdəfəlik təyinatlı xərc 17500,0 

min manat dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı 17314,8 min manat və ya 98,9% icra 

edilmişdir. Vəsait tam olaraq Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi üzrə icra 

edilmişdir. 

2017-ci ildə funksional təsnifat üzrə təhsil xərclərinin 26324,4 min manatı və ya 

1,5%-i "İlk-peşə ixtisas təhsili" köməkçi bölməsi üzrə xərc edilmişdir ki, bu da 2015-

ci illə müqayisədə 265,0 min manat və ya 1,0%, 2016-cı illə müqayisədə 1516,4 min 

manat və ya 5,4% azdır.  

Vəsaitin 8099,1 min manatı və ya 30,8%-i “Texniki-peşə məktəbləri”, 17720,8 min 

manatı və ya 67,3%-i “Peşə liseyləri”, 504,6 min manatı və ya 1,9%-i “Xüsusi texniki-

peşə məktəbləri liseylər” paraqrafı üzrə icra edilmişdir. 

"İlk-peşə ixtisas təhsili" köməkçi bölməsi üzrə vəsait 3 təşkilat tərəfindən, o 

cümlədən 23330,3 min manatı və ya 88,6%-i Təhsil Nazirliyi, 2342,4 min manatı və ya 

8,9%-i Gənclər və İdman Nazirliyi, 651,7 min manatı və ya 2,5%-i Mədəniyyət və Turizm 

nazirliyi tərəfindən xərc edilmişdir. 

2017-ci ildə funksional təsnifat üzrə təhsil xərclərinin 36444,8 min manatı və ya 

2,1%-i "Orta ixtisas təhsili" köməkçi bölməsi üzrə xərc edilmişdir ki, bu da 2015-ci 
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illə müqayisədə 650,8 min manat və ya 1,8% çox,2016-cı illə müqayisədə 1825,1 min 

manat və ya 4,8% azdır. 

“Orta ixtisas təhsili” köməkçi bölməsi üzrə vəsait 4 təşkilat və bir tədbir üzrə xərc 

edilmişdir. Vəsaitin 27376,1 min manatı və ya 75,1%-i Təhsil Nazirliyi, 5553,0 min 

manatı və ya 15,2%-i Səhiyyə Nazirliyi, 2054,1 min manatı və ya 5,6%-i Gənclər və 

İdman Nazirliyi, 779,1 min manatı və ya 2,1%-i Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 682,5 

min manatı və ya 1,9%-i dövlət sifarişi ilə ali təhsilin maliyyələşdirilməsi, dövlət 

ümumtəhsil müəssisələrində çalışan müəllimlərin bilik və bacarıqlarının diaqnostik 

qiymətləndirilməsi, peşə təhsil mərkəzlərinin yaradılması və təhsil sahəsində digər 

tədbirlər üzrə xərc edilmişdir. 

"Orta ixtisas təhsili" köməkçi bölməsində “Dövlət sifarişi ilə ali təhsilin 

maliyyələşdirilməsi, dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan müəllimlərin 

bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi, peşə tədris mərkəzlərinin 

yaradılması və təhsil sahəsində digər tədbirlər” üzrə 723,0 manat təyinata qarşı 

682,5 min manat və ya 83,3% icra edilmişdir ki, bu da Azərbaycan Respublikası 

Səhiyyə Nazirliyi üzrə icra olunmuşdur. 

2017-ci ildə funksional təsnifat üzrə təhsil xərclərinin 188071,0 min manatı və ya 

10,8%-i "Ali təhsil" köməkçi bölməsi üzrə xərc edilmişdir ki, bu da 2015-ci ilin müvafiq 

göstəricisi ilə müqayisədə 18150,8 min manat və ya 10,7% çox, 2016-cı ilin müvafiq 

göstəricisi ilə müqayisədə 329,1 min manat və ya 0,2% azdır. 

Hesabat ilində “Ali təhsil” köməkçi bölməsi üzrə xərclərin 78,7%-i “Dövlət sifarişi ilə 

ali təhsilin maliyyələşdirilməsi, təhsil sahəsində islahatlar və digər tədbirlər” ilə bağlı 

xərclərin, 9,3%-i ADA Universitetinin, 5,9%-i M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət 

Universitetinin Bakı Filialının, 2,1%-i İ.M.Seçenov adına Moskva Dövlət Tibb 

Universitetinin Bakı Filialının, 1,1%-i Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, 1,0%-i Xarici 

İşlər Nazirliyinin, 1,0%-i Səhiyyə Nazirliyinin ixtisaslaşdırılmış institutlarının, 0,6%-i 

Ədliyyə Nazirliyinin, 0,1%-i Təhsil Nazirliyinin, 0,1%-i Azərbaycan Respublikası 

Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının payına düşür. 

“Dövlət sifarişi ilə ali təhsilin maliyyələşdirilməsi, dövlət ümumi təhsil 

müəssisələrində çalışan müəllimlərin bilik və bacarıqlarının diaqnostik 

qiymətləndirilməsi, peşə tədris mərkəzlərinin yaradılması və təhsil sahəsində 

digər tədbirlər” üzrə 149646,2 min manat təyinata qarşı 147932,3 min manat və ya 

98,9% səviyyəsində və tam məbləğdə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi 

tərəfindən icra edilmişdir.  
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2017-ci ildə funksional təsnifat üzrə təhsil xərclərinin 3558,4 min manatı və ya 

0,2%-i "Əlavə təhsil" köməkçi bölməsi üzrə xərc edilmişdir ki, bu da 2015-ci ilin 

müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 286,4 min manat və ya 8,8%, 2016-cı ilin müvafiq 

göstəricisi ilə müqayisədə 203,4 min manat və ya 6,1% çoxdur. 

 “Əlavə təhsil” köməkci bölməsi üzrə vəsait 4 təşkilat, o cümlədən 1814,4 min 

manatı və ya 51,0%-i Təhsil Nazirliyi, 1162,0 min manatı və ya 32,7%-i Bakı Dövlət 

Universiteti, 392,5 min manatı və ya 11,0%-i Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti, 189,4 

min manatı və ya 5,3%-i Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən xərc edilmişdir. 

2017-ci ildə funksional təsnifat üzrə təhsil xərclərinin 381565,8 min manatı və ya 

21,9%i "Təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər" köməkçi bölməsi üzrə xərc 

edilmişdir ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 31153,7 min manat və ya 8,9%, 2016-cı illə 

müqayisədə isə 68177,5 min manat və ya 21,8% çoxdur. 

Vəsaitin 91306,6 min manatı və ya 23,9%-i “Məktəbdənkənar təhsil müəssisələri”, 

3183,6 min manatı və ya 0,8%-i “Uşaq evləri”, 5791,4 min manatı və ya 1,5%-i 

“Mərkəzləşdirilmiş mühasibatlıq”, 281230,6 min manatı və ya 73,7%-i “digər müəssisə 

və tədbirlər” paraqrafı üzrə xərc edilmişdir. 

"Təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər" köməkçi bölməsi vəsait 14 təşkilat 

və 2 tədbir üzrə xərc edilmişdir. Vəsaitin 178782,0 min manatı və ya 46,9%-i Təhsil 

Nazirliyi, 66766,0 min manatı və ya 17,5%-i Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 10468,0 

min manatı və ya 2,7%-i Daxili İşlər Nazirliyi, 94506,6,5 min manatı və ya 24,8%-i dövlət 

sifarişi ilə ali təhsilin maliyyələşdirilməsi, dövlət ümumtəhsil müəssisələrində çalışan 

müəllimlərin bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi, peşə təhsil 

mərkəzlərinin yaradılması və təhsil asahəsində digər tədbirlər, 15101,0 min manatı 

3,9%-i digər tədbir və təşkilatlar üzrə xərc edilmişdir. 

“Dövlət sifarişi ilə ali təhsilin maliyyələşdirilməsi, dövlət ümumi təhsil 

müəssisələrində çalışan müəllimlərin bilik və bacarıqlarının diaqnostik 

qiymətləndirilməsi, peşə tədris mərkəzlərinin yaradılması və təhsil sahəsində 

digər tədbirlər” 97140,2 min manat dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı 94506,5 min manat 

və ya 97,3% səviyyəsində icra edilmişdir. Vəsait tam məbləğdə Təhsil Nazirliyi 

tərəfindən icra olunmuşdur. 

2017-ci ilin dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı hesabata əsasən təhsil sahəsi üzrə 

dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların büdcədənkənar xərcləri 15942,3 min 

manat təşkil etmişdir ki, bu da nəzərdə tutulmuş 21700,0 min manatın 73,5%-ni təşkil 
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edir. Vəsaitin 83,0%-i Təhsil Nazirliyi, 12,5%-i Səhiyyə Nazirliyi, 4,3%-i Mədəniyyət 

və Turizm Nazirliyi, 0,2%-i Maliyyə Nazirliyi tərəfindən icra edilmişdir.  

2017-ci ildə “Təhsil” bölməsi üzrə 1545988,5 min manat maliyyələşmə açılmışdır 

ki, bunun da 1488458,0 min manatı və ya 96,3%-i Təhsil Nazirliyi üzrə olmuşdur. 

Maliyyələşmənin 1278219,7 min manatı və ya 82,7,%-i “Əməyin ödənişi”, 165662,9 min 

manatı və ya 10,7%-i “Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması”, 19862,7 min 

manatı və ya 1,3%-i “Subsidiyalar və cari transfertlər”, 30653,6 min manatı və ya 2,0%-i 

“Təqaüdlər və sosial müavinətlər”, 39230,4 min manatı və ya 2,5%-i “Digər xərclər”, 

12359,4 min manatı və ya 0,8%-i “Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması” xərci üzrə 

olmuşdur. Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 4689,2 min manat və ya 0,3% vəsait 

istifadə edilməyərək büdcəyə qaytarılmışdır. Büdcəyə qaytarılan vəsaitin 1695,5 min 

manatı və ya 36,1%-i “Əməyin ödənişi”, 1602,6 min manatı və ya 34,2%-i “Malların 

(işlərin və xidmətlərin) satın alınması”, 1,3 min manatı və ya 0,03%-i “Subsidiyalar və 

cari transfertlər”, 589,3 min manatı və ya 12,6%-i “Təqaüdlər və sosial müavinətlər”, 

761,4 min manatı və ya 16,2%-i “Digər xərclər” və 41,7 min manatı və ya 0,9%-i “qeyri-

maliyyə aktivlərinin alınması” bölmələri üzrə olmuşdur. 

“Təhsil” bölməsindən maliyyələşən 6 təşkilat üzrə debitor borc ilin əvvəlinə 

61411,7 min manat (o cümlədən, 55784,6 min manatı və ya 90,8%-i Təhsil Nazirliyi 

üzrə), ilin axırına isə 7484,5 min manat artaraq 10 təşkilat üzrə 68896,2 min manat (o 

cümlədən, 66504,3 min manatı və ya 96,5%-i Təhsil Nazirliyi üzrə), kreditor borc isə 9 

təşkilat üzrə ilin əvvəlinə 30823,7 min manat (o cümlədən, 19237,3 min manatı və ya 

62,4%-i Təhsil Nazirliyi üzrə), ilin axırına isə 7122,3 min manat azalaraq 23701,4 min 

manat (o cümlədən, 16190,4 min manatı və ya 68,3%-i Təhsil Nazirliyi üzrə) təşkil 

etmişdir. 

01.01.2018-cil tarixə olan 68896,2 min manat debitor borcun 403,9 min manatı və 

ya 0,6%-i “Əməyin ödənişi”, 42608,0 min manatı və ya 61,8%-i “Malların (işlərin və 

xidmətlərin) satın alınması”, 971,9 min manatı və ya 1,4%-i “Subsidiyalar və cari 

transfertlər”, 0,4 min manatı “Təqaüdlər və sosial müavinətlər”, 7726,9 min manatı və ya 

11,2%-i “Digər xərclər”, 17184,6 min manatı və ya 24,9%-i “Qeyri-maliyyə aktivlərinin 

alınması” üzrə xərclərdə yaranmışdır. 

01.01.2018-cil tarixə olan 23701,4 min manat kreditor borcun 1020,3 min manatı 

və ya 4,3%-i əməyin ödənişi, 12067,7 min manatı və ya 50,9%-i malların (işlərin və 

xidmətlərin) satın alınması, 6926,2 min manatı və ya 29,2%-i subsidiyalar və cari 

transfertlər, 57,0 min manatı və ya 0,2%-i təqaüdlər və sosial müavinətlər, 565,1 min 
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manatı və ya 2,4%-i digər xərclər, 3056,0 min manatı və ya 12,9%-i qeyri-maliyyə 

aktivlərinin alınması üzrə xərclərdə yaranmışdır. 

 

2017-ci ilin dövlət büdcəsində “Səhiyyə” bölməsi üzrə 746713,8 min manat 

məbləğində vəsait təsdiq edilmişdir. İcra zamanı Maliyyə Nazirliyi tərəfindən xərclər 

3000,0 manat və ya bölmə xərclərinin 0,4%-i qədər azaldılmış və hesabat ili üçün 

səhiyyə xərclər 743713,8 min manat məbləğində müəyyənləşdirilmişdir. Azalma tam 

olaraq “Səhiyyə sahəsi üzrə əməyin ödənişi xərclərinin tənzimlənməsi və digər sosial 

tədbirlər”lə bağlı birdəfəlik təyinatlı xərclər üzrə olmuşdur. 

Beləliklə, il ərzində aparılmış dəyişikliklər nəticəsində dövlət büdcəsində “Səhiyyə” 

bölməsi üzrə xərclər 743713,8 min manat məbləğində nəzərdə tutulmuş, həmin vəsait 

704726,6 min manat və ya 94,8% səviyyəsində icra edilmişdir. Bölmə üzrə xərclər 

2015-ci ilin göstəricisi ilə müqayisədə 3466,8 min manat və ya 0,5% az, 2016-cı illə 

müqayisədə 2223,4 min manat və ya 0,3% çox olmuşdur. “Səhiyyə” bölməsi xərclərinin 

dövlət büdcəsi xərclərindəki xüsusi çəkisi 4,0% təşkil etmişdir ki, bu da 2015-ci və 2016-

cı illərin göstəricisinə bərabərdir. 

İcra prosesində aparılmış dəyişiklik köməkçi bölmələr üzrə “Poliklinikalar və 

ambulatoriyalar” köməkçi bölməsində 64,5 min manat və ya 0,1%, “Səhiyyə sahəsində 

tətbiqi tədqiqatlar” köməkçi bölməsində 142,2 min manat və ya 2,8% “Səhiyyə sahəsinə 

aid edilən digər xidmətlər” köməkçi bölməsində 4760,0 min manat və ya 1,7% azalma, 

“Xəstəxanalar” köməkçi bölməsində 409,1 min manat və ya 0,1%, “Səhiyyə sahəsində 

digər xidmətlər” köməkçi bölməsində 1557,6 min manat və ya 29,5% artımla ifadə 

olunmuşdur.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 

dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 30 iyun tarixli 754-VQD nömrəli 

Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2016-cı il 27 dekabr tarixli 1180 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi 

haqqında“ 13 iyul 2017-ci il tarixli Fərmanına uyğun olaraq “Səhiyyə” bölməsi üzrə 

xərclərdə “Səhiyyə sahəsi üzrə əməyin ödənişi xərclərinin tənzimlənməsi və digər sosial 

tədbirlər” üzrə birdəfəlik təyinatlı xərclər “Səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər” 

köməkçi bölməsində 5064,0 min manat məbləğində nəzərdə tutulmuşdur. İcra 

prosesində birdəfəlik təyinatlı bu xərclər 3000,0 min manat azaldılmış, 1500,0 min 
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manatının və ya 72,7%-nin “Səhiyyə sahəsində digər xidmətlər”, 564,0 min manatının 

və ya 27,3%-nin “Səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər” köməkçi bölmələri üzrə 

xərc edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Bölmə üzrə ilin sonuna icra edilməmiş vəsaitin tərkibində daha böyük paya 

“Xəstəxanalar” köməkçi bölməsi malik olmuş, cəmi məbləğin 53,6%-i məhz bu köməkçi 

bölmə üzrə icra edilməmişdir. “Poliklinika və ambulatoriyalar”, “Səhiyyə sahəsinə aid 

edilən digər xidmətlər” köməkçi bölmələrinin icra edilməmiş məbləğdə payı müvafiq 

olaraq 20,6% və 22,8% təşkil etmişdir. Qalan 3,0% məbləğ digər iki köməkçi bölmənin 

payına düşür.  

Hesabat ilində “Səhiyyə” bölməsi üzrə icra olunmuş vəsaitin köməkçi bölmələr 

üzrə strukturu Cədvəl 25-də verilmişdir. 
 

Cədvəl 25. 2016-2017-ci illərdə dövlət büdcəsinin “Səhiyyə” bölməsi xərclərinin 
funksional təsnifat üzrə icrası, min manatla 

Sahələrin adları 

2016-cı il 2017-ci il 
2016-cı illə 
müqayisədə 

İcra 
xüsusi 
çəkisi 

Təyinat İcra İcra faizi 
xüsusi 
çəkisi 

Məbləğ faiz 

Səhiyyə 702503,2 4,0 743713,8 704726,6 94,8 4,0 2223,4 0,3 

Poliklinikalar və 
ambulatoriyalar 

107294,3 15,3 113633,5 105595,9 92,9 15,0 -1698,4 -1,6 

Ümumi təyinatlı tibbi 
xidmət 

71246,6 66,4 73933,0 69064,9 93,4 65,4 -2181,7 -3,1 

Xüsusiləşdirilmiş tibbi 
xidmət 

730,8 0,7 904,7 686,2 75,8 0,6 -44,7 -6,1 

Stomatoloji xidmət 1066,9 1,0 1403,6 1153,2 82,2 1,1 86,3 8,1 

Paratibbi xidmət 34250,0 31,9 37392,2 34691,7 92,8 32,9 441,7 1,3 

Xəstəxanalar 342362,9 48,7 341872,2 320969,3 93,9 45,5 -21393,6 -6,2 

Ümumi təyinatlı 
xəstəxanalar 

173043,1 50,5 164939,1 156503,1 94,9 48,8 -16540,0 -9,6 

Xüsusiləşdirilmiş 
xəstəxanalar 

45729,2 13,4 50741,1 45175,1 89,0 14,1 -554,2 -1,2 

Tibb mərkəzləri 98587,1 28,8 99525,3 95468,0 95,9 29,7 -3119,2 -3,2 

Bərpa-müalicə 
sanatoriyaları 

3413,7 1,0 3860,4 3353,8 86,9 1,0 -59,9 -1,8 

Sanitar epidemioloji 
xidmət 

21589,7 6,3 22806,2 20469,4 89,8 6,4 -1120,3 -5,2 

Səhiyyə sahəsində 
digər xidmətlər 

6041,5 0,9 6842,8 6308,4 92,2 0,9 266,9 4,4 

Qanköçürmə 1123,3 18,6 1290,1 1156,1 89,6 18,3 32,8 2,9 

Diaqnostika və 
profilaktika tədbirləri 

8,5 0,1 0,0 0,0 - 0,0 -8,5 - 

Digər tədbirlər 4909,7 81,3 5552,7 5152,3 92,8 81,7 242,6 4,9 

Səhiyyə sahəsində 
tətbiqi tədqiqatlar 

4385,5 0,6 4923,3 4312,7 87,6 0,6 -72,8 -1,7 

Səhiyyə sahəsinə aid 
edilən digər 
xidmətlər 

242418,9 34,5 276441,9 267540,2 96,8 38,0 25121,3 10,4 
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“Səhiyyə” bölməsində aparılmış dəyişiklik iqtisadi təsnifat üzrə bölmələrdə də əks 

olunmuş, əməyin ödənişi bölməsi üzrə xərclərin məbləği 4241,2 min manat və ya 1,1%, 

təqaüdlər və sosial müavinətlər bölməsi üzrə 109,7 min manat və ya 3,1%, digər xərclər 

bölməsi üzrə isə xərclərin məbləği 2156,9 min manat və ya 7,6%, azaldılmış, malların 

(işlərin və xidmətlərin) satın alınması bölməsi üzrə 660,7 min manat və ya 0,2%, qeyri-

maliyyə aktivlərinin alınması bölməsi üzrə 2847,0 min manat və ya 14,7% artırılmışdır. 

İqtisadi təsnifata uyğun səhiyyə xərclərində “Əməyin ödənişi” bölməsi üzrə xərclər 

cəmi xərclərin 50,0%-ni təşkil etmişdir (Cədvəl 26). 

 

Cədvəl 26. 2016-2017-ci illərdə dövlət büdcəsinin “Səhiyyə” bölməsi xərclərinin iqtisadi 

təsnifat üzrə icrası, min manatla 

Bölmə və köməkçi 
bölmələr 

2016 2017 
2016-cı illə 

müqayisədə fərq 

İcra 
Xüsusi 

çəki 
Təyinat İcra 

İcra 
faizi 

Xüsusi 
çəki 

manat % 

"Səhiyyə" 
bölməsi 

702503,2 
 

743713,8 704726,6 94,8 4,0 2223,4 0,3 

Əməyin ödənişi 
359573,9 51,2 379123,0 352518,0 93,0 50,0 -7056,0 -2,0 

Malların (işlərin və 
xidmətlərin) satın 
alınması 

276275,5 39,3 288848,5 281473,1 97,4 39,9 5197,6 1,9 

Təqaüdlər və 
sosial müavinətlər 

2555,1 0,4 3433,6 2658,2 77,4 0,4 103,1 4,0 

Digər xərclər 
40272,9 5,7 26130,8 24762,1 94,8 3,5 -15510,8 -38,5 

Qeyri-maliyyə 
aktivlərinin 
alınması 

23825,7 3,4 22177,8 21919,9 98,8 3,1 -1905,8 -8,0 

 

“Əməyin ödənişi” bölməsi üzrə xərclərin icra faizinin aşağı olmasına əsasən 

“əməyin ödənişi ilə bağlı sair pul ödənişləri” paraqrafı üzrə ayrılmış vəsaitin icra 

səviyyəsi, eləcə də səhiyyə müəssisələrində vakant ştatların mövcud olması təsir 

göstərmişdir. Belə ki, “əməyin ödənişi ilə bağlı sair pul ödənişləri” paraqrafı üzrə 

xərclərin icrası 14158,2 min manat dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı 5077,2 min manat və 

ya 35,9% olmuşdur ki, bu məbləğin çox hissəsi Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan tibb 

müəssisələrinin payına düşür. Belə ki, Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına əsasən nazirliyin 

tabeliyində olan səhiyyə müəssisələrində 2017-ci ildə 19400 və ya ümumi ştatın 13,5%-i 

vakant ştat olmuşdur. 

Əməyin ödənişi ilə bağlı icra edilməmiş vəsaitin bölmə üzrə icra olunmamış cəmi 

məbləğdə xüsusi çəkisi 68,2% təşkil etmiş, 18,9% səviyyəsində paya malların (işlərin və 

xidmətlərin) alınması, 6,7% səviyyəsində paya subsidiya və cari transfertlərlə bağlı 
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xərclər malik olmuşdur. Digər xərclərin müvafiq göstəricisi 3,5% səviyyəsində olmuşdur. 

Təqaüdlər və sosial müavinətlər, həmçinin qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması ilə bağlı 

bölmələrinin payı 2,7% təşkil etmişdir.  

“Səhiyyə” bölməsi üzrə xərclərin inzibati təsnifat üzrə bölgüsündə, əvvəlki illərdə 

olduğu kimi, Səhiyyə Nazirliyinin xüsusi çəkisi daha yüksək olmuşdur (Cədvəl 27). 
 

Cədvəl 27. 2016-2017-ci illərdə inzibati təsnifat üzrə “Səhiyyə” bölməsinin xərcləri, min 
manatla 
 
 

Təşkilat 
2016-cı il 

İcra 

2017-ci il üzrə xüsusi 
çəkisi 

İcra 
faizi 

2016-cı illə 
müqayisədə fərq 

Proqnoz İcra Məbləğ Faiz 

Səhiyyə Nazirliyi 568622,6 617870,5 585269,2 83,0 94,7 16646,6 2,9 

Səhiyyə Nazirliyinin 
Onkoloji Elmi Mərkəzi 

39123,1 40093,5 39806,3 5,6 99,3 683,2 1,7 

İcbari Tibbi Sığorta üzrə 
Dövlət Agentliyi publik 
hüquqi şəxs 

0,0 24012,8 21396,7 3,0 89,1 21396,7 - 

Azərbaycan 
Respublikası 
Prezidentinin Xüsusi 
Tibb Xidməti 

10917,0 17386,4 17277,6 2,5 99,4 6360,6 58,3 

Daxili İşlər Nazirliyi 9153,6 11611,7 11292,1 1,6 97,2 2138,5 23,4 

Ədliyyə Nazirliyinin 
Penitensiar xidməti 

7696,0 7906,6 7813,6 1,1 98,8 117,6 1,5 

Dövlət büdcəsindən 
maliyyələşən təşkilatların 
büdcədənkənar xərcləri 

4137,9 6170,0 4905,8 0,7 79,5 767,9 18,6 

Səhiyyə Nazirliyinin 
Akademik Zərifə Əliyeva 
adına Milli Oftalmologiya 
Mərkəzi 

4415,6 5326,1 4840,8 0,7 90,9 425,2 9,6 

Azərbaycan Dövlət 
Dəmir Yolları QSC 

13729,5 3000,0 2915,1 0,4 97,2 -10814,4 -78,8 

Digər təşkilatlar və 
tədbirlər 

44707,9 10336,3 9209,6 1,3 89,1 -35498,3 -79,4 

 

2017-ci il büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatlarda “Səhiyyə” 

bölməsində Səhiyyə Nazirliyi üzrə göstərilmiş xərclərin bölmədə xüsusi çəkisi 83,0% 

olmaqla 617870,5 min manata qarşı 585269,2 min manat və ya 94,7% səviyyəsində 

icra edilmişdir ki, bu da 2015-ci ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 13418,8 min 

manat və ya 2,3%, 2016-cı ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 16646,6 min manat 

və ya 2,9% çoxdur. 

2017-ci ildə “Səhiyyə” bölməsi üzrə xərclərin 105595,9 min manatı və ya 15,0%-i 

“Poliklinikalar və ambulatoriyalar” köməkçi bölməsi üzrə icra olunmuşdur. Bu isə 
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2015-ci illə müqayisədə 6160,9 min manat və ya 6,2% çox, 2016-cı illə müqayisədə 

1698,4 min manat və ya 1,6% azdır. 

Vəsaitin 69064,9 min manatı və ya 65,4%-i “Ümumi təyinatlı tibbi xidmət”, 686,2 

min manatı və ya 0,6%-i “Xüsusiləşdirilmiş tibbi xidmət”, 1153,2 min manatı və ya 1,1%-

i “Stomatoloji xidmət”, 34691,7 min manatı və ya 32,9%-i “Paratibbi xidmət” paraqrafı 

üzrə xərc edilmişdir. 

Hesabat ilində “Poliklinikalar və ambulatoriyalar” köməkçi bölməsi üzrə vəsait tam 

məbləğdə Azərbaycan Respublikasının Səhiiyyə Nazirliyi tərəfindən icra edilmişdir. 

Həmin vəsaitin 47524,7 min manatı və ya 91,8%-i əməyin ödənişi, 3585,8 min manatı 

və ya 6,9%-i malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması (o cümlədən nəqliyyat 

xidmətləri haqqının ödənilməsi xərcləri üzrə 888,7 min manat, kommunal və 

kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi xərcləri üzrə 1711,9 min manat), 328,0 min 

manatı və ya 0,6%-i təqaüdlər və sosial müavinətlər, 315,7 min manatı və ya 0,6 %-i 

digər xərclər və 4,5 min manatı və ya 0,01%-i qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması ilə 

bağlı olmuşdur. 

2017-ci ildə “Səhiyyə” bölməsi üzrə xərclərin 320969,3 min manatı və ya 45,5%-i 

“Xəstəxanalar” köməkçi bölməsi üzrə icra edilmişdir ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 

4061,9 min manat və ya 1,2%, 2016-cı illə müqayisədə 21393,6 min manat və ya 6,2% 

azdır. 

Vəsaitin 156503,1 min manatı və ya 48,8%-i “Ümumi təyinatlı xəstəxanalar”, 

45175,1 min manatı və ya 14,1%-i “Xüsusiləşdirilmiş xəstəxanalar”, 95468,0 min manatı 

və ya 29,7%-i “Tibb mərkəzləri”, 3353,8 min manatı və ya 1,0%-i “Bərpa-müalicə 

sanatoriyaları”, 20469,4 min manatı və ya 6,4%-i “Sanitar epidemioloji xidmət” paraqrafı 

üzrə xərc edilmişdir. 

“Xəstəxanalar” köməkçi bölməsi üzrə vəsait 6 təşkilattərəfindən xərc edilmişdir. 

Vəsaitin 270170,5 min manatı və ya 84,2%-i Səhiyyə Nazirliyi, 39183,6 min manayı və 

ya 12,2%-i Səhiyyə Nazirliyinin Milli Onkoloji Mərkəzi, 5736,7 min manatı və ya 1,8%-i 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Xüsusi Tibb Xidməti, 4315,4 min manatı və ya 

1,3%-i Səhiyyə Nazirliyinin Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmoloji Mərkəzi, 

1563,1 min manatı və ya 0,5%-i digər təşkilatlar tərəfindən xərc edilmişdir. 

2017-ci ildə “Səhiyyə” bölməsi üzrə icra olunmuş vəsaitin 6308,4 min manatı və ya 

0.9%-i “Səhiyyə sahəsində digər xidmətlər” köməkçi bölməsi üzrə xərc edilmişdir 

ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 418,9 min manat və 7,1%, 2016-cı illə müqayisədə isə 

266,9 min manat və ya 4,4% çoxdur. 
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Vəsaitin 1156,1 min manatı və ya 18,3%-i “Qanköçürmə”, 5152,3 min manatı və 

ya 81,7%-i “Digər tədbirlər” paraqrafı üzrə icra edilmişdir. 

“Səhiyyə sahəsində digər xidmətlər” köməkçi bölməsi üzrə vəsaitin 2915,1 min 

manatı və ya 46,2%-i Azərbaycan Dəmir Yolları QSC, 1905,2 min manatı və ya 30,2%-i 

Səhiyyə Nazirliyi, 1488,2 min manatı və ya 23,6%-i səhiyyə sahəsi üzrə əməyin ödənişi 

xərclərinin tənzimlənməsi və digər sosial tədbirlər üzrə xərc edilmişdir 

 2017-ci ilin dövlət büdcəsində  “Səhiyyə sahəsində digər xidmətlər” köməkçi 

bölməsi üzrə “Səhiyyə sahəsi üzrə əməyin ödənişi xərclərinin tənzimlənməsi və 

digər sosial tədbirlər” ilə bağlı birdəfəlik təyinatlı xərclər 1500,0 min manata qarşı 

1488,2 min manat və ya 99,2% icra olunmuşdur. Vəsait tam məbləğdə “Azərbaycan 

Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin səhiyyə müəssisələri tərəfindən icra 

olunmuşdur.   

2017-ci ildə “Səhiyyə” bölməsi üzrə vəsaitin 4312,7 min manatı və ya 0,6%-i 

“Səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar” köməkçi bölməsi üzrə xərc edilmişdir ki, bu 

da 2015-ci illə müqayisədə 194,3 min manat və ya 4,7% çox, 2016-cı illə müqayisədə 

72,8 min manat və ya 1,7% azdır. 

Köməkçi bölmə üzrə vəsaitin 3164,6 min manatı və ya 73,4%-i Səhiyyə Nazirliyi, 

622,7 min manatı və ya 14,4%-i Səhiyyə Nazirliyinin Onkoloji Elmi Mərkəzi, 525,4 min 

manatı və ya 12,2%-i Səhiyyə Nazirliyinin Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli 

Oftalmoloji Mərkəzi tərəfindən xərc edilmişdir. 

2017-ci ildə “Səhiyyə” bölməsi üzrə icra olunmuş vəsaitin 267540,2 min manatı və 

ya 38,0%-i “Səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər” köməkçi bölməsi üzrə 

xərc edilmişdir ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 6179,0 min manat və ya 2,3% az, 

2016-cı illə müqayisədə 25121,3 min manat və ya 10,4% çoxdur. 

“Səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər” köməkçi bölməsi üzrə vəsait 8 

təşkilat və 2 tədbir üzrə xərc edilmişdir. Vəsaitin 204432,9 min manatı və ya 76,4%-i 

Səhiyyə Nazirliyi, 21396,7 min manatı və ya 8,0%-i Azərbaycan Respublikasının 

Nazirlər Kabineti yanında İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi publik hüquqi şəxs, 

11292,1 min manatı və ya 4,2%-i Daxili İşlər Nazirliyi, 11540,9 mi manatı və ya 47,3%-i 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Xüsusi Tibb Xidməti, 7813,6 min manatı və ya 

2,9%-i Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidməti, 11064,1 min manatı və ya 4,2%-i digər 

tədbir və təşkilatlar tərəfindən xərc edilmişdir. 

“Səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər” köməkçi bölməsi üzrə “Səhiyyə 

sahəsi üzrə əməyin ödənişi xərclərinin tənzimlənməsi və digər sosial tədbirlər” 
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birdəfəlik təyinatlı xərclər 564,0 min manata qarşı 200,0 min manat və ya 35,5% icra 

olunmuşdur. Həmin vəsait tam məbləğdə İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən icra 

edilmişdir.  

2017-ci ilin dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı hesabat əsasən səhiyyə sahəsi üzrə 

dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların büdcədənkənar xərcləri 4905,8 min 

manat təşkil etmişdir. Bu, nəzərdə tutulmuş 6170,0 min manatla müqayisədə 79,5% 

səviyyəsində icra deməkdir. 2017-ci il üçün icra edilmiş vəsait 2015-ci ilin göstəricisi ilə 

müqayisədə 1101,9 min manat və ya 29,0%, 2016-cı ilin göstəricisi ilə müqayisədə 

767,9 min manat və ya 18,6% çoxdur. 

Səhiyyə sahəsi üzrə dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların icra edilmiş 

büdcədənkənar xərclərinin 44,8%-i Səhiyyə Nazirliyinin, 55,2%-i təqdim edilmiş 

məlumatlara görə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Xüsusi Tibb Xidmətinin 

payına düşmüşdür. 

2017-ci ildə “Səhiyyə” bölməsi üzrə 452434,0 min manat maliyyələşmə açılmışdır 

ki, bunun da 378810,8 min manatı və ya 83,7%-i Səhiyyə Nazirliyi üzrə olmuşdur. 

Maliyyələşmənin 168698,5 min manatı və ya 37,3%-i “Əməyin ödənişi”, 232360,0 min 

manatı və ya 51,4%-i “Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması”, 24000,0 min 

manatı və ya 5,3%-i “Subsidiyalar və cari transfertlər”, 1996,4 min manatı və ya 0,4%-i 

“Təqaüdlər və sosial müavinətlər”, 10791,7 min manatı və ya 2,4%-i “Digər xərclər”, 

14587,4 min manatı və ya 3,2%-i “Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması” xərci üzrə 

olmuşdur.  

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 8649,6 min manat və ya 1,9% vəsait 

istifadə edilməyərək büdcəyə qaytarılmışdır. Büdcəyə qaytarılan vəsaitin 2813,1 min 

manatı və ya 32,5%-i əməyin ödənilməsi, 2650,9 min manatı və ya 30,6%-i malların 

(işlərin və xidmətlərin) satın alınması, 2604,7 min manatı və ya 30,1%-i subsidiyalar və 

cari transfertlərin, 131,2 min manatı və ya 1,5%-i təqaüdlər və sosial müavinətlərin, 

375,2 min manatı və ya 4,3%-i digər xərclərin ödənilməsi və 74,5 min manatı və ya 

0,9%-i qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması xərcləri  üzrə olmuşdur. 

“Səhiyyə” bölməsindən maliyyələşən 7 təşkilat üzrə debitor borc ilin əvvəlinə 

9157,6 min manat (o cümlədən, 9109,6 min manatı və ya 99,5%-i Səhiyyə Nazirliyi 

üzrə), ilin axırına isə 4419,0 min manat azalaraq 5038,6 min manat (o cümlədən, 

4777,5 min manatı və ya 94,8%-i Səhiyyə Nazirliyi üzrə), kreditor borc isə 6 təşkilat üzrə 

ilin əvvəlinə 27649,3 min manat (o cümlədən, 24960,7 min manatı və ya 90,2%-i 
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Səhiyyə Nazirliyi üzrə), ilin axırına isə 7521,3 min manat azalaraq 20128,0 min manat (o 

cümlədən, 19081,2 min manatı və ya 94,8%-i Səhiyyə Nazirliyi üzrə) təşkil etmişdir. 

01.01.2018-cil tarixə olan 5038,6 min manat debitor borcun 82,3 min manatı və ya 

1,6%-i “Əməyin ödənişi”, 4677,4 min manatı və ya 92,8%-i “Malların (işlərin və 

xidmətlərin) satın alınması”, 207,8 min manatı və ya 4,1%-i “Təqaüdlər və sosial 

müavinətlər”, 69,6 min manatı və ya 1,4%-i “Digər xərclər” üzrə yaranmışdır. 

01.01.2018-cil tarixə olan 20128,0 min manat kreditor borcun 321,8 min manatı və 

ya 1,6%-i “Əməyin ödənişi”, 19566,3 min manatı və ya 97,2%-i “Malların (işlərin və 

xidmətlərin) satın alınması”, 8,1 min manatı və ya 0,04%-i “Təqaüdlər və sosial 

müavinətlər”, 231,1 min manatı və ya 1,1%-i “Digər xərclər”, 0,7 min manatı isə “Qeyri-

maliyyə aktivlərinin alınması” üzrə yaranmışdır. 

 

Son illər bu istiqamətdə ölkəmizdə görülən işlərin əsas məqsədi Azərbaycan 

vətəndaşının rifah halını yüksəltmək, işsizliyi, yoxsulluğu aradan qaldırmaqdır. 2017-ci 

ildə dövlət büdcəsinin sosial müdafiə və sosial təminat xərclərinin təhlili də bu sahəyə 

ölkə başçısının qayğısını bir daha təsdiq edir. Belə ki, əhalinin aztəminatlı təbəqəsinin 

sosial müdafiəsi 2017-ci ildə də prioritet istiqamət kimi diqqətdə saxlanılmış, bütün 

sosial proqramlar uğurla həyata keçirilmiş, əsas sosial göstəricilər yüksəldilmişdir. 

Hesabat ilində minimum əmək haqqının məbləği, eləcə də ünvanlı dövlət sosial 

yardımının təyin edilməsi məqsədilə ehtiyac meyarının həddi 10,5% artırılaraq 116,0 

manat, ölkə üzrə yaşayış minimumu isə 14,0% artırılaraq 155,0 manat müəyyən 

edilmişdir. 

Eyni zamanda, məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması 

istiqamətində görülən əməli işlərin davamı olaraq bütün kommunal şəraitlərlə təmin 

olunmuş yeni yaşayış massivləri istifadəyə verilmiş, məcburi köçkünlərin sosial 

müdafiəsi üçün ünvanlılığın təmin edilməsi və çatdırılma mexanizminin sadələşdirilməsi 

məqsədilə yemək xərci müavinəti, habelə kommunal və digər xidmətlər üzrə dövlət 

büdcəsindən ödənişlər əvəzinə vahid aylıq müavinət müəyyən edilmişdir. Təkcə 2017-ci 

il ərzində 2348 ailə və ya 12000 nəfər məcburi köçkün Bakı şəhəri, Abşeron, Tərtər və 

digər rayonlarında salınmış yeni qəsəbələrə köçürülmüşdür. 

“Sosial müdafiə və sosial təminat” bölməsi üzrə “Azərbaycan Respublikasının 

2017-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi 

barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-ci il 27 dekabr tarixli 1180 nömrəli 

Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
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2017-ci il 13 iyul tarixli 1526 nömrəli Fərmanı ilə 2351992,3 min manat səviyyəsində 

müəyyən edilmişdir.  

Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinin icrası barədə təqdim edilmiş 

hesabata əsasən bölmə üzrə il ərzində dəyişiklik edilərək təsdiq edilmiş məbləğ 4591,2 

min manat azaldılaraq 2347401,1 min manat, o cümlədən “Sosial müdafiə” köməkçi 

bölməsi üzrə 5016,0 min manat azaldılaraq 2063013,2 min manat, “Sosial təminat” 

köməkçi bölməsi üzrə isə 424,8 min manat çoxaldılaraq 284287,9 min manat 

məbləğində müəyyən olunmuşdur. Bu dəyişiklik “Sosial müdafiə” köməkçi bölməsinin 

tərkibindən “Sosial müdafiə, pensiya və digər sosial təminat xərcləri” ilə bağlı 

5016,0 min manat məbləğində xərcin çıxarılması, həmin məqsədlə “Sosial təminat” 

köməkçi bölməsində 424,8 min manat məbləğində vəsaitin nəzərdə tutulması ilə 

əlaqədar olmuşdur.  

2017-ci ilin sonuna bölmə üzrə xərclər 2350165,2 min manat və ya dürüstləşmiş 

təyinata görə 100,1% icra olunmuşdur. Dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim edilmiş 

məlumatlara görə 2017-cı ildə bölmə üzrə xərclər dövlət büdcəsinin ümumi xərclərinin 

13,4%-ni təşkil etmişdir ki, bu da 2015-ci ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 2,9 faiz 

bəndi çox, 2016-cı illə müqayisədə isə 1,5 faiz bəndi azdır.  

Bölmənin “Sosial müdafiə”, “Sosial təminat” və “Sosial müdafiə və sosial təminat 

sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar” köməkçi bölmələri üzrə icra məbləğləri və icra 

səviyyələri isə müvafiq olaraq 2067761,5 min manat və ya 100,2%, 282387,8 min 

manat və ya 99,3% və 15,8 min manat və ya 15,8% təşkil etmişdir. 

Hesabat ilində bölmə üzrə icra edilmiş vəsaitin məbləği 2015-ci ilin müvafiq 

göstəricisi ilə müqayisədə 492954,0 min manat və ya 26,5% çox, 2016-cı illə 

müqayisədə isə 295076,6 min manat və ya 11,2%az olmuşdur (Cədvəl 28). 

 

Cədvəl 28. 2015-2017-ci illərdə “Sosial müdafiə və sosial təminat” bölməsi üzrə xərclərin 

funksional və inzibati təsnifat üzrə strukturu, min manatla 

 

 

2016 2017 
2016-cı illə   
müqayisə 

icra təyinat icra 
icra 

səviyyəsi, 
%-lə 

məbləğ %-lə 

“Sosial müdafiə və sosial 
təminat” bölməsi üzrə 
xərclər, cəmi 

2645241,8 2347401,1 2350165,2 100,1 -295076,6 -11,2 

“Sosial müdafiə” 
köməkçi bölməsi üzrə, 
cəmi 

2612789,0 2063013,2 2067761,5 100,2 -545027,4 -20,9 

AR Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 

525132,4 596808,9 592945,8 99,4 67813,4 12,9 
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AR Ailə, Qadın və Uşaq 
Problemləri üzrə Dövlət 
Komitəsi 

1675,0 1751,4 1674,2 95,6 -0,8 0,0 

AR Qaçqınların və Məcburi 
Köçkünlərin İşləri üzrə 
Dövlət Komitəsi 

223608,5 194452,9 194141,5 99,8 -29467,0 -13,2 

AR ƏƏSMN yanında 
Dövlət Sosial Müdafiə 
Fonduna transfertlər 

1246000 1270000,0 1279000 100,7 33000,0 2,6 

Beynəlxalq idman 
tədbirlərinin keçirilməsi, 
hazırlıq və digər təşkilati 
işlər 

667,9 
   

-667,9 -100,0 

Sosial müdafiə, pensiya və 
digər sosial təminat xərcləri 

615705,2 
   

-615705,2 -100,0 

“Sosial təminat” köməkçi 
bölməsi üzrə, cəmi 

32452,8 284287,9 282387,8 99,3 249935,0 
8,7 

dəfə 

AR Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 

14264,8 15906,2 14930,3 93,9 665,5 4,7 

AR ƏƏSMN yanında 
Dövlət Tibbi-Sosial 
Ekspertiza və Reabilitasiya 
Xidməti 

12308,0 15495,5 14601,6 94,2 2293,6 18,6 

ƏƏSMN yanında Dövlət 
Məşğulluq Xidməti 

1642,0 1655,3 1628,0 98,4 -14,0 -0,9 

Azərbaycan 
Respublikasının keçmiş 
Prezidentinin və ailə 
üzvlərinin təminatı 

284,0 304,5 304,5 100,0 20,5 7,2 

Maddi-texniki təminatın 
möhkəmləndirilməsi və 
əsaslı təmir 

3800,0 
   

-3800,0 -100,0 

Beynəlxalq idman 
tədbirlərinin keçirilməsi, 
hazırlıq və digər təşkilati 
işlər 

 
501,6 500,0 99,7 500,0 

 

Sosial müdafiə, pensiya və 
digər sosial təminat xərcləri 

154,0 424,8 423,4 99,7 269,4 174,9 

Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Neft Şirkəti  

250000,0 250000 100,0 250000,0 
 

“Sosial müdafiə və sosial 
təminat sahələri üzrə 
tətbiqi tədqiqatlar” 
köməkçi bölməsi üzrə 

0 100 15,8 15,8 15,8 
 

Dövlət büdcəsindən 
maliyyələşən təşkilatların 
büdcədənkənar xərcləri 

0 100 15,8 15,8 15,8 
 

 

 

Hesabat ilində açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda ümumilikdə 3726,4 min 

manatı və ya bölmə üzrə ümumi xərcin 0,16%-i həcmində vəsait istifadə edilməyərək 

dövlət büdcəsinə qaytarılmışdır. Qaytarılan vəsaitdən 2984,0 min manatı və ya 80,1%-i 

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin, 561,5 min 
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manatı və ya 15,1% Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyi yanında Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Xidmətinin, 77,2 min 

manatı və ya 2,0%-i Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə 

Dövlət Komitəsinin, 26,0 min manatı və ya 0,7%-i Azərbaycan Respublikasının Əmək 

və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Xidmətinin və 77,7 min 

manatı və ya 2,1%-i Azərbaycan Respublikasının Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin 

İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin payına düşür.  

İcra prosesində həyata keçirilmiş azaldılma iqtisadi təsnifatın bölmələrində də əks 

olunmuşdur. Belə ki, təyinat məbləği “Əməyin ödənişi” bölməsi üzrə 0,8 min manat və 

ya 0,2%, “Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması” bölməsi üzrə 45,2 min manat 

və ya 0,3%, “Digər xərclər” bölməsi üzrə 80,1 min manat və ya 1,4%, “Qeyri-maliyyə 

aktivlərinin alınması” bölməsi üzrə 423,2 min manat və ya 18,4% artırılmış, “Təqaüdlər 

və sosial müavinətlər” bölməsi üzrə 5140,6 min manat və ya 0,2% azaldılmış, 

“Subsidiyalar və cari transfertlər” bölməsi üzrə isə dəyişdirilməmişdir. 

2017-ci ildə “Sosial müdafiə və sosial təminat xərcləri” bölməsində icra 

göstəricisinin təyinatdan artıq olması “Təqaüdlər və sosial müavinətlər” bölməsi üzrə 

icra səviyyəsinin 100,3% olması ilə bağlıdır.  

2017-ci ildə sosial müdafiə və sosial təminat xərcləri iqtisadi təsnifat üzrə “Əməyin 

ödənişi”, “Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması”, “Təqaüdlər və sosial 

müavinətlər”, “Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması” və “Digər xərclər” bölmələrindən 

ibarət olmaqla icra edilmişdir (Cədvəl 29). 

 

Cədvəl 29. 2017-ci ildə icra edilmiş xərclərin iqtisadi təsnifat üzrə strukturu, min manatla 
 

Bölmələr Təyinat  

İl ərzində aparılmış 

dəyişikliklə 

müəyyən edilmiş 

məbləğ 

İcra edilmiş 

məbləğ 

İcra 

səviyyəsi

, %-lə 

Əməyin ödənişi 5454,0 5454,8 4556,3 83,5 

Malların (işlərin və xidmətlərin) satın 

alınması 
17280,4 17325,6 16020,4 92,5 

Subsidiyalar və cari transfertlər 251700,0 251700,0 251683,0 100,0 

Təqaüdlər və sosial müavinətlər 2069580,2 2064439,6 2069942,9 100,3 

Digər xərclər 5676,2 5756,3 5241,9 91,1 

Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması 2301,5 2724,7 2720,7 99,9 

CƏMİ 2351992,3 2347401,1  2350165,2 100,1 

 

“Sosial müdafiə” köməkçi bölməsi üzrə icra 2067761,5 min manat və ya bölmə 

üzrə cəmi xərclərin 88,0%-nə bərabər olmaqla icra səviyyəsi 100,2% təşkil etmişdir. 
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Həmin xərc 2015-ci ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 238130,5 min manat və ya 

13,0% çox, 2016-cı ilin xərci ilə müqayisədə isə 545027,4 min manat və ya 20,9% azdır. 

Hesabat ilində əvvəlki ilə nisbətən icra göstəricisinin azalması əsasən 2016-cı ildə 

“Sosial müdafiə, pensiya və digər sosial təminat xərcləri” istiqaməti üzrə 616222,0 min 

manat məbləğində birdəfəlik təyinatın (icra 615705,2 min manat) 2017-ci ildə bu 

köməkçi bölmədə nəzərdə tutulmaması ilə izah oluna bilər. 

İcra edilmiş vəsait funksional təsnifatın “Əmək qabiliyyətinin itirilməsi” (köməkçi 

bölmədə xüsusi çəkisi – 0,12%), “Qocalıq” (0,001%), “Qəyyumluq” (0,013%), “Ailə və 

uşaqların sosial müdafiəsi” (11,3%) və “Digər sosial müdafiə tədbirləri” (88,6%) 

paraqrafları üzrə xərclənmişdir.  

Xərclərin təyinata nəzərən 4748,3 min manat və ya 0,2% çox icra edilməsinə 

Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət 

Sosial Müdafiə Fonduna transfertlər istiqamətində xərclərin təyinata nisbətən 9000,0 

min manat və ya 0,7% artıq icra edilməsi təsir göstərmişdir. 

Təşkilati təsnifat üzrə köməkçi bölmənin vəsaitləri Azərbaycan Respublikası Əmək 

və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (köməkçi bölmədə xüsusi çəkisi – 28,6%), 

Azərbaycan Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi (0,1%), 

Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət 

Komitəsi (9,4%) və Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna transfertlər (61,9%) istiqamətləri üzrə 

istifadə edilmişdir. 

 Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi üzrə 

(Nazirlik) hesabat ilində 592945,9 min manat vəsait icra edilmişdir ki, həmin vəsaitin 

587511,8 min manatı və ya 99,1% “Təqaüd və sosial müavinətlər” bölməsinin payına 

düşür.  

Təqaüdlər və sosial müavinətlər üzrə 2017-ci ildə icra edilmiş vəsait 2015-ci illə 

müqayisədə 83828,9 min manat və ya 16,6% çox olmuşdur. 2016-cı ildə birdəfəlik 

təyinatlı xərc istiqaməti üzrə nəzərdə tutulmuş vəsaitlər də nəzərə alınmaqla ümumilikdə 

xərc edilmiş 579198,9 min manat məbləğlə müqayisədə də cari ilin müvafiq göstəricisi 

8312,9 min manat və ya 1,4% çoxdur. Qeyd edilənlər Azərbaycan Respublikası 

Prezidenti tərəfindən əhalinin həssas təbəqəsinin sosial müdafiəsinin təmin edilməsi 

məsələlərinin xüsusi diqqət mərkəzində saxlandığını bir daha təsdiq edir.  

Təqaüdlər və sosial müavinətlərlə bağlı xərclərdən 225510,5 min manat yaşa, 

əlilliyə, ailə başçısını itirməyə, sağlamlıq imkanlarının məhdudluğuna görə, həmçinin 
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dəfn üçün,30759,1 min manat kommunal, nəqliyyat və digər xidmətlər üzrə güzəştlərin 

əvəzinə, 8376,7 min manat aztəminatlı ailələrin uşaqlarına, 18,6 min manat dövlət 

qulluqçularına, 24,8 min manat isə şəhid ailələrinin uşaqlarına verilən aylıq 

müavinətlərin, 91920,4 min manat Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdlərinin, 

8394,7 min manat uşağın doğulmasına görə birdəfəlik müavinətlərin, 214717,0 min 

manat ünvanlı dövlət sosial yardımlarının, 7789,4 min manat isə digər müavinət və 

transfert xərclərinin ödənilməsinə yönəldilmişdir.  

Təqdim edilmiş məlumatlara görə digər müavinət və transfert xərclərinin 4970,7 

min manatı istehsalat qəzası və ya peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş 

şəxslərə verilən aylıq müavinətlərə və kompensasiyalara, həmçinin penitensiar 

müəssisələrdən azad edilmiş şəxslərə verilən birdəfəlik müavinətlərə və Çernobıl AES-

də zərər çəkən şəxslərə müalicə üçün verilən illik müavinətlərə, 2548,4 min manatı 

2017-ci ildə əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların sosial müdafiəsi və 

reabilitasiyası Proqramına əsasən müəyyən edilmiş tədbirlərin təşkilinə, 270,3 min 

manatı isə yetim və valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların qəyyumlarına 

verilən aylıq müavinətlərin ödənilməsinə istifadə edilmişdir. 

Təqaüd və sosial müavinətlər üzrə qaytarılmış vəsaitlər əsasən ünvanlı sosial 

yardımları (2434,0 min manat), dövlət sosial yardımı (233,0 min manat), digər təqaüdlər 

(83,1 min manat) və kommunal güzəştlər (20,1 min manat) istiqamətlərinə aid olmuşdur. 

Nazirlik tərəfindən təqdim edilmiş məlumatlara əsasən köməkçi bölmə üzrə ilin 

əvvəlinə 45,4 min manat debitor və 15,4 min manat kreditor borc olmuşdur. Hesabat ili 

ərzində həmin borcların müvafiq olaraq 4,3 min manat və 12,8 min manat azaldılması 

hesabına ilin sonuna qalıq 41,1 min manat və 2,6 min manat qalmışdır. 

2017-cı ildə ünvanlı dövlət sosial yardımı (ÜSY) üzrə 236000,0 min manat təyinat 

müəyyən edilsə də, icra prosesində dəyişiklik aparılaraq 217151,8 min manat təsdiq 

olunmuşdur. İl ərzində icra 214717,7 min manat təşkil etmişdir ki, bu da 2015-ci illə 

müqayisədə 17758,9 min manat və ya 9,0% çox, 2016-cı ildə müvafiq birdəfəlik təyinatlı 

xərclər də nəzərə alınmaqla ÜSY üzrə xərc edilmiş 237063,6 min manat vəsaitdən isə 

22645,9 min manat və ya 9,6% azdır. 

 Azalmanın əsas səbəbi 2017-ci ilin aprel ayından başlayaraq Vahid Elektron 

Müraciət və Təyinat Alt Sistemi (VEMTAS) vasitəsi ilə ÜSY təyinatlarının ailənin maddi-

məişət şəraitinin yerində müayinəsinin nəticələrindən asılı olaraq aparılması və bununla 

da təyinat prosesinə nəzarətin gücləndirilməsi ilə izah edilə bilər. Belə ki, dövlət 

büdcəsinin proqnozu və icrasına Hesablama Palatasının rəylərində də ÜSY təyinatının 



 
 

121 

 

qanunvericiliyə müvafiq olaraq ailənin maddi-məişət şəraitinin yerində müayinəsinin 

nəticələrindən asılı olaraq aparılmasının zəruriliyi dəfələrlə göstərilmişdir.  

Eyni zamanda qeyd edilməlidir ki, 2017-ci ildə ÜSY təyin edilməsi üçün ehtiyac 

meyarı 2016-cı il üzrə göstəriciyə nisbətən 10,5% artırılaraq 116,0 manat məbləğində 

müəyyən edilməsi şəraitində ÜSY təyinatları azalmışdır. Belə ki, hesabat ilində 2017-ci 

ildə 80,2 min ailə və ya 326,6 min ailə üzvü ÜSY ilə təmin olunmuşdur ki, bu da 2016-cı 

illə müqayisədə 2 dəfə azdır. 2017-cı ildə bir ailəyə düşən ÜSY orta məbləği 148,2 

manat (ailə üzvünə 36,39 manat) təşkil etmişdir ki, bu da 2016-cı ilin müvafiq 

göstəriciləri ilə demək olar ki, eynidir.  

Hesablama Palatasının Nazirliyin yerli qurumlarında həyata keçirdiyi nəzarət 

tədbirlərində elektron qaydada ÜSY təyinatı aparılarkən ailənin gəlirlərinin tam nəzərə 

alınmadığı, ailəyə ÜSY təyinatından imtina edilməsinə və ya ödənişin dayandırılmasına 

əsas verən şərtlərin tam araşdırılmadığı, nəticədə artıq vəsait ödənişlərinə yol verilməsi 

hallarına hələ də rast gəlinməkdədir. 

Hesabat ilində yaşa, əlilliyə, ailə başçısını itirməyə və sağlamlıq imkanlarının 

məhdudluğuna görə, həmçinin dəfn üçün müavinətlərin ödənişi üçün Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin müvafiq Fərmanına əsasən 200134,5 min manat, icra 

prosesində aparılmış dəyişikliklər nəticəsində isə 225743,5 min manat məbləğində 

təyinat təsdiq olunmuş, 225510,5 min manat vəsait (99,9%) icra edilmişdir. Bu məbləğ 

2015-ci və 2016-cı ilin birdəfəlik təyinatlı xərc istiqaməti üzrə nəzərdə tutulmuş vəsaitlər 

də nəzərə alınmaqla müvafiq göstəriciləri ilə müqayisədə 31,5% və 15,3% çoxdur.  

2016-cı ildə xərclərin 2015-ci ilə nəzərən artımı 2016-cı ilin fevral ayından həmin 

növ müavinətlərin aylıq məbləğinin 10% səviyyəsində artımı və kontingentin sayında 

təbii artımla bağlı olduğu halda, 2017-ci ildə əvvəlki ilə nisbətən artım bu amillərlə 

yanaşı “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa 2017-ci il 01 

iyul tarixdən edilmiş dəyişikliklərlə izah edilə bilər. Belə ki, “Azərbaycan Respublikasının 

2018-ci il dövlət büdcəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsinə 

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının rəyində də göstərildiyi kimi pensiya 

qanunvericiliyində aparılmış dəyişikliklər nəticəsində yaşa, əlilliyə və ailə başçısını 

itirməyə görə əmək pensiyası hüququ qazana bilməyən bir çox şəxslərin sosial 

müavinət təyin edilməsi üçün müraciət edəcəyi, eləcə də həmin müavinətlər üzrə 

xərclərin artması gözlənilirdi.  

Statistik məlumatlara əsasən həmin növ müavinətlər alan şəxslərin sayı 

01.01.2017-cı il tarixə 285783 nəfər, 01.07.2017-ci il tarixə 294835 nəfər, hesabat ilinin 
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sonuna isə 306137 nəfər təşkil etmişdir. Göründüyü kimi, hesabat ilinin sonunda qeyd 

edilən kontingentin sayı ilin əvvəli ilə müqayisədə 20354 nəfər və ya 7,0% artmış, əsas 

artım (bütün artımın 78,9%-i) yaşa, əlilliyə və ailə başçısını itirməyə görə müavinət 

növləri üzrə olmuş və ilin 2-ci yarısında qeydə alınmışdır. 

Kommunal, nəqliyyat və digər xidmətlər üzrə güzəştlərin əvəzinə verilən 

müavinətlərə 2017-ci ildə 30759,1 min manat vəsait yönəldilmişdir ki, bu da 2015-ci ilə 

nəzərən 9,1%, birdəfəlik təyinatlı xərclərdən yönəldilmiş vəsaitlər də nəzərə alınmaqla 

2016-cı ilin müvafiq göstəricisindən 1,2% çoxdur. Müavinətin məbləği 2016-cı ilin fevral 

ayından 10% artırılmışdır. Əvvəlki illər üzrə Hesablama Palatasının dövlət büdcəsinin 

icrasına rəylərində də qeyd edildiyi kimi, həmin müavinət üzrə kontingentin sayı onların 

pensiya hüququnun yaranması ilə bağlı müavinətin ödənişinin dayandırılması 

səbəbindən ilbəil azalma tendensiyasına malikdir. Məlumatlar da göstərir ki, həmin 

kontingentin sayı 2015-ci ildə 474 nəfər, 2016-cı ildə 491 nəfər, 2017-ci ildə isə 360 

nəfər (ümumi sayda 0,7%) azalmışdır. 

 Hesabat ilində aztəminatlı ailələrin uşaqlarına verilən müavinətlər üzrə icra 

edilmiş 8376,7 min manat vəsait 2015-ci ilin və 2016-cı ilin birdəfəlik təyinatlı xərc 

istiqaməti üzrə nəzərdə tutulmuş vəsaitlər də nəzərə alınmaqla icra göstəriciləri ilə 

müqayisədə müvafiq olaraq 23,0% və 17,7% azdır. 

Təqdim edilmiş məlumatlara görə bu kateqoriyaya daxil olan müharibə əlillərinin, I 

və II qrup Çernobıl əlillərinin, müddətli xidmət hərbi qulluqçularının, aztəminatlı ailələrin 

1 yaşınadək uşaqlarının və 5-dən çox uşağı olan qadınların uşaqlarının ümumilikdə sayı 

2015-2017-cl illərdə hər il orta hesabla 10,3% azalır. 

Kontingentin sayında ən sürətli azalma (2016-cı ildə əvvəlki ilə nisbətən 51,9%, 

2017-ci ildə isə 78,7%) isə aztəminatlı ailələrin 1 yaşınadək uşaqlarının sayında 

olmuşdur ki, onlara ödənilən müavinətin məbləği əvvəlki illərdə digər kateqoriyalara 

nisbətən daha çox olmuşdur. Bu da xərclərin azalmasına ən çox təsir etmişdir. 

Qanunvericiliyə görə həmin müavinət ÜSY almaq hüququ olan ailələrin 1 yaşınadək 

uşaqlarına ailənin müraciəti əsasında təyin olunur. Bu kontingentin azalma səbəbini isə 

2016-cı ilin mart ayından ÜSY təyinatının VEMTAS vasitəsi aparılması nəticəsində ÜSY 

təyin edilmiş ailələrin onların uşaqlarına da müavinət verilməsi hüquqlarının yaranması 

barədə məlumatsız olmaları ilə izah etmək olar.  

Bu səbəbdən VEMTAS vasitəsi ilə ÜSY təyinatı zamanı ailənin tərkibində 1 

yaşadək uşaqlara həmin sistem tərəfindən avtomatik olaraq heç bir əlavə sənəd təqdim 

olunmadan sosial müavinət təyin edilməsinin məqsədəuyğun olduğunu qeyd etmək olar. 
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 2017-ci ildə uşağın doğulmasına görə birdəfəlik müavinətin ödənişinə 8394,7 min 

manat xərc edilmişdir ki, bu da 2015-ci ilin və 2016-cı ilin birdəfəlik təyinatlı xərc 

istiqaməti üzrə nəzərdə tutulmuş vəsaitlər də nəzərə alınmaqla müvafiq xərclərindən 

4,7% və 10,6% azdır. Məlumatlara görə 2015-ci ildə 100261, 2016-cı ildə 99228, 

hesabat ilində isə 84881 uşağın doğulmasına görə müavinət ödənilmişdir. Ümumilikdə 

son illər ölkə üzrə də doğulan uşaqların sayında azalma müşahidə edilir. Belə ki, həmin 

göstərici 2015-ci ildə 166210, 2016-cı ildə 159464, 2017-ci ildə isə 144041 nəfər təşkil 

etmişdir.  

 Digər müavinət və transfertlər istiqamətində müavinətlər özəlləşdirməyə verilən 

dövlət müəssisələrinin istehsalat qəzası və ya peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı 

pozulmuş işçilərinə aylıq, Ermənistan Respublikasının müəssisələrində əmək xəsarəti 

və ya peşə xəstəliyi nəticəsində dəymiş şəxslərə aylıq, penitensiar müəssisələrdən 

azad edilmiş şəxslərə birdəfəlik, Çernobıl AES-də zərər çəkən şəxslərə isə ildə bir dəfə 

verilir. Statistik məlumatlara görə istehsalat qəzası və peşə xəstəliyi nəticəsində 

sağlamlığı pozulmuş şəxslərin sayı 2016-ci illə müqayisədə 2017-cı ildə 37 nəfər və ya 

4,4%, əmək xəsarəti nəticəsində zərərçəkən kimi aylıq kompensasiya alanların sayı isə 

27 nəfər və ya 6,0% azalmışdır. Əmək zədəsinə görə ödənc alan şəxslərin sayı onların 

əmək zədəsi aldıqları müəssisələrin bir hissəsinin özəlləşdirilməsinin başa çatdırılması 

səbəbindən, aylıq kompensasiya alanların sayı isə təbii artım olmadığı üçün onların 

vəfatı ilə əlaqədar ilbəil azalır. 

 2015-ci ildə 4609 nəfərə, 2016-cı ildə 4577 nəfərə, hesabat ilində isə 4587 nəfərə 

radiasiya qəzası nəticəsində zərər çəkən şəxsə birdəfəlik müavinət ödənilmişdir. Bu 

kateqoriyadan olan şəxslərə 2015-ci ildə 195,0 manat, 2016-cı ilin fevral ayından isə 

215,0 manat məbləğində müavinət ödənilmişdir. Penitensiar müəssisələrdə cəza 

çəkməkdən azad edilmiş və sosial adaptasiyaya ehtiyacı olan şəxslərin sayı isə 2015-ci 

ildə 5823, 2016-cı ildə 8170, 2017-ci ildə isə 2902 nəfər azalaraq 5268 nəfər olmuşdur 

ki, bu da öz növbəsində hesabat ilində həmin istiqamətdə xərclərin əvvəlki ilə nisbətən 

980,4 min manat və ya 16,5% azalmasını şərtləndirir. 

 Təqdim edilmiş məlumatlara əsasən digər müavinət və transfertlər istiqaməti üzrə 

həmçinin Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 

tərəfindən təsdiq edilmiş “2017-cı ildə əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların 

sosial müdafiəsi və reabilitasiyası Proqramı”na əsasən müəyyən edilmiş tədbirlərin 

təşkilinə ümumilikdə 2548,4 min manat xərclənmişdir. Həmin xərclər əlillərin və 

sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların xarici ölkələrdə reabilitasiyasına şərait 
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yaradılması üçün 41,4 min manat, respublika daxilində isə 7,0 min manat, əlillərə və 

sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara diqqət və qayğının artırılması məqsədi ilə təbliğat 

kampaniyasının təşkilinə 10,0 min manat, Milli Qəhrəmanların tanıdılması 

kampaniyasının təşkili üzrə 8,8 min manat, əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud 

uşaqların asudə vaxtının təşkili məqsədilə onların istirahət zonalarına göndərilməsi üzrə 

754,9 min manat, əlillər və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar arasında idman 

tədbirlərinin keçirilməsi və onların beynəlxalq yarışlarda iştirakına şərait yaradılması 

üzrə 919,6 min manat, əlillərin stolüstü oyunları üzrə Ümumrespublika yarışının 

keçirilməsi üzrə 46,0 min manat, əlilliyi olan şəxslərin və sağlamlıq imkanları məhdud 

uşaqların əlillik problemləri ilə bağlı informasiya təminatı üzrə 13,9 min manat, bayram 

və əlamətdar günlərlə əlaqədar tədbirlərin keçirilməsi üzrə 285,7 min manat, sosial 

xidmət müəssisələrinə texniki yardım göstərilməsi üzrə 44,5 min manat, əlillərin sosial-

məişət problemlərinin həlli ilə bağlı yardım göstərilməsi üzrə 279,6 min manat, əlillərin 

və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların cəmiyyətə inteqrasiya olunması və onlara 

bərabər imkanların yaradılması ilə bağlı müsabiqə əsasında layihələr üzrə 137,0 min 

manat vəsait xərc edilmişdir.  

 Azərbaycan Respublikası qarşısında xüsusi xidmətlər göstərmiş şəxslərə 2017-cı 

ildə təyin olunan Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aylıq təqaüdləri üzrə xərclər 

2015-ci il və 2016-cı ilin birdəfəlik təyinatlı xərc istiqaməti üzrə nəzərdə tutulmuş 

vəsaitlər də nəzərə alınmaqla müvafiq göstəriciləri ilə müqayisədə 16,7% və 5,6% çox 

olmuşdur. Artım 2016-cı ilin fevral ayından təqaüdlərin aylıq məbləğinin orta hesabla 10 

faiz artırılması və təqaüd alan şəxslərin ümumi sayının artımı ilə bağlı olmuşdur. Belə ki, 

həmin göstərici 01.01.2016-cı il tarixə 54623 nəfər, 01.01.2017-ci il tarixə 57822 nəfər, 

01.01.2018-ci il tarixə isə 60021 nəfər təşkil etmişdir. Artımlar əsasən Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdü ödənilən şəxslərin (01.01.17 tarixə 400 nəfər, 

01.01.18 tarixə 415 nəfər, fəxri adlar verilmiş şəxslərin (2455 nəfər və 2801 nəfər), 

müharibə əlillərinin (20107 nəfər və 20744 nəfər), o cümlədən Azərbaycan 

Respublikasının müdafiəsi zamanı əlil olmuş şəxslərin (13520 nəfər və 14134 nəfər) və 

I qrup əlilliyə görə müavinət alan şəxslərin (20885 nəfər və 22573 nəfər) saylarının 

artması ilə əlaqədar olmuşdur. 

 Nazirliyin yerli şöbələrində Hesablama Palatası tərəfindən həyata keçirilmiş 

nəzarət tədbirləri zamanı aylıq və birdəfəlik müavinətlərin təyin edilməsi və ödənişi 

prosesində qanunvericilikdə müavinətlərin təyin olunması şərtlərinin qüvvədə olması 

vəziyyətinin izlənilmədiyi, xüsusilə də vətəndaşların əmək pensiyası almaq hüququna 
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malik olmasının ətraflı araşdırılmadığı, bir sıra sosial müavinət və təqaüd işlərinin 

vaxtında dayandırılmadığı, nəticədə artıq xərclərə yol verildiyi müəyyən edilmişdir. Bu 

da pensiya və müavinətlərin təyinatı və ödənişi zamanı müvafiq baza məlumatlarının 

mütəmadi qaydada üzləşdirilməsinin zəruri olduğunu deməyə əsas verir. 

 “Sosial müdafiə” köməkçi bölməsindən 194141,5 min manat məbləğində vəsait 

Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət 

Komitəsi (QMKİDK) üzrə icra edilmişdir. Həmin vəsaitin 188358,5 min manatı və ya 

97,0%-i “Təqaüdlər və sosial müavinətlər” bölməsinin payına düşür.  

Komitənin fəaliyyətinin təmin edilməsi üzrə xərclər proqnozlaşdırılarkən mövcud 

normalara riayət olunmaması nəticəsində “Digər nəqliyyat xidmətləri” xərci çərçivəsində 

nəzərdə tutulmuş vəsaitlər müvafiq normadan təqribən 5 dəfədən çox 

proqnozlaşdırılmış və bu hal vəsaitlərin icrası zamanı normaya və digər müvafiq 

qanunvericiliyin tələblərinə riayət edilməməsinə səbəb olmuşdur.  

Komitə tərəfindən təqdim edilmiş məlumatlara əsasən hesabat ilin əvvəlinə və 

sonuna debitor və kreditor borclar üzrə qalıq olmamışdır. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 23 yanvar tarixli 1206 nömrəli 

“Məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər üçün vahid aylıq müavinətin 

müəyyən edilməsi haqqında” Fərmanına əsasən 01.01.2017-ci il tarixdən məcburi 

köçkünlərin yemək xərci müavinəti, habelə kommunal və digər xidmətlər üzrə ödənişlər 

əvəzinə 36,0 manat məbləğində vahid aylıq müavinət müəyyən edilmiş, Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin “Məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər üçün 

vahid aylıq müavinətin müəyyən edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2017-ci il 23 yanvar tarixli 1206 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi 

barədə” 2017-ci il 14 fevral tarixli 1243 nömrəli Fərmanı ilə fərdi qaydada sayğacların 

quraşdırılması mümkün olmayan sıx məskunlaşma yerlərində yaşayan məcburi 

köçkünlərin istifadə etdikləri elektrik enerjisi, təbii qaz, su və digər kommunal xidmətlərə 

görə xidmət haqlarının müvəqqəti olaraq əvvəlki normalar həddində mərkəzləşdirilmiş 

qaydada ödənilməsi təsbit edilmiş və həmin kateqoriyadan olan məcburi köçkünlərə 

yemək xərci üçün aylıq müavinətin məbləği 20,0 manat müəyyən olunmuş, Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 17 fevral tarixli 55 nömrəli Qərarına əsasən 

fərdi qaydada təbii qazla təmin olunmayan sıx məskunlaşma yerlərində yaşayan 

məcburi köçkünlərin istifadə etdikləri elektrik enerjisi üzrə limit 2017-ci ilin 01 fevral 

tarixindən 2 dəfə artırılaraq 300 kvt.saat müəyyənləşdirilmiş, Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 24 yanvar tarixli 11 nömrəli Qərarı ilə “Məcburi köçkünlər 
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və onlara bərabər tutulan şəxslər üçün yemək xərci müavinəti, habelə kommunal və 

digər xidmətlər üzrə dövlət büdcəsindən ödənişlər əvəzinə vahid aylıq müavinətin 

ödənilməsi Qaydası” təsdiq edilmişdir. 

 2017-ci ildə “Sosial müdafiə və sosial təminat” bölməsində Komitə üzrə 425,6 min 

manat məbləğində istilik enerjisi (yanacaq) haqqının ödənilməsi xərci istisna olmaqla 

digər kommunal xidmət növləri üzrə xərc nəzərdə tutulmamışdır. İl ərzində dövlət 

büdcəsinin “Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər” bölməsinin “İslahatlarla bağlı 

xərclər” istiqaməti üzrə xərclər hesabına fərdi qaydada sayğacların quraşdırılması 

mümkün olmayan sıx məskunlaşma yerlərində yaşayan məcburi köçkünlərin istifadə 

etdikləri bəzi kommunal xidmət haqlarının mərkəzləşdirilmiş qaydada ödənilməsi üçün 

ilkin olaraq 37347,9 min manat, vahid aylıq müavinətlər üzrə 13133,6 min manat, bank 

xərcləri üzrə 161,5 min manat, ümumilikdə 50643,1 min manat vəsait ayrılmışdır. 

 Lakin, 2017-ci ilin oktyabr ayında dürüstləşmə aparılaraq kommunal xərclər 

2623,2 min manat, müavinətlər üzrə xərclər 225,1 min manat azaldılaraq həmin 

istiqamət üzrə təyinat ümumilikdə 47794,8 min manat səviyyəsində müəyyən edilmişdir. 

Kommunal xərclərin 29081,7 min manatı elektrik enerjisi, 2040,0 min manatı qaz, 

2319,2 min manatı su, 982,9 min manatı kanalizasiya, 300,9 min manatı isə digər 

kommunal xidmətləri haqqının ödənilməsi üçün ayrılmışdır.  

QMKİDK üzrə xərclərdə ən böyük xüsusi çəkiyə malik olan “Təqaüdlər və sosial 

müavinətlər” bölməsi üzrə 201258,4 min manat vəsait məcburi köçkünlərə vahid aylıq 

müavinətlərin ödənilməsinə yönəldilmişdir ki, bu da 2015-ci və 2016-cı illərin müvafiq 

göstəriciləri ilə müqayisədə 70,7% və 56,9% çoxdur. Bu artım əsasən yuxarıda qeyd 

edildiyi kimi əsas kommunal xidməti haqlarının vahid aylıq müavinətin məbləğinə daxil 

edilməsi ilə bağlıdır. Belə ki, hesabat ilində kommunal xərclər cəmi 34951,2 min manat 

həcmində icra edilmişdir ki, bu da son 2 illə müqayisədə müvafiq olaraq 63,4% və 64,2 

% azdır.  

Komitədən alınmış məlumatlara əsasən 2017-ci ilin yanvar ayında vahid aylıq 

müavinət 518661 nəfər məcburi köçkünün hamısına 36,0 manat olmaqla hesablanaraq 

ödənilmişdir. Vahid aylıq müavinət alan kontingentin, həmçinin fərdi qaydada 

sayğacların quraşdırılması mümkün olmayan sıx məskunlaşma yerlərində yaşayan 

məcburi köçkünlərin saylarının dəqiqləşdirilməsi isə fevral ayından başlayaraq həyata 

keçirilmişdir. Təhlil də göstərir ki, il ərzində vahid aylıq müavinət ödənilən məcburi 

köçkünlərin ümumi sayında azalma olmuşdur.  
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Belə ki, müavinət alan kontingentin sayı 2017- ilin yanvar ayı ilə müqayisədə 

dekabr ayında 9177 nəfər və ya 1,8 faiz azalaraq 509484 min nəfər təşkil etmişdir ki, 

onların 402513 min nəfərinə (79,0 faizinə) 36,0 manat, 103906 nəfərinə isə 20,0 manat 

məbləğində vahid aylıq müavinət ödənilmişdir.  

Azalma 2017-ci ildə həmin müavinətin şamil edildiyi kontingentin qanunvericilikdə 

edilmiş dəyişikliklər nəticəsində əhatə dairəsinin azalması, eləcə də Komitə və yerli İcra 

Hakimiyyəti orqanları tərəfindən məcburi köçkünlərin adlı siyahılarının dəqiqləşdirilməsi 

ilə izah oluna bilər. 

Təqdim edilmiş məlumatlara əsasən 2017-ci ilin yanvar ayında bütün məcburi 

köçkünlərə 36,0 manat olmaqla vahid aylıq müavinət ödənilməsi ilə yanaşı həmin ayda 

108534 nəfər üçün kommunal təşkilatlara da xidmət haqları ödənilərək 1728,1 min 

manat məbləğində artıq ödəməyə yol verilmişdir. Artıq ödənilmiş məbləğin bərpası 

məqsədi ilə fərdi qaydada sayğacların quraşdırılması mümkün olmayan sıx 

məskunlaşma yerlərində yaşayan və onlar üçün kommunal xərclər əvvəlki qaydada 

mərkəzləşdirilmiş qaydada ödənilən 108534 nəfərin müavinət məbləğindən 2017-ci ilin 

oktyabr ayında 1 nəfər üçün 16,0 manat olmaqla ümumilikdə 1728,1 min manat məbləğ 

tutulmuşdur.  

Sonrakı aylarda aparılmış dəqiqləşdirmələr nəticəsində isə noyabr ayında 3080 

nəfər, dekabr ayında 3065 nəfər, 2018-ci ilin yanvar ayında 3073 nəfər, fevral ayında 

3359 nəfər, mart ayında 3428 nəfər məcburi köçkünün adlarının mərkəzləşdirilmiş 

qaydada kommunal xərcləri və eyni zamanda 36,0 manat məbləğində aylıq müavinət 

ödənilən kontingentin siyahılarında təkrarlandığı aşkar edilərək həmin şəxslərə artıq 

ödənilmiş məbləğlərin tutulması həyata keçirilmiş, 2017-ci ildə bərpa edilmiş vəsaitin 

məbləği ümumilikdə 1834,9 min manat təşkil etmişdir. 2018-ci ildə də bu proses davam 

etdirilməkdədir. 

Yuxarıda qeyd edilənlər dövlət büdcəsinin proqnozu və icrasına Azərbaycan 

Respublikası Hesablama Palatasının rəylərində, eləcə də Komitədə aparılmış nəzarət 

tədbirlərinin nəticələri üzrə Kollegiya qərarlarında qeyd olunduğu kimi, bütün kommunal 

xidmət növləri əhatə edilməklə Elektron Hökumət Portalı çərçivəsində məcburi 

köçkünlərin adlı siyahıları üzrə vahid informasiya bazasının yaradılmasının zəruriliyini 

bir daha təsdiq edir. 
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Bölmə üzrə vəsaitin 1279000,0 min manatı Azərbaycan Respublikasının Əmək 

və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu 

(DSMF) tərəfindən icra edilmişdir. Qeyd edilmiş icra olunmuş məbləğ nəzərdə tutulmuş 

vəsaitlə müqayisədə 9000,0 min manat çoxdür.  

Belə ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 21 dekabr tarixli 

879s nömrəli Sərəncamına əsasən “Sosial təminatı və müdafiəni həyata keçirən 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 2017-ci il büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun 6-cı maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq 2017-ci il ərzində 

dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda nəzərdə tutulmuş məcburi dövlət sosial 

sığorta haqları üzrə vəsaitlər Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna tam daxil olmadığına görə 

DSMF-yə transfertin məbləği 33000,0 min manat artırılmışdır.  

Həmin vəsaitin 9000,0 min manatı 2017-ci ilin dövlət büdcəsində büdcədən 

maliyyələşən təşkilatların smetalarında “Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırmalar” 

paraqrafında yaranmış qənaət hesabına maliyyələşdirilmiş və DSMF-yə köçürülmüşdür. 

Bu səbəbdən DSMF-yə transfertlər 1279000,0 manat məbləğində icra edilmişdir. 

Transfertin məbləği 2015-ci və 2016-cı illərin icra göstəricilərindən müvafiq olaraq 

179000,0 min manat və ya 16,3% və 33000,0 min manat və ya 2,6% çoxdur.  

Artımı şərtləndirən əsas səbəblər kimi pensiya təminatında ildən ilə artım 

dinamikasının müşahidə olunduğunu, həmçinin 2017-ci ilin əvvəlindən əmək 

pensiyalarının baza hissəsinin 12,4 faiz indeksləşdirilərək artırılması nəticəsində əlavə 

vəsaitə ehtiyac yarandığını göstərmək olar. Belə ki, statistik məlumatlara görə 2017-ci 

ilin əvvəlinə nisbətən sonunda əmək pensiyası alan şəxslərin sayı 15,3 min nəfər 

artaraq 1315,2 min nəfər təşkil etmiş, il ərzində pensiyanın orta aylıq məbləği 8,4 faiz 

artaraq 01.01.2018-ci il vəziyyətinə 208,4 manata, o cümlədən yaşa görə pensiyaların 

orta aylıq məbləği 233,61 manata çatmışdır.  

Bundan əlavə, 01.07.2017-ci il tarixdən pensiya qanunvericiliyində dəyişikliklər 

pensiya sistemində sığorta prinsipinin tətbiqinə imkan yaratmaqla, işləyən əhalinin 

sosial sığorta sistemində fəal iştirakının və pensiyalarda artımın daha da 

stimullaşdırılmasına istiqmətləndirilmişdir.  

“Sosial müdafiə, pensiya və digər sosial təminat xərcləri” ilə bağlı birdəfəlik 

təyinatlı xərclərə bu köməkçi bölmə üzrə 5016,0 min manat məbləğində vəsait təsdiq 

edilsə də, icra olunmamışdır.  



 
 

129 

 

“Sosial təminat” köməkçi bölməsi üzrə 284287,9 min manat təsdiq olunmuş, 

həmin vəsaitin 2085,7 min manatı yerli xərclərə aid edilmişdir. 

Köməkçi bölmə üzrə xərclər il ərzində 282387,8 min manat və ya 99,3%-i 

səviyyəsində icra edilmişdir ki, bu da 2015-ci və 2016-cı illərin müvafiq göstəriciləri ilə 

müqayisədə müvafiq olaraq 254807,6 min manat və ya 10,2 dəfə, 249935,0 min manat 

və ya 8,7 dəfə çoxdur. 

Artım əvvəlki illərdən fərqli olaraq hesabat ilində birdəfəlik təyinatlı xərclərin, 

xüsusi ilə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti üzrə vəsaitin  nəzərdə tutulması 

ilə izah oluna bilər. 

İcra edilmiş vəsait funksional təsnifat üzrə “İşsizlik” (köməkçi bölmədə xüsusi 

çəkisi – 0,6%), “Digər sosial təminat tədbirləri” (89,7%), “Əlillər ilə bağlı sosial təminat 

tədbirləri” (9,5%) və “Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi tədbirləri” (0,2%) paraqrafları 

üzrə xərclənmişdir.  

Təşkilati təsnifat üzrə isə köməkçi bölmənin vəsaitləri Azərbaycan Respublikası 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (köməkçi bölmə üzrə vəsaitlərin 5,3%-i), 

həmin Nazirlik yanında Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Xidməti (5,2%), 

Nazirlik yanında Dövlət Məşğulluq Xidməti (0,6%), Azərbaycan Respublikasının keçmiş 

Prezidentinin və onun ailə üzvlərinin təminatı xərcləri (0,1%), həmçinin Azərbaycan 

Respublikası Dövlət Neft Şirkəti (88,5%), “Sosial müdafiə, pensiya və digər sosial 

təminat xərcləri (0,1%) və Beynəlxalq idman tədbirlərinin keçirilməsi, hazırlıq və digər 

təşkilatı işlər” (0,2%) istiqamətləri üzrə istifadə edilmişdir.  

Məlumatlara əsasən yerli xərclərə aid edilmiş 2085,7 min manat təyinata qarşı 

1863,3 min manat xərc Nazirliyin tabeliyində olan və Bakı şəhərində yerləşən 1 saylı 

Sağlamlıq İmkanları Məhdud Gənclərin Peşə Reabilitasiyası Mərkəzi, 1 saylı Sağlamlıq 

İmkanları Məhdud Uşaqlar üçün Sosial Xidmət Müəssisəsi və 1 saylı Psixonevroloji 

Sosial Xidmət Müəssisəsinin saxlanmasına yönəldilmişdir. 

Mərkəzləşdirilmiş xərclərdən Nazirlik üzrə təsdiq edilmiş 13820,5 min manat 

təyinata qarşı icra isə 13067,0 min manat olmuşdur. Həmin vəsaitdən 1999,5 min manat 

məbləğində xərc Nazirlik, 2016-cı ildə Nazirliyin bəzi funksiyalarının Nazirlik yanında 

Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna verilməsi ilə əlaqədar qalan xərclərin (11067,4 min 

manat) icrası isə Nazirlik yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən həyata 

keçirilmişdir.  

Təqdim edilmiş məlumata görə funksional təsnifatın “Təqaüdlər və sosial 

müavinətlər” bölməsi üzrə 1999,5 min manat məbləğində vəsait Nazirlik tərəfindən 
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hesabat ilinin sonunda müharibə əlliləri üçün “Naz-Lifan” markalı minik avtomobillərinin 

alınması üçün Naxçıvan Avtomobil Zavoduna köçürülmüş, 2018-ci ilin aprel ayında 

alınmış 120 ədəd minik avtomobili alınaraq Qarabağ müharibəsi və 20 Yanvar əlillərinə 

paylanmışdır. 

”Təqaüdlər və sosial müavinətlər” bölməsi üzrə 3503,8 min manat vəsait əlillərin 

sanatoriya-kurort putyovkaları (yollayışlar) ilə təmin edilməsinə xərclənərək 6551 nəfər 

əlilliyi olan şəxsin istirahəti təşkil edilmişdir. 2016-cı ildə icra edilmiş həmin məbləğdə 

vəsait hesabına isə 5707 nəfərə yollayış verilmişdir. 

Əvvəlki illərdə olduğu kimi “Subsidiyalar və cari transfertlər” bölməsi üzrə 1683,0 

min manat məbləğində vəsait Qeyri-Hökumət Təşkilatları (QHT) tərəfindən sosial-

reabilitasiya xidmətlərinin göstərilməsi üzrə sosial sifariş əsasında layihələrin həyata 

keçirilməsinə xərc edilmişdir. Məlumata görə 2017-ci ildə 44 QHT tərəfindən 53 layihə 

üzrə sosial sifarişlər icra olunmuş və bu layihələrdə 4240 nəfər ehtiyacı olan uşağı 

əhatə etmişdir. 2015-ci ildə həyata keçirilmiş analoji sosial layihələrlə müqayisədə 

layihələrin sayı və əhatə dairəsi baxımından hesabat ilində artıma nail olunmuşdur. 

Nazirliyin tabeliyində olan sosial xidmət müəssisələrinin saxlanılmasına 4375,6 

min manat vəsait xərc edilmişdir.  

Təqdim edilmiş məlumatlara və maliyyə hesabatlarına görə birdəfəlik təyinatlı 

xərclərdən əlavə olunmuş 104,5 min manat məbləğində xərc nəzərə alınmaqla 

ümumilikdə Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 

yanında Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Xidməti üzrə icra edilmiş 

14706,1 min manat məbləğində vəsaitin 14054,5 min manatı və ya 95,6%-i Xidmətin 

tabeliyində olan protez və bərpa mərkəzləri üzrə, 651,6 min manatı və ya 4,4 faizi isə 

TSEK-lər üzrə icra edilmişdir. 

 “Təqaüdlər və sosial müavinətlər” bölməsi üzrə icra edilmiş 7804,8 min manat 

vəsaitin 4559,4 min manatı Xidmətin tabeliyində olan Protez Ortopedik Bərpa 

Mərkəzində və onun Gəncə Filialında əlillər üçün protez-ortopedik məhsullarının 

(protez, ortez, korset, ortopedik ayaqqabı) və digər reabilitasiya məmulatlarının 

istehsalının təmin edilməsi, 972,2 min manatı hazır protez məhsullarının alınması, 

1421,3 min manatı əlil arabalarının, 851,9 min manatı isə eşitmə aparatlarının alınması 

məqsədləri üçün xərclənmişdir. 

Nazirliyin bərpa mərkəzləri tərəfindən 2017-ci ildə 39,8 min nəfər əlilliyi olan şəxsə 

və sağlamlıq imkanları məhdud uşağa stasionar və ambulator şəraitdə bərpa xidmətləri 

göstərilmiş, əlilliyi olan şəxslər 33 min ədəd protez-ortopedik məmulat və reabilitasiya 
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vasitəsi, o cümlədən tibbi göstərişi olan 1193 şəxs əlil arabası ilə, 580 şəxs isə eşitmə 

aparatları ilə təmin edilmişdir. 

Məlumata əsasən “Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması” alınması ilə bağlı icra 

edilmiş 1288,9 min manat vəsaitin 989,6 min manatı Xidmətin tabeliyində olan bəzi 

bərpa mərkəzlərinə yeni tibbi avadanlıqların alınmasına, 299,3 min manatı isə bərpa 

mərkəzlərində xəstələrin qəbulu, müalicəsi və reabilitasiyası işlərinin uçotunun 

aparılması üzrə xüsusi proqram təminatının hazırlanması və tətbiq edilməsinə xərc 

edilmişdir. 

2017-ci ildə funksional təsnifatın “İşsizlik” paraqrafı üzrə əvvəlki illərdə olduğu 

kimi1655,3 min manat xərc təsdiq edilmiş, təyinata qarşı 100,0% maliyyələşmə 

açılmaqla icra 1628,0 min manat məbləğində və ya 98,4% olmuşdur. Faktiki xərclər 

1597,2 min manat təşkil etmişdir. Vəsait Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin 

Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Xidməti (DMX) tərəfindən icra 

edilmişdir.  

Təqdim edilmiş məlumatlara əsasən 2017-cı il ərzində Xidmət tərəfindən 3911 

nəfər əmək bazarının tələblərinə uyğun peşə hazırlığı kurslarına cəlb edilmiş, 1160 

nəfər haqqı ödənilən ictimai işlərə göndərilmişdir. 

Qeyd edək ki, 2016-cı ildə “Əhalinin özünüməşğulluğunun təmin olunması 

sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 aprel 

2016-cı il tarixli Sərəncamının icrası olaraq əhalinin özünüməşğulluğuna kömək 

göstərilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsində nəzərdə 

tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan Azərbaycan 

Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə paraqrafı üzrə 6000,0 

min manat vəsait ayrılmışdır. Təşkilat tərəfindən təqdim edilmiş məlumata əsasən 2016-

cı ildə cəmi 1982,0 min manat və ya 33,0% həcmində maliyyələşmə açılmış, həmin 

məbləğdən 1535,1 min manatı yenidən maliyyələşdirilmək şərti ilə büdcəyə alınmış, 

qalan 446,9 min manatdan 124,9 min manat və ya ayrılmış vəsaitin 2,1%-i icra 

olmuşdur. 01.01.2017-ci il tarixə 322,0 min manat yerli orqanların hesabında qalıq kimi 

qalmışdır. 

Hesabat ilində isə həmin mənbədən 5553,1 min manat maliyyələşmə olmuş, yerli 

orqanların hesabında qalmış vəsait də nəzərə alınmaqla icra 5874,4 min manat təşkil 

etmişdir. 

 Məlumata əsasən həmin vəsait hesabına 2017-ci ildə ölkə üzrə biznes planları 

müsbət qiymətləndirilmiş iştirakçılardan 1172 ailə üçün aktivlərin (mal və materiallar) 
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alınması və təqdim olunması, onların kiçik ailə təsərrüfatlarının yaradılması təmin 

olunmuşdur. 

Köməkçi bölmənin tərkibində “Sosial müdafiə, pensiya və digər sosial təminat 

xərcləri” üzrə müvafiq fərmanla hesabat ilində vəsait nəzərdə tutulmasa da, icra 

prosesində bu istiqamətdə 424,8 min manat məbləğində vəsait müəyyən edilmişdir. İlin 

sonuna icra 423,4 min manat təşkil etmiş, icra səviyyəsi 99,7% olmuşdur və tam 

məbləğdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən icra edilmişdir. 

“Sosial təminat” köməkçi bölməsində Azərbaycan Respublikasının Əmək və 

Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi üzrə paralimpiya oyunlarının keçirilməsi, hazırlıq 

və digər təşkilati işlərin maliyyələşdirilməsi məqsədilə 501,6 min manat vəsait 

nəzərdə tutulmuş, il ərzində isə həmin vəsait 500,0 min manat məbləğində Nazirlik 

tərəfindən icra edilmişdir.  

“Sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar” köməkçi 

bölməsində 2017-ci ildə 100,0 min manat məbləğində təyinat təsdiq edilmiş, icra cəmi 

15,8 min manat və ya 15,8% təşkil etmişdir. Həmin vəsait dövlət büdcəsindən 

maliyyələşən təşkilatların büdcədənkənar xərcləri istiqaməti Azərbaycan 

Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin 

tabeliyində olan Uşaq və Ailələrə Dəstək Mərkəzləri  üzrə icra edilmişdir.  

2017-ci ildə “Sosial müdafiə və sosial təminat” bölməsi üzrə 823985,4 min manat 

təyinata qarşı 822286,1 min manat (99,8%) maliyyələşmə açılmaqla 518559,7 min 

manat (99,3%) kassa icrası olmuş, faktiki xərclər isə 814430,4 min manat təşkil 

etmişdir. Hesabat ilin sonuna icra edilməmiş 3726,4 min manat dövlət büdcəsinə 

qaytarılmışdır. 

Bölmə üzrə 822286,1 min manat maliyyələşmənin 609498,3 min manatı və ya 

74,1%-i Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi üzrə, 

194219,2 min manatı və ya 23,6%-i Azərbaycan Respublikasının Qaçqınların və 

Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi üzrə, 1751,4 min manatı və ya 0,2%-i 

Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi 

üzrə, 15163,1 min manatı və ya 1,8%-i Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin 

Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya 

Xidməti üzrə, 1654,0 min manatı və ya 0,2%-i Azərbaycan Respublikasının Əmək və 

Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Xidməti üzrə olmuşdur. 

Bölmə üzrə açılmış maliyyələşmədən istifadə edilməyərək dövlət büdcəsinə 

qaytarılmış 3726,4 min manatdan 2984,0 min manat və ya 80,1%-i Azərbaycan 
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Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi üzrə, 561,6 min manat və 

ya 15,1%-i Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 

yanında Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Xidməti üzrə, 77,2 min manatı 

və ya 2,1%-i Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət 

Komitəsi  üzrə, 26,0 min manat və ya 0,7%-i Azərbaycan Respublikasının Əmək və 

Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Xidməti üzrə, 77,7 min 

manat və ya 2,1%-i Azərbaycan Respublikasının Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin 

İşləri üzrə Dövlət Komitəsi üzrə olmuşdur. 

Dövlət büdcəsinə qaytarılmış vəsaitin 293,3 min manatı və ya 7,9%-i “Əməyin 

ödənişi”, 460,2 min manatı və ya 12,3%-i “Malların (işlərin və xidmətlərin) satın 

alınması”, 17,0 min manatı və ya 0,5%-i, 2845,0 min manatı və ya 76,3%-i “Təqaüdlər 

və sosial münavinətlər”, 106,6 min manatı və ya 2,9%-i “Digər xərclər” və 4,5 min 

manatı və ya 0,1%-i “Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması” bölməsi üzrə olmuşdur.  

Hesabat ilinin sonuna bölmə üzrə ümumilikdə debitor borc  2016-cı  illə 

müqayisədə 52,3% və ya 951,8 min manat artaraq 2772,6 min manat olmuşdur. 

Göstərilən debitor borcun 580,3 min manatı və ya 20,9%-i “Malların (işlərin və 

xidmətlərin) satın alınması” bölməsi üzrə, 2190,0 min manatı və ya  80,0% isə 

“Təqaüdlər və sosial müavinətlərı” bölməsi üzrə olmuşdur ki, bu da təşkilatlar üzrə 

aşağıdakı kimi olmuşdur. 

Debitor borcun 2644,0 min manatı və ya 95,4%-i Azərbaycan Respublikasının 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin, 128,1 min manatı və ya 4,6%-i 

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında 

Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Xidmətinin, 0,5 min manatı isə 

Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin 

payına düşür. Hesabat ilinin əvvəli ilə müqayisədə sonunda debitor borcları Nazirlik üzrə 

2115,1 min manat və ya 5 dəfə artmış, Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya 

Xidməti üzrə isə 1163,3 min manat və ya 10,1 dəfə azalmışdır.  

01.01.2018-ci il tarixə kreditor borclar hesabat ilinin əvvəli ilə müqayisədə 151,1 

min manat və ya 20% azalaraq 628,6 min manat olmuşdur. Kreditor borcların 606,9 min 

manatı və ya 96,5%-i “Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması” bölməsi üzrə, 19,3 

min manatı və ya 3,1% isə “Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması” bölməsi üzrə olmuşdur. 

Bu borcun da 563,1 min manatı və ya 89,6%-i Azərbaycan Respublikasının 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi,  65,5 min manatı və ya 10,4%-i 



 
 

134 

 

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında 

Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Xidməti üzrə olmuşdur. 

 

 

2017-ci il dövlət büdcəsinin “Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən 

tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət” bölməsi üzrə 

nəzərdə tutulmuş 282589,2 min manat vəsait icra zamanı Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 

9908,8 min manat və ya 3,5% azaldılmışdır. Azalma “Mədəniyyət, incəsənət, 

informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə əməyin 

ödənişi xərclərinin tənzimlənməsi və digər sosial tədbirlər” və “Mədəniyyət, incəsənət, 

informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə maddi-

texniki təminatın möhkəmləndirilməsi və əsaslı təmir” birdəfəlik təyinatlı xərclər üzrə 

olmuşdur. 

İcra zamanı funksional təsnifatın köməkçi bölmələri üzrə də dəyişiklik aparılaraq 

xərclər “Mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət” köməkçi bölməsi üzrə 2269,8 min 

manat və ya 1,9% (o cümlədən, “Maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi ilə bağlı” 

xərclərə 1044,1 min manat, “Əmək haqqı sisteminin təkmilləşdirilməsi və digər sosial 

tədbirlər”lə bağlı xərclərə 957,2 min manat vəsait ayrılmışdır), “Bədən tərbiyəsi, gənclər 

siyasəti və turizm” köməkçi bölməsi üzrə 231,5 min manat və ya 0,6% artırılmış, “Digər 

kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət” köməkçi bölməsi üzrə 12410,0 min manat və ya 

19,0% (o cümlədən, Əmək haqqı sisteminin təkmilləşdirilməsi və digər sosial tədbirlər”lə 

bağlı xərclər 4866,0 min manat “Maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi ilə bağlı” 

xərclər 7044,1 min manat) azaldılmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 

dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 30 iyun tarixli 754-VQD nömrəli 

Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2016-cı il 27 dekabr tarixli 1180 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi 

haqqında“ 13 iyul 2017-ci il tarixli Fərmanına uyğun olaraq “Mədəniyyət, incəsənət, 

informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət” 

bölməsi üzrə xərclərdə “Maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi və əsaslı təmir”  

üzrə birdəfəlik təyinatlı xərclər “Digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət” köməkçi 

bölməsində 28365,0 min manat məbləğində nəzərdə tutulmuşdur. İcra prosesində 

birdəfəlik təyinatlı bu xərclər 6000,0 min manat azaldılmış, 1044,1 min manatının və ya 
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4,7%-nin “Mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət”, 21320,9 min manatının və ya 

95,3%-nin “Digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət” köməkçi bölmələri üzrə xərc 

edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Eyni zamanda, “Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər 

kateqoriyalara aid edilməyən sahədə əməyin ödənişi xərclərinin tənzimlənməsi və digər 

sosial tədbirlər” üzrə birdəfəlik təyinatlı xərclər “Digər kateqoriyalara aid edilməyən 

fəaliyyət” köməkçi bölməsində 5016,0 min manat məbləğində nəzərdə tutulmuşdur. İcra 

prosesində birdəfəlik təyinatlı bu xərclər 3908,8 min manat azaldılmış, 957,2 min 

manatının və ya 86,5%-nin “Mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət”, 150,0 min 

manatının və ya 16,5%-nin “Digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət” köməkçi 

bölmələri üzrə xərc edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

İqtisadi təsnifatın xərc bölmələri üzrə aparılmış dürüstləşmə zamanı xərclər 

“Əməyin ödənişi” bölməsi üzrə 21377,5 min manat və ya 20,2%, “Təqaüdlər və sosial 

müavinətlər” bölməsi üzrə 0,4 min manat, “Digər xərclər” bölməsi üzrə 8020,2 min 

manat və ya 9,2%, “Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması” bölməsi üzrə 78,3 min manat və 

ya 1,8% azaldılmış, “Malların (işlərin və xidmətlərin) satınalınması” bölməsi üzrə 640,9 

min manat və ya 1,7%, “Subsidiyalar və cari transfertlər” bölməsi üzrə 18926,8 min 

manat artırılmışdır. 

Məlumat üçün qeyd edək ki, əməyin ödənişi ilə bağlı xərclər icra prosesində 21,4 

mln. manat azaldılsa da, 2017-ci ilin dövlət büdcəsi ilə bağlı müvafiq Qanununa 

dəyişiklik edilən zaman məhz bu xərclər ilkin təyinatla müqayisədə 1,4 mln. manat 

artırılmışdır. 

“Əməyin ödənişi” bölməsi üzrə xərclərin 21377,5 min manat və ya 20,2% azalması 

“Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid 

edilməyən sahədə əməyin ödənişi xərclərinin tənzimlənməsi və digər sosial tədbirlər” 

üzrə birdəfəlik təyinatlı xərclər üzrə əməyin ödənişi xərclərinin 3908,8 min manat 

azaldılması, Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti üzrə 

13318,7 min manat, Azərbaycan Respublikası İctimai Televiziya və Radio Yayımları 

Şirkəti üzrə 5508,4 min manat əməyin ödənişi xərclərinin subsidiyalar və cari transfertlər 

xərcinə yönəldilməsi nəticəsində baş vermişdir. 

Beləliklə, “Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər 

kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət” bölməsi 272585,4 min manat 

məbləğində təyinata qarşı icra 253301,3 min manat və ya 92,9% təşkil etmişdir. Bu da, 

2015-ci illə müqayisədə 19058,0 min manat və ya 7,0%, 2016-cı illə müqayisədə isə 
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434089,5 min manat və ya 63,2% azdır. Bu bölmə üzrə xərclərin dövlət büdcəsi 

xərclərində xüsusi çəkisi 1,4% təşkil etmişdir ki, bu da 2015-ci ilin müvafiq göstəricisinə 

nisbətən 0,1 faiz bəndi, 2016-cı ilin müvafiq göstəricilərinə nisbətən 2,5 faiz bəndi azdır 

(Cədvəl 30). Əvvəlki illə müqayisədə hesabat ilində müşahidə olunan nəzərəçarpacaq 

azalma 2016-cı ildə beynəlxalq idman tədbirlərinin keçirilməsi, hazırlıq və digər təşkilati 

işlərlə bağlı birdəfəlik təyinatlı xərclərə üzrə 403200,0 min manat vəsaitin 

yönəldilməsidir.  

 

Cədvəl 30. Funksional təsnifatının köməkçi bölmələri üzrə “Mədəniyyət, incəsənət, 
informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət” 
xərclərinin icra səviyyəsi, min manatla 

 

Sahələrin adları 

2016-cı il 2017-ci il 
2016-cı illə 

müqayisədə fərq 

İcra 

İcranın 

xüsusi 

çəkisi 

təyinat İcra 
İcra 

faizi 

İcranın 

xüsusi 

çəkisi 

Məbləğ Faiz 

Mədəniyyət, incəsənət, 

informasiya, bədən 

tərbiyəsi və digər 

kateqoriyalara aid 

edilməyən sahədə 

fəaliyyət 

687390,9 3,9 272585,4 253301,3 92,9 1,4 -434089,5 -63,2 

Mədəniyyət və incəsənət 

sahəsində fəaliyyət 
137147,7 20,0 123836,1 118590,4 95,8 46,8 -18557,3 -13,5 

Kitabxanalar 33 438,0 24,4 33 010,0 31 568,4 95,6 26,6 -1 869,5 -5,6 

Muzey və sərgilər 18 031,1 13,1 20 639,8 19 217,9 93,1 16,2 1 186,8 6,6 

Saraylar və mədəniyyət 

evləri, klublar və başqa 

tədbirlər 

28 125,4 20,5 26 360,5 24 846,9 94,3 21,0 -3 278,5 -11,7 

Teatr, filarmoniya, musiqi 

kollektivləri, ansambllar və 

incəsənət üzrə sair tədbirlər 

30 139,4 22,0 20 901,3 20 615,6 98,6 17,4 -9 523,8 -31,6 

Mədəniyyət, incəsənət, 

informasiya, bədən tərbiyəsi 

və digər kateqoriyalara aid 

edilməyən sahədə islahatlar 

27 413,9 20,0 22 924,4 22 341,5 97,5 18,8 -5 072,4 -18,5 

Radio, televiziya və 

nəşriyyat 
67 261,1 9,8 57 081,3 56 877,0 99,6 22,5 -10 384,1 -15,4 

Radio və televiziya 54 798,8 81,5 43 811,3 43 735,1 99,8 76,9 -11 063,8 -20,2 

Nəşriyyatlar 12 462,3 18,5 13 270,0 13 141,9 99,0 23,1 679,7 5,5 

Bədən tərbiyəsi, gənclər 

siyasəti və turizm 
44782,7 65,1 38876,7 38468,0 98,9 15,2 -408814,7 -91,4 

Bədən tərbiyəsi və idmanın 

təşkili 
429 041,1 95,9 22 885,5 22 632,6 98,9 58,8 -406 408,5 -94,7 

Gənclər siyasəti 11 142,2 2,5 11 524,9 11 489,5 99,7 29,9 347,3 3,1 

Bədən tərbiyəsi, gənclər 

siyasəti və turizm üzrə digər 

tədbirlər 

7 099,4 1,6 4 466,4 4 345,9 97,3 11,3 -2 753,5 -38,8 
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Digər kateqoriyalara aid 

edilməyən fəaliyyət 
35 699,4 5,2 52 791,4 39 365,9 74,6 15,5 3 666,6 10,3 

Yaradıcı ittifaqlar və 

cəmiyyətlər 
306,6 0,9 198,5 193,5 97,5 0,5 -113,1 -36,9 

Maddi-texniki təminatın 

möhkəmləndirilməsi ilə 

bağlı xərclər 

187,6 0,5 343,4 342,3 99,7 133,7 154,7 82,5 

Sair tədbirlər 35 205,2 98,6 52 249,5 38 830,1 74,3 98,6 3 624,9 10,3 

 

Bölmə xərclərinin 118590,4 min manatı və ya 46,8%-i "Mədəniyyət və incəsənət 

sahəsində fəaliyyət", 56877,0 min manatı və ya 22,5%-i "Radio, televiziya və nəşriyyat", 

38468,0 min manatı və ya 15,2%-i "Bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm" və 

39365,9 min manatı və ya 15,5%-i "Digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət" 

köməkçi bölmələri üzrə icra olunmuşdur.  

Hesabat ilində bölmə üzrə cəmi 19284,1 min manat, o cümlədən, “Mədəniyyət və 

incəsənət sahəsində fəaliyyət” köməkçi bölməsi üzrə 5245,7 min manat (istifadə 

olunmayan vəsaitin 27,2%-i), “Radio, televiziya və nəşriyyat” köməkçi bölməsi üzrə 

204,3 min manat (istifadə olunmayan vəsaitin 1,1%-i), “Bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti 

və turizm” köməkçi bölməsi üzrə 408,7 min manat (istifadə olunmayan vəsaitin 2,1%-

i),“Digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət” köməkçi bölməsi üzrə 13425,5 min 

manat(istifadə olunmayan vəsaitin 69,6%-i) vəsaitin istifadəsi təmin edilməmişdir. 

İqtisadi təsnifatın “Əməyin ödənişi” bölməsi üzrə xərclərin icrası 80676,8 min 

manat və ya 95,7% səviyyəsində, “Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması” 

xərclərinin icrası 36047,5 min manat və ya 94,9% səviyyəsində, “Subsidiyalar və cari 

transfertlər” xərclərinin icrası 64873,3 min manat və ya 99,5% səviyyəsində,“Digər 

xərclər”in icrası 66868,6 min manat və ya 84,1% səviyyəsində, “Qeyri-maliyyə 

aktivlərinin alınması” xərclərinin icrası 4012,3 min manat və ya 94,2% səviyyəsində, 

“Qrantlar və digər ödənişlər” bölməsinin icrası 6,9 min manat və ya 76,8% səviyyəsində, 

“Təqaüdlər və sosial müavinətlər” bölməsi üzrə icra 816,0 min manat və ya 62,7% 

səviyyəsində  olmuşdur. 

İqtisadi təsnifat üzrə bölmə xərclərində “Digər xərclər” bölməsi (bölmə üzrə xüsusi 

çəkisi 26,3%) və “Subsidiyalar və cari transfertlər” bölməsi (bölmə üzrə xüsusi çəkisi 

25,6%) üzrə xərclər üstünlük təşkil etmişdir.  

“Digər xərclər” bölməsi üzrə vəsaitin 13660,0 min manatı və ya 20,4%-i 

“Mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət”, 2721,0 min manatı və ya 4,1%-i “Radio, 

televiziya və nəşriyyat”, 34166,1 min manatı və ya 51,1%-i “Bədən tərbiyəsi, gənclər 

siyasəti və turizm”, 16321,6 min manatı və 24,4%-i “Digər kateqoriyalara aid edilməyən 
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fəaliyyət” köməkçi bölmələri, “Subsidiyalar və cari transfertlər” bölməsi üzrə vəsaitin 

2999,8 min manatı və ya 4,6%-i Mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət”, 45715,6 

min manatı və ya 70,5%-i “Radio, televiziya və nəşriyyat”, 16157,9 min manatı və 

24,9%-i “Digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət” köməkçi bölmələri üzrə xərc 

edilmişdir. 

2017-ci ildə “Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər 

kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət” bölməsi üzrə nəzərdə tutulmuş xərclərin 

29 baş kredit sərəncamçısı üzrə icra səviyyəsi və bölmə üzrə xərclərdə xüsusi çəkisi 

müxtəlif olmuşdur (Cədvəl 31). 

 

Cədvəl 31. 2016-2017-ci illərdə inzibati təsnifat üzrə “Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, 
bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət” bölməsinin 
xərcləri, min manatla 

 

Təşkilat 
2016-cı il 

İcra 

2017-ci il üzrə Bölmədə 
xüsusi 
çəkisi 

İcra faizi 

2016-cı illə 
müqayisədə fərq 

Proqnoz İcra Məbləğ Faiz 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 126 512,7 111295,8 106889,4 42,2 96,0 -19 623,3 -15,5 

Gənclər və İdman Nazirliyi 26 443,4 34 121,6 33 833,6 13,4 99,2 7 390,2 27,9 

Azərbaycan Televiziya və 
Radio Verilişləri QSC 

37 632,1 31 720,3 31 662,3 12,5 99,8 -5 969,8 -15,9 

Maddi-texniki təminatın 
möhkəmləndirilməsi ilə bağlı 
xərclər 

17 069,9 22 365,0 11 146,7 4,4 49,8 -5 923,2 -34,7 

Azərbaycan İctimai Televiziya 
və Radio Yayımı Şirkəti 

16 514,6 11 546,4 11 528,9 4,6 99,8 -4 985,7 -30,2 

Heydər Əliyev Mərkəzi 3 504,3 8 025,6 8 005,6 3,2 99,8 4 501,4 128,5 

Azərbaycan Dövlət İnformasiya 
Agentliyi (AzərTAc) 

7 460,0 7 769,9 7 660,1 3,0 98,6 200,2 2,7 

İçərişəhər Dövlət Tarix-
MemarlıqQoruğu İdarəsi publik 
hüquqi şəxs 

4 641,5 5 260,8 5 003,5 2,0 95,1 361,9 7,8 

M.F.Axundov adına Milli 
Kitabxana 

4 700,1 5 117,8 5 067,9 2,0 99,0 367,8 7,8 

Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti yanında Qeyri-
hökumət Təşkilatlarının Dövlət 
Dəstəyi Şurası 

6 186,0 5 016,0 5 002,0 2,0 99,7 -1 184,0 -19,1 

Digər təşkilatlar və tədbirlər 436 726,3 30 346,2 27 501,3 246,7 90,6 -409225,0 -93,7 

 

“Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-

cı il 27 dekabr tarixli 1180 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında“ 13 iyul 

2017-ci il tarixli Fərmanına əsasən dövlət büdcəsinin “Mədəniyyət, incəsənət, 

informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət” 
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bölməsi üzrə mərkəzləşdirilmiş xərclər 274812,7 min manat və yerli xərclər 7681,5 min 

manat nəzərdə tutulmuşdur.  

2017-ci ildə bölmə üzrə vəsaitin 118590,4 min manatı və ya 46,8%-i “Mədəniyyət 

və incəsənət sahəsində fəaliyyət” köməkçi bölməsi üzrə xərc edilmişdir ki, bu da 

2015-ci illə müqayisədə 11166,8 min manat və ya 8,6%, 2016-cı illə müqayisədə isə 

18557,3 min manat və ya 13,5% azdır. 

Vəsaitin 31568,4 min manatı və ya 26,6%-i “Kitabxanalar”, 19217,9 min manatı və 

ya 16,2%-i “Muzeylər və sərgilər”, 24846,9 min manatı və ya 21,0%-i “Saraylar və 

Mədəniyyət evləri, klublar və başqa tədbirlər”, 20615,6 min manatı və ya 17,4%-i “Teatr, 

filarmoniya, musiqi kollektivləri, ansambllar və incəsənət üzrə sair tədbirlər”, 22341,5 

min manatı və ya 18,8%-i “Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər 

kateqoriyalara aid edilməyən sahədə islahatlar” paraqrafı üzrə xərc edilmişdir. 

“Mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət” köməkçi bölməsi üzrə vəsait 10 

təşkilat və 2 tədbir üzrə xərc edilmişdir. Vəsaitin 100892,5 min manatı və ya 85,1%-i 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 5003,5 min manatı və ya 4,2%-i “İçərişəhər” Dövlət 

Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi publik hüquqi şəxs, 5067,9 min manatı və ya 4,3%-i 

M.F.Axuundov adına Milli Kitabxana, 2000,0 min manatı və ya 1,7%-i Bakı Kristal Zal 

MMC, 966,4 min manatı və ya 0,8%-i Beynəlxalq Muğam Mərkəzi, 657,3 min manatı və 

ya 0,6%-i Təhsil Nazirliyi, 455,1 min manatı və ya 0,4%-i Səhiyyə Nazirliyi, 3547,8 min 

manatı və ya 2,9%-i digər təşkilat və tədbirlər üzrə xərc edilmişdir. 

Köməkçi bölmə üzrə 1174,0 min manat məbləğində vəsaitin Yerli İcra 

Hakimiyyəti orqanları tərəfindən icra edilməsi nəzərdə tutulmuş, il ərzində isə icra 

olmamışdır.  

 2017-ci ilin dövlət büdcəsi ilə bağlı müvafiq Fərmanda “Mədəniyyət və incəsənət 

sahəsində fəaliyyət” köməkçi bölməsində “Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, 

bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə əməyin ödənişi 

xərclərinin tənzimlənməsi və digər sosial tədbirlər” və “Mədəniyyət, incəsənət, 

informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə maddi-

texniki təminatın möhkəmləndirilməsi və əsaslı təmir” üzrə vəsait nəzərdə 

tutulmasa da, il ərzində aparılmış dəyişikliklərlə həmin istiqamətlərdə 957,2 min manat 

və 1044,1 min manat məbləğində vəsait müəyyən edilmişdir.  

“Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara 

aid edilməyən sahədə əməyin ödənişi xərclərinin tənzimlənməsi və digər sosial 
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tədbirlər” üzrə birdəfəlik təyinatlı xərclər 828,3 min manat və ya 86,5% səviyyəsində və 

tam məbləğdə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən icra edilmişdir.  

“Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara 

aid edilməyən sahədə maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi və əsaslı 

təmir” ilə bağlı xərclər 860,2 min manat və ya 82,4% səviyyəsində icra olunmuşdur. 

Vəsaitin 40,0%-i Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 60,0%-i isə Mirzə Fətəli Axundov 

adına Azərbaycan Milli Kitabxanası tərəfindən xərc edilmişdir.  

 2017-ci ildə bölmə üzrə xərclərin 56877,0 min manatı və ya 22,5%-i "Radio, 

televiziya və nəşriyyat" köməkçi bölməsi üzrə xərc edilmişdir ki, bu da 2015-ci illə 

müqayisədə 9725,0 min manat və ya 14,6%, 2016-cı illə müqayisədə 10384,1 min 

manat və ya 15,4% azdır. 

Vəsaitin 43735,1 min manatı və ya 76,9%-i “Radio və televiziya”, 13141,9 min 

manatı və ya 23,1%-i, “Nəşriyyatlar” paraqrafı üzrə xərc edilmişdir. 

"Radio, televiziya və nəşriyyat" köməkçi bölməsi üzrə vəsait 8 təşkilat üzrə xərc 

edilmişdir. Vəsaitin 31662,3 min manatı və ya 55,7%-i Azərbaycan Televiziya və Radio 

verilişləri QSC,11528,9 min manatı və ya 20,3%-i Azərbaycan İctimai Televiziya və 

Radio Yayımı Şirkəti, 7660,1 min manatı və ya 13,5%-i Azərbaycan Dövlət İnformasiya 

Agentliyi (AzərTAc), 3999,0 min manatı və ya 7,0%-i Azərbaycan Respublikasında 

Kütləvi İnformasiya Vasitələrinə Dövlət Dəstəyi Fondu, 1300,0 min manatı və ya 2,3%-i 

Azərbaycan Nəşriyyatı, 726,6 min manatı və ya 1,2%-i digər təşkilatlar tərəfindən xərc 

edilmişdir.  

2017-ci ildə bölmə üzrə xərclərin 38468,0 min manatı və ya 15,2%-i "Bədən 

tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm" köməkçi bölməsi üzrə xərc edilmişdir ki, bu da 

2015-ci illə müqayisədə 2362,8 min manat və ya 6,5% çox, 2016-cı illə müqayisədə 

408814,7 min manat və ya 91,4%azdır. 

Vəsaitin 22632,6 min manatı və ya 58,8%-i “Bədən tərbiyəsi və idmanın təşkili”, 

11489,5 min manatı və ya 29,9%-i “Gənclər siyasəti”, 4345,9 min manatı və ya 11,3%-i 

“Bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm üzrə digər tədbirlər” paraqrafı üzrə xərc 

edilmişdir. 

"Bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm" köməkçi bölməsi üzrə vəsait 3 təşkilat 

tərəfindən, o cümlədən 33833,6 min manatı və ya 88,0%-i Gənclər və İdman Nazirliyi, 

4345,9 min manatı və ya 11,3%-i Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 288,6 min manatı və 

ya 0,7%-i Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən xərc edilmişdir. 



 
 

141 

 

2017-ci ildə bölmə üzrə xərclərin 39365,9 min manatı və ya 15,5%-i "Digər 

kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət" köməkçi bölməsi üzrə xərc edilmişdir ki, bu 

da 2015-ci illə müqayisədə 528,9 min manat və ya 1,3% az, 2016-cı illə müqayisədə 

3666,6 min manat və ya 10,3% çoxdur. 

Vəsaitin 193,5 min manatı və ya 0,5%-i “Yaradıcı ittifaqlar və cəmiyyətlər”, 

38830,1 min manatı və ya 98,6%-i “sair tədbirlər”, 342,3 min manatı və ya 0,9%-i “Dini 

tədbirlər” paraqrafı üzrə xərc edilmişdir. 

2017-ci ildə bölmə üzrə xərclərin 39365,9 min manatı və ya 15,5%-i "Digər 

kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət" köməkçi bölməsi üzrə vəsait 11 təşkilat və 4 

tədbir üzrə xərc edilmişdir. Vəsaitin 8005,6 min manatı və ya 20,3%-i Heydər Əliyev 

Mərkəzi, 5002,0 min manatı və ya 12,7%-i Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Qeyri-hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, 1690,1 min manatı və ya 

4,3%-i Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzi, 1468,2 

min manatı və ya 3,7%-i Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 976,1 min manatı və ya 2,5%-i 

Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi, 993,1 min manatı və ya 2,5%-i Prezident 

yanında Gənclər Fondu, 979,6 min manatı və ya 2,5%-i Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət 

Komitəsi, 20251,2 min manatı və ya 51,5%-i digər təşkilatlar və tədbirlər üzrə xərc 

edilmişdir.      

2017-ci ilin dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatlara əsasən 

“Qeyri-dövlət təşkilatlarına maliyyə yardımı” üzrə hesabat ilində 3130,3 min manat, 

“Siyasi partiyaların fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi” ilə bağlı xərclər 2152,0 min 

manat məbləğində icra edilmişdir.  

Köməkçi bölmə üzrə xərclərin 342,3 min manatı yerli icra hakimiyyəti orqanları 

tərəfindən icra edilmişdir. Bu, nəzərdə tutulmuş vəsaitin 99,7%-ə bərabərdir.  

Dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim edilmiş hesabata əsasən "Digər 

kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət" köməkçi bölməsindən dövlət büdcəsindən 

maliyyələşən təşkilatların büdcədənkənar xərcləri 3624,5 min manat məbləğində 

icra edilmişdir. Bu, nəzərdə tutulmuş məbləğlə müqayisədə 72,9% səviyyəsində icra 

edilmişdir.  

Həmin məbləğin 0,3%-i Gənclər və İdman Nazirliyi, 0,5%-i Təhsil Nazirliyi, 

28,8%-i Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 60,5%-i "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq 

Qoruğu İdarəsi publik hüquqi şəxs, 0,2%-i Beynəlxalq Muğam Mərkəzi, 9,6%-i 

Heydər Əliyev Mərkəzi, 0,1%-i Azərbaycan Milli Kitabxanası tərəfindən xərc 

edilmişdir.  
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“Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara 

aid edilməyən sahədə maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi və əsaslı 

təmir” ilə bağlı xərclər üzrə 28365,0 min manat təsdiq edilmiş, il ərzində həmin məbləğ 

7043,1 min manat azaldılaraq 21320,9 min manat müəyyən edilmiş, ilin sonuna icra isə 

10286,5 min manat və ya 48,2% səviyyəsində olunmuşdur. Həmin vəsaitin 34,6%-i 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 17,5%-i “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq 

Qoruğu İdarəsi” publik hüquqi şəxs, 7,3%-i Gənclər və İdman Nazirliyi, 1,0%-i Dini 

Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi, 30,0%-i Maliyyə Nazirliyi, 9,8%-i  Diasporla İş 

üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən icra edilmişdir.  

“Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara 

aid edilməyən sahədə əməyin ödənişi xərclərinin tənzimlənməsi və digər sosial 

tədbirlər”lə bağlı xərclər üzrə 5016,0 min manat məbləğində vəsait nəzərdə tutulmuş, il 

ərzində həmin məbləğ 33,4 dəfə azaldılaraq 150,0 min manat müəyyən edilsə də, ilin 

sonuna icra edilməmişdir.  

2017-ci ildə “Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər 

kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət” bölməsi üzrə açılmış 223653,6 min 

manat maliyyələşmədən ilin sonunda 3770,1 min manat və ya 1,7% vəsait istifadə 

edilməyərək büdcəyə qaytarılmışdır. Büdcəyə qaytarılan vəsaitin 1534,6 min manatı və 

ya 40,7%-i “Əməyin ödənişi”, 1304,0 min manatı və ya 34,6 %-i “Malların (işlərin və 

xidmətlərin) satın alınması”, 11,1 min manatı və ya 0,3%-i “Subsidiyalar və cari 

transfertlər”, 2,1 min manatı və ya 0,1%-i “Qrantlar və digər ödənişlər”, 226,1 min 

manatı və ya 6,0%-i “Təqaüdlər və sosial müavinətlər”, 470,6 min manatı və ya 12,5%-i 

“Digər xərclər” və 221,7 min manatı və ya 5,9%-i “Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması” 

bölmələri üzrə olmuşdur. 

“Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid 

edilməyən sahədə fəaliyyət” bölməsindən maliyyələşən 11 təşkilat üzrə debitor borc ilin 

əvvəlinə 9062,1 min manat, ilin axırına isə 1267,0 min manat azalaraq 7795,1 min 

manat (4955,9 min manatı və ya 63,6%-i Gənclər və İdman Nazirliyi üzrə), kreditor borc 

isə 8 təşkilat üzrə ilin əvvəlinə 1366,9 min manat, ilin axırına isə 249,1 min manat 

azalaraq 1117,1 min manat (564,5 min manatı 50,5%-i “Azərbaycan Televiziya və Radio 

Verilişləri” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti üzrə) təşkil etmişdir. 
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3.1.4. İqtisadiyyatın real sektorunda və iqtisadi fəaliyyətin digər sahələrində 

büdcə vəsaitlərindən istifadə 

 

Mənzil-kommunal təsərrüfatı ümumilikdə özündə mənzil təsərrüfatını, o cümlədən 

yaşayış kompleksinin istismarı və xidmətini, yaşayış məntəqələrinin abadlaşdırılması, 

yaşıllaşdırılması, kommunal xidmətlər sahələrini, su təchizatı və kanalizasiya 

xidmətlərini, istilik, elektrik və qaz təchizatını, məişət tullantılarının yığılması, daşınması 

və zərərsizləşdirilməsini və lift xidmətilərini əhatə edir.  

Ölkə əhalisinin rifahının yaxşılaşdırılması və sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi 

istiqamətində prioritet vəzifələrin uğurla yerinə yetirilməsində mənzil-kommunal 

təsərrüfatı kompleksinin, xüsusilə insanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına 

xidmət edən mənzil təsərrüfatının rolu kifayət qədər yüksəlmişdir. 2017-ci ildə mənzil və 

kommunal sahəsinin davamlı inkişafı, bütün mülkiyyət formalarına aid mənzil fondunun 

saxlanılması, tikintisi və təmiri ilə əlaqədar müvafiq tədbirlərin görülməsi, yaşayış 

fondunun yenilənməsi və artırılması ilə yanaşı mənzil-kommunal xidmətlərində 

keyfiyyətin yüksəldilməsi ilə nəticələnmişdir.  

”Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-

cı il 27 dekabr tarixli 1180 nömrəli Fərmanına əsasən 2017-ci ilin dövlət büdcəsinin 

mərkəzləşdirilmiş xərclərindən “Mənzil və kommunal təsərrüfatı” bölməsi üzrə 

304210,7 min manat vəsait təsdiq edilmişdir. İcra prosesində bölmə üzrə dəyişiklik 

aparılmasa da, köməkçi bölmələr arasında bəzi dəyişikliklər edilmişdir. Belə ki, 

“Kommunal təsərrüfatı” köməkçi bölməsində yerli icra hakimiyyəti orqanlarına nəzərdə 

tutulmuş vəsaitdən 270,0 min manat məbləğində, o cümlədən yolların əsaslı təmiri 

xərclərin 300,0 min manat azaldılması və abadlaşdırma xidməti haqqının ödənilməsi ilə 

bağlı xərclərin 30,0 min manat artırılması hesabına azaldılmış, “Mənzil təsərrüfatı” 

köməkçi bölməsi xərclərindən yerli icra hakimiyyəti orqanları üzrə xərclər həmin 

məbləğdə artırılmışdır. Artım məhsula görə ödənişlərlə bağlı xərclərin 300,0 min manat 

artırılması və mənzil fondunun əsaslı təmiri xərclərin 30,0 min manat azaldılması 

hesabına baş vermişdir.  

2017-cı ilin dövlət büdcəsinin icrası haqqında hesabata əsasən “Mənzil və 

kommunal təsərrüfatı” bölməsi üzrə təsdiq edilmiş 304210,7 min manat təyinata qarşı 

icra 300199,2 min manat və ya 98,7% səviyyəsində olmuşdur ki, bu da 2015-ci illə 

müqayisədə 95710,2 min manat və ya 24,2%, 2016-cı illə müqayisədə isə 116723,4 min 

manat və ya 28,0% azdır. 2017-ci ildə bölmə üzrə xərclərin dövlət büdcəsinin ümumi 
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xərclərində xüsusi çəkisi 1,7% təşkil etmişdir ki, bu da 2016-ci ilin müvafiq 

göstəricisindən 0,7 faiz bəndi azdır. 

Bölmə üzrə icra edilməmiş 4011,5 min manat vəsait əsasən “Kommunal 

təsərrüfatı” və “Su təsərrüfatı” köməkçi bölmələrinin payına düşür. Belə ki, həmin 

köməkçi bölmələrdən ilin sonuna icrasız qalmış məbləğlər bölmə üzrə cəmi müvafiq 

məbləğin uyğun olaraq 21,4%-ni və 75,0%-ni təşkil etmişdir. 

2017-cİ ildə “Mənzil və kommunal təsərrüfatı” bölməsi üzrə icra olunmuş 300199,2 

min manatın 150,2 min manatı və ya 0,05%-i iqtisadi təsnifatın “Əməyin ödənişi” (2016-

cı ilə nisbətən 5018,1 min manat və ya 34,4 dəfə az), 201447,5 min manatı və ya 

67,1%-i “Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması” (2016-cı ilə nisbətən 40642,8 

min manat və ya 20,2% az) , 40319,0 min manatı və ya 13,4%-i “Məhsula görə 

ödənişlər” (2016-cı ilə nisbətən 6947,8 min manat və ya 20,8 % çox), 58282,5 min 

manat və ya 19,4%-i “Digər xərclər” (2016-cı ilə nisbətən 24862,2 min manat və ya 42,7 

% az) bölmələri üzrə xərc edilmişdir.  

“Mənzil və kommunal təsərrüfatı” bölməsi üzrə təyinata nisbətən icra mütləq 

ifadədə 4011,5 min manat az olmuşdur. İqtisadi təsnifata uyğun olaraq az icra olunan 

məbləğin 41,3 min manatı və ya 1,0%-i “Əməyin ödənişi” paraqrafı, 507,6 min manatı 

və ya 12,7%-i “Malların (işlərin və xidmətlərin)satın alınması”, 21,3 min manatı və ya 

0,5%-“Məhsula görə ödənişlər” xərc maddəsi, 3441,3 min manatı və ya 85,8%-i “Digər 

xərclər” bölməsi üzrə olmuşdur.  

2017-ci ildə dövlət büdcəsinin “Mənzil və kommunal təsərrüfatı” bölməsi üzrə 

nəzərdə tutulmuş 304210,7 min manat məbləğində vəsaitdən 106109,5 min manatı və 

ya 34,9%-i mərkəzləşdirilmiş xərclər, 199070,7 min manatı və ya 65,1%-i isə yerli 

xərclər təşkil etmişdir. Bölmənin icra göstəriciləri mərkəzləşdirilmiş xərclər üzrə 

102098,0 min manat və ya bölmə xərclərinin 34,0%-i, yerli xərclər üzrə isə 198101,2 

min manat və ya bölmə xərclərinin 66,0%-ni təşkil etmişdir.  

2017-cı ilin dövlət büdcəsinin “Mənzil və kommunal təsərrüfatı” bölməsi üzrə icra 

edilmiş 102098,0 min manat mərkəzləşdirilmiş xərclərin 18895,9 min manatı və ya 

18,5%-i “Azəristiliktəchizat” ASC, 4065,8 min manatı və ya 4,0%-i Qaçqınların və 

Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi, 3099,2 min manatı və ya 3,0%-i 

“İçərişəhər Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi” publik hüquqi şəxs, 11700,0 min 

manatı və ya 11,5%-i “Dənizkənarı Bulvar İdarəsi” publik hüquqi şəxs, 53376,1 min 

manatı və ya 52,3%-i “Təmiz şəhər” ASC, 7400,0 min manatı və ya 7,2%-i “Azərsu” 

ASC tərəfindən icra edilmiş, 2000,0 min manatı və ya 2,0%-i “Yaşayış məntəqələrinə 
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aid olan kommunal təyinatlı infrastrukturların bərpası, yenidənqurulması və 

abadlaşdırılması ilə bağlı xərclər”ə, 1561,0 min manatı və ya 1,5%-ı Fövqəladə Hallar 

Nazirliyinə ödənilmişdir (Cədvəl 32).  

2017-ci ilin dövlət büdcəsində “Mənzil və kommunal təsərrüfatı” bölməsi üzrə icra 

olunmuş 198101,2 min manat yerli xərclərin 30446,1 min manatı və ya 15,3%-i “Mənzil 

təsərrüfatı” köməkçi bölməsi üzrə, 167121,3 min manatı və ya 84,4%-i “Kommunal 

təsərrüfatı” köməkçi bölməsi üzrə, (o cümlədən 15620,0 min manat və ya 7,9%-i 

“Küçələrin işıqlandırılması” paraqrafı üzrə), 533,8 min manatı və ya 0,3%-i isə “Mənzil 

və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər üzrə xərclər” köməkçi bölmələrindən 

ödənilmişdir.  

 

Cədvəl 32. 2016-2017-ci illər üzrə dövlət büdcəsinin “Mənzil və kommunal təsərrüfatı” 

bölməsinə ayrılan vəsaitlərin icrası haqqında məlumat, min manatla 
 

Funksional təsnifat üzrə 

xərclərin istiqamətləri 
2016-cı il icra 

2017-ci il 
2017-ci il üzrə 

icranın 2016-ci ilin 

icrası ilə müqayisəsi 
Təyinat 

icra 

məbləğ %-lə mütləq %-lə 

Mənzil və kommunal 

təsərrüfatı xərcləri 
416922,6 304210,7 300199,2 98,7 

-

116723,4 
72,0 

Mənzil təsərrüfatı xərcləri, 

o cümlədən 
112904,3 31576,6 31438,8 99,6 -81465,5 27,8 

Mənzillə bağlı digər tədbirlər 112904,3 31576,6 31576,6 100,0 -81327,7 28,0 

Qaçqınların və Məcburi 

Köçkünlərin Işləri üzrə 

Dövlət Komitəsi 

400,0 600,0 600,0 100,0 200,0 150,0 

“İçərişəhər” Dövlət Tarix 

Qoruğu İdarəsi 
385,4 392,9 392,7 99,9 7,3 101,9 

Yaş məntəqə.aid olan 

komm. təyinatlı 

infrastrukturların bərpa və 

yenidənqur. abad. ilə bağlı 

xərclər 

25786,1 
     

Kommunal, 

kommunikas.xidmətlərbu 

xid. üzrə yeni tarif tətb və 

digər tədbir ilə bağlı xərclər 

66798,4 
     

Yerli icra hakim. orqanları 19534,5 30583,8 30446,1 99,5 10911,6 155,9 

Kommunal təsərrüfatı 

xərcləri, o cümlədən: 
293996,7 260122,1 259265,6 96,7 -34731,1 88,2 

Kommunal 
      

Abadlaşdırma, 

tullantıların yığılması və 

təmizlənməsi 

260162,9 224383,9 223647,0 99,7 -36515,9 86,0 



 
 

146 

 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər 

Nazirliyi 
7208,1 

     

Qaçqınların və Məcburi 

Köçkünlərin Işləri üzrə 

Dövlət Komitəsi 

2994,8 3406,0 3405,9 100,0 411,1 113,7 

“İçərişəhər” Dövlət Tarix 

Qoruğu İdarəsi 
1764,8 2405,1 2363,7 98,3 598,9 133,9 

Dənizkənarı Bulvar İdarəsi 7250,9 11000,0 11000,0 100,0 3749,1 151,7 

“Təmiz Şəhər” ASC 19876,1 53376,4 53376,1 100,0 33500,0 268,5 

Dövlət Bayrağı Meydanı 

Kompleksi       

Yerli icra hakimiyyəti 

orqanları 
146149,7 152196,5 151501,3 99,5 5351,6 103,7 

Azərbaycan Respublikası 

Əmlak Məsələləri Dövlət 

komitəsi 

759,4 
     

Yaş məntəqə.aid olan 

kommunal təyinatlı 

infrastrukturların bərpa və 

yenidənqurulması və 

abadlaşdırılması 

74159,0 2000,0 2000,0 100,0 -72159,0 2,7 

İstilik 18588,0 18895,9 18895,9 100,0 307,9 101,7 

"Azəristiliktəchizat" ASC 17766,8 18895,9 18895,9 100,0 1129,1 106,4 

Yaş məntəqə.aid olan 

kommunal təyinatlı 

infrastrukturların bərpa və 

yenidənqurulması və 

abadlaşdırılması 

821,2 
     

Küçələrin işıqlandırılması 15245,8 16842,3 16722,8 99,3 1477,0 109,7 

Qaçqınların və Məcburi 

Köçkünlərin Işləri üzrə 

Dövlət Komitəsi 

44,8 60,0 60,0 100,0 15,2 133,9 

“İçərişəhər” Dövlət Tarix 

Qoruğu İdarəsi 
322,0 342,9 342,9 100,0 20,9 106,5 

 

Dənizkənarı Bulvar İdarəsi 
662,5 700,0 700,0 100,0 37,5 105,7 

Yerli icra hakimiyyəti. 

Orqanları 
13727,0 15739,4 15620,0 

 
1893,0 113,8 

Yaş məntəqələrinə aid olan 

kommunal təyinatlı 

infrastrukturların bərpa və 

yenidənqurulması və 

abadlaşdırılması 

489,6 
     

Su təsərrüfatı  6923,5 11961,0 8961,0 74,9 2037,5 129,4 

"Azərsu"ASC İstehsal 

obyektlərinin əsaslı təmiri 
5053,8 7400,0 7400,0 100,0 2346,2 146,4 

Su təchizatı qurğularının 

istismarı və xidməti üzrə 

bələdiyyələrə göstərilən 

maliyyə yardımı ilə bağlı 

xərclər 

1250,0 
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Ekologiya və Təbii Sarvatlar 

Nazirliyi 
469,5 

     

Fövqəladə Hallar Nazirliyi 0,0 4561,0 1561,0 34,2 1561,0 
 

Yaş məntəqələrinə aid olan 

kommunal təyinatlı 

infrastrukturların bərpa və 

yenidənqurulması və 

abadlaşdırılması 

150,2 
     

Mənzil və kommunal 

təsərrüfatı ilə bağlı digər 

xidmətlər 

3098,1 551,0 533,8 96,9 -2564,3 17,2 

Yerli icra hakim. orqanları 498,9 551,0 533,8 96,9 34,9 107,0 

Yaş məntəqə.aid olan 

kommunal təyinatlı 

infrastrukturların bərpa və 

yenidənqurulması və 

abadlaşdırılması 

2599,2 
     

 

Mərkəzləşləşdirilmiş xərclərin icrasının əvvəlki illərə nisbətən kəskin az icra 

olunması konkret büdcə təşkilatı ilə bağlı deyildir və əsasən əvvəlki illərdə birdəfəlik 

xarakter daşıyan “Yaşayış məntəqələrinə aid kommunal təyinatlı infrastrukturların bərpa 

və yenidənqurulması və abadlaşdırılması” və “Kommunal kommunikasiya xidmətlərinin 

ödənilməsi” ilə bağlı xərclərin 2017-ci ilin büdcəsində nəzərdə tutulmaması ilə əlaqədar 

olmuşdur.  

 2017-cı ilin dövlət büdcəsinin icrası haqqında hesabata əsasən “Mənzil 

təsərrüfatı” köməkçi bölməsi üzrə nəzərdə tutulan 31576,6 min manat vəsaitə qarşı 

icra 31438,8 min manat və ya 137,8 min manat az olmaqla 99,6% təşkil etmişdir ki, bu 

da 2015-ci illə müqayisədə 43745,7 min manat və ya 58,2%, 2016-cı illə müqayisədə 

81465,5 min manat və ya 72,2% azdır. Köməkçi bölmə üzrə vəsait tam məbləğdə  

"Mənzillə bağlı digər tədbirlər" paraqrafından icra olunmuşdur.  

Əvvəlki ilə nisbətən hesabat ilində bu azalma “Yaşayış məntəqələrinə aid 

kommunal təyinatlı infrastrukturların bərpa və yenidənqurulması və abadlaşdırılması” 

və“Kommunal kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi” ilə bağlı həmin köməkçi bölmə 

üzrə  vəsaitin  nəzərdə tutulmaması hesabına olmuşdur.  

Köməkçi bölməsi üzrə icra olunmuş 31438,8 min manat vəsaitin  iqtisadi təsnifat 

üzrə 14023,2 min manatı və ya 44,6%-i “Subsidiyalar və cari transferlər” 17416,6 min 

manatı və ya 55,6 %-i ” isə “Digər xərclər” bölmələri üzrə xərc edilmişdir. 

 “Mənzil təsərrüfatı” köməkçi bölməsinin mərkəzləşdirilmiş xərcləri üzrə təsdiq 

edilmiş 992,9 min manat məbləğində təyinata qarşı 100,0% təşkil etməklə, 2015-ci illə 

müqayisədə 51374,8 min manat və ya 52,7 dəfə, 2016-cı illə müqayisədə 92376,9 min 
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manat və ya 94,0 dəfə az, yerli xərclər üzrə 30583,8 min manat məbləğində təyinata 

qarşı icra 30446,1 min manat və ya 99,6% təşkil etmişdir ki, bu da 2015-ci illə 

müqayisədə 7628,5 min manat və ya 33,4%, 2016-cı illə müqayisədə 10911,6 min 

manat və ya 55,9% çoxdur.  

Bu köməkçi bölmə üzrə 992,9 min manat mərkəzləşdirilmiş xərclərin 600,0 min 

manatı və ya 60,4%-i Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi, 

392,9 min manatı və ya 39,6%-i Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında 

“İçərişəhər Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi” publik hüquqi şəxs tərəfindən xərc 

olunmuşdur.  

Mənzil təsərrüfatı üzrə “Şəhər və rayonların yerli xərclərindən maliyyələşən 

müəssisə və təşkilatlar” üzrə müvafiq fərmanla 30313,8 min manat təsdiq edilmiş, icra 

prosesində 270,0 min manat artırılaraq 30583,8 min manat müəyyən olunmuş, 30446,1 

min manat məbləğində və ya 99,6% səviyyəsində icra edilmişdir. Həmin vəsaitin 13941,5 

min manatı və ya 45,8%-i mənzil fondunun saxlanılması ilə bağlı təsərrüfat 

fəaliyyətindən yaranmış zərərin ödənilməsinə, 16504,6 min manatı və ya 54,2%-i isə 

mənzil fondunun əsaslı təmirinə xərc edilmişdir. 

 Mənzil fondunun saxlanılması ilə bağlı təsərrüfat fəaliyyətindən yaranmış zərərin 

ödənilməsinə ayrılmış 13941,5 min manat vəsaitin 9525,6 min manatı və ya 68,3%-i 

Bakı şəhəri , 2450,0 min manatı və ya 17,6%-i Sumqayıt şəhəri və 1965,9 min manatı və 

ya 14,1%-i isə respublikanın digər şəhər və rayonları tərəfindən xərc edilmişdir. 

  Təqdim olunmuş maliyyə hesabatlarına əsasən Bakı şəhərində mənzil 

təsərrüfatı üzrə yerli xərclədə mənzil fondunun zərərinin bağlanmasına ayrılmış 9525,6 

min manat vəsaitin 5756,8 min manatı və 60,4%-i əmək haqqı ödənişləri üçün Bakı 

şəhərinin rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliklərinə, 2119,4 min manatı və ya 

22,2%-i mənzil fondu evlərindəki liftlərə texniki xidmətə və 49,4 min manatı və ya 2,2%-i 

Bakı Funikulyorunun saxlanmasına görə “Lifttəmir” İstehsalat Birliyinə (İB) , 1600,0 min 

manatı və ya 16,9%-i qeyd olunan təşkilatların təsərrüfatda işlədilməsi üçün mal-

materialların alınmasına köçürülmüşdür.  

Mənzil fondunun əsaslı təmirinə ayrılmış 16504,6 min manat vəsaitin 9920,2 min 

manatı və ya 60,1%-i Bakı şəhəri, 650,0 min manatı və ya 3,9%-i Sumqayıt şəhəri və 

5934,4 min manatı 22,8%-i isə respublikanın digər şəhər və rayonları tərəfindən xərc 

edilmişdir. Bakı şəhəri üzrə mənzil fondunun əsaslı təmiri üzrə 9920,0 min manat kassa 

xərcinə qarşı 7966,4 min manat və ya 80,3% faktiki xərc olmuş və ilin sonuna Bakı 

şəhərinin 3 rayonu üzrə 806,6 min manat və ya 19,7% debitor borc yaranmışdır.  
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 Hesabat ilində bu xərclərdən “Mənzil təsərrüfatı” köməkçi bölməsi üzrə Bakı 

şəhərinin rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliklərinə və Bakı şəhəri üzrə Xüsusi 

Təyinatlı Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliklərinə “Mənzil fondunun əsaslı təmiri” xərc 

maddəsi üzrə xərc edilmiş vəsaitin 448,3 min manatı Binəqədi rayon MKTB-yə, 98,9 

min manatı Xəzər rayon MKTB-yə, 1095,3 min manatı Xətai rayon MKTB-yə, 548,3 min 

manatı Qaradağ rayon MKTB-yə, 846,8 min manatı Nərimanov rayon MKTB-yə, 655,0 

min manatı Nəsimi rayon MKTB-yə, 652,7 min manatı Nizami rayon MKTB-yə, 74,4 min 

manatı Pirallahı rayon MKTB-yə, 330,3 min manatı Sabunçu rayon MKTB-yə, 411,9 min 

manatı Səbail rayon MKTB-yə, 3160,5 min manatı Suraxanı rayon MKTB-yə, 649,9 min 

manatı Yasamal rayon MKTB-yə, 248,0 min manatı 1 saylı XT MKTB-yə, 200,0 min 

manatı 2 saylı XT MKTB-yə, 500,0 min manatı 3 saylı XT MKTB-yə yönəldilmişdir.  

2017-cı ilin dövlət büdcəsinin icrası prosesində “Kommunal təsərrüfatı” köməkçi 

bölməsi üzrə azalma aparılaraq müəyyən edilmiş 260122,1 min manat vəsaitə qarşı 

icra 259265,6 min manat və ya 856,5 min manat az olmaqla 99,7% təşkil etmişdir ki, bu 

da 2015-ci illə müqayisədə 10681,4 min manat və ya 4,0%, 2016-cı illə müqayisədə 

34731,1 min manat və ya 11,8% azdır. Əvvəlki ilə nisbətən bu azalma “Yaşayış 

məntəqələrinə aid kommunal təyinatlı infrastrukturların bərpa və yenidənqurulması və 

abadlaşdırılması” ilə bağlı həmin köməkçi bölmə üzrə  vəsaitin  nəzərdə tutulmaması 

hesabına olmuşdur.  

Hesabat ilində bu köməkçi bölmə üzrə icra edilmiş vəsaitin 86,3%-i "Abadlaşdırma, 

tullantıların yığılması və təmizlənməsi", 7,3%-i "İstilik" və 6,4%-i "Küçələrin 

işıqlandırılması" paraqraflarının payına düşmüşdür.  

Köməkçi bölməsi üzrə icra olunmuş 259265,6 min manat  vəsaitin 150,2 min 

manatı və ya 0,05%-i iqtisadi təsnifatın “Əməyin ödənişi”, 201447,5 min manatı və ya 

77,7%-i “ Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması”, 18895,8 min manatı və ya 

7,3%-i  “Subsidiyalar və cari transferlər”, 38772,1 min manat və ya 14,95%- i “Digər 

xərclər”  bölmələri üzrə xərc edilmişdir.  

Köməkçi bölmə üzrə icra edilmiş vəsaitin 1,3%-i məcburi köçkünlər üçün salınmış 

qəsəbələrdə abadlıq, yaşıllaşdırma işlərinin görülməsi və digər kommunal tədbirlərin 

maliyyə.dirilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin 

İşləri üzrə Dövlət Komitəsi, 64,5%-i şəhər və rayonların yerli xərclərindən maliyyələşən 

müəssisə və təşkilatlar, 1,0%-i "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi” 

publik hüquqi şəxs, 4,5%-i “Dənizkənarı Bulvar İdarəsi” publik hüquqi şəxs, 0,8%-i 

mənzil və kommunal təsərrüfatı sahəsi üzrə yaşayış məntəqələrinə aid olan kommunal 
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təyinatlı infrastrukturların bərpası,  yenidənqurulması və abadlaşdırılması məqsədilə 

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən xərc edilmiş, 20,6%-i 

"Təmiz Şəhər" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə və 7,3%-i "Azəristiliktəchizat" Açıq Səhmdar 

Cəmiyyətinə verilən maliyyə yardımlarına icra olunmuşdur.  

 “Təmiz şəhər” ASC üzrə 53376,1 min manat vəsaitin 45176,4 min manatı Bakı 

Bərk Məişət Tullantılarının Yandırılması Zavodu üzrə əməliyyat xərclərinə, 8200,0 

manatı isə ASC tərəfindən abadlaşdırma xidmətləri haqqının ödənilməsinə təsdiq 

edilərək icra olunmuşdur.  

“Kommunal təsərrüfatı” köməkçi bölməsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərində "İstilik 

paraqraf" üzrə 18895,8 min manat məbləğində vəsait “Azəristiliktəchizat” ASC-yə 

ayrılmış 18895,0 min manat vəsait 100,0% icra olunmuşdur ki, bu da 2016-cı illə 

müqayisədə isə 1129,1min manat və ya 6,4% çoxdur.  

2017-ci ildə ASC-nin istilik təchizatı xidmətləri satışından mədaxil planı 14057,3 

min manat, fakt 12374,3 min manat və ya 1683,0 min manat az, istehsalat xərci plan 

üzrə 66432,0 min manat, faktiki xərc 58670,7 min manat və ya 7761,3 min manat az, 

satışdan nəticə (-) zərər 46296,5 min manat olmuşdur. Zərərin bağlanılması məqsədi ilə 

dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərindən 33026,9 min manat məbləğində vəsait 

ayrılmış və xərc edilmiş, hesabat ili 46296,5 min manat zərərlə nəticələnmişdir. Xərc 

edilmiş subsidiya ümumi xərclərin 56,3%-ni təşkil etmiş, o cümlədən ayrılmış 

subsidiyadan qaz haqqının ödənilməsinə 17106,6 min manat (51,8%), elektrik enerjisi 

haqqının ödənilməsinə 2784,1 min manat (8,4%), su haqqının ödənilməsinə 727,3 min 

manat (2,2%), alınan məhsul haqqının ödənilməsinə 423,8 min manat (1,3%), əmək 

haqqı ödənişinə 7420,8 min manat (22,5%), DSMF-yə 1597,3 min manat (4,8%), təmir 

fonduna 1116,7 min manat (3,4%), digər xərclərə 154,6 min manat (0,5%), ƏDV 

ödənişinə 1695,7 min manat (5,1%) yönəldilmişdir.  

Dövlət büdcəsində “Kommunal təsərrüfatı” köməkçi bölməsindən “Şəhər və 

rayonların yerli xərclərindən maliyyələşən müəssisə və təşkilatlar” üzrə nəzərdə 

tutulmuş 167935,9 min manat təyinata qarşı icra 167121,3 min manat və ya 99,5% 

olmuşdur ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 11605,1 min manat və ya 6,9 % az, 2016-cı 

illə müqayisədə isə 7244,6 min manat və ya 4,5 % çoxdur. 

İcra olunmuş 167121,3 min manat vəsaitin 113242,7 min manatı və ya 67,8%-i 

abadlaşdırma, tullantıların yığılması və təmizlənməsi, 15620,0 min manatı və ya 9,3%-i 

küçələrin işıqlandırılması, 38258,6 min manatı və ya 22,9%-i isə yolların əsaslı təmiri 

xərcləri ilə bağlı olmuşdur.  
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Yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən abadlaşdırma xidmətləri haqqının 

ödənilməsi ilə bağlı xərc edilmiş 113242,7 min manat vəsaitin 46672,7 min manatı və ya 

41,2%-i Bakı şəhəri MKTD-i və tabeçilikdə olan qurumlar, 11434,4 min manatı və ya 

10,1% Bakı şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyi tərəfindən, 3918,7 min manatı və ya 

3,5 %-i Sumqayıt MKTİB-yi və tabeçilikdə olan qurumlar, vəsaitin qalan hissəsi isə 

respublikanın digər rayon və şəhərləri tərəfindən icra edilmişdir. Təqdim olunmuş 

hesabatlara əsasən Bakı şəhəri MKTD-i və tabeçilikdə olan qurumlara 46672,7 min 

manat kassa xərcinə qarşı 46546,0 min manat və ya 99,7% faktiki xərc olmuş və ilin 

sonuna Bakı şəhərinin 4 rayonu üzrə 126,7 min manat və ya 0,3% debitor borc 

yaranmışdır. 

2017-ci ildə dövlət büdcəsinin “Kommunal təsərrüfatı” köməkçi bölməsi üzrə yerli 

xərclərdə Bakı şəhər İcra Hakimiyyətinə nəzərdə tutulmuş vəsaitdən Bakı şəhər 

Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinə 11434,4 min manat vəsait ayrılmış və 100,0% xərc 

edilmişdir. Yaşıllaşdırma Təsərrüfat Birliyindən alınmış məlumatda ayrılmış vəsaitin 

4031,0 min manatı və ya 35,2%-i əməyin ödənişi xərclərinə, 4911,7 min manatı və ya 

43,0%-i abadlaşdırma xidmətləri haqqının ödənilməsinə (əkin materialının alınmasına, 

nəqliyyat xərcləri, cari təmir və s), 1,3 min manatı amortizasiya xərclərinə, 1744,3 min 

manatı və ya 15,3%-i  ƏDV ödənişlərinə xərc edildiyi qeyd olunmuşdur.  

Yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən “Yolların əsaslı təmiri” xərc maddəsi üzrə 

xərc edilmiş 38258,6 min manat vəsaitin 877,0 min manatı və ya 2,3%-i Bakı şəhəri 

MKTD-in tabeçiliyində olan qurumu (Qaradağ rayonu MKTİB-yi,), 2321,0 min manatı və 

ya 6,1%-i Sumqayıt MKTİB-yi, vəsaitin qalan hissəsi respublikanın digər rayon və 

şəhərləri üzrə icra edilmişdir. 

 Yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən “Küçələrin işıqlandırılması” paraqrafı 

üzrə icra olunmuş 15620,0 min manat vəsaitin 9580,0 min manatı və ya 61,3%-i 

respublikanın iki şəhəri üzrə (8600,0 min manatı və ya 89,8%-i “Bakı şəhər işığı” 

Elektrik Şəbəkə Müəssisəsi tərəfindən, 980,0 min manatı və ya 10,2%-i Sumqayıt 

şəhəri “Küçə işıqları” Təsərrüfat Hesablı Xüsusi Sahəsi tərəfindən), qalan 6040,0 min 

manatı və ya 38,7%-i isə respublikanın digər şəhər və rayon icra hakimiyyəti 

orqanlarının tabeliyində olan müvafiq qurumlar tərəfindən xərclənmişdir. 

Hesabat ilində Yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən “Küçələrin 

işıqlandırılması” paraqrafı üzrə ayrılan vəsaitlərin istifadəsi ilə bağlı nəzarət tədbiri 

nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Bakı şəhəri küçələrinin işıqlandırılması üzrə işıq 

nöqtələrinin dislokasiyası təsdiq edilməmiş, genişmiqyaslı yenidənqurma və abadlıq 
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işlərinin aparılması ilə bir çox küçə və prospektlərdə işıq nöqtələrinin sayında 

dəyişikliklər aparılsa da, şəhərin işıqlandırılan küçə və binalarının dislokasiyası tərtib 

edilərkən inventarizasiya aparılmadan istismarı planlaşdırılan işıq nöqtələrinin sayı 

təxmini hesablamalarla müəyyənləşdirilmiş, 2017-ci il üzrə büdcə vəsaitinə tələbat 

hesablanarkən büdcə vəsaiti hesabına alınmış və anbarda olan illik cəmi xərclərin 

64,0%-ni təşkil edən mal-materiallar nəzərə alınmamış, 1 işıq nöqtəsinə düşən əmək 

haqqı üzrə faktiki xərclər artırılmış, xərclər smetası və 1 yanan işıq nöqtəsinə 1 ayda 

düşən xərclərin kalkulyasiyası təsdiq edilməmiş, smeta üzrə təsdiq edilmiş 1 işıq 

nöqtəsinə düşən illik xərcin artırılması səbəbindən büdcə vəsaiti artıq 

proqnozlaşdırılmışdır.  

“Su təsərrüfatı” köməkçi bölməsi üzrə 2017-cı ilin dövlət büdcəsinin icrası 

haqqında hesabata əsasən təsdiq edilmiş 11961,0 min manat təyinata qarşı icra 8961,0 

min manat və ya 74,9% olmuşdur ki, bu da 2016-cı illə müqayisədə 2037,5 min manat 

və ya 29,4% çoxdur. 

Köməkçi bölməsi üzrə icra olunmuş 8961,0 min manat vəsaitin  iqtisadi təsnifat 

üzrə 7400,0 min manatı və ya 82,6%-i “Subsidiyalar və cari transferlər”, 1561,0 min 

manatı və ya 17,4 %-i ” isə “Digər xərclər” bölmələri üzrə xərc edilmişdir. 

İcra olunmuş vəsaitin 17,4%-i Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar 

Nazirliyi və 82,6%-i "Azərsu" ASC-nin payına düşmüşdür.   

Köməkçi bölmə icra olunmuş 8961,0 min manat vəsaitin 7400,0 min manatı 

“Azərsu” ASC-yə təsərrüfat fəaliyyətindən yaranmış zərərin ödənilməsinə, 1561,0 min 

manatı isə Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən xərc edilmişdir.. 

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin “Su Ehtiyatları Dövlət Agentliyi”nin balansında olan 

dövlət əhəmiyyətli su anbarlarının istismarının lazımi səviyyədə təşkili və onların işlək 

vəziyyətdə saxlanması üçün 2017-ci ilin dövlət büdcəsindən 4561,0 min manat vəsait 

nəzərdə tutulmuş, icra 1561,0 min manat və 34,2% səviyyəsində olmuşdur. Həmin 

xərclərin aşağı icra səviyyəsi köməkçi bölmə və ümumilikdə bölmə üzrə icra edilməmiş 

vəsaitin əsas hissəsini formalaşdırmışdır.  

 “Mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər tədbirlər” köməkçi bölməsi 

üzrə 2017-cı ilin dövlət büdcəsində təsdiq edilmiş 551,0 min manat təyinata qarşı icra 

533,8 min manat və ya 96,9% təşkil etmişdir ki, bu da 2016-cı illə müqayisədə isə 

2564,3 min manat və ya 5,8 dəfə azdır. Qeyd etmək lazımdır ki, “Mənzil və kommunal 

təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər” köməkçi bölməsi üzrə 2017-ci ildə ayrılmış 

vəsaitlərin əvvəlki illərlə müqayisədə kəskin aşağı düşməsinin səbəbi dövlət büdcəsində 
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həmin il üçün yaşayış məntəqələrinə aid olan kommunal təyinatlı infrastrukturların 

bərpası, yenidənqurulması və abadlaşdırılması ilə bağlı xərclərin həmin köməkçi bölmə 

üzrə nəzərdə tutulmaması olmuşdur. 

Köməkçi bölməsi üzrə vəsait  iqtisadi təsnifat üzrə bütövlükdə “Digər xərclər” 

bölməsi üzrə və  tam məbləğdə “Şəhər və rayonların yerli xərclərindən 

maliyyələşən müəssisə və təşkilatlar” tərəfindən icra edilmişdir. 

 

 “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci ildə fəaliyyəti haqqında 

hesabatı”na əsasən il ərzində əvvəlki ilə nisbətən 652,0 milyon kVt/s az olmaqla ölkədə 

24300,9 milyon kVt/s elektrik enerjisi istehsal edilmiş, eyni zamanda ölkə üzrə əvvəlki 

illə müqayisədə 751,4 milyon kVt/s az olmaqla cəmi 20870,2 milyon kVt/s elektrik 

enerjisi istehlak edilmişdir. İstehlakın həcminin aşağı düşməsi bu sferada daha qənaətli 

rejimə keçidlə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurası tərəfindən əhali 

qrupu üçün tətbiq edilən diferensial tarif paketi və qeyri-əhali qrupu üzrə tariflərin 

artırılaraq optimallaşdırılması ilə bağlı olmuşdur.  

2017-ci il ərzində Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət 

Agentliyinin tabeliyindəki “Azalternativenerji” MMC tərəfindən 8346,9 min kVt/s (əvvəlki 

ilin analoji göstəricisindən 2878,4 min kVt/s və ya 25,6% az) elektrik enerjisi istehsal 

olunmuş, onun 7515,1 min kVt/s-ı (2016-cı ilin müvafiq göstəricisindən 2848,9 min kVt/s 

və ya 27,5% az) və ya 90,0%-i enerji sisteminə ötürülmüşdür. 

“Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-

cı il 27 dekabr tarixli 1180 nömrəli Fərmanına əsasən 2017-ci ilin dövlət büdcəsinin 

mərkəzləşdirilmiş xərclərindən “Yanacaq və enerji” bölməsi üzrə 3515,0 min manat 

vəsait təsdiq edilmişdir. Həmin vəsaitin 2500,0 min manatı və ya 71,1%-i “Enerji 

kompleksi” köməkçi bölməsi üzrə Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin 

tabeliyində Azərbaycan Respublikasının Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri 

üzrə Dövlət Agentliyi publik hüquqi şəxsi, 1015,0 min manatı və ya 28,9%-i “Yanacaq və 

enerji kompleksi sahəsi üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar” köməkçi bölməsi üzrə 

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi (“Milli 

Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin nizamnamə kapitalı) üçün 

proqnozlaşdırılmışdır.  

2017-ci ilin dövlət büdcəsində “Yanacaq və enerji” bölməsi üzrə nəzərdə tutulmuş 

3515,0 min manat məbləğində vəsait 3515,0 min manat və ya 100,0% səviyyəsində icra 
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edilmişdir. Bölmə üzrə icra edilmiş vəsait 2015-ci illə müqayisədə 438,2 min manat və 

ya 11,1%, 2016-cı ilə nisbətən 2223,0 min manat və ya 38,7% az olmuşdur.  

Bölmə üzrə xərclərin 2500,0 min manatı və ya 71,1%-i “Enerji kompleksi” 

köməkçi bölməsi üzrə icra edilmişdir. Həmin vəsait tam məbləğdə Agentliyin 

tabeliyindəki “Azalternativenerji” MMC-nin saxlanılmasına və tam məbləğdə “Sair 

xərclər” paraqrafı üzrə istifadə edilmişdir. 

Bununla yanaşı, “Azalternativenerji” MMC-nin hesabına elektrik enerjisinin satışı 

üzrə 2016-cı ildə 198,9 min manat vəsaitin daxil olduğu göstərildiyi halda, 2016-cı ilin 

yekunları üzrə “Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat (Forma №2)”ında “Sair 

əməliyyat gəlirləri”nin 480,6 min manat təşkil etdiyi göstərilmişdir. Bundan əlavə, 

Cəmiyyətin 2017-ci ilin yekunları üzrə hesabatında bu gəlirlərin 2017-ci ildə 339,5 min 

manat, 2016-cı ildə isə 262,8 min manat təşkil etdiyi qeyd olunmuşdur. Bu fərqlər 

“Azalternativenerji” MMC-də uçot işlərinin təkmilləşdirilməsinin və daxili nəzarətin 

gücləndirilməsinin zəruri olduğunu göstərir.  

“Azalternativenerji” MMC-nin təqdim etdiyi sonuncu hesabata görə Cəmiyyətin 

elektrik enerjisinin satışı üzrə 2017-ci il ərzində əldə etdiyi gəlirləri (339,5 min manat) 

2016-cı ilin müvafiq göstəricisi (262,8 min manat) ilə müqayisədə 76,7 min manat və ya 

29,2% artmışdır.  

Dövlət büdcəsinin “Yanacaq və enerji” bölməsinin “Yanacaq və enerji kompleksi 

sahəsi üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar” köməkçi bölməsi üzrə 1015,0 min manat 

və ya bölmə üzrə xərclərin 28,9%-i icra olunmuşdur. Bu vəsait Azərbaycan 

Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tabeliyində olan 

“Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi” QSC tərəfindən iqtisadi təsnifatın “Sair xərclər” 

paraqrafı üzrə xərclənmişdir. Həmin xərc üzrə maliyyələşmə, kassa və faktiki xərclər 

təyinat məbləğinə (1015,0 min manat) bərabər olmuşdur.  

Son illər ərzində alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri üzrə dövlətin dəstəyi 

hesabına yeni obyektlərin tikilməsi, əlavə güclərin yaradılması, modernləşdirmə, 

layihələrin icrasının davam etdirilməsi və digər kompleks tədbirlər bu sahədə texniki-

iqtisadi göstəricilərin yüksəlməsinə zəmin yaradır. Belə şəraitdə kommersiya prinsipi 

əsasında fəaliyyət göstərən qurumun işinin səmərəliliyinin artırılmasını, o cümlədən 

istismara verilən obyektlərin istehsal gücündən tam istifadə olunmasını, quraşdırılmış 

alternativ enerji mənbələri obyektlərinin tam istismara verilməsini və vahid enerji 

sisteminə ötürülməsi ilə bağlı işlərin sürətləndirilməsini və dövlət büdcəsindən ayrılan 

investisiyayönümlü vəsaitlərin nəticəliliyinin yüksəldilməsini məqsədəmüvafiq hesab 
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edirik. Bununla yanaşı, alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri üzrə fəaliyyətin 

gücləndirilməsi üçün bu sahəyə daha çox sahibkarlıq subyektlərinin cəlb edilməsi və 

onların fəaliyyəti üçün şəraitin yaradılması və stimullaşdırılması ilə bağlı tədbirlərin 

görülməsi məqsədəuyğundur.  

 

Ölkə əhalisinin böyük hissəsinin çalışdığı aqrar sektorun sistemli və dayanıqlı 

inkişafının təmin edilməsi, özünütəminetmə səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində 

2017-ci il ərzində də tədbirlər davam etdirilmiş, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş, orta və uzunmüddətli dövr üzrə 

hədəfləri müəyyən edən “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının 

istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin 

icrasına başlanılmış, könüllülük prinsipi əsasında aqrar sahədə kooperasiyanın 

formalaşması və inkişafı üçün tədbirlər görülmüş, aqrar sahəyə dövlət dəstəyi tədbirləri 

genişləndirilmişdir. Görülmüş tədbirlər nəticəsində 2017-ci ildə respublikada 6,58 

milyard manatlıq məhsul istehsal olunmuş və 2016-ci ilə nisbətən kənd təsərrüfatının 

ümumi məhsulu 4,2%, o cümlədən heyvandarlıq məhsullarının istehsalı 2,7%, bitkiçilik 

məhsullarının istehsalı 6,1% artmışdır. Bununla yanaşı, hesabat ilində 2016-cı illə 

müqayisədə kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı 35,0% artaraq 523,1 milyon ABŞ 

dolları təşkil etmişdir. 

“Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsi xərclərində “Kənd 

təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi” 

bölməsi üzrə 517434,2 min manat müəyyən edilmiş, il ərzində bölmə üzrə cəmi məbləğ 

sabit saxlanılsa da, icra prosesində “Ətraf mühitin mühafizəsi” köməkçi bölməsinin 

xərclərinin 21,7 min manat məbləğində azaldılması hesabına “Balıqçılıq və ovçuluq” 

köməkçi bölməsinin xərcləri həmin məbləğ qədər artırılmışdır. Bölmə üzrə xərclər 

hesabat ilində 2015-ci illə müqayisədə 41439,2 min manat və ya 7,6%, 2016-cı ilə 

nisbətən 79217,3 min manat və ya 13,5% az olmuşdur. 

2017-ci ildə “Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin 

mühafizəsi” bölməsi üzrə xərclərin dövlət büdcəsinin ümumi xərclərinin tərkibində xüsusi 

çəkisi 2,9% təşkil etməklə 2015-ci ilin analoji göstəricisi ilə müqayisədə 0,2 faiz bəndi, 

2016-cı ilin müvafiq göstəricisinə nisbətən 0,4 faiz bəndi az olmuşdur.  

2017-ci ilin dövlət büdcəsinin xərclərinin icrasına dair illik hesabata görə dövlət 

büdcəsində “Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin 



 
 

156 

 

mühafizəsi” bölməsi üzrə 517434,2 min manat təyinata qarşı icra 506181,0 min manat 

və ya 97,8% təşkil etmişdir (Cədvəl 33).  

 

Cədvəl 33. “Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin 
mühafizəsi” bölməsi üzrə xərclərin strukturu, min manatla 

Bölmə, köməkçi bölmə, paraqraf və 
təşkilatların adları 

2016-cı il 
üzrə icra 

2017-ci il üzrə 
2017-ci il üzrə icranın 
2016-cı ilin icrası ilə 

müqayisəsi 

təyinat 
İcra 

mütləq nisbi 
məbləğ %-lə 

“Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, 
balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin 
mühafizəsi” bölməsi 

585398,3 517434,2 506181,0 97,8 -79217,3 86,5 

“Kənd təsərrüfatı” köməkçi bölməsi 559432,6 479181,2 469845,0 98,1 -89587,6 84,0 

“Kənd təsərrüfatı tədbirləri” paraqrafı 245593,5 232159,3 228859,4 98,6 -16734,1 93,2 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Administrasiyası 

  2980,0 2980,0 100,0 2980,0   

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 1537,1 2264,3 1334,3 58,9 -202,8 86,8 

Maliyyə Nazirliyi   1000,0         

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət 
Fitosanitar Nəzarəti Xidməti 

3310,1 4262,4 3654,5 85,7 344,4 110,4 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi 15227,9 29836,0 29836,0 100,0 14608,1 195,9 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Bitki 
Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti 
üzrə Dövlət Xidməti 

722,3 1616,5 972,2 60,1 249,9 134,6 

Azərbaycan Respublikasında ərzaq 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı 
tədbirlər 

184230,5 190200,0 190082,4 99,9 5851,9 103,2 

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, 
balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin 
mühafizəsi sahəsində islahatlar 

40565,6           

“Kənd təsərrüfatı məhsullarının 
qiymətlərinin sabitləşdirilməsi” 
paraqrafı 

4745,1 8555,3 6367,5 74,4 1622,4 134,2 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 4745,1 8555,3 6367,5 74,4 1622,4 134,2 

“Meliorasiya” paraqrafı 277938,7 201315,3 200284,6 99,5 -77654,1 72,1 

“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” 
ASC 

230658,4 201315,3 200284,6 99,5 -30373,8 86,8 

Maddi-texniki təminatın 
möhkəmləndirilməsi ilə bağlı xərclər 

42807,9           

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, 
balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin 
mühafizəsi sahə-sində islahatlar 

4472,4           

“Baytarlıq” paraqrafı 22580,7 25346,3 24393,2 96,2 1812,5 108,0 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət 
Baytarlıq Nəzarəti Xidməti 

21568,8 25346,3 24393,2 96,2 2824,4 113,1 

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, 
balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin 
mühafizəsi sahə-sində islahatlar 

1011,9           
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“Kənd təsərrüfatı ilə bağlı digər 
tədbirlər” paraqrafı 

8574,5 11805,0 9940,2 84,2 1365,7 115,9 

Dövlət büdcəsindən maliyyələşən 
təşkilatların büdcədənkənar xərcləri 

8574,5 11805,0 9940,2 84,2 1365,7 115,9 

“Meşə təsərrüfatı” köməkçi bölməsi 12040,8 12659,3 11970,9 94,6 -69,9 99,4 

"Meşə ehtiyatlarının saxlanılması" 
paraqrafı 

30,7           

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, 
balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin 
mühafizəsi sahə-sində islahatlar 

30,7           

“Meşələrin bərpası” paraqrafı 12010,1 12659,3 11970,9 94,6 -39,2 99,7 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 11475,5 12659,3 11970,9 94,6 495,4 104,3 

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, 
balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin 
mühafizəsi sahə-sində islahatlar 

534,6           

“Balıqçılıq və ovçuluq” köməkçi 
bölməsi 

2593,4 2807,7 2747,4 97,9 154,0 105,9 

"Balıqartırma və balıq mühafizəsi" 
paraqrafı 

2593,4 2807,7 2747,4 97,9 154,0 105,9 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 2473,5 2807,7 2747,4 97,9 273,9 111,1 

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, 
balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin 
mühafizəsi sahə-sində islahatlar 

119,9           

“Ətraf mühitin mühafizəsi” köməkçi 
bölməsi 

4369,8 14928,9 14624,4 98,0 10254,6 3,3 dəfə 

"Ətraf mühitin və təbiətin çirklən-
dirilməsi ilə mübarizə" paraqrafı 

  2210,0 2189,7 99,1 2189,7   

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi   556,0 535,7 96,3 535,7   

Su təchizatı qurğularının istismarı və onlara 
xidmətlə bağlı bələdiyyələrə verilən maliyyə 
yardımı 

  1654,0 1654,0 100,0 1654,0   

“Bioloji zənginliyin qorunması və 
landşaftın mühafizəsi” paraqrafı 

4369,8 12718,9 12434,7 97,8 8064,9 2,8 dəfə 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 4158,5 12718,9 12434,7 97,8 8276,2 3,0 dəfə 

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, 
balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin 
mühafizəsi sahəsində islahatlar 

211,3           

 “Hidrometeorologiya 
 tədbirləri” köməkçi 
 bölməsi 

6961,8 7857,1 6993,4 89,0 31,6 100,5 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 6607,1 7857,1 6993,4 89,0 386,3 105,8 

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, 
balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin 
mühafizəsi sahəsində islahatlar 

354,7           

 

İqtisadi təsnifata uyğun olaraq “Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, 

ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi” bölməsi üzrə ümumi xərclərin 102137,8 min manatı 

və ya 20,2%-i əməyin ödənişinə, 151015,6 min manatı və ya 29,8%-i malların (işlərin və 

xidmətlərin) satın alınmasına, 198639,6 min manatı və ya 39,2%-i subsidiyalar və cari 
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transfertlər üzrə ödənişlərə, 168,5 min manatı və ya 0,1%-i təqaüdlər və sosial 

müavinətlərə, 41507,5 min manatı və ya 8,2%-i digər xərclərə, 12711,9 min manatı və 

ya 2,5%-i qeyri-maliyyə aktivlərinin alınmasına yönəldilmişdir.  

“Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi” 

bölməsi üzrə ilin sonuna icra edilməmiş 11253,3 min manat vəsaitin 5273,3 min manatı 

və ya 46,9%-i “Əməyin ödənişi” bölməsi, 982,0 min manatı və ya 8,7%-i “Malların 

(işlərin və xidmətlərin) satın alınması” bölməsi, 3298,4 min manatı və ya 29,3%-i 

“Subsidiyalar və cari transfertlər” bölməsi, 110,8 min manatı və ya 1,0%-i “Təqaüdlər və 

sosial müavinətlər” bölməsi, 1547,3 min manatı və ya 13,7%-i “Digər xərclər” bölməsi, 

41,5 min manatı və ya 0,4%-i “Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması” bölməsi üzrə 

olmuşdur.  

Bölmənin köməkçi bölmələri səviyyəsində strukturuna görə “Kənd təsərrüfatı” 

köməkçi bölməsi üzrə xərclərin bölmənin ümumi xərclərində xüsusi çəkisi 92,8%, “Meşə 

təsərrüfatı” köməkçi bölməsi üzrə 2,4%, “Balıqçılıq və ovçuluq” köməkçi bölməsi üzrə 

0,5%, “Ətraf mühitin mühafizəsi” köməkçi bölməsi üzrə 2,9%, “Hidrometeorologiya 

tədbirləri” köməkçi bölməsi üzrə 1,4% təşkil etmişdir. 

“Kənd təsərrüfatı” köməkçi bölməsi üzrə 479181,2 min manat təyinata qarşı 

icra 469845,0 min manat və ya 98,1% təşkil etmişdir. Köməkçi bölmə üzrə xərclər 2015-

ci ilə nisbətən 53358,1 min manat və ya 10,2%, 2016-cı illə müqayisədə 89587,6 min 

manat və ya 16,0% az olmuşdur. Bu azalma müqayisə olunan dövrdə köməkçi 

bölmənin “Kənd təsərrüfatı tədbirləri” paraqrafı üzrə 16734,1 min manat, “Meliorasiya 

paraqrafı” üzrə 77654,1 min manat azalması nəticəsində olmuşdur.   

“Kənd təsərrüfatı” köməkçi bölməsi üzrə icra olunmuş vəsaitin 228859,4 min 

manatı və ya 48,7%-i “Kənd təsərrüfatı tədbirləri” paraqrafının, 6367,5 min manatı və ya 

1,4%-i “Kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətlərinin sabitləşdirilməsi” paraqrafının, 

200284,6 min manatı və ya 42,6%-i “Meliorasiya” paraqrafının, 24393,2 min manatı və 

ya 5,2%-i “Baytarlıq” paraqrafının, 9940,2 min manatı və ya 2,1%-i “Kənd təsərrüfatı ilə 

bağlı digər tədbirlər” paraqrafının payına düşmüşdür. 

Köməkçi bölmə üzrə xərclərin 42,6%-i “Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” 

ASC, 1,6%-i Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 0,2%-i Azərbaycan 

Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və 

Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət Xidməti, 5,2%-i Azərbaycan Respublikasının Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti, 0,8%-i Azərbaycan 

Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti, 
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6,4%-i Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, 0,6%-i 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin tabeliyində "Aqrokompleks"-in 

saxlanılması üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası tərəfindən 

icra edilmiş, 40,5%-i Azərbaycan Respublikasında ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 

ilə bağlı tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə yönəldilmiş, 2,1%-ni kənd təssərüfatı, meşə 

təsərüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi sahəsi üzrə dövlət 

büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların büdcədənkənar xərcləri təşkil etmişdir. Dövlət 

büdcəsində bu köməkçi bölmədən Azəraycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi üzrə vəsait 

nəzərdə tutulsa da, icra edilməmişdir.  

 “Kənd təsərrüfatı” köməkçi bölməsi çərçivəsində kənd təsərrüfatı əmlakının 

sığortalanması üçün sığorta haqqının dövlət büdcəsi hesabına ödənilən hissəsini 

maliyyələşdirilmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə 

1000,0 min manat vəsait nəzərdə tutulmuş, əvvəlki ildə olduğu kimi 2017-ci ildə də 

həmin vəsait icra edilməmişdir. Büdcə vəsaitlərinin nəticəliliyinin təmin olunması 

məqsədilə kənd təsərrüfatında dövlət dəstəyi ilə bağlı müəyyən edilmiş sığorta 

mexanizminə, o cümlədən sığorta haqlarının dövlət tərəfindən ödənilən hissəsinə 

yenidən baxılması və digər dövlət dəstəyi mexanizmləri ilə əlaqələndirilməsi təklif 

olunur. 

 “Kənd təsərrüfatı” köməkçi bölməsindən “Azərbaycan Respublikasında ərzaq 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlər” üzrə xərclər üçün 190200,0 min 

manat məbləğində vəsait nəzərdə tutulmuş və təqdim edilmiş məlumatlara əsasən 

190082,4 min manat və ya 99,9% səviyyəsində icra edilmişdir. Bu tədbirlər üzrə 

məlumatlar Rəyin müvafiq bölməsində təqdim edilmişdir.   

2017-ci ildə “Azərbaycan Respublikasında ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 

ilə bağlı tədbirlər” üzrə xərclənmiş vəsait 2016-cı ilin müvafiq xərcinə nisbətən 5851,9 

min manat və ya 3,2% çox olmuşdur. Hesabat ilində bu xərc tam məbləğdə iqtisadi 

təsnifatın “Maliyyə təşkilatları üzrə ödənişlər” paraqrafı üzrə icra edilmişdir.  

Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların büdcədənkənar xərcləri 2017-

ci ildə 2016-cı ilə nisbətən 1365,7 min manat və ya 15,9% çox olmaqla 9940,2 min 

manat təşkil etmişdir. Bu, təsdiq edilmiş 11805,5 min manatla müqayisədə 84,2% icra 

deməkdir.  Hesabat ilində bölmə üzrə icra edilmiş büdcədənkənar xərclərin 5,6%-i 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, 35,0%-i Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq 

Səhmdar Cəmiyyətinin, 29,0%-i Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq 

Nəzarəti Xidmətinin, 28,4%-i Kənd Təsərrüfatı yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti 
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Xidmətinin, 2,0%-i Kənd Təsərrüfatı yanında Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum 

Nəzarəti üzrə Dövlət Xidmətinin payına düşmüşdür.   

2017-ci ildə “Meşə təsərrüfatı” köməkçi bölməsi üzrə 12659,3 min manat vəsait 

nəzərdə tutulmuş, 11970,9 min manat və ya 94,6% icra olunmuşdur. 2017-ci ildə icra 

olunmuş vəsait 2016-cı ilin analoji xərcinə nisbətən 69,9 min manat və ya 0,6% 

azalmışdır. Əvvəlki ilə nisbətən azalma 2016-cı ildə icra edilmiş köməkçi bölmənin 

“Meşə ehtiyatlarının saxlanılması” paraqrafı üzrə 30,7 min manat, “Meşələrin bərpası” 

paraqrafı çərçivəsində “Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf 

mühitin mühafizəsi sahəsində islahatlar” birdəfəlik təyinatlı xərclər üzrə 534,6 min manat 

xərclərin 2017-ci ildə nəzərdə tutulmaması ilə bağlı olmuşdur.  

Bölmənin “Meşə təsərrüfatı” köməkçi bölməsi üzrə vəsait tam məbləğdə 

“Meşələrin bərpası” paraqrafı üzrə və Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii 

Sərvətlər Nazirliyinin Meşələrin inkişafı departamentinin tabeli qurumları tərəfindən icra 

edilmişdir.  

2017-ci ilin dövlət büdcəsinin “Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, 

ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi” bölməsinin “Balıqçılıq və ovçuluq” köməkçi 

bölməsi üzrə 2786,0 min manat vəsait nəzərdə tutulmuş, il ərzində 21,7 min manat 

artırılaraq 2807,7 min manat müəyyən edilmiş, 2747,4 min manat və ya 97,9% icra 

olunmuşdur. Köməkçi bölmə səviyyəsində ötən il icra edilmiş vəsait 2016-cı ilə nisbətən 

154,0 min manat və ya 5,9% çox olmuşdur.  

Köməkçi bölmə üzrə vəsait tam olaraq “Balıqartırma və balıq mühafizəsi” paraqrafı 

üzrə və Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən 

icra edilmişdir.   

Bölmənin “Ətraf mühitin mühafizəsi” köməkçi bölməsi üzrə 2017-ci il üçün ilkin 

təyinat zamanı 14950,6 min manat vəsait nəzərdə tutulmuş, il ərzində yuxarıda qeyd 

edildiyi kimi 21,7 min manat azaldılaraq 14928,9 min manat müəyyən edilmiş, icra isə 

14624,4 min manata və ya 98,0%-ə bərabər olmuşdur. 

Köməkçi bölmə üzrə hesabat ilində xərclər 2016-cı ilin analoji xərci ilə müqayisədə 

10254,6 min manat və ya 3,3 dəfə çox olmuşdur. Köməkçi bölmə səviyyəsində xərclərin 

2017-ci ildə əvvəlki illərlə müqayisədə kəskin artması “Mənzil və kommunal təsərrüfatı” 

bölməsinin “Abadlaşdırma xidmətləri haqqının ödənilməsi” paraqrafından Ekologiya və 

Təbii Sərvətlər Nazirliyinin “Azərbaycan yaşıllaşdırma və landşaft quruluşu” ASC üzrə 

ayrılmış vəsaitin, həmin bölmədən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi üzrə (Xəzər 

Kompleks Ekoloji Monitorinq İdarəsi) maliyyələşdirilmiş subsidiyaların 2017-ci ildən 
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etibarən müvafiq olaraq “Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf 

mühitin mühafizəsi” bölməsinin “Ətraf mühitin mühafizəsi” köməkçi bölməsinin “Bioloji 

zənginliyin qorunması və landşaftın mühafizəsi” paraqrafında (“Azərbaycan 

yaşıllaşdırma və landşaft quruluşu” ASC) və “Ətraf mühitin və təbiətin çirkləndirilməsi ilə 

mübarizə” paraqrafı üzrə “Subsidiyalar və cari transfertlər” bölməsində (Xəzər Kompleks 

Ekoloji Monitorinq İdarəsi) nəzərdə tutulması və icra olunması ilə əlaqədar olmuşdur. 

Köməkçi bölmə üzrə icra edilmiş vəsaitlərin 14,5%-i “Ətraf mühitin və təbiətin 

çirkləndirilməsi ilə mübarizə” və 85,5%-i “Bioloji zənginliyin qorunması və landşaftın 

mühafizəsi” paraqrafları üzrə olmuşdur. 

İl ərzində “Ətraf mühitin mühafizəsi” köməkçi bölməsindən vəsaitin 88,7%-i 

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən icra 

edilmişdir. Köməkçi bölmə üzrə vəsaitin 11,3%-i dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 

respublikanın müxtəlif regionlarında quraşdırılmış və ərazi üzrə bələdiyyələrin balansına 

verilmiş modul tipli su təmizləyici qurğulara xidmət göstərilməsi üçün bələdiyyələrin 

xərclərinin örtülməsi məqsədilə müvafiq bələdiyyələrə maliyyə yardımına yönəldilmişdir.  

Bölmənin “Hidrometeorologiya tədbirləri” köməkçi bölməsi üzrə 7857,1 min 

manat vəsait nəzərdə tutulmuş, icra 6993,4 min manat və ya 89,0% təşkil etmişdir ki, bu 

da 2015-ci illə müqayisədə 369,6 min manat və ya 5,6%, 2016-cı ilə nisbətən 31,6 min 

manat və ya 0,5% çox olmuşdur. Köməkçi bölmənin xərcləri tam məbləğdə Azərbaycan 

Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya 

Departamenti tərəfindən icra olunmuşdur. 

2017-ci ildə köməkçi bölmə üzrə xərclərin icra faizinin aşağı olması xərclərin 

tərkibində ən böyük paya (83,8%-i) malik olan “Əməyin ödənişi” bölməsi üzrə icra 

olunmuş xərcin təyinata nisbətən 88,0% təşkil etməsi ilə bağlıdır. 

 “Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi” 

bölməsi üzrə təşkilatların təqdim etdiyi hesabatlara əsasən 8 təşkilata ümumilikdə 

315025,1 min manat təyinata qarşı 310784,9 min manat maliyyələşmə açılmış, kassa 

xərci 306753,4 min manat təşkil etmiş, faktiki xərc 468687,6 min manata bərabər olmuş, 

ilin sonunda 4031,5 min manat dövlət büdcəsinə qaytarılmışdur.  

Bu təşkilatlar üzrə büdcə vəsaitlərinə görə debitor borclar 01.01.2017-ci il tarixinə 

7810,5 min manat, 01.01.2018-ci il tarixinə 9540,0 min manat, kreditor borclar 

01.01.2017-ci il tarixinə 10007,9 min manat, 01.01.2018-ci il tarixinə 656,3 min manat 

təşkil etmişdir. Həmçinin büdcədənkənar vəsaitlər üzrə ilin əvvəlinə 244,4 min manat 

qalıq olmuş, il ərzində 10246,1 min manat proqnoza qarşı 10220,6 min manat vəsait 
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(99,8%) daxil olmuş, xərclər illik 10394,2 min manat smetaya qarşı 9988,3 min manat 

xərc edilmiş, büdcədənkənar vəsaitlər üzrə ilin sonunda 235,9 min manat dövlət 

büdcəsinə alınmış, ilin sonuna qalıq 229,1 min manat təşkil etmişdir. Büdcədənkənar 

vəsaitlərə görə debitor borclar 01.01.2017-ci il tarixinə 1033,1 min manat, 01.01.2018-ci 

il tarixinə 2065,5 min manat, kreditor borclar 01.01.2017-ci il tarixinə 107,1 min manat, 

01.01.2018-ci il tarixinə 57,0 min manat olmuşdur.  

 

 Azərbaycan Respublikasının uzunmüddətli dövrdə dayanıqlı və tarazlı sosial-

iqtisadi inkişafının təmin edilməsi məqsədilə dövlət investisiya qoyuluşları və qeyri-neft 

sektorunun (o cümlədən yerli istehsalın) yüksəldilməsi xüsusi rol oynayır. Ölkədə 

sonrakı sosial-iqtisadi dəyişiklərin istiqaməti, sürəti və son nəticədə cəmiyyətin sosial 

sabitliyi böyük ölçüdə qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olunmasından asılıdır.  

2017-2020-ci illər üçün Dövlət İnvestisiya Proqramında növbəti illər üzrə 

investisiyaların qeyri-neft sektorunun və regionların inkişafına yönəldilməsi, regionlar 

arasında investisiyaların bölüşdürülməsinin optimallaşdırılması, ölkədə sosial mahiyyət 

daşıyan investisiya fəaliyyətinin gücləndirilməsi, insan kapitalına, bilavasitə bu 

məqsədlərə xidmət edən infrastruktura qoyulan investisiyaların üstünlüyünün təmin 

edilməsi, ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunması, dövlətin müdafiə qabiliyyətinin 

artırılması, dövlət investisiya siyasətində şəffaflığın təmin edilməsi kimi prioritet 

istiqamətlər nəzərdə tutulmuşdur.  

2017-ci il üzrə dövlət investisiya qoyuluşları, əsasən dövlət büdcəsi xərclərinin 

funksional təsnifatının “Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar” bölməsində nəzərdə 

tutulmuş və bu məqsədlə 2710626,0 min manat təyinata qarşı 2707364,4 min manat 

(99,9%) vəsait istifadə olunmuşdur. 2016-2017-ci illərdə bölmə üzrə istifadə olunan 

vəsaitin xərc istiqamətləri barədə əhatəli məlumat Cədvəl 34-də verilmişdir.  

Cədvəldən göründüyü kimi hesabat ilində dövlət büdcəsi xərclərinin funksional 

təsnifatının “Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar” bölməsi üzrə istifadə olunan 2707364,4 

min manat vəsaitin 2690500,0 min manatı (99,4%) “Tikinti” köməkçi bölməsi, 12349,8 

min manatı (0,4%) “Faydalı qazıntılar” köməkçi bölməsi və 4500,0 min manatı (0,2%) 

“Geodeziya və xəritəçəkmə” köməkçi bölməsi üzrə xərclərin maliyyələşdirilməsinə 

yönəldilmişdir. 
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Cədvəl 34. 2016-2017-ci illər üzrə dövlət büdcəsinin “Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar” 

bölməsinə ayrılan vəsaitlərin icrası haqqında məlumat, mln. manatla 
 

Xərclərin istiqaməti 2016-cı il 
icra 

2017-ci il 2016-2017-ci illər 
icra üzrə fərq 

təyinat icra məbləğ       faiz 

“Sənaye, Tikinti və Faydalı 
qazıntılar” bölməsi  

2707,1 2710,6 2707,3 0,2 0,01% 

Sənaye 1,3   -1,3  

kommunal, kommunikasiya xidmətlərin 
ödənilməsi 

1,3   -1,3  

Tikinti 2688,7 2693,8 2690,5 1,8 0,07% 

Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu 2685,8 2692,0 2689,3 3,5 0,1% 

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura 
Komitəsi 

1,4 1,8 1,2 -0,2 -14,3% 

Müfəssəl ərazi planlaşdırılması 
sənədlərinin hazırlanması 

1,5 - - -1,5  

Faydalı qazıntılar 13,0 12,3 12,3 -0,7 -5,4% 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 6,1 5,6 5,6 -0,5 -8,2% 

Ərazilərin Minalardan təmizlənməsi 
üzrə Milli Agentlik 

6,9 6,7 6,7 -0,2 -2,9% 

Geodeziya və xəritəçəkmə 3,5 4,5 4,5 1,0 28,6% 

Geodeziya və Kartoqrafiya üzrə Dövlət 
Agentliyi 

3,5 4,5 4,5 1,0 28,6% 

Sənaye, Tikinti və Faydalı qazıntılar 
sahəsi üzrə kommunal, 
kommunikasiya xidmətləri və digər 
tədbirlər 

 
0,6 

 
- 

 
- 

 
-0,6 

 

 

 “Tikinti” köməkçi bölməsi üzrə istifadə olunan vəsaitin 2689301,3 min manatı 

(99,9%) dövlət əsaslı vəsait qoyuluşuna yönəldilmiş, 1213,3 min manatı (0,1%) isə 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi tərəfindən 

yeni milli normativ sənədlərin hazırlanması istiqamətində işlərin yerinə yetirilməsinə sərf 

olunmuşdur.  

Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üzrə icra edilən 2689301,3 min manatı vəsait 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamları ilə Dövlət İnvestisiya 

Proqramında müəyyən edilən layihələr və obyektlər üzrə, eləcə də sifarişçi təşkilatlar 

müəyyən edilməklə aparılmış bölgüyə əsasən 229 keçid və 190 yeni layihə olmaqla, 

cəmi 419 layihənin maliyyələşdirilməsinə yönəldilmişdir  

 “Faydalı qazıntılar” köməkçi bölməsi üzrə istifadə olunan vəsaitin 5600,0 min 

manatı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən geoloji-kəşfiyyat işlərinin 

aparılmasına, 6700,0 min manatı isə Ərazilərin Minalardan təmizlənməsi üzrə Milli 
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Agentlik tərəfindən respublikanın müharibə getmiş və işğaldan azad olunmuş 

ərazilərində, digər bu kimi ərazilərdə mina və partlamamış hərbi sursatların (PHS) 

təmizlənməsi və zərərsizləşdirilməsi əməliyyatlarına yönəldilmişdir. 

Büdcənin icrasına dair təqdim olunan Hesabata əsasən “Geodeziya və 

xəritəçəkmə” köməkçi bölməsi üzrə 2017-ci il ərzində dövlət sifarişi üzrə topoqrafiya-

geodeziya işlərinin aparılmasına 4500,0 min manat olmaqla tam məbləğdə Ekologiya 

və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Geodeziya və Kartoqrafiya üzrə Dövlət 

Agentliyi tərəfindən icra edilmişdir. 

Xərc edilmiş vəsait hesabına Azərbaycan Respublikası ərazisini tam, həmsərhəd 

ölkələrin ərazilərini qismən əhatə edən 1:25000 miqyasında rəqəmsal topoqrafik 

xəritələr hazırlanmış, 123 məntəqədə müşahidə, həmçinin topoqrafik planalma, köhnə 

xəritələrin yenilənməsi və çapa hazırlanması işləri yerinə yetirilmişdir. 

Bununla yanaşı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il üzrə 

hesabatına əsasən hesabat dövrü ərzində Xəzər dənizinin Azərbaycan Respublikasına 

mənsub olan bölməsinin sahilboyu zolağının su səthinin quru ilə təmas xəttinin təbii 

təsirlərlə əlaqədar dəyişən ən yüksək həddinin göstəriciləri nəzərə alınmaqla, plan və 

yüksəkliklərin 0,3 metr dəqiqliyində 1:10000 miqyasında kağız və elektron formatda 

qrafik təsviri xəritələri hazırlanmış və müvafiq qaydada təsdiq olunmuşdur. 

Eyni zamanda, tikinti fəaliyyəti həyata keçirilərkən yaşıllıqların mühafizəsi və 

sürüşmə zonalarında təhlükəsizliyin təmin olunması məqsədi ilə ölkənin 68 şəhər və 

rayon inzibati ərazi vahidlərinin mərkəzi olan qəsəbələrində tikinti aparılması üçün 

yararlı torpaq sahələrini müəyyən etmək məqsədi ilə həmin şəhər və qəsəbələrin 

yaşıllıq ərazilərinin sənədlərinin qrafik təsvirini (müvafiq döngə nöqtələri və onların 

koordinatları) əks etdirən xəritələr kağız üzərində və elektron formatda hazırlanaraq 

müvafiq qaydada təsdiq olunmuşdur. 

 

2017-ci ilin dövlət büdcəsi xərclərində “Nəqliyyat və rabitə” bölməsi üzrə 

101838,1 min manat vəsait təsdiq edilmiş, icra prosesində bölmə üzrə ümumi məbləğ 

dəyişməsə də, strukturunda bəzi dəyişikliklər aparılmışdır. Belə ki, “Rabitə” köməkçi 

bölməsi üzrə təyinat 2300,0 min manat azaldılaraq “Nəqliyyat” köməkçi bölməsi üzrə 

məbləğə əlavə edilmiş, həmçinin bu köməkçi bölmə daxilində inzibati təsnifat üzrə 

dəyişikliklər olunmuş, “Rabitə” köməkçi bölməsi üzrə nəzərdə tutulmuş “Rabitə, 

informasiya, kommunikasiya sahəsində tədbirlər” üzrə birdəfəlik təyinatlı xərclər il 

ərzində “Nəqliyyat” köməkçi bölməsində müəyyən olunmaqla icra edilmişdir. 
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2017-ci ilin dövlət büdcəsinin “Nəqliyyat və rabitə” bölməsi üzrə nəzərdə tutulan 

101838,1 min manat məbləğində təyinat 101473,4 min manat və ya 99,6% icra 

edilmişdir ki, bu da 2015-ci ilin müvafiq göstəricisinə nisbətən 17941,4 min manat və ya 

15,0% az və 2016-ci illə müqayisədə isə 12344,9 min manat və ya 13,9% çoxdur. 

(Cədvəl 35). 

 

Cədvəl 35. Nəqliyyat və rabitə xərclərinin icra vəziyyəti, min manatla 
 

Bölmə, köməkçi bölmə, paraqraf və 
təşkilatların adları 

2016-cı il 
üzrə icra 

2017-ci il üzrə 
2016-cı illə  

müqayisədə 

Təyinat 
İcra 

mütləq nisbi 
məbləğ %-lə 

“Nəqliyyat və rabitə” bölməsi 89128,5 101838,1 101473,4 99,6 12344,9 113,9 

“Nəqliyyat” köməkçi bölməsi 85554 100455,1 100190,4 99,7 14636,4 117,1 

“Avtomobil yolları və avtomobil 
nəqliyyatı” paraqrafı 

33347,5 53685,0 53558,4 99,8 20210,9 160,6 

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyi 

0,0 1116,9 1112,8 99,6 1112,8 0,0 

Ləğv olunmuş Nəqliyyat Nazirliyi 2445,5 1068,1 1068,0 100,0 -1377,5 
2,3 dəfə 

az 

Yerli icra hakimiyyəti orqanları (“Sumqayıt 
Nəqliyyat” MMC) 

0,0 250,0 235,9 94,4 235,9 0,0 

Nazirlər Kabineti yanında “Bakı Nəqliyyat 
Agentliyi” publik hüquqi şəxs 

0,0 46000,0 45979,8 100,0 45979,8 0,0 

“Azərbaycan Avtomobil Yolları” Dövlət 
Agentliyi (“Azəravtoyol” ASC) 

25021,0 5000,0 5000,0 100,0 -20021,0 20,0 

“Gəncə Nəqliyyat” MMC 0 250,0 161,9 64,8 -161,9 0,0 

Nəqliyyat sahəsində islahatların 
aparılması və digər tədbirlər 

5881,0  0  0  0 -5881,0 0,0 

“Su nəqliyyatı” paraqrafı 4198,3 4460,1 4322,1 96,9 123,8 102,9 

 Dövlət Dəniz Administrasiyası 4198,3 4460,1 4322,1 96,9 123,8 102,9 

“Dəmir yolu nəqliyyatı” paraqrafı 37998,2 32300,0 32300,0 100,0  -5698,2  85,0 

“Bakı Metropoliteni” Qapalı Səhmdar 
Cəmiyyəti 

37998,2 32300,0 32300,0 100,0  -5698,2  85,0 

O cümlədən “Rabitə, informasiya, 
kommunikasiya sahələrində islahatların 
aparılması və digər tədbirlər” üzrə 
xərclərin hesabına artım 

0,0 2300,0 2300,0 100,0 2300,0 0,0 

“Hava nəqliyyatı” paraqrafı 10010,0 10010,0 10010,0 100,0 0,0 100,0 

"Azərbaycan Hava Yolları" QSC 10010,0 1010,0 1010,0 100,0 0,0 100,0 

“Rabitə köməkçi” bölməsi 3574,5 1383,0 1283,0 92,8 -2291,5 
2,8 dəfə 

az 

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyi 

0,0 1283,0 1283,0 100,0 1283,0 0,0 

Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi 3574,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -3574,5 

“Rabitə, informasiya, kommunikasiya 
sahələrində islahatların aparılması və 
digər tədbirlər” paraqrafı  

32365,5 100,0 0,0 0,0 -32365,5 0,0 
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Bölmə üzrə təsdiq edilmiş xərclərin 364,7 min manat az icra edilməsi nəqliyyat 

xərclərinə nəzərdə tutulmuş vəsaitin 264,7 min manat və rabitə xərclərinə nəzərdə 

tutulmuş vəsaitin 100,0 min manat az icra olunması hesabınadır. 

 “Nəqliyyat və rabitə” bölməsi üzrə 2017-ci ildə ümumilikdə xərc edilmiş 101473,4 

min manat məbləğində vəsaitin 2585,5 min manatı və ya 2,5%-i əməyin ödənişinə, 

45040,3 min manatı və ya 44,4%-i subsidiyalar və cari transfertlərə və 53847,6 min 

manatı və ya 53,1%-i digər xərclərə yönəldilmişdir.  

Bölmə üzrə ilin sonuna icra edilməmiş vəsaitin əsas hissəsi iqtisadi təsnifat üzrə 

digər xərclərin ödənilməsi ilə bağlı açılmış maliyyələşmə üzrə olmuşdur.  

2017-ci ildə “Nəqliyyat və rabitə” bölməsi üzrə xərclər dövlət büdcəsi xərclərinin 

0,6%-ni təşkil etmişdir ki, bu da 2015-2016-ci illərin müvafiq göstəricilərinə bərabərdir. 

İcra edilmiş 101473,4 min manat məbləğində vəsaitin 100190,4 min manatı və ya 

98,7%-i “Nəqliyyat” köməkçi bölməsinin və 1283,0 min manatı və ya 1,3%-i “Rabitə” 

köməkçi bölməsinin payına düşür.  

 “Nəqliyyat” köməkçi bölməsi üzrə il ərzində müəyyən edilmiş məbləğ 100190,4 

min manat və ya təyinat məbləğindən 264,7 min manat az olmaqla 99,7% səviyyəsində 

icra olmuşdur. Bu, 2015-ci ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 23014,7 min manat və 

ya 29,8% və 2016-cı ilə nisbətən isə 14636,4 min manat və ya 17,1% çoxdur. Hesabat 

ilində “Nəqliyyat” köməkçi bölməsi üzrə icra edilməmiş vəsait “Avtomobil yolları və 

avtomobil nəqliyyatı” paraqrafı üzrə nəzərdə tutulmuş xərclərin 126,7 min manat və su 

nəqliyyatı üzrə xərclərin 138,0 min manat məbləğində az icra edilməsi ilə bağlı 

olmuşdur.  

 “Nəqliyyat” köməkçi bölməsi üzrə ayrılan vəsaitlərin  53,5%-i  avtomobil yolları və 

avtomobil nəqliyyatına, 4,3%-i su nəqliyyatına, 32,2%-i dəmiryol nəqliyyatına və 10,0%-i 

hava nəqliyyatına xərc edilmişdir.  

İnzibati təsnifata üzrə köməkçi bölmə üzrə vəsaitin 10,0%-ni “Azərbaycan Hava 

Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə və 29,9%-ni “Bakı Metropoliteni” Qapalı Səhmdar 

Cəmiyyətinə verilən subsidiyalar təşkil etmiş, 4,3%-i Azərbaycan Respublikasının 

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin yanında Dövlət Dəniz Agentliyi, 

45,9%-i “Bakı Nəqliyyat Agentliyi” publik hüquqi şəxs, 5,0%-i “Azəravtoyol” Açıq 

Səhmdar Cəmiyyəti, 1,1%-i Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 

Texnologiyalar Nazirliyi, 1,1%-i avtomobil nəqliyyatı fəaliyyətinin tənzimlənməsi 

məqsədilə ləğv olunmuş Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən icra 

edilmiş, 0,4%-i Sumqayıt və Gəncə şəhərləri üzrə avtomobil nəqliyyatı fəaliyyətinin 
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tənzimlənməsi xərclərinin, 2,3%-i rabitə, informasiya, kommunikasiya sahələrində 

tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə yönəldilmişdir.  

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dəniz Administrasiyası tərəfindən 2017-ci ildə 

4322,1 min manat məbləğində, o cümlədən həmin vəsaitin 2493,9 min manatı və ya 

57,7%-i Dövlət Dəniz Administrasiyasının tabeliyində olan Dəniz Üzgüçülüyünün 

Təhlükəsizliyi Mərkəzi və 1828,2 min manatı və ya 42,3%-i Nəqliyyat və Texniki 

Təminat İdarəsi tərəfindən icra edilmişdir.  

 “Rabitə, informasiya, kommunikasiya sahəsində tədbirlər” üzrə dövlət 

büdcəsində vəsait nəzərdə tutulmasa da, il ərzində bu istiqamətdə 2300,0 min manat 

məbləğində vəsait müəyyən edilməklə 100,0% səviyyəsində və “Bakı Metropoliteni” 

QSC tərəfindən icra olunmuşdur.  

 “Rabitə” köməkçi bölməsi üzrə müəyyən edilmiş 1383,0 min manat məbləğində 

vəsait 1283,0 min manat (100 min manat az) və ya 92,8% səviyyəsində icra edilmişdir 

ki, bu da 2015-ci ilin icrasından 40956,1 min manat və ya 97,0%, 2016-ci ilin icrasından 

isə 2291,5 min manat və ya 64,1% azdır.  

Bu köməkçi bölmə üzrə nəzərdə tutulmuş 1383,0 min manat vəsaitin 1283,0 min 

manatı və ya 92,8%-i Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 

Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən xərc edilmiş, 100,0 min manatı və ya 7,2%-i isə 

Rabitə, informasiya, kommunikasiya sahələrində islahatların aparılması və digər 

tədbirlər üçün nəzərdə tutulsa da müvafiq xərc aparılmamışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 

Nazirliyinin təqdim etdiyi məlumata əsasən 2017-ci ildə ona ayrılan 1283,0 min manat 

vəsaitin 1000,0 min manatı və ya 77,9%-i universal poçt rabitəsi xidmətlərinin 

göstərilməsi və digər tədbirlərlə bağlı yaranan zərərin örtülməsinə görə “Azərpoçt” 

MMC-yə, 200,0 min manatı və ya 15,6%-i xüsusi yayım avadanlıqlarının istismarı ilə 

bağlı xərclərin ödənilməsi üçün Azərbaycan Teleradio Şirkətinə və 83,0 min manatı və 

ya 6,5%-i informasiya ehtiyatlarının və fərdi məlumatların informasiya sistemlərinin 

dövlət reyestrinin aparılması üçün Məlumat Hesablama Mərkəzinə yönəldilmişdir. 

 “Nəqliyyat və rabitə” bölməsi üzrə 2017-ci ildə dövlət büdcəsindən maliyyələşən 

12 təşkilat üzrə ümumilikdə nəzərdə tutulan 101838,1 min manat məbləğində təyinat 

101473,4 min manat icra edilərək il ərzində istifadə edilməyən 364,7 min manat vəsait 

təyinatın 0,4%-ni təşkil etməklə ilin sonunda büdcəyə qaytarılmışdır. Bu bölmə üzrə 

hesabat dövrünün sonuna debitor borclar 11455,6 min manat və ya xərclənən vəsaitin 
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11,3%-ni və kreditor borclar 11968,9 min manat və ya xərclənən vəsaitin 11,8%-ni təşkil 

etmişdir.  

 

“Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 

2017-ci il 30 iyun tarixli 754-VQD nömrəli Qanunun tətbiqi və “Azərbaycan 

Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-ci il 27 dekabr 

tarixli 1180 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 13 iyul tarixli 1526 nömrəli Fərmanı ilə “İqtisadi 

fəaliyyət” bölməsi üzrə 793007,8 min manat vəsait təsdiq edilmişdir.  

2017-ci ildə “İqtisadi fəaliyyət” bölməsi üzrə xərclərin ÜDM-də xüsusi çəkisi 1,1% 

olmaqla 2015-2016-cı illərin göstəriciləri ilə müqayisədə müvafiq olaraq 0,5 faiz bəndi və 

0,6 faiz bəndi çox, dövlət büdcəsinin ümumi xərclərində xüsusi çəkisi isə 4,4% təşkil 

etməklə həmin illərin göstəricilərindən uyğun olaraq 3 faiz bəndi və 2,6 faiz bəndi 

çoxdur.  

“İqtisadi fəaliyyət” bölməsi üzrə 2017-ci ilə təsdiq edilmiş vəsaitin 17483,0 min 

manat az icra edilməsi iqtisadi və kommersiya fəaliyyətinə aid olan xərclər üzrə təyinatın 

6753,8 min manat az və ya 96,3% və iqtisadi fəaliyyətin digər sahələrinə aid olan 

xərclər üzrə təyinatın 10729,2 min manat az və ya 98,2% səviyyəsində icra edilməsidir 

(Cədvəl 36).  

 

Cədvəl 36. İqtisadi fəaliyyət üzrə xərclərin icra vəziyyətinin təhlili, min manatla  
 

Bölmə, köməkçi bölmə, 
paraqraf və təşkilatların 

adları 

2016-cı il 
üzrə icra 

2017-ci il üzrə 
2017-ci il üzrə icranın 
2016-cı ilin icrası ilə 

müqayisəsi 

Təyinat 
İcra 

mütləq nisbi 
məbləğ %-lə 

"İqtisadi fəaliyyət" 
bölməsi 

319799,8 793007,8 775524,8 97,8 455725,0 
2,4 dəfə 

çox 

"İqtisadi və kommersiya 
fəaliyyəti " köməkçi bölməsi 

205979,3 185000,0 178246,2 96,3 -27733,1 86,5 

"Digər fəaliyyət" paraqrafı 205979,3 185000,0 178246,2 96,3 -27733,1 86,5 

Azərbaycan 
Respublikasının İqtisadiyyat 
Nazirliyi 

69990,0 0,0 0,0  -69990,0  

Azərbaycan 
Respublikasının Əmlak 
Məsələləri Dövlət Komitəsi 

4993,5 25000,0 22315,3 16382,7 17321,8 
4,5 dəfə 

çox 
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"Aqrolizinq" ASC 32000,0 0,0 0,0  -32000,0  

"Azərbaycan İpoteka 
Fondu" ASC 

50000,0 0,0 0,0  -50000,0  

Maliyyə sağlamlaşdırılması 
tədbirləri, o cümlədən 
nəzarət zərfi dövlətə 
məxsus olan müəssisələrin 
nizamnamə kapitalının 
artırılması zərərin ödənil-
məsi də daxil olmaqla bəzi 
öhdəlik tənzimlənməsi 
təcrübə və tətbiqi 
tədqiqatlar və ekspertlərin 
cəlb olunması 

45108,0 0,0 0,0  -45108,0  

Informasiya Texnologiya-
larının İnkişafı Dövlət 
Fondu 

3887,8 0,0 0,0  -3887,8  

Qeyri-neft məhsullarının 
ixracı ilə məşğul olan 
şəxslərə ixrac təşviqinin 
ödənilməsi ilə bağlı xərclər 

0,0 10000,0 5930,9 59,3 5930,9  

Sosial mənzillərin tikintisi və 
ipoteka ilə bağlı xərclər 

0,0 150000,0 150000,0 100,0 150000,0  

"İqtisadi fəaliyyətin digər 
sahələri" köməkçi bölməsi 

113820,5 606668,4 595939,2 98,2 482118,7 
5,2 dəfə 

çox 

"İctimai-iaşə" paraqrafı 0,0 18000,0 18000,0 100,0 18000,0  

Azərbaycan 
Respublikasının 
Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi 

0,0 18000,0 18000,0 100,0 18000,0  

"Digər iqtisadi" fəaliyyət 
paraqrafı 

113820,5 588668,4 577939,2 98,2 464118,7 
5,2 dəfə 

çox 

Azərbaycan 
Respublikasının İqtisadiyyat 
və Sənaye Nazirliyi 

0,0 0,0 0,0  0,0  

Azərbaycan 
Respublikasının Nəqliyyat, 
Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyi 

0,0 500,0 491,8 98,4 491,8  

Azərbaycan 
Respublikasının Əmlak 
Məsələləri Dövlət Komitəsi 

772,9 1125,5 1125,5 100,0 352,6 145,6 

Dövlət müəssisələrinin 
fəaliyyəti ilə əlaqədar 
zərərin tənzimlənməsi və 
maliyyə sağlamlaşdırılması 
tədbirləri ilə bağlı xərclər 

0,0 0,0 0,0  0,0  
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Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti 
yanında Vətəndaşlara 
Xidmət və Sosial 
innovasiyalar üzrə Dövlət 
Agentliyi 

0,0 6042,8 6042,8 100,0 6042,8  

Maliyyə sağlamlaşdırılması 
tədbirləri, o cümlədən 
nəzarət zərfi dövlətə 
məxsus olan müəssisələrin 
nizamnamə kapitalının 
artırılması zərərin 
ödənilməsi də daxil olmaqla 
bəzi öhdəlik tənzimlənməsi 
təcrübə və tətbiqi 
tədqiqatlar və ekspertlərin 
cəlb olunması 

106193,6 10000,0 9998,0 99,98 -96195,6 9,4 

Xarici qrantlar hesabına 
həyata keçirilən layihələr 

6854,0 20000,0 9676,6 48,4 2822,6 141,2 

Bir sıra dövlət 
müəssisələrində islahatların 
aparılması ilə bağlı texniki 
iqtisadi əsaslandırmanın 
hazırlanması xərcləri 

0,0 5000,0 5000,0 100,0 5000,0  

Əmanətlərin sığortalanması 
Fondu 

0,0 546000,0 545604,5 99,9 545604,5  

"İqtisadi Fəaliyyət Sahələri 
üzrə Təcrübə və Tətbiqi 
Tədqiqatlar" köməkçi 
bölməsi 

0,0 1339,4 1339,4 100,0 1339,4  

"İqtisadi İslahatların Təhlili 
və Kommunikasiya 
Mərkəzi" publik hüquqi şəxs 

0,0 1339,4 1339,4 100,0 1339,4  

 

“İqtisadi fəaliyyət” bölməsinə ayrılmış 775524,8 min manat məbləğində vəsaitin 

iqtisadi təsnifat üzrə 54515,3 min manatı və ya 7%-i subsidiyalar və cari transferlər üzrə 

ödənişlər, 545604,5 min manatı və ya 70,4%-i qrantlar və digər ödənişlərə və 175405,1 

min manatı və ya 22,6%-i digər xərclərə yönəldilərək xərc edilmişdir. 

Bölmə üzrə icra edilməmiş vəsaitin 82,3%-i digər xərclərin, 15,4%-i subsidiya və 

cari transfertlər üzrə xərclərin, qalan 2,3%-i isə qrantlar üzrə ödənişlərin payına düşür.  

Bu bölmə üzrə xərclənən vəsaitin 178246,2 min manatı və ya 23%-i “İqtisadi və 

kommersiya fəaliyyəti” köməkçi bölməsi, 595939,2 min manatı və ya 76,8%-i “İqtisadi 

fəaliyyətin digər sahələri” köməkçi bölməsi və 1339,4 min manatı və ya 0,2%-i “İqtisadi 

fəaliyyət sahələri üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar” köməkçi bölməsi üzrə istifadə 

edilmişdir. 

“İqtisadi və kommersiya fəaliyyəti” köməkçi bölməsi üzrə 2017-ci il üçün 

185000,0 min manat təsdiq edilmiş, 178246,2 min manat məbləğində (təyinatdan 
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6753,8 min manat az) və ya 96,3% səviyyəsində icra olunmuşdur ki, bu da 2015-ci ilin 

müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 23373,6 min manat və ya 11,6% və 2016-cı ilə 

nisbətən 27733,1 min manat və ya 13,5% azdır. Bu köməkçi bölmə üzrə xərclənən 

vəsaitlər tam həcmdə “Digər fəaliyyət” paraqrafı üzrə nəzərdə tutulan xərcləri əhatə 

etmişdir. 

İcra edilmiş 178246,2 min manat vəsaitin 22315,3 min manatı və ya 12,5%-i 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin təşkili 

və mülkiyyət hüquqlarının qorunmasına, 150000,0 min manatı və ya 84,2%-i 

Azərbaycan Respublikasında əhalinin mənzilə olan tələbatının ödənilməsi və 

vətəndaşların güzəştli şərtlərlə mənzil əldə etməsi ilə bağlı tədbirlərə, 5930,9 min 

manatı və ya 3,3%-i qeyri-neft məhsullarının ixracı ilə ağlı tədbirlərin maliyyələşdirilməsi 

məqsədilə məşğul olan şəxslərə ixrac təşviqinin ödənilməsi ilə bağlı xərclərə icra 

olunmuşdur.  

"İqtisadi və kommersiya fəaliyyəti” köməkçi bölməsi  üzrə xərclənmiş 178246,2 

min manat məbləğində vəsaitin iqtisadi təsnifat üzrə 22315,3 min manatı və ya 12,5%-i 

subsidiyalar və cari transfertlər üzrə ödənişlərdən və 155930,9 min manatı və ya 87,5%-

i digər xərclər üzrə ödənişlərdən ibarət olmuşdur. 

 Bu köməkçi bölmədən qeyri-neft məhsullarının ixracı ilə məşğul olan şəxslərə 

ixrac təşviqinin ödənilməsi ilə bağlı xərclər üzrə nəzərdə tutulan 10000,0 min manat 

məbləğində təyinat 5930,9 min manat və ya 59,3% səviyyəsində icra edilmişdir. 2017-ci 

il ərzində 28 ölkəyə ümumilikdə 29,7 milyon ABŞ dolları dəyərində qeyri-neft 

məhsullarının ixracına görə ixrac təşviqinin alınması üçün İqtisadiyyat Nazirliyinə 

sahibkarlıq subyektlərindən daxil olmuş 501 müraciət üzrə ümumilikdə 2,9 milyon manat 

məbləğində ixrac təşviqinin ödənilməsi həyata keçirilmişdir ki, bu da həmin məqsəd 

üçün xərc edilmiş vəsaitin 49,5%-ni təşkil edir. Həmin vəsaitin qalan 2994,9 min manatı 

və ya 50,5%-i qeyri-neft məhsullarının ixracı ilə məşğul olan şəxslərə ixrac təşviqinin 

aparılması ilə bağlı “Made in Azerbaijan” brendinin təşviqi istiqamətində tədbirlərin 

həyata keçirilməsi (Bolqarıstanın “Avropa 2001” jurnalında “Made in Azerbaijan” 

brendinin yerləşdirilməsi, “Azərbaycan şirələri” və “Azərbaycan meyvələri” videoçarxın 

çəkilişi və bu çarxın “Rossiya 24” federal televiziya kanalında yayımlanması, “Buta 

Airways” şirkətinin bort jurnallarında, “Duty Free” mağazalarında və digər yerlərdə 

“Made in Azerbaijan” brendinin yerləşdirilməsi və yayılması və s.) ilə bağlı xərclərin 

ödənilməsinə yönəldilmişdir.  
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2017-ci ildə sosial mənzillərin tikintisi və ipoteka ilə bağlı xərclərin 

maliyyələşdirilməsi üçün 150000,0 min manat məbləğində vəsait təsdiq edilmiş və 

100,0% səviyyəsində icra edilmişdir.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 25 dekabr tarixli 1760 nömrəli 

Fərmanının 1-ci bəndinə müvafiq olaraq "Azərbaycan İpoteka Fondu" Açıq Səhmdar 

Cəmiyyətinin və “Azərbaycan Respublikasının Kredit Zəmanət Fondu” Açıq Səhmdar 

Cəmiyyətinin birləşməsi formasında yenidən təşkili yolu ilə "Azərbaycan 

Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu" qeyri-kommersiya hüquqi şəxsi 

yaradılmış və həmin Fərmanın 2-ci bəndi ilə Azərbaycan Respublikasının İpoteka və 

Kredit Zəmanət Fondunun Nizamnaməsi təsdiq edilmişdir. Fondun Nizamnaməsinin 

6.2-ci bəndinə əsasən nizamnamə kapitalı 466,0 milyon manat elan olunmuşdur. 2017-

ci ilin sonuna nizamnamə kapitalının 366,0 milyon manat məbləğində olan hissəsi 

formalaşmışdır. 

“Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-

cı il 27 dekabr tarixli 1180 nömrəli Fərmanının 1.13.1.2-ci yarımbəndində “Azərbaycan 

Respublikasında əhalinin mənzilə olan tələbatının ödənilməsi və vətəndaşların güzəştli 

şərtlərlə mənzil əldə etməsi” üçün nəzərdə tutulmuş 100,0 milyon manatdan 50,0 milyon 

manat məbləğində vəsait Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 24 fevral 2017-

ci il tarixli 145s nömrəli Sərəncamı ilə “Azərbaycan İpoteka Fondu” Açıq Səhmdar 

Cəmiyyətinə ayrılmışdır.  

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 10 may 2017-ci il tarixli 307s 

nömrəli Sərəncamı ilə Cəmiyyət üçün ayrılmış 50,0 milyon manat məbləğində vəsaitin 

20,0 milyon manatının vətəndaşların “MİDA” MMC-nin sərəncamında olan mənzilləri 

güzəştlə əldə etməsinə yönəldilməsi müəyyən edilmişdir. 

Fondun təqdim etdiyi məlumatlara əsasən “MİDA” MMC-nin sərəncamında olan 

mənzillərin satışı hal hazırki dövrədək reallaşmadığı üçün vəsaitlərin istifadəsinə 

başlanılmamışdır. Vətəndaşların “MİDA” MMC-nin sərəncamında olan mənzilləri 

güzəştlə ipoteka kreditləri vasitəsilə əldə etməsi üçün nəzərdə tutulmuş vəsait Fondun 

07 may 2018-ci il tarixinə müxbir hesabında saxlanılır. 

Fondun vəsaitləri dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitlər, habelə Fondun fəaliyyəti 

üzrə cəlb edilmiş maliyyə resursları hesabına formalaşmışdır. Dövlət büdcəsindən 

ayrılmış vəsaitlər qanunvericiliyə uyğun olaraq yalnız güzəştli ipoteka kreditlərinin 

yenidən maliyyələşdirilməsinə yönəldilir. 
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2017-ci ilin əvvəlinə yenidən maliyyələşdirilmiş ipoteka kreditlərinin müvəkkil kredit 

təşkilatlarında qalığı 532450,12 min manat məbləğində olmuş, il ərzində Fond 

tərəfindən yenidən maliyyələşdirilmiş ipoteka kreditləri 113820,19 min manat 

məbləğində (o cümlədən 62980,91 min manat məbləğində 1067 adi, 50839,28 min 

manat məbləğində 788 güzəştli kredit) olmaqla, Fonda 42033,84 min manat məbləğində 

ipoteka kreditləri üzrə əsas borc ödənilmiş və ilin sonuna ipoteka kredit portfeli 

604236,47 min manat (o cümlədən 390806,30 min manat məbləğində 1971 adi 

kreditlər, 213430,17 min manat məbləğində 5516 güzəştli kreditlər) təşkil etmişdir. 

2017-ci ildə Fond tərəfindən gəlirlik səviyyəsi 4,5-17,3% olmaqla 234,2 milyon 

manat nominal məbləğində 2 342 027 ədəd dövlət istiqrazları alınmışdır. 2017-ci il 31 

dekabr tarixinə dövlət istiqrazları portfelinin qalığı 188,6 milyon manat, depozit 

portfelinin qalığı isə 56,0 mln manat təşkil etmişdir. Eyni zamanda Fond tərəfindən 

nizamnaməsinə uyğun olaraq vəsaitlərin cəlb olunması məqsədilə 265,0 milyon manat 

məbləğində qiymətli kağızların emissiyasını və yerləşdirilməsini həyata keçirmişdir. 

Hesabat ili ərzində Fond tərəfindən 65,4 milyon manat məbləğində vəsait tədavül 

müddətləri üzrə öhdəliklərin təmin edilməsi üçün ödənilmişdir. 2017-ci il 31 dekabr 

tarixinə Fondun dövriyyədə olan istiqrazlarının həcmi 534,6 milyon manat təşkil etmişdir. 

Nəticə etibarı ilə qeyd etmək olar ki, hesabat ilində Fond tərəfindən vəsaitlərinin 

ipoteka kreditlərinə olan tələbata uyğun olaraq ipoteka kreditlərinin müvəkkil kredit 

təşkilatları vasitəsilə maliyyələşdirməsilə yanaşı əvvəlki ildə olduğu kimi, dövlət 

istiqrazlarının alınmasına, habelə banklarda depozit qoyuluşuna üstünlük verilmişdir.  

“İqtisadi fəaliyyətin digər sahələri” köməkçi bölməsi üzrə 606668,4 min manat 

məbləğində təyinata qarşı icra 595939,2 min manat və ya 98,2% (təyinatdan 10729,2 

min manat az) təşkil etmişdir ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 458197,0 min manat və 

ya 4,3 dəfə, 2016-ci ilə nisbətən isə 482118,7 min manat və ya 5,2 dəfə çoxdur.  

“İqtisadi fəaliyyətin digər sahələri” köməkçi bölməsi üzrə xərclənən 595939,2 min 

manat vəsaitin 18000,0 min manatı və ya 3,0%-i “Şahdağ Turizm” MMC-nin ictimai iaşə 

fəaliyyətindən yaranan zərərin bağlanılması üçün Azərbaycan Respublikasının 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə, 491,8 min manatı və ya 0,1%-i Azərbaycan 

Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə, 1125,5 min manatı 

və ya 0,2%-i Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə, 6042,8 

min manatı və ya 1%-i Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Vətəndaşlara 

Xidmət və İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinə, 9998,0 min manatı və ya 1,7%-i 

maliyyə sağlamlaşdırılması tədbirləri, o cümlədən nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan 
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müəssisələrin nizamnamə kapitalının artırılması, həmin müəssisələrin fəaliyyəti ilə 

əlaqədar zərərin ödənilməsi də daxil olmaqla bəzi öhdəliklərin tənzimlənməsi, təcrübə 

və tətbiqi tədqiqatlar və ekspertlərin cəlb edilməsi üçün nəzərdə tutulan tədbirlərin 

maliyyələşdirilməsinə, 9676,6 min manatı və ya 1,6%-i xarici qrantlar hesabına həyata 

keçirilən layihələrə, 5000,0 min manatı və ya 0,8%-i bir sıra dövlət müəssisələrində 

islahatların aparılması ilə bağlı texniki-iqtisadi əsaslandırlmaların hazırlanması 

xərclərinin ödənilməsinə, 545604,5 min manatı və ya 91,6%-ı ləğv prosesində olan 

bankların qorunan əmanətçilərinə kompensasiya ödənilməsi məqsədilə Əmanətlərin 

Sığortalanması Fonduna nizamnamə kapitalının artırılmasına yönəldilmişdir.  

Bu köməkçi bölmənin “Maliyyə sağlamlaşdırılması tədbirləri, o cümlədən 

nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan müəssisələrin nizamnamə kapitalının 

artırılması, həmin müəssisələrin fəaliyyəti ilə əlaqədar zərərin ödənilməsi də daxil 

olmaqla bəzi öhdəliklərin tənzimlənməsi, təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar və 

ekspertlərin cəlb edilməsi” ilə bağlı xərclər üzrə 10000,0 min manat məbləğində 

nəzərdə tutulan təyinat 9998,0 min manat və ya 2,0 min manat az olmaqla 99,98% 

səviyyəsində icra olunmuşdur. Həmin vəsaitin 92,0%-i “Bakı Metropoliteni” QSC, 

8,0%-i Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası tərəfindən 

xərclənmişdir.  

Bu köməkçi bölmənin qeyd edilən paraqrafından xarici qrantlar hesabına 

həyata keçirilən layihələrə nəzərdə tutulmuş 20000,0 min manat məbləğində təyinat 

9676,6 min manat məbləğində və ya 48,4% səviyyəsində icra edilmiş, 2015-ci illə 

müqayisədə bu, 10323,4 min manat və ya 2 dəfə az, 2016-cı illə müqayisədə isə 2822,6 

min manat və ya 41,2% çoxdur. Həmin vəsaitin 1128,7 min manatı və ya 11,7%-i Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi, 74,8 min manatı və ya 0,8%-i Ədliyyə Nazirliyi, 4997,8 min 

manatı və ya 51,6%-i İqtisadiyyat Nazirliyi və 3475,3 min manatı və ya 35,9%-i 

Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən icra 

edilmişdir. 

Bu paraqrafdan bir sıra dövlət müəssisələrində islahatların aparılması ilə 

bağlı texniki-iqtisadi əsaslandırlmaların hazırlanması xərclərinin ödənilməsinə 

5000,0 min manat məbləğində vəsait təsdiq edilmiş və “Maliyyə təşkilatları üzrə 

ödənişlər” bölməsi üzrə olmaqla 100,0% səviyyəsində icra olunmuşdur.  

Bu vəsait “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 

fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 4 dekabr 2017-ci il tarixli Fərmanı ilə “ASK” ASC-nin nizamnamə 
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kapitalının artırılmasına yönəldilmişdir. Subsidiyalar üzrə ödənişlərdən ibarət olan həmin 

vəsait 2017-ci ildə maliyyə təşkilatları üzrə müvafiq ödənişlərin maliyyələşdirilməsi üçün 

“Sənaye Kooperasiya” MMC-yə subsidiya verilməklə xərc edilmişdir. 

“İqtisadi fəaliyyətin digər sahələri” köməkçi bölməsindən Əmanətlərin 

Sığortalanması Fonduna 546000,0 min manat məbləğində vəsait təsdiq olunmuşdur. 

Bu vəsait nizamnamə kapitalının artırılması məqsədilə ayrılmış və 545604,5 min manat 

(395,5 min manat az) məbləğində və ya 99,9% səviyyəsində icra edilmişdir. Fondun 

nizamnamə kapitalının artırılması məqsədi ilə 2017-ci ildə Əmanətlərin Sığortalanması 

Fonduna büdcədən ayrılan vəsaitdən 20.07.2017-ci il tarixində 260,0 milyon manat, 

24.07.2017-ci tarixdə 40,0 milyon manat, 25.07.2017-ci il tarixdə 40,0 milyon manat, 

26.07.2017-ci il tarixdə 60,0 milyon manat, 27.07.2017-ci il tarixdə 60,0 milyon manat, 

28.07.2017-ci il tarixdə 60,0 milyon manat və 10.08.2017-ci il tarixdə isə 25,6 milyon 

manat, cəmi 545,6 milyon manat məbləğində vəsait Maliyyə Nazirliyi tərəfindən Fondun 

müxbir hesabına köçürülmüşdür. Fond 31.08.2017-ci il tarixinə sığorta hadisəsi baş 

verən banklarda (“Atrabank” ASC, “Bank of Azerbaijan” ASC, QSC “Bank Standard” KB, 

“Dekabank” KB ASC, “Gəncəbank” ASC, “Kredobank” ASC, “Qafqaz İnkişaf Bankı” 

ASC, “Texnikabank” ASC, “Zaminbank” ASC, “Royalbank” ASC, “Yunayted Kredit Bank” 

ASC və “Parabank” ASC) 24638 qorunan əmanətçiyə AZN ekvivalentində 761088,7 min 

manat və ya hesablanmış kompensasiyanın 98,7%-i (o cümlədən 11068 nəfər qorunan 

əmanətçiyə milli valyutada 238072,6 min manat, 12679 nəfər qorunan əmanətçiyə xarici 

valyutada 320727,6 min ABŞ dolları və 891 nəfər qorunan əmanətçiyə 7776,9 min Avro) 

məbləğində kompensasiya ödənişləri həyata keçirilmişdir. Ödənilmiş kompensasiya 

məbləğinin 545604,5 min manatı və ya 71,7%-i dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait 

hesabına, 215484,.2 min manatı və ya 28,3%-i isə reqress qaydasında Ləğv prosesində 

olan banklardan daxil olan sığorta haqları və onların likvid vəsaitləri hesabına Fond 

tərəfindən həyata keçirilmişdir.  

 “İqtisadi fəaliyyət” bölməsi üzrə 7 müəssisə və təşkilatdan alınan hesabatlara 

əsasən 2017-ci ilin sonuna 285,1 min manat məbləğində debitor və 0,2 min manat 

məbləğində kreditor borc yaranmışdır ki, bu da “İqtisadi və kommersiya fəaliyyəti” 

köməkçi bölməsinin payına düşür.   

 

“Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 

2017-ci il 30 iyun tarixli 754-VQD nömrəli Qanununa əsasən “Əsas bölmələrə aid 
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edilməyən xidmətlər” bölməsi üzrə 1554279,4 min manat təsdiq edilmişdir. İcra 

prosesində həmin məbləğ 92650,0 min manat artırılaraq 1646929,4 min manat 

müəyyən edilmişdir. Dəyişiklik “Ehtiyat fondları” köməkçi bölməsi üzrə xərclərin 99050,0 

min manat artırılması və “Əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər” köməkçi bölməsi 

üzrə xərclərin 6400,0 min manat azaldılması ilə ifadə olunur. Qeyd edək ki, "Ehtiyat 

fondlar" köməkçi bölməsi üzrə artım büdcə xərclərinin əsasən digər funksional 

bölmələrində birdəfəlik təyinatlı xərclərdə qənaət olunmuş məbləğlərin hesabına həyata 

keçirilmişdir.  

Beləliklə, 2017-ci ilin dövlət büdcəsində “Əsas bölmələr aid edilməyən xidmətlər” 

bölməsi üzrə 1646929,4 min manat məbləğində müəyyən edilmiş təyinata qarşı icra 

1614638,2 min manat və ya 32291,2 min manat az olmaqla 98,0% təşkil etmişdir. Bu 

xərclər üzrə icra 2015-ci illə müqayisədə 738644,4 min manat və ya 31,4% və 2016-ci 

ilə nisbətən 8777,0 min manat və ya 0,5% azdır.  

Bu bölmənin xərclərinin dövlət büdcəsinin ümumi xərclərində xüsusi çəkisi 9,1% 

təşkil etmişdir ki, bu da 2015-ci ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 4,0 faiz bəndi az 

və 2016-cı ilə nisbətən 0,1 faiz bəndi çox olmuşdur. 2017-ci ildə “Əsas bölmələrə aid 

edilməyən xidmətlər” bölməsi üzrə xərclərin ÜDM-ə nisbəti 2,3% təşkil etmişdir ki, bu da 

2015-ci ilin müvafiq göstəricisindən 2,0% bəndi və 2016-cı ilə nisbətən 0,4 faiz bəndi 

aşağı olmuşdur 

2017-ci ilin dövlət büdcəsində “Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər” bölməsi 

üzrə xərc edilmiş 1614638,2 min manat vəsaitin 396209,5 min manatı və ya 24,5%-i 

“Ehtiyat fondları”, 297000,0 min manatı və ya 18,4%-i “Məqsədli büdcə fondları” və 

921428,7 min manatı və ya 57,1%-i “Əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər” 

köməkçi bölmələri üzrə icra edilmişdir. 

 

Cədvəl 37.Əsas bölmələrə aid edilməyən xərclərin icra vəziyyəti, min manatla 

 

Bölmə, köməkçi bölmə, 
paraqraf və təşkilatların 

adları 

2016-cı il 
üzrə icra 

2017-ci il üzrə 2016-cı illə  
müqayisədə 

təyinat 
İcra 

məbləğ %-lə mütləq nisbi 

“Əsas bölmələrə aid 
edilməyən xidmətlər” bölməsi 

1623415,2 1646929,4 1614638,2 98,0 -8777,0 99,5 

“Ehtiyat fondlar” köməkçi 
bölməsi 

1110453,6 400550,0 396209,5 98,9 -714244,1 35,7 

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Administrasiyası 

281480,8 200000,0 197500,2 98,8 -83980,6 70,2 

Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti 

828972,8 200550,0 198709,3 99,1 -630263,5 24,0 
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“Məqsədli Büdcə Fondları” 
köməkçi bölməsi 

261000,0 297000,0 297000,0 100 36000,0 113,8 

“Avtomobil yolları” məqsədli 
büdcə fondu” paraqrafı 

261000,0 297000,0 297000,0 100 36000,0 113,8 

“Azəravtoyol” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyəti 

261000,0 297000,0 297000,0 100 36000,0 113,8 

“Əsas bölmələrə aid 
edilməyən sair xərclər” 
köməkçi bölməsi 

251961,6 949379,4 921428,7 97,1 669467,1 
3,7 

dəfə 
çox 

“Məhkəmənin qərarına 
əsasən fiziki şəxslərə dəymiş 
maddi və mənəvi ziyanın 
ödənilməsi” paraqrafı 

20597,1 10026,0 9436,3 94,1 -11160,8 45,8 

Azərbaycan Respublikasının 
Maliyyə Nazirliyi 

3212,3 10000,0 9410,3 94,1 6198,0 
2,9 

dəfə 
çox 

Valyuta məzənnəsinin 
tənzimlənməsi 

17384,8 0,0 0,0   -17384,8   

Yerli icra hakimiyyəti orqanları 0,0 26,0 26,0 100 26,0   

"Aztəminatlı şəxslərə cinayət 
işləri üzrə müttəhimlərə və 
inzibati qaydada tutulmuş 
şəxslərə hüquqi yardım 
göstərilməsi, məhkəmə 
prosesində iştirak edən və sairə 
haqqının ödənilməsi" paraqrafı 

1150,9 1426,8 1320,1 92,5 169,2 114,7 

Azərbaycan Respublikasının 
Maliyyə Nazirliyi 

1150,9 1426,8 1320,1 92,5 169,2 114,7 

“Müxtəlif xərclər” paraqrafı  229805,3 933426,1 908535,4 97,3 678730,1 
4 dəfə 
çox 

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Administrasiyası 

0,0 1003,2 999,2 99,6 999,2   

Azərbaycan Respublikasının 
İqtisadiyyat Nazirliyi 

38452,9 7725,0 7699,3 99,7 -30753,6 
5 dəfə 

az 

Azərbaycan Respublikasının 
Maliyyə Nazirliyi 

3467,7 21752,2 12398,7 57,0 8931,0 
3,5 

dəfə 
çox 

Yerli icra hakimiyyəti orqanları 1445,8 2126,5 1741,6 81,9 295,8 120,5 

Bakı şəhər İcra Hakimiyyətinin 
tabeliyində olan Xarici Əlaqələr 
və İnvestisiya Proqramları 
Departamenti 

456,9 497,9 466,7 93,7 9,8 102,1 

Səfərbərlik ehtiyatları anbarları 100,8 124,9 109,7 87,8 8,9 108,8 

Ehtiyat idarəetmə məntəqələri 28,4 38,5 33,2 86,2 4,8 116,9 
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Dövlət büdcəsindən 
maliyyələşən təşkilatların 
büdcədənkənar xərcləri 

2437,4 6608,6 4088,8 61,9 1651,4 167,8 

Fövqəladə halların nəticələrinin 
aradan qaldırılması 

24973,7 20000,0 19467,8 97,3 -5505,9 78,0 

Beynəlxalq və ölkə səviyyəli 
tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı 
xərclər  

15551,2 20000,0 19049,9 95,2 3498,7 122,5 

Yerli xərclərdə nəzərdə 
tutulmayan zəruri sosial-iqtisadi 
və digər təyinatlı tədbirlərin 
maliyyələşdirilməsi ilə bağlı 
xərclər 

11521,3 11649,4 11432,4 98,1 -88,9 99,2 

Kommunal –kommunikasiya 
xidmətləri və digər tədbirlər 

2794,9 125000,0 117076,2 93,7 114281,3 
42 dəfə 

çox 

Ünvanlı dövlət sosial yardımı 
alan aztəminatlı ailələrin 
əmlakının, dövlətə məxsus 
əmlakın və dövlət büdcəsindən 
maliyyələşən təşkilatlara məxsus 
nəqliyyat vasitələrinin icbari 
siğortası 

2000,0 10200,0 8891,9 87,2 6891,9 
5 dəfə 
çox 

Sosial-iqtisadi və digər zəruri 
tədbirlərin maliyyələşdirilməsi ilə 
bağlı xərclər  

63374,1 9700,0 9700,0 100,0 -53674,1 
6,5 

dəfə az 

Valyuta məzənnəsinin 
tənzimlənməsi 

63200,0 0,0 0,0   -63200,0   

İslahatlarla bağlı xərclər 0,0 697000,0 695380,0 99,8 695380,0   

“Valyuta konvertasiyası üzrə 
xərclər” paraqrafı 

195,6 4000,0 1706,6 42,7 1511,0 
8 dəfə 
çox  

“Azərbaycan Respublikasının 
beynəlxalq kredit reytinqinin 
müəyyən olunması ilə bağlı 
xərclər” paraqrafı 

212,6 500,5 430,3 86,0 217,7 
2 dəfə 
çox 

 

“Ehtiyat fondları” köməkçi bölməsi üzrə 2017-ci il üçün müəyyən edilmiş 

400550,0 min manat təyinat 396209,5 min manat məbləğində və ya 98,9% (yaxud 

4340,5 min manat az) icra olunmuşdur. 2017-ci ildə “Ehtiyat fondları” köməkçi 

bölməsinin xərcləri üzrə icra 2015-ci illə müqayisədə 53689,6 min manat və ya 11,9% 

və 2016-c illə müqayisədə isə 714244,1 min manat və ya 64,3 % azdır. 

Ehtiyat fondları köməkçi bölməsində xərclənən vəsaitin 197500,2 min manatı və 

ya 49,8%-i Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondunun və 198709,3 min 

manatı və ya 50,2%-i dövlət büdcəsinin ehtiyat fondunun payına düşür. 
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Hər iki ehtiyat fondunun icrası ilə ətraflı təhlil Rəyin müvafiq bölməsində əks 

etdirilmişdir.  

“Məqsədli Büdcə Fondları” köməkçi bölməsi üzrə dövlət büdcəsində 297000,0 

min manat vəsait nəzərdə tutularaq xərc edilmiş və icra səviyyəsi 100,0% təşkil 

etmişdir. Bu, 2015-ci ilin icrasına nisbətən 153000,0 min manat və ya 34,0% az və 

2016-cı ilin icrasına nisbətən 36000,0 min manat və ya 13,8% çoxdur. Köməkçi bölmə 

üzrə vəsait tam məbləğdə “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fonduna yönəldilmişdir. 

Həmin vəsaitin 2816,0 min manatı və ya 0,9%-i Azərbaycan Avtomobil Yolları 

Dövlət Agentliyinin (keçmiş “Azəravtoyol” ASC) idarəetmə aparatının 

saxlanılmasına və 294184,0 min manatı və 99,1%-i avtomobil yollarının saxlanılması və 

istismarına xərclənmişdir. Hesabat ilində xərc edilmiş 297000,0 min manat vəsaitin 

iqtisadi təsnifat üzrə 61609,7 min manatı (20,7%-i) əməyin ödənişi xərclərinə, 149640,4 

min manatı (50,4%-i) malların (işlərin və xidmətlərin) satınalınmasına, 81466,4 min 

manatı (27,4%-i) faiz xərclərinə və 4283,5 min manatı (1,5%-i) digər xərclərin 

ödənilməsinə yönəldilmişdir. 

2017-ci ildə “Əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər” köməkçi bölməsi 

üzrə ilkin təyinat 955779,4 min manat nəzərdə tutulmuş, həmin təyinat il ərzində 6400,0 

min manat azaldılaraq təyinat 949379,4 min manat məbləğində müəyyən edilmişdir. 

Təyinata qarşı icra 921428,7 min manat olmuş və icra səviyyəsi 97,1% təşkil etmişdir. 

Bu köməkçi bölmə üzrə xərclənən vəsait 2015-ci ilin müvafiq göstəricisindən 531954,8 

min manat və ya 36,6% az, 2016-cı ilə nisbətən isə 669467,1 min manat və ya 3,7 dəfə 

çox olmuşdur.  

 “Əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər” köməkçi bölməsi üzrə xərclənən 

921428,7 min manat vəsaitin 19049,9 min manatı və ya köməkçi bölmə üzrə xərclərin 

2,1%-i beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı xərclərə, 19467,9 min 

manatı və ya köməkçi bölmə üzrə xərclərin 2,1%-i fövqəladə halların nəticələrinin 

aradan qaldırılması ilə bağlı xərclərə, 882910,9 min manatı və ya 95,8%-i digər 

xidmətlər üzrə xərclərə yönəldilmişdir. 

Bu köməkçi bölmə üzrə beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi ilə 

bağlı xərclərə nəzərdə tutulmuş 20000,0 min manat məbləğində vəsait 95,3% 

səviyyəsində olmaqla 19049,9 min manat məbləğində icra edilmişdir. Sərf edilmiş 

vəsaitin 7999,9 min manatı (42,0%-i) ilə Azərbaycan Respublikasının xaricdəki 

diplomatik nümayəndəliklərinin və konsulluqlarının fəaliyyəti ilə bağlı digər xərclər və 

11050,0 min manatı (58%-i) ilə beynəlxalq, ölkə səviyyəli və bu qəbildən olan digər 
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tədbirlər (Qazaxıstan Respublikasının Astana şəhərində keçirilmiş “EXPO-2017 

Gələcəyin Enerjisi” beynəlxalq sərgisində ölkəmizin iştirakı, 4-cü Ümumdünya 

Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu, IX Rostropoviç Beynəlxalq Musiqi Festivalı, 57-ci 

Venesiya Biennalesində Azərbaycan Pavilyonunun təşkili, Bakı şəhərində İqtisadi 

Əməkdaşlıq Təşkilatına (İƏT) üzv dövlətlərin korrupsiyaya qarşı mübarizə təşkilatlarının 

rəhbərlərinin və Ombudsmanlarının 3-cü iclası və s.) maliyyələşdirilmişdir. 

Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclərə 

yönəldilən 19467,9 min manat məbləğində vəsait illik təyinatın 97,3%-ə bərabər olmaqla 

tam həcmdə Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən baş 

vermiş fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılmasına xərc edilmişdir. 

Bu köməkçi bölmədən digər xidmətlər üzrə xərclərə yönəldilmiş 882910,9 min 

manat vəsaitin 999,2 min manatı və ya 0,1%-i İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi 

qarşısında Azərbaycan Respublikasının maraqlarının müdafiəsi və həmin məhkəmənin 

qərarlarının icrası ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, 

7699,3 min manatı və ya 0,9%-i yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələrinin, biometrik pasportların 

hazırlanması və lisenziya blanklarının çap edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının 

İqtisadiyyat Nazirliyinə, 25292,0 min manatı və ya 2,9%-i Azərbaycan Respublikasının 

Maliyyə Nazirliyinə, 4088,8 min manatı və ya 0,5%-i əsas bölmələrə aid edilməyən 

xidmətlər üzrə büdcədənkənar xərclərə, 8891,9 min manatı və ya 1%-i ünvanlı sosial 

yardım alan aztəminatlı ailələrin əmlakının, dövlətə məxsus əmlakın və dövlət 

büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlara məxsus nəqliyyat vasitələrinin icbari sığortası ilə 

bağlı xərclərə, 9700,0 min manatı və ya 1,0%-i sosial-iqtisadi və digər zəruri tədbirlərin 

maliyyələşdirilməsi ilə bağlı xərclərə, 117076,2 min manatı və ya 13,3%-i əsas 

bölmələrə aid edilməyən xidmətlər sahəsi üzrə kommunal, kommunikasiya xidmətləri və 

digər tədbirlərə, 695380,0 min manatı və ya 78,7%-i islahatlarla bağlı xərclərə, 11432,4 

min manatı və ya 1,3%-i yerli xərclərdə nəzərdə tutulmayan sosial-iqtisadi və digər 

təyinatlı tədbirlərə və 2351,1 min manatı və ya 0,3%-i şəhər və rayonlarda yerləşən 

səfərbərlik ehtiyatları anbarlarının, ehtiyat idarəetmə məntəqələrinin saxlanılması və 

digər tədbirlərə sərf edilmişdir.  

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə ayrılan 25292,0 min manat 

vəsaitin 9106,0 min manatı (36%) xüsusi müdafiə olunan sənədlərin çap edilməsinə, 

1706,6 min manatı (6,8%) valyuta konvertasiyasına, 3344,6 min manatı (13,2%) 

Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq kredit reytinqinin müəyyən olunması, digər 

işlərin qiymətləndirilməsi üçün ekspertlərin cəlb edilməsi və informasiya idarəetmə 
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sisteminin saxlanılmasına, 378,3 min manatı (1,5%) beynəlxalq mühasibat uçotu 

standartlarının tətbiqinə və 10756,4 min manatı (42,5%) məhkəmə qərarlarının icrası, 

məhkəmə prosesləri ilə bağlı göstərilən hüquqi yardım və digər xidmətlərə xərc 

edilmişdir.  

 İqtisadiyyat Nazirliyinə nəzərdə tutulan 7725,0 min manat məbləğində təyinat 

7699,3 min manat (25,7 min manat az) və ya 99,7% icra edilmiş, 2015-ci illə 

müqayisədə 7688,8 min manat və ya 733 dəfə çox və 2016-cı ilə nisbətən 30753,6 min 

manat və ya 5,0 dəfə az olmuşdur. 

Yerli xərclərdə nəzərdə tutulmayan zəruri sosial iqtisadi və digər təyinatlı 

tədbirlərin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı xərclər üzrə 11656,9 min manat məbləğində 

vəsait nəzərdə tutulmuşdur. 2017-ci il ərzində Maliyyə Nazirliyi tərəfindən icra 

prosesində həyata keçirilən əlavə dəyişiklik nəticəsində qeyd edilən məbləğ 7,5 min 

manat azaldılaraq 11649,4 min manat məbləğində müəyyən edilmiş və 11432,4 min 

manat məbləğində, yaxud 217,0 min manat və ya 1,9% az icra edilmişdir. Həmin vəsait 

baş kredit sərəncamçısı yerli icra hakimiyyətləri olmaqla, əsasən rayon və şəhər 

ərazilərində bəzi dövlət tədbirlərinin (Respublika günü, Milli Qurtuluş günü, dünya 

Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və digər bayram tədbirləri) keçirilməsinə, şəhər və 

rayonlarda yaşayan və ehtiyacı olan sakinlərə maddi yardımların edilməsinə, həmçinin 

bəzi hallarda (təbii fəlakət, yanğın və s. nəticəsində) əhaliyə dəyən zərərə görə onlara 

maddi yardımın edilməsinə, qanunvericiliyə zidd olmayan digər zəruri sosial-iqtisadi 

tədbirlərinin maliyyələşdirilməsinə yönəldilmişdir. 

 Ünvanlı sosial yardım alan aztəminatlı ailələrin əmlakının, dövlətə məxsus 

əmlakın və dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlara məxsus nəqliyyat 

vasitələrinin icbari sığortası ilə bağlı xərclər 11000,0 min manat məbləğində vəsait 

təsdiq edilsə də, icra prosesində həmin məbləğ 800,0 min manat azaldılaraq 10200,0 

min manat məbləğində müəyyən olunmuş və 8891,9 min manat, yaxud 1308,1 min 

manat və ya 12,8% az icra edilmişdir ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 11108,0 min 

manat və ya 55,5% az olsa da, 2016-cı illə müqayisədə 6891,9 min manat və ya 5,0 

dəfə çoxdur. 

Təqdim edilmiş məlumatlara görə, həmin vəsaitin 9,0%-i dövlət büdcəsinin 

ehtiyat fonduna yönəldilmiş, 24,0%-i Gənclər və İdman Nazirliyi, 38,2%-i Təhsil 

Nazirliyi, 25,3%-i Səhiyyə Nazirliyi, qalan 3,5%-i 4 qurum üzrə icra edilmişdir.  

Bu paraqraf üzrə sosial-iqtisadi və digər zəruri tədbirlərin maliyyələşdirilməsi 

ilə bağlı xərclər üzrə 9700,0 min manat məbləğində təsdiq edilmiş, həmin təyinata 



 
 

182 

 

qarşı icra 9700,0 min manat və ya 100% icra edilmişdir. Hesabat məlumatlarına əsasən 

həmin vəsait “Azərsu” ASC-yə yönəldilərək maşın və avadanlıqlardan ibarət qeyri-

maliyyə aktivlərinin alınmasına xərc edilmişdir.  

Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər sahəsi üzrə kommunal, 

kommunikasiya və digər tədbirlərə nəzərdə tutulmuş 125000,0 min manat 

məbləğində təyinat 117076,2 min manat (7923,8 min manat az) və ya 93,7% icra 

edilmişdir.  

2017-ci ilin dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərində aparılmış dəyişikliklər 

barədə məlumata əsasən kommunal, kommunikasiya və digər tədbirlərin 

maliyyələşdirilməsinə nəzərdə tutulan 125000,0 min manatdan 124967,2 min manatı 

Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə 26%, 

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinə 17,7%, “Azəristiliktəchizat” 

Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə 11,3%, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə 

6,4%, respublikanın rayon və şəhərlərinə - 5,8%, “Bakı Metropoliteni” Qapalı Səhmdar 

Cəmiyyətinə 2,8%, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinə 2,1%, Azərbaycan 

Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə 1,2% və qalan 26,7%-i digər 

qurumlara yönəldilmişdir.  

 “Əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər” köməkçi bölməsinin bu paraqrafına 

aid olan dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların büdcədənkənar xərcləri 

üzrə, dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı hesabata görə, 6608,6 min manat təyinata qarşı 

icra 4088,8 min manat və ya 61,9 % olmuş 2015-ci illə müqayisədə 2055,0 min manat 

və ya 2 dəfə, 2016-cı ilə nisbətən 1651,4 min manat və ya 67,8% çox olmuşdur. Bu 

xərclər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Fondları tərəfindən icra edilmişdir. 

Belə ki, Nazirliyin “Xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin idarə edilməsi 

və mühafizəsi üçün yaradılan müvafiq idarələrin xüsusi fondları” üzrə təsdiq 

edilmiş 280,0 min manat smetaya qarşı icra 188,7 min manat və ya 67,4% təşkil etmiş, 

hesabat dövrünün sonunda isə 720,6 min manat vəsait qalıq kimi saxlanılmışdır.  

Həmçinin, “Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Dövlət Fondu”nun xərcləri təsdiq 

edilmiş 4630,0 min manat vəsaitə qarşı icra 3063,1 min manat və ya 66,2% təşkil etmiş, 

01.01.2018-ci il tarixə 5380,9 min manat vəsait qalığı mövcud olmuşdur. 

“Meşələrin Qorunub Saxlanılması və Təkrar İstehsalı Fondu” üzrə təsdiq 

edilmiş 1050,0 min manat smetaya qarşı icra 842,5 min manat və ya (80,2%) olmuş, 

Fond üzrə ilin sonuna qalıq 568,1 min manat təşkil etmişdir. 
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“Mineral Xammal Bazasının Bərpası Dövlət Fondu” üzrə 2017-ci ildə smeta 

təsdiq olunmamış və maliyyələşmə açılmamışdır. Fond üzrə hesabat ilinin sonuna qalıq 

172,2 min manat təşkil etmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, “Su bioresurslarının artırılması, bərpası və mühafizəsi 

fondu haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 23 iyun 2016-cı il tarixli 962 nömrəli Fərmanı ilə yeni “Su 

bioresurslarının artırılması, bərpası və mühafizəsi fondu” yaradılmış, Fond 

haqqında Əsasnamə, o cümlədən Fondun vəsaitlərinin formalaşma mənbələri təsdiq 

edilmişdir. Hesabat ilində Fonda 63,1 min manat vəsait daxil olmuş il ərzində həmin 

vəsait xərclənməmiş və dövrün sonuna 83,3 min manat qalıq qalmışdır. 

Hesablama Palatası tərəfindən “Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Dövlət Fondu”nun 

vəsaitlərinin proqnozlaşdırılması və icrasına dair 2016-cı ildə aparılmış auditin 

nəticələrinə əsaslanaraq Fondun mədaxil mənbələri üzrə potensial gəlirlərin 

artırılmasını, gəlir və xərc smetası tərtib edilərkən debitor borcların nəzərə alınmasını, 

əvvəlki ildən qalan istifadə olunmamış vəsaitin Fondun gəlirlər hissəsində əksini 

tapmasını, dövlət büdcəsinin funksional təsnifatının ayrı-ayrı bölmə xərclərinin Fondun 

vəsaiti hesabına maliyyələşdirilməsi hallarının qarşısının alınmasını, Fondun 

vəsaitlərinin istifadəsinin təkmilləşdirilməsini və nəticəliliyinin artırılmasını, bunun 

müqabilində müvafiq sahələr üzrə büdcə vəsaitlərinə birbaşa tələbin azaldılmasını, 

analoji Fondlar üzrə vəsaitlərin istifadəsi mexanizminin təkmilləşdirilməsini, o cümlədən 

xərclərin müəyyən hədd çərçivəsində prioritetləşdirilməsini və Fondun vəsaitlərindən ilk 

növbədə yığımı təmin edən qurumlara birbaşa stimullaşdırılma tədbirlərinin 

maliyyələşdirilməsinə yönəldilməsini məqsədəuyğun hesab edirik.  

 

2017-ci ildə valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə yaranan fərq 

məbləği 56468,2 min manat təşkil etmişdir. Qeyd olunan məbləğ xəzinənin Mərkəzi 

Bankda, Dövlət Neft Fondunda və digər kommersiya banklarında olan xarici valyuta 

hesabları üzrə manatın xarici valyutalara nisbətən məzənnə dəyişməsi nəticəsində 

yaranmış itkidən ibarət olmuşdur. 

Dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim edilmiş hesabat məlumatlarında xarici 

valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə yaranan fərq məbləği Vahid Büdcə 

Təsnifatı ilə müəyyən edilmiş funksional bölmələrdə deyil, ayrı bölmə olaraq təqdim 

edilmişdir. 
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3.1.4.1. Ehtiyat Fondlarının icrası 

 

Hesabat ilində “Ehtiyat fondları” köməkçi bölməsi üzrə təsdiq edilmiş 301500,0 min 

manat məbləğ il ərzində 99050,0 min manat və ya 32,9% artırılmaqla dəyişdirilərək  və  

400550,0 min manat müəyyən edilmişdir. Köməkçi bölmə üzrə icra 396209,5 min manat 

təşkil etmişdir ki, bu da müəyyən olunmuş məbləğlə müqayisədə 4340,5 min manat 

azdır. Köməkçi bölmə üzrə icra səviyyəsi 98,9% təşkil etmişdir. 2017-ci ildə icra 

olunmuş məbləğ 2016-cı ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 714244,1 min manat və 

ya 2,8 dəfə azdır (Şəkil 9).  

 

Şəkil 9. 2014-2016-cı illərdə Ehtiyat fondların icrası 

 

 
2017-ci ildə Ehtiyat fondları üzrə icra edilmiş vəsaitin büdcə xərclərində xüsusi 

çəkisi isə 2,3% təşkil edir ki, bu da 2016-ci illə müqayisədə 4,0 faiz bəndi azdır. 

Hesabat ilində Ehtiyat fondlar üzrə icra edilmiş vəsait ümumilikdə 85 qurum üzrə 

140 layihəni (istiqamət) əhatə etmişdir. Ehtiyat fondlar üzrə vəsaitlərin icra səviyyəsi, 

demək olar ki, əksər qurumlar üzrə isə 100,0% səviyyəsində icra edilmişdir. Qeyd edək 

ki, Tərtər Rayon İcra Hakimiyyəti üzrə 20 çoxmənzilli binanın əsaslı təmiri və abadlıq 

quruculuq işlərinin davam etdirilməsi işləri üçün (29.11.2017-ci il tarixli 3419 nömrəli 

Ssərəncam) nəzərdə tutulmuş 3000,0 min manat vəsait isə il ərzində ümumiyyətlə xərc 

edilməmişdir.   
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu ölkənin sosial-iqtisadi 

həyatında mühüm əhəmiyyət kəsb edən tədbirlərin maliyyə mənbəyi rolu oymaqla 

hesabat ilində Prezidentin imzalanmış sərəncamları üzrə ayrılması nəzərdə tutulan 

202700,0 min manat məbləğində müəyyən edilmiş vəsaitə qarşı 97,4% və ya 197500,2 

min manat məbləğində səviyyəsində icra olunmuşdur. Bu vəsait  51 qurum üzrə 69 

layihəni (istiqamət) əhatə etmişdir (Cədvəl 38).  

 

Cədvəl 38. 2017-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondunun icrası, 
min manatla 

Təşkilatın adı 

2017-ci il dövlət büdcəsinin 
icrası haqqında hesabatda 

Layihənin sayı 

Sərəncama 
əsasən nəzərdə 
tutulmuş vəsait 

Xərc 
 

CƏMİ 202700,0 197500,2 69 

"Azəravtoyol" ASC 16 400,0 16 400,0 4 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 
16 000,0 16 000,0 1 

Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə 
Dövlət Komitəsi 13 000,0 12 509,3 2 

Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC 12 000,0 12 000,0 2 

Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyəti 10 500,0 10 475,6 2 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 
9 200,0 8 919,7 2 

Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti 7 000,0 6 999,9 2 

Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti 7 000,0 7 000,0 2 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 6 500,0 6 500,0 2 

Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət 
Dəstəyi Fondu 6 000,0 6 000,0 2 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər 
Kabineti 5 000,0 5 000,0 1 

Sumqayıt Şəhər Icra Hakimiyyəti 4 000,0 4 000,0 1 

İqtisadiyyat Nazirliyi 4 000,0 4 000,0 1 

Təhsil Nazirliyi 3 500,0 3 496,6 1 

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi 3 000,0 3 000,0 1 

Saatlı Rayon Icra Hakimiyyəti 3 000,0 3 000,0 1 

Yevlax Şəhər İcra Hakimiyyəti 3 000,0 3 000,0 1 

Gənclər Fondu  3 000,0 1 714,6 1 

Astara Rayon İcra Hakimiyyəti 3 000,0 2 996,8 1 

Şirvan Şəhər İcra Hakimiyyəti 3 000,0 3 000,0 1 

Balakən Rayon İcra Hakimiyyəti 3 000,0 3 000,0 1 

Zaqatala Rayon İcra Hakimiyyəti 3 000,0 2 978,2 2 

Qax Rayon İcra Hakimiyyəti 3 000,0 2 997,5 1 

Samux Rayon İcra Hakimiyyəti 3 000,0 3 000,0 2 

Göygöl Rayon İcra Hakimiyyəti 3 000,0 3 000,0 2 

Gədəbəy Rayon İcra Hakimiyyəti 3 000,0 3 000,0 1 
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Şəmkir Rayon İcra Hakimiyyəti 3 000,0 3 000,0 1 

Cəlilabad Rayon İcra Hakimiyyəti 3 000,0 2 993,7 2 

Gənclər və İdman Nazirliyi 3 000,0 2 999,9 1 

Neftçala Rayon İcra Hakimiyyəti 3 000,0 2 997,4 1 

Salyan Rayon İcra Hakimiyyəti 3 000,0 2 995,8 1 

Qobustan Rayon Icra Hakimiyyəti 3 000,0 2 999,8 1 

Şamaxı Rayon Icra Hakimiyyəti 3 000,0 2 930,0 2 

Abşeron Rayon Icra Hakimiyyəti 3 000,0 3 000,0 1 

Tərtər Rayon Icra Hakimiyyəti 3 000,0 0,0 2 

Ağcabədi Rayon Icra Hakimiyyəti 3 000,0 3 000,0 2 

Sabirabad Rayon Icra Hakimiyyəti 
3 000,0 2 995,5 2 

Quba Rayon Icra Hakimiyyəti 3 000,0 3 000,0 1 

"Qarabağ" futbol klubu 2 000,0 2 000,0 1 

Azərbaycan Voleybol Federasiyası 2 000,0 2 000,0 1 

Dini qurumlara maliyyə yardımı  1 800,0 1 800,0 5 

Dövlət Reklam Agentliyi 1 000,0 1 000,0 1 

Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti 1 000,0 1 000,0 1 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 1 000,0 1 000,0 1 

Şahmat Federasiyası 1 000,0 1 000,0 1 

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi 800,0 800,0 1 

 

2017-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında hesabata əsasən Prezidentin Ehtiyat 

Fondu üzrə icra edilmiş vəsaitin təhlili göstərir ki, Fond üzrə xərc edilmiş vəsaitin 

102804,5 min manatı və ya 52,1%-i 10 qurum üzrə 21 layihəni əhatə etmişdir. Belə ki, 

bu göstərici "Azəravtoyol" ASC üzrə 8,3%, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi üzrə 

8,1%, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi üzrə 6,3%, 

“Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC üzrə 6,1%, Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyəti  üzrə 

5,3%, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 4,5%, Gəncə və Sumqayıt şəhər icra 

hakimiyyətləri üzrə 3,5% olmuşdur. Qeyd edək ki, 2016-cı ildə isə Prezidentin Ehtiyat 

Fondu üzrə icra edilmiş vəsaitin 146358,7 min manatı və ya 52,0%-i 5 qurum üzrə xərc 

edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu üzrə icra edilmiş 

layihələrin 66,7%-i tikinti, abadlıq işləri üzrə, 11,6%-i malların alınması, maddi-texniki 

bazasının möhkəmləndirilməsi üzrə, 5,8%-i xidmətlərin göstərilməsi üzrə, 15,9%-i isə 

digər (maliyyə yardımı, qurumların fəaliyyətinin təşkili) məsələlər üzrə olmuşdur. 

Dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı hesabata görə, bu Fond üzrə ümumilikdə ilin 

sonuna 5199,8 min manat məbləğində xərc edilməyən vəsait büdcəyə silinmişdir. Bu 

vəsaitin də əsas hissəsi, o cümlədən 3000,0 min manatı və ya 57,7%-i Tərtər Rayon 
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Icra Hakimiyyəti üzrə 20 çoxmənzilli binanın əsaslı təmiri və abadlıq quruculuq işlərinin 

davam etdirilməsi, 1285,4 min manatı və ya 24,7%-i Gənclər Fondu üzrə gənclər 

təşkilatlarının və 16-29 yaşlı fiziki şəxslərin təqdim etdikləri layihələrin 

maliyyələşdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş vəsait üzrə olmuşdur. 

 Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu üzrə təsdiq edilmiş 101500,0 min manat 

məbləğ il ərzində dəyişdirilərək 99050,0 min manat və ya 97,6% artırılmaqla 200550,0 

min manat müəyyən edilmişdir. Nazirlər Kabinetinin sərəncamları üzrə isə 199899,0 min 

manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulmuş, bu vəsait 99,4% və ya 198709,3 min manat 

səviyyəsində icra edilməklə 39 qurum üzrə 71 layihəni (istiqamət) əhatə etmişdir ki, bu 

da 2016-cı ilin müvafiq göstəricisindən 630263,5 min manat və ya  4,2 dəfə az, 9 qurum 

və 3 layihə (istiqamət) isə çoxdur (Cədvəl 39). Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu üzrə 

təsdiq edilmiş vəsaitin artırılması əsasən il ərzində funksional təsnifatın digər 

bölmələrində birdəfəlik təyinatlı vəsaitlərdən 44750,0 min manatın Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq sərəncamları ilə dövlət büdcəsinin Ehtiyat 

Fonduna yönəldilməsi ilə əlaqədar olmuşdur. 

 2017-cı il dövlət büdcəsinin icrası haqqında hesabata əsasən Fond üzrə icra 

edilmiş vəsaitin 141247,8 min manatı və ya 71,1%-i 5 qurum üzrə 16 layihəni 

(istiqaməti) əhatə etmişdir. Belə ki, bu göstərici Azərbaycan Respublikası Müdafiə 

Nazirliyi üzrə 27,4%, Azərbaycan Respublikası Prezidentin İşlər İdarəsi üzrə 14,2%, 

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu üzrə 12,1%, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman 

Nazirliyi üzrə 9,9%, "Azərsu" ASC üzrə 7,5% olmuşdur. Qeyd edək ki, 2016-cı ildə isə 

bu Fond üzrə icra edilmiş vəsaitin 657217,0 min manatı və ya 77,5%-i 3 qurum xərc 

edilmişdir. 

 

Cədvəl 39 . 2017-ci ildə Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondunun icrası, min manatla 
 

Təşkilatın adı 

Sərəncama 
əsasən 
nəzərdə 
tutulmuş 

vəsait 

Xərc 
layihənin 

sayı 

Cəmi 199 899,0 198 709,3 71 

Müdafiə Nazirliyi 54 750,0 54 424,4 2 

Prezidentin İşlər İdarəsi 28 275,2 28 275,3 7 

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu 24 000,0 24 000,0 1 

Gənclər və İdman Nazirliyi 19 954,5 19 656,2 2 

"Azərsu" ASC 14 900,0 14 891,9 3 

Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti 8 827,3 8 737,4 4 

Ərazilərin Bərpası və Yenidənqurulması üzrə Agentlik 8 350,0 8 345,6 6 

"Azərişıq" ASC 5 100,0 5 100,0 1 
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Təhsil Nazirliyi 4 358,2 4 358,2 3 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 3 750,0 3 749,8 2 

"Gəncə avtomobil zavodu" İB 3 480,0 3 480,0 2 

Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə DK 3 036,4 3 016,4 6 

Penitensiar Xidmət 3 000,0 2 992,2 1 

Iqtisadiyyat Nazirliyi 2 530,0 2 498,3 2 

Fövqəladə Hallar Nazirliyi 1 627,9 1 482,0 2 

"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nın Həkim Sanitar Xidməti 1 500,0 1 499,7 1 

Milli Elmlər Akademiyası 1 500,0 1 500,0 1 

Xarici Işlər Nazirliyi 1 438,3 1 185,7 3 

Milli Onkologiya Mərkəzi 1 300,0 1 300,0 1 

Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyası 1 000,0 1 000,0 1 

Qubadlı Rayon İcra Hakimiyyəti 931,0 931,0 1 

Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC 900,0 900,0 1 

Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti 800,0 800,0 1 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 750,0 750,0 2 

Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu 700,0 700,0 1 

Masallı Rayon İcra Hakimiyyəti 400,0 400,0 1 

Diasporla Iş üzrə Dövlət Komitəsi 400,0 400,0 1 

Dövlət Statistika Komitəsi 358,2 358,2 1 

"Sumqayıt Bulvar" MMC 300,0 295,7 1 

Milli Olimpiya Komitəsi 250,0 250,0 1 

Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti 250,0 250,0 1 

Tovuz Rayon İcra Hakimiyyəti 250,0 250,0 1 

Göygöl Rayon İcra Hakimiyyəti 250,0 250,0 1 

Azərbaycan Iqtisadçılar İttifaqı 220,0 220,0 1 

Dağlıq Qarabağ Bölgəsinin Azərbaycanlı İcması İB 200,0 200,0 1 

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti 150,0 150,0 1 

Lerik Rayon İcra Hakimiyyəti 75,0 75,0 1 

Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları Təşkilatı 29,0 28,5 1 

Azərbaycan Uşaq Fondu 7,9 7,9 1 

*2017-ci il ərzində Nazirlər Kabineti tərəfindən imzalanmış sərəncamları üzrə ayrılması nəzərdə tutulan 

məbləğ 

Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu üzrə icra edilmiş layihələrin 45,1%-i digər 

(maliyyə yardımı, qurumların fəaliyyətinin təşkili, məxfi) istiqamətlər üzrə, 35,2%-i tikinti, 

abadlıq işləri üzrə, 14,1%-i malların alınması, maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi üzrə, 5,6%-i isə xidmətlərin göstərilməsi üzrə olmuşdur. 

 2017-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında hesabata əsasən dövlət büdcəsinin 

Ehtiyat Fondu üzrə ümumilikdə ilin sonuna 1189,7 min manat məbləğində xərc 

edilməyən vəsait büdcəyə silinmişdir. Bu məbləğin əsas hissəsi, yəni 325,6 min manatı 

və ya 27,4%-i Müdafiə Nazirliyi, 298,3 min manatı və ya 25,1%-i Gənclər və İdman 

Nazirliyi, 252,6 min manatı və ya 21,2%-i Xarici İşlər Nazirliyi, 145,9 min manatı və ya 

12,3%-i Fövqəladə Hallar Nazirliyi üzrə olmuşdur.  
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 Qeyd edək ki, dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu üzrə icra edilmiş vəsaitin 51,0%-i 

və ya 101309,4 min manatı yalnız dekabr ayının payına düşür. Həmçinin, dövlət 

büdcəsinin Ehtiyat Fondu üzrə imzalanmış 65 Nazirlər Kabinetinin sərəncamından 14-ü 

və ya 21,5%-i məhz dekabr ayı üzrə olmuş və bu sərəncamlardan 7-si üzrə vəsait tam 

icra edilməmiş və ümumilikdə 472,3 min manat məbləğində vəsait icra edilməyərək ilin 

sonunda büdcəyə silinmişdir.  

Qeyd edək ki, hesabat ilindən fərqli olaraq əvvəlki illərdə Ehtiyat fondu üzrə bir çox 

layihələrdə ilin sonuna xərc edilməyən vəsait depozit və tapşırıqlar üzrə hesablara 

köçürülürdü ki, bu vəsaitlərin də uzun müddət istifadə edilməməsi onların səmərəli 

şəkildə istifadəsinə tam imkan vermirdi. Təqdim edilmiş məlumatların təhlili göstərir ki, 

Ehtiyat Fondları üzrə ilin sonuna xərc edilməyən vəsaitin dövlət büdcəsinə köçürülməsi 

ilə bağlı "Büdcə sistemi haqqında" Azərbaycan Respublikasına Qanununa 30 dekabr 

2016-cı il tarixli 486-VQD Qanunla edilən dəyişikliklərdən sonra 2017-ci ilin sonuna 

Fondlar üzrə xərc edilməyən vəsait büdcəyə köçürülmüşdür. 

Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondundan vəsait alan qurumlar tərəfindən təqdim 

edilmiş məlumatların təhlili göstərir ki, icra edilmiş xərclər üzrə 2 qurum tərəfindən 

büdcə ilinin sonuna 800,0 min manat məbləğində debitor borc yaranmışdır. 

Ümumilikdə isə büdcə təşkilatları tərəfindən təqdim edilmiş məlumatların təhlili 

göstərir ki, hər iki fond üzrə büdcə ilinin sonuna 14 qurum üzrə 37,8 mln. manat debitor 

borc yaradılmışdır ki, bu da Ehtiyat fondları üzrə nəzərdə tutulmuş vəsaitin 9,4%-ə, icra 

edilmiş vəsaitin isə 9,5%-ə bərabərdir.   

 

 

3.1.5. Dövlət Proqramlarının və tədbirlərinin icrası 

 

2017-ci ilin dövlət büdcəsinin layihəsi ilə birgə təqdim edilən məlumatlara əsasən 

hesabat ilində illik təyinat üzrə xərclərinin 5615,5 mln. manatının və ya 33,8%-nin dövlət 

proqramları və tədbirləri ilə icra edilməsi nəzərdə tutulmuşdur.  

 

Hesabat ilində də dövlət büdcəsinin xərclərində “Təhsil” bölməsi üzrə dövlət 

proqramları və tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə nəzərdə tutulmuş vəsait müqabilində 

aşağıdakı tədbirlər həyata keçirilmişdir: 

2017-ci ilin dövlət büdcəsində Təhsil Nazirliyi üzrə təhsil xərclərində 8 dövlət 

proqramı və tədbirlər üzrə nəzərdə tutulmuş 31434,0 min manat təyinata qarşı icra 

31210,6 min manat və ya 99,3% olmuşdur ki, bu da 2016-cı ilə nisbətən isə 9034,5 min 
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manat və ya 22,4% azdır. Bu xərclər ümumilikdə “Təhsil” bölməsi üzrə xərclərin 1,8%-ni 

təşkil etmişdir ki, bu da 2016-cı ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 0,4 faiz bəndi 

azdır. 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təqdim edilmiş məlumatlara 

əsasən 2017-ci ildə proqram və tədbirlər üzrə ayrılmış vəsaitlərin icrası aşağıdakı kimi 

olmuşdur: 

Respublikanın ümumtəhsil məktəblərində oxuyan şagirdlərin pulsuz 

dərsliklərlə təmin olunması ilə bağlı qarşıya qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi 

üçün 2017-ci ildə nəzərdə tutulmuş 13804,8 min manat təyinata qarşı icra 13755,2 min 

manat və ya 99,6% olmuşdur ki, bu da 2016-cı ilə nisbətən 3923,5 min manat və ya 

22,2% azdır. Əvvəlki illərdə olduğu kimi ayrılmış vəsait “Digər alışlar və xidmətlər” xərc 

yarımmaddəsi üzrə istifadə olunmuş, bu məqsəd üzrə xərclər təhsil proqramları üzrə 

icra olunmuş vəsaitin 44,1%-ni təşkil etmişdir. 

2017/2018-ci tədris ilində yeni fənn proqramlarının (kurrikulumların) X siniflərdə 

tətbiq olunacağını nəzərə alaraq, həmin siniflər üçün məktəblərin tələbatı əsasında 

2017-ci ildə X siniflərlə yanaşı, IV, VI və VIII siniflərin Azərbaycan və rus bölmələri, V-X 

siniflərin ancaq gürcü bölməsi üçün ümumilikdə 241 adda 4563416 nüsxə dərslik 

komplekti çap edilmiş, istifadədə olan dərslik və müəllim üçün metodik vəsaitlər tədris 

resurslarının idarə olunmasının məlumat sistemində yerləşdirilmiş, eyni zamanda, 

istifadədə olan dərsliklərin böyük əksəriyyəti interaktivləşdirilərək elektron dərsliyə 

çevrilmiş və açıq istifadəyə verilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması ilə 

bağlı xərclər 2017-ci ildə 14354,7 min manata qarşı icra 14281,2 min manat və ya 

99,5% olmuşdur ki, bu da 2016-cı ilə nisbətən 2966,1 min manat və ya 17,2% azdır. 

Vəsaitin 2000,0 min manatı və ya 14,%-i kommunal və kommunikasiya xidmətləri ilə 

bağlı digər xərclərə, 5998,6 min manatı və ya 42,0%-i internet xidməti haqqının 

ödənilməsinə, 1082,1 min manatı və ya 7,6%-i digər alışlar və xidmətlərə, 1907,9 min 

manatı və ya 13,4%-i sair xərclərə, 2293,6 min manatı və ya 16,1%-i digər maşın və 

avadanlıqların alınmasına, 999,1 min manatı və ya 7,0%-i isə istehsalda istifadə 

olunmayan qeyri-maddi aktivlərin alınmasına istifadə edilmiş, proqram üzrə xərclər 

təhsil proqramları üzrə icra olunmuş vəsaitin 45,8%-ni təşkil etmişdir. 

Təhsil müəssisələrinin İKT avadanlıqları ilə təmin olunması məqsədi ilə ölkə üzrə 

təhsil müəssisələrinə 430 ədəd proyektor paylanmış, “Məktəblinin dostu” layihəsi 

çərçivəsində 30 təhsil müəssisəsində videomüşahidə sistemi yaradılmış, ölkə üzrə 2362 
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təhsil müəssisəsi və 80 sağlamlıq imkanı məhdud uşaq Azərbaycan Təhsil Şəbəkəsinə 

(ATŞ) qoşulmuş, təhsil müəssisələrinə və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara 

davamlı olaraq internet verilməsi təmin edilmiş, 99 təhsil müəssisəsində yeni şəbəkə 

yaradılmış və şəbəkə avadanlıqları ilə təmin edilmiş, 26 təhsil müəssisəsində mövcud 

şəbəkələrdə genişləndirmə işləri aparılmış, “Elektron Təhsil” respublika müsabiqəsi 

keçirilmiş,  təhsil haqlarının Hökumət Ödəniş Portalına inteqrasiya olunmuş EduPay 

sistemi vasitəsilə qəbul edilməsinə başlanılmış,  ümumtəhsil pillləsi üzrə hesabatvermə 

sisteminin təkmilləşdirilməsi, təhlil və fənn müəllimləri və ibtidai siniflərdə dərs deyəcək 

1150 nəfərə tədris prosesində interaktiv texnologiyalardan və elektron məzmundan 

istifadə üzrə ixtisasartırma təlimi keçilmiş, ibtidai siniflərdə dərs deyəcək 265 nəfər 

müəllim heyəti üçün fənlər üzrə elektron tədris resurslarının hazırlanması üzrə 

ixtisasartırma xidməti göstərilmiş, Ağstafa rayonundan 33 sağlamlıq imkanları məhdud 

şagird və 17 müəllim, Şəmkir rayonundan 44 sağlamlıq imkanları məhdud şagird və 17 

müəllim distant təhsilə qoşulmaları üçün təlimlərdən keçirilmişdir. 

“Azərbaycan Respublikasında xüsusi qayğıya ehtiyacı olan (sağlamlıq 

imkanları məhdud) uşaqların təhsilinin təşkili üzrə tədbirlər”lə bağlı xərclər üzrə 

qarşıya qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün 2017-ci ildə nəzərdə tutulmuş 231,3 

min manat təyinata qarşı icra 231,3 min manat və ya 100,0% olmuşdur ki, bu da 2016-cı 

ilə nisbətən 142,3 min manat və ya 2,4 dəfə çoxdur. Vəsaitin 109,8 min manatı və ya 

47,5%-i avadanlığın alınmasına, 31,5 min manatı və ya 13,6%-i digər alışlar və 

xidmətlərə, 90,0 min manatı və ya 38,9%-i digər maşın və avadanlıqların alınmasına 

sərf edilmiş, bu məqsəd üzrə xərclər təhsil proqramları üzrə icra olunmuş vəsaitin 0,7%-

ni təşkil etmişdir. 

Qeyd olunan tədbirlər üzrə ayrılan vəsait Təhsil Nazirliyinin tabeliyindəki sağlamlıq 

imkanları məhdud uşaqlar üçün internat məktəblərinin tələbata uyğun olaraq müvafiq 

avadanlıq və ləvazimatlarla təmin olunmasına xərclənmişdir. 

 “Azərbaycan Respublikasında dövlət uşaq müəssisələrindən uşaqların 

ailələrə verilməsi (De-institusionalizasiya) və alternativ qayğı üzrə tədbirlər”lə 

bağlı qarşıya qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün 2017-ci ildə 712,2 min manat 

təyinata qarşı icra 695,5 min manat və ya 97,7% olmuşdur ki, bu da 2016-cı ilə nisbətən 

199,1 min manat və ya 40,1% çoxdur. Ayrılmış vəsaitin 298,9 min manatı və ya 43,0%-i 

sair xərclərə, 270,0 min manatı və ya 38,8%-i digər alışlar və xidmətlərə, 81,0 min 

manatı və ya 11,6%-i inventarın alınmasına, 27,0 min manatı və ya 3,9%-i mətbəə 

xərclərinə, 18,0 min manatı və ya 2,6%-i avadanlığın alınmasına, 0,7 min manatı və ya 



 
 

192 

 

0,1%-i isə xarici ezamiyyələrə sərf edilmiş, proqram üzrə xərclər təhsil proqramları üzrə 

icra olunmuş vəsaitin 2,2%-ni təşkil etmişdir. 

Uşaqlarına qayğı göstərə bilməyən ailələrin və onların uşaqlarının rifahının 

yaxşılaşdırılması, uşaqların müəssisələrə düşməsinin qarşısının alınması məqsədi ilə 

yerlərdə uşaqlar və ailələrə dəstək xidmətlərinin yaradılması, həmçinin uşaqların belə 

müəssisələrə daxil olmasına ciddi nəzarətin təmin edilməsinin nəticəsi olaraq ölkə üzrə 

40 nəfər uşağın dövlət uşaq müəssisələrinə düşməsinin qarşısı alınmış, uşaqların 

ailələrinin himayəsinə qaytarılması ilə bağlı onların ailələrinin və ya qohumlarının 

yaşadığı rayonlara səfərlər edilərək yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının 

müdafiəsi üzrə komissiyanın iclasında bu uşaqların ailələrinə qaytarılması məsələlərinə 

baxılmış, görülən işlər nəticəsində 16 nəfər uşaq rayon və şəhər icra hakimiyyətlərinin 

sərəncamı ilə dövlət uşaq müəssisələrindən bioloji ailələrinin və yaxın qohumlarının 

himayəsinə qaytarılmışdır. 

Kitab alınması ilə bağlı xərclərin icrası 270,0 min manat təyinata qarşı 269,9 min 

manat və ya 100,0% olmuşdur ki, bu da 2016-cı ilə nisbətən 0,1 min manat azdır. 

Məlumat üçün bildiririk ki, 2017-ci il dövlət büdcəsi layihəsində kitab alınması ilə bağlı 

xərclər “Digər alışlar və xidmətlər” yarımmaddəsində nəzərdə tutulmuşdur. Bu məqsədlə 

xərc edilmiş vəsait təhsil proqramları üzrə icra olunmuş vəsaitin 0,9%-ni təşkil etmişdir. 

Qeyd olunan xərclər dövlət ümumtəhsil məktəblərinin kitabxanaları üçün 42 adda 

126000 nüsxə tirajla uşaq ədəbiyyatının satın alınmasına yönəldilmişdir. 

Ümumtəhsil məktəblərinə tədris laboratoriya (fizika, kimya, biologiya) 

avadanlıqlarının alınması xərclərinin icrası 841,4 min manat təyinata qarşı 841,4 min 

manat və ya 100,0% olmuşdur ki, bu da 2016-cı ilə nisbətən 3208,6 min manat və ya 

79,2% azdır. İstifadə olunmuş vəsait bütünlüklə digər maşın və avadanlıqların 

alınmasına sərf edilmiş, bu məqsəd üzrə xərclər təhsil proqramları üzrə icra olunmuş 

vəsaitin 2,7%-ni təşkil etmişdir. 

Bu məqsədlə ayrılan vəsait respublikanın bir sıra ümumi təhsil müəssisələrinin 

müvafiq laboratoriya avadanlıqları ilə təchiz olunması məqsədilə xərc olunmuşdur. 

Gənc istedadlar üçün xüsusi təqaüdlərin ödənilməsi ilə bağlı xərclərin icrası 

219,6 min manat təyinata qarşı 153,6 min manat və ya 84,4% olmuşdur ki, bu da 2016-

cı ilə nisbətən 1,7 min manat və ya 1,1% çoxdur. İstifadə olunmuş vəsait bütünlüklə 

“Tələbələrə verilən təqaüdlər” paraqrafı üzrə sərf edilmiş, bu məqsəd üzrə xərclər təhsil 

proqramları üzrə icra olunmuş vəsaitin 0,5%-ni təşkil etmişdir. 
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Qeyd olunan tədbir üzrə xərclər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq 

fərman və sərəncamlarına əsasən adları “Qızıl Kitaba” yazılmış və aylıq 300 manat 

məbləğində xüsusi təqaüdə layiq görülmüş 42 gənc istedada ödənilmişdir. 

Təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə qrant layihələrinin həyata keçirilməsi 

ilə əlaqədar xərclər ilk dəfə olaraq dövlət büdcəsində nəzərdə tutularaq icra edilmiş, bu 

məqsədlə icra edilmiş vəsait 2017-ci ildə 1000,0 min manata qarşı 982,5 min manat və 

ya 98,2% olmuşdur ki, bu məqsəd üzrə xərclər təhsil proqramları üzrə icra olunmuş 

vəsaitin 3,1%-ni təşkil etmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin "Təhsildə inkişaf və innovasiyalar 

üzrə qrantların məbləği və ayrılması şərtləri, o cümlədən vəsaitlərin verilmə 

prosedurları, monitorinqin aparılması, hesabat və qiymətləndirmə üzrə tələblər"in təsdiq 

edilməsi haqqında” 2017-ci il 14 iyun tarixli 258 nömrəli qərarının icrasının təşkili 

haqqında” Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin 2017-ci il 4 avqust tarixli 236 

nömrəli əmrinə əsasən təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə qrant müsabiqəsi elan 

edilmiş, müsabiqə çərçivəsində ümumi təhsil müəssisələri kateqoriyası üzrə 76 layihə, 

fərdi layihələr kateqoriyası üzrə 206 layihə olmaqla, ümumilikdə 282 layihə təklifi qəbul 

olunmuş, ekspert qrupunun rəyi əsasında təhsil nazirinin əmri ilə təhsil müəssisələri 

kateqoriyası üzrə 38 və fərdi kateqoriya üzrə 84 layihə olmaqla, ümumilikdə 122 layihə 

maliyyələşdirilmişdir. 

 

“Səhiyyə” bölməsi üzrə ümumilikdə dövlət proqramları və tədbirlər üzrə 

104125,3 min manat təyinata qarşı icra 103783,0 min manat və ya 99,7% olmuşdur ki, 

bu da 2016-cı ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 5955,9 min manat və ya 6,1% 

çoxdur. Dövlət proqramları və tədbirlər üzrə xərclər “Səhiyyə” bölməsi üzrə xərclərin 

14,7%-ni təşkil etmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən təqdim edilmiş məlumatlara 

əsasən 2017-ci ildə proqram və tədbirlər üzrə ayrılmış vəsaitlərin icrası aşağıdakı kimi 

olmuşdur: 

2016-2020-ci illər üçün xroniki böyrək çatışmazlığı üzrə Tədbirlər 

Proqramının icrası məqsədilə 2017-ci ildə 23076,5 min manat vəsait 

proqnozlaşdırılmış, kassa icrası 22986,8 min manat və ya 99,6% olmuşdur ki, bu da 

2016-cı illə müqayisədə 498,6 min manat və ya 2,2% çoxdur. Tədbirlər proqramı 

çərçivəsində “Dərman, sarğı ləvazimatları və materiallarının alınması” üzrə 20700,0 min 

manat proqnoza qarşı kassa icrası 20646,1 min manat və ya 99,7%, “Maşın və 
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avadanlıqlar” üzrə 1849,5 min manat proqnoza qarşı icra 1830,5 min manat və ya 

99,0%, “Digər müavinət və transferlər” üzrə 500,0 min manat proqnoza qarşı 500,0 min 

manat və ya 100,0%, bank xərcləri üzrə icra isə 27,0 min manat proqnoza qarşı 10,2 

min manat və ya 37,8% olmuşdur. 

Respublikanın şəhər və rayonlarında fəaliyyət göstərən 43 mərkəzdə 3400-ə yaxın 

xəstə hemodializ seansları və müvafiq dərman vasitələri ilə tam həcmdə pulsuz təmin 

olunmuş, Masallı, Zərdab, Sabirabad, Neftçala rayonlarında yeni hemodializ şöbələri 

açılmış, Respublika Klinik Xəstəxanasının 2-ci hemodializ şöbəsində təmir işləri başa 

çatmış, Sumqayıt şəhəri və Bakı şəhər 3 saylı Klinik xəstəxanasında fəaliyyətdə olan 

mövcud mərkəzlərə isə əlavə aparatlar quraşdırılmış, bu kateqoriya xəstələrə 

hemodializlə yanaşı, xəstəliyin radikal müalicə üsulu olan böyrəkköçürmə əməliyyatları 

da həyata keçirilmiş, indiyədək böyrək köçürülməsi əməliyyatı olan 900-dən artıq şəxsin 

dərman təminatı da dövlət tərəfindən təmin olunmuş, “Xroniki böyrək xəstəliyi səssiz 

qatildir” adlı vərəqə hazırlanaraq 2000 nüsxədə çap edilərək paylanmışdır. 

“2016-2020-ci illər üçün uşaqlar arasında yoluxucu xəstəliklərin 

immunoprofilaktikasına dair Tədbirlər Proqramı” çərçivəsində 2017-ci ildə 

Respublika üzrə yenidoğulmuşların HepB peyvəndi ilə əhatə olunması 99,0%, BCG 

peyvəndi ilə  97,1%, OPV0 peyvəndi ilə 97,2%; 1 yaşa qədər uşaqlar arasında OPV3 

peyvəndi ilə 96,9%, pentavaksin3 ilə 95,4%, PK3 ilə 95,6%; 1 yaşdan 2 yaşadək 

uşaqlar arasında OPV4 peyvəndi ilə 97,7%, GDT peyvəndi ilə 96,8%, QPM1 peyvəndi 

ilə 97,6% və 6 yaşlı uşaqların QPM2, DT peyvəndləri ilə müvafiq olaraq 97,0%, 96,8% 

olmuşdur.  

2017-ci ildə Respublika Taun Əleyhinə Stansiyasının Mərkəzi Referens 

Laboratoriyası cihaz və avadanlıqla təchiz edilmiş, “Vaksinlərin təhlükəsizliyi və 

peyvəndlərə qarşı tibbi əks-göstərişlər” mövzusunda tibb işçiləri üçün treninqlər 

keçirilmişdir. Vaksinlərin effektiv idarəolunması”na dair təlim materiallarından istifadə 

edilərək, rayon və şəhərlərdə dəstəkləyici kurasiya tədbirlərinin aparılması davam 

etdirilmişdir Avropa İmmunlaşdırma Həftəsi ilə əlaqədar ÜST-ün dəstəyi ilə  

immunlaşdırma həftəsinə həsr olunmuş  vərəqələr, plakatlar çap edilmiş və rayon GEM-

ri və müalicə-profilaktika müəssisələrinə paylanılmışdır. 

2016-2020-ci illər üçün vərəmlə mübarizə üzrə Tədbirlər Proqramının icrası 

məqsədilə 2017-ci ildə 1083,5 min manat vəsait proqnozlaşdırılmış, kassa icrası 1075,6 

min manat və ya 99,3% olmuşdur ki, bu da 2016-cı illə müqayisədə 3,9 min manat və ya 

0,4% azdır. Tədbirlər proqramı çərçivəsində “Dərman, sarğı ləvazimatları və 
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materiallarının alınması” üzrə 1080,0 min manat proqnoza qarşı kassa icrası 1075,6 min 

manat və ya 99,6%, bank xərcləri üzrə icra 3,5 min manat proqnoza qarşı 0,06 manat 

və ya 1,6% olmuşdur. 

Vərəmli xəstələrin vahid elektron registrinin məlumat bazasının proqram təminatı 

hazırlanaraq tətbiq olunmuş, toplanmış məlumatlar əsasında Səhiyyə Nazirliyi üçün 

registrə nəzarət məqsədilə proqram təminatının hazırlanması işləri tamamlanmış və 

tətbiqinə başlanmış, vərəmin diaqnostikasının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə vərəm 

əleyhinə müəssisələrdə laboratoriya avadanlığına olan tələbat qiymətləndirilmiş və 

müasir avadanlıqlarla təchiz edilmiş, Sumqayıt Vərəm Əleyhinə Xəstəxana, Qubada, 

Gəncədə və Zaqatalada 2-ci səviyyəli regional laboratoriyalar, Xaçmaz, Lənkəran, 

Sabirabad, Şəki, Bərdə, Yevlax və Mingəçevir Vərəm Əleyhinə Xəstəxanalar GeneXpert 

aparatları ilə təchiz olunmuş, regional laboratoriyalar üçün avadanlıq alınmış, 

mikrobioloji laboratoriyalar reaktiv və ləvazimatlarla təchiz olunmuş, 331056 doza vaksin 

müəssisələrə verilmiş və uşaqların 98%-dən çoxu peyvənd olunmuş, il ərzində vərəmin 

erkən diaqnostikası üçün spesifik sınaq vasitələrinə olan illik tələbat hazırlanmış və 

Respublikanın Vərəm Əleyhinə müəssisələrinə 300000 doza spesifik sınaq vasitəsi - 

diaskin test və 30000 doza tuberkulin paylanmışdır. 

2016-2020-ci illər üçün İİV/QİÇS-lə mübarizə üzrə Tədbirlər Proqramının icrası 

məqsədilə 2017-ci ildə 2325,0 min manat vəsait proqnozlaşdırılmış, kassa icrası 2301,0 

min manat və ya 99,0% olmuşdur ki, bu da 2016-cı illə müqayisədə 8,7 min manat və ya 

0,4% çoxdur. Tədbirlər proqramı çərçivəsində “Dərman, sarğı ləvazimatları və 

materiallarının alınması” üzrə 2250,0 min manat proqnoza qarşı kassa icrası 2234,3 min 

manat və ya 99,2%, “Maşın və avadanlıqlar” alınması üzrə 67,5 min manat proqnoza 

qarşı kassa icrası 66,5 min manat və ya 98,6%, bank xərcləri üzrə 7,5 min manat 

proqnoza qarşı 0,2 min manat və ya 2,0% olmuşdur. 

“İİV-in erkən aşkarlanması məqsədilə tibb müəssisələri nəzdində müayinə və 

məsləhət məntəqələri şəbəkəsinin genişləndirilməsi” çərçivəsində Səhiyyə Nazirliyinin 

müvafiq əmrinə uyğun olaraq, ölkədə 47 belə məntəqədən ibarət stasionar şəbəkə və 

12 ədəd “Ford Tranzit” markalı ixtisaslaşdırılmış mikroavtobus bazasında mobil 

məntəqələr təşkil edilmişdir. 2017-ci il ərzində Mingəçevir və Şamaxı şəhərlərində mobil 

müayinə və məsləhət məntəqələri yaradılmış və bir neçə yeni marşrut istiqamətləri 

müəyyənləşdirilmiş, İİV-lə mübarizə aparan tibb müəssisə və təşkilatlarının dərman 

preparatları, zəruri reaktiv, avadanlıq və tibbi ləvazimatlarla təminatı həyata keçirilmiş, 

seroloji müayinələrin aparılması üçün 91296 müayinəlik, PZR müayinələri üçün 1248 
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müayinəlik (13 dəst) test sistemləri alınmış, immunoloji müayinələr üçün RQMM-ə 1350 

müayinəlik test sistemləri verilmişdir. 

2016-2020-ci illər üçün hemofiliya xəstəliyi üzrə Tədbirlər Proqramının və 

Talassemiya ilə mübarizəyə dair 2015-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramının icrası 

məqsədilə 2017-ci ildə 18482,5 min manat vəsait proqnozlaşdırılmış, kassa icrası 

18456,5 min manat və ya 99,9% olmuşdur ki, bu da 2016-cı illə müqayisədə 15,4 min 

manat və ya 0,1% çoxdur. Tədbirlər proqramı çərçivəsində “Dərman, sarğı ləvazimatları 

və materiallarının alınması” üzrə 18000,0 min manat proqnoza qarşı icra 17983,7 min 

manat və ya 99,9%, “Maşın və avadanlıqlar” alınması üzrə 472,5 min manat proqnoza 

qarşı icra 471,9 min manat və ya 99,9% olmuşdur. 

Tədbir çərçivəsində hibridizasiya üsulu ilə genetik müayinələr aparılması üçün tam 

avtomat “Dot-blothibridizasiya” cihazı ilə və onun reagentləri ilə təmin olunmuş, RTM-də 

açılmış talassemiyanın radikal müalicəsi üçün Sümük iliyinin transplantasiya şöbəsində 

12 uğurlu əməliyyat aparılmış, xəstəliyin müasir müalicə üsullarından istifadəsi və 

fəsadların qarşısının alınması istiqamətində işlər çərçivəsində transfuzioloji yardım 

kabinetlərində köçürülən eritrosit kütlələrinin keyfiyyətini artırmaq üçün onların 

ozonlaşması, qeydiyyatda olan talassemiya xəstələrinə plazmafarez prosedurları 

aparılmış, Mərkəzin laboratoriyası yeni müayinələr aparmağa başlamış, həmçinin 

xəstəliyin profilaktikası üçün xəstələr “Zometa” preparatı ilə təmin olunmuşlar. 

2016-2020-ci illər üçün qanın, qan komponentlərinin donorluğu və qan 

xidmətinin inkişafına dair Tədbirlər Proqramının icrası məqsədilə 2017-ci ildə 1354,9 

min manat vəsait proqnozlaşdırılmış, kassa icrası 1349,4 min manat və ya 99,6% 

olmuşdur ki, bu da 2016-cı illə müqayisədə 46,4 min manat və ya 3,6% çoxdur. 

Tədbirlər proqramı çərçivəsində “Dərman, sarğı ləvazimatları və materiallarının 

alınması” üzrə 810,0 min manat proqnoza qarşı icra 809,4 min manat və ya 99,9%, 

“Maşın və avadanlıqlar” alınması üzrə 540,0 min manat proqnoza qarşı icra 538,9 min 

manat və ya 99,8% olmuş, bank xərcləri üzrə 4,9 min manat proqnoza qarşı icra 1,1 min 

manat və ya 22,4% olmuşdur. 

2017-ci ildə proqram çərçivəsində 5 ədəd avtomatik qan komponentləri 

separatoru, 10 ədəd elektrik lehimləyici, 1 ədəd laborator yuyucu, 3 ədəd kondisioner, 1 

ədəd qanı şüalandırmaq üçün rentgen, 2 ədəd plazma üçün dondurucu, 2 ədəd 21 

parametrli qan analizatoru, 2 ədəd mikser-şeyker alınmışdır. 

2016-2020-ci illər üçün şəkərli diabet xəstəliyi üzrə Dövlət Proqramının icrası 

məqsədilə 2017-ci ildə 36005,0 min manat vəsait proqnozlaşdırılmış, icra 35996,3 min 
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manat və ya 100,0% olmuşdur ki, bu da 2016-cı illə müqayisədə 211,4 min manat və ya 

0,6% çoxdur. Proqram çərçivəsində “Dərman, sarğı ləvazimatları və materiallarının 

alınması” üzrə 36000,0 min manat proqnoza qarşı icra 35994,8 min manat və ya 

100,0%, bank xərcləri üzrə 5,0 min manat proqnoza qarşı icra 1,5 min manat və ya 

30,0% olmuşdur. 

Cari ildə 2,7 milyon doza müxtəlif adda qısa təsirli insulin preparatları, 244,4 

milyon doza müxtəlif adda orta təsirli insulin preparatları, 380 milyon doza uzun təsirli 

insulin preparatları və insulin yeridilməsi üçün 3300000 ədəd şpris, 1100 ədəd ucluq, 

118,4 milyon doza penfil formasında istifadəyə buraxılan insulin preparatları, 1534,0 min 

qutu şəkərsalıcı tablat, 200,0 min ədəd test stripləri, 20,0 min ədəd qlükometr aparatı 

alınmış və bölgü əsasında xəstələrin istifadəsinə verilmişdir. 

Uşaqların icbari dispanserizasiyadan keçirilməsinə dair Dövlət Proqramının 

2017-ci ildə “Sair xərclər”ə 4504,4 min manat vəsait proqnozlaşdırılmış, kassa icrası 

4501,3 min manat və ya 99,9% olmuşdur ki, bu da 2016-cı illə müqayisədə 944,2 min 

manat və ya 26,5% çoxdur. Proqram çərçivəsində “Sair xərclər” üzrə 4500,0 min manat 

proqnoza qarşı icra 4499,9 min manat və ya 100,0%, bank xərcləri üzrə 4,4 min manat 

proqnoza qarşı icra 1,4 min manat və ya 31,8% olmuşdur. 

2017-ci ildə Elmi-Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitutunun, Neftçala Rayon 

Mərkəzi Xəstəxanasının, Masallı Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının əsaslı təmiri, 

Sabirabad Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının tikintisi aparılmış, eləcə də uşaqların 

dispanserizasiyasını həyata keçirən xəstəxanaların uşaq şöbələri müasir avadanlıqlarla 

təmin edilmiş, ümumi təhsil müəssisələrində mövcud olan tibb otaqları müvafiq tibbi 

avadanlıqlar və ləvazimatlarla, eləcə də ilkin tibbi yardım göstərmək üçün zəruri dərman 

preparatları ilə təmin edilmiş, internat və internat tipli təhsil müəssisələrinin tibb 

məntəqələri tibbi müayinələrin aparılması üçün müvafiq avadanlıqlarla təchiz edilmiş, 

sağlamlıq imkanları məhdud olan 667 uşaq reabilitasiya bərpaedici müalicə almış, 

Gəncə, Göygöl, Daşkəsən və Samux mərkəzi rayon xəstəxanalarının tabeliyində olan 

tibb müəssisələrinin baş həkimin müalicə işləri üzrə müavinləri, ginekoloqlar, DİN və 

FHN-in şəxsi heyətlərinin əməkdaşları üçün, həmçinin Lənkəran, Masallı, Astara, 

Yardımlı və Lerik mərkəzi rayon xəstəxanalarının müalicə işləri üzrə baş həkim 

müavinlərinin və ginekoloqların iştirak etdiyi “Fövqəladə hallarda reproduktiv sağlamlığın 

qorunması” mövzusunda seminar keçirilmiş, Yaponiya, Türkiyə, Rusiya və Avstriyada 

keçirilən müxtəlif seminarlarda 42 nəfərin iştirakı təmin edilmişdir. 
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2013-2017-ci illər üçün dağınıq skleroz xəstəliyinin müalicəsi, profilaktikası 

və onunla mübarizə tədbirlərinə dair Dövlət Proqramının icrası məqsədilə 2017-ci 

ildə 1802,5 min manat vəsait proqnozlaşdırılmış, kassa icrası 1799,7 min manat 

olmuşdur ki, bu da 2016-cı illə müqayisədə 1167,3 min manat və ya 39,3% azdır. 

Proqram üzrə xərclənmiş vəsait bütünlüklə “Dərman, sarğı ləvazimatları və 

materiallarının alınması” paraqrafı üzrə icra edilmiş, bank xərcləri üzrə 0,5 min manat 

icra olmuşdur. 

Dağınıq skleroz xəstəliyinə tutulmuş şəxslərin vahid elektron registrinin və 

məlumat bazası yaradılmış, bazada 744 nəfər dağınıq skleroz diaqnozu ilə qeydiyyata 

alınmış, dağınıq skleroz xəstəliyinə tutulmuş şəxslərin aşkar edilməsi və vaxtaşırı 

müayinələrin təmin edilməsi məqsədi ilə Akad.M.Mirqasımov adına Respublika Klinik 

Xəstəxanası, Bakı şəhəri 3 nömrəli Klinik Xəstəxanası, Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli 

Xəstəxana MRT aparatı ilə təchiz edilmiş, dağınıq skleroz xəstəliyinin mərhələsinin 

müəyyən edilməsi məqsədi ilə tibb müəssisələri zəruri avadanlıq və reaktivlərlə təmin 

edilmiş, tibb müəssisələri analizatorlar və reaktivlərlə təmin olunmuş, Azərbaycan 

Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Nevroloji Mərkəzi qlükoza təyin testi, T3, T4 və TSH 

testləri, KT plyonkası, kontrast maddə ilə təmin edilmiş, 1832 ədəd zəruri rekombinant 

insan beta-interferonu da daxil olmaqla dərman preparatları alınmış və 

Akad.M.Mirqasımov ad. Respublika Klinik Xəstəxanasının nəzdində yaradılmış 

komissiya tərəfindən xəstələrə verilməsi təşkil olunmuş, 1214 xəstə dərman preparatları 

ilə təmin edilmiş, 350-dən çox xəstəyə bərpa müalicəsi aparılmışdır. 

Ana və uşaqların sağlamlığının yaxşılaşdırılmasına dair 2014-2020-ci illər 

üçün Dövlət Proqramının icrası məqsədilə 2017-ci ildə 2973,2 min manat vəsait 

proqnozlaşdırılmış, kassa icrası 2969,6 min manat və ya 99,9% olmuşdur ki, bu da 

2016-cı illə müqayisədə 502,0 min manat və ya 14,5% azdır. Tədbirlər proqramı 

çərçivəsində “Dərman, sarğı ləvazimatları və materiallarının alınması” üzrə 1350,0 min 

manat proqnoza qarşı icra 1348,9 min manat və ya 99,9%, “Digər maşın və 

avadanlıqlar” alınmasına 1620,0 min manat proqnoza qarşı icra 1619,9 min manat və 

ya 100,0%, bank xərcləri üzrə 3232,0 manat proqnoza qarşı icra 1,7 min manat və ya 

53,1% olmuşdur. 

18 adda dərman vasitəsi və 63 adda sərfiyyat materialı, yenidoğulmuşlara, 

xüsusən azçəkili körpələrə respirator distressdə yardım göstərilməsi üçün dövlət 

təminatlı surfaktant tərkibli dərmanlar, insan immunoqlobulinləri, geniş təsir spektrli 

antibiotiklər daxil olmaqla bir sıra həyati vacib dərman vasitələri və sərfiyyat materialları 
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alınaraq Səhiyyə Nazirliyinin bölgüsü əsasında respublikanın şəhər və rayonlarında 

olan perinatal mərkəzləri arasında paylanmış, “Anadangəlmə ürək qüsurları ilə doğulan 

körpələrin prostoqlandin E1, E2 preparatları ilə müalicəsinə dair klinik protokol”un 

Respublika Perinatal Mərkəzdə, 3 saylı şəhər Klinik xəstəxanasının doğum şöbəsində 

və ET Pediatriya İnstitutunun klinikasında tətbiqinə başlanmışdır. 

İcrasına 2017-ci ildə başlanılan “2017-2021-ci illər üçün qanın bədxassəli 

xəstəlikləri ilə mübarizə üzrə Tədbirlər Proqramı”nın icrası məqsədilə 2017-ci ildə 

6009,2 min manat vəsait proqnozlaşdırılmış, kassa icrası 5978,4 min manat və ya 

99,5% olmuşdur ki, bu vəsaitin də 5399,3 min manatı və ya 90,3%-i “Dərman, sarğı 

ləvazimatları və materiallarının alınması”, 577,4 min manatı və ya 9,7%-i “Digər maşın 

və avadanlıqlar”, 1,7 min manatı və ya 0,03%-i isə bank xərcləri üzrə icra edilmişdir. 

Qeyd olunan proqram üzrə 1852 xəstənin dövlət hesabına innovasion preparatlarla 

təminatı həyata keçirilmiş, xronik mieloleykoz və mielofibroz xəstəlikləri üçün tibbi registr 

yaradılmış, qanın histokimyəvi müayinəsinin tətbiq edilməsi üçün avadanlıqların və 

qanın sitokimyəvi, immunohistokimyəvi, sitogenetik, molekulyar genetik, 

immunofenotipik müayinələrini aparmaq üçün reaktivlər, qanın şüalandırılması üçün 

cihaz alınmış, kəskin leykozlu 1 xəstəyə hemopoetik kök hüceyrələrinin 

transplantasiyası icra edilmiş, qanın bədxassəli xəstəliklərinə düçar olmuş 605 xəstə 29 

çeşiddə sitostatik və innovasion dərman preparatları ilə təmin olunmuşdur. 

 

“Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara 

aid edilməyən sahədə fəaliyyət” bölməsi xərclərində 6 proqram və tədbir üzrə 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə nəzərdə tutulmuş 22062,8 min manat vəsaitə qarşı 

icra 21887,7 min manat və ya 99,2% olmuşdur. İcra edilmiş xərclər ümumilikdə 

“Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid 

edilməyən sahədə fəaliyyət” bölməsi üzrə icra edilmiş vəsaitin 8,6%-ni təşkil etmişdir ki, 

bu da 2016-cı ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 6,5 faiz bəndi azdır. 

Teatr, konsert müəssisələrində yaranmış zərərin ödənilməsi üçün 2017-ci ildə 

ilk dəfə nəzərdə tutulmuş vəsaitin icrası 15321,4 min manat təyinata qarşı 15152,7 min 

manat və ya 98,9% olmuşdur. Bu məqsədə nəzərdə tutulan büdcə vəsaiti 23 teatr və 8 

konsert müəssisəsinin işçilərinin əmək haqlarına və sosial sığorta ödənişlərinə 

yönəldilmişdir. 

“Azərbaycan teatrı 2009-2019-cu illərdə Dövlət Proqramı” çərçivəsində qarşıya 

qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün 2017-ci ildə nəzərdə tutulmuş vəsaitin icrası 
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1003,2 min manat təyinata qarşı 1000,0 min manat və ya 99,7% olmuşdur ki, bu da 

2016-cı illə müqayisədə 3691,3 min manat və ya 78,7% azdır. 

Bu proqram üzrə vəsaitlər teatr-konsert müəssisələrinin maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi, nəqliyyat vasitələri ilə təmin edilməsi, dövlət sifarişi ilə tamaşaların 

və konsert proqramlarının hazırlanması, Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrı, 

Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı, Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı, Azərbaycan 

Dövlət Pantomima Teatrı, Gəncə Dövlət Dram Teatrı, Lənkəran Dövlət Dram Teatrı, 

Şəki Dövlət Dram Teatrı, Qax Dövlət Kukla Teatrı, Mingəçevir Dövlət Dram Teatrı, 

Sumqayıt Dövlət Musiqili Dram Teatrı, Füzuli Dövlət Dram Teatrı, Ağdam Dövlət Dram 

Teatrı, Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı və Qazax Dövlət Dram Teatrının nəzdində 

studiyaların fəaliyyəti üçün, müvafiq proqram, saziş və müqavilələr çərçivəsində teatr 

sənəti ilə bağlı xarici ölkələrdə təhsilalma və stajkeçmələrin təşkili, xaricdə qastrol və 

festivallarda iştirak, “Cırtdan” III Beynəlxalq Kukla Teatr festivalının keçirilməsi, Bakı 

şəhərində tanınmış teatr xadimlərinin iştirakı ilə seminarların təşkili, peşəkar treninqlərin 

keçirilməsi və təkmilləşdirmə, xarici ölkələrin tanınmış teatr kollektivlərinin Azərbaycana 

dəvət olunması, təmir-bərpa və yenidənqurma işləri aparılan teatr-tamaşa 

müəssisələrinin yerləşdiyi binalarda kondisioner, ventilyasiya və isitmə sistemlərinin 

idarə edilməsi və nəzərdə saxlanılması ilə bağlı xərclərə habelə hal-hazırda münasib 

bina şəraiti olmadığı üçün digər teatr binalarında tamaşa göstərilməsi ilə bağlı icarə 

haqqının ödənilməsinə və s. istiqamətlərdə işlərin yerinə yetirilməsi məqsədilə icra 

edilmişdir. 

“Azərbaycan kinosunun 2008-2018-ci illər üzrə inkişafına dair Dövlət 

Proqramı” çərçivəsində qarşıya qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün 2017-ci 

ildə nəzərdə tutulmuş vəsaitin icrası 1003,2 min manat təyinata qarşı 1000,0 min manat 

və ya 99,7% olmuşdur ki, bu da 2016-cı illə müqayisədə 4846,7 min manat və ya 82,9% 

azdır. 

Bu proqram üzrə icra edilmiş vəsaitlər 6 bədii filmin, 5 qısametrajlı bədii filmdən 

ibarət 1 ədəd almanaxın, 30 ədəd sənədli və 1 ədəd cizgi filmin, həmçinin, “Mozalan” 

kinojurnalının 2 seriyasının çəkilməsi üzrə xərclərə yönəldilmişdir. 

Yaşlı və gənc nəsil yazıçıların, rəssamların və bəstəkarların xüsusi təqaüd 

fondu üzrə nəzərdə tutulmuş vəsaitin icrası 2017-ci ildə 589,9 min manat təyinata qarşı 

589,9 min manat və ya 100,0% olmuşdur ki, bu da 2016-cı illə müqayisədə 2,8 min 

manat və ya 0,5% çoxdur. 
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Bu məqsədlə nəzərdə tutulmuş vəsaitlər iqtisadi təsnifatın “Təqaüdlər və sosial 

müavinətlər” və “Digər xərclər” bölmələri üzrə nəzərdə tutularaq icra edilmiş və 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Yaşlı və gənc nəsil yazıçı, rəssam və 

bəstəkarların yaradıcılıq fəaliyyətini təmin etmək üçün xüsusi təqaüd fondu haqqında” 6 

avqust 2007-ci il tarixli Fərmanına uyğun olaraq Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 

tərəfindən 130 nəfər yaşlı və 50 nəfər gənc nəslin nümayəndəsi xüsusi təqaüdlə təmin 

olunmuşdur. 

İncəsənət xadimləri üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

mükafatlarının təsis edilməsi üzrə 2017-ci ildə nəzərdə tutulmuş vəsaitin icrası 782,5 

min manat təyinata qarşı 782,5 min manat və ya 100,0% olmuşdur ki, bu da 2016-cı ilin 

müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 6,5 min manat və ya 0,8% çoxdur. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin incəsənət xadimləri üçün təsis etdiyi 

mükafatlarla 2017-ci ildə 130 nəfər təmin olunmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin xarici ölkələrdə 

mədəniyyət mərkəzlərinin saxlanılması xərcləri üzrə 2017-ci ildə nəzərdə tutulmuş 

vəsaitin icrası 3362,6 min manat təyinata qarşı 3362,6 min manat və ya 100,0% 

olmuşdur ki, bu da 2016-cı ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 1126,5 min manat və 

ya 50,4% çoxdur. 

Bu xərclər Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Avstriya, 

Fransa və Özbəkistandakı mədəniyyət mərkəzlərinin saxlanılmasına yönəldilmişdir ki, 

həmin mədəniyyət mərkəzləri Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti, dövlətçiliyi, adət və 

ənənələri, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Ermənistanın hərbi 

təcavüzü barədə həqiqətlərin yayılması, regionlarda yaşayan erməni diasporu və 

ermənipərəst qüvvələrin Azərbaycan əleyhinə təbliğatına qarşı mübarizə aparılması 

məqsədilə qeyd edilən ölkələrdəki Azərbaycan səfirliklərinin nəzdində yaradılmışdır. 

 

“Kənd təsərrüfatı” köməkçi bölməsindən “Azərbaycan Respublikasında ərzaq 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlər” üzrə xərclər üçün 190200,0 min 

manat məbləğində vəsait nəzərdə tutulmuşdur. Bu vəsaitin bölgüsü Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 7 fevral tarixli 76s nömrəli Sərəncamı ilə 

təsdiq edilmiş, hesabat ilində Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq 

Sərəncamları ilə həmin bölgünün istiqamətləri arasında 2 dəfə dəyişiklik edilmiş, “2017-

ci ilin dövlət büdcəsinin xərclərinin icrasına dair illik hesabat”da icra 190082,4 min 

manat və ya 99,9% səviyyəsində icra olunmuşdur.  
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2017-ci ildə “Azərbaycan Respublikasında ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 

ilə bağlı tədbirlər” üzrə xərclənmiş vəsait 2016-cı ilin müvafiq xərcinə nisbətən 5851,9 

min manat və ya 3,2% çox olmuşdur. Hesabat ilində bu xərc tam məbləğdə iqtisadi 

təsnifatın “Maliyyə təşkilatları üzrə ödənişlər” paraqrafı üzrə icra edilmişdir.  

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin məlumatlarına görə hesabat ilində xərclənmiş bu 

vəsaitin 70027,0 min manatı və ya 36,8%-i kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının 

məhsul istehsalı üçün istifadə etdikləri yanacağın və motor yağlarının dəyərinin orta 

hesabla 50%-nin hər hektar əkin sahəsinə görə 50,0 manat məbləğində, buğda və çəltik 

istehsalının stimullaşdırılması məqsədilə hər hektar əkin sahəsinə görə 40,0 manat 

məbləğində yardım verilməsinə, 61721,0 min manatı və ya 32,5%-i kənd təsərrüfatı 

məhsulları istehsalçılarının məhsul istehsalı üçün istifadə etdikləri mineral gübrələrin, 

pestisidlərin və biohumusun dəyərinin orta hesabla 70%-nin dövlət büdcəsinin vəsaiti 

hesabına ödənilməsinə, 8872,0 min manatı və ya 4,7%-i 2017-ci ildə istehsal edilmiş 

pambığa görə istehsalçılara subsidiyanın verilməsinə, 96,0 min manatı və ya 0,1%-i 

2017-ci ildə istehsal edilmiş tütünə görə istehsalçılara subsidiyanın verilməsinə, 1199,0 

min manatı və ya 0,6%-i barama istehsalına görə istehsalçılara subsidiyanın 

ödənilməsinə, 31570,8 min manatı və ya 16,6%-i “Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 

tərəfindən yeni alınan, lizinqə verilən və lizinq yolu ilə satılan texnikalara, suvarma 

sistemləri dəstinə və avadanlığına güzəştlərin tətbiqi ilə əlaqədar xərclərin 

ödənilməsinə, 8429,2 min manatı və ya 4,4%-i “Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 

tərəfindən ölkə daxilində və xaricdən satın alınan damazlıq heyvanların dövlət 

büdcəsinin vəsaiti hesabına güzəştlərin tətbiqi ilə əlaqədar xərclərə, 4474,4 min manatı 

və ya 2,4%-i süni mayalanma yolu ilə alınmış hər buzova görə subsidiyanın verilməsinə, 

1200,0 min manatı və ya 0,6%-i “Elektron kənd təsərrüfatı” informasiya sisteminin 

qurulması və avadanlıqlarla təminatı xərclərinin ödənilməsinə, 900,0 min manatı və ya 

0,5%-i dövlət və özəl toxumçuluq təsərrüfatlarına əvəzsiz paylanmış barama toxumları 

və tut tingləri ilə bağlı xərclərə, 1450,0 min manatı və ya 0,8%-i kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsalçıları üçün ödəniş kartlarının hazırlanması və bu kartların 

dövriyyədə olduğu müddətdə onlara bank xidmətinin göstərilməsi üçün “Kapital Bank” 

Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə borcun ödənilməsi ilə bağlı xərclərə, 150,0 min manatı və 

ya 0,1%-i kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının satış yarmarkalarının təşkili ilə bağlı 

xərclərin ödənilməsinə yönəldilmişdir.  

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 7 fevral tarixli 76s nömrəli 

Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında ərzaq təhlükəsizliyinin təmin 
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edilməsi ilə bağlı tədbirlər üzrə nəzərdə tutulmuş vəsaitin bölgüsü”ndə Kənd Təsərrüfatı 

Nazirliyinə “Elektron kənd təsərrüfatı” informasiya sisteminin qurulması və 

avadanlıqlarla təminatı xərcləri üçün 1200,0 min manat, dövlət və özəl toxumçuluq 

təsərrüfatlarına əvəzsiz paylanmış barama toxumlarının və tut tinglərinin dəyərinin 

bərpa edilməsi ilə bağlı xərclər üçün 900,0 min manat, kənd təsərrüfatı və ərzaq 

məhsullarının satış yarmarkalarının təşkili ilə bağlı xərclər üçün 150,0 min manat (cəmi 

2250,0 min manat) vəsait nəzərdə tutulmuşdur. Bu vəsaitlər Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 

tərəfindən tam məbləğdə “Maliyyə təşkilatları üzrə ödənişlər” paraqrafı (251200) üzrə 

xərc edilmişdir. Həmin xərclərə görə maliyyələşmə 2250,0 min manat, kassa və faktiki 

xərclər isə 2249,9 min manat (99,9%) təşkil etmişdir.  

“Azərbaycan Respublikasında ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı 

tədbirlər”in həyata keçirilməsi üçün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən xərclənmiş 

vəsaitlər üzrə hesabat ilinin əvvəlinə yaranmış 330,7 min manat debitor borcları il 

ərzində 214,7 min manat və ya 64,9% azaldılaraq ilin sonuna 116,0 min manat 

qalmışdır. 

Hesabat ilində kənd təsərrüfatının hərtərəfli inkişafı, xüsusilə prioritet sahələrinin 

(pambıqçılıq, tütünçülük, baramaçılıq) stimullaşdırılması üçün dövlət dəstəyi olaraq 

büdcə vəsaiti hesabına subsidiyaların verilməsinə başlanılmışdır. Məhz buna görə də 

2017-ci ildə müvafiq xərclər 2016-cı illə müqayisədə artmışdır.  

2017-ci ildə verilən subsidiya 372,0 min kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 

1025,9 min hektar əkin sahəsi və çoxillik əkmələrin becərilməsində istifadə etdikləri 

yanacaq və motor yağlarına, habelə buğda və çəltik əkininə, 6,6 min kənd təsərrüfatı 

məhsulları istehsalçısına təkrar əkin sahəsinin becərilməsində istifadə etdikləri yanacaq 

və motor yağlarına, 2421 barama istehsalçısına 239,8 ton yaş baramaya, 4229 pambıq 

istehsalçısına 88,7 min ton pambığa, 195 tütün istehsalçısına 912,8 ton quru və 9980,6 

ton yaş tütünə görə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına ödənilmişdir. Bununla 

yanaşı, hesabat ilində 63 min istehsalçıya güzəştlə satılmış 116,8 min ton mineral 

gübrələrin, 4,8 min istehsalçıya güzəştlə satılmış 169,8 ton pestisidlərin güzəşt tətbiq 

olunmuş dəyəri (70%) büdcə hesabına ödənilmişdir. Kənd təsərrüfatında əvvəlki illə 

müqayisədə cəmi əkilən sahənin həcmi 2,3% və kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 

4,2%, o cümlədən bitkiçilik məhsullarının istehsalı 6,1% və heyvandarlıq məhsullarının 

istehsalı 2,7% artmışdır. Bu nəticənin əldə olunmasında dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına 

ödənilmiş subsidiyaların əhəmiyyətli təsiri olmuşdur.  
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2017-ci ildə müxtəlif maliyyə mənbələrdən, o cümlədən dövlət əsaslı vəsait 

qoyuluşu, beynəlxalq sazişlər üzrə beynəlxalq maliyyə institutları və xarici bankların 

vəsaiti, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun vəsaiti, Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu, Dövlət büdcəsinin (Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin) Ehtiyat Fondu və digər mənbələr hesabına ümumilikdə Dövlət 

İnvestisiya Proqramı üzrə layihələrin həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan 

6500075,8 min manat vəsaitə qarşı 5728836,4 min manat (88,1%) vəsait istifadə 

olunmuşdur (Cədvəl 40) 

Cədvəl 40.  2017-ci ildə nəzərdə tutulan və istifadə olunan vəsaitin həcmi və xüsusi çəkisi 

barədə məlumat, min manatla  

S/s Vəsaitin mənbəyi Hesabat 

ilində  

nəzərdə 

tutulmuş 

vəsait  

Hesabat dövründə 

istifadə olunub 

Ümumi 

istifadədə 

xüsusi 

çəkisi  

həcmi faizi 

1 Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu 2692000,0 2689301,6 99.9% 46,9% 

2 Beynəlxalq maliyyə institutları, xarici 

bankların kreditləri  

1706486,8 1604857,6 94,0% 28,0% 

3 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Ehtiyat Fondu 

188708,8 188185,7  99,7% 3,3% 

4 Dövlət büdcəsinin (Nazirlər Kabinetinin) 

Ehtiyat Fondu və digər mənbələr 

302524,2 298591,5 98,7% 5,2% 

5 Dövlət Neft Fondu 1610356,0 947900,0 58,9% 16,5% 

 Cəmi  6500075,8 5728836,4 88,1%  

 

İcra edilməmiş 771239,4 min manat məbləğində vəsait əsasən Beynəlxalq maliyyə 

institutları, xarici bankların kreditləri və Dövlət Neft Fondunun vəsaitləri üzrə olmudur. 

Belə ki, həmin məbləğdə bu istiqamətlərin payı müvafiq olaraq 13,2% və 88,9% təşkil 

edir. 

“Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun tətbiqi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı 

il 27 dekabr tarixli 1180 nömrəli Fərmanının 2-ci bəndinə əsasən sözügedən Fərmanın 

1.11.1.1-ci yarımbəndində (Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri) üçün) 

nəzərdə tutulan 2501000,0 min manat vəsaitin sifarişçi təşkilatlar və layhələr üzrə  

bölgüsü Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin təklifləri əsasında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 13 yanvar tarixli 2607 nömrəli 

Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş, həmin bölgü Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-

ci il 31 iyul tarixli 3135 nömrəli Sərəncamı ilə əlavələr olunmuşdur. Eyni zamanda, 



 
 

205 

 

hesabat dövründə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 36 Sərəncamı ilə müvafiq 

bölgü və yerdəyişmələr həyata keçirilmişdir.  

2017-ci il üçün dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üzrə təsdiq edilmiş bölgüyə əsasən 

nəzərdə tutulan 2692000,0 min manat vəsaitin 2689301,6 min manatı (99,9%-i) istifadə 

edilmişdir. İstifadə olunmuş vəsaitdən 1762569,8 min manatı (65,5%-i) infrastruktur 

sahələrinin inkişafına, 627107,2 min manatı (23,3%-i) sosial sahələrin inkişafına, 

154889,0 min manatı (5,8%-i) müdafiə və hüquq-mühafizə orqanlarına və 144735,6 min 

manatı (5,4%-i) digər layihələrə yönəldilmişdir (Cədvəl 41).  

Ümumilikdə, 2017-cı ildə investisiya qoyuluşlarına yönəldilən vəsaitin mənbələri, 

proqnoz və icrası barədə məlumat Cədvəl 41-də öz əksini tapmışdır.  

 

Cədvəl 41. 2017-ci il üzrə Dövlət İnvestisiya Proqramı üzrə proqnoz və icra barədə 

məlumat mln. manatla 

İstiqamətlər 

Cəmi  Dövlət Əsaslı 
Vəsait Qoyuluşu 

hesabına 

Xarici kreditlər 
hesabına 

Dövlət Neft 
Fondunun vəsaiti 

hesabına 

Proqnoz  İcra Proqnoz  İcra Proqnoz  İcra Proqnoz  İcra 

İnfrastruktur 
layihələri 4868,0 4111,1 1764,1 1762,6 1628 1522,7 1476 825,9 

Nəqliyyat 1942,4 1716,8 787,9 787,5 988,7 908,8 165,8 20,5 

Kommunal 
infrastruktur 926,1 929,8 343,7 343,5 582,4 586,3 0 0 

Su ehtiyyatları və 
irriqasiya 225,6 225,6 149,7 149,7 5,9 5,9 70,0 70,0 

Energetika və 
Sənaye  1468,0 963,2 227,8 227,8 0 0 1240,2 735,4 

Ekologiya 13,5 11,1 7,8 7,3 5,7 3,8 0 0 

Kənd təsərrüfatı 
292,4 264,6 247,1 246,7 45,3 17,9 0 0 

Sosial yönümlü 
layihələr 777,1 768,0 627,6 627,1 15,2 18,9 134,3 122,0 

Ümumtəhsil 
məktəblərinin və 
peşə liseylərinin 
təmiri və tikintisi 

108,0 107,2 98,8 98,6 9,2 8,6 0 0 

Ali təhsil 
müəssisələrinin 
təmiri və tikintisİ 
eləcə də digər elm 
xərcləri 

49,3 37,0 20,0 20,0 0 0 29,3 17 

Səhiyyə 
obyektlərinin təmiri 
və tikintisi 

126,6 126,4 126,6 126,4 0 0 0 0 

Əlil və şəhid 
ailələri üçün 
yaşayış evlərinin 
tikintisi 

10,0 9,9 10,0 9.9 0 0 0 0 
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Mədəniyyət 
obyektlərinin 
tikintisi, bərpası və 
yenidənqurulması 

36,0 36,0 36,0 36,0 0 0 0 0 

Qaçqınlar və 
məcburi 
köçkünlərin sosial-
yaşayış şəraitinin 
yaxşılaşdırılmasına 
dair tədbirlərin 
maliyəələşdirilməsi 

112,0 116,3 1,0 1,0 6 10,3 105,0 105,0 

Idman 
obyektlərinin 
tikintisi 

335,1 335,1 335,1 335,1 0 0 0 0 

Müdafiə və 
hüquq-mühafizə 
orqanları 218,8 218,2 155,5 154,9 63,3 63,3 0 0 

Digər layihələr 144,8 144,7 144,8 144,7 0 0 0 0 

CƏMİ: 6008,8 5242,1 2692,0 2689,3 1706,5 1604,9 1610,3 947,9 

 

Cədvəl 41-dən göründüyü kimi, ümumilikdə Dövlət İnvestisiya Proqramı üzrə 

6008,8 mln. manat proqnoza qarşı 5242,1 mln.manat (87,2%), o cümlədən dövlət əsaslı 

vəsait qoyuluşu üzrə 2692,0 mln manat proqnoza qarşı 2689,3 mln. manat (99,9%), 

xarici kreditlər üzrə 1706,5 mln. manat proqnoza qarşı 1604,9 mln. manat (94,1%) və 

Dövlət Neft Fondunun vəsaiti hesabına 1610,3 mln. manat proqnoza qarşı 947,9 mln. 

manat (58,9%)  istifadə  olunmuşdur.  

2017-ci ildə Dövlət İnvestisiya Proqramı üzrə bəzi hallarda vəsaitin icrası nəzərdə 

tutulmuş məbləğdən çox olmuşdur. Belə ki, xarici kreditlər hesabına kommunal 

infrastruktur sektoru üzrə 582,4 mln.manat proqnoza qarşı icra 586,3 mln. manat 

(100,7%), Qaçqınlar və məcburi köçkünlərin sosial-yaşayış şəraitinin 

yaxşılaşdırılmasına dair tədbirlərin maliyyələşdirilməsi layihəsi üzrə 6,0 mln manat 

proqnoza qarşı 10,3 mln.manat (171,7%) təşkil etmişdir. 

Bununla yanaşı, bəzi istiqamətlərdə icra səviyyəsi çox aşağı olmuşdur. Dövlət 

Neft Fondunun vəsaiti hesabına nəqliyyat sektoru üzrə 165,8 mln.manat proqnoza qarşı 

icra 20,5 mln. manat (12,4%), energetika və sənaye sektoru üzrə 1240,2 mln.manat 

proqnoza qarşı icra 735,4 mln. manat (59,3%), təhsil sektoru üzrə 29,3 mln.manat 

proqnoza qarşı icra 17,0 mln. manat (58,0%)  istifadə olunmuşdur.   

2017-ci il 31 dekabr tarixinədək icrası davam edən 44 layihə üzrə beynəlxalq 

maliyyə institutlarının vəsaitləri  hesabına ümumilikdə 11401,6 mln. ABŞ dolları 

məbləğində maliyyələşmə aparılmışdır.  Alınmış kreditlər üzrə istifadə olunmuş məbləğ 

6493,1 mln. ABŞ dolları (56,9%), qalıq məbləğ isə 4908,5 mln. ABŞ dolları (43,1%) 

təşkil etmişdir. 
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Aparılan maliyyələşmənin  3851,1 mln. ABŞ dolları nəqliyyat sektoru üzrə 12 

layihəyə, 1929,5 mln. ABŞ dolları su təchizatı və kanalizasiya sektoru üzrə 11 layihəyə, 

4393,6 mln. ABŞ dolları elektrik təchizatı sektoru üzrə 8 layihəyə, 345,4 mln. ABŞ 

dolları kənd təsərrüfatı sektoru üzrə 5 layihəyə, 882,0 mln. ABŞ dolları digər sahələr 

üzrə 8 layihəyə yönəldilmişdir. Dövlət zəmanətli kredit hesabına maliyyələşən layihələrin 

sektorlar üzrə ən böyük paya elektyrik təchizatı sektoru malik olmuşdur (Şəkil 10) 

Şəkil 10. Ümumilikdə 31.12.2017-ci il tarixədək dövlət zəmanətli kredit hesabına 

maliyyələşən layihələrin sektorlar üzrə istifadəsinə dair məlumat                                                                                          

 

2017-ci ildə isə beynəlxalq maliyyə institutları tərəfindən 1706486,8 min manat 

məbləğində vəsait ayrılmış, bunun 1604857,6 min manat (94,1%) istifadə olunmuşdur 

(Cədvəl 42). 

Cədvəl 42. 2017-ci ildə beynəlxalq maliyyə institutları tərəfindən ayrılan və istifadə olunan 

vəsaitlər barədə məlumat, min manatla 

S/s Sektorlar Nəzərdə tutulmuş 

vəsait  

Maliyyələşmə 
(istifadə) 

İcra faizi 

1 infrastruktur təyinatlı layihələr 1627991,5 1522671,7 93,5 

2 sosial təyinatlı layihələr 15210,0 18900,6 124,3 

4 hüquq-mühafizə orqanları layihələri 63285,3 63285,3 100,0 

 Cəmi 1706486,8 1604857,6 94,1 

 

Cədvəl 42-dən məlum olur ki, sosial təyinatlı layihələr üzrə nəzərdə tutulmuş 

vəsait 15210,0 min manat, istifadə olunan vəsait 18900,6 min manat (124,3%) təşkil 

etmişdir.  

33.8%

16.9%

38.5%

3.1% 7.7%

nəqliyyat sektoru

su təchizatı sektoru

elektrik təchizatı sektoru

kənd təsərrüfatı sektoru

digər sektorlar
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Beynəlxalq maliyyə institutları tərəfindən ayrılan dövlət zəmanətli kreditlərin 

layihələr üzrə istifadəsi barədə təqdim olunan hesabat məlumatlarının  təhlili göstərir ki,  

2017-ci ilin 31 dekabr tarixinədək Dünya Bankı tərəfindən 11 layihəyə 2469,5 mln.  ABŞ 

dolları, Kommersiya Bankları və beynəlxalq investorlar tərəfindən 8 layihəyə 3167,2 

mln. ABŞ dolları, Asiya İnkişaf Bankı tərəfindən 12 layihəyə 2944,8 mln. ABŞ dolları, 

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı tərəfindən 2 layihəyə 1200,0 mln. ABŞ dolları, 

Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi tərəfindən 1 layihəyə 299,7 mln. ABŞ 

dolları, İslam İnkişaf Bankı tərəfindən 3 layihəyə 331,3 mln. ABŞ dolları, Almaniyanın 

KfW Bankı tərəfindən 1 layihəyə 178,9 min ABŞ dolları, Səudiyyə İnkişaf Fondu 

tərəfindən 2 layihəyə 60,0 mln. ABŞ dolları, Kənd Təsərrüfatının İnkişafı üzrə 

Beynəlxalq Fond tərəfindən 1 layihəyə 19,7 mln. ABŞ dolları və Fransa İnkişaf Agentliyi 

tərəfindən 1 layihəyə 130,5 mln. ABŞ dolları və Asiya İnfrastruktur İnvestisiya Bankı  

üzrə 1 layihəyə 600,0 mln. ABŞ dolları məbləğində vəsait yönəldilmişdir. Beləliklə, ən 

böyük paya kommersiya bankları və beynəlxalq investorlar üzrə ayrılan vəsaitlər malik 

olmuşdur (Şəkil 11) 

Şəkil 11. İstifadə olunan dövlət zəmanətli kreditlərin kreditorlar üzrə xüsusi çəkisi barədə 

məlumat, %-lə 

 

 

Hesabat ilində yuxarıda qeyd olunan layihələrin bir hissəsi başa çatmış və bir sıra 

layihələr üzrə yeni Kredit Sazişləri bağlanılmışdır. Belə ki, təqdim olunan hesabatlara 

əsasən 2017-ci ilin II yarımilliyi ərzində 4 layihənin icrası yekunlaşmışdır:  

21.7%

27.8%

25.8%

10.5%

5.3%

2.6% 2.9% 3.4%

DB Kommersiya
bankları
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1. Milli su təchizatı və kanalizasiya xidmətləri layihəsi-1 – 207,3 mln. ABŞ dolları 

(Dünya Bankı); 

2. Şəhər su təchizatı və kanalizasiya investisiya proqramı - 1-ci layihə (Göyçay və 

Naxçıvan  şəhərləri) – 75,0 mln. ABŞ dolları (Asiya İnkişaf Bankı); 

3. Naxçıvanda selə qarşı tədbirlər, suvarılan ərazilərin modernləşməsi və 

genişlənməsi layihəsi – 64,8 mln. ABŞ dolları (İslam İnkişaf Bankı);  

4.  “Azersky" peyk sisteminin və əlaqədar yerüstü infrastrukturun satın alınması 

layihəsi – 146,2 mln. ABŞ dolları (Fransanın COFACE İxrac Kredit Agentliyi, 

Yaponiyanın Sumitomo Mitsui bankı və Yaponiyanın Mizuho bankı); 

2017-ci ilin II yarımili ərzində 3 Kredit Sazişi imzalanmışdır: 

1. Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi – 500,0 mln. ABŞ dolları (Avropa Yenidənqurma və 

İnkişaf Bankı); 

2. Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi (Şahdəniz) – 524,5 mln. ABŞ dolları ("Deutsche 

Bank AG" London Filialı, Asiya İnkişaf Bankının zəmanəti ilə); 

3. Dəmir yol sektorunun inkişafı proqramı – 250,0 mln. ABŞ dolları (Asiya İnkişaf 

Bankı). 

 

Dövlət Neft Fondunun məlumatına əsasən 2017-ci ildə Dövlət Neft Fondunun 

hesabına nəzərdə tutulmuş 1610356,0 min manat vəsaitin 947900,0 min manatı 

(58,8%-i) istifadə olunmuşdur. Təqdim olunmuş hesabatlara görə istifadə olunmuş 

vəsaitin 105000,0 min manatı (11,1%) Qaçqınların və  məcburi köçkünlərin sosial-

məişət və məskunlaşma məsələləri ilə bağlı bəzi tədbirlərin, 70000,0 min manatı (7,4%) 

Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsinin, 20500,0 min manatı 

(2,1%) Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmiryolu layihəsinin, 17000,0 min manatı (1,8%) 2007-

2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramının 

və 735400,0 min manatı (77,6%) isə Türkiyə Respublikasında “STAR” neft emalı 

kompleksinin tikintisi layihəsində Azərbaycan tərəfinin iştirak payının 

maliyyələşdirilməsinə yönəldilmişdir.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Dövlət Neft Fondunun 2006-cı il büdcəsi 

barədə 2005-ci il 28 dekabr tarixli 346 nömrəli Fərmanına əlavə və dəyişiklik edilməsi 

haqqında” Fərmanına əsasən Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması 

layihəsinin Dövlət Neft Fondu tərəfindən maliyyələşdirilməsi müəyyən edilmişdir. 

Layihənin idarə edilməsi və sifarişçisi funksiyaları Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən həyata keçirilir.  2017-ci ildə Fondun 
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büdcəsində nəzərdə tutulan 70000,0 min manata qarşı  69997,2 min manat (100,0%)  

vəsait istifadə olunmuşdur ki, bu da 2016-cı ilin icra səviyyəsinə bərabərdir.  

Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-nin sifarişlərinə əsasən 2017-ci 

ildə ayrılmış vəsaitin 15,9 mln.manatı Xızı rayonu ərazisində mövcud suvarılan 

torpaqların su təminatının yaxşılaşdırılması, yeni suvarılan torpaqların istifadəyə 

verilməsi və Samur-Abşeron kanalı (SAK) sisteminə birləşdirici kanalın tikintisinə, 19,0  

mln. manatı Siyəzən rayonunun ərazisində mövcud suvarılan torpaqların su təminatının 

yaxşılaşdırılması və yeni suvarılan torpaqların istifadəyə verilməsi (2-ci mərhələ) 

obyekti, 34,0 mln.manatı “Şabran, Siyəzən və Xızı rayonlarının ərazisində mövcud 

suvarılan torpaqların su təminatının yaxşılaşdırılması və yeni suvarılan torpaqların 

istifadəyə verilməsi” (Şabran rayonu üzrə) obyekti, 550,0 min  manatı Şimal çaylarında 

sugötürən qurğuların və nəqledici kanalların tikintisi və Şabran, Siyəzən və Xızı 

rayonlarının su təminatı obyektlərinin tikintisinə məsləhətçi xidmətlərinin yerinə 

yetirilməsi çərçivəsində görülən işlərə, 480,4 min manatı layihə idarəetmə qrupunun 

saxlanılmasına ayrılmışdır. 2006-2017-ci illər ərzində  Neft Fondu  tərəfindən bu 

layihənin  maliyyləşdirilməsinə  ümumilikdə 1379,6 mln. manat vəsait ayrılmışdır.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 21 fevral  tarixli “Bakı-Tbilisi-

Qars yeni dəmir yolu” layihəsinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar tədbirlər haqqında” 

1974 nömrəli Sərəncamına əsasən “Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu” layihəsinin 

Marabda - Axalkalaki hissəsinin bərpa və yenidən qurulmasının və Axalkalakidən 

Türkiyə Respublikası ilə sərhədə qədər olan hissəsinin tikintisinin maliyyələşdirilməsi və 

qarşıya çıxan digər təşkilati tədbirlərə operativ nəzarətin həyata keçirilməsi məqsədilə 

Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Naziri sədr (hal hazırda“Azərbaycan Dəmir Yolları” 

Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti) olmaqla Dövlət Komissiyası yaradılmış, Azərbaycan 

Respublikası Hökumətinin Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 

Texnologiyalar Nazirliyi (buna qədər Nəqliyyat Nazirliyi) vasitəsi ilə Gürcüstan 

Hökumətinin təyin etdiyi quruma 200,0 mln. ABŞ dolları məbləğində kredit xəttinin 

açılması yolu ilə Dövlət Neft Fondunun vəsaiti hesabına maliyyələşdirilməsi,  

“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC Azərbaycan Respublikası Hökuməti adından 

kreditləşmənin təşkili və bank xidmətinin həyata keçirilməsi üzrə agent bank təyin 

edilməsi müəyyən edilmişdir.  

Bununla yanaşı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 27 may  tarixli 

433 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş  Azərbaycan Respublikası Höküməti və 

Gürcüstan Höküməti arasında Sazişə əlavə və dəyişikliklər barədə Protokola  əsasən 
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575,0 mln.manat kredit xəttinin açılması razılığına gəlinmiş, 2007-2017-ci illər ərzində 

Dövlət Neft Fondundan bu layihənin maliyyələşdirilməsinə ayrılmış vəsaitin ümumi 

həcmi 642,3 mln.ABŞ dolları (572,4 mln.manat), qalıq vəsaitin ümumi həcmi isə 132,7  

mln.ABŞ dolları təşkil edir. 

2017-ci ildə Layihə üzrə nəzərdə tutulmuş 165825,0 min manat vəsaitdən 

Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin 

(Kreditor) sifarişlərinə uyğun   olaraq   Dövlət   Neft    Fondu tərəfindən 20557,4 min 

manat (12079,4 min ABŞ dolları) ayrılmışdır ki, bu da təsdiq olunmuş məbləğin 12,0%-

nə bərabərdir. 

2017-ci ildə Dövlət Neft Fondu tərəfindən “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan 

gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı”nın maliyyələşdirilməsinə 

ayrılan 29304,0 min manat məbləğində vəsaitə qarşı 17009,7 min manat (58,0%) icra 

edilmiş,  2016-cı ilin (31606,7 min manat) icrası ilə müqayisədə 14459,7 min manat  

(46,2%) az olmuşdur.  

Nəzərdə tututlan vəsaitin tam istifadə edilməməsi Dövlət proqramının sifarişçisi 

olan Təhsil Nazirliyi tərəfindən tələbələrin təhsil, yaşayış və digər xərclərin xarici valyuta 

ilə ödəniləcəyini nəzərə alaraq  2016-cı ildə müşahidə edilən risklərdən sığortalanması 

məqsədilə, manatın ucuzlaşması ilə bağlı riskiin  nəzərə alınması, əvvəlki tədris 

illərindən qəbul olunan, lakin təhsil xərclərinin maliyyələşdirilməsi müvəqqəti olaraq 

dondurulmuş tələbə ilə bağlı təqribən 5,4 mln.manat xərclin  nəzərdə tutulması, dekabr 

ayının sonuncu ongünlüyündə vaxt məhdudiyyəti nəzərə alınaraq təhsil xərclərinin 

maliyyələşdirilməsinin  sifariş edilməməsi, eləcə də Nazirliyin müvafiq hesabına geri 

qaytarılmış vəsait hesabına təhsil xərcləri ödənilməsi ilə izah olunur.  

Türkiyə Respublikasında Star Neft Emalı Kompleksinin tikintisi layihəsində 

Azərbaycan Respublikasının iştirak payının maliyyələşdirilməsi üzrə Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin “SOCAR Türkiyə Ege” Neft Emalı Zavodu (STAR) 

layihəsində Azərbaycan tərəfinin iştirakının dəstəklənməsi məqsədi ilə əlavə tədbirlər 

haqqında” 2013-cü il 4 fevral tarixli 2698 nömrəli Sərəncamı ilə  nizamnamə kapitalı 

1900,0 mln.ABŞ dolları təşkil edən səhmdar cəmiyyət yaradılmış və Cəmiyyətin 40,0% 

dövlət mülkiyyətində olan səhmlərinin maliyyələşdirilməsi Dövlət Neft Fonduna 

tapşırılmışdır. Cəmiyyətin dövlət mülkiyyətində olan səhmlərinin sahibliyi və idarə 

edilməsi Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir və 

həmin səhmlər üzrə dividentlər Dövlət Neft Fonduna köçürülür. Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2017-cı il 31 iyul tarixli 3136 saylı Sərəncamı ilə Cəmiyyətin 



 
 

212 

 

nizamnamə kapitalı 2412,0 mln.ABŞ dolları məbləğindən 3482,0 mln.ABŞ dollarına, 

dövlət mülkiyyətində olan payı (40,0%) isə 1392,8 mln.ABŞ dollarına qədər artırılmış və 

bu layihə üzrə Azərbaycan Respublikasının iştirak payının maliyyələşdirilməsi üçün 

744072,0 min manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur. 

İqtisadiyyat Nazirliyinin sifarişlərinə əsasən 2017-ci ildə 735422,2 min manat 

(432,6 mln. ABŞ dolları) (98,8%) icra olunaraq  2013-2017-ci illər ərzində layihə üzrə 

ümumi ödəniş 1392,8 mln.ABŞ dolları təşkil etmişdir.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2014-cü il 25 fevral  tarixli Sərəncamı 

ilə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən nizamnamə kapitalı 100 

mln.ABŞ dolları məbləğində olan və səhmlərinin 51%-i dövlət mülkiyyətində, 49%-i 

ARDNŞ-ə məxsus olan “Cənub Qaz Dəhlizi”(CQDASC) qapalı səhmdar cəmiyyəti təsis 

edilmiş, Dövlət Neft Fonduna Cəmiyyətin birbaşa dövlət mülkiyyətində olan səhmlərinin 

maliyyələşdirilməsi, eləcə də Cəmiyyətə keçən layihələrdəki iştirak paylarının 

maliyyələşdirilməsi üçün tələb olunan vəsaitin, geri qaytarılmaq şərti ilə Cəmiyyətə 

uzunmüddətli investisiya edilməsi  tapşırılmışdır. Dövlət Neft Fondu tərəfindən 2014-

2016-cı illər ərzində Cəmiyyətin nizamnamə kapitalının artırılması üçün ümumilikdə 

1232,1 mln.ABŞ dolları (1530,3 mln.manat) vəsait  İqtisadiyyat Nazirliyinə 

köçürülmüşdür.2017-ci il ərzində qeyd olunan layihə üzrə nəzərdə tutulan iştirak payına 

vəsait yönəldilməmişdir.  

2017-ci il ərzində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondundan 

respublika müxtəlif layihələr üzrə 202700,0 min manat vəsait nəzərdə tutulmuş, 

197500,2 min manat vəsait istifadə olunmuşdur. Nəzərdə tutulmuş vəsaitin 188708,8 

min manatı investisiya yönümlü layihələr üçün ayrılmış və   hesabat ilində bu vəsaitin 

188185,7 min manatı (99,7%) istifadə olunmuşdur. 

Ayrılan vəsaitdən Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial iqtisadi inkişafının 

sürətləndirilməsinə 5000,0 min manat, işğaldan azad edilmiş Cəbrayıl rayonunun Cocuq 

Mərcanlı kəndinin bərpası ilə bağlı 50 fərdi yaşayış evinin, məktəb binasının  və müvafiq 

infrastrukturun tikintisinə, tikinti bərpa və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsinə 

14009,3 min manat, Qarabağ atı cinsinin  damazlıq özəyinin qorunması, bu sahədə 

seleksiya damazlıq işlərinə şərait yaradılması istiqamətində tədbirlərin başa çatdırılması 

və “Ağdam Atçılıq Təsərrüfatı” MMC-nin Atçılıq kompleksinin tikintisinə 2000,0 min 

manat, 1941-1945-ci illər İkinci Dünya müharibəsində Qələbənin 72-ci ildönümü ilə 

əlaqədar birdəfəlik maddi yardımlar verilməsinə 6919,9 min manat, kütləvi informasiya 

vasitələri əməkdaşlarının mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması və onlar üçün 
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növbəti yaşayış evinin tikilməsinə, qəzetlərə birdəfəlik maliyyə yardımı göstərilməsinə 

6000,0 min manat, Hacıqabul Sənaye Məhəlləsinin fəaliyyətinin təşkilini, ərazisinin 

istifadəyə yararlı  vəziyyətə gətirilməsini, xarici və daxili infrastrukturunun qurulmasının 

təmin edilməsinə 4000,0 min manat, əhalinin keyfiyyətli içməli və əkin sahələrinin 

suvarma suyu ilə təmin edilməsi məqsədilə modul tipli sutəmizləyici qurğuların 

quraşdırılmasına  və subartezian quyularının qazılmasına 26500,0 min manat, İslam 

Həmrəyliyi İli çərçivəsində keçirilən tədbirlərin maddi təminatına 3000,0 min manat, Qax 

Damazlıq İpəkçilik Stansiyasının bərpasına 4500,0 min manat, dini qurumlara maliyyə 

yardımı göstərilməsinə 1800,0 min manat, bir sıra şəhər və rayonlarda abadlıq 

quruculuq işlərinin aparılmasına 22769,9 min manat, çoxmənzilli binaların dam 

örtüklərinin dəyişdirilməsinə və əsaslı təmirinə 38416,6 min manat, bir sıra rayonlarda 

qəzalı vəziyyətdə olan evlərin sakinləri üçün yeni evlərin tikintisinə 13479,0 min manat, 

lift təsərrüfatının maddi və texniki bazasının möhkəmləndirilməsinə 3700,0 min manat, 

Balakən rayonunda Uşaq İncəsənət Məktəbinin yeni binasının tikintisinə 3000,0 min 

manat, respublikanın bir sıra rayonlarında kənd avtomobil yollarının tikintisi və yenidən 

qurulmasına 21400,0 min manat, Lənkəran şəhərində Olimpiya İdman Kompleksinin 

tikintisinə 3000,0 min manat, Astara rayonunda dənizkənarı park-bulvar kompleksi 

ərazisinin genişləndirilməsinə 2997,0 min manat, İsmayıllı rayonunun Lahıc 

qəsəbəsində yeni ümumtəhsil məktəbinin tikintisinə 3497,0 min manat, respublikada 

idmanın inkişafını stimullaşdırılmasına 5000,0 min manat və digər tədbirlərə 6400,0 min 

manat vəsait yönəldilmişdir. Büdcə ilinin sonuna istifadə olunmamış 2500,0 min manat 

vəsait “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 19.5-ci 

maddəsinə əsasən dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabına köçürülmüşdür. 

2017-ci ildə qeyd olunan maliyyə mənbələri ilə yanaşı Azərbaycan Respublikasının 

Nazirlər Kabinetinin Ehtiyat Fondu hesabına müxtəlif layihələr üzrə 199899,0 min manat 

vəsait nəzərdə tutulmuş, 198709,3 min manat vəsait istifadə olunmuşdur.  

Ayrılan vəsaitdən Azərbaycan Milli Antidopinq Agentliyinin fəaliyyətinin təşkilinə 

1500,0 min manat, valideyn himayəsindən məhrum olmuş kimsəsiz məzunlar üçün 120 

mənzilli evin tikintisinə 4000,0 min manat, “AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkı” 

Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin nizamnamə kapitalının formalaşdırılmasına 1500,0 

min manat, Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndinin bərpası ilə bağlı tədbirlər 

çərçivəsində əlli yaşayış evinin, məktəb binasının və digər zəruri infrastrukturun elektrik 

enerjisi ilə təchizatının təmin edilməsi məqsədi ilə bir ədəd yeni yarımstansiyanın tikinti 

və onun qidalanması üçün Horadiz yarımstansiyasından ikidövrəli elektrik hava xəttinin 
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çəkilməsinə 5100,0 min manat, toxumçuluq, aqrokimya və kimya texnoloji 

laboratoriyalarının  yerləşdirilməsi nəzərdə tutulan binanın tikintisinə 1499,8 min manat, 

Bakı şəhərində yağış sularının yığılması təhlükəsi olan şəhər avtomobil yolları və 

ərazilərdə səth sularının kənarlaşdırılması üçün tədbirlərin görülməsinə 5000,0 min 

manat, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin 2017-ci il üzrə əməliyyat 

xərclərinin maliyyələşdirilməsinə 2658,2 min manat, şüa avadanlıqlarına və xətti 

sürətləndiricilərə texniki xidmətin göstərilməsi və ehtiyat hissələrinin alınmasına 1300,0 

min manat, IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarında yüksək nəticə göstərmiş idmançı və onların 

məşqçilərinin mükafatlandırılmasına 18156,2 min manat, məshəti türk ailələri üçün evin 

tikintisinə 1249,9 min manat, təbii fəlakət nəticəsində respublikanın bir sıra şəhər və 

rayonlarında sosial obyektlərə, yaşayış evlərinə və digər sahələrə dəymiş ziyanın 

aradan qaldırılmasına 825,0 min manat, Tərtər çayının Bərdə rayonunun Zumurxan 

ərazisindən keçən hissəsində sahilbərkidmə və məcra-nizamlama işlərinin davam 

etdirilməsinə 900,0 min manat, Viləş çayının Masallı şəhər ərazisindən keçən hissəsinin 

sel və daşqınlardan mühafizəsi üçün çay yatağının beton məcraya salınması işlərinin 

davam etdirilməsinə 400,0 min manat, Cəbhə bölgəsində, Qazax, Tovuz, Ağdam, 

Goranboy və Füzuli rayonlarının təmas xəttindən 3 km. məsafədə  yerləşən kəndlərdə 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin həmin əraziləri atəşə tutması nəticəsində ziyan çəkmiş 

fərdi yaşayış evlərinin, sosial və infrastuktur obyektlərinin bərpası işlərinin davam 

etdirilməsinə 500,0 min manat,  “Cavanşir” su anbarının yaxınlığında mobil tipli 

sutəmizləyici qurğuların quraşdırılmasına, magistral su kəmərinin və kənddaxili su 

xətlərinin çəkilməsinə 1800,0 min manat, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin 

tələbələri üçün Gəncə şəhərində inşa edilən 514 yerlik yataqxana kompleksinin 

tikintisinin başa çatdırılmasına 2249,9 min manat, Rohinca müsəlmanlarına humanitar 

yardımın göstərilməsinə 670,0 min manat, Azərbaycan Respublikasının Əmək və 

Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna transfert 

ödənişi üçün 24000,0 min manat, Daşkəsən şəhərinin 70 illik yubileyinin həyata 

keçirilməsinə 800,0 min  manat, Oğuz-Bakı-Qəbələ su kəmərinin tikintisinə 8991,9 min 

manat, Ələt şəhərində azad ticarət zonasının yaradılmasına 2229,2 min manat və digər 

tədbirlərin maliyyə təminatına  113200,0 min manat vəsait yönəldilmişdir. Büdcə ilinin 

sonuna istifadə olunmamış 1900,0 min manat vəsait “Büdcə sistemi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun 19.5-ci maddəsinə əsasən dövlət büdcəsinin 

vahid xəzinə hesabına köçürülmüşdür. 
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Dövlət investisiyalarının istifadə edilməsinin effektivliyi onların strukturundan 

asılıdır. İnvestisiyaların strukturu dedikdə, onların növləri və istifadə istiqamətləri üzrə 

tərkibi, eləcə də investisiyaların ümumi həcmində xüsusi çəkisi nəzərdə tutulur. Sahə 

strukturu iqtisadiyyatın sahələri (sənaye, kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, tikinti, 

nəqliyyat, rabitə, və d.) üzrə kapital qoyuluşlarının bölünməsini göstərir. Fəaliyyət növləri 

üzrə struktur iqtisadi fəaliyyət növləri (emal sənayesi, faydalı qazıntıların hasilatı, kənd 

təsərrüfatı, ovçuluq və meşəçilik; balıqçılıq və d.) çərçivəsində kapital qoyuluşlarını 

göstərir. 2015-2017-ci illərdə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşunun ən yüksək həddi 2015-ci 

ildə olmuşdur. Müqayisə olunan dövrdə infrastruktur təyinatlı layihələr üzrə dövlət əsaslı 

vəsait qoyuluşlarının mütləq ifadədə həcmi hər il azalsa da, xüsusi çəkisi 2015-ci ildə 

69,9%, 2016-ci ildə 75,5% və 2017-ci ildə 65,5% təşkil etməklə yüksək olmuşdur 

(Cədvəl 43). 

2015-2016-ci illərdə sosial təyinatlı layihələr üzrə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşlarının həm 

mütləq ifadədə həcmi, həm də xüsusi çəkisi azalmış, 2017-ci ildə müvafiq göstəricilər 

artaraq 627107,2 min manat və 23,3% olmuşdur. Müdafiə və hüquq mühafizə orqanları 

üzrə investisiya qoyuluşlarının həcmi hər il azalaraq hesabat ilində 154889,0 min manat 

və 5,8% təşkil etmişdir. 

Cədvəl 43. 2015-2017-ci illərdə dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üçün 

ayrılmış vəsaitlərin sahələr üzrə bölgüsü (min manat)  

S/s Sahələr 2015-ci il 2016-cı il 2017-ci il 

Hesabat 
ilində  

maliyyələş
mə 

Xüsusi 
çəkisi  
(%-lə) 

Hesabat 
ilində  

maliyyələş
mə 

Xüsusi 
çəkisi  
(%-lə) 

Hesabat 
ilində  

maliyyələş
mə 

Xüsusi 
çəkisi  
(%-lə) 

(istifadə) (istifadə) (istifadə) 

1 
İnfrastruktur təyinatlı 
layihələr 

2558242,2 69,9% 2028930,9 75,5% 1762569,8 65,5% 

2 
Sosial təyinatlı 
layihələr 

625014,7 17,1% 299342,2 11,1% 627107,2 23,3% 

3 İnstitusional layihələr 250,0 0,0% 340,0 0,0% 
  

4 
Müdafiə və hüquq-
mühafizə orqanları 

305464,5 8,4% 275643,1 10,3% 154889,0 5,8% 

5 

Ərazilərin bərpası, 
yenidən qurulması və 
fövqəladə halların 
aradan qaldırılması 
üzrə layihələr 

1085,8 0,0% 12955,8 0,5% 
  

6 Digər layihələr 168220,0 4,6% 68537,9 2,6% 144735,6 5,4% 

  CƏMİ: 3658277,2 100,0% 2685749,9 100,0% 2689301,6 100,0% 
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"Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsi haqqında" Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin müvafiq Sərəncamları ilə 2016-ci ilin dövlət büdcəsində dövlət əsaslı 

vəsait qoyuluşu üçün ayrılmış 2692000,0 min manat vəsaitin sifarişçi təşkilatlar və 

obyektlər üzrə aparılmış bölgüsündə infrastuktur sahələrinin inkişafı layihələrinə 

1764079,9 min manat (65,5%), sosial sahələrin inkişafı layihələrinə 627588,1 min 

manat (23,1%), müdafiə və hüquq-mühafizə layihələrinə 155514,0 min manat (5,8%), 

digər layihələr üzrə 144818,3 min manat (5,4%) vəsait nəzərdə tutulmuşdur.  

Təsdiq edilmiş bölgüyə əsasən nəzərdə tutulan 2692000,0 min manat vəsaitin 

2689301,0 min manatının (89,5%-nin) bölgüsü aparılmış, 1640,0 min manat ehtiyat 

vəsait nəzərdə tutulsa da, hesabat ilində istifadə edilməmişdir. İstifadə olunmuş 

vəsaitdən infrastruktur sahələrinin inkişafı üzrə 2028930,9 min manat (75,5%), sosial 

sahələrin inkişafı üzrə 299342,2 min manat (11,1%), institusional layihələrə 340,0 min 

manat, müdafiə və hüquq-mühafizə layihələri üzrə 275643,1 min manat (10,3%), 

Ərazilərin bərpası, yenidənqurulması və fövqəladə halların aradan qaldırılması üzrə 

layihələrə 12955,8 min manat (0,5%) və digər layihələr üzrə 68537,9 min manat (2,6%) 

vəsait yönəldilmişdir. 

Təqdim olunan məlumatlara əsasən 2017-ci ilin dövlət büdcəsində dövlət əsaslı 

vəsait qoyuluşu üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitin sifarişçi təşkilatlar və obyektlər üzrə 

bölgüsündə 59 sifarişçi təşkilat üzrə 229 keçid və 190 yeni layihə olmaqla, cəmi 419 

layihə Dövlət İnvestisiya Proqramına daxil edilmişdir.        

Ümumilikdə, təqdim olunmuş hesabat və digər məlumatlara əsasən 2017-ci ildə 

dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üzrə ayrılmış vəsait aşağıda qeyd olunan sahələr üzrə 

layihələrin maliyyələşməsinə yönəldilmişdir. 

2017-ci ildə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşunun ümumi həcmində ən böyük payı 

infrastruktur təyinatlı layihələr təşkil edir. İnfrastruktur təyinatlı layihələrə 1764079,6 

min manat vəsait ayrılması nəzərdə tutulmuş, 1762569,8 min manat (99,9%) 

maliyyələşmə aparılmışdır. 2016-cı il ilə müqayisədə hesabat ilində bu sahə üzrə 

ayrılmış vəsait 266360,2 min manat (13,1%) azalmışdır. Nəzərdə tutulmuş vəsait 

çərçivəsində 109 keçid və 58 yeni layihə olmaqla, cəmi 167 layihə maliyyələşdirilmişdir. 

2017-ci ildə əsaslı vəsait qoyuluşu hesabına maliyyələşdirilən infrastruktur təyinatlı 

layihələrin istiqamətlər arasında nəqliyyat sektorunun payı yüksək olmuşdur (Şəkil 12) 
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Şəkil 12.   2017-ci ildə maliyyələşdirilən infrastruktur  təyinatlı layihələrinin istiqamətlər 

üzrə bölgüsü (min manatla) 

                                                                                       

 

 

2017-ci ilin dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üçün ayrılmış vəsaitin 

sifarişçi təşkilatlar və obyektlər üzrə bölgüsündə sosial sahələrin inkişafı layihələrinə 

627588,1 min manat nəzərdə tutulmuş və 627107,2 min manat maliyyələşmə 

aparılmışdır. 2016-cı illə müqayisədə hesabat ilində bu sahə üzrə ayrılmış vəsait 

323656,8 min manat (106,5%) artmışdır. Nəzərdə tutulmuş vəsait çərçivəsində 102 

keçid və 118 yeni layihə olmaqla, cəmi 220 layihə maliyyələşdirilmişdir. 2017-ci ildə 

əsaslı vəsait qoyuluşu hesabına maliyyələşdirilən sosial təyinatlı layihələrin istiqamətlər 

üzrə bölgüsündə idman obyektlərinin payı böyük olmuşdur (Şəkil 13). 

 

Şəkil 13. 2017-ci ildə maliyyələşdirilən sosial yönümlü layihələrin istiqamətlər üzrə bölgüsü 

(min manatla) 

 

787,471.5 

343,512.0 

227,792.2 

149,740.0 

7,323.1 
246,731.0 

Nəqliyyat

Kommunal infrastruktur

Energetika və Sənaye

Su ehtiyyatları və irriqasiya

Ekologiya

Kənd təssərrüfatı

98,565.6 20,000.0 

36,000.0 

126,462.4 
335,099.5 

10,979.7 

Ümumtəhsil məktəbləri və peşə 
liseyləri

Ali təhsil və digər elm xərcləri

Mədəniyyət və turizm 
obyektləri

Səhiyyə obyektləri

İdman obyektləri

Digər 
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Hesabat ilində ümumtəhsil məktəblərinin və peşə liseylərinin təmiri və tikintisinə 

98565,6 min manat, respublikanın ali təhsil müəssisələrinin təmiri və tikintisi eləcə də 

digər elm xərclərinə 20000,0 min manat, mədəniyyət və turizm obyektlərinin tikintisi, 

bərpası və yenidənqurulmasına 36000,0 min manat, respublikanın rayon və 

şəhərlərində səhiyyə obyektlərinin təmiri və tikintisinə 126462,4 min manat, qaçqınlar və 

məcburi köçkünlərin sosial-yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılmasına dair tədbirlər üzrə 

1000,0 min manat, idman obyektlərinin tikintisi və beynəlxalq yarışların keçirilməsinə 

335099,5 min manat,  əlil və şəhid ailələrinin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması üzrə 

9979,7 min manat vəsait yönəldilmişdir.  

Müdafiə və hüquq-mühafizə sahəsi üzrə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu 

hesabına nəzərdə tutulmuş 154514,0 min manat vəsaitin 154889,0 min manatı (99,6%) 

xərc edilmişdir.  

Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin sifarişçisi olduğu keçid layihələr, 

o cümlədən “Mütərəqqi ədliyyə xidmətləri və müasir məhkəmə infrastrukturu 

layihəsi”ndə Azərbaycan tərəfinin payı üzrə 20000,0 min manat, Mingəçevir şəhər 

qeydiyyat şöbəsinin inzibati binasının tikintisi üzrə 166,6 min manat və Nazirliyin 

ixtisaslaşdırılmış müalicə müəssisəsində yeni bakterioloji laboratoriyanın, vərəm üzrə 

təlim mərkəzinin binalarının və  multirezistent (MDR) formalı  xəstələrin  saxlanılması 

üçün yeni korpusun tikintisi üzrə keyfiyyət zəmanəti kimi ödənişi saxlanılmış vəsaitin 

ayrılması 314,0 min manat vəsait yönəldilmişdir.  

Bu istiqamətdə vəsaitlər həmçinin Azərbaycan Respublikasının Müdafiə 

Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin, Azərbaycan 

Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi 

Daxili Qoşunları Baş İdarəsinin sifarişləri əsasənda icra edilmişdir.   

Qeyd olunanlarla yanaşı, dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu hesabına 2017-ci ildə 

digər layihələr üzrə nəzərdə tutulmuş 144818,3 min manat vəsaitin 144735,6 min 

manatı (99,9%) istifadə olunmuşdur. Bu layihələrdən, Azərbaycan Respublikasının 

Xarici İşlər Nazirliyinin sifarişçisi olduğu Aşqabad şəhərində Azərbaycan 

Respublikasının Türkmənistan Respublikasındakı Səfirliyinə inzibati binanın alınması 

üzrə 1032,6 min manat və Azərbaycan Respublikasının Almaniya Federativ 

Respublikasında Mədəniyyət Mərkəzinin tikintisi üzrə 21000,0 min manat, Azərbaycan 

Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin sifarişçisi olduğu Komitənin yeni 

inzibati binasının tikintisi üzrə 10000,0 min manat, Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi 
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sifarişçisi olduğu Quba "ASAN xidmət" mərkəzinin layihələndirilməsi və tikintisi üzrə 

24129,9 min manat, Mingəçevir "ASAN xidmət" mərkəzinin layihələndirilməsi və tikintisi 

üzrə 20500,0 min manat, Şəki "ASAN həyat" kompleksinin layihələndirilməsi və tikintisi 

üzrə 4998,1 min manat və İmişli "ASAN həyat" kompleksinin layihələndirilməsi və 

tikintisi üzrə 4997,5 min manat, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

sifarişçisi olduğu Xüsusi təyinatlı nəqliyyat vasitələri üçün anqarın tikintisinə  5999,2 min 

manat və İşlər İdarəsinin obyektlərində tikinti, təmir və yenidənqurma işlərinin 

aparılmasına  5760,0 min manat, Azərbaycan Respublikasıının Nazirlər Kabinetinin İşlər 

İdarəsinin sifarişçisi olduğu Nazirlər Kabineti Aparatının binasında və nəqliyyat xidməti 

sektorunda tikinti, təmir, yenidənqurma və “Elektron sənəd dövriyyəsi sistemi”nin 

yaradılması işlərinin aparılmasına  670,0 min manat, "Azərxalça" Açıq Səhmdar 

Cəmiyyətinin sifarişçisi olduğu 10 emalatxananın tikintisi, infrastrukturun yaradılması, 

avadanlıqlar və dəzgahlarla təchizatı üzrə 11217,8 min manat,  Yunəyirici-boyaq 

fabrikinin texnıki-iqtisadi əsaslandırılmasının hazırlanması, layihələndirilməsi, tikintisi və 

avadanlıqlarla təchizatı üzrə 17420,0 min manat və "Yun və boyaq tədarükü 

məntqələrinin layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması, avadanlıq və iş alətləri ilə təmin 

olunması" layihəsi üçün 1500,0 min manat vəsait yönəldiyini göstərmək olar.  

Hesablama Palatası tərəfindən kapital qoyuluşuna yönəldilən vəsaitlər üzrə 

hesabat ilində aparılan nəzarət tədbirləri ilə əsasən Dövlət İnvestisiya Proqramında 

nəzərdə tutulan layihələr və obyektlər üzrə sifarişçisi kimi yerli icra hakimiyyətlərinə, 

Təhsil Nazirliyinə və Kənd Təsərrüfatı Kreditləri üzrə Dövlət Agentliyinə ayrılan vəsaitlər 

əhatə olunmuş və aşağıdakılar müəyyən olunmuşdur: 

-Yerli İcra Hakimiyyətləri tərəfindən təqdim olunan büdcə təkliflərində Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 17 mart tarixli 239 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq 

edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət İnvestisiya Proqramının tərtibi, icrası, 

monitorinqi və qiymətləndirilməsi Qaydaları”nın tələblərinə uyğun dövlət investisiya 

layihələrinin əsaslandırılmasını, ilkin strukturunu və qiymətləndirilməsini özündə əks 

etdirən investisiya təklifləri, həmçinin qüvvədə olan normativ hüquqi aktlara uyğun 

texniki-iqtisadi əsaslandırma və texniki-iqtisadi hesablamalar tərtib edilmir,  məktəblərin 

tikintisi və əsaslı təmiri obyektləri üzrə  hazırlanan layihə tapşırıqlarında və layihə-smeta 

sənədlərinin tərtibində  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 3 avqust 

tarixli 171 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Təhsil müəssisələrinin tikintisinə, maddi-

texniki təchizatına dair vahid normalar, ümumi sanitariya-gigiyena tələbləri, şagird 

yerləri ilə təminat normativləri”nin tələblərinə tam əməl edilməyərək məktəblərin tikintisi 
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üçün hazırlanmış layihə tapşırıqları əsasında layihə təşkilatları tərəfindən tərtib edilmiş 

layihə-smeta sənədlərində real şagird sayı nəzərə alınmaması, bəzi məktəblərdə sinif 

otaqlarının istifadəsiz qalması və ya yeni sinif otaqlarının tikintisinə təlabat yaranmasına 

gətirib çıxarır ki,  bu da sonda əlavə investisiya qoyuluşunu zəruri edir;  

- Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi Tikintidə Təhlükəsizliyə 

Nəzarət Dövlət Agentliyinin Təsisatdankənar Dövlət Ekspertiza Baş İdarəsi tərəfindən 

verilən ekspertiza Rəylərdə bəzi obyektlərin layihə-smeta sənədlərinin  razılaşdırılması, 

həmçinin normadan artıq tikinti sahələrinin  layihələndirilməsi ilə bağlı bildirilmiş iradların 

aradan qaldırılmaması, bir mərhələli layihələrin hazırlanmasına çəkilən xərclərin  

hesablanmasında mövcud normalara əməl edilməməsi  əlavə vəsaitin  ayrılmasına 

təlabat yaradır; 

-bəzi hallarda qüvvədə olan qaydaların tələbləri gözlənilməyərək obyektlərin 

ehtimal olunan dəyəri müəyyən edilməmiş, Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və 

Tikinti Məcəlləsinin tələblərinə əməl edilməyərək  tikinti  layihələrinin şəhərsalma və 

tikintiyə dair normativ sənədlərin tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması və həmin tikinti 

obyektlərinə ayrılmış vəsaitlərin səmərəli istifadəsinin qiymətləndirilməsi baxımından 

ekspertizadan keçirilməsi təmin edilməmiş,   “Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma 

və Tikinti Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi 

tənzimləmə haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 29 iyun tarixli 392-IVQ 

nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  2012-ci il 4 

sentyabr tarixli 695 nömrəli Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və 

Tikinti Məcəlləsinin 47.3-cü maddəsində dövlət vəsaitləri hesabına maliyyələşdirilən 

tikintilər üzrə sifarişçinin funksiyaları Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tapşırığı ilə 

dövlət orqanlarına və ya müəssisələrinə həvalə edilməsi müəyyən edilsə də  bəzi 

hallarda sifarişçisi funksiyaları tabeliyindəki hüquqi şəxslərə həvalə edilmiş, bu da sonda  

qüvvədə olan qanunvericilikdə sifarişçi üçün müəyyən edilən funksiyalar tam yerinə 

yetirilməyərək tikinti sahəsinin, habelə tikintinin mənfi təsir göstərə biləcəyi qonşu 

sahələrin, tikililərin şəhərsalma və tikintiyə dair normativ sənədlərlə nəzərdə tutulmuş 

qaydada tədqiqi aparılmamış, nəzərdə tutulmuş tikintilərin texniki-iqtisadi əsaslandırma 

və smeta sənədlərinin ekspertizadan keçirilməsi təmin edilməmişdir. 

Qeyd olunanlarla yanaşı, “Büdcə təşkilatları üçün Milli Mühasibat uçotu 

Standartları”nın tələbinə uyğun dövlət büdcəsinin dövlət əsaslı vəsait qoyuluşundan və 

ehtiyat fondlarından əsaslı kapitala yönəldilən vəsait hesabına yaranmış aktiv və 

öhdəliklər, eləcə də bir sıra tikintisi başa çatmamış obyektlərə sərf olunan vəsaitin 
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məbləği maliyyə hesabatlarında əks olunmamış, hesabat ilində əsaslı kapital 

qoyuluşuna yönəldilməsi nəzərdə tutulan vəsaitin istifadə olunmayan hissəsi hesabatda 

icra kimi göstərilmiş, 2015-2017-ci illərdə əsaslı vəsait qoyuluşu və ehtiyat fondlarından 

daxil olan vəsaitlərin istifadəsi barədə İqtisadiyyat Nazirliyinə və Dövlət Statistika 

Komitəsinə müvafiq hesabatlar tam təqdim olunmamış, Dövlət Statistika Komitəsinə 

təqdim olunan illik rəsmi statistika hesabatında əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar 

barədə məlumatlar düzgün əks olunmamış, eləcə də hesabatda istifadə olunmuş vəsait 

müvafiq illərdə ayrılmış vəsaitdən daha çox göstərilmiş, bəzi hallarda  vəsait depozit və 

tapşırıqlar hesabında saxlanılsa da təqdim olunan hesabatlarda istifadə olunmuş kimi 

göstərilmişdir. 

 

 3.1.6. Büdcədənkənar xərclərin icrası  

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 17 noyabr 2017-ci il Qərarı ilə 

“Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə və təşkilatların 

büdcədənkənar vəsaitləri haqqında Əsasnamə” təsdiq edilmişdir. Əvvəlki 

Əsasnamədən fərqli olaraq müvafiq sənəddə büdcədənkənar vəsaitlərin 

formalaşdırılması, yığılması, istifadə edilməsi, uçota alınması və müvafiq vəsaitlər üzrə 

hesabatların təqdim edilməsi ilə bağlı daha təkmil hüquqi tənzimlənmə müəyyən 

edilmişdir ki, bu da büdcədənkənar vəsaitlərin hesablanması, yığılması və istifadə 

edilməsi sahəsində şəffaflıq və hesabatlılığın artırılmasına imkan yaradacaqdır.  

Həmin Əsasnaməyə uyğun olaraq  büdcədənkənar vəsaitlər dedikdə malların 

satışından, işlərin görülməsindən və xidmətlərin göstərilməsindən büdcə təşkilatlarının 

əldə etdiyi vəsaitlər, habelə dövlət büdcəsinə ödənilmiş dövlət rüsumunun, inzibati 

cərimələrin, maliyyə sanksiyalarının, dövlət nəfinə müsadirə olunmuş əmlakın 

satışından, habelə dövlət nəfinə müsadirə olunmuş pul vəsaitlərinə görə daxil olan 

vəsaitlərin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş məbləğdə həmin gəlirlərin yığılmasını təmin 

edən dövlət orqanlarının xüsusi xəzinə hesabına köçürülən hissəsi, idarə və təşkilatların 

qanuna və ya ondan irəli gələn normativ hüquqi aktlara uyğun olaraq göstərdikləri 

xidmətlərə görə tutulan haqlar nəzərdə tutulur.  

Dövlət maliyyə sisteminin tamlığını təmin etmək məqsədilə büdcədənkənar 

vəsaitlər üzrə əməliyyatlar xəzinə hesabı vasitəsilə həyata keçirilir, həmin vəsaitlərin 

yalnız gəlirlər və xərclər smetaları əsasında təyinatı üzrə istifadəsinin təmin edilməsi isə 

hesabatlılığın gücləndirilməsinə şərait yaratmış olur.  



 
 

222 

 

2017-ci ildə büdcə təşkilatlarının iş və xidmətlərin göstərilməsindən, məhsul 

satışından və digər fəaliyyətlərindən əldə etdikləri gəlirlərdən formalaşan 

büdcədənkənar vəsaitlər üzrə xərcləri 429000,0  manat proqnoza qarşı 359172,4 min 

manat məbləğində (83,7% səviyyəsində) və ya 69827,6 min manat az icra edilmişdir ki, 

bu da bu da 2016-cı ilin icra göstəricisi ilə müqayisədə 120159,4 min manat və ya 

50,3% çoxdur. 

Funksional təsnifatın ayrı-ayrı bölmələri üzrə dövlət büdcəsindən maliyyələşən 

təşkilatların büdcədənkənar xərclərinə nəzər saldıqda, qeyd etmək olar ki, ümumilikdə 9 

bölmə üzrə xərclər icra edilmişdir ki, burada da icra səviyyəsi 15,8%-86,8% təşkil 

etmişdir. Təsdiq edilmiş proqnozla müqayisədə ən çox icra (86,8%) “Məhkəmə 

hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq” bölməsi üzrə, ən az icra (15,8%) Sosial 

müdafiə və sosial təminat bölməsi üzrə olmuşdur (Cədvəl 44). 
 

Cədvəl 44. Funksional təsnifat üzrə dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların 

büdcədənkənar xərcləri, min manat 
 

Funksional bölmələr 2016-cı 
il icra 

2017-ci 2016-cı illə 
müqayisə proqnoz icra proqnozla 

müqayisə 

mütləq  nisbi mütləq  nisbi 

Ümumi dövlət xidmətləri 73478,1 186056,6 157089,2 -28967,4 84,4 83611,1 213,8 

Müdafiə 3929,0 6940,0 3310,5 -3629,5 47,7 -618,5 84,3 

Məhkəmə hakimiyyəti, 
hüquq-mühafizə və 
prokurorluq 

128195,6 184649,8 160255,3 -24394,5 86,8 32059,7 125,0 

Təhsil 14882,2 21700,0 15942,3 -5757,7 73,5 1060,1 107,1 

Səhiyyə 4137,9 6170,0 4905,8 -1264,2 79,5 767,9 118,6 

Sosial müdafiə və sosial 
təminat 

  100,0 15,8 -84,2 15,8 15,8   

Mədəniyyət, incəsənət, 
informasiya, bədən 
tərbiyəsi və digər 
kateqoriyalara aid 
edilməyən sahədə 
fəaliyyət 

3378,2 4970,0 3624,5 -1345,5 72,9 246,3 107,3 

Kənd təsərrüfatı, meşə 
təsərrüfatı, balıqçılıq, 
ovçuluq və ətraf mühitin 
mühafizəsi 

8574,5 11805,0 9940,2 -1864,8 84,2 1365,7 115,9 

Əsas bölmələrə aid 
edilməyən xidmətlər 2437,4 6608,6 4088,8 -2519,8 61,9 1651,3 167,7 

Cəmi 239013,0 429000,0 359172,4 -69827,6 83,7 120159,4 150,3 

 

Xüsusi çəki göstəricisinə gəldikdə isə ötən illərdə olduğu kimi, 2017-ci ildə də 

büdcədənkənar xərclərdə əsas pay  “Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və 

prokurorluq” bölməsi üzrə (44,6%) və “Ümumi dövlət xidmətləri” bölməsi üzrə (43,7%) 

olmuşdur.  
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2016-cı illə müqayisədə bu bölmələrin 7-si üzrə artım, 1-i üzrə azalma olmuşdur. 

2016-ci illə müqayisədə “Ümumi dövlət xidmətləri” bölməsi üzrə  83611,1 min manat və 

ya 2,1 dəfə olmaqla ən çox artım, “Müdafiə” bölməsi  618,5 min manat  və ya 15,7% 

olmaqla azalma  müşahidə edilmişdir. Eyni zamanda, qeyd olunmalıdır ki, 2016-cı ildə 1 

bölmə (“Sosial müdafiə və sosial təminat”) üzrə xərc edilməsə də, cari ildə 15,8 min 

manat icra edilmişdir. 

2014-2017-cı illər üzrə məlumatların təhlili göstərir ki, proqnozlaşdırılmış 

büdcədənkənar gəlir və xərclərin icra səviyyəsi artmaqdadır. Belə ki, müvafiq xərclər 

2014-cü ildə 400,0 mln. manat olmaqla proqnozlaşdırılmış və ilin sonuna 206,2 mln. 

manat məbləğində (proqnozlaşdırılmış xərclərin 51,5% -i səviyyəsində), 2015-ci ildə 

300, mln manata qarşı 201,8 mln. manat məbləğində (proqnozlaşdırılmış xərclərin 

67,3%-i səviyyəsində), 2016-cı ildə 305,0 mln. manata qarşı 239,0 mln. manat 

(proqnozlaşdırılmış xərclərin 78,4%-i səviyyəsində) icra edilmişdir.  2017-ci ilin icra 

göstəricisinin isə 359,2 mln. manat və ya təsdiq edilmiş proqnozun 83,7% səviyyəsində  

olmuşdur. 

Məlumatların təhlili göstərir ki, hesabat ilində büdcədənkənar xərclər ötən illərlə 

müqayisədə daha çox icra edilmişdir. Müvafiq xərclərin ötən illərlə müqayisədə artımına 

əsasən “Ümumi dövlət xidmətləri” bölməsi üzrə daha çox nəzərdə tutulması və icra 

olunması səbəb olmuşdur.  Qeyd edək ki,  2016-cı ilin icra göstəriciləri ilə müqayisədə 

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi üzrə büdcədənkənar xərclərin  48,2 mln. 

manat və ya 1,9 dəfə artaraq 104,4 mln. manat, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Administrasiyası üzə 21,2  mln. manat və ya 7,1 dəfə artaraq 24,7 mln. manat, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial 

İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi üzrə 10,1 mln. manat və ya 2,2 dəfə artaraq 18,7 

mln. manat məbləğində icra edilmişdir. 

Qeyd edək ki, 2017-ci ilin büdcədənkənar xərclərin artımla icra edilməsi əsasən 

institusional dəyişikliklərlə bağlı olmuşdur. Belə ki, bəzi qurumlar üzrə xidmətlərə görə 

ödənilən dövlət rüsumlarından, həmçinin  tətbiq edilən maliyyə sanksiyalarından 

qurumların hesabına daxil olan vəsaitin məbləği artırılmışdır. “ASAN xidmət” tərəfindən 

yığılan dövlət rüsumunun  50%-nin Agentliyin xəzinə hesabına daxil edilməsi və həmin 

vəsaitin bölgüsü ilə bağlı  qərar qəbul edilmiş, həmçinin vergi orqanları tərəfindən tətbiq 

edilən və dövlət büdcəsinə daxil olan maliyyə sanksiyaları məbləğinin 50%-nin müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanının hesabına köçürülməsi ilə bağlı Vergi Məcəlləsinin 22-ci 

maddəsində dəyişiklik edilmişdir ki, bu da həmin qurumlar üzrə əvvəlki illərlə 
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müqayisədə büdcədənkənar gəlir və bu gəlirlərdən formalaşan xərclərin artımla icra 

edilməsinə səbəb olmuşdur. 

İqtisadi təsnifat üzrə 2017-ci ildə  büdcədənkənar xərclərdə malların (işlərin və 

xidmətlərin) alınması və digər xərclərlə yanaşı, əməyin ödənişi, qrantlar və digər 

ödənişlər, təqaüdlər və sosial müavinətlər, qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması üzrə də 

vəsait icra edilmişdir. Hesablama Palatasının əvvəlki Rəylərində göstərildiyi kimi, 

büdcədənkənar xərclərin iqtisadi təsnifatın ayrı-ayrı bölmələri üzrə proqnozlaşdırılması  

və icrası şəffaflıq və hesabatlılığın təmin olunması istiqamətində atılan addım kimi 

qiymətləndirilməlidir. 

2017-ci il dövlət büdcəsində büdcədənkənar xərclər üzrə icra edilmiş  359,2 mln. 

manat vəsaitin 114,0 mln. manatını və ya 31,7%-ni “Əməyin ödənişi”,  26,8 mln. 

manatını və ya 7,5%-ni “Malların (işlərin və xidmətlərin) alınması”, 0,4 mln. manatını və 

ya 0,1%-ni “Təqaüdlər və sosial müavinətlər”, 28,9 min manatını və ya 0,01%-ni 

“Qrantlar və digər ödənişlər”, 170,5 mln. manatını və ya 47,5%-ni “Digər xərclər”, 47,5 

mln. manatını və ya 13,2%-ni “Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması” bölmələrinin payına 

düşür.   

İnzibati təsnifat üzrə təhlil göstərir ki, 2017-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə 

tutulmuş müvafiq xərclər 49 qurumu və 8 funksional bölmə üzrə digər büdcə təşkilatları 

üzrə xərcləri (əvvəlcədən proqnozlaşdırıla bilməyən)  əhatə etmişdir.   

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi üzrə büdcədənkənar xərclərin icrası  

104,4 mln. manat təşkil etməklə dövlət büdcəsinin ümumi büdcədənkənar xərclərində 

ən yüksək (29,8%) xüsusi çəkiyə malikdir. Bu qurum üzrə 2017-ci ildə  büdcədənkənar 

xərclər il üçün müəyyən edilmiş  planın 81,6%-i səviyyəsində icra edilmişdir (Cədvəl 45). 

Büdcədənkənar xərclərdə nəzərəçarpacaq paya malik olan digər qurumlar 

sırasında isə Azərbaycan Respublikasının Dахili İşlər Nazirliyi (25,4%), Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi (14,9%) kimi qurumları qeyd edə bilərik. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bəzi qurumlar üzrə büdcədənkənar xərclərin artmasına 

baxmayaraq həmin qurumlar üzrə büdcədən maliyyələşdirilən xərclər də artmışdır. Bu 

isə büdcə təşkilatlarının büdcədən maliyyələşən xərcləri müəyyən edilərkən onların 

büdcədənkənar vəsaitlərinin nəzərə alınmaması ilə bağlıdır. Hesablama Palatasının 

əvvəlki Rəylərində bildirildiyi kimi, büdcə təşkilatlarının büdcədən maliyyələşən xərcləri 

müəyyən edilərkən onların büdcədənkənar vəsaitlərinin nəzərə alınmasına dair konkret 

mexanizmin hazırlanması zəruridir. 
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Qurumlar üzrə büdcədənkənar xərclərin icra səviyyəsi üzrə məlumatlara gəldikdə 

isə, qeyd edə bilərik ki, 4  qurum ("Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Еlmi Mərkəzi, 

Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin Dахili Qoşunların Baş İdarəsi, 

Minеrаl-Хаmmаl Bazasının Bərpası üzrə Dövlət Fondu, Su bioresurslarının artırılması, 

bərpası və mühafizəsi Fondu) üzrə müvafiq xərclər nəzərdə tutulsa da, hesabat ilində 

icra edilməmişdir. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar 

Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidməti (100,0%), Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət Dəniz Administrasiyası (100,0%), Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi 

(99,7%), Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi (99,5%), Azərbaycan 

Mеliоrasiya və Su təsərrüfatı Аçıq Səhmdar Cəmiyyəti (99,2%) ən yüksək icra faizinə 

malik olan qurumlardır. 

 

Cədvəl 45. Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların büdcədənkənar xərcləri, min 

manatla 
 

Funksional bölmələr üzrə qurumlar 
2017-ci il  

təyinat 

2017-ci il  

icra 

müqayisə 

fərq faiz 

Ümumi dövlət xidmətləri 186056,6 157089,2 -28967,4 84,4 

O cümlədən Qanunvericilik və icrа hаkimmiyyəti оrqаnlаrı 

üzrə 
182306,6 154894,9 -27411,7 85,0 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası 26830,3 24733,1 -2097,1 92,2 

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi 127997,0 104446,2 -23550,8 81,6 

Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi 125,0 82,0 -43,0 65,6 

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyi 
115,0 26,2 -88,8 22,7 

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər 

Nazirliyi 
170,0 55,7 -114,3 32,8 

Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və 

Patent üzrə Dövlət Komitəsi 
59,4 58,3 -1,1 98,2 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara 

Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi 
18725,3 18673,0 -52,4 99,7 

Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi  3000,0 2633,6 -366,4 87,8 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Mülki Aviasiya 

Administrasiyası 
500,0 440,0 -60,0 88,0 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Qiymətli Metallara 

və Qiymətli Daşlara Nəzarət Dövlət Xidməti 
50,0 40,0 -10,0 80,0 

Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi 3000,0 2985,8 -14,2 99,5 

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 100,0 33,2 -66,8 33,2 

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında 

Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti 
20,0 14,6 -5,4 73,1 

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında 

Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi 

Dövlət Xidməti 

130,0 130,0 0,0 100,0 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dəniz Administrasiyası 71,6 71,6 0,0 100,0 

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında 

Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət 

Xidməti 

10,0 5,9 -4,1 59,4 

Azərbaycan Respublikasının şəhər (rayon) icra hakimiyyəti 

orqanları 
1400,0 462,8 -937,2 33,1 
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Azərbaycan Respublikasının Milli Televiziya və Radio 

Şurası 
3,0 2,8 -0,2 93,3 

elm xərcləri 3750,0 2194,3 -1555,7 58,5 

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 1257,7 1052,3 -205,4 83,7 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi 250,0 35,5 -214,5 14,2 

Azərbaycan Respublikasının Müdаfiə Sənаyеsi Nazirliyi 150,0 82,6 -67,4 55,1 

Azərbaycan Milli Еlmlər Акаdеmiyаsı 2000,0 1023,8 -976,2 51,2 

"Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Еlmi Mərkəzi 50,0 0,0 -50,0 0,0 

Digər büdcə təşkilatları üzrə xərclər 42,3 0,0 -42,3 0,0 

Müdafiə 6940,0 3310,5 -3629,5 47,7 

Azərbaycan Respublikasının Müdаfiə Nazirliyi 4100,0 2216,4 -1883,6 54,1 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti 1400,0 562,1 -837,9 40,2 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti 940,0 531,9 -408,1 56,6 

Digər büdcə təşkilatları üzrə xərclər 500,0 0,0 -500,0 0,0 

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq 184649,8 160255,3 -24394,5 86,8 

Azərbaycan Respublikasının Dахili İşlər Nazirliyi 109000,0 98410,0 -10590,0 90,3 

Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi 2996,0 2558,8 -437,2 85,4 

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi 950,0 354,1 -595,9 37,3 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Кomitəsi 64000,0 53693,7 -10306,3 83,9 

Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin Dахili 

Qoşunların Baş İdarəsi 
47,5 0,0 -47,5 0,0 

Azərbaycan Respublikasının Хüsusi  Dövlət Mühаfizə Хidməti  3200,0 3110,6 -89,4 97,2 

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar 

Xidməti 
800,0 456,4 -343,6 57,1 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya  Xidməti 3600,0 1671,7 -1928,3 46,4 

Digər büdcə təşkilatları üzrə  xərclər 56,3 0,0 -56,3 0,0 

Təhsil 21700,0 15942,3 -5757,7 73,5 

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 824,0 680,7 -143,3 82,6 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi 17113,9 13233,5 -3880,3 77,3 

Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi 2470,0 1989,2 -480,8 80,5 

Mаliyyə Nazirliyinin Maliyyə Elm-Tədris Mərkəzi 100,0 39,0 -61,0 39,0 

Digər büdcə təşkilatları üzrə xərclər 1192,1 0,0 -1192,1 0,0 

Səhiyyə 6170,0 4905,8 -1264,2 79,5 

Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi 2884,7 2198,1 -686,6 76,2 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Xüsusi Tibb Хidməti 3000,0 2707,6 -292,4 90,3 

Digər büdcə təşkilatları üzrə  xərclər 285,3 0,0 -285,3 0,0 

Sosial müdafiə və sosial təminat 100,0 15,8 -84,2 15,8 

Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri 

üzrə Dövlət Komitəsi 
60,0 15,8 -44,2 26,4 

Digər büdcə təşkilatları üzrə  xərclər 40,0 0,0 -40,0 0,0 

Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və 

digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət 
4970,0 3624,5 -1345,5 72,9 

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 1930,0 1045,4 -884,6 54,2 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi 34,0 16,2 -17,8 47,7 

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 

Mirzə Fətəli Axundov аdınа Azərbaycan Milli Kitabxanası 
15,0 4,4 -10,6 29,4 

Beynəlxalq Muğam Mərkəzi 60,0 6,8 -53,2 11,3 

Heydər Əliyev Mərkəzi 600,0 347,1 -252,9 57,8 

Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi 33,4 12,2 -21,2 36,5 

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 16,4 1,0 -15,4 6,0 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Yanında 

"İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi 
2281,2 2191,6 -89,7 96,1 

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və 

ətraf mühitin mühafizəsi 
11805,0 9940,2 -1864,8 84,2 

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər 

Nazirliyi 
700,0 559,8 -140,2 80,0 
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Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında 

Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət 

Xidməti  

250,0 197,7 -52,3 79,1 

Azərbaycan Mеliоrasiya və Su təsərrüfatı Аçıq Səhmdar 

Cəmiyyəti 
3500,0 3473,3 -26,7 99,2 

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yаnındа 

dövlət Baytarlıq Nəzarəti Хidməti 
2950,0 2883,4 -66,6 97,7 

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yаnındа 

Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti 
3000,0 2826,0 -174,0 94,2 

Digər büdcə təşkilatları üzrə  xərclər 1405,0 0,0 -1405,0 0,0 

Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər 6608,6 4088,8 -2519,8 61,9 

Meşələrin Qorunub Saxlanılması və Təkrar İstifadəsi Fondu 1050,0 836,9 -213,1 79,7 

Ətrаf Mühitinin Mühаfizəsi üzrə Dövlət Fondu 4630,0 3063,1 -1566,9 66,2 

Minеrаl-Хаmmаl Bazasının Bərpası üzrə Dövlət Fondu 100,0 0,0 -100,0 0,0 

Хüsusi Mühafizə olunan təbiət ərazilərinin idarə edilməsi və 

mühafizəsi üçün yaradılan müvafiq idarələrin xüsusi Fondları 
280,0 188,7 -91,3 67,4 

Su bioresurslarının artırılması, bərpası və mühafizəsi Fondu 100,0 0,0 -100,0 0,0 

Digər büdcə təşkilatları üzrə  xərclər 448,6 0,0 -448,6 0,0 

Cəmi 429000,0 359172,4 -69827,6 83,7 

 
 

Qeyd etmək lazımdır ki, bəzi dövlət qurumlarının publik hüquqi şəxsə çevrilməsi 

bu təşkilatlar üzrə iş və xidmətlərin göstərilməsindən, məhsul satışından və digər 

fəaliyyətlərindən əldə edilən gəlirlərin icra edilməməsinə,  nəticədə isə bu gəlirlərdən 

formalaşan vəsaitlər üzrə xərclərin icra edilməməsinə səbəb olmuşdur.  

 

 

3.2. Dövlət büdcəsi xərclərinin iqtisadi  təsnifat üzrə icra vəziyyəti 

Dövlət büdcəsi xərclərinin iqtisadi təsnifat üzrə təhlili göstərir ki, 2016-cı illə 

müqayisədə xüsusi çəkisinə görə 3,2 faiz bəndi olmaqla ən çox azalma “Digər xərclər” 

bölməsində olmasına baxmayaraq hesabat ilində də büdcə xərclərində ən böyük çəki 

29,8% olmaqla həmin bölmə üzrə olmuşdur. 2016-ci illə müqayisədə xüsusi çəkisinə 

görə ən böyük artım isə 2,5 faiz bəndi olmaqla “Qrantlar və digər ödənişlər” bölməsi 

üzrə qeydə alınmışdır. 

Hesabat ilində ən aşağı icra 91,4% olmaqla “Faizlər üzrə ödənişlər) bölməsində, 

ən çox icra isə 191,3% olmaqla “Maliyyə aktivləri üzrə əməliyyatlar” bölməsində 

olmuşdur. Ümumilikdə isə  iqtisadi təsnifatın 6 bölməsi üzrə icra səviyyəsi büdcə 

xərclərinin ümumi icra səviyyəsindən aşağı olmuşdur (Cədvəl 46). 
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Cədvəl 46. 2016-2017-ci illərdə dövlət büdcəsi xərclərinin iqtisadi təsnifat üzrə icrası, mln. 

manatla  

Bölmələr 

2016-cı il 2017-ci il 2016-cı illə müqayisə 

icra 

xüsusi 

çəki, 

faizlə 

proqnoz icra 

xüsusi 

çəki, 

faizlə 

icra 

səviyyəsi, 

faizlə 

fərq faiz 
xüsusi 

çəki 

Əməyin ödənişi  2191,8 12,3 2454,5 2358,0 13,4 96,1 166,2 107,6 1,1 

Malların (işlərin 

və xidmətlərin) 

satın alınması 

1817,3 10,2 1303,4 1249,9 7,1 95,9 -567,4 68,8 -3,1 

Faizlər üzrə 

ödənişlər 
375,4 2,1 387,9 354,5 2,0 91,4 -20,9 94,4 -0,1 

Subsidiyalar və 

cari transfertlər 
737,8 4,2 1008,6 999,4 5,7 99,1 261,6 135,5 1,5 

Qrantlar və digər 

ödənişlər 
177,7 1,0 621,6 609,2 3,5 98,0 431,5 

3,4 

dəfə 
2,5 

Təqaüdlər və 

sosial 

müavinətlər 

2046,3 11,5 2162,0 2161,9 12,3 100,0 115,6 105,6 0,8 

Digər xərclər 5845,3 32,9 5370,3 5239,2 29,8 97,6 -606,1 89,6 -3,2 

Qeyri-maliyyə 

aktivlərinin 

alınması 

3063,9 17,3 3385,6 3364,2 19,1 99,4 300,3 109,8 1,9 

Maliyyə aktivləri 

üzrə əməliyyatlar 
106,6 0,6 52,0 99,5 0,6 191,3 -7,1 93,3 0,0 

Öhdəliklər üzrə 

maliyyə 

əməliyyatları 

1389,1 7,8 1195,1 1158,7 6,6 97,0 -230,4 83,4 -1,2 

YEKUN 17751,3   17941,0 17594,5   98,1 -156,8 99,1   

 

2016-ci illə müqayisədə ən böyük artım 431,5 mln. manat və ya 3,4 dəfə olmaqla 

“Qrantlar və digər ödənişlər” bölməsi üzrə, ən çox azalma isə 606,1 mln. manat və ya 

10,4% olmaqla “Digər xərclər” bölməsi üzrə müşahidə edilmişdir. 

Təsdiq edilmiş dövlət büdcəsi xərclərinin iqtisadi təsnifat üzrə strukturunun icra 

prosesində dəyişdirilmiş xərclər üzrə müvafiq strukturu ilə müqayisəsi göstərir ki, il 

ərzində “Öhdəliklər üzrə maliyyə əməliyyatları” bölməsinə nəzərdə tutulmuş vəsaitlər 

üzrə aparılmış azalma əsasən “Faizlər üzrə ödənişlər” və “Subsidiya və cari transfertlər” 

bölmələrinin maliyyələşdirilməsi üzrə müəyyən edilmiş məbləğin artımına yönəldilmişdir.   

Əməyin ödənişi ilə bağlı xərclərə 2017-ci ildə 2357995,4 min manat məbləğində 

vəsait icra edilmişdir ki, bu da təsdiq edilmiş məbləğlə müqayisədə 96,1% icra 

deməkdir. Bu istiqamət üzrə xərclər ümumilikdə dövlət büdcəsi xərclərinin 13,4%-ni 

təşkil etməklə 2016-cı illə müqayisədə büdcə xərclərində xüsusi çəkisi 1,1 faiz bəndi çox 

olmuşdur. Mütləq ifadə baxımından isə hesabat ilində əməyin ödənişi ilə bağlı xərclərə 

əvvəlki illə müqayisədə 166231,2 min manat çox vəsait yönəldilmişdir. Qeyd edək ki, 
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əməyin ödənişi ilə bağlı xərclərin artımına bir sıra faktorlarla yanaşı, həmçinin dövlət 

büdcəsi xərclərində bir sıra bölmələr üzrə (məsələn, subsidiyalar, digər xərclər) 

vəsaitlərin detallı olaraq təqdim edilməsi də təsir göstərmişdir.  

2017-ci ildə əməyin ödənişi ilə bağlı xərclərin tərkibində əmək haqqı üzrə vəsaitin 

payı 81,9%, əmək haqqına üstəlik xərclərinin payı isə 18,1% təşkil etmişdir. Əvvəlki ilə 

müqayisədə ikinci istiqamət üzrə xərclərin xüsusi çəkisi 0,8 faiz bəndi çox olmuşdur.  

Hesabat ilində əməyin ödənişi üzrə xərclərdə əvvəlki illərdə nisbətən aşağı icra 

səviyyəsinə malik olan icbari tibbi sığorta ilə bağlı xərclərin icra səviyyəsi 97,7% təşkil 

etməklə ən yüksək göstərici olmuşdur.  

Funksional təsnifat üzrə bölmələrə gəldikdə qeyd olunmalıdır ki, ənənəvi olaraq 

hesabat ilində də əməyin ödənişi ilə bağlı xərclərdə  “Ümumi dövlət xidmətləri” və 

“Təhsil” bölmələrinin payı daha yüksək olmuş və müvafiq olaraq 21,3% və 53,4% təşkil 

etmişdir. Əvvəlki ilə müqayisədə bu bölmələrin xüsusi çəki göstəriciləri müvafiq olaraq 

2,4 faiz bəndi çox və 1,4 faiz bəndi azdır. 2016-cı ildə ümumilikdə büdcə xərclərinin 

funksional bölmələrindən yalnız “İqtisadi fəaliyyət” bölməsi üzrə əməyin ödənişi ilə bağlı 

xərclər icra edilməmiş, 2017-ci ildə həmin bölmə ilə yanaşı “Yanacaq və enerji” və 

“Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar” bölmələrində də bu istiqamətdə vəsait icra 

edilməmişdir. 

   Hesabat ilində malların (işlərin və xidmətlərin) alınması ilə bağlı xərclərə 2016-cı 

illə müqayisədə 567488,7 min manat və ya 31,2% az olmaqla 1249858,1 min manat 

məbləğində vəsait icra edilmişdir və icra səviyyəsi 95,9% təşkil etmişdir. Bu istiqamətdə 

xərclərin tərkibində kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi və istehlak 

mallarının və materiallarının alınması ilə bağlı xərclərin xüsusi çəki göstəriciləri müvafiq 

olaraq 27,2% və 33,3% təşkil etməklə daha böyük olmuşdur.  

Qeyd edək ki, malların (işlərin və xidmətlərin) alınması ilə bağlı xərclərdə hesabat 

ilində müşahidə olunan azalma idarənin saxlanılması və istehlak mallarının və 

materiallarının alınması üzrədir. Belə ki, 2017-ci ildə əvvəlki ilə müqayisədə birinci 

istiqamət üzrə xərclər 294672,3 min manat və ya 61,1%, ikinci istiqamət üzrə isə 

320258,4 min manat və ya 43,5% az olmuşdur. İdarənin saxlanılması ilə bağlı xərclərdə 

azalma cari təmirlə, istehlak mallarının və materiallarının alınması ilə bağlı xərclərdə isə 

azalma inventar və avadanlığın alınması ilə bağlı olmuşdur.  

Hesabat ilindən əvvəlki illə müqayisədə bu bölmə üzrə azalma müşahidə olunsa 

da, nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi ilə bağlı xərclər artımla icra edilmişdir. Belə 
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ki, bu istiqamətdə 2016-cı illə müqayisədə 36078,3 min manat və ya 2,1 dəfə çox vəsait 

icra olunmuşdur.  

2016-cı ildən fərqli olaraq hesabat ilində “Yanacaq və enerji” və “Nəqliyyat və 

rabitə” bölmələrindən əlavə “İqtisadi fəaliyyət” bölməsi üzrə də malların (işlərin və 

xidmətlərin) alınması ilə bağlı vəsait icra edilməmişdir. Ümumiyyətlə götürdükdə, bu 

istiqamət üzrə xərclərin 93,8%-i  dövlət büdcəsinin 6 funksional bölməsinə aid olmuşdur. 

2017-ci ildə malların (işlərin və xidmətlərin) alınmasına yönəldilmiş vəsaitin cəmi 

məbləğində ən böyük xüsusi çəki 22,5% səviyyəsində olmaqla “Səhiyyə” bölməsində 

müşahidə edilmişdir.  

Faizlər üzrə ödənişlərə hesabat ilində təsdiq edilmiş vəsaitlə müqayisədə 91,4% 

icra olunmaqla 354512,3 min manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. Bu, 2016-cı illə 

müqayisədə 20838,3 min manat və ya 5,6% azdır. 2017-ci ilə bu istiqamətdə xərclərin 

90,5%-i qeyri-rezidentlərə, 9,5%-i dövlət idarəetmə sektoruna aid olmayan təşkilatlara 

ödənişlərə icra edilmişdir. Qeyd edək ki, “Faizlər üzrə ödənişlər” bölməsinin tərkibində 

xüsusi çəki baxımından bu iki köməkçi bölmənin payı qeyri-mütənasib olsa da, 2017-ci 

ildə əvvəlki illə müqayisədə müşahidə olunan azalma məbləği həmin köməkçi bölmələr 

üzrə demək olar ki, bərabərdir. Belə ki, qeyri-rezidentlərə ödənişlərdə azalma 10931,7 

min manat (azalma məbləğinin 52,5%-i), dövlət idarəetmə sektoruna aid olmayan 

təşkilatlara ödənişlərdə azalma isə 9906,5 min manat (azalma məbləğinin 47,5%-i) 

təşkil etmişdir.  

Alınmış kreditlər üzrə faizlərin ödənilməsi məqsədi daşıyan bu xərc dövlət 

büdcəsinin yalnız "Ümumi dövlət xidməti" bölməsi üzrə xərclərin tərkibində icra 

edilmişdir. 

Subsidiya və cari transfertlərin ödənilməsi məqsədilə 2017-ci ildə 999389,0 min 

manat məbləğində vəsait icra edilmişdir. Bu, 2016-cı ilin müvafiq göstəricindən 

261601,4 min manat və ya 35,5% çox olmaqla təsdiq edilmiş məbləğin 99,1%-ə 

bərabərdir. Subsidiya və cari transfertlərin ödənilməsi xərclərinin 85,9%-ni maliyyə 

təşkilatlarına ödənilmiş vəsaitlər, qalan 140680,5 min manatı və ya 14,1%-ni isə 

yaranmış zərərin qarşılanması məqsədilə dövlət təşkilatlarına ödənilmiş vəsaitlər təşkil 

etmişdir.     

Hesabat ilində zərərin ödənilməsinə icra olunmuş vəsaitin tərkibində "Azərbaycan 

Hava Yolları"na subsidiyanın məbləği 2016-cı ilin müvafiq göstəricisinə bərabər olmaqla 

10010,0 min manat məbləğində icra edilmiş, Bakı Metropoliteni üzrə icra edilmiş 

vəsaitin məbləği əvvəlki illə müqayisədə 5901,8 min manat və ya 15,5% çox olmuşdur.   
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Funksional bölmələrə gəldikdə isə qeyd edək ki, 2016-cı ildə subsidiya və cari 

transfertlərlə bağlı xərclərə 7 bölmədən vəsait icra edilmişdirsə, hesabat ilində bu 

istiqamətə 10 bölmədən vəsait yönəldilmişdir. 2017-ci ildə əlavə olaraq “Təhsil” 

bölməsindən İ.M. Seçenov adına Moskva Dövlət Tibb Universitetinin Bakı filialına 

3484,1 min manat, M.V. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialına 

9098,2 min manat və “ADA” Universitetinə 7279,1 min manat, “Səhiyyə” bölməsindən 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 

Agentliyi publik hüquqi şəxsə 21395,3 min manat, “Əsas bölmələrə aid edilməyən 

xidmətlər” bölməsindən birdəfəlik təyinatlı “Kommunal, kommunikasiya xidmətləri və 

digər tədbirlər” üzrə xərclərdən 17593,2 min manat məbləğində vəsait subsidiya və cari 

transfertlərlə bağlı icra olunmuşdur. Qeyd edək ki, 2016-cı ildə “Təhsil” bölməsindən ali 

təhsil müəssisələrinə vəsait yalnız “Digər xərclər” bölməsindən icra edilmiş, hesabat 

ilində isə dövlət büdcəsindən vəsaitin təyinatı bir qədər dəqiqləşdirilərək bu 

müəssisələrə digər xərclərlə yanaşı “Əməyin ödənişi” və “Subsidiya və cari transfertlər” 

bölmələrindən də vəsait ayrılmşdır. “Səhiyyə” bölməsində isə əvvəlki illərdən fərqli 

olaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında İcbari Tibbi Sığorta üzrə 

Dövlət Agentliyi publik hüquqi şəxsə ayrıca sətirlə ilk dəfə vəsait nəzərdə tutularaq icra 

edilmişdir. “Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər” bölməsindən birdəfəlik təyinatlı 

“Kommunal, kommunikasiya xidmətləri və digər tədbirlər” üzrə xərclərin də iqtisadi 

təsnifat üzrə strukturunda hesabat ilində 2016-cı illə müqayisədə fərqlə müşahidə 

olunur. Belə ki, bu xərclərin tərkibində “Subsidiya və cari transfertlər” və “Qeyri-maliyyə 

aktivlərinin alınması” bölmələrindən vəsaitin icrası əvvəlki illə müqayisədə hesabat ilində 

yenidir.  

Hesabat ilində, əvvəlki ildə olduğu kimi, "Ümumi dövlət xidməti" bölməsinin 

xüsusi çəkisi bu xərclərdə daha böyük olmuş və 28,6% təşkil etmişdir. Bu bölmədən 

əlavə olaraq "Sosial müdafiə və sosial təminat" və “Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, 

balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi” bölmələrinin də payı daha böyük - 

müvafiq olaraq 25,2% və 19,9% olmuşdur. 

2017-ci ildə "Qrantlar və digər ödənişlər" bölməsi üzrə 2016-cı illə müqayisədə 

431435,0 min manat və ya 3,4 dəfə çox olmaqla 609171,9 min manat məbləğində 

vəsait icra edilmişdir. 

Qrantlar və digər ödənişlərin 545604,5 min manatını və ya 89,6%-ni Əmanətlərin 

Sığortalanması Fonduna yönəldilən vəsaitlər təşkil etmiş və dövlət büdcəsinin "İqtsadi 

fəaliyyət" funksional bölməsindən icra edilmişdir.  
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İqtisadi təsnifatın bu bölməsi üzrə xərclərin 10,4%-i isə üzvlük haqqı və digər 

ödənişlərlə bağlı olmuşdur ki, həmin məbləğin də nəzərəçarpacaq hissəsini  beynəlxalq 

təşkilatlara ödənilən üzvlük haqları təşkil etmişdir.  

Hesabat ili üzrə təqdim edilmiş məlumatların təhlili göstərir ki, “İqtisadi fəaliyyət” 

bölməsi üzrə qrantlar və cari ödənişlərə yönəldilmiş vəsaitlər istisna olmaqla üç bölmə 

üzrə bu xərclərin icra səviyyəsi aşağı olmuşdur. Belə ki, “Ümumi dövlət xidməti”, 

“Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid 

edilməyən sahədə fəaliyyət”, “İqtisadi fəaliyyət” və “Əsas bölmələrə aid edilməyən 

xidmətlər” bölmələri üzrə icra səviyyəsi müvafiq olaraq 84,1%, 76,8%, 99,9% və 72,8% 

təşkil etmişdir.  

Hesabat ilində icra səviyyəsi ən yüksək olan xərclər təqaüdlər və sosial 

müavinətlərlə bağlı olmuşdur. Belə ki, 2017-ci ildə bu istiqamətdə 2161977,2 min manat 

dəqiqləşdirilmiş vəsaitə qarşı 93,0 min manat az və ya 2161884,1 min manat 

məbləğində icra edilmişdir. Bu, 2016-cı ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 5,6% 

çoxdur. Təqaüdlər və sosial müavinətlərlə bağlı xərclər dövlət büdcəsinin cəmi 

xərclərinin 12,3%-ni təşkil etmişdir ki, bu da əvvəlki ilin müvafiq göstəricisindən 0,8 faiz 

bəndi çoxdur. Ümumilikdə büdcə xərclərinin azalması fonunda təqaüdlər və sosial 

müavinətlərə yönəldilən xərclərin artım tempinə malik olması dövlətin əhalinin sosial 

müdafiəsinin prioritet olaraq diqqət saxladığını bir daha sübut edir.  

2017-ci ildə təqaüdlər və sosial müavinətlərlə bağlı icra edilmiş məbləğin 

1279000,0 min manatını və ya 59,2%-ni Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin 

Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırmalar təşkil 

etmişdir.  

İqtisadi təsnifatın bu bölməsinin bütün istiqamətlər üzrə xərcləri yüksək icra 

səviyyəsi ilə xarakterizə olunsa da, dövlət qulluqçularına verilən müavinətlərin icra 

səviyyəsi 69,8% təşkil etmişdir. Qeyd edək ki, belə meyl ötən illərdə də müşahidə 

olunmuşdur. 

2017-ci ilin icra edilmiş dövlət büdcəsi ilə bağlı məlumatların təhlili göstərir ki, 

təqaüdlər və sosial müavinətlərlə bağlı xərclərin tərkibində digər müavinət və 

transfertlərə ödənilmiş məbləğ təyinat məbləğindən çox olmuşdur. Belə ki, 1298769,2 

min manat məbləğində dəqiqləşdirilmiş təyinat məbləğinin icra səviyyəsi 100,6% təşkil 

etmişdir.  

Hesabat ilində təqaüdlər və sosial müavinətlərlə bağlı icra edilmiş cəmi vəsaitin 

95,6%-i "Sosial müdafiə və sosial təminat" funksional bölməsinin payına düşmüşdür. 
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2017-ci ildə dövlət büdcəsinin 29,8%-i iqtisadi təsnifatın "Digər xərclər" bölməsinə 

aid olmuşdur. Bu bölmə üzrə 5239193,2 min manat məbləğində vəsait icra edilmişdir ki, 

bu da 2016-cı ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 606138,5 min manat və ya 10,4% 

azdır. Ümumilikdə götürdükdə, "Digər xərclər"  iqtisadi təsnifatın mütləq ifadədə ən çox 

azalan bölməsi olmuşdur.   

Əvvəlki illərdə olduğu kimi, hesabat ilində də digər xərclərin əsas hissəsi sair 

xərclərin ödənilməsi ilə bağlı olmuşdur. Belə ki, 2017-ci ildə "Digər xərclər" bölməsinin 

90,5%-ni, dövlət büdcəsi xərclərinin 26,9%-ni təşkil edilən bu xərclər bir sətir ilə 

müəyyən edilərək icra olunmuşdur. "Sair xərclər"in məbləğinin 2016-cı illə müqayisədə 

1010591,7 min manat və ya 17,6% azalsa da, dövlət büdcəsində payının hələ də 

yüksək olmasına əsaslanaraq Hesablama Palatası büdcə xərclərinin şəffaflaşdırılması 

ilə bağlı tədbirlərin davam etdirilməsini məqsədəmüvafiq hesab edir.   

 2016-cı illə müqayisədə 2017-ci ildə digər xərclərin azalma meylli olmasına 

baxmayaraq bu bölmənin tərkibində yolların əsaslı təmiri ilə bağlı xərclər 

nəzərəçarpacaq artıma malik olmuşdur. Belə ki, hesabat ilində həmin istiqamətə 

341216,7 min manat təsdiq edilmiş vəsait 99,9% səviyyəsində icra olunmuşdur və bu, 

əvvəlki ilin müvafiq göstəricisinə nisbətən 5,3 dəfə çoxdur. Yolların əsaslı təmiri ilə bağlı 

xərclərin 87,2%-i "Azəravtoyol" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən "Əsas bölmələrə aid 

edilməyən xidmətlər" bölməsindən icra edilmişdir.  Yolların əsaslı təmir xərcləri ilə 

yanaşı mənzil fondunun əsaslı təmirinə icra edilmiş vəsaitlər də 2016-cı illə müqayisədə 

artım tempi yüksək olmuş və 2,5 dəfə təşkil etmişdir.  

Hesabat ilində qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması ilə bağlı xərclər 3364177,8 min 

manat təşkil etmiş və təsdiq edilmiş məbləğə 99,4% səviyyəsində icra olunmuşdur. 

2017-ci ildə bu istiqamətə yönəldilmiş vəsaitin məbləği 2016-cı illə müqayisədə 

300249,4 min manat və ya 9,8% çoxdur.  

Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınmasına yönəldilmiş vəsaitlərin nəzərəçarpacaq 

hissəsi, başqa sözlə 84,0%-i əsas vəsaitlərin alınması ilə bağlı olmuş və həmin vəsait 

demək olar ki, tam məbləğdə digər tikililərin inşasına yönəldilmişdir. Bu vəsait əsasən 

“Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar” funksional bölməsindən icra edilmişdir. 

2017-ci ildə əvvəlki ildən fərqli olaraq qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması ilə bağlı 

xərclərin tərkibində maddi-istehsal ehtiyatlarına 527116,5 min manat məbləğində vəsait 

"Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər" bölməsindən birdəfəlik təyinatlı xərclərin 

tərkibindən yönəldilmişdir.  
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Hesabat ilində maliyyə aktivləri üzrə əməliyyatlara 99550,6 min manat 

məbləğində vəsait icra edilmişdir. Bu məbləğ 2016-cı ilin müvafiq göstəricisindən 6,7% 

az olsa da, 2017-ci il üçün təsdiq edilmiş vəsaitdən demək olar ki, 2,0 dəfə çoxdur. Belə 

ki, bu istiqamətdə 52000,0 min manat  dəqiqləşdirilmiş təyinat məbləği təsdiq 

olunmuşdur. 

Maliyyə aktivləri üzrə əməliyyatlarla bağlı təyinat məbləği ilə müqayisədə çox icra 

edilmiş vəsait il ərzində valyutanın mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə yaranan 

fərq məbləğinin maliyyələşdirilməsinə və “xəzinənin vahid hesabı” maddəsi üzrə 

olmuşdur. Eyni zamanda, qeyd edək ki, bu istiqamətdə ilkin və dəqiqləşdirilmiş təyinat 

məbləği müəyyən edilməmişdir. Beləliklə, hesabat ilində nəzərdə tutulmamış 56468,2 

min manat məbləğində vəsaitin icrasına yol verilmişdir.  Eyni zamanda qeyd edək ki, 

həmin vəsait Vahid Büdcə Təsnifatı ilə müəyyən edilmiş 14 funksional bölmənin heç 

birinə aid edilməmişdir. 

Öhdəliklər üzrə maliyyə əməliyyatlarına 2017-ci ildə 1158745,6 min manat 

məbləğində vəsait icra edilmişdir ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə 230354,2 min manat 

və ya 16,6% azdır.  Bu xərclər 97,0% səviyyəsində icra edilmişdir.     

Hesabat ilində öhdəliklər üzrə maliyyə əməliyyatlarına yönəldilmiş vəsaitin 

1145761,6 min manatı və ya 98,9%-i xarici uzunmüddətli ssudaların ödənilməsi ilə bağlı 

olmuşdur.  Bu, əvvəlki ilin müvafiq göstəricindən cəmi 9423,2 min manat və ya 0,8% 

azdır. Həmin vəsait tam məbləğdə “Ümumi dövlət xidməti” funksional bölməsindən icra 

edilmişdir.  

Ümumiyyətlə, qeyd edək ki, il ərzində dəqiqləşdirilmiş təyinatla müqayisədə icra 

səviyyəsi 100%-i ötən xərc istiqamətləri nəzərə alınmadıqda hesabat ilində “Təqüdlər və 

sosial müavinətlər” bölməsi üzrə xərclərin icra səviyyəsi ən yüksək göstəriciyə malik 

olmuşdur.  

2017-ci ildə ən aşağı icra göstəricisinə gəldikdə isə, bank xərcləri ilə bağlı vəsaitin 

60,5% təşkil etmişdir. Eyni zamanda, qeyd edək ki, bank xərcləri üzrə təsdiq edilmiş 

məbləğ icra prosesində 35,4% azaldılmışdır.  

Təsdiq edilmiş və il ərzində dəyişdirilmiş xərclər üzrə aparılmış təhlil göstərir ki, 

əməyin ödənişi ilə bağlı xərclərin tərkibində icbari dövlət sığorta ilə bağlı xərclər 83,5%, 

malların (işlərin və xidmətlərin) alınması xərclərinin tərkibində yanacaq və sürtkü 

materiallarının alınması xərcləri 75,4%, ezamiyyə xərcləri 48,1%, yumşaq inventar, 

yataq ləvazimatları və xüsusi geyimlərin alınması xərcləri 82,4% , digər kommunal 

xidmətləri haqqının ödənilməsi ilə bağlı xərclər 64,5%, qeyri-maliyyə aktivlərinin 
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alınması üzrə xərclərin tərkibində maşın və avadanlıqlarla  bağlı xərclər 40,7%  

azaldılmışdır. Ezamiyyə xərclərinin tərkibində daha çox azalma – 57,2% səviyyəsində 

ölkədaxili ezamiyyə xərclərində müşahidə edilmişdir və buna baxmayaraq həmin 

xərclərin icra səviyyəsi də 78,7% səviyyəsində olmuşdur. 

Təhlil göstərir ki, dəyişiklik eyni zamanda, xərc istiqamətlərində artımla da ifadə 

olunmuşdur. Belə ki, qaz haqqının ödənilməsi ilə bağlı xərclər 69,0%, Bakı 

metropoliteninə verilən subsidiyaların məbləği 46,3%, qeyrı-yaşayış binalarının alınması 

xərcləri 77,3% artırılmışdır. Sonuncu xərclər bağlı eyni zamanda qeyd edək ki, qeyri-

yaşayış binalarının alınması ilə bağlı təsdiq edilmiş 30048,5 min manat vəsaitin məbləği 

53267,7 min manatadək artırılsa da, 38519,3 min manat və ya artırılmış məbləğin 

72,3%-i səviyyəsində icra edilmişdir.   

2017-ci il dövlət büdcəsi xərclərinin 10906,1 milyon manatı  və  ya 62,0%-i  cari  

xərclərə, 5174,8 milyon manatı və ya 29,4%-i  əsaslı xərclərə, 1513,6 milyon manatı və 

ya ümumi xərclərin 8,6%-i dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmətlə bağlı xərclərə  

yönəldilmişdir. Hesabat ilində dövlət büdcəsi xərcləri cari, əsaslı və dövlət borcuna və 

öhdəliklərinə xidmətlə bağlı xərcləri əvvəlki ilin müvafiq göstəricilərinə nisbətən uyğun 

olaraq 6,8% az, 20,8% çox və 14,4% azdır. Qeyd edək ki,2013-2016-cı illərdə əsaslı 

xərclərin 9222,0 mln. manatdan 4284,0 mln. manatadək azalması müşahidə 

edilmişdirsə, 2017-ci ildə bu xərclərdə əvvəlki illə müqayisədə nəzərəçarpacaq artım 

olmuşdur.  

İqtisadiyyatın təbii resursdan asılılıq baxımından makro-fiskal çərçivənin 

hazırlanması zamanı bir sıra şərtlərin nəzərə alınması zəruridir. Bu halda, ilkin şərt cari 

xərclərin qeyri-neft ÜDM-nin vergitutma bazası 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.  

Hesabat ilində cari xərclər azalma meylli olmuşdur (Şəkil 14). Bununla yanaşı cari 

xərclərin azaldılması ilə bağlı tədbirlərin davam etdirilməsi zərurəti hələ də qalmaqdadır. 
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Şəkil 14. Qeyri-neft ÜDM-in nominal artım tempi ilə cari xərclərin artım tempi, %-lə 

 
 
Analoji meyl digər göstərici – cari xərclərin qeyri-neft daxilolmaları hesabına 

maliyyələşdirilməsi üzrə də müşahidə olunmaqdadır (Şəkil 15) 

 

 

Şəkil 15.Dövlət büdcəsinin qeyri-neft daxilolmaları və cari xərclərin həcmi, mln. manatla 

 
 

 Büdcə xərclərinin cari, əsaslı və dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclər üzrə 

təsnifləşdirilməsi ilə bağlı respublikamızda tətbiq edilən və beynəlxalq yanaşmanın 

araşdırılması göstərir ki, həmin istiqamətlərin konkret xərc maddələri üzrə müəyyən 

edilməsi  təcrübəsinin təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var. Belə ki, “Digər xərclər” 

bölməsində həm cari, həm də əsaslı, bəzi hallarda isə beynəlxalq öhdəliklərin 

ödənilməsi ilə bağlı  xərclərin icra edilməsi, həmçinin iqtisadi təsnifatın bir sıra 
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istiqamətlərindəndən də bu  məqsədlə vəsaitlərin qurumların nizamnamə kapitalının 

artırılmasına yönəldilməsi kimi halların mövcud olması bu istiqamətdə metodiki 

yanaşmanın daha da təmilləşdirlməsinə ehtiyac olduğunu göstərir. Eyni zamanda, dövət 

büdcəsinin layihəsi və icrası ilə bağlı məlumatların müqayisəsi icra prosesində xərclərin 

istiqamətlərinin dəyişdirildiyini, son nəticədə isə cari, əsasılı və dövlət borcuna xidmətlə 

bağlı xərclərin paylarının da dəyişdiyini göstərir.    

 

3.3. Dövlət büdcəsi xərclərinin inzibati təsnifat üzrə təhlili 

2017-ci il dövlət büdcəsinin icrasına dair Rəydə, son illərdə olduğu kimi, 

Hesablama Palatası tərəfindən dövlət büdcəsi vəsaitlərinin icrasını təmin edən 

qurumların vəsaitlərin istifadəsi ilə bağlı təqdim etdiyi hesabatların təhlilinin 

nəticələrindən istifadə edilmişdir.  

Hesabat ilində 127 qurum üzrə büdcə vəsaitləri ilə bağlı hesabat məlumatları təhlil 

edilmiş, həmin məlumatlar 13,0 mlrd. manat məbləği və ya 2017-ci il dövlət büdcəsi 

xərclərinin 74,0%-ni əhatə etmişdir. Qeyd edək ki, əhatə edilmiş məbləğ ötən ilin 

müvafiq göstəricisindən (59,9%) 14,1 faiz bəndi çoxdur. 

Hesablama Palatası tərəfindən aparılmış təhlil işləri 2 istiqamət üzrə 

qruplaşdırılmışdır: 

1. “Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununun tətbiqi  barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Fərmanı ilə dövlət büdcəsində qurumlar üzrə bölgüsü müəyyənləşdirilmiş xərclər və 

büdcədən maliyyələşən təşkilatların büdcədənkənar xərcləri; 

2. “Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununun tətbiqi  barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Fərmanı ilə dövlət büdcəsində əvvəlcədən qurumlar üzrə bölgüsü müəyyən edilməmiş 

xərclər: 

• Birdəfəlik təyinatlı və tədbirlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı ayrılmış xərclər. 

• Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşundan ayrılmış vəsaitlər;  

• Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondundan və Dövlət büdcəsinin 

Ehtiyat Fondundan ayrılmış vəsaitlər; 

1-ci istiqamət üzrə aparılmış təhlil işləri ilə ümumilikdə 123 qurum və yerli icra 

Hakimiyyəti orqanları üzrə 8939,8 mln. manat vəsait əhatə edilmişdir.  
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2-ci istiqamət üzrə isə təhlil 96 qurum üzrə ümumilikdə 4063,0 mln. manat 

məbləğində xərcləri əhatə etmişdir. 

 

3.3.1. Ayrı-ayrı qurumlar üzrə icra vəziyyəti 

 

İnzibati təsnifat üzrə təhlil göstərir ki, bəzi qurumların dövlət büdcəsində payı 

nəzərəçarpacaq dərəcədə yüksək olmuşdur. Belə ki, cədvəl 47-dən də  göründüyü kimi, 

dövlət büdcəsində 3 qurumun ( Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Nazirliyi (DSMF-ə transfert də daxil olmaqla), Azərbaycan Respublikasının 

Müdafiə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi) payı dövlət büdcəsi 

xərclərinin 31,8%-ni təşkil etmişdir. Ayrı-ayrı qurumlar üzrə məlumatların təhlili göstərir 

ki, əsasən bölgüsü əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş xərclərin xüsusi çəkisi qurumun 

ümumi xərclərində üstünlük təşkil etmişdir. Lakin, bəzi qurumlar (Azərbaycan 

Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat 

Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya 

Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi publik hüquqi şəxs və s.) üzrə 2017-ci ildə fərqli 

meyl müşahidə edilmişdir. Başqa sözlə əvvəlcədən bölgüsü müəyyən edilməmiş 

xərclərin payı bu qurumların ümumi xərclərində daha yüksək olmuşdur. 

 

Cədvəl 47. Təhlillə əhatə olunmuş qurumların vəsaitlərinin icrası, min manatla 
 

  

Funksional 
təsnifatın ayrı-

ayrı 
bölmələrindən 

və 
büdcədənkənar 

xərclər  

Birdəfəlik 
təyinatlı və 
tədbirlərin 

həyata 
keçirilməsi 

ilə bağlı 
xərclər 

Əsaslı 
Vəsait 

Qoyuluş
u 

Ehtiyat 
Fondlar 

Cəmi 

Dövlət 
büdcə
sində 
xüsusi 
çəkisi 

Dənizkənarı Bulvar İdarəsi publik 
hüquqi şəxs 

12608,3 
4,9     12613,2 0,1 

Azərbaycan Avtomobil Yolları 
Dövlət Agentliyi  

297500,0 72645,6 422199,6 16400,0 808745,2 4,6 

“Azərbaycan Dəmir Yolları” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin 
səhiyyə müəssisələri 

2915,1 1488,2   1499,7 5903,0 0,0 

“Azərbaycan Hava Yolları” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə 
verilən subsidiya 

10010,0       10010,0 0,1 

“Azəristiliktəchizat” Açıq 
Səhmdar Cəmiyyətinə verilən 
maliyyə yardımı 

18895,9 14131,1     33027,0 0,2 

“Azərsu” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyətinə verilən subsidiya 

7400,0 143607,8 163415,3 14891,9 329315,0   

“Bakı Metropoliteni” Qapalı 
Səhmdar Cəmiyyəti 

30000,0 15000,0 36034,3  81034,3 0,5 
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“İçərişəhər” Dövlət Tarix-
Memarlıq Qoruğu İdarəsi publik 
hüquqi şəxs 

11273,0 1811,7     13084,7 0,1 

“Mir” Dövlətlərarası Teleradio 
Şirkətinin Azərbaycan Milli 
Nümayəndəliyinə verilən 
subsidiya 

521,6       521,6 0,0 

“Təmiz Şəhər” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyətinə verilən maliyyə 
yardımı 

53376,4       53376,4 0,3 

Azərbaycan Dövlət İnformasiya 
Agentliyi (AZƏRTAC) publik 
hüquqi şəxs 

7660,0 8,5     7668,5 0,0 

Azərbaycan Meliorasiya və Su 
Təsərrüfatı Açıq Səhmdar 
Cəmiyyəti 

203757,0 32498,5 144040,0 12900,0 393195,5 2,2 

Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyası və onun tabeliyində 
olan müəssisələrin saxlanılması 

77512,1 636,6   1500,0 79648,7 0,5 

Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Neft Şirkəti (2016-cı il ərzində 
təbii qazın daxili bazarda maya 
dəyərindən aşağı qiymətə 
satılması nəticəsində yaranmış 
zərərin örtülməsi məqsədi ilə 
verilən subsidiya) 

250000,0       250000,0 1,4 

Azərbaycan Respublikası 
Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar 
Xidməti 

88797,4 1690,8 314,0  90802,2 0,5 

Azərbaycan Respublikası İctimai 
Televiziya və Radio Yayımları 
Şirkətinə verilən maliyyə yardımı 

11528,9       11528,9 0,1 

Azərbaycan Respublikası 
Maliyyə Nazirliyinin Dövlət 
Borcunun İdarə Edilməsi 
Agentliyi 

378,7       378,7 0,0 

Azərbaycan Respublikası 
Maliyyə Nazirliyinin Dövlət 
Maliyyə Nəzarəti Xidməti 

1397,7 0,5     1398,2 0,0 

Azərbaycan Respublikası 
Maliyyə Nazirliyinin Dövlət 
Xəzinədarlığı Agentliyi 

2673,0 2170,9     4843,9 0,0 

Azərbaycan Respublikası 
Maliyyə Nazirliyinin Qiymətli 
Metallara və Qiymətli Daşlara 
Nəzarət Dövlət Xidməti 

533,7 1,1     534,8 0,0 

Azərbaycan Respublikası 
Nəqliyyat Nazirliyinin Dövlət 
Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti 

1389,1 2,2     1391,3 0,0 

Azərbaycan Respublikası 
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyinin 
tabeliyində İnformasiya 
Texnologiyalarının İnkişafı 
Dövlət Fondu 

265,0       265,0 0,0 

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Administrasiyası 

103455,8 4364,9 11759,2 28275,3 147855,2 0,8 
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Azərbaycan Respublikası 
Səhiyyə Nazirliyinin Milli Onkoloji 
Mərkəzi 

39806,3 555,4   1300,0 41661,7 0,2 

Azərbaycan Respublikasının 
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri 
üzrə Dövlət Komitəsi 

2975,3 259,5     3234,8 0,0 

Azərbaycan Respublikasının 
Akademik Zərifə Əliyeva adına 
Milli Oftalmologiya Mərkəzi 

4840,8 94,4     4935,2 0,0 

Azərbaycan Respublikasının Ali 
Məhkəməsi 

6964,0 443,2     7407,2 0,0 

Azərbaycan Respublikasının 
Baş Prokurorluğu 

49287,1 705,5 1500,0  51492,6 0,3 

Azərbaycan Respublikasının 
Daxili İşlər Nazirliyi 

530601,5 10019,8 3000,0  543621,3 3,1 

Azərbaycan Respublikasının 
Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili 
Qoşunların Baş İdarəsi 

151012,7 761,7 4000,0  155774,4 0,9 

Azərbaycan Respublikasının 
Diasporla İş üzrə Dövlət 
Komitəsi 

1338,9 996,8   400,0 2735,7 0,0 

Azərbaycan Respublikasının 
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət 
Komitəsi 

3151,4 100,0     3251,4 0,0 

Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Dəniz Administrasiyası 

6714,9 16,0     6730,9 0,0 

Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Gömrük Komitəsi 

71786,1       71786,1 0,4 

Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Miqrasiya  Xidməti 

11653,6 61,5     11715,1 0,1 

Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Mülki Aviasiya 
Administrasiyası 

1289,7 2,6   1000,0 2292,3 0,0 

Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Reklam Agentliyi 

      442,7  442,7  0,0 

Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Şəhərsalma və 
Arxitektura Komitəsi 

2764,5       2764,5 0,0 

Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Sərhəd Xidməti 

139184,1 256011,1     395195,2 2,2 

Azərbaycan Respublikasının 
Ədliyyə Nazirliyi 

31405,6 141,8 20000,0  51547,4 0,3 

Azərbaycan Respublikasının 
Ədliyyə Nazirliyi (maliyyə 
təminatı Azərbaycan 
Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi 
tərəfindən həyata keçirilən 
məhkəmələr) 

27867,1 197,3     28064,4 0,2 

Azərbaycan Respublikasının 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər 
Nazirliyi 

52194,1 230,8   16000,0 68424,9 0,4 

Azərbaycan Respublikasının 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər 
Nazirliyi yanında Geodeziya və 
Katoqrafiya üzrə Dövlət Agentliyi 

4911,9 1,3     4913,2 0,0 

Azərbaycan Respublikasının 
Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyi 

610653,6 594,8 9979,7 0,0 621228,1 3,5 
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Azərbaycan Respublikasının 
Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyi yanında 
Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti 

2745,4 1,7     2747,1 0,0 

Azərbaycan Respublikasının 
Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyi yanında 
Dövlət Məşğulluq Xidməti 

8178,7 29,1   5553,1 13760,9 0,1 

Azərbaycan Respublikasının 
Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyi yanında 
Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna 
ayırmalar (transfert) 

1279000,0     24000,0 1303000,0 7,4 

Azərbaycan Respublikasının 
Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyi yanında 
Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və 
Reabilitasiya Xidməti 

14920,3 208,3   1999,9 17128,5 0,1 

Azərbaycan Respublikasının 
Əmlak Məsələləri Dövlət 
Komitəsi  

63014,1 34,3 10000,0 0,0 73048,4 0,4 

Azərbaycan Respublikasının 
Əmlak Məsələləri Dövlət 
Komitəsi yanında Daşınmaz 
Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti 

938,4 3,8     942,2 0,0 

Azərbaycan Respublikasının 
Əmlak Məsələləri Dövlət 
Komitəsi yanında Daşınmaz 
Əmlakın Kadastrı və Ünvan 
Reyestri Xidməti 

620,2 4,3     624,5 0,0 

Azərbaycan Respublikasının 
Əmlak Məsələləri Dövlət 
Komitəsi yanında Torpaqların 
Dövlət İdarəetməsinin Təşkili 
üzrə Dövlət Agentliyi 

541,6       541,6 0,0 

Azərbaycan Respublikasının 
Energetika Nazirliyi 

3582,0 3403,5     6985,5 0,0 

Azərbaycan Respublikasının 
Energetika Nazirliyinin 
tabeliyində Azərbaycan 
Respublikasının Alternativ və 
Bərpa Olunan Enerji Mənbələri 
üzrə Dövlət Agentliyi publik 
hüquqi şəxs 

3798,7 3475,3     7274,0 0,0 

Azərbaycan Respublikasının 
Fövqəladə Hallar Nazirliyi 

150129,7 41541,4 500,0 1482,0 193653,1 1,1 

Azərbaycan Respublikasının 
Gənclər və İdman Nazirliyi 

35756,4 2894,0 335099,5 22656,1 396406,0 2,3 

Azərbaycan Respublikasının 
Hərbi Prokurorluğu 

9816,3 19,8     9836,1 0,1 

Azərbaycan Respublikasının 
Hesablama Palatası 

3359,3 58,8     3418,1 0,0 

Azərbaycan Respublikasının 
İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili 
(Ombudsman) 

1841,7       1841,7 0,0 

Azərbaycan Respublikasının 
İqtisadiyyat Nazirliyi 

17816,1 40320,8 139847,5 4000,0 201984,4 1,1 
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Azərbaycan Respublikasının 
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında 
Antiinhisar Siyasəti və 
İstehlakçıların Hüquqlarının 
Müdafiəsi Dövlət Xidməti 

1892,0 3,0     1895,0 0,0 

Azərbaycan Respublikasının 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 

28165,4 3525,9 23981,4 10249,8 65922,5 0,4 

Azərbaycan Respublikasının 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 
yanında Bitki Sortlarının 
Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti 
üzrə Dövlət Xidməti  

1431,3 0,8     1432,1 0,0 

Azərbaycan Respublikasının 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 
yаnındа Dövlət Fitosanitar 
Nəzarəti Xidməti 

6769,2 17,1     6786,3 0,0 

Azərbaycan Respublikasının 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 
yаnındа dövlət Baytarlıq 
Nəzarəti Хidməti 

27690,3 110,1     27800,4 0,2 

Azərbaycan Respublikasının 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 
yanında Kənd Təsərrüfatı 
Layihələri və Kreditlərinin İdarə 
Edilməsi üzrə Dövlət Xidməti 

        0,0 0,0 

Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiya Məhkəməsi 

3958,9 5,4     3964,3 0,0 

Azərbaycan Respublikasının 
Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə 
üzrə Komissiyasının Katibliyi 

77,4       77,4 0,0 

Azərbaycan Respublikasının 
Maliyyə Nazirliyi 

15951,0 13469,6     29420,6 0,2 

Azərbaycan Respublikasının 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 

201275,8 10680,2 21000,0 1750,0 234706,0 1,3 

Azərbaycan Respublikasının 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 
yanında Mədəni İrsin 
Qorunması, İnkişafı və Bərpası 
üzrə Dövlət Xidməti 

1187,2 6978,7     8165,9 0,0 

Azərbaycan Respublikasının 
Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyinin Mirzə Fətəli Axundov 
adına Azərbaycan Milli 
Kitabxanası 

5072,3 517,9     5590,2 0,0 

Azərbaycan Respublikasının 
Mərkəzi Seçki Komissiyası 

13416,7 70,4     13487,1 0,1 

Azərbaycan Respublikasının 
Milli Arxiv İdarəsi 

4314,0 50,8     4364,8 0,0 

Azərbaycan Respublikasının 
Milli Məclisi 

23783,0 361,1 1000,0 0,0 25144,1 0,1 

Azərbaycan Respublikasının 
Milli Televiziya və Radio Şurası 

802,8 1,4     804,2 0,0 

Azərbaycan Respublikasının 
Müdafiə Nazirliyi 

1091597,7 1006269,0 107000,0 54424,4 2259291,1 12,8 

Azərbaycan Respublikasının 
Müdafiə Sənayesi Nazirliyi 

9506,3 35,9     9542,2 0,1 
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Azərbaycan Respublikasının 
Müəllif Hüquqları Agentliyi publik 
hüquqi şəxs 

584,3 219,6     803,9 0,0 

Azərbaycan Respublikasının 
Narkomanlığa və Narkotik 
Vasitələrin Qanunsuz 
Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə 
üzrə Dövlət Komissiyasının 
daimi fəaliyyət göstərən İşçi 
Qrupu 

193,5       193,5 0,0 

Azərbaycan Respublikasının 
Nəqliyyat Nazirliyi 

1116,5 1068,0     2184,5 0,0 

Azərbaycan Respublikasının 
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyi 

5928,9 54,8 6400,0  12383,7 0,1 

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Ali 
Attestasiya Komissiyası 

870,1 1,0     871,1 0,0 

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Bilik Fondu 

752,5       752,5 0,0 

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Dövlət 
İdarəçilik Akademiyası 

226,1 2813,5     3039,6 0,0 

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Dövlət 
Sirrinin Mühafizəsi üzrə 
İdarələrarası Komissiyanın işçi 
qrupu 

117,2       117,2 0,0 

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Elmin İnkişafı 
Fondu 

465,0       465,0 0,0 

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Gənclər 
Fondu 

993,1     1714,6 2707,7 0,0 

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Kütləvi 
İnformasiya Vasitələrinin 
İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu 

3999,0   4310,0 6000,0 14309,0 0,1 

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Mənzil 
İnşaatı Dövlət Agentliyi publik 
hüquqi şəxs 

1048,4 100000,0     101048,4 0,6 

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Vətəndaşlara 
Xidmət və Sosial İnnovasiyalar 
üzrə Dövlət Agentliyi 

44732,5 2197,8 54625,5  101555,8 0,6 

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Strateji 
Araşdırmalar Mərkəzi 

1951,2 2,3     1953,5 0,0 

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Qeyri-
Hökumət Təşkilatlarına Dövlət 
Dəstəyi Şurası 

5002,0       5002,0 0,0 

Azərbaycan Respublikasının 
Qaçqınların və Məcburi 
Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət 
Komitəsi 

200291,6 47607,5   15525,7 263424,8 1,5 

Azərbaycan Respublikasının 
Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu 

650,6 2,0     652,6 0,0 
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Azərbaycan Respublikasının 
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə 
Çağırış üzrə Dövlət Xidməti 

19481,8 120,1 0,0 150,0 19751,9 0,1 

Azərbaycan Respublikasının 
Səhiyyə Nazirliyi 

384790,6 7796,3     392586,9 2,2 

Azərbaycan Respublikasının 
Standartlaşdırma, Metrologiya 
və Patent üzrə Dövlət Komitəsi 

2529,9 173,4     2703,3 0,0 

Azərbaycan Respublikasının 
Təhsil Nazirliyi 

1172013,2 176697,6 62650,4 7854,8 1419216,0 8,1 

Azərbaycan Respublikasının 
Təhsil Nazirliyi yanında Peşə 
Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi 

409,5 0,4     409,9 0,0 

Azərbaycan Respublikasının 
Vergilər Nazirliyi 

125792,6 222,1     126014,7 0,7 

Azərbaycan Respublikasının 
xaricdəki diplomatik 
nümayəndəlikləri və 
konsulluqları 

100045,0       100045,0 0,6 

Azərbaycan Respublikasının 
Xarici İşlər Nazirliyi 

16743,0 1235,3 22032,5  40010,8 0,2 

Azərbaycan Respublikasının 
Xarici Kəşfiyyat Xidməti 

17463,7 40,4     17504,1 0,1 

Azərbaycan Tibb Universiteti 
1102,2 15525,1 32,0  16659,3 0,1 

Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi 
302,5 0,2     302,7 0,0 

Bakı Apellyasiya Məhkəməsi 
4517,8 14,7     4532,5 0,0 

Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm 
Mərkəzi 

976,1       976,1 0,0 

Bakı Dövlət Universiteti 
1451,9 24293,2     25745,1 0,1 

Bakı Nəqliyyat Agentliyi publik 
hüquqi şəxs 

47505,8       47505,8 0,3 

Beynəlxalq Muğam Mərkəzi 
966,3       966,3 0,0 

Əmanətlərin Sığortalanması 
Fondunun nizamnamə 
kapitalının artırılması 

545604,5       545604,5 3,1 

Əsir və İtkin Düşmüş, Girov 
Götürülmüş Vətəndaşlarla 
əlaqədar Dövlət Komissiyasının 
işçi qrupu 

262,1       262,1 0,0 

Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi 
1303,5 2,3     1305,8 0,0 

Heydər Əliyev Mərkəzi 
8352,7 416,3     8769,0 0,0 

İ.M.Seçenov adına Moskva 
Dövlət Tibb Universitetinin Bakı 
filialı 

4005,0 3495,4     7500,4 0,0 

İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 
Agentliyi publik hüquqi şəxs 

21396,7       21396,7 0,1 

İpoteka Fondu 
  50000,0      50000,0  0,3 

M.V.Lomonosov adına Moskva 
Dövlət Universitetinin Bakı filialı 

11017,8 88,9     11106,7 0,1 

Məhkəmə-Hüquq Şurası 
556,3       556,3 0,0 

Şəki Apellyasiya Məhkəməsi 
941,9       941,9 0,0 
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Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi 
1288,7 2,0     1290,7 0,0 

Sumqayıt Apellyasiya 
Məhkəməsi 

1769,2 5,8     1775,0 0,0 

Tarif (qiymət) Şurasının Katibliyi 
443,7 1,5     445,2 0,0 

Tərcümə Mərkəzi publik hüquqi 
şəxs 

1690,1 2,5     1692,6 0,0 

Xarici dövlətlərə verilən kreditlər 
52000,0       52000,0 0,3 

Yerli İcra Hakimiyyəti orqanları 
146929,2   58001,4 89320,2 294250,8 1,7 

 

Təhlil edilmiş qurumlar üzrə vəsaitlərin icra səviyyəsi 53,8-100,7% arasında 

dəyişmişdir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə 

Komissiyasının Katibliyi 53,8% olmaqla ən aşağı, "Bakı Metropoliteni" Qapalı Səhmdar 

Cəmiyyəti, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi , «Azərbaycan Hava Yolları" 

QSC, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti, “Mir” Dövlətlərarası 

Teleradio Şirkətinin Azərbaycan Milli Nümayəndəliyinə verilən subsidiya, “Təmiz Şəhər” 

Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə verilən maliyyə yardımı, “Azəristiliktəchizat” Açıq Səhmdar 

Cəmiyyətinə verilən maliyyə yardımı, Azərbaycan Respublikasının Energetika 

Nazirliyinin tabeliyində Azərbaycan Respublikasının Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 

Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi publik hüquqi şəxs üzrə  icra səviyyəsi 100,0%, 

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında 

Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırmalar (transfert) 100,7% olmaqla  olmaqla ən yuxarı 

icra göstəriciləridir. 

Hesabatlara daxil edilən məlumatların təhlili göstərir ki, müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanı tərəfindən il ərzində aparılmış dəyişikliklər zamanı bəzi təşkilatlar üzrə ilkin 

təyinat məbləği dəyişdirilmişdir. Cədvəl 48-dən göründüyü kimi ilkin təyinat məbləği 

dəyişdirilmiş 5 təşkilatdan 3-ü (Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii 

Sərvətlər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan 

Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Milli Onkoloji Mərkəzi) üzrə köməkçi bölmələr 

səviyyəsində edilmiş dəyişikliklər yalnız 1 bölməni əhatə etmişdir.  Qeyd edək ki, 2 

təşkilat (Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi istisna olmaqla digər təşkilatların mərkəzləşdirilmiş 

xərcləri üzrə aparılmış dəyişikliklər müvafiq bölmələr  üzrə  yekun məbləğə təsir 

etməmişdir (Cədvəl 48). Ümumilikdə, bu təşkilatların mərkəzləşdirilmiş xərcləri üzrə ilkin 

təyinat məbləği 9257,0 min manat azaldılmış, 9225,2 min manat artırılmışdır. 

 

 

 



 
 

246 

 

Cədvəl 48. Dövlət büdcəsində qurumlar üzrə bölgüsü müəyyənləşdirilmiş xərclərin ilkin 

və dürüstləşmiş təyinatı (mərkəzləşdirilmiş xərclər), min manatla 
 

Təşkilatlar 
funksional təsnifat üzrə 

istiqamət 
Fərmanla təsdiq 
edilmiş təyinat 

Dürüstləşmiş 
təyinat 

Fərq 

Mütləq  nisbi 

Azərbaycan 
Respublikasının 
Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər Nazirliyi 

Meşə təsərrüfatı 2786,0 2807,7 21,7 100,8 

Ətraf mühitin mühafizəsi 13296,6 13274,9 -21,7 99,8 

Azərbaycan 
Respublikasının 
Səhiyyə Nazirliyi 

Orta ixtisas təhsili 5943,9 5900,4 -43,5 99,3 

Ali təhsil  1969,9 2013,4 43,5 102,2 

Poliklinikalar və 
ambulatoriyalar 

56798,9 56843,3 44,4 100,1 

Xəstəxanalar 132097,5 132233,2 135,7 100,1 

Səhiyyə sahəsində digər 
xidmətlər 

1231,3 1290,1 58,8 104,8 

Səhiyyə sahəsində tətbiqi 
tədqiqatlar 

3673,5 3672,9 -0,6 100,0 

Səhiyyə sahəsinə aid edilən 
digər xidmətlər 

201393,2 201154,9 -238,3 99,9 

Azərbaycan 
Respublikasının 
Təhsil Nazirliyi 

Ümumi təhsil  931932,8 937847,6 5914,7 100,6 

İlk peşə-ixtisas təhsili  25695,2 23610,8 -2084,4 91,9 

Orta ixtisas təhsili 33575,3 27848,5 -5726,8 82,9 

Ali təhsil  408,6 339,4 -69,3 83,1 

Əlavə təhsil 2003,3 1904,4 -98,9 95,1 

Təhsil sahəsində digər 
müəssisə və tədbirlər" 

178662,7 180699,4 2036,7 101,1 

Azərbaycan 
Respublikasının 
Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyi 

İlk peşə-ixtisas təhsili  781,7 732,9 -48,8 93,8 

Orta ixtisas təhsili 1140,7 857,5 -283,2 75,2 

Ali təhsil  2128,8 2157,4 28,6 101,3 

Təhsil sahəsində digər 
müəssisə və tədbirlər" 

66746,2 67049,6 303,4 100,5 

Mədəniyyət və incəsənət 
sahəsində fəaliyyət 

103729,7 103994,4 264,7 100,3 

Bədən tərbiyəsi, gənclər 
siyasəti və turizm 

4234,9 4466,4 231.5 105,4 

Digər kateqoriyalara aid 
edilməyən fəaliyyət 

1974,2 1474,2 -500,0 74,7 

Azərbaycan 
Respublikası 
Səhiyyə Nazirliyinin 
Milli Onkoloji 
Mərkəzi 

Xəstəxanalar 39274,4 39415,9 141,5 100,4 

Səhiyyə sahəsində tətbiqi 
tədqiqatlar 

819,1 677,5 -141,5 82,7 

 

Büdcə vəsaitlərinin istifadəsi ilə bağlı qurumlar tərəfindən təqdim edilmiş 

məlumatların təhlili göstərir ki, bəzi qurumlarda  2016-cı ilin sonuna əməyin ödənişi ilə 

bağlı mövcud olan kreditor borc məbləği 2017-ci ilin dövət büdcəsində nəzərdə tutulmuş 

vəsait hesabına bağlanılmışdır. Bu isə, son nəticədə, hesabat ilində Dövlət Sosial 
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Müdafiə Fonduna ödənilən vəsaitlərin  hesablanmış və icra edilmiş məbləğləri arasında 

kəsrin formalaşmasına səbəb olmuşdur.  

 

 

 

3.3.2. Birdəfəlik təyinatlı xərclər üzrə icra 

 

Dövlət büdcəsi xərclərinin əhatəliliyi, həmçinin proqnozlaşdırmaya təsir edən 

ekzogen və endogen amillərin dəqiq müəyyən olunmaqla onların təsirinin nəzərə 

alınması layihələndirməni mürəkkəb prosesə çevirir. Bu baxımdan proqnozlaşdırma 

zamanı ehtiyat vəsaitlərin nəzərdə tutulması sosial-iqtisadi tədbirlərin reallaşdırılmasına 

maliyyə zəmanəti kimi qəbul olunur. İlin sonuna həmin vəsaitlərin aidiyyəti üzrə 

bölüşdürülərək icra edildiyini nəzərə alsaq, büdcə xərclərində konkret icraçı 

göstərilməyən xərc istiqamətlərinin mövcud olmadığını qeyd etmək olar. Beynəlxalq 

təcrübədə belə yanaşma tətbiq edilməkdədi. Belə ki, təcrübələrin araşdırılması göstərir 

ki, konkret istifadəçilərinin və istiqamətinin proqnozlaşdırılması çətin olan xərclər dövlət 

büdcəsində bir məbləğlə təsdiq edilsə də, icra ilə bağlı sənədlərdə həmin xərclər 

icraçılar üzrə əks etdirilir. 

Azərbaycan Respublikasının aidiyyəti normativ-hüquqi aktlarında “birdəfəlik 

təyinatlı xərclər” anlayışı müəyyən edilmişdir. Belə ki, “Büdcə sistemi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununda əsas anlayışları özündə ehtiva edən 1-ci 

maddədə bu xərclərin tərifi müəyyən olunmasa da, həmin Qanunun 19.6-cı maddəsində 

göstərilmişdir: “Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırmaqla dövlət büdcəsinin 

icrası prosesində iqtisadi təsnifatın müvafiq bölmə, köməkçi bölmə, paraqraf, maddə və 

yarımmaddələrində nəzərdə tutulmuş birdəfəlik təyinatlı vəsaitlər üzrə hesabat ili 

ərzində yaranmış qənaət dövlət büdcəsinin ehtiyat fonduna yönəldilərək, il ərzində digər 

tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə sərf edilə bilər”.  

Bu maddədə birdəfəlik təyinatlı xərclərin müəyyən edilmiş iqtisadi təsnifata aid 

olması ilə bağlı fikir söyləmək olarsa da, Vahid Büdcə Təsnifatı ilə bu xərclər inzibati 

təsnifata aid edilmişdir. Beləliklə, birdəfəlik təyinatlı xərclərin nəinki konkret tərifi 

müəyyən edilməmiş, həmçinin bu xərclərin funksional, iqtisadi və ya inzibati təsnifata 

aid edilməsi də qeyri-müəyyəndir.  

Məlumat üçün bildirək ki, Azərbaycan Respublikasının Vahid Büdcə Təsnifatı 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 6 oktyabr 2004-cü il tarixli 149 nömrəli 

Qərarı ilə təsdiq edilmiş, həmin Qərara 15 may 2006-cı il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə 

edilmiş dəyişikliklərlə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə büdcə ili ərzində 
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təşkilatlar yaradıldığı, ləğv edildiyi və yenidən təşkil edildiyi təqdirdə, “Büdcə xərclərinin 

inzibati təsnifatı”nın 4 nömrəli əlavəsinə müvafiq dəyişikliklər keçirilməsini təmin etmək 

tapşırılmışdır. Beləliklə, Vahid Büdcə Təsnifatının iqtisadi və funksional təsnifatında 

əlavə və dəyişikliklərin edilməsi Nazirlər Kabineti tərəfindən həyata keçirilsə də, inzibati 

təsnifat üzrə əlavə və dəyişikliklər etmək səlahiyyəti Maliyyə Nazirliyinə verilmişdir. Son 

illərdə hüquqi əsasları müəyyən edilməsə də, inzibati təsnifata aid edilən çoxsaylı 

birdəfəlik təyinatlı xərclərin hər birinin konkret istiqamətləri də normativ-hüquqi aktlarda 

qeyd edilməmişdir. 

“Büdcə sisteti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 19.6-cı maddəsi 

ilə il ərzində birdəfəlik təyinatlı xərclərdə qənaətlərin Ehtiyat fonduna yönəldilməsi 

imkanlarının müəyyən edilməsi, eyni zamanda, Azərbaycan Respublikasının Milli 

Məclisi tərəfindən qəbul edilən Azərbaycan Respublikasının Qanunun ilə təsdiq edilmiş 

məbləğlərin də dəyişdirilməsinə səbəb olur.        

Həmçinin qeyd edək ki, 19.6-cı maddə ilə yalnız birdəfəlik təyinatlı xərclərdən 

yaranan qənaət məbləğinin dövlət büdcəsinin ehtiyat fonduna yönəlilməsi təsbit edilsə 

də,  hesabat ilində xarici dövlət borcuna nəzərdə tutulmuş vəsaitdən də 54,0 mln. manat 

ehtiyat fonduna yönəldilməklə icra edilmişdir.  

“Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununun tətbiqi  barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə 2017-ci 

ilin dövlət büdcəsində birdəfəlik təyinatlı xərclər üzrə 1396,0 mln. manat vəsait nəzərdə 

tutulmuş, il ərzində müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən dəyişikliklər aparılaraq 

birdəfəlik təyinatlı vəsaitlərin təyinatı 1351,0 mln. manat məbləğində müəyyən 

edilmişdir. 2017-ci ildə birdəfəlik təyinatlı xərclərin icrası 1307,6 mln. manat olmuşdur ki, 

bu da təyinatın 96,8%-nə bərabərdir. 

Qeyd olunmalıdır ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən il ərzində 

aparılmış dəyişikliklər zamanı birdəfəlik təyinatlı xərclərin məbləği 45,1 mln. manat və 

ya 3,2% azaldılmışdır. Ümumilikdə 2017-ci ilin dövlət büdcəsində birdəfəlik təyinatlı xərc 

nəzərdə tutulmuş 20 istiqamətdən 8-i üzrə dəyişiklikdən sonra ilkin təyinat azaldılmış, 

10 istiqamət üzrə isə dəyişiklik aparılmamış, 2 istiqamət üzrə isə dəqiqləşdirmələrdən 

sonra ümumiyyətlə vəsait nəzərdə tutulmamışdır. 

Belə ki, bəzi birdəfəlik təyinatlı xərclər üzrə “Azərbaycan Respublikasının 2017-ci 

il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər 

edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanununun tətbiqi barədə Azərbaycan 
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Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə xərc nəzərdə tutulsa da, müvafiq icra hakimiyyəti 

tərəfindən aparılmış dəyişikliklərdən sonra həmin istiqamətlər üzrə vəsait 

proqnozlaşdırılmamışdır. Belə ki, “Dövlət maddi və material ehtiyatlarının yaradılması” 

ilə bağlı 5,6 mln. manat və “Müfəssəl ərazi planlaşdırılması sənədlərinin hazırlanması” 

üzrə 1,5 mln. manat ilkin təyinat olsa da, dəyişiklikdən sonra bu istiqamətlər üzrə xərc 

nəzərdə tutulmamışdır (Cədvəl 49). 

  

Cədvəl 49. 2017-ci  il dövlət büdcəsində birdəfəlik təyinatlı vəsaitlər üzrə aparılmış  

dəyişikliklər barədə məlumat, min manatla 

Xərclərin istiqamətləri 

2017-ci il 

proqnoz 

(Fərmanla 

təsdiq 

edilmiş) 

2017-ci il 

dəqiqləşdiril

miş təyinat 

Müqayisə 

fərq faiz 

Bir sıra dövlət müəssisələrində islahatların 

aparılması ilə bağlı texniki iqtisadi əsaslandırmanın 

hazırlanması 

5000,0 5000,0 0,0 100,0 

Dövlət maddi və material ehtiyatlarının yaradılması 5600,0 0,0 -5600,0 0,0 

Dövlət sifarişi ilə ali təhsilin maliyyələşdirilməsi və 

təhsil sahəsində digər tədbirlər 
275276,8 265276,8 -10000,0 96,4 

Əməyin ödənişi xərclərinin tənzimlənməsi və digər 

sosial tədbirlər 
11797,6 4388,8 -7408,8 37,2 

İslahatlarla bağlı xərclər 697000,0 697000,0 0,0 100,0 

Kommunal, kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi 125000,0 125000,0 -2865,0 97,8 

Maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi 979,0 529,0 -450,0 54,0 

Maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi və əsaslı 

təmir 
28866,6 22866,6 -6000,0 79,2 

Maliyyə sağlamlaşdırılması tədbirləri, o cümlədən 

nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan müəssisələrin 

nizamnamə kapitalının artırılması ,həmin 

müəssisələrin fəaliyyəti ilə əlaqədar zərərin 

ödənilməsi də daxil olmaqla bəzi öhdəliklərin 

tənzimlənməsi. 

10000,0 10000,0 0,0 100,0 

Müfəssəl ərazi planlaşdırılması sənədlərinin 

hazırlanması 
1500,0 0,0 -1500,0 0,0 

Nəqliyyat, rabitə, informasiya, kommunikasiya 

sahələrində islahatların aparılması və digər tədbirlər 
2400,0 2400,0 0,0 100,0 

Qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının 

təşkilatı strukturunun təkmilləşdirilməsi 
13220,0 4520,0 -8700,0 34,2 

Qeyri-neft məhsullarının ixracı ilə bağlı tədbirlər 10000,0 10000,0 0,0 100,0 

Sosial mənzillərin tikintisi və ipoteka ilə bağlı xərclər 150000,0 150000,0 0,0 100,0 

Sosial müdafiə,pensiya və digər sosial təminat 

xərcləri 
5016,0 424,8 -4591,2 8,5 

Sosial-iqtisadi və digər zəruri tədbirlərin 

maliyyələşdirilməsi ilə bağlı xərclər 
9700,0 9700,0 0,0 100,0 

Ünvanlı sosial yardım alan aztəminatlı ailələrin 

əmlakının, dövlətə məxsus əmlakın və dövlət 

büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlara məxsus 

nəqliyyat vasitələrinin icbari sığortası 

11000,0 10200,0 -800,0 92,7 

Xarici qrantlar hesabına həyata keçirilən layihələr ilə 

bağlı xərclər 
20000,0 20000,0 0,0 100,0 
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Yaşayış məntəqələrinə aid olan kommunal təyinatlı 

infrastrukturların bərpa və yenidənqurulması,   

abadlaşdırılması 

2000,0 2000,0 0,0 100,0 

Yerli xərclərdə nəzərdə tutulmayan zəruri sosial-

iqtisadi və digər təyinatlı tədbirlərin 

maliyyələşdirilməsi ilə bağlı xərclər 

11656,9 11649,4 -7,5 99,9 

Yekun 1396012,9 1350955,4 -45057,5 96,8 

 

“Dövlət sifarişi ilə ali təhsilin maliyyələşdirilməsi və təhsil sahəsində digər 

tədbirlər” xərcləri dəyişikliklərdən sonra 10,0 mln. manat və ya 3,6%, “Qanunvericilik və 

icra hakimiyyəti orqanlarının təşkilatı strukturunun təkmilləşdirilməsi” üzrə 8,7 mln. 

manat və ya 65,8%,  “Əməyin ödənişi xərclərinin tənzimlənməsi və digər sosial 

tədbirlər” üzrə 7,4 mln. manat və ya 62,8% azaldılmışdır ki, bu istiqamətlər üzrə 

azaldılmış təyinat məbləğini digər istiqamətlərə nisbətən daha nəzərəçarpaçaqdır. 

Dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı məlumatlara əsasən birdəfəlik təyinatlı xərclərin 

funksional təsnifat üzrə strukturunun təhlili göstərir ki, funksional təsnifatın 3 bölməsi 

üzrə birdəfəlik təyinatlı xərclərin xüsusi çəkisi daha yüksək olmuşdur. Belə ki, icra 

edilmiş birdəfəlik təyinatlı xərclərin 64,4%-i “Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər”, 

19,9%-i  “Təhsil”, 13,8%-i “İqtisadi fəaliyyət” bölmələrinin payına düşür. 4 bölmə 

(“Müdafiə”, “Yanacaq və Enerji”, “Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq 

və ətraf mühitin mühafizəsi”, “Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar”) üzrə ümumiyyətlə 

birdəfəlik xərc edilməmişdir. Qeyd edək ki, “Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar” bölməsi 

üzrə ilkin olaraq təyinat “Müfəssəl ərazi planlaşdırılması sənədlərinin hazırlanması” üzrə 

1500,0 min manat müəyyən edilsə də, dəyişikliklərdən sonra bu istiqamət üzrə də xərc 

nəzərdə tutulmamışdır. 

Funksional təsnifatın bölmələri üzrə birdəfəlik təyinatlı xərclərin təyinata qarşı  

icrası 36,4-100,0% arasında dəyişmişdir. Belə ki, “Mənzil və kommunal təsərrüfatı” 

bölməsi üzrə birdəfəlik təyinatlı xərclərin icrası 100,0% olmaqla ən yüksək, “Məhkəmə 

hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq” bölməsi 36,4% olmaqla ən aşağı 

göstəricisidir (Cədvəl 50).  

Birdəfəlik təyinatlı xərclərin funksional təsnifatın ayrı-ayrı bölmələrində xüsusi 

çəkisinə gəldikdə isə “Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər” bölməsinin icra edilmiş 

xərclərində müvafiq xərclərin payı 54,2%, “İqtisadi fəaliyyət” bölməsində 22,8%, “Təhsil” 

bölməsində  isə 14,6% təşkil etmişdir. 
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Cədvəl 50. Funksional təsnifat üzrə birdəfəlik təyinatlı vəsaitlərin təyinatı və icrası, min 

manat 

Xərclərin istiqamətləri 
2017-ci il 

dəqiqləşdirilmiş 
təyinat 

2017-ci il icra 

2017-ci il dəqiqləşdirilmiş 
təyinatla müqayisə 

fərq faiz 

Ümumi dövlət xidmətləri         

Maddi-texniki təminatın 
möhkəmləndirilməsi 

529,0 519,2 -9,8 98,1 

Əməyin ödənişi xərclərinin 
tənzimlənməsi və digər sosial 
tədbirlər 

1,6 0,0 -1,6 0,0 

Maddi-texniki təminatın 
möhkəmləndirilməsi və əsaslı təmir 

501,6 0,0 -501,6 0,0 

Qanunvericilik və icra hakimiyyəti 
orqanlarının təşkilatı strukturunun 
təkmilləşdirilməsi 

4520,0 4497,7 -22,3 99,5 

Cəmi 5552,2 5016,9 -535,3 90,4 

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq 
mühafizə və prokurorluq 

        

Əməyin ödənişi xərclərinin 
tənzimlənməsi və digər sosial 
tədbirlər 

1216,0 443,2 -772,8 36,4 

Cəmi 1216,0 443,2 -772,8 36,4 

Təhsil         

Dövlət sifarişi ilə ali təhsilin 
maliyyələşdirilməsi və təhsil 
sahəsində digər tədbirlər 

265276,8 260700,8 -4576,0 98,3 

Cəmi 265276,8 260700,8 -4576,0 98,3 

Səhiyyə         

Əməyin ödənişi xərclərinin 
tənzimlənməsi və digər sosial 
tədbirlər 

2064,0 1688,2 -375,8 81,8 

Cəmi 2064,0 1688,2 -375,8 81,8 

Sosial müdafiə və sosial təminat         

Sosial müdafiə,pensiya və digər 
sosial təminat xərcləri 

424,8 423,4 -1,4 99,7 

Cəmi 424,8 423,4 -1,4 99,7 

Mədəniyyət, incəsənət, 
informasiya, bədən tərbiyəsi və 
digər kateqoriyalara aid edilməyən 
sahədə fəaliyyət 

        

Maddi-texniki təminatın 
möhkəmləndirilməsi və əsaslı təmir 

22365,0 11146,7 -11218,3 49,8 

Əməyin ödənişi xərclərinin 
tənzimlənməsi və digər sosial 
tədbirlər 

1107,2 828,3 -278,9 74,8 

Cəmi 23472,2 11975,0 -11497,2 51,0 

Mənzil və kommunal təsərrüfatı         

Yaşayış məntəqələrinə aid olan 
kommunal təyinatlı infrastrukturların 
bərpa və yenidənqurulması,   
abadlaşdırılması 

2000,0 2000,0 0,0 100,0 

Cəmi 2000,0 2000,0 0,0 100,0 

Nəqliyyat və rabitə         

Nəqliyyat, rabitə, informasiya, 
kommunikasiya sahələrində 
islahatların aparılması və digər 
tədbirlər 

2400,0 2300,0 -100,0 95,8 
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Cəmi 2400,0 2300,0 -100,0 95,8 

İqtisadi fəaliyyət         

Maliyyə sağlamlaşdırılması tədbirləri, 
o cümlədən nəzarət zərfi dövlətə 
məxsus olan müəssisələrin 
nizamnamə kapitalının artırılması 
,həmin müəssisələrin fəaliyyəti ilə 
əlaqədar zərərin ödənilməsi də daxil 
olmaqla bəzi öhdəliklərin 
tənzimlənməsi. 

10000,0 9998,0 -2,0 100,0 

Xarici qrantlar hesabına həyata 
keçirilən layihələr ilə bağlı xərclər 

20000,0 9676,6 -10323,4 48,4 

Bir sıra dövlət müəssisələrində 
islahatların aparılması ilə bağlı texniki 
iqtisadi əsaslandırmanın 
hazırlanması 

5000,0 5000,0 0,0 100,0 

Qeyri-neft məhsullarının ixracı ilə 
bağlı tədbirlər 

10000,0 5930,9 -4069,1 59,3 

Sosial mənzillərin tikintisi və ipoteka 
ilə bağlı xərclər 

150000,0 150000,0 0,0 100,0 

Cəmi 195000,0 180605,6 -14394,4 92,6 

Əsas bölmələrə aid edilməyən 
xidmətlər 

        

Yerli xərclərdə nəzərdə tutulmayan 
zəruri sosial-iqtisadi və digər təyinatlı 
tədbirlərin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı 
xərclər 

11649,4 11432,5 -216,9 98,1 

Kommunal, kommunikasiya 
xidmətlərinin ödənilməsi 

125000,0 117076,2 -7923,8 93,7 

Ünvanlı sosial yardım alan 
aztəminatlı ailələrin əmlakının, 
dövlətə məxsus əmlakın və dövlət 
büdcəsindən maliyyələşən 
təşkilatlara məxsus nəqliyyat 
vasitələrinin icbari sığortası 

10200,0 8891,9 -1308,1 87,2 

Sosial-iqtisadi və digər zəruri 
tədbirlərin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı 
xərclər 

9700,0 9700,0 0,0 100,0 

İslahatlarla bağlı xərclər 697000,0 695380,0 -1620,0 99,8 

Cəmi 853549,4 842480,5 -11068,9 98,7 

Yekun 1350955,4 1307633,5 -43321,8 96,8 

 

 İnzibati təsnifat üzrə birdəfəlik təyinatlı xərclərin təhlili göstərir ki, 2017-ci il dövlət 

büdcəsində birdəfəlik təyinatlı xərclərin icrası 48,4%-100% arasında dəyişmişdir ki, 

burada da “Bir sıra dövlət müəssisələrində islahatların aparılması ilə bağlı texniki 

iqtisadi əsaslandırmanın aparılması”, “Sosial-iqtisadi və digər zəruri tədbirlərin 

maliyyələşdirilməsi”, “Sosial mənzillərin tikintisi və ipoteka ilə bağlı xərclər”, “Yaşayış 

məntəqələrinə aid olan kommunal təyinatlı infrastrukturların bərpa və yenidənqurulması,   

abadlaşdırılması”, “Maliyyə sağlamlaşdırılması tədbirləri, o cümlədən nəzarət zərfi 

dövlətə məxsus olan müəssisələrin nizamnamə kapitalının artırılması, həmin 

müəssisələrin fəaliyyəti ilə əlaqədar zərərin ödənilməsi də daxil olmaqla bəzi 

öhdəliklərin tənzimlənməsi” ilə bağlı xərclər tam olaraq (təyinatın 100,0% səviyyəsində) 

icra edilmişdir. Aşağı icra səviyyəsi isə xarici qrantlar hesabına həyata keçirilən layihələr 
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ilə bağlı xərclər (48,4%) və Maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi və əsaslı təmir 

ilə bağlı xərclər (48,7%) üzrə olmuşdur (Cədvəl 51). 

 

Cədvəl 51. İnzibati təsnifat üzrə birdəfəlik təyinatlı vəsaitlərin təyinatı və icrası, min manat 
 

Xərclərin istiqamətləri 
2017-ci il 

dəqiqləşdirilmiş 
təyinat 

2017-ci il 
icra 

2017-ci il 
dəqiqləşdirilmiş 

təyinatla müqayisə 

fərq faiz 

Bir sıra dövlət müəssisələrində islahatların 
aparılması ilə bağlı texniki iqtisadi  

5000,0 5000,0 0,0 100,0 

Dövlət sifarişi ilə ali təhsilin maliyyələşdirilməsi və 
təhsil sahəsində digər tədbirlər 

265276,8 260700,8 -4576,0 98,3 

Əməyin ödənişi xərclərinin tənzimlənməsi və digər 
sosial tədbirlər 

4388,8 2959,7 -1429,1 67,4 

İslahatlarla bağlı xərclər 697000,0 695380,0 -1620,0 99,8 

Kommunal, kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi 125000,0 117076,2 -7923,8 93,7 

Maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi 529,0 519,2 -9,8 98,1 

Maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi və 
əsaslı təmir 

22866,6 11146,7 -11719,9 48,7 

Maliyyə sağlamlaşdırılması tədbirləri, o cümlədən 
nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan müəssisələrin 
nizamnamə kapitalının artırılması ,həmin 
müəssisələrin fəaliyyəti ilə əlaqədar zərərin 
ödənilməsi də daxil olmaqla bəzi öhdəliklərin 
tənzimlənməsi. 

10000,0 9998,0 -2,0 100,0 

Nəqliyyat, rabitə, informasiya, kommunikasiya 
sahələrində islahatların aparılması və digər tədbirlər 

2400,0 2300,0 -100,0 95,8 

Qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının 
təşkilatı strukturunun təkmilləşdirilməsi 

4520,0 4497,7 -22,3 99,5 

Qeyri-neft məhsullarının ixracı ilə bağlı tədbirlər 10000,0 5930,9 -4069,1 59,3 

Sosial mənzillərin tikintisi və ipoteka ilə bağlı xərclər 150000,0 150000,0 0,0 100,0 

Sosial müdafiə,pensiya və digər sosial təminat 
xərcləri 

424,8 423,4 -1,4 99,7 

Sosial-iqtisadi və digər zəruri tədbirlərin 
maliyyələşdirilməsi ilə bağlı xərclər 

9700,0 9700,0 0,0 100,0 

Ünvanlı sosial yardım alan aztəminatlı ailələrin 
əmlakının, dövlətə məxsus əmlakın və dövlət 
büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlara məxsus 
nəqliyyat vasitələrinin icbari sığortası 

10200,0 8891,9 -1308,1 87,2 

Xarici qrantlar hesabına həyata keçirilən layihələr ilə 
bağlı xərclər 

20000,0 9676,6 -10323,4 48,4 

Yaşayış məntəqələrinə aid olan kommunal təyinatlı 
infrastrukturların bərpa və yenidənqurulması,   
abadlaşdırılması 

2000,0 2000,0 0,0 100,0 

Yerli xərclərdə nəzərdə tutulmayan zəruri sosial-
iqtisadi və digər təyinatlı tədbirlərin 
maliyyələşdirilməsi ilə bağlı xərclər 

11649,4 11432,5 -216,9 98,1 

Yekun 1350955,4 1307633,5 -43321,8 96,8 

 

2016-cı ildə olduğu kimi, hesabat ilində də birdəfəlik təyinatlı xərclərin, nəticədə 

isə funksional təsnifat üzrə bölmələrin və ümumiyyətlə dövlət büdcəsi xərclərinin icra 
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vəziyyətinə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bir sıra sərəncamlarının icrası 

təsir göstərmişdir (Cədvəl 52). Belə ki, həmin sərəncamlarla birdəfəlik təyinatlı 

xərclərinin bir hissəsi dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fonduna yönəldilmişdir ki, bu da 

funksional bölmələrin müvafiq Qanunla müəyyən edilmiş məbləğinin dəyişdirilməsi ilə 

nəticələnmişdir.  

 

Cədvəl 52. Hesabat ilində dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fonduna yönəldilmiş birdəfəlik 

təyinatı xərclər barədə məlumat, min manatla 
 

İstiqamət 

Nəzərdə 

tutulmuş 

məbləğ 

Ehtiyat fonda 

yönəldilən vəsait 

Ehtiyat fonduna 

yönəldilmiş 

vəsaitin xüsusi 

çəkisi 

Dövlət maddi və material ehtiyatlarının yaradılması 5600,0 5600,0 100,0 

Dövlət sifarişi ilə ali təhsilin maliyyələşdirilməsi və 

təhsil sahəsində digər tədbirlər 
275276,8 10000,0 3,6 

Əməyin ödənişi xərclərinin tənzimlənməsi və digər 

sosial tədbirlər 
11797,6 7408,8 62,8 

Maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi 979,0 450,0 46,0 

Maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi və 

əsaslı təmir 
28866,6 6000,0 20,8 

Müfəssəl ərazi planlaşdırılması sənədlərinin 

hazırlanması 
1500,0 1500,0 100,0 

Qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının 

təşkilatı strukturunun təkmilləşdirilməsi 
13220,0 8400,0 63,5 

Sosial müdafiə, pensiya və digər sosial təminat 

xərcləri 
5016,0 4591,2 91,5 

Ünvanlı sosial yardım alan aztəminatlı ailələrin 

əmlakının, dövlətə məxsus əmlakın və dövlət 

büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlara məxsus 

nəqliyyat vasitələrinin icbari sığortası 

11000,0 800,0 7,3 

 

 2017-ci ilin icra edilmiş dövlət büdcəsi ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatlara 

əsasən aparılmış təhlil göstərir ki, birdəfəlik təyinatlı xərclərin iqtisadi təsnifat üzrə 

strukturu icra prosesində dəyişmişdir. Belə ki,  nəzərdə tutulmuş xərclərin tərkibində 

“Digər xərclər” bölməsinin payı planlaşdırılmış (açılmış maliyyələşmə) xərclərdə 

payından nəzərəçarpacaq dərəcədə az olmuşdur (Şəkil 16). 
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Şəkil 16. iqtisadi təsnifat üzrə bölmələrin nəzərdə tutulmuş və açılmış maliyyələşmə üzrə 
birdəfəlik təyinatlı xərclərin payı 
 

 
 

 

Bu, həmçinin təsdiq edilmiş və icra olunmuş dövlət büdcəsi xərclərində cari və 

əsaslı xərclərin də payının nəzərəçarpacaq dərəcədə dəyişdiyini qeyd etmək imkanı 

verir.   
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IV BÖLMƏ. Dövlət borcunun və büdcə kəsirinin maliyyələşdirilməsi 

 

4.1. Dövlət borcunun və dövlət borclanma limitinə riayət olunmasının təhlili 

 

“Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsi ilə bağlı müvafiq qanuna 

əsasən daxili dövlət borclanmasının yuxarı həddi (limiti) 1000000,0 min manat, xarici 

dövlət borclanmasının yuxarı həddi isə 4500000,0 min manat təsdiq edilmişdir (Cədvəl 

53). 

Cədvəl 53. 2011-2017-ci illər üzrə xarici dövlət borclanmasının limiti və onun icrası, mln. 

manatla  

Göstəricilər 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Limit 2300,0 2000,0 750,0 2000,0 1500,0 5000,0 4 500,0 

İl ərzində imzalanmış 

sazişlər 
1314,4 1118,8 368,7 1749,0 750,3 1251,4 4500,0 

Limit üzrə icra, %-lə 57,1% 56,0% 49,2% 87,3% 50,0% 25,0% 100,0% 

Limitin əvvəlki ilə görə 

artım (+) və ya azalma 

(-) faizi 

-8,0% -13,0% -62,5% 166,7% -25,0% 233,3% -10,0% 

 

Təqdim olunmuş hesabat məlumatlarına əsasən 01.01.2018-ci il tarixə dövlət 

borcunun ümumi məbləği (xarici və daxili) 17007,4 mln manat, 2017-ci il üzrə ÜDM-ə 

nisbəti 24,3%, adambaşına düşən borc isə manat ifadəsi ilə 1718,3 manat təşkil 

etmişdir. 

Ümumi dövlət borcu məbləğinin 15978,1 mln manatı (93,9%-i) xarici dövlət 

borcuna, 1029,3 mln manat isə (6,1%) daxili dövlət borcuna aid olmuşdur. 

Xarici dövlət borcu üzrə 01.01.2018-ci il tarixə kredit sazişləri ilə cəlb olunması 

nəzərdə tutulan vəsait 13771,3 mln. ABŞ dolları, istifadə olunmuş və dövlət borcu hesab 

edilən kreditlər üzrə 9398,3 mln. ABŞ dolları təşkil etmişdir (Cədvəl 54). 
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Cədvəl 54. Azərbaycana xaricdən cəlb edilən kreditlər barədə məlumat 

№ Təsviri 

01.01.18 tarixə 
01.01.17 tarixinə olan göstəricilərlə 

fərq 

Kredit 
sazişləri 
üzrə cəlb 
olunması 
nəzərdə 
tutulan 
vəsait 

İstifadə 
olunmuş və 
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 ilə 

mln ABŞ 

dolları ilə 

mln ABŞ 

dolları ilə 
% 

mln ABŞ 

dolları ilə 
% 

I Cəmi kreditlərin məbləği 13 771,3 9 398,3 2 839,5 26,0% 2 485,1 35,9% 

 

2017-ci il üzrə ÜDM-a faiz 
nisbəti 

33,4% 22,8% 1,1% 
 

2,4% 
 

 

Adam başına düşən xarici 
borc (ABŞ dolları ilə) 

1 391,3 949,5 277,0 24,9% 244,8 34,7% 

II 
2017-ci il ərzində istifadə 
edilən kredit:  

2908,9 
  

1705,3 141,7% 

III 

2017-ci il ərzində xarici 
dövlət borcuna xidmətlə 
əlaqədar dövlət 
büdcəsindən xərclər 

 
855,9 

  
136,7 19,0% 

 
Əsas borc 

 
668,7 

  
99,4 17,5% 

 
Faizlər 

 
187,2 

  
37,3 24,9% 

 

Cədvəldən göründüyü kimi 01.01.2018-ci il tarixə ilin əvvəli ilə müqayisədə kredit 

sazişləri üzrə cəlb olunması nəzərdə tutulan vəsaitlin məbləği 2839,5 mln ABŞ dollar və 

ya 26,0% artaraq 13771,3 mln. ABŞ dollar və istifadə olunmuş və dövlət borcu hesab 

edilən kreditlərin məbləği isə 2485,1 mln ABŞ dollar və ya 35,9% artaraq 9398,3 ABŞ 

dollar təşkil etmişdir.  

2017-ci il üzrə həmin istiqamətlər üzrə vəsaitin artımının müvafiq olaraq 1,1% və 

2,4% təşkil etməsi ÜDM-a faiz nisbəti göstəricilərinin də 33,4%-dək və 22,8%-dək 

yüksəlməsinə səbəb olmuşdur. 

Cəlb olunması nəzərdə tutulan, həmçinin istifadə olunmuş və dövlət borcu hesab 

edilən vəsaitlər üzrə adambaşına düşən xarici borc (ABŞ dolları ilə) müvafiq olaraq 

277,0 ABŞ dollar və ya 24,9% artaraq 1391,3 ABŞ dollar və 244,8 ABŞ dollar və ya 

34,7% artaraq 949,5 ABŞ dollar təşkil etmişdir.  
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Ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 2017-ci il ərzində istifadə edilən kreditin 

məbləği 1705,3 mln ABŞ dollar və ya 141,7% artaraq 2908,5 mln ABŞ dollar təşkil 

etmişdir. Bu müddət ərzində xarici dövlət borcuna xidmətlə əlaqədar dövlət büdcəsindən 

xərclər 136,7 mln ABŞ dollar və ya 19,0% artaraq 855,9 mln ABŞ dollar, o cümlədən 

əsas borc üzrə 99,4 mln ABŞ dollar və ya 17,5% artaraq 668,7 mln ABŞ dollar və 

ödənilmiş faizlər üzrə isə 37,3 mln ABŞ dollar və ya 24,9 artaraq 187,2 mln ABŞ dollar 

təşkil etmişdir.  

Ümumilikdə artımın əsas səbəbi kimi ticarət tərəfdaşlarında iqtisadi tənəzzül 

meyllərinin dərinləşməsi, həmçinin “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC-nin 

sağlamlaşdırılması tədbirləri üzrə bankın kreditorları qarşısında xarici valyutada 

öhdəliklərinin dövlət öhdəliklərilə əvəz edilməsini və “Azərbaycan Dəmir Yolları”QSC 

üzrə imzalanmış yeni dövlət zəmanətli kredit layihələrini qeyd etmək olar.   

Xarici dövlət borcunun valyutalar üzrə bölgüsündə 2017-ci il ərzində müəyyən 

dəyişikliklər olmuşdur (Cədvəl 55). 

 

Cədvəl  55. Xarici dövlət borcunun valyuta üzrə bölgüsü, mln. ABŞ dolları ilə 

Sıra 

№-

si 

Valyuta 

01.01.18 tarixə 01.01.17 tarixinə olan göstəricilərlə fərq 

Cəlb olunması 

nəzərdə tutulan 

Faktiki xarici 

borc 

Cəlb olunması nəzərdə 

tutulan 
Faktiki xarici borc 

mln ABŞ 

dolları ilə 
% 

mln ABŞ 

dolları 

ilə 

% 

1 ABŞ dolları 10 696,3 7 623,5 2 482,0 30,2% 2 360,3 44,8% 

2 Avro 1 476,0 888,0 293,3 24,8% 27,1 3,1% 

3 
XBH (Xüsusi 

borclanma hüququ) 
1 097,7 570,4 62,2 6,0% 45,1 8,6% 

4 Yapon yeni 291,4 209,3 10,0 3,6% 53,7 34,5% 

5 Digər 209,9 107,2 209,9 
 

107,2 
 

 
CƏMİ 13 771,3 9 398,3 2 839,5 26,0% 2 485,1 35,9% 

 

Təqdim olunmuş məlumatlara əsasən 01.01.2018-ci il tarixinə borc portfelinin 

01.01.2017-ci il tarixinə olan müvafiq göstəriciləri ilə müqayisədə valyuta üzrə 

bölgüsündə ABŞ dolları ilə cəlb olunması nəzərdə tutulan məbləğ 2482,0 mln ABŞ 

dollar və ya 30,2% artaraq 10696,3 mln ABŞ dolları (xüsusi çəkisi 75,1%) və faktiki 

xarici borcun məbləği 2360,3 mln ABŞ dolları və ya 44,8% artaraq 7623,5 mln ABŞ 

dolları (xüsusi çəkisi 76,1%) təşkil edir. Avro ilə isə cəlb olunması nəzərdə tutulan 

məbləğ 293,3 mln ABŞ dolları və ya 24,8% artaraq 1476,0 mln ABŞ dolları (xüsusi 
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çəkisi 10,8%) və faktiki xarici borcun məbləği 27,1 mln ABŞ dollar və ya 3,1% artaraq 

888,0 mln ABŞ dollar (xüsusi çəkisi 12,5%) təşkil edir.  

Kredit sazişlərinin müddət üzrə bölgüsündə 10 ilə qədər və 10 ildən 20 ilə qədər 

olan dövrlərdə cəlb olunması nəzərdə tutulan borc məbləğinin həcmi müvafiq olaraq 

11,0% və 45,8% və faktiki xarici borc üzrə isə müvafiq olaraq 9,2% və 73,5% artımla 

müşahidə olunmuşdur (Cədvəl 56).  

Cədvəl 56. Kredit sazişlərinin müddətlər üzrə bölgüsü, mln. ABŞ dolları ilə 

Sıra 
№-si 

Müddət 

01.01.18 tarixə 01.01.17 tarixinə olan göstəricilərlə fərq 

Cəlb 
olunması 
nəzərdə 
tutulan 

Faktiki 
xarici borc 

Cəlb olunması 
nəzərdə tutulan 

Faktiki xarici borc 

mln ABŞ 
dolları ilə 

% 
mln ABŞ 
dolları ilə 

% 

1 10 ilə qədər 5 994,5 4 241,3 591,8 11,0% 358,6 9,2% 

2 10 ildən 20 ilə qədər 7 351,0 4 807,1 2 308,5 45,8% 2 036,5 73,5% 

3 20 ildən artıq 425,8 350,0 -60,8 -12,5% 90,1 34,7% 

 
CƏMİ 13 771,3 9 398,3 2 839,5 26,0% 2 485,1 35,9% 

 

Xarici dövlət borcu hesab edilən şərti öhdəliklərin həcmi 2017-ci il ərzində 150,3  

mln ABŞ dolları və ya 37,0% artaraq 556,5 mln ABŞ dolları təşkil etmişdir. (Cədvəl 57). 

Cədvəl 57. Kreditlərin qaytarılma mənbələrinə görə bölgüsü, mln. ABŞ dolları ilə 

Növü 

01.01.18 tarixə 01.01.17 tarixinə olan göstəricilərlə müqayisədə artım 

Cəlb 
olunması 
nəzərdə 
tutulan 

İstifadə 
olunmuş 
məbləğ 

Əsas 
borc 

ödənişi 

Faktiki 
xarici 
borc 

Cəlb 
olunması 
nəzərdə 
tutulan 

məbləğdə 

İstifadə 
olunmuş 

məbləğdə 

Əsas borc 
ödənişi 

üzrə 
məbləğdə 

Faktiki 
xarici borc 

üzrə 
məbləğdə 

Hökumət tərəfindən 
cəlb edilmiş kreditlər 

13771,3 11518,7 2676,9 8841,8 26,0% 37,0% 40,9% 35,9% 

Xarici dövlət borcu 
hesab edilən şərti 
öhdəliklər 

      556,5 
  

 37,0% 

CƏMİ 13771,3 11518,7 2676,9 9398,3     
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Cədvəl 57-dən göründüyü kimi, xarici dövlət borcu hesab edilən şərti öhdəliklərin 

həcmi 2017-ci il ərzində 37,0% artaraq 556,5 mln ABŞ dollar təşkil etmişdir. Əvvəlki 

illərdə də qeyd etdiyimiz kimi, şərti öhdəliklər və onların təsnifləşdirilməsi haqqında 

məlumatların hüquqi status baxımından qanunvericilikdə əks olunması və müvafiq 

şərhlərin təqdim edilməsi həmin borcların idarə edilməsinə, monitorinqinə və 

hesabatlılığının gücləndirilməsinə müsbət təsir göstərmiş olar.  

Təqdim olunmuş məlumatlara əsəsən hesabat ilində Dövlət Zəmanəti ilə alınan 

Borcların Təminatı Fondunun xərcləri 4477,8 mln manat təşkil etmişdir. Fondun xərc 

istiqamətləri əsasən dövlət mülkiyyətində olan Səhmdar Cəmiyyətlərin və müəssisələrin, 

dövlət zəmanəti ilə cəlb edilmiş kreditlərin bağlanması, dövlət təşkilatlarının bir–birinə 

olan borc münasibətlərinin tənzimlənməsi olmuşdur. 

Qeyd olunan xərc istiqamətləri nəzərə alınmaqla 31.12.2017-ci il tarixə Təminat 

Fondunun manat hesabında olan qalığı 99,8 mln manat, Mərkəzi Bankda olan dollar 

hesabında 21,0 mln ABŞ dolları, Avro hesabında 17,0 mln Avro, yerləşmədə olan vəsait 

qalığı isə (“Azər Türk Bank” ASC) 21,3 mln ABŞ dolları və Dövlət Neft Fondunda 59,0 

mln ABŞ dolları təşkil etmişdir. 

Qeyd etmək olar ki, Fondun vəsaitləri dövlət təşkilatlarının və müəssisələrinin 

dövlət zəmanətli borclarının bağlanmasına, büdcə təşkilatlarının və dövlət təşkilatlarının 

bir-birinə olan borclarının  bağlanmasına və büdcə ssudasının ayrılmasına yönəldilir.  

Araşdırmalar göstərir ki, Fond tərəfindən hesabat ili də daxil olmaqla dövlət 

zəmanətilə borclalan təşkilatların əvəzinə, kreditlərin verilməsinə və digər səbəblərlə 

əlaqədar təxminən  7,4 mlrd. manat vəsait xərc edilmişdir ki, bundan da yalnız təkrar 

borc sazişi  və faiz daxilolmalar, həmçinin verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar təxminən  

170,0 mln manat təşkil etmişdir. 

Göstərilənlər Təminat Fondunun yalnız Fond kimi deyil, həmçinin  büdcə 

kreditlərinin verilməsi, borca xidmət xərcinin ödənilməsi, dövlət təşkilatlarının  borc 

münasibətlərinin  tənzimlənməsi və emissiya edilmiş qiymətli kağızların təmin edilməsi 

kimi də fəaliyyət göstərdiyini və Fonda geri qaytarılan vəsaitin Fonddan verilmiş vəsaitin  

çox cuzi hissəsini təşkil etdiyini qeyd etmək imkanı verir.  

Beləliklə, Fonddan dövlət zəmanətilə cəlb edilmiş kreditlər üzrə borcların əvəzinə 

ödənilən vəsaitin və dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş dövlət borcuna xidmət 

xərclərinin məbləğini, həmçinin şərti öhdəliklər hesab edilən borc öhdəliklərinin borc 

dayanıqlığına təsirini diqqətə alaraq, borc yükünün məqbul və idarəolunan səviyyədə 

saxlanılması məqsədilə dövlət zəmanətilə kredit almış icraçı təşkilatların borc siyasətinə 
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vaxtında təsir və müdaxilələrin edilməsini, borclanma risklərinin idarə edilməsi 

sisteminin yaradılmasını və borc dayanıqlığının qiymətləndirilməsinin hər tərəfli təhlili 

üzrə müvafiq tədbirlərin görülməsini məqsədəuyğun hesab edirik. 

Eyni zamanda, borc məqsədlərini qiymətləndirməyə imkan verən tərkib risklərini 

özündə birləşdirən, həmçinin borca xidmət göstərilməsi və geri ödənilməsi üzrə gələcək 

xərclərin dayanıqlı olmasını təmin edən icra sisteminin yaradılması təklif olunur.  

Xarici dövlət borcunun 01.01.2018-ci il tarixə icraçılar üzrə bölgüsü göstərir ki, 

Maliyyə Nazirliyi üzrə dövlət büdcəsindən qaytarılması nəzərdə tutulan borcun həcmi 

artmışdır  (Cədvəl 58). 

Cədvəl 58. Xarici borcun icraçılara görə bölgüsü, mln. ABŞ dolları ilə 

Sıra 
№-si 

Təşkilatın adı 

01.01.18 tarixə 
01.01.17 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 4 279,3 3 931,6 2 280,9 114,1% 2 069,0 111,1% 

1.1 
Xaricdə yerləşdirilmiş dövlət 
istiqrazları 

3 515,9 3 331,4 2 265,9 181,3% 2 081,4 166,5% 

1.2 Layihələrin maliyyələşdirilməsi 263,4 100,2 15,0 6,0% -12,4 -11,0% 

1.3 Kontrtsiklik Yardım Proqramı 500,0 500,0 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

2 
Azərbaycan Avtomobil Yolları 
Dövlət Agentliyi 

4 786,0 2 263,3 58,8 1,2% 39,7 1,8% 

3 Meliorasiya və su təsərrüfatı ASC 646,8 416,8 13,5 2,1% 31,0 8,0% 

4 Azərsu ASC 1 272,7 791,2 24,7 2,0% 134,7 20,5% 

5 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 346,1 189,1 9,4 2,8% 3,2 1,7% 

6 İqtisadiyyat Nazirliyi 255,7 185,2 21,2 9,0% 3,2 1,8% 

7 Azərbaycan Dəmir Yolları ASC 1 311,2 649,9 414,8 46,3% 104,6 19,2% 

8 
NMR Meliorasiya və Su 
təsərrüfatı Agentliyi 

263,1 254,9 -0,1 0,0% 2,4 1,0% 

9 Digər 610,6 716,3 16,7 2,8% 97,4 15,7% 

  CƏMİ: 13 771,3 9 398,3 2 839,5 26,0% 2 485,1 35,9% 

 

Maliyyə Nazirliyi tərəfindən təqdim olunmuş Azərbaycan Respublikasının 

beynəlxalq maliyyə-kredit təşkilatları və xarici ölkələrdən almış olduğu dövlət zəmanətli 

kreditlər haqqında məlumata əsasən 2017-ci il ərzində imzalanmış məbləğ üzrə artım 

(2869,1 mln ABŞ dolları) ümumi dəyəri 2650,3 mln. ABŞ dolları olan 3 yeni layihənin 

(“Azərbaycan Dəmir Yol” QSC / 2 ədəd lokomotiv depoların tikintisi – 112,5 mln Avro, 

“Azərbaycan Dəmir Yol” QSC / Dəmir yolu sektorunun inkişafı proqramı – 250,0 mln 

ABŞ dolları və Hökumət tərəfindən emissiya edilmiş qiymətli kağızlar / qiymətli kağızlar 

emissiyası – 2265,9 mln ABŞ dolları) əlavə edilməsi və müxtəlif xarici valyutaların 
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dollara nisbətdə yaranan məzənnə fərqindən ibarət olmuşdur. Bundan başqa təqdim 

olunmuş məlumata əsasən Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən 

İslam İnkişaf Bankından 07.06.1997-ci ildə əldə etdiyi 9,1 mln İslam Dinarı məbləğində 

Ələt-Qazi Məmməd yolunun tikintisi üçün 20 illik müddətinə ayrılmış kreditin 2017-ci ilin 

ikinci yarısında qaytarılması icra olunmuşdur.  

Təqdim olunmuş məlumatlara əsasən 01.01.2018-ci il tarixə daxili dövlət borcu 

1029,3 mln manat təşkil etmişdir (Cədvəl 59). 

Cədvəl 59. Daxili borc haqqında məlumat, milyon manat ilə 

Sıra 

№-

si 

Borc öhdəlikləri 

01.01.18 

tarixə 

01.01.17 tarixinə 

olan göstəricilərlə 

fərq 

mln. 

manat 

mln. 

manat 
% 

1 Dövlət istiqraz vərəqələri üzrə borcun ümumi məbləği 748,3 411,6 122,2% 

  2 

Mərkəzləşdirilmiş kredit resursları üzrə Azərbaycan Respublikasının 

Mərkəzi Bankının silinmiş əsas borcu məbləğində yerləşdirilmiş 60,8 

milyon manat məbləğində qiymətli kağızların və ona hesablanmış 

faizlərin ödənilməsi üzrə 

18,2 -6,1 -25,1% 

3 

1992-1996-cı illərdə dövlət büdcəsi kəsirinin örtülməsi üçün Mərkəzi 

Bankdan istifadə edilmiş 69,04 milyon manat məbləğində 

mərkəzləşdirilmiş kredit resursunu qaytarmaq məqsədilə həmin 

məbləğdə yerləşdirilmiş qiymətli kağızların və ona hesablanmış 

faizlərin ödənilməsi üzrə 

34,5 -6,9 -16,7% 

4 

Mərkəzi Bankın 245,4 milyon manat məbləğində yaranmış kapital 

çatışmazlığının aradan qaldırılması və qanunvericiliklə müəyyən 

edilmiş 10,0 milyon manat məbləğində nizamnamə kapitalının bərpa 

edilməsi məqsədilə buraxılmış cəmi 255,4 milyon manat məbləğində 

sadə vekselin ödənilməsi üzrə 

0,0 -255,4 -100,0% 

5 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən "Azərbaycan 

Hava Yolları" QSC-yə təyyarənin alınması üçün 210,0 milyon ABŞ 

dolları məbləğində vəsaitin ödənilməsi üzrə 

0,0 -272,7 -100,0% 

6 Daxili dövlət borcu sayılan şərti öhdəliklər 228,3 -71,3 -23,8% 

 
CƏMİ: 1 029,3 -200,8 -16,3% 

 

Təqdim olunmuş məlumatlara əsasən daxili borc öhdəlikləri siyahısında Mərkəzi 

Bankın 01.01.2017-ci il tarixə mövcud olan 245,4 milyon manat məbləğində yaranmış 

kapital çatışmazlığının aradan qaldırılması və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 10,0 

milyon manat məbləğində nizamnamə kapitalının bərpa edilməsi məqsədilə buraxılmış 

cəmi 255,4 milyon manat məbləğində sadə veksel məbləği və Azərbaycan 

Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən "Azərbaycan Hava Yolları" QSC-yə 

təyyarənin alınması üçün 210,0 milyon ABŞ dolları məbləği, ümumilikdə isə dəyəri 
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528,1 mln. manat təşkil edən vəsaitlərin 2017-ci ilin II rübü ərzində qaytarılması daxili 

borc yükünün azalmasına səbəb olmuşdur. Azalmanın digər səbəbi kimi daxili dövlət 

borcu sayılan şərti öhdəliklərin həcminin 71,3 mln manat azalaraq 228,3 mln manat 

olmasını da qeyd etmək olar. 

Təqdim olunmuş məlumatlara əsasən Maliyyə Nazirliyi tərəfindən hesabat ilində 

nominal üzrə yerləşdirilmiş istiqrazların məbləği 849,8 mln. manat təşkil etmişdir. 

Yerləşdirilmiş istiqrazlar üzrə dövlət büdcəsinə 794,5 mln. manat daxil olmuşdur ki, 

bundan da əvvəlki illərdə buraxılmış istiqrazlar üzrə 409,9 mln manat (əsas borc) geri 

ödənilmişdir.  

Beləliklə  01.01.2018-ci il tarixə büdcə kəsrinin  maliyyələşdirilməsinə 384,6 mln 

manat vəsait yönəldilm,  dövlət istiqrazları üzrə borcun ümumi məbləği 796,2 mln manat 

( o cümlədən 47,9 mln manat faiz borcu ) təşkil etmişdir.  

Hesabat ilində geri qaytarılmış istiqrazlar üzrə ödənilmiş faiz və diskont  məbləği 

isə  33,5 mln manat təşkil etmişdir. 

Milli Depozit Mərkəzinin məlumatına əsasən 2017-ci il ərzində Maliyyə Nazirliyi 

tərəfindən 627,3 mln manat məbləğində Dövlət Qısamüddətli İstiqrazlarda (DQİ) və 

167,2 mln manat məbləğində Dövlət Ortamüddətli İstiqrazlarda (DOİ) yerləşdirilimdir.  

Qeyd olunmalıdır ki, büdcə xərclərinin 98,1% icra olunmasında emissiya edilmiş 

qiymətli kağızların (849,8 mln manat) əhəmiyyətli rolu olmuşdur ki, bu isə öz növbəsində 

emissiya edilmiş qiymətli kağızlara tələbatı artırmaqla illik ortalama faiz dərəcəsinin 

(diskont) 9-12% olması ilə nəticələnmişdir. 

Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq qiymətli kağızların idarə edilməsində cari 

istehlak xərclərinə deyil, ümumi prinsiplərə uyğun olaraq büdcə kəsirinin bağlanmasına 

və sosial-iqtisadi xərclərə yönəldilməklə büdcənin gəlir və xərc hissəsinin aylıq bölgüsü 

nəzərə alınmalı və dövrü olaraq daim təkmilləşdirilməli, təkrar bazarda əməliyyatlar 

genişlənməlidir.  

 

 

4.2. Dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsi mənbələrindən 

istifadə vəziyyətinin təhlili 

 

Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri 16766000,0 min 

manat, xərcləri 17941000,0 min manat, büdcə kəsirinin yuxarı həddi 1175000,0 min 

manat məbləğində təsdiq edilərək, onun maliyyələşdirilməsi özəlləşdirmədən, digər 
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mənbələrdən daxilolmalar (daxili və xarici borclanma, 2017-ci ilin 1 yanvar tarixinə 

dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabının qalığı) cəmi 1155000,0 min manat və Avropa 

Birliyinin qrantından daxilolmalar 20000,0 min manat hesabına həyata keçirilməsi 

nəzərdə tutulmuşdur. 

2017-ci ildə dövlət büdcəsinin gəlirləri 16516684,0 min manat, xərcləri isə 

17594478,0 min manat təşkil etmiş, dövlət büdcəsinin kəsiri 1077794,0 min manat və ya 

təsdiq olunan yuxarı həddən 97206,0 min manat az olmuşdur. 

Maliyyə Nazirliyindən təqdim olunmuş hesabat və məlumatlara əsasən, 2017-ci 

ildə dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsi106462,9 min manat özəlləşdirmədən 

daxilolan vəsait, 971331,1 min manat digər mənbələrdən, o cümlədən 384600,6 min 

manat daxili və xarici borclanmadan, 586730,5 min manat 2017-ci ilin 1 yanvar tarixinə 

dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabının qalığı hesabına həyata keçirilmişdir. 

“Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununda 2017-ci il 1 yanvar tarixə dövlət büdcəsinin vahid 

xəzinə hesabında qalığı 2307200,0 min manat göstərilmişdir ki, bu 2017-ci il dövlət 

büdcəsi gəlirləri ilə müqayisədə14,0% təşkil edir.  

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasına təqdim edilmiş müvafiq 

məlumatlara görə 2017-ci il dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşmə mənbələrinə aid olan 

və Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təmin edilən özəlləşmədən daxilolmalar 

2017-ci il üçün 200000,0 min manat məbləğində nəzərdə tutulmuşdur. Buna əsasən, 

2017-cı il dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsi mənbələrindən biri olan 

özəlləşdirmədən daxilolmaların 106462,9 min manat məbləğində icra edilməsi 

nəticəsində dövlət büdcəsinə 2017-ci il üçün nəzərdə tutulduğundan 93537,1 min manat 

və ya 1,9 dəfə az vəsait daxil olmuşdur. 2017-ci ildə özəlləşdirmədən daxilolmalar 2016-

cı ilin icrasından (31231,6min manat) 75231,6 min manat və ya 3,4 dəfə, 2015-ci ilin 

icrasından (24089,2 min manat) isə 82373,7 min manat və ya 4,4 dəfə çox olmuşdur. 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsindən Hesablama Palatasına təqdim olunmuş 

məlumatlara əsasən, özəlləşdirmədən daxilolmalar özəlləşdirilən dövlət əmlakının 

növləri və ayrı-ayrı özəlləşdirmə (satış) üsulları üzrə müxtəlif mənbələrdən ibarət 

olmuşdur (Cədvəl 60). 
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Cədvəl 60. Özəlləşdirilən  dövlət əmlakının növləri və ayrı-ayrı özəlləşdirmə (satış) 

üsulları üzrə özəlləşdirmədən daxilolmaların icrası, min manatla 

Özəlləşdirmədən daxilolmaların mənbələri 
2016-cı 

ilin 
icrası 

2017-ci 
ilin 

icrası 

Müqayisə 

fərq faiz 

Özəlləşdirmədən daxilolmalar cəmi,  
o cümlədən 

31231,6 106462,9 75231,3 340,9 

Kiçik dövlət müəssisə və obyektləri, icarəyə verilmiş qeyri-
yaşayış sahələri, yarımçıq tikililərin və daşınar dövlət 
əmlakının hərrac və birbaşa əmək kollektivinə satışından 
daxilolmalar 

12549,0 23471,9 
-

10922,9 
53,5 

İnvestisiya müsabiqəsi yolu ilə özəlləşdirməyə yönəldilən 
müəssisələrin (səhmlərin, hissələrin) satışından daxilolmalar 

615,0 289,0 -326,0 47,0 

Səhmdar cəmiyyətlərinə çevrilmiş dövlət müəssisələrinin 
(obyektlərinin) səhmlərinin pul hərraclarında satışından  
daxilolmalar 

5407,1 369,4 -5037,7 6,8 

Birgə müəssisələrdə və banklarda nizamnamə kapitalında 
dövlət paylarının birbaşa satışından, hərrac və 
müsabiqələrdə satışından  daxilolmalar 

0,0 50,0 50,0 - 

Özəlləşdirilmiş müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi torpaq 
sahələrinin birbaşa satışından  daxilolmalar 12618,8 82242,0 69623,2 651,7 

Özəlləşdirmə prosesində yaradılmış və səhmləri bütövlükdə 
yaxud qismən dövlətə məxsus (nizamnamə kapitalında dövlət 
payı olan) səhmdar cəmiyyətlərin dividendləri 

41,7 40,6 -1,1 97,4 

 

2017-ci ildə özəlləşdirmədən daxilolmalar üzrə proqnoz göstəricisinin yerinə 

yetirilməməsi dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsi üzrə özəlləşdirmədən 

daxilolmalara dair verilən büdcə tapşırığının əsaslılığının və onun icrasının təmin 

edilməsi istiqamətində müvafiq tədbirlərin görülməsini zəruriliyini göstərir. 

Həmin tədbirlərdən “Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin sürətləndirilməsi və idarə 

edilməsinin səmərəliliyinin artırılması ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 19 iyul 2016-cı il tarixli 1003 nömrəli Fərmanının 1.1.1-ci və 

4.2-ci bəndlərinə əsasən Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 oktyabr 

2016-clı il tarixli 550s nömrəli Sərəncamı ilə siyahısı təsdiq edilmiş və orta müddətli dövr 

ərzində dövlət mülkiyyətində saxlanılacaq dövlət müəssisələrinin tabeliyindən 

çıxarılaraq özəlləşdirilməsi nəzərdə tutulan qeyri-profil müəssisə və obyektlərin, habelə 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən özəlləşdirməyə açıq elan olunduğu bəyan 

edilmiş dövlət müəssisə və obyektlərinin özəlləşdirilməsinin sürətləndirilməsi 

istiqamətində əməli tədbirlərin görülməsini məqsədəuyğun hesab edirik. 

Eyni zamanda, əvvəlki dövrlərdən Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin 

sərəncamında qalan və özəlləşdirilməsinə məhdudiyyətlər qoyulmamış dövlət 

müəssisələrinin, obyektlərin və digər əmlakın, habelə özəlləşdirilmiş müəssisə və 
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obyektlərin yerləşdiyi torpaq sahələrinin qiymətləndirilməsi, satışa çıxarılması və 

özəlləşdirilməsinin başa çatdırılmasının zəruriliyini bir daha qeyd edirik. 

2017-ci ildə özəlləşdirmədən daxilolmaların 23471,9 min manatı (2016-cı ilin 

müvafiq göstəricisindən 1,9 dəfə çox) Kiçik dövlət müəssisə və obyektləri, icarəyə 

verilmiş qeyri-yaşayış sahələri, yarımçıq tikililərin və daşınar dövlət əmlakının hərrac və 

birbaşa əmək kollektivinə satışından, 289,0 min manatı (2016-cı ilin müvafiq 

göstəricisindən 2,1 dəfə az) İnvestisiya müsabiqəsi yolu ilə özəlləşdirməyə yönəldilən 

müəssisələrin (səhmlərin, hissələrin) satışından,369,4 min manatı (2016-cı ilin müvafiq 

göstəricisindən 14,6 dəfə az) Səhmdar cəmiyyətlərinə çevrilmiş dövlət müəssisələrinin 

(obyektlərinin) səhmlərinin pul hərraclarında satışından, 82242,0 min manatı (2016-cı 

ilin müvafiq göstəricisindən 6,5 dəfə çox) özəlləşdirilmiş müəssisə və obyektlərin 

yerləşdiyi torpaq sahələrinin birbaşa satışından, 40,6 min manatı (2016-ci ilin müvafiq 

göstəricisindən 2,6% az) özəlləşdirmə prosesində yaradılmış və səhmləri bütövlükdə 

yaxud qismən dövlətə məxsus (nizamnamə kapitalında dövlət payı olan) səhmdar 

cəmiyyətlərin dividendlərindən əldə edilmişdir. 

Qeyd olunduğu kimi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin sərəncamında olan 693 

ədəd və 10519,2 min m2 torpaq sahəsindən 2017-ci ildə  39-u və 366,0 min m2-i (3,5%-

i) özəlləşdirilmişdir. Komitə tərəfindən dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin I və II Dövlət 

proqramları əsasında özəlləşdirilmiş müəssisə və obyektlərin altında yerləşən torpaq 

sahələrinin özəlləşdirilməsini tənzimləyən normativ-hüquqi aktlarda dövlət torpaqlarının 

özəlləşdirilməsi həmin torpaqlar üzərində yerləşən özəlləşdirilmiş müəssisə və 

obyektlərin mülkiyyətçilərinin qərarından asılı olduğu təsbit olunması həmin 

torpaqlarının özəlləşdirilməsinə mənfi təsir göstərdiyi bildirilmişdir.  

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsindən Hesablama Palatasına təqdim olunmuş 

məlumatlara əsasən, özəlləşdirilmədən daxilolmalar üzrə hesabat dövrlərinin sonuna 

hesablanmış, lakin dövlət büdcəsinə ödənilməmiş vəsaitlər üzrə qalıqların (o cümlədən 

ödəmə vaxtı çatmış borcların) 2016-2017-ci illərdə kəskin artması müşahidə olunur. 

Belə ki,özəlləşdirmə üzrə 01.01.2016-cı il tarixə mövcud olmuş 2068,5 min manat 

məbləğində borc qalıqları 2016-cı ildə 6318,6 min manat artaraq 01.01.2017-cı il tarixə 

8387,1 min manat, 2017-ci ildə daha 8144,8 min manat artaraq 01.01.2018-ci il tarixə 

16531,9 min manatadək yüksəlmişdir ki, bu 2017-ci ildə özəlləşdirmədən daxilolmalar 

üzrə hesablanmış məbləğin (114607,7 min manat) 14,4%-ni təşkil edir. Bu borcların 

15118,6 min manatı kiçik dövlət müəssisə və obyektləri, icarəyə verilmiş qeyri-yaşayış 

sahələri, yarımçıq tikililərin və daşınar dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən, 291,0 min 
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manatı investisiya müsabiqəsi yolu ilə özəlləşdirməyə yönəldilən müəssisələrin 

(səhmlərin, hissələrin) satışından, 660,5 min manatı məbləğini səhmdar cəmiyyətlərinə 

çevrilmiş dövlət müəssisələrinin (obyektlərinin) səhmlərinin pul hərraclarında satışından, 

461,8 min manat məbləğini isə özəlləşdirilmiş müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi torpaq 

sahələrinin birbaşa satışından əldə edilən vəsaitlər üzrə qalıq məbləğlərdən ibarətdir. 

2017-ci il ərzində özəlləşdirmə üzrə müvafiq qalıqların ümumilikdə 8144,8 min 

manat məbləğindəartımı kiçik dövlət müəssisə və obyektləri, icarəyə verilmiş qeyri-

yaşayış sahələri, yarımçıq tikililərin və daşınar dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi üzrə 

8027,9 min manat, özəlləşdirilmiş müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi torpaq sahələrinin 

satışı üzrə isə 303,0 min manat, investisiya müsabiqəsi yolu ilə özəlləşdirməyə 

yönəldilən müəssisələrin (səhmlərin, hissələrin) satışı üzrə 291,0 min manat 

artması,səhmdar cəmiyyətlərinə çevrilmiş dövlət müəssisələrinin (obyektlərinin) 

səhmlərinin pul hərraclarında satışı üzrə isə 477,1 min manat azalması nəticəsində 

olmuşdur. 

2017-ci ilin sonuna özəlləşdirmə prosesində yaradılmış və hazırda səhmləri 

bütövlükdə yaxud qismən dövlətə məxsus olan səhmdar cəmiyyətlərin sayı 147, 

bunlardan səhmlərinin tamamilə, nəzarət zərfinin və hər hansı məhdudlaşdırıcı 

hissəsinin dövlətdə saxlanılması barədə qərar qəbul olunmuş səhmdar cəmiyyətlərinin 

sayı 1 olmaqla nizamnamə kapitalında dövlətə məxsus səhmlərin həcmi 4428,6 min 

manat, özəlləşdirilməsinə məhdudiyyətlər qoyulmamış və tam özəlləşdirilməmiş 

səhmdar cəmiyyətlərinin sayı 146 olmaqla nizamnamə kapitalında dövlətə məxsus 

səhmlərin həcmi 108257,4 min manat təşkil etmişdir. Qeyd olunduğu kimi, özəlləşdirmə 

prosesində yaradılmış və səhmləri bütövlükdə yaxud qismən dövlətə məxsus olan 

səhmdar cəmiyyətlər tərəfindən 2017-ci il ərzində ödənilən dividendlər 40,6 min manat 

təşkil etmişdir. Bununla əlaqədar, Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il üçün və eyni 

ilə 2018-ci il üçün büdcə-vergi siyasətinin əsas istiqamətlərində gəlirlər üzrə Nizamnamə 

fondunda və yaxud səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdə müvafiq təhlillər 

aparmaqla həmin paylara görə dövlət büdcəsinə dividendlərin alınması istiqamətində 

işlərin davam etdirilməsi təsbit olunmuşdur. 

Daxili və xarici boclanmadan daxilolmalar hesabına 2017-ci ildə dövlət büdcəsi 

kəsirinin maliyyələşdirilməsinə 384600,6 min manat yönəldilmişdir. 

2017-ci ildə dövlət istiqrazlarının yerləşdirilməsindən dövlət büdcəsinə 794,5 mln. 

manat daxil olmuşdur ki, hesabat ili və əvvəlki illərdə buraxılmış istiqrazlar üzrə 409,9 

mln. manat vəsait geri qaytarılmışdır. Beləliklə, 01.01.2018-ci il tarixə büdcə kəsirinin 
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maliyyələşdirilməsinə 384,6 mln. manat vəsait yönəldilmişdir. Bununla da daxili dövlət 

borcu üzrə dövlət istiqrazları ilə bağlı borcun məbləği 748,3 mln. manat təşkil etmişdir.  

Dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsi mənbələrindən biri kimi xarici qrantlar 

üzrə daxilolmalar (Avropa Birliyinin qrantı kimi) 2017-ci ildə 20000,0 min manat nəzərdə 

tutulmuş, dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsi aparılmamışdır. 

2015-ci ildə bu mənbə üzrə 20000,0 min manat nəzərdə tutulmuş, həmin 

məbləğdə vəsait daxil olmuş, bundan kəsirin bağlanmasına 14551,8 min manat 

yönəldilmiş, 2016-cı ildə bu mənbə üzrə 20000,0 min manat nəzərdə tutulmuş və 

əvvəlki illərdən olan daxilolmalar nəzərə alınmaqla kəsirin bağlanmasına 12325,5 min 

manat yönəldilmiş,  

2016-ci il 1 yanvar tarixinə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabının faktiki qalığı 

1433928,0 min manat təşkil etmiş, bundan 2016-cı il üzrə büdcə kəsirinin bağlanmasına 

15228,5 min manat yönəldilmiş, 2017-ci il 1 yanvar tarixə dövlət büdcəsinin vahid 

xəzinə hesabında qalığı 2307200,0 min manat təşkil etmiş, bundan 2017-ci il üzrə 

büdcə kəsirinin bağlanmasına 586730,5 min manat yönəldilmişdir, 2018-ci il 1 yanvar 

tarixinə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabında qalığı 1644600,0 min manat təşkil 

etmişdir. 
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V BÖLMƏ. NƏTİCƏ VƏ TÖVSİYƏLƏR 

 

Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası 2017-ci ilin dövlət büdcəsinin 

icrası üzrə  təqdim edilmiş hesabat və qanun layihəsi ilə bağlı aparılmış təhlil, həmçinin 

həyata keçirdiyi nəzarət tədbirlərinin nəticəərinə əsaslanaraq aşağıdakı nəticələri qeyd 

edir: 

1. 2017-ci ilin dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı qanun layihəsi və təqdim edilmiş 

hesabat “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 20-ci 

Maddəsinin tələblərinə uyğun tərtib edilmişdir. 

2. 2017-ci ilin dövlət büdcəsinin layihələndirilməsi zamanı neftin qiyməti 40 ABŞ 

dolları nəzərdə tutulmuş, ilin sonuna xam neftin bir barelinin qiyməti 2016-cı illə 

müqayisədə 24 faiz artaraq 53 ABŞ dolları olmuş, “Azəri Layt” markalı xam neftin bir 

barrelinin dünya bazarlarında orta satış qiyməti 55,4 ABŞ dollara çatmışdır. 

3. 2016-cı ilin dekabr ayında növbəti ilin dövlət büdcəsi ilə bağlı təqdim edilmiş 

məlumatarda ÜDM-in həcmi 61419,6 mln. manat nəzərdə tutulmuş, 2017-ci ildə əvvəlki 

illə müqayisədə real ifadədə 0,1% artaraq 70135,1 mln. manat təşkil etmişdir.   

4. Son 6 ildə dövlət istehlakının ÜDM-də payı orta hesabla 11,4% təşkil etmiş, 

dövlət idarələrinin istehlakının son 6 ildə orta artım tempi 7,4%, ötən il isə əvvəlki illə 

müqayisədə 4,3% təşkil etmiş, bu rəqəm 2012-ci ildə 5762,3 mln. manatdan 2017-cı 

ildə 8086,4 mln. manata çatmışdır. 

5. Hesabat ilində 1 ABŞ dollarnın manata qarşı orta illik məzənnəsi 1,7206 təşkil 

etmişdir.  

6.  “Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu ilə 16766000,0 min manat məbləğində təsdiq edilmiş dövlət 

büdcəsinin gəlirləri 16516684,0 min manat və ya 98,5% səviyyəsində icra olunmuşdur. 

Dövlət büdcəsinin gəlirləri ümumilikdə 2015-ci illə müqayisədə 981280,7 min manat 

(5,6%), 2016-cı illə müqayisədə isə 988995,6 min manat (5,6%) məbləğində azalmışdır. 

7. Dövlət büdcəsi gəlirlərinin ÜDM-ə faiz nisbəti 23,5%-ə bərabər olmuşdur ki, bu 

da 2016-cı ilin müvafiq göstəricisindən 5,5 faiz bəndi azdır. Həmin göstərici üzrə 

müşahidə olunan azalma ÜDM-in nominal həcminin əvvəlki dövrlə müqayisədə 16,1% 

artması, dövlət büdcəsi gəlirlərinin isə müvafiq dövrlə müqayisədə 5,7% azalması ilə 

bağlı olmuşdur.   

8. 2017-ci il dövlət büdcəsinin gəlirlərində 15 mədaxil mənbə üzrə proqnoz icra 

edilmiş, 7 mənbə üzrə isə proqnoz tam həcmdə yerinə yetirilməmişdir. 
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9. Dövlət büdcəsinin gəlirləri üzrə müəyyən edilmiş aylıq proqnozlar 2017-ci il 

ərzində yanvar, fevral, mart, may, iyun, avqust və dekabr aylarında 0,4%-9,3% 

intervalında artıqlaması ilə, digər aylarda isə 3,8%-16,4% intervalında kəsirlərlə icra 

olunmuşdur.  

10. Hesabat ilində gəlirlər üzrə ən yüksək icra göstəricisi gəlirlər üzrə ümumi icra 

səviyyəsini 52,5 faiz bəndi üstələməklə 151,0% səviyyəsində olmaqla yol vergisi,  ən 

aşağı icra səviyyəsi 42,9% olmaqla səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən 

alınan dividendlər üzrə müşahidə olunmuşdur.  

11. Proqnozla müqayisədə məbləğ ifadəsində ən böyük icra 237871,7 min manat 

(57%) çox olmaqla gömrük rüsumları üzrə, ən aşağı icra isə 588397,4 min manat 

(proqnoz məbləğinin 86,2%-i) az olmaqla ƏDV üzrə olmuşdur. 

12. Hesabat dövründə qeyri-neft sahələrindən büdcə daxilolmalarının həcmi 

8826000,0 min manat proqnoza qarşı 8632664,3 min manat və ya 97,8% səviyyəsində 

icra olunsa da, 2015-ci ilə nisbətən 1354546,4 min manat (18,6%), 2016-cı ilə nisbətən 

isə 352017,4 min manat (4,3%) məbləğində artımlar təmin edilmişdir.  

13. Dövlət büdcəsinin neft sahələrindən gəlirləri isə 2015-ci və 2016-cı illərin 

göstəricisindən, müvafiq olaraq 2335827,1 min manat və ya 22,9% və 1341013,0 min 

manat və ya 14,5% az olmaqla hesabat ilində 7940000,0 min manat məbləğində 

proqnoza qarşı 7884019,7 min manat və ya 99,3% səviyyəsində yerinə yetirilmişdir.  

14. Dövlət büdcəsinin neft gəlirlərinin azalması əsasən Dövlət Neft Fondundan 

transfertin azalması hesabına, dövlət büdcəsinin qeyri-neft gəlirlərinin artması isə 

əsasən Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi xətti ilə təmin edilən 

daxilolmaların və büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmaların artması 

hesabına mümkün olmuşdur. 

15. Mərkəzləşdirilmiş gəlirlər 2015-ci illə müqayisədə 805753,0 min manat və ya 

4,8%, 2016-cı illə müqayisədə 863988,7 min manat və ya 5,2% azalmaqla 16119015,0 

min manat məbləğində proqnoza qarşı hesabat ilində 15864361,7 min manat və ya 

98,4% səviyyəsində icra olunmuşdur.  

16. Dövlət Neft Fondundan dövlət büdcəsinə edilən transfertin həcmi (6100000,0 

min manat) nəzərə alınmadan isə dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirləri 

10019015,0 min manat məbləğində proqnoza qarşı 9764361,7 min manat və ya 97,5% 

səviyyəsində icra olunaraq 2015-ci illə müqayisədə 1224247,0 min manat və ya 14,3%, 

2016-cı illə müqayisədə 651011,3 min manat və ya 7,1% çoxdur. 
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17. Yerli gəlirlər üzrə müəyyən olunmuş 646985,0 min manat proqnoz 652322,3 

min manat məbləğində və ya 100,8% səviyyəsində yerinə yetirilmişdir ki, bu da 2015-ci 

illə müqayisədə 175527,7 min manat və ya 21,2%, 2016-cı illə müqayisədə isə 

125006,8 min manat və ya 16,1% azdır. 

18. Hesabat ilində rayon və şəhərlər (Bakı şəhəri istisna olmaqla) üzrə gəlirlərin 

ümumi həcminə (“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fonduna aid olan məbləğdən 

başqa)  gəlirlər üzrə müəyyən edilmiş 579747,0 min manat məbləğində proqnoz 

602773,8 min manat və ya 104,0% səviyyəsində icra olunaraq, 2015-ci ilin müvafiq 

göstəricisindən 9369,3 min manat və ya 1,6%, 2016-cı ilin göstəricisindən isə 39866,7 

min manat və ya 7,1% çox olmuşdur. 

19. Hesabat ilində ayrı-ayrılıqda regionlar üçün müəyyən olunmuş proqnozlar 

Biləsuvar rayonu istisna olmaqla (icra göstəricisi 99,9%) digər rayon və şəhərlər üzrə 

artıqlaması ilə yerinə yetirilmiş, o cümlədən iyirmi altı region üzrə gəlirlərin həcmində 

əvvəlki hər iki illə müqayisədə artımlar müşahidə olunmuşdur. 

20. Hesabat ilində proqnozu artıqlaması ilə yerinə yetirmiş rayon və şəhərlərdən 

18 rayon və şəhər, o cümlədən, Sumqayıt, Gəncə, Naftalan şəhərləri və Abşeron, 

Quba, Qusar, Şabran, Sabirabad, Salyan, Hacıqabul, Qubadlı, Göygöl, Samux, Ağstafa, 

Qazax, Gədəbəy, Tovuz, Şəmkir rayonları üzrə icra göstəricisi ortalama icra 

göstəricisindən yüksək olmuşdur. 

21. 2017-ci ildə ölkə üzrə 33 şəhər və rayon (Bakı şəhəri istisna olmaqla), o 

cümlədən Sumqayıt, Şirvan, Lənkəran, Mingəçevir, Şəki, Yevlax, Gəncə, Naftalan 

şəhərləri və Abşeron, Siyəzən, Quba, Qusar, Şabran, Xaçmaz, Şamaxı, Neftçala, 

Sabirabad, Saatlı, Salyan, Hacıqabul, Astara, Biləsuvar, Masallı, Qubadlı, Ağcabədi, 

Beyləqan, İmişli, Göyçay, Kürdəmir, Qəbələ, İsmayıllı, Bərdə, Qazax rayonları xərclərini 

öz gəlirləri ilə, yəni dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərindən maliyyə yardımı 

almadan tam həcmdə maliyyələşdirmişlər. 

22. Dövlət Neft Fondundan dövlət büdcəsinə edilən transfert nəzərə alınmadan 

dövlət büdcəsinin gəlirlərinin həcmi 10416684,0 min manat təşkil etmişdir ki, bu da 

2015-ci ilə nisbətən 1048719,3 min manat və ya 11,2%, 2016-cı ilə nisbətən isə 

526004,4 min manat və ya 5,3% çoxdur. 

23. 2015-ci və 2016-cı illərlə müqayisədə hesabat ilində Azərbaycan 

Respublikasının Vergilər Nazirliyi xətti ilə təmin olunan gəlirlərin həcmi, müvafiq olaraq 

144799,2 min manat və ya 2,0% və 42068,7 min manat və ya 0,6% azalmaqla hesaba 

ilində  müəyyən edilmiş 7645000,0 min manat məbləğində proqnoz 6973500,8 min 
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manat və ya 91,2% səviyyəsində (671499,2 min manat və ya 8,8% kəsirlə) yerinə 

yetirilmişdir.  

24. 2017-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi üzrə 

müəyyən edilmiş 2250000,0 min manat məbləğində proqnoz isə 2608779,4 min manat 

və ya 115,9% (358779,4 min manat və ya 15,9% artıqlaması ilə) səviyyəsində yerinə 

yetirilmişdir. Bu, 2015-ci və 2016-cı illərlə müqayisədə müvafiq olaraq 1016872,0 min 

manat və ya 63,9% və 317181,8 min manat və ya 13,8% çoxdur. 

25. Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar üzrə müəyyən edilmiş proqnoz 100,0% 

səviyyəsində - 6100000,0 min manat məbləğində icra olunmuşdur ki, bu da 2015-ci ilə 

nisbətən 2030000,0 min manat və ya 25,0%, 2016-cı ilə nisbətən 1515000,0 min manat 

və ya 19,9% azdır. 

26. Vergilər Nazirliyi xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin olunan gəlirlər üzrə 2017-ci 

ilin sonuna 2544887,4 min manat məbləğində artıqödəmə yaranmışdır ki, bu da 2015-ci 

və 2016-cı illərlə müqayisədə müvafiq olaraq 482368,8 min manat və ya 23,4% və 

106439,7 min manat və ya 4,4% çoxdur. 

27. Vergi və digər icbari ödənişlər üzrə 2017-ci ilin sonuna dövlət büdcəsinə 

yaranan artıqödəmənin 20,3%-i (516851,8 min manatı) dövlət mülkiyyətinə, 50,3%-i 

(1279768,8 min manatı) xüsusi mülkiyyətə, 19,7%-i (500315,0 min manatı) xarici 

mülkiyyətə, 9,7%-i (247951,8 min manatı) digər mülkiyyət mənsubiyyətinə aid edilən 

vergi ödəyicilərinin, eyni zamanda, 9,4%-i (240190,7 min manatı) neft, 90,6%-i 

(2304696,7 min manatı) isə qeyri-neft sahələrindən təmin olunan gəlirlərin payına 

düşmüşdür. 2015-ci və 2016-cı illərlə müqayisədə neft sektoru üzrə artıqödəmə, 

müvafiq olaraq 67082,3 min manat (38,8%) və 57750,3 min manat (31,7%), qeyri-neft 

sektoru üzrə artıqödəmə isə, müvafiq olaraq 415286,5 min manat (22,0%) və 48689,4 

min manat (2,2%) artmışdır. 

28. Vergilər Nazirliyi xətti ilə təmin edilən gəlirlər üzrə 2017-ci ilin sonuna yaranan 

artıqödəmə məbləğinin il ərzində dövlət büdcəsinə daxil olan həmin gəlirlərə qarşı faiz 

nisbəti ümumilikdə 36,5% təşkil etmişdir ki, bu da 2015-ci və 2016-cı illərin eyni 

göstəricisindən, müvafiq olaraq 7,5% və 1,7% yüksək olmuşdur.  

29. 2017-ci il ərzində dövlət büdcəsinə artıqödəmə məbləğinin artması əvvəlki ilə 

nisbətən bütün mənbələr hesabına neft sektoruna yönəldilmiş investisiyaların 2,3% 

azalaraq 8448,6 mln. manat, qeyri-neft sektoruna yönəldilmiş investisiyaların 0,3% 

azalaraq 7102,2 mln. manat və iqtisadiyyatın bütün sahələri üzrə kredit qoyuluşlarının 

həcminin azalaraq ümumilikdə 11757,8 mln. manatadək enməsi, eyni zamanda vergi 
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orqanları tərəfindən təmin edilən büdcə gəlirləri barədə hesabatlarda göstərilən əlavə 

dəyər vergisi üzrə azalmış məbləğlərin sabit qalması şəraitində baş vermişdir. 

30. Vergilər Nazirliyinin “Vergi orqanları tərəfindən təmin edilən büdcə gəlirləri 

barədə hesabatları”na əsasən dövlət büdcəsinə olan borcların həcmi 2017-ci il ərzində 

ümumilikdə 371012,6 min manat və ya 25,9%, o cümlədən verginin əsas məbləği üzrə 

16979,4 min manat və ya 2,0%, maliyyə sanksiyaları üzrə 47194,1 min manat və ya 

24,4%, faiz borcları üzrə 306839,1 min manat və ya 80,6% azalaraq 01.01.2018-ci il 

tarixə, ümumilikdə 1063436,8 min manat o cümlədən, müvafiq olaraq 843610,4 min 

manat, 145853,1 min manat və 73973,3 min manat təşkil etmişdir 

31. 01.01.2018-ci il tarixə olan ümumi borcun 33392,2 min manatı və ya 3,1%-i 

neft sektoruna, 1030044,6 min manatı və ya 96,9%-i isə qeyri-neft sektoruna aid edilən 

vergi ödəyicilərinin, eyni zamanda 154866,6 min manatı və ya 14,6% dövlət sektorunda, 

908570,2 min manatı və ya 85,4%-i isə qeyri-dövlət sektorunda fəaliyyət göstərən vergi 

ödəyicilərinin payına düşmüşdür. 2017-ci il ərzində vergi ödəyicilərinin qeyd olunan 

qrupları üzrə dövlət büdcəsinə olan borcları neft sektoru üzrə 676,7 min manat və ya 

2,0%, qeyri-neft sektoru üzrə 370335,9 min manat və ya 26,4%, eyni zamanda dövlət 

sektoru üzrə 210552,9 min manat və ya 57,6%, qeyri-dövlət sektoru üzrə 160459,7 min 

manat və ya 15,0% azalmışdır. 

32. Dövlət büdcəsinin vergi gəlirləri üzrə müəyyən edilmiş 8984000,0 min manat 

məbləğində proqnoz 8453123,9 min manat və ya 94,1% səviyyəsində yerinə yetirilmiş, 

bu daxilolmalar üzrə 2015-ci və 2016-cı illərlə müqayisədə artım, müvafiq olaraq 

596312,0 min manat və ya 7,6% və 283289,6 min manat və ya 3,5% təşkil etmişdir.  

33. Vergi gəlirlərinin dövlət büdcəsinin ümumi gəlirlərinin tərkibində xüsusi çəkisi 

2015-ci ilə nisbətən 6,3 faiz bəndi, 2016-cı ilə nisbətən 4,5 faiz bəndi artaraq 51,2%-ə 

yüksəlmişdir. 

34. Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 48,8%-ni təşkil etmiş digər gəlirlər üzrə müəyyən 

edilmiş 7782000,0 min manat məbləğində proqnoz 8063560,0 min manat məbləğində 

və ya 103,6% səviyyəsində icra olunmuşdur ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 

1577592,8 min manat və ya 16,4%, 2016-cı illə müqayisədə isə 1272285,1 min manat 

və ya 13,6% azdır. 

35. Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar nəzərə alınmadıqda dövlət büdcəsinin 

digər gəlirləri 1682000,0 min manat proqnoza qarşı 1963560,0 min manat və ya 116,7% 

səviyyəsində yerinə yetirilmişdir. Bu isə 2015-ci və 2016-cı illərlə müqayisədə, müvafiq 

olaraq 452407,2 min manat (29,9%) və 242714,9 min manat (14,1%) çoxdur. 
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36. Fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə 2017-ci il üçün müəyyən olunmuş 1168000,0 

min manat proqnoz 10,9% kəsirlə icra olunaraq dövlət büdcəsinə 1040282,0 min manat 

məbləğində vəsait daxil olmuşdur. Hesabat ilində fiziki şəxslərin gəlir vergisinin kəsirlə 

yerinə yetirilməsi, eyni zamanda əvvəlki ilə nisbətən azalması əmək münasibətlərinin 

qanunvericiliyin tələblərinə uyğun rəsmiləşdirilməsi prosesində çatışmazlıqların mövcud 

olması, eləcə də hesablanmış öhdəliklərin əlavə dəyər vergisinin əvəzləşdirilməsinə 

görə yaranan artıqödəmə məbləğlərinin hesabına aid edilərək dövlət büdcəsinə 

köçürülməməsi səbəbindən  muzdlu işlə əlaqədar gəlirlərdən gəlir vergisinin əsasən real 

(hasilatın pay bölgüsü sazişləri istisna olmaqla) sektor üzrə proqnozlarının icra 

olunmaması ilə əlaqədar olmuşdur.  

37. 2016-cı illə müqayisədə 2017-ci ildə ÜDM-in 0,1%, o cümlədən qeyri-neft 

ÜDM-in 2,7% real ifadədə artaraq, müvafiq olaraq 70135,1 mln. manata və 44061,9 

mln. manata, eləcə də ölkədaxili ümumi istehlak dövriyyəsinin nominal ifadədə 15,5% 

(6090,4 mln. manat) artaraq 45305,9 mln. manata çatması Azərbaycan 

Respublikasında mal, iş və xidmətlərə görə əlavə dəyər vergisinin həcminin azalmasına 

qeyri-iqtisadi amillərin təsir etdiyini qeyd etmək imkanı verir. Belə ki, əvvəlki ilə nisbətən 

hesabat dövründə istehlak qiymətləri indeksi 112,9%-ə, sənaye məhsullarının istehsalçı 

qiymət indeksi 136,8%-ə, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymət indeksi 

111,9%-ə, nəqliyyat xidmətlərinin qiymət indeksi 106,9%-ə, poçt və kuryer xidmətlərinin 

qiymət indeksi 100,3%-ə, rabitə xidmətlərinin qiymət indeksi isə 99,9%-ə bərabər 

olmuşdur. 

38. Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin edilən gömrük 

rüsumları üzrə müəyyən edilmiş 469000,0 min manat məbləğində proqnoz 

706871,7 min manat və ya 150,7% səviyyəsində icra olunaraq daxilolma 2015-ci 

illə müqayisədə 319491,9 min manat və ya 82,5%, 2016-cı illə müqayisədə isə 

106663,4 min manat və ya 17,8% artmışdır. Bu mənbədən daxil olan vəsaitin xüsusi 

çəkisi ümumilikdə dövlət büdcəsinin digər gəlirlərinin 8,8%-ni, Dövlət Gömrük 

Komitəsinin xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin edilən gəlirlərin isə 27,1%-ni təşkil etmişdir 

39. Vergilər Nazirliyi xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin olunan dövlət rüsumları üzrə 

2017-ci il üçün müəyyən edilmiş 105000,0 min manat məbləğində proqnoz 107672,2 

min manat və ya 102,5% səviyyəsində icra olunmuşdur. Daxilolmanın həcmi 2015-ci illə 

müqayisədə 12929,0 min manat və ya 13,6%, 2016-cı illə müqayisədə isə 2004,2 min 

manat və ya 1,9% artmışdır.  
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40. Hesabat dövründə büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar 

429000,0 min manat proqnoza qarşı 358264,0 min manat və ya 83,5% səviyyəsində icra 

olunmuşdur ki, bu da 2015-ci ilə nisbətən 156061,4 min manat və ya 77,2%, 2016-cı ilə 

nisbətən isə 119204,7 min manat və ya 49,9% çoxdur. Bu mənbədən daxil olan vəsaitin 

xüsusi çəkisi ümumilikdə dövlət büdcəsinin digər gəlirlərinin 4,4%-ni təşkil etmişdir 

41. Xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə dövlət büdcəsinə daxilolmalar üzrə 

2017-ci ilin dövlət büdcəsində 50815,0 min manat proqnoza qarşı il ərzində dövlət 

büdcəsinə 20228,0 min manat və ya 39,8% çox olmaqla 71043,0 min manat 

məbləğində vəsait daxil olmuşdur.  Hesabat ilində icra edilmiş məbləğ  2015-ci ilin icra 

göstəricisindən 52417,4 min manat və ya 3,8 dəfə, 2016-cı ilin icra göstəricisindən 

16843,8 min manat və ya 31,1%,  çoxdur.  

42. Xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə dövlət büdcəsinə daxilolmalar üzrə 

2017-ci ildə nəzərdə tutulmuş ödəniş məbləğləri Serbiya Respublikası üzrə 48800,0 min 

manat,  Gürcüstan Respublikası üzrə isə 2015,0 min manat müəyyən edilmiş, faktiki 

ödənilmiş vəsaitin 68906,1 min manatı “Dövlət zəmanəti ilə alınmış borcların Təminat 

Fondu”nun və dövlət büdcəsinin vəsaitlərindən Serbiya Respublikasına və 2136,9 min 

manatı isə dövlət büdcəsinin vəsaitlərindən Gürcüstan Respublikasına verilmiş kreditlər 

üzrə daxilolmalardan ibarət olmuşdur. 

43. 2017-ci il dövlət büdcəsində “Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat 

Fondu”na bərpa edilməsi üzrə daxilolmalar nəzərdə tutulmamış, lakin bir sıra təşkilatlar 

tərəfindən Fond qarşısında olan öhdəliyin yerinə yetirilməsi ilə 76745,9 min manat 

vəsait (o cümlədən, 68,9 mln. manat Serbiya Respublikasına verilmiş kreditlərdən 

daxilolmalar, 7,8 mln. manatı isə Fondun daxilolma mənbələri üzrə) daxil olmuşdur.  

44. “Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu”na 4456,8 mln. manat 

daxil olmuşdur ki, bunun da 4380,1 mln. manatı Mərkəzi Bankın sərbəst mənfəəti 

hesabına, 68,9 mln. manatı Serbiya Respublikasına verilmiş kreditlərin qaytarılması, 4,3 

mln. manatı Cənub Qaz Dəhlizinə kredit ayrılması üçün verilmiş dövlət zəmanətinin 

verilməsinə görə alınan haqq, 1,2 mln manatı isə “Azər-Türk Bank” ASC-də 

yerləşdirilmiş vəsaitlərdən faiz daxilolmalarından, təqribən 2,3 mln. manat isə təkrar 

borc sazişlərindən və faiz daxilolmalarından ibarət olmuşdur. 

45. Vahid xəzinə hesabının qalığının (sərbəst qalığın) istifadəsi və idarəetməyə 

verilməsindən daxilolmalar  üzrə 2017-ci ildə nəzərdə tutulmuş 3074,0 min manata qarşı 

dövlət büdcəsinə 7153,9 min manat məbləğində vəsait daxil olmuşdur ki, bu da proqnoz 

göstəricidən 4079,9 min manat və ya 2,3 dəfə çoxdur. İcra edilmiş məbləğ 2015-ci ilin 
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icra göstəricisindən (4546,1 min manat) isə 2607,8 min manat və ya 1,6 dəfə çox, 2016-

cı ilin icra göstəricisindən (17136,0 min manat) 9982,2 min manat və ya 2,4 dəfə azdır.  

46. 2016-cı ildə olduğu kimi, vahid xəzinə hesabının qalığının (sərbəst qalığın) 

istifadəsi və idarəetməyə verilməsindən daxilolmalar  üzrə icra faizinin nəzərəçarpacaq 

dərəcədə artımı idarəetməyə və depozitə yerləşdirilmiş vəsaitlərdən əldə olunan 

gəlirlərin əvvəlki illər üzrə düzgün proqnozlaşdırılmaması və hesabat ilinin sonunda 

həmin vəsaitlərin fakt üzrə büdcəyə qaytarılması ilə bağlı olmuşdur. 

47. 01.01.2018-ci il tarixə isə sərbəst qalığın məbləği 1644645,1 min manat təşkil 

etmişdir. Qeyd olunan məbləğin təqribən 863101,4 min manatı xəzinənin cari və valyuta 

hesab qalıqlarından, 781552,7 min manatı isə yerləşdirilmiş və idarəetmədə olan 

vəsaitlərdən ibarət olmuşdur.  

48. 2017-ci ildə dövlət büdcəsinin xərcləri 17941,0 mln. manat proqnoza qarşı 

17594,5 mln. manat və ya 346,5 mln. manat az və ya 98,1% icra edilmişdir ki, bu da 

2016-ci illə müqayisədə 156,8 mln. manat və ya 0,9% azdır. Dövlət büdcəsi xərclərinin 

ÜDM-ə faiz nisbəti 25,1% təşkil etmişdir ki, bu da 2016-cı ilin müvafiq göstəricisi ilə 

müqayisədə 4,3 faiz bəndi azdır. 

49. 2017-ci il dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim edilmiş hesabatın funksional 

təsnifat üzrə təhlili göstərir ki, il ərzində dövlət büdcəsinin icrası prosesində Azərbaycan 

Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən funksional təsnifatın bölmələrində bir sıra 

dəyişikliklər aparılmışdır.  

50. Cəmi məbləği dəyişdirilmiş funksional bölmələr, həmçinin sabit saxlnılmaqla 

köməkçi bölmələr üzrə aparılmış dəyişikliklər nəzərə alınmaqla ümumilikdə 93928,5 min 

manat məbləğində dəyişiklik aparılmışdır. 

51. Funksional təsnifat üzrə büdcə xərclərinin təhlili göstərir ki, 6 bölmə üzrə icra 

səviyyəsi büdcə xərclərinin ümumi icra səviyyəsindən (98,1%) çox, 8 bölmə üzrə isə 

aşağı olmuşdur. 

52. 2017-ci ilin proqnoz göstəriciləri ilə müqayisədə ən çox icra səviyyələri əsasən 

“Sosial müdafiə və sosial təminat” (100,1%), “Yanacaq və enerji” (100,0%), “Sənaye, 

tikinti və faydalı qazıntılar” (99,9%) bölmələrinin payına düşmüşdür. Ən aşağı icra 

səviyyəsi isə “Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər 

kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət” (92,9%), “Ümumi dövlət xidmətləri” 

(93,9%), “Səhiyyə” (94,8%) bölmələri üzrə olmuşdur ki, bu da büdcə xərclərinin ümumi 

icra səviyyəsindən (98,1%) aşağıdır. 
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53. Hesabat ilində funksional təsnifatın bölmələrinin ümumi xərclərdə xüsusi 

çəkisinə görə 15,4%-lə “Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar” (2016-cı ildə 15,3%), 

15,2%-lə “Ümumi dövlət xidmətləri” (2016-cı ildə 16,4%), 14,9%-lə “Müdafiə” (2016-cı 

ildə 12,4%), 13,4%-lə “Sosial müdafiə və sosial təminat” (2016-cı ildə 14,9%) bölmələri 

daha çox çəkiyə malik olmuşlar.  

54. Büdcə proqnozlaşmasının düzgün tərtib olunmaması ilə yanaşı bir sıra 

büdcədən maliyyələşən təşkilatların borc öhdəliklərinin “Dövlət zəmanəti ilə alınan 

borcların Təminat Fondu”nun vəsaiti hesabına ödənilməsi son nəticədə dövlət borcuna 

və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclərin 95,3% səviyyəsində cra edilməsi ilə 

nəticələnmişdir.  

55. 2017-ci ildə valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə yaranan fərq 

məbləği 56468,2 min manat təşkil etmiş, dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim edilmiş 

hesabat məlumatlarında bu məbləğ Vahid Büdcə Təsnifatı ilə müəyyən edilmiş 

funksional bölmələrdə deyil, ayrı bölmə olaraq təqdim edilmişdir. 

56. 2017-ci ilin dövlət büdcəsinin layihəsi ilə bağlı təqdim edilmiş “Büdcə zərfi”ndə 

nəzərdə tutulmadığı halda, hesabat ilində  sərbəst qalıq vəsaitləri hesabına 22,0 mln. 

manat məbləğində büdcə ssudası verilmişdir.  

57. Hesabat ilində “Ehtiyat fondları” köməkçi bölməsi üzrə təsdiq edilmiş 301500,0 

min manat məbləğ il ərzində “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun 19.6-cı maddəsi əsas gətirilərək 99050,0 min manat və ya 32,9% artırılmış  

və  400550,0 min manat müəyyən edilmişdir. 

58. Hesabat ilində Ehtiyat fondlar üzrə icra edilmiş vəsait ümumilikdə 85 qurum 

üzrə 140 layihəni (istiqamət) əhatə etmişdir. Ehtiyat fondlar üzrə vəsaitlərin icra 

səviyyəsi, demək olar ki, əksər qurumlar üzrə isə 100,0% səviyyəsində icra edilmiş, 

Tərtər Rayon İcra Hakimiyyəti üzrə 20 çoxmənzilli binanın əsaslı təmiri və abadlıq 

quruculuq işlərinin davam etdirilməsi işləri üçün nəzərdə tutulmuş 3000,0 min manat 

vəsait isə il ərzində ümumiyyətlə xərc edilməmişdir.   

59. 2017-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında hesabata əsasən Prezidentin 

Ehtiyat Fondu üzrə ümumilikdə ilin sonuna 5199,8 min manat, dövlət büdcəsinin Ehtiyat 

Fondu üzrə ümumilikdə ilin sonuna 1189,7 min manat məbləğində xərc edilməyən 

vəsait büdcəyə silinmişdir. 

60. Büdcə təşkilatları tərəfindən təqdim edilmiş məlumatlara görə Ehtiyat fondlar 

üzrə büdcə ilinin sonuna 14 qurum üzrə 37,8 mln. manat debitor borc yaradılmışdır ki, 
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bu da Ehtiyat fondları üzrə nəzərdə tutulmuş vəsaitin 9,4%-ə, icra edilmiş vəsaitin isə 

9,5%-ə bərabərdir.  

61. 2017-ci ilin dövlət büdcəsinin layihəsi ilə birgə təqdim edilən məlumatlara 

əsasən hesabat ilində illik təyinat üzrə xərclərinin 5615,5 mln. manatının və ya 33,8%-

nin dövlət proqramları və tədbirləri ilə icra edilməsi nəzərdə tutulmuşdur.  

62. 2017-ci ilin dövlət büdcəsində Təhsil Nazirliyi üzrə təhsil xərclərində 8 dövlət 

proqramı və tədbirlər üzrə nəzərdə tutulmuş 31434,0 min manat təyinata qarşı icra 

31210,6 min manat və ya 99,3% olmuşdur ki, bu da 2016-cı ilə nisbətən isə 9034,5 min 

manat və ya 22,4% azdır. Bu xərclər ümumilikdə “Təhsil” bölməsi üzrə xərclərin 1,8%-ni 

təşkil etmişdir ki, bu da 2016-cı ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 0,4 faiz bəndi 

azdır. 

63. “Səhiyyə” bölməsi üzrə ümumilikdə dövlət proqramları və tədbirlər üzrə 

104125,3 min manat təyinata qarşı icra 103783,0 min manat və ya 99,7% olmuşdur ki, 

bu da 2016-cı ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 5955,9 min manat və ya 6,1% 

çoxdur. Dövlət proqramları və tədbirlər üzrə xərclər “Səhiyyə” bölməsi üzrə xərclərin 

14,7%-ni təşkil etmişdir. 

64. “Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara 

aid edilməyən sahədə fəaliyyət” bölməsi xərclərində 6 proqram və tədbir üzrə 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə nəzərdə tutulmuş 22062,8 min manat vəsaitə qarşı 

icra 21887,7 min manat və ya 99,2% olmuşdur. İcra edilmiş xərclər ümumilikdə 

“Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid 

edilməyən sahədə fəaliyyət” bölməsi üzrə icra edilmiş vəsaitin 8,6%-ni təşkil etmişdir ki, 

bu da 2016-cı ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 6,5 faiz bəndi azdır. 

65. “Azərbaycan Respublikasında ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı 

tədbirlər” üzrə xərclər üçün 190200,0 min manat məbləğində vəsait nəzərdə tutulmuş, 

hesabat ilində 190082,4 min manat və ya 99,9% səviyyəsində icra edilmişdir ki, bu da 

2016-cı ilin müvafiq xərcinə nisbətən 5851,9 min manat və ya 3,2% çoxdur.  

66. 2017-ci ildə müxtəlif maliyyə mənbələrdən, o cümlədən dövlət əsaslı vəsait 

qoyuluşu, beynəlxalq sazişlər üzrə beynəlxalq maliyyə institutları və xarici bankların 

vəsaiti, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun vəsaiti, Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu, Dövlət büdcəsinin (Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin) Ehtiyat Fondu və digər mənbələr hesabına ümumilikdə Dövlət 

İnvestisiya Proqramı üzrə layihələrin həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan 6500075,8 

min manat vəsaitə qarşı 5728836,4 min manat (88,1%) vəsait istifadə olunmuşdur 
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67. 2017-ci il üçün dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üzrə təsdiq edilmiş bölgüyə 

əsasən nəzərdə tutulan 2692000,0 min manat vəsaitin 2689301,6 min manatı (99,9%-i) 

istifadə edilmiş, həmin məbləğin 1762569,8 min manatı (65,5%-i) infrastruktur 

sahələrinin inkişafına, 627107,2 min manatı (23,3%-i) sosial sahələrin inkişafına, 

154889,0 min manatı (5,8%-i) müdafiə və hüquq-mühafizə orqanlarına və 144735,6 min 

manatı (5,4%-i) digər layihələrə yönəldilmişdir. 

68. Dövlət İnvestisiya Proqramı üzrə icra edilməmiş 771239,4 min manat 

məbləğində vəsait əsasən Beynəlxalq maliyyə institutları, xarici bankların kreditləri və 

Dövlət Neft Fondunun vəsaitləri üzrə olmuşdur. 

69. Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üzrə icra edilən 2689301,3 min manatı vəsait 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamları ilə Dövlət İnvestisiya 

Proqramında müəyyən edilən layihələr və obyektlər üzrə, eləcə də sifarişçi təşkilatlar 

müəyyən edilməklə aparılmış bölgüyə əsasən 229 keçid və 190 yeni layihə olmaqla, 

cəmi 419 layihənin maliyyələşdirilməsinə yönəldilmişdir  

70. 2017-ci ildə Dövlət İnvestisiya Proqramı üzrə 2 halda vəsaitin icrası nəzərdə 

tutulmuş məbləğdən çox olmuş, o cümlədən xarici kreditlər hesabına kommunal 

infrastruktur sektoru üzrə 582,4 mln.manat proqnoza qarşı icra 586,3 mln. manat 

(100,7%), qaçqınlar və məcburi köçkünlərin sosial-yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılmasına 

dair tədbirlərin maliyyələşdirilməsi layihəsi üzrə 6,0 mln manat proqnoza qarşı 10,3 

mln.manat (171,7%) təşkil etmişdir. 

71. Dövlət İnvestisiya Proqramı çərçivəsində bəzi layihələrin icra səviyyəsi aşağı 

olmuş, o cümlədən Dövlət Neft Fondunun vəsaiti hesabına nəqliyyat sektoru üzrə 165,8 

mln.manat proqnoza qarşı icra 12,4%, energetika və sənaye sektoru üzrə 1240,2 

mln.manat proqnoza qarşı icra 59,3%, təhsil sektoru üzrə 29,3 mln.manat proqnoza 

qarşı icra 58,0%  təşkil etmişdir. 

72. 2017-ci ildə büdcə təşkilatlarının iş və xidmətlərin göstərilməsindən, məhsul 

satışından və digər fəaliyyətlərindən əldə etdikləri gəlirlərdən formalaşan 

büdcədənkənar vəsaitlər üzrə xərcləri 429000,0  manat proqnoza qarşı 359172,4 min 

manat məbləğində (83,7% səviyyəsində) və ya 69827,6 min manat az icra edilmişdir ki, 

bu da bu da 2016-cı ilin icra göstəricisi ilə müqayisədə 120159,4 min manat və ya 

50,3% çoxdur. 

73. Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların büdcədənkənar xərcləri 9 

funksional bölmə üzrə icra edilmiş, təsdiq edilmiş proqnozla müqayisədə ən çox icra 

86,8% səviyyəsində “Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq” bölməsi 
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üzrə, ən az icra 15,8% səviyyəsinə  “Sosial müdafiə və sosial təminat” bölməsi üzrə 

olmuşdur. 

74. 2017-ci il dövlət büdcəsində büdcədənkənar xərclər üzrə icra edilmiş  359,2 

mln. manat vəsaitin 114,0 mln. manatını və ya 31,7%-ni “Əməyin ödənişi”,  26,8 mln. 

manatını və ya 7,5%-ni “Malların (işlərin və xidmətlərin) alınması”, 0,4 mln. manatını və 

ya 0,1%-ni “Təqaüdlər və sosial müavinətlər”, 28,9 min manatını və ya 0,01%-ni 

“Qrantlar və digər ödənişlər”, 170,5 mln. manatını və ya 47,5%-ni “Digər xərclər”, 47,5 

mln. manatını və ya 13,2%-ni “Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması” bölmələrinin payına 

düşür. 

75. 2017-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş büdcədənkənar xərclər 49 

qurumu və 8 funksional bölmə üzrə digər büdcə təşkilatları üzrə xərcləri (əvvəlcədən 

proqnozlaşdırıla bilməyən)  əhatə etmiş, Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi 

üzrə büdcədənkənar xərclərin icrası  104,4 mln. manat təşkil etməklə dövlət büdcəsinin 

ümumi büdcədənkənar xərclərində ən yüksək (29,8%) xüsusi çəkiyə malik olmuş, bu 

xərclərdə Azərbaycan Respublikasının Dахili İşlər Nazirliyi (25,4%), Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi (14,9%) nəzərəçarpacaq paya malik 

olmuşdur.  

76. Dövlət büdcəsi xərclərinin iqtisadi təsnifat üzrə təhlili göstərir ki,  ən böyük 

çəki 29,8% səviyyəsində “Digər xərclər” bölməsinə aid olmuşdur.  

77. Hesabat ilində ən aşağı icra 91,4% olmaqla “Faizlər üzrə ödənişlər” 

bölməsində, ən çox icra isə 191,3% olmaqla “Maliyyə aktivləri üzrə əməliyyatlar” 

bölməsində olmuşdur.  

78. Təsdiq edilmiş dövlət büdcəsi xərclərinin iqtisadi təsnifat üzrə strukturunun 

icra prosesində dəyişdirilmiş xərclər üzrə müvafiq strukturu ilə müqayisəsi göstərir ki, il 

ərzində “Öhdəliklər üzrə maliyyə əməliyyatları” bölməsinə nəzərdə tutulmuş vəsaitlər 

üzrə aparılmış azalma əsasən “Faizlər üzrə ödənişlər” və “Subsidiya və cari transfertlər” 

bölmələrinin maliyyələşdirilməsi üzrə müəyyən edilmiş məbləğin artımına yönəldilmişdir.   

79. Maliyyə aktivləri üzrə əməliyyatlarla bağlı təyinat məbləği ilə müqayisədə çox 

icra edilmiş vəsait il ərzində valyutanın mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə 

yaranan fərq məbləğinin maliyyələşdirilməsinə və “xəzinənin vahid hesabı” maddəsi 

üzrə olmuş, bu istiqamətdə ilkin və dəqiqləşdirilmiş təyinat məbləği müəyyən 

edilməmişdir.  
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80. Dövət büdcəsinin layihəsi və icrası ilə bağlı məlumatların müqayisəsi icra 

prosesində xərclərin istiqamətlərinin dəyişdirildiyini, son nəticədə isə cari, əsasılı və 

dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclərin paylarının da dəyişdiyini göstərir. 

81. Hesabat ilində 127 qurum üzrə büdcə vəsaitləri ilə bağlı hesabat məlumatları 

təhlil edilmiş, həmin məlumatlar 13,0 mlrd. manat məbləği və ya 2017-ci il dövlət 

büdcəsi xərclərinin 74,0%-ni əhatə etmişdir. Qeyd edək ki, əhatə edilmiş məbləğ ötən 

ilin müvafiq göstəricisindən (59,9%) 14,1 faiz bəndi çoxdur. 

82. Əhatə olunmuş 123 qurum və yerli icra Hakimiyyəti orqanları üzrə 8939,8 

mln. manat vəsait dövlət büdcəsində qurumlar üzrə bölgüsü müəyyənləşdirilmiş xərclər 

və büdcədən maliyyələşən təşkilatların büdcədənkənar xərclərindən, 96 qurum üzrə 

ümumilikdə 4063,0 mln. manat məbləğində xərclər isə dövlət büdcəsində əvvəlcədən 

qurumlar üzrə bölgüsü müəyyən edilməmiş xərclərdən ibarət olmuşdur.  

83. İnzibati təsnifat üzrə təhlil göstərir ki, bəzi qurumların dövlət büdcəsində payı 

nəzərəçarpacaq dərəcədə yüksək olmuşdur. dövlət büdcəsində 3 qurumun (Azərbaycan 

Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (DSMF-ə transfert də daxil 

olmaqla), Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının 

Təhsil Nazirliyi) payı dövlət büdcəsi xərclərinin 31,8%-ni təşkil etmişdir.  

84. Bəzi qurumlarda bölgüsü əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş xərclərin xüsusi 

çəkisi qurumun ümumi xərclərində üstünlük təşkil etmiş, bir sıra qurumlarda isə 

(Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının 

İqtisadiyyat Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi 

İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu, Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi publik hüquqi şəxs və s.) əvvəlcədən 

bölgüsü müəyyən edilməmiş xərclərin payı bu qurumların ümumi xərclərində daha 

yüksək olmuşdur. 

85. Bir sıra qurumların əməyin ödənişi ilə bağlı 2016-cı ilin sonuna mövcud olan 

kreditor borcu 2017-ci ilin dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş vəsaitlər hesabına 

ödənilmişdir ki, bu da son nəticədə hesabat ili üzrə dövlət büdcəsindən Dövlət Sosial 

Müdafiə Fondunun büdcəsinə transfertin məbləğinin artımına səbəb olmuşdur.   

86. 2017-ci ilin dövlət büdcəsində birdəfəlik təyinatlı xərclər üzrə 1396,0 mln. 

manat vəsait nəzərdə tutulmuş, il ərzində müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 

dəyişikliklər aparılaraq birdəfəlik təyinatlı vəsaitlərin təyinatı 1351,0 mln. manat 

məbləğində müəyyən edilmişdir. 2017-ci ildə birdəfəlik təyinatlı xərclərin icrası 1307,6 

mln. manat olmuşdur ki, bu da təyinatın 96,8%-nə bərabərdir. 
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87. İl ərzində aparılmış dəyişikliklər zamanı birdəfəlik təyinatlı xərclərin məbləği 

45,1 mln. manat və ya 3,2% azaldılmış, ümumiyyətlə 2017-ci ilin dövlət büdcəsində 

birdəfəlik təyinatlı xərc nəzərdə tutulmuş 20 istiqamətdən 8-i üzrə dəyişiklikdən sonra 

ilkin təyinat azaldılmış, 10 istiqamət üzrə isə dəyişiklik aparılmamış, 2 istiqamət üzrə isə 

dəqiqləşdirmələrdən sonra ümumiyyətlə vəsait nəzərdə tutulmamışdır. 

88. 2016-cı ildə olduğu kimi, hesabat ilində də birdəfəlik təyinatlı xərclərin, 

nəticədə isə funksional təsnifat üzrə bölmələrin və ümumiyyətlə dövlət büdcəsi 

xərclərinin icra vəziyyətinə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bir sıra 

sərəncamlarının icrası təsir göstərmiş, həmin sərəncamlarla birdəfəlik təyinatlı 

xərclərinin 44750,0 min manatı dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fonduna yönəldilmişdir. 

89.   “Büdcə sisteti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 19.6-cı 

maddəsi ilə il ərzində birdəfəlik təyinatlı xərclərdə qənaətlərin Ehtiyat fonduna 

yönəldilməsi imkanlarının müəyyən edilməsi, eyni zamanda, Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən qəbul edilən Azərbaycan Respublikasının 

Qanunun ilə təsdiq edilmiş məbləğlərin də dəyişdirilməsinə səbəb olmuşdur. 

90. Hesabat ilində  “Büdcə sisteti haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun 19.6-cı maddəsi ilə yalnız birdəflik təyinatlı xərclərdən yarana qənaət 

məbləğinin dövlət büdcəsinin ehtiyat fonduna yönəlilməsi təsbit edilsə də,  hesabat 

ilində xarici dövlət borcuna nəzərdə tutulmuş vəsaitdən də 54,0 mln. manat ehtiyat 

fonduna yönəldilməklə icra edilmişdir.  

91. Dövlət büdcəsinin icrası prosesində birdəfəlik təyinatlı xərclərin iqtisadi 

təsnifat üzrə strukturunda başqa bölmələrdə nəzərdə tutulmuş vəsaitin müəyyən hissəsi 

“Digər xərclər” bölməsinə yönəldilməklə icra eidlmişdir.  

92. 01.01.2018-ci il tarixə dövlət borcunun ümumi məbləği (xarici və daxili) 

17007,4 mln. manat, 2017-ci il üzrə ÜDM-ə nisbəti 24,3%, adambaşına düşən borc isə 

manat ifadəsi ilə 1718,3 manat təşkil etmişdir. 

93. Ümumi dövlət borcu məbləğinin 15978,1 mln manatı (93,9%-i) xarici dövlət 

borcuna, 1029,3 mln manat isə (6,1%) daxili dövlət borcuna aid olmuşdur. 

94. Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il büdcə kəsirinin yuxarı həddi təsdiq 

edilmiş 1175000,0 min manat məbləğdən 97206,0 min manat az və ya 1077794,0 min 

manat olmuşdur. 

95. 2017-ci ildə dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsi 106462,9 min manat 

özəlləşdirmədən daxilolan vəsait, 971331,1 min manat digər mənbələrdən, o cümlədən 

384600,6 min manat daxili və xarici borclanmadan, 586730,5 min manat 2017-ci ilin 1 
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yanvar tarixinə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabının qalığı hesabına həyata 

keçirilmişdir. 

96. 2017-ci il 1 yanvar tarixə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabında qalığı 

2307200,0 min manat təşkil etmiş, bundan 2017-ci il üzrə büdcə kəsirinin bağlanmasına 

586730,5 min manat yönəldilmişdir, 2018-ci il 1 yanvar tarixinə dövlət büdcəsinin vahid 

xəzinə hesabında qalığı 1644600,0 min manat təşkil etmişdir 

97. 2017-ci ildə DNF-nin aktivləri üzrə son ildə 8%, Mərkəzi Bankın aktivləri üzrə 

isə 34,2% artım müşahidə edilməklə strateji valyuta ehtiyatlarının həcmi 41,1 mlrd.ABŞ 

dollarına çatmışdır. 

98. Beynəlxalq təcrübədə və nəzəriyyədə istiifadə edilən əsas göstəricilər 

hesabat ilində borc dayanıqlılığının mövcud olduğunu göstərir.  

99. Hesabat ilində icmal büdcənin gəlirləri 24076,0 mln.manat olmaqla proqnoza 

qarşı 104,8%, xərcləri isə 25183,0 mln. manat olmaqla 82,4% səviyyəsində icra 

edilmişdir. 

 

Qeyd edilmiş nəticələr əsasında aşağıdakıları tövsiyyə edirik:  

 

1. Dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim edilmiş hesabatda büdcə-vergi siyasəti 

üzrə hesabat ilində müəyyən edilmiş prioritetləra dair həyata keçirilmiş tədbilər barədə 

ətraflı məlumatların təqdim edilməsini;  

2. Dövlət Maliyyəsinin İdarə Edilməsinin beynəlxalq normalara uyğunlaşdırılması 

və hazırda aparılan fiskal islahatlara töhfə baxımından Avropa Birliyi və ümumən 

dünyanın bir çox dövlətlərində olduğu kimi Statistikanın Milli Hesablar Sistemi ilə Vahid 

Büdcə Təsnifatının baza sənədi hesab edilən Dövlət Maliyyə Statistikası Təlimatı ilə 

uzlaşmasının təmin edilməsi; 

3.  Maliyyə axınlarının izlənilməsi və dövlət maliyyəsinin şəffaflığının artırılması 

məqsədilə Milli Hesablar Sistemi ilə Vahid Büdcə Təsnifatı arasında əlaqənin təmin 

edilməsini; 

4. Şəffaflığın artırılmasının və hesabatlılığın gücləndirilməsinin təmin olunması 

məqsədilə “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa büdcə 

kəsirinin maliyyələşdirildiyi mənbələr və məbləğlər haqqında məlumatların dövlət 

büdcəsinin icrası ilə bağlı qanun layihələrində əks etdirilməsini nəzərdə tutan əlavələrin 

olunmasını; 
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5. Vergi güzəştləri və azadolmaların monitorinqinin aparılmasının və nəticələrinin 

səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinin vergi siyasətinin 2017-2020-ci illəri əhatə edən 

prioritetlərinə daxil edilməsini nəzərə alaraq “Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 

dövlət büdcəsinin icrası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsinə əlavə 

olunmuş dövlət büdcəsinin icrasına dair müvafiq sənədlərdə vergilərdən azad olunan 

(güzəştlər tətbiq olunan) məbləğlər haqqında məlumatların əks etdirilməsini; 

6. Vergi qanunvericiliyinə edilmiş dəyişikliklərə əsasən 2017-ci ildən etibarən 

təyinatı üzrə istifadə edilməsi və ya təyinatı üzrə istifadə edilməsinin irriqasiya, 

meliorasiya və digər aqrotexniki səbəblərdən mümkün olmaması müvafiq arayışla 

təsdiq olunmayan kənd təsərrüfatı torpaqlarının torpaq vergisinə yüksək dərəcələrlə 

(hər 100m2 görə 2 manat) cəlb olunması istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsini; 

7.  Son istehlakın həcmində nağdsız əməliyyatların payının sürətli artımına nail 

olunması istiqamətində görülən tədbirlər çərçivəsində Vergi Məcəlləsinin 16.1.11-1-ci 

maddəsində nəzərdə tutulan vəzifələrin (nağdsız ödənişlərin aparılması üçün 

“İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 

17-ci maddəsinə uyğun olaraq POS-terminalların quraşdırılmasını və (və ya) “Elektron 

ticarət haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 5.1-ci maddəsinə uyğun olaraq 

satıcı kimi fəaliyyət göstərdikdə, həmin Qanuna əsasən istehlakçıların elektron ödəniş 

etmək imkanını təmin etmək) vergi ödəyiciləri tərəfindən yerinə yetirilməməsinə görə 

vergi qanunvericiliyində konkret məsuliyyət tədbirlərinin müəyyənləşdirilməsini; 

8. Fiziki şəxslərin muzdlu işlə əlaqədar gəlir vergisinin vergitutma bazasını 

səciyyələndirən makroiqtisadi göstəricilərin sabit artım tempi müşahidə olunsa da, 

büdcə daxilolmalarının həcmi əhəmiyyətli səviyyədə azalmasını nəzərə alaraq real 

sektorda formalaşan əmək münasibətlərinin qanunvericiliyin tələblərinə uyğun 

rəsmiləşdirilməsi üzərində inzibatçılığın gücləndirilməsini; 

9. Dövlət büdcəsinin icrası haqqındaQanun layihəsinin və dövlət büdcəsinin 

icrasına dair müvafiq hesabatın gömrük qanunvericiliyinin tələblərinə uyğunlaşdırılaraq 

“xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi” 

sözlərinin “gömrük orqanları xətti ilə təmin edilən yol vergisi” kimi göstərilməsini; 

10. Qanun layihəsində və dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı Vahid Büdcə Təsnifatına 

uyğun təqdim edilmiş məlumatlarda eyni adla “büdcə təşkilatlarının ödənişli 

xidmətlərindən daxilolmalar” müvafiq olaraq 358264,0 min manat və 463 507,4 min 

manat məbləğində göstərildiyini nəzərə alaraq qanun layihəsi və Vahid Büdcə Təsnifatı 

ilə zəruri uyğunluğun təmin edilməsini;  
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11. Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il üçün büdcə-vergi siyasətinin əsas 

istiqamətlərindən biri kimi nizamnamə fondunda və yaxud səhmlərində dövlətin payı 

olan müəssislərdən həmin paylara görə dövlət büdcəsinə dividendlərin alınmasının 

nəzərdə tutulmasına baxmayaraq hesabat ilində icra səviyyəsinin nəzərə çarpacaq 

dərəcədə az olması səbəbindən bu istiqamət üzrə icraçı təşkilatlar tərəfindən daha 

məqsədyönlü tədbirlərin həyata keçirilməsini; 

12. Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı 

torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar üzrə mövcud olan ehtiyat potensialının 

reallaşdırılması məqsədilə inzibati-təşkilati tədbirlərlə yanaşı, qeyri-yaşayış sahələrinin 

icarəyəvermə prosedurlarının sadələşdirilməsi, icarə şərtlərinin real tələbata 

uyğunlaşdırılması, dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların istifadə 

vəziyyətinə dair müvafiq təhlillər aparılmaqla səmərəliliyinin artırılması istiqamətində 

işlərin davam etdirilməsini; 

13. 2017-ci il üçün büdcə-vergi siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi dövlət 

torpaqlarının icarəyə verilməsindən əldə olunan gəlirlərin büdcəyə daxilolma əmsalının 

artırılması nəzərdə tutulsa da, bu tədbirin reallaşdırılmasına tam nail olunmadığını 

nəzərə alaraq dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsi prosesinin bütün 

mərhələlərində təşkilatçı, iştirakçı, məsul və səlahiyyətli olan mərkəzi və yerli icra 

hakimiyyəti orqanlarının bu istiqamətdə fəaliyyətinin daha sıx koordinasiya edilməsini, 

bilavasitə onların arasında mütəmadi və operativ məlumat mübadiləsi mövcud 

potensialın səfərbər edilməsini və hesablanmış icarə haqqı məbləğlərinin dövlət 

büdcəsinə tam ödənilməsinin təmin edilməsini;  

14. Əvvəlki illərdə olduğu kimi 2017-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsində də büdcədən 

verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar sair daxilolmalara aid edildiyini, hesabat sənədlərində 

qeyd  olunan mənbə büdcədən verilmiş kreditlər üzrə  daxilolmalar göstərilsə də, faktiki 

olaraq son illərdə dövlət büdcəsinin xərc hissəsində büdcə ssudası adlı xərc maddəsi 

nəzərdə tutulmadığını və həmin məbləğin büdcə ssudası adı ilə digər mənbələrdən 

verildiyini nəzərə alaraq  bu mənbə üzrə daha əsaslı proqnoz (bağlanmış müqavilələr və 

ödəniş qrafiklərinə əsasən) və icra  qiymətləndirmə sisteminin yaradılmasını;  

15. “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun 5.2-ci  

maddəsinə uyğun olaraq, Təminat Fondunun gəlirlərinin dövlət büdcəsi gəlirlərinin sair 

daxilolmalarının tərkibində deyil, bilavasitə Təminat Fondunun formalaşması mənbəyinə 

aid edilməklə, xərclərinin isə ayrıca göstərilməsini; 
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16. Hesabat ilində funksional təsnifatın Qanunla təsdiq edilmiş bölmə və köməkçi 

bölmə, həmçinin funksional təsnifatın paraqrafları və iqtisadi təsnifatın bölmə, köməkçi 

bölmə, paraqraf, maddə və yarımmaddə səviyyəsində aparılmış dəyişikliklər edildiyini 

və bu dəyişikliklərin funskional bölmələr üzrə dövlət büdcəsi haqqında qanununda 

müəyyən edilmiş məbləğlərin də dəyişməsinə səbəb olduğunu nəzərə alaraq və 

“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya 

Qanununun 64.4-cü və 75.2-ci maddələrinin tələblərini əsas tutaraq “Büdcə sistemi 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 18.4-cü maddəsində dəyişikliklərin 

edilməsini;  

17. Hesabat ilində  dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş birdəfəlik təyinatlı 

xərclərin qənaət olunmuş məbləğinin, qanunla müəyəyn edilmədəiyi halda birdəfəlik 

təyinatlı xərclərə yanaşı xarici dövlət borcu üzrə təsdiq edilmiş vəsaitin bir hissəsinin də 

ehtiyat fonduna yönəldilməklə icra edildiyini nəzərə alaraq hesabatlılıq və şəffaflığın 

yüksəldilməsi məqsədilə “Büdcə sistemi haqqında” Qanununda “birdəfəlik təyinatlı 

xərclər” anlayışnın müəyyən edilməsini və həmin Qanunun 19.6-cı maddəsinin  ləğv 

edilməsini;  

18. Dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim edilmiş hesabat məlumatlarında 

valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə yaranan fərq məbləğinin Vahid 

Büdcə Təsnifatı ilə müəyyən edilmiş funksional bölmələrdə deyil, ayrı bölmə olaraq 

təqdim edildiyini, həmin vəsaitn məbləğinin proqnozlaşdırmasının mürəkkəb olduğunu 

nəzərə alaraq hesabatlılığın gücləndirilməsi və müvafiq normativ-hüquqi aktların 

tələblərinə riyaət edilməsinin təmin olunması məqsədilə həmin məbləğin 2014-cü ildə 

tətbiq edildiyi kimi, ayrıca bölmədə deyil, “Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər” 

bölməsinə aid edilməsini; 

19. Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yerli 

şöbələrində Hesablama Palatası tərəfindən həyata keçirilmiş nəzarət tədbirlərinin 

nəticələrini nəzərə alaraq büdcə vəsaitlərinin qənaətli və nəticəli istifadəsini təmin etmək 

məqsədilə pensiya və müavinətlərin təyinatı və ödənişi zamanı müvafiq baza 

məlumatlarının mütəmadi qaydada üzləşdirilməsini;  

20. Hesabat ilində dövlət büdcəsinin “Mənzil və kommunal təsərrüfatı” 

bölməsindən ayrılan vəsaitlərin istifadəsinin auditi nəticəsində maliyyə vəsaitlərinə 

tələbatın düzgün müəyyənləşdirilmədiyi, resurslardan səmərəli istifadə edilmədiyi, 

mənzil fondunun gəlirlərinin az hesablandığı, xərclərin və zərər məbləğinin azaldılması 

istiqamətində tədbirlərin görülmədiyi, vəsaitlərin istifadəsi zamanı artıq ödənişlərin, 



 
 

287 

 

səmərəsiz və təyinatdankənar xərclərin maliyyələşdirildiyi, təsərrüfat fəaliyyəti üzrə 

gəlirlərdən maliyyələşməli olan bəzi xərclərin büdcə vəsaiti hesabına ödənildiyi, maliyyə 

intizamına riayət edilmədiyini nəzərə alaraq nəzarətin gücləndirilməsi ilə yanaşı, bu 

sahənin normativ bazasının təkmilləşdirilməsini, habelə Azərbaycan Respublikasının 

Mənzil Məcəlləsinə uyğun olaraq islahatların davam etdirilməsini və müvafiq normativ 

sənədlərin hazırlanmasını;   

21. Son illər ərzində alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri üzrə dövlətin 

dəstəyi hesabına yeni obyektlərin tikilməsi, əlavə güclərin yaradılması, modernləşdirmə, 

layihələrin icrasının davam etdirilməsi və digər kompleks tədbirlər bu sahədə texniki-

iqtisadi göstəricilərin yüksəlməsinə zəmin yaradır. Belə şəraitdə kommersiya prinsipi 

əsasında fəaliyyət göstərən qurumun işinin səmərəliliyinin artırılmasını, o cümlədən 

istismara verilən obyektlərin istehsal gücündən tam istifadə olunmasını, quraşdırılmış 

alternativ enerji mənbələri obyektlərinin tam istismara verilməsini və vahid enerji 

sisteminə ötürülməsi ilə bağlı işlərin sürətləndirilməsini və dövlət büdcəsindən ayrılan 

investisiyayönümlü vəsaitlərin nəticəliliyinin yüksəldilməsini;  

22. “Kənd təsərrüfatı” köməkçi bölməsi çərçivəsində kənd təsərrüfatı əmlakının 

sığortalanması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə 1000,0 min 

manat vəsait nəzərdə tutulmuş, əvvəlki ildə olduğu kimi 2017-ci ildə də həmin vəsait icra 

edilmədiyini nəzərə alaraq, büdcə vəsaitlərinin nəticəliliyinin təmin olunması məqsədilə 

kənd təsərrüfatında dövlət dəstəyi ilə bağlı müəyyən edilmiş sığorta mexanizminə, o 

cümlədən sığorta haqlarının dövlət tərəfindən ödənilən hissəsinə yenidən baxılması və 

digər dövlət dəstəyi mexanizmləri ilə əlaqələndirilməsini; 

23. Hesabat ilində aparılmış audit tədbirlərinin nəticələrini nəzərə alaraq, büdcə 

vəsaitlərinə proqnozlar verilərkən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin “Azərbaycan 

yaşıllaşdırma və landşaft quruluşu” ASC üzrə funksional fəaliyyətinə görə faktiki qulluq 

göstərilən yaşıllıq sahələrinin nəzərə alınmasını, səmərəsiz xərclərə yol verilməməsini, 

bir sıra yaşıllıq sahələrinin içməli su ilə suvarılmasının qarşısının alınması məsələsini, 

artıq vəsaitlərə tələb yaradılmamasını, infrastrukturun formalaşdırılması nəzərə alınaraq 

potensial imkanlarından tam istifadə edilməklə kommersiya fəaliyyətinin 

genişləndirilməsini, eyni funksiyanı icra edən Cəmiyyətin idarə aparatı ilə tabeli 

qurumlarının statusundakı müxtəlifliyin aradan qaldırılması sahəsində tədbirlərin 

görülməsini;  

24. Hesablama Palatası tərəfindən “Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Dövlət 

Fondu”nun vəsaitlərinin proqnozlaşdırılması və icrasına dair 2016-cı ildə aparılmış 
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auditin nəticələrinə əsaslanaraq Fondun mədaxil mənbələri üzrə potensial gəlirlərin 

artırılmasını, gəlir və xərc smetası tərtib edilərkən debitor borcların nəzərə alınmasını, 

əvvəlki ildən qalan istifadə olunmamış vəsaitin Fondun gəlirlər hissəsində əksini 

tapmasını, dövlət büdcəsinin funksional təsnifatının ayrı-ayrı bölmə xərclərinin Fondun 

vəsaiti hesabına maliyyələşdirilməsi hallarının qarşısının alınmasını, Fondun 

vəsaitlərinin istifadəsinin təkmilləşdirilməsini və nəticəliliyinin artırılmasını, bunun 

müqabilində müvafiq sahələr üzrə büdcə vəsaitlərinə birbaşa tələbin azaldılmasını, 

analoji Fondlar üzrə vəsaitlərin istifadəsi mexanizminin təkmilləşdirilməsini, o cümlədən 

xərclərin müəyyən hədd çərçivəsində prioritetləşdirilməsini və Fondun vəsaitlərindən ilk 

növbədə yığımı təmin edən qurumlara birbaşa stimullaşdırılma tədbirlərinin 

maliyyələşdirilməsinə yönəldilməsini;  

25. Dövlət Proqramları və tədbirlərinin nəticəliliyinin qiymətləndirilməsi, tələb 

olunan vəsaitlərin məbləğinin müvafiq olaraq müəyyən olunması və bu vəsaitlərin 

icrasına mərhələli şəkildə nəzarətin təmin olunması məqsədilə proqram və tədbirlərin 

nəticə meyararının və mərhələlərinin müəyyən edilməklə tərtibini;  

26.  Dövlət İnvestisiya Proqramı üzrə layihələrin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi 

və ekspertizasının aparılması məqsədilə iri layihələr üzrə xərc-gəlir təhlilinin aparılması 

üzrə meyarların müəyyən edilməsini, xərc-gəlir təhlilinin aparılması qaydalarını özündə 

əks etdirən təlimatın hazırlanması, hər il müvafiq layihələrin xərc-gəlir təhlilinin 

aparılmasını, investisiya layihələrinin qiymətləndirilmə aparıldıqdan sonra seçilməsinə 

üstünlük verilməsi və layihələrin icrası başa çatdıqdan sonra təsir qiymətləndirməsini; 

27. Layihələrin həyata keçirilməsinin bütün mərhələlərində və büdcə prosesində 

(məqsədlər, əsas layihələrin dəyəri, sonrakı qiymətləndirmə) investisiya layihələri üzrə 

şəffaflığın artırılmasını (qiymətləndirmə informasiyaları, rəqabətli satınalma prosesi, 

satınalmaların statistik uçotu, gözlənilməz qiymət artımlarının araşdırılması);  

28. Dövlət İnvestisiya Proqramının (DİP) tərtibi sisteminin yenidən nəzərdən 

keçirilməsi və ölkənin spesifik əhəmiyyətli sahələrinin növbəti illərin DİP-lərdə nəzərə 

alınmasını; 

29. Elektron satınalmalar üzrə portalın yaradılması və satınalmaların elektron 

portal vasitəsilə həyata keçirilməsini; 

30. Qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafının təmin edilməsi məqsədilə 

Azərbaycan Respublikaıs Dövlət Neft Fondu tərəfindən sosial təyinatlı layihələrin 

maliyyələşdirilməsinə üstünlük verilməsi və qeyri-neft sənaye müəssisələrinin 

yaradılmasına investisiya yönəldilməsinin nəzərdən keçirilməsini; 
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31. Dövlət investisiyalarından səmərəli istifadə etmək, həmçinin kapital 

bazarlarının inkişafı məqsədilə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu hesabına hər il nizamnamə 

kapitalı artırılan bəzi dövlət şirkətlərinin özəlləşdirilməsinin nəzərdən keçirilməsini və 

ilkin ictimai yerləşdirmə (IPO) vasitəsilə kapitalın müəyyən hissəsinin özəl şirkətlər 

satılması və yeni vəsaitlərin cəlb edilməsini;  

32. Nəzarət tədbirlərinin nəticələrinə əsaslanaraq əsaslı kapitala yönəldilən büdcə 

vəsaitləri üzrə aparılan maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının nəticələrinin maliyyə və 

statistik hesabatlarda düzgün əks olunması istiqamətində fəaliyyətin gücləndirilməsini;  

33. Borcların idarə edilməsi, monitorinqi və hesabatlılığının gücləndirilməsi 

məqsədilə şərti öhdəliklər və onların təsnifləşdirilməsi haqqında məlumatların hüquqi 

status baxımından qanunvericilikdə əks olunmasını və müvafiq şərhlərin təqdim 

edilməsini;   

34. Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondundan dövlət zəmanətilə 

cəlb edilmiş kreditlər üzrə borcların əvəzinə ödənilən vəsaitin və dövlət büdcəsində 

nəzərdə tutulmuş dövlət borcuna xidmət xərclərin həcmini), həmçinin şərti öhdəliklər 

hesab edilən borc öhdəliklərinin borc dayanıqlığına mühüm təsirini nəzərə alaraq, borc 

yükünün məqbul və idarəolunan səviyyədə saxlanılması məqsədilə dövlət zəmanətilə 

kredit almış icraçı təşkilatların borc siyasətinə vaxtında təsir və müdaxilələrin edilməsini, 

borclanma risklərinin idarə edilməsi sisteminin yaradılmasını və borc dayanıqlığının 

qiymətləndirilməsinin hər tərəfli təhlili üzrə müvafiq tədbirlərin görülməsini;  

35. Büdcə xərclərinin 98,1% icra olunmasında emissiya edilmiş qiymətli kağızların  

əhəmiyyətli rolunu nəzərə alaraq,  qiymətli kağızların idarə edilməsində cari istehlak 

xərclərinə deyil, ümumi prinsiplərə uyğun olaraq büdcə kəsirinin bağlanması  və sosial-

iqtisadi xərclərə yönəldilməklə büdcənin gəlir və xərc hissəsinin aylıq bölgüsünün 

nəzərə alınmasını və təkrar bazarda əməliyyatlarını genişləndirilməsini;   

36. Hesabat ilində geri qaytarılmış istiqrazlara görə ödənilmiş faiz və diskont 

məbləğini, həmçinin emissiya edilmiş istiqrazlara görə yaranmış faiz və diskont 

məbləğini, emissiya edilmiş istiqrazların böyük əksəriyyətinin qısa müddətli olmasını, 

həmçinin vahid xəzinə hesabının qalığının idarəetmədə və yerləşdirmədə olan vəsaitinin 

təqribən hesabat ilində emissiya edilən qiymətli kağızların həcminə bərabər olmasını, 

idarəetmədən daxil olan vəsaitin məbləğini müqayisə edərək yenidən borclanma riskinin 

və mövcud vəziyyətin dəyişməsi məqsədilə borclanma müddətinin uzadılmasını, 

müddət profilinin düzgün tərtib edilməsini, azad rəqabətli bazar əsaslı faiz dərəcələrinin 

formalaşmasını və təkrar bazarın funksiyalarının təkmilləşdirilməsini; 
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37. 2017-ci ildə özəlləşdirmədən daxilolmalar üzrə proqnoz göstəricisinin yerinə 

yetirilməmədiyini nəzərə alaraq dövlət müəssisələrinin tabeliyindən çıxarılaraq 

özəlləşdirilməsi nəzərdə tutulan qeyri-profil müəssisə və obyektlərin, habelə Əmlak 

Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən özəlləşdirməyə açıq elan olunduğu bəyan edilmiş 

dövlət müəssisə və obyektlərinin özəlləşdirilməsinin sürətləndirilməsi istiqamətində 

əməli tədbirlərin görülməsini, əvvəlki dövrlərdən Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin 

sərəncamında qalan və özəlləşdirilməsinə məhdudiyyətlər qoyulmamış dövlət 

müəssisələrinin, obyektlərin və digər əmlakın, habelə özəlləşdirilmiş müəssisə və 

obyektlərin yerləşdiyi torpaq sahələrinin qiymətləndirilməsini və satışa çıxarılmasını. 

 

 

Beləliklə, yuxarıda qeyd olunan araşdırmaların və analitik təhlillərin 

nəticələrini ümumiləşdirərək Hesablama Palatası belə qənaətə gəlir ki, 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təqdim edilmiş “Azərbaycan 

Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanun layihəsi və dövlət büdcəsinin icrası barədə illik hesabat 

qanunvericiliyin müvafiq tələblərinə uyğun hazırlanmış və təqdim olunmuşdur. 

Hesablama Palatası tərəfindən Qanun layihəsinin və dövlət büdcəsinin 

icrası barədə illik hesabatın Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində 

müzakirə edilməsi tövsiyə olunmuşdur. 

Rəy Hesablama Palatası Kollegiyasının  21 may 2018-ci il tarixli Q-69 

nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.  
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