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ÜMUMİ MÜDDƏALAR 

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

Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsinə Azərbaycan 

Respublikası Hesablama Palatasının Rəyi “Hesablama Palatası haqqında” Azərbaycan 

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

Respublikası Qanununun 23-cü maddələrinə, həmçinin Hesablama Palatası Kollegiyasının Qərarı 

ilə təsdiq edilmiş “Dövlət büdcəsinin layihəsinə Hesablama Palatasının rəyinin hazırlanması, 

baxılması və rəsmiləşdirilməsi Qaydaları”na uyğun hazırlanmışdır. 

Rəyin hazırlanmasında 2022-ci il üçün “Büdcə zərfi”nə daxil olan materiallardan, yenidən 

baxılan dövlət büdcəsinin layihəsi ilə bağlı təqdim edilən sənədlərdən, Azərbaycan Respublikası 

Maliyyə Nazirliyinin, İqtisadiyyat Nazirliyinin və Dövlət Statistika Komitəsinin, həmçinin Mərkəzi 

Bankın hesabat və statistik məlumatlarından, Hesablama Palatası tərəfindən həyata keçirilən kənar 

dövlət maliyyə nəzarəti tədbirlərinin və təhlillərin nəticələrindən, eyni zamanda, Dünya Bankı, 

Beynəlxalq Valyuta Fondu, OPEC və s. bu kimi nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların hesabat və 

tədqiqatlarından istifadə edilmişdir.   

Rəyin hazırlanması zamanı INTOSAI P1 – Lima Bəyannaməsinin (Auditin Təməl Prinsipləri 

Bəyannaməsi) 2-ci maddəsinin tələbləri nəzərə alınmışdır.  

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

Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının  Qanun layihəsinə Azərbaycan 

Respublikası Hesablama Palatasının Rəyi 2022-ci il üçün yenidən baxılan dövlət büdcəsinə dair 

Qanun layihəsinin və layihə ilə birlikdə hazırlanan və təqdim olunan aidiyyəti sənədlərin mövcud 

qanunvericilik aktlarına uyğunluğu, nəzərdə tutulmuş dövlət büdcəsinin gəlirləri və xərcləri, dövlət 

borcu və büdcə kəsirinin proqnoz göstəricilərinin əsaslılığı və tamlığı, həmçinin bu göstəricilərin əsas 

makroiqtisadi parametrlərə uyğunluğu barədə kənar dövlət maliyyə nəzarəti orqanının mövqeyini 

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

Məhdud əminlik üçün yerinə yetirilmiş prosedurlar kafi əminliyi əldə etmək üçün zəruri olan 

prosedurlarla müqayisədə məhduddur, lakin ehtimal edilir ki, əminlik səviyyəsi nəzərdə tutulan 

istifadəçilər üçün əhəmiyyət kəsb edəcək.  

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

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

Rəy “Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla 

hazırlanmışdır. Rəyin hazırlanması zamanı yuxarıda qeyd edilmiş mənbələr üzrə məlumatlardan 

istifadə edilməklə statistik təhlil metodları, o cümlədən, müqayisəli təhlil, meyillərin təhlili, retrospektiv 

yanaşma, kontent təhlili və s. tətbiq edilmiş, nəticələrin qrafik və cədvəl şəklində təsvirinə üstünlük 

verilmişdir. 
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I BÖLMƏ. BÜDCƏ PARAMETRLƏRİNİ FORMALAŞDIRAN MAKROİQTİSADİ 

PROQNOZLARIN TƏHLİLİ 
 

1.1 Dünya üzrə əsas iqtisadi meyillər 
 

1.1.1 2022-ci ilin ötən dövründə qlobal iqtisadi artıma şərqi Avropada cərəyan 

edən proseslər, yüksək inflyasiya, sərt monetar siyasət təsir etmiş, bu faktorların 

təsiri nəzər alınmaqla, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən iqtisadi artım üzrə 

proqnozlar nisbətən azaldılmışdır.  

Baxılan dövrün əvvəlində Rusiya-Ukrayna münasibətlərində gərginliyin müharibə ilə 

nəticələnməsi enerji, ərzaq və xammal qiymətlərinin yüksəlməsini, təklif zəncirində qırılmaları, ərzaq 

təhlükəsizliyinə dair risklərin artmasını, faiz dərəcələrinin yüksəldilməsi ilə sərt monetar siyasətin 

tətbiqini, bununla da gələcəklə bağlı qeyri-müəyyənliyin artmasını şərtləndirmişdir. Sadalanan 

faktorlar nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların 2022-ci ilə dair gözləntilərinə yenidən baxılmanı zəruri 

etmiş, proqnozlara azalma istiqamətində düzəlişlər edilmişdir.  

Dünya Bankının 2022-ci ilin iyun ayında dərc etdiyi “Qlobal iqtisadi perspektivlər” analitik 

icmalında ilkin proqnozla müqayisədə qlobal iqtisadi artımın 1,2 faiz bəndi zəifləyərək 2,9% olacağı, 

Rusiya və Ukrayna istisna olmaqla xammal ixrac edən ölkələrdə artımın 0,3 faiz bəndi sürətlənərək 

3,7%-ə yüksələcəyi proqnozlaşdırılmışdır. Dünya Bankı ilə yanaşı, digər təşkilatların da proqnozlara 

düzəlişlərində eyni tendensiya izlənmişdir (Cədvəl 1). 
 

Cədvəl 1. 2022-ci il üzrə iqtisadi artıma dair beynəlxalq təşkilatların proqnozları, %  

Təşkilatlar 
Qlobal iqtisadi artım 

İlkin  Yenilənmiş 

Dünya Bankı 4,1 2,9 

Neft İxrac edən Ölkələr Birliyi (OPEC) 4,2 3,5 

İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (OECD) 4,5 3,0 

Beynəlxalq Valyuta Fondu 4,4 3,6 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 4,0 3,1 

Cədvəl müvafiq təşkilatların rəsmi hesabatları əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.  

DB və BVF-in rəsmi məlumatlarına əsasən, İEOÖ üzrə artım tempinə 1,0 faiz bəndi qədər 

düzəliş edilmiş, ilkin olaraq 4,6-4,8% proqnozlaşdırılmış iqtisadi artımın azaldılaraq 3,4-3,8% olacağı 

proqnozlaşdırılmışdır. BMT-nin 2022-ci ilin birinci yarısına dair dərc edilmiş analitik icmalında Cənub-

Şərqi Avropa, MDB ölkələri və Gürcüstanın da daxil olduğu keçid iqtisadiyyatı ölkələri qrupu üzrə 

ilkin olaraq proqnozlaşdırılmış 3,2% iqtisadi artıma 11,4 faiz bəndi azaldıcı düzəliş edilmiş, bununla 

da bu qrup üzrə orta ifadədə 8,2% azalma olacağı nəzərdə tutulmuşdur.  

 
 

1.1.2 Baxılan dövrdə geosiyasi gərginliklərin yüksəlməsi və enerji məhsulları 

üzrə embarqoların tətbiq edilməsi bu məhsullar üzrə qiymətlərin əhəmiyyətli artımı ilə 

nəticələnmiş, son 9 ilin ən yüksək qiymətləri müşahidə edilmişdir.  

2022-ci ilin yanvar-may aylarında Brent markalı neftin orta aylıq qiyməti 102,0 ABŞ dolları 

olmuş, əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 60,9% artmışdır. Baxılan dövr ərzində ən yüksək 

qiymət 112,5 ABŞ dolları olmaqla mart ayında qeydə alınmışdır ki, bu da 2021-ci ilin mart ayına 
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nisbətən 1,7 dəfə çoxdur. Mart ayında neftin qiymətinin 18,4 ABŞ dolları bahalaşması Şərqi 

Avropada yüksələn gərginliklər səbəbi ilə neft təklifində azalma ehtimalları ilə bağlı olmuşdur. Belə 

ki, şimal-qərbi Avropada Urals neftinə alternativ axtarmaq məqsədilə digər neft markalarına alıcı 

marağı artmış, bu da neft qiymətlərinə artırıcı təzyiqini ötürmüşdür. OPEC təşkilatının aylıq 

hesabatlarına əsasən, 2022-ci ilin 1-ci rübü ərzində qlobal neft tələbi 99,28 mln. barel/gün olmaqla, 

neft təklifindən 0,2 mln. barel/gün çox olmuşdur. Təşkilatın proqnozlarına əsasən, il sonunadək 

tələbin davamlı olaraq yüksələcəyi və orta illik göstəricinin 100,3 mln. barel/gün olmaqla, 2021-ci ilin 

müvafiq göstəricisindən 3,5% artıq olacağı proqnozlaşdırılır (Cədvəl 2).  

Cədvəl 2. Qlobal neft tələbi və təklifi, mln. barel/gün 

Cədvəl OPEC təşkilatının aylıq hesabatları əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.  
 

Dünya Bankının məlumatlarına əsasən, təbii qaz qiymətləri indeksində cari ilin 1-ci rübündə 

əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 2,8 dəfə artım qeydə alınmış, neft qiymətlərində olduğu kimi, 

təbii qaz qiymətlərində ən yüksək artım mart ayında müşahidə edilmişdir.  

Enerji məhsulları ilə yanaşı, digər xammal qiymətlərində də bahalaşma izlənmiş, Rusiya və 

Ukraynanın bəzi məhsullar (taxıl, metal, gübrə və s.) üzrə əsas ixracatçı olması bu məhsulların təklif 

həcmi üzrə qeyri-müəyyənliyə səbəb olmaqla qiymətlərin əhəmiyyətli artmasını labüd etmişdir. Dərc 

edilmiş məlumatlara görə, cari ilin 5 ayında əvvəlki dövrlə müqayisədə kənd təsərrüfatı məhsulları 

19,5%, ərzaq məhsulları 24,6%, o cümlədən taxıl 26,5% bahalaşmışdır. Xammallar üzrə ən böyük 

artım 110,3% olmaqla, gübrələr üzrə qeydə alınmışdır.  
 

1.2 Azərbaycan üzrə əsas iqtisadi meyillər 
 

1.2.1 Neft qiymətlərinin əhəmiyyətli artması ÜDM-in nominal məbləğinə artırıcı 

təsir etmiş, ÜDM-in nominal ifadədə artımı əsasən neft sahələri hesabına olsa da, real 

artımı demək olar ki qeyri-neft sahələri hesabına mümkün olmuşdur.  

Cari ilin yanvar-aprel aylarında ölkə iqtisadiyyatında yaradılmış əlavə dəyər 39554,8 mln. 

manat olmuşdur ki, bu da ilkin proqnoz məbləğinin 45,7%-nə, təqdim olunmuş yeni proqnoz 

məbləğinin isə 34,3%-nə bərabərdir. Baxılan dövr ərzində neft qiymətlərinin əhəmiyyətli artması 

yanvar-aprel aylarında neft ÜDM-nin 20085,7 mln. manata yüksəlməsi və ilkin proqnozun 76,6% 

yerinə yetirilməsi ilə nəticələnmişdir. Neft ÜDM-nin nominal ifadədə əhəmiyyətli artması ÜDM-in neft 

komponenti üzrə strukturuna təsir etmiş və neft sahələrinin payının 50,8%-ə yüksəlməsi ilə 

nəticələnmişdir.  

Neft sektoru üzrə proqnoza nisbətən yüksək həcmdə əlavə dəyərin yaradılması dövlət 

büdcəsinin icrasına da öz təsirini ötürmüş, hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə podratçı tərəflərin 

Göstəricilər 

2021 2022 
2021 2022 

l rüb ll rüb lll rüb lV rüb l rüb 

Neftə tələb 94,05 95,6 97,66 100,3 99,28 96,92 100,29 

Neft təklifi 93,01 94,15 95,82 97,89 99,08 95,23 - 
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mənfəət vergisi yanvar-aprel aylarının sonuna 239,0 mln. manat proqnozlaşdırılsa da, 1168,3 mln. 

manat icra qeydə alınmışdır.  

Ölkə iqtisadiyyatında yaradılmış əlavə dəyərin həcmində əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə 

müqayisədə 7,2% iqtisadi artım qeydə alınmışdır. Bu artım son 12 ilin ən böyük artımıdır. Qeyd edək 

ki, iqtisadiyyatın nominal artımı əsasən neft sahələrindən formalaşsa da, qənaətbəxş haldır ki, real 

ifadədə artım, demək olar ki, tamamilə qeyri-neft sektoru hesabına təmin edilmişdir. Belə ki, neft 

sektorunun cüzi 0,2% artımı fonunda qeyri-neft sahələrində 11,4% artım müşahidə olunmuşdur. 

2022-ci ilin yanvar-aprel aylarında bütün qeyri-neft sahələrində artım izlənmiş, qeyri-neft ÜDM-nin 2 

rəqəmli artımı əsasən nəqliyyat, turizm, qeyri-neft sənayesi, sosial və digər xidmətlər hesabına 

formalaşmışdır (Şəkil 1). 

Şəkil 1. Qeyri-neft sahələri üzrə real artım templəri, %  

 
Şəkil Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

Qiymət artımının yüksək olması qeyri-neft ÜDM-nin məbləğlərinə, eləcə də dövlət büdcəsinin 

icrasına təsir etmiş, Azərbaycan Respublikasında mal, iş və xidmətlərə görə əlavə dəyər vergisi 

yanvar-aprel aylarının sonuna 898,5 mln. manat proqnozlaşdırılsa da, 1109,9 mln. manat icra qeydə 

alınmışdır.  
 

 

1.2.2 Yenidən baxılma zamanı xərclərdə əhəmiyyətli dəyişikliyin nəzərdə 

tutulmasının iqtisadi artıma, o cümlədən qeyri-neft ÜDM-nə müsbət töhfə verəcəyi 

qənaətindəyik.  

Təqdim olunmuş məlumatlarda dövlət büdcəsinə yenidən baxılması ilə artırılacaq büdcə 

xərclərinin əhəmiyyətli hissəsini investisiya yönümlü xərclərin təşkil etdiyi və bu xərclərin iqtisadi 

artıma təsiri nəzərə alınaraq, qeyri-neft ÜDM-in real artım tempinin ilkin 4,9%-dən 5,5%-ə artacağı 

qeyd edilmişdir. Qeyri-neft sahələrinin 4 aylıq dinamikası göstərir ki, tikinti ilə yanaşı digər sahələrdə 

də əlavə artım ola bilər. Lakin dürüstləşmə zamanı bəzi göstəricilər (ÜDM və qeyri-neft ÜDM-nin 

nominal məbləği, qeyri-neft ÜDM-nin real artım tempi, orta illik inflyasiya) istisna olmaqla, 

makroiqtisadi göstəricilər üzrə proqnozlar təqdim edilmədiyi üçün yenidən baxılan makroiqtisadi 

çərçivənin tərəfimizdən şərhi mümkün olmamışdır.  

İlkin proqnozla müqayisədə neftin qiymətinin (50 ABŞ dollarından 85 ABŞ dollarına) və orta 

illik inflyasiyanın (4,0%-dən 12,5%-ə) əhəmiyyətli artımla nəzərdə tutulması ÜDM, o cümlədən neft 

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

Kənd 
təsərrüfatı

Qeyri-neft 
sənayesi

Tikinti Ticarət Turizm Nəqliyyat Rabitə Digər 
sahələr

Məhsula və 
idxala xalis 

vergilər

2021 4 ay 2022 4 ay



Dövlət büdcəsinin yenidən baxılan layihəsinə rəy                                                             2022         

8 

və qeyri-neft ÜDM-nin nominal məbləğlərində artımı şərtləndirmişdir. 2022-ci il üzrə “Büdcə zərfi”ndə 

təqdim edilmiş məlumatlara əsasən, cari ilin sonuna 115,4 mlrd. manat əlavə dəyərin yaradılması 

proqnozlaşdırılır ki, bu da ÜDM-in ilk dəfə 3 rəqəmli ifadədə qeydə alınması deməkdir. İlkin 

proqnozların yenidən baxılmış proqnozlarla müqayisəsi göstərir ki, ÜDM üzrə proqnozlaşdırılmış 

28,8 mlrd. manat əlavə artımın əsas hissəsi – 23,5 mlrd. manatı neft sahələri hesabına nəzərdə 

tutulmuşdur. Məlumatlara əsasən, qeyri-neft sektoru üzrə 5,3 mlrd. manat əlavə artımın olacağı 

proqnozlaşdırılır.  

 

1.2.3 Orta illik inflyasiya üzrə mövcud vəziyyətin, həmçinin büdcə parametrləri 

üzrə proqnoz göstəricilərin təhlili cari ilin sonuna orta illik inflyasiyanın 

dəqiqləşdirilmiş proqnoz ətrafında olacağını qeyd etmək imkanı verir. 

2022-ci ilin yanvar-may aylarında ölkə daxilində orta illik inflyasiya 12,6% qeydə alınmış, 

qiymətləri dövlət tərəfindən tənzimlənən məhsullar və xidmətlər, həmçinin mövsümi xarakter daşıyan 

kənd təsərrüfatı məhsulları nəzərə alınmadan hesablanan bazis inflyasiyası da əhəmiyyətli 

yüksəlməklə, yanvar-aprel aylarında orta illik qiymətləndirmədə 9,4% təşkil etmişdir. Orta illik 

inflyasiyanın sürətlənməsinə həm daxili, həm də xarici amillər təsir etmiş, cari ilin yanvar-mart 

aylarında idxal olunan məhsullar üzrə qiymət indeksi 20,0% artmışdır.  

İstehlak səbətinin qruplar üzrə bölgüsü göstərir ki, qeyri-ərzaq məhsulları istisna olmaqla, digər 

qruplar üzrə 2 rəqəmli artım qeydə alınmış, ən yüksək bahalaşma 17,9% olmaqla ərzaq məhsulları, 

içkilər və tütün məmulatları qrupu üzrə müşahidə edilmişdir. Bu qrup üzrə əhəmiyyətli artım yanvar-

aprel aylarında həm kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə istehsalçı qiymət indeksinin 16,4% artımı ilə, 

həm də dünya bazarında ərzaq məhsullarının təxminən 25% artması ilə izah edilə bilər. Xidmətlər 

qrupu üzrə 2 rəqəmli artım isə ötən ildə qiymətləri dövlət tərəfindən tənzimlənən bəzi məhsul və 

xidmətlər üzrə qiymət və tariflərin artırılması ilə bağlı olmuşdur.  

2022-ci ilin “Büdcə zərfi”ndə orta illik inflyasiyanın 4,0% olacağı proqnozlaşdırılmış, yenidən 

baxılma zamanı proqnoz artırılaraq 12,5%-ə yüksəldilmişdir. Tərəfimizdən aparılan hesablamalara 

əsasən, proqnozun yerinə yetirilməsi üçün, yay aylarında adətən qiymət artımının yüksək olmadığı 

və ya deflyasiyanın olduğu nəzərə alınaraq, sentyabr-dekabr aylarında hər ay orta hesabla 2-2,5% 

qiymət artımı qeydə alınmalıdır. Cari dövr üzrə təqdim olunmuş statistik məlumatların təhlili digər 

şərtlərin sabit qalacağı təqdirdə 2022-ci ilin sonuna orta illik inflyasiyanın 12,5% ətrafında olacağını 

deməyə əsas verir.  

Təqdim edilmiş məlumatlara əsasən, dövlət büdcəsinə yenidən baxılma prosesində büdcə 

xərclərinin əhəmiyyətli artırılacağı proqnozlaşdırılmışdır. İlin birinci yarısının yekunlaşması və 

xərclərdə proqnozlaşdırılmış artımın icra edilməsi üçün daha çox vəsaitin ilin ikinci yarısında 

xərclənməsi zərurəti, eləcə də təcrübəyə əsasən xərclərin əhəmiyyətli fərqlə 4-cü rübdə icra edilməsi 

xərclərdə proqnozlaşdırılan artımın təkcə bu ildə deyil, növbəti ildə də inflyasiya təzyiqi yaradacağını 

deməyə əsas verir.  
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II BÖLMƏ. BÜDCƏ PARAMETRLƏRİNİN HÜQUQİ AKTLARA 

UYĞUNLUĞU 
 

2.1. 2022-ci ilin yenidən baxılan dövlət büdcəsinin layihəsinin “Büdcə sistemi 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğunluğu 
 

2.1.1 2022-ci ilin yenidən baxılan dövlət büdcəsinin layihəsi, onunla birlikdə 

hazırlanan və təqdim olunan sənədlər “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanunu ilə müəyyən edilmiş tələblərə uyğundur. 

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 23-cü maddəsində dövlət 

büdcəsinin gəlirləri və xərcləri arasında tarazlığın təmin olunması onun tərtibinin və icrasının, 

həmçinin gəlir və xərclərin məbləğinin dəyişdirilməsi ilə bağlı dövlət büdcəsinə yenidən baxılmasının 

mühüm şərti kimi göstərilmiş və burada dövlət büdcəsinə yenidən baxılma halları müəyyən 

edilmişdir.  

Qanun layihəsinə dair İzahatda 2022-ci il ərzində dövlətin müdafiə və təhlükəsizliyinin daha da 

gücləndirilməsi, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə bərpa və yenidənqurma işlərinin sürətləndirilməsi 

və ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi kimi bir sıra zəruri tədbirlərin dövlət büdcəsi qarşısında 

maliyyə tələbatını formalaşdırdığı, həmin tələbatın dövlət büdcəsinin əlavə gəlirləri və mövcud 

ehtiyatları hesabına maliyyələşdirilməsi üçün “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun 23.2-ci maddəsinə uyğun olaraq, dövlət büdcəsinə yenidən baxılması ehtiyacının  

yarandığı qeyd edilmişdir.  

 “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 23.7-ci maddəsində  dövlət 

büdcəsinə yenidən baxılarkən, onun gəlir və xərcləri üzrə məbləğinin büdcə gəlirləri təsnifatının, 

büdcə xərclərinin funksional, iqtisadi və inzibati təsnifatlarının paraqrafları səviyyəsində 

dəyişdirilməsinin nəzərdə tutulduğu hallar üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təqdim 

edilməli sənədlər göstərilmişdir. Təqdim edilmiş sənədlərin “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununun tələblərinə uyğunluğu barədə Hesablama Palatası aşağıdakıları qeyd 

edir (Cədvəl 3): 

Cədvəl 3. Yenidən baxılan dövlət büdcəsinin layihəsi və onunla birlikdə təqdim edilən sənədlərə 
“Büdcə sistemi haqqında” AR Qanununun 23.7-ci maddəsinin tələbləri və onların icra vəziyyəti 

Maddə 
Maddənin tələbi 

 

Təqdim 
edilmişdir  

✔ 
Təqdim 

edilməmişdir 

X 
23.7.1. büdcə gəlirləri üzrə dəyişiklik aparılması ilə bağlı 

23.7.1.1. 
cari ilin dövlət büdcəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə 
və dəyişikliklər edilməsi barədə Qanun layihəsi və Qanun layihəsinə dair izahat 

✔ 

 
23.7.1.2. 

büdcə gəlirləri təsnifatının paraqrafları səviyyəsində dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 
layihəsi 

✔ 

 
23.7.1.3. cari ilin ötən dövrü üçün dövlət büdcəsinin gəlirlərinin icrasına dair məlumat ✔ 

 23.7.2. büdcə xərcləri üzrə dəyişiklik aparılması ilə bağlı 
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23.7.2.1. 
cari ilin dövlət büdcəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə və 
dəyişikliklər edilməsi barədə Qanun layihəsi və Qanun layihəsinə dair izahat 

✔ 

 

23.7.2.2.  
büdcə xərclərinin funksional, iqtisadi və inzibati təsnifatlarının paraqrafları 
səviyyəsində dövlət büdcəsinin xərclərinin layihəsi ✔ 

23.7.2.3. dövlət borcları və dövlət zəmanəti ilə digər öhdəliklərə dair məlumat ✔ 

 23.7.2.4. 
cari il üzrə icmal büdcənin funksional və iqtisadi təsnifata uyğun olaraq, 
paraqraflar səviyyəsində layihəsi ✔ 

23.7.2.5.  cari ilin ötən dövrü üçün dövlət büdcəsinin xərclərinin icrasına dair məlumat ✔ 

 
 

 

2.2. Büdcə qaydasına uyğunluq 
 

2.2.1 Hesablama Palatası dövlət büdcəsinin yenidən baxılan layihəsi üzrə təqdim 

edilmiş məlumatların təhlilinə əsaslanaraq 2022-ci ilin yenilənən proqnozları üzrə 

büdcə qaydasına əməl edilməsi fonunda təsdiq edilmiş göstəricilərə nisbətən 

yenilənən layihədə icmal büdcənin qeyri-neft baza kəsirinin mütləq ifadədə artdığını 

qeyd edir.  

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

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

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

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

28 mart tarixli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanına əsasən yenilənmiş büdcə 

qaydasının 2 göstəricisi üzrə hədlər müəyyən edilmişdir:  

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

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

 dövlət borcunun ümumi daxili məhsula nisbət göstəricisinin ortamüddətli dövr üzrə 

hədəflənən yuxarı həddi 20,0% müəyyənləşdirilmişdir. 

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

büdcənin neft gəlirlərindən asılılığının mərhələlərlə aradan qaldırılmasına, fiskal dayanıqlılığın və 

maliyyə intizamının gücləndirilməsinə töhfə verməklə yanaşı, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft 

Fondunun aktivlərinin hədəflənən səviyyələrdə qorunmasına da imkan yaradacağı qeyd edilmişdir. 

Yenidən baxılan layihədə DNF-dən transfert məbləğinin 1192,5 mln. manat azaldılması nəzərdə 

tutulmuşdur ki, bu da DNF-in aktivlərinin qorunmasına xidmət edəcək. 

Təqdim edilmiş məlumatlara əsasən, 2022-ci il üzrə icmal büdcənin qeyri-neft baza kəsirinin 

qeyri-neft ümumi daxili məhsula nisbəti 27,5% proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da müvafiq göstəricinin 

yenilənmiş büdcə qaydası çərçivəsində olduğunu deməyə əsas verir.  

 

 

 

 

 

İcmal büdcənin qeyri-neft baza kəsiri = İcmal büdcənin gəlirləri – icmal büdcənin neft gəlirləri - icmal 

büdcənin baza xərcləri 

İcmal büdcənin baza xərcləri = icmal büdcənin xərcləri- dövlət borcu üzrə faiz ödənişləri 

Beləliklə, 36660,9 (icmal büdcənin gəlirləri) -19809,1 (icmal büdcənin neft gəlirləri) – 34908,2 (icmal büdcənin 

baza xərcləri) =-18056,4 (İcmal büdcənin qeyri-neft baza kəsiri) 

İcmal büdcənin qeyri neft baza kəsirinin qeyri-neft ÜDM-ə nisbəti= -18056,4 / 65665,6 =27,5% 
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İcmal büdcənin qeyri-neft baza kəsirinin məbləği təsdiq edilmiş büdcə üzrə ilkin göstəriciyə  

nisbətən 890,4 mln. manat artaraq -18056,4 mln. manat məbləğində proqnozlaşdırılmışdır. Müvafiq 

kəsirin qeyri-neft ÜDM-nə nisbəti isə təsdiq edilmiş büdcənin göstəricisinə  (28,4%) nisbətən 0,9 faiz 

bəndi azalmışdır ki, bu da qeyri-neft ÜDM-i üzrə proqnozlarda yenidən baxılma zamanı mütləq 

ifadədə 5,3 mlrd. manat artımın nəzərdə tutulması ilə bağlıdır, başqa sözlə ÜDM-in artımının kəsirin 

artımını üstələməsi büdcə qaydasının müvafiq göstəricisi üzrə azalmaya səbəb olmuşdur. 

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

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

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

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

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

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

ifadədə göstərilməsi tövsiyə edilmişdir. 

Büdcə qaydasının digər göstəricisi - dövlət borcunun ümumi daxili məhsula (yenilənmiş 

proqnoz nəzərə alındıqda) nisbət göstəricisi 14,7% təşkil etmişdir ki, bu da müvafiq nisbətin 

ortamüddətli dövr üzrə hədəflənən yuxarı hədd çərçivəsində olduğunu göstərir. 

 

2.3. Fiskal risklər 
 

2.3.1 2022-ci ilin yenidən baxılan dövlət büdcəsinin layihəsi ilə birlikdə təqdim 

edilən sənədlərdə dövlət büdcəsinin yenilənən parametrlərinə təsir göstərən fiskal 

risklər barədə məlumatlara yer verilməmiş, Hesablama Palatası dəyişdirilməsi 

nəzərdə tutulan proqnozlar üzrə bəzi risklərin mövcud olduğu qənaətinə gəlmişdir.  

2022-ci ilin dövlət büdcəsinin layihəsi ilə birlikdə hazırlanan və təqdim edilən sənədlərdə 

“COVİD-19” pandemiyası, neftin qiymətinin və hasilat həcmlərinin azalması, dövlət zəmanətli və 

kvazi-dövlət borcları, geniş subsidiyalaşdırılmadan irəli gələn risklər əsas risklər kimi qeyd edilmişdir.  

2022-ci ilin dövlət büdcəsinin layihəsinə dair Hesablama Palatası tərəfindən hazırlanan rəydə 

qeyd edilənlərlə yanaşı, ortamüddətli dövr üçün digər risklərə diqqət yetirilmişdir: 1) dövlətin cari 

xərclərinin artırılması hesabına və bunun əsas hissəsinin müdafiə olunan xərc istiqamətlərinə aid 

edilməsi səbəbindən növbəti illərin büdcələrinə yükün artırılması; 2) publik hüquqi şəxslərin və dövlət 

mülkiyyətində olan müəssisələrin büdcədən asılılığı; 3) yeni büdcə modelinə (3 bölmə üzrə OMXÇ-

yə) keçidin gecikməsi. 

2022-ci il üzrə makrobüdcə parametrləri üzrə proqnozların dəyişdirilməsi fonunda yenidən 

baxılan dövlət büdcəsinin layihəsi ilə birlikdə təqdim edilən sənədlərdə yenilənən dövlət büdcəsinin 

hansı fiskal risklərin təsirinə məruz qala biləcəyi göstərilməmişdir. 

Hesablama Palatası təqdim edilmiş məlumatların təhlilinə əsaslanaraq yenilənən büdcə 

parametrləri üzrə aşağıdakı risklərin mövcudluğunu qeyd edir: 

Dövlət büdcəsinin xərclərinin tam icra edilməməsi və qabaqcadan ödənişlərin artması: 

Dövlət büdcəsinin xərclərinin icrasının təhlilinə əsasən, son illərdə xərclərin icra faizinin təqribən 96% 
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təşkil etməsini, cari ilin ötən dövrü üzrə xərclərin icrasını (10,5 mlrd. manat), iyun-dekabr aylarında 

22,0 mlrd. manat xərcin proqnozlaşdırılmasını, əvvəlki illərdə dövlət büdcəsinin kassa icrasına aid 

edilən, lakin bank hesabında qalıq vəsaitlərin əhəmiyyətli məbləğlərlə ifadə edilməsini (təqribən 

800,0 mln. manatdan çox), həmçinin qabaqcadan ödəniş məbləğlərinin nəzərəçarpacaq artımını 

(2021-ci ilin sonuna 2,8 mlrd. manat olması), investisiya xərcləri üzrə (xüsusilə xarici kreditor 

qurumlarla birgə maliyyələşmə əsasında həyata keçirilən layihələr üzrə kreditlərin) aşağı icrasını 

diqqətə alaraq 2022-ci ildə xərclərin faktiki icrasının aşağı olacağı və ya il sonunda xərclərin daha 

çox icra edilməsi hesabına qabaqcadan ödənişlərin (debitor borc və akkreditivlərin) və ya bank 

hesablarında qalıqların əhəmiyyətli məbləğlərlə ifadə olunacağı qənaətinə gəlinir. 

Qanunvericilikdə sərbəst qalıqdan istifadəyə imkan verən müddəaların mövcudluğu:  

Hesablama Palatasının əvvəlki rəylərində də qeyd edildiyi kimi, qanunvericilikdə bir sıra müddəalar 

üzrə uyğunsuzluqların və boşluqların olması şəraitində sərbəst qalıq vəsaitlərin ayrılmasına yol açan 

hallar büdcə vəsaitlərinin idarəedilməsinə mənfi təsirlərini ötürməklə gələcəkdə büdcə üçün resurs 

çatışmazlığı risklərini formalaşdıra bilər. Qeyd edək ki, yenidən baxılan layihədə sərbəst qalığın 

azalmasına imkan verən xərclərin artımı nəzərdə tutulmuşdur. 

Xəzinədənkənar əməliyyatların həcminin artması: Təqdim edilmiş məlumatlara əsasən 

dövlət büdcəsinin xərcləri üzrə nəzərdə tutulmuş artımın əsas hissəsi (60%-nin) publik hüquqi 

şəxslər və dövlət mülkiyyətində olan müəssisələr tərəfindən əsaslı xərclərə yönəldilməsi ilə bağlıdır. 

Xəzinədənkənar əməliyyatların artması resurs çatışmazlığı ilə bağlı riskləri formalaşdırmaqla xərc 

öhdəliklərinin icrasının izlənilməsi imkanlarını məhdudlaşdırır.  

OMXÇ tətbiq edilən bölmələr üzrə xərclərdə edilmiş dəyişikliklər fonunda yenilənmiş 

OMXÇ sənədinin təqdim edilməməsi: Təqdim edilmiş məlumatlara əsasən OMXÇ tətbiq edilən 

hər 3 bölmənin xərclərində (1-i üzrə cüzi)  dəyişikliklər nəzərdə tutulur. Lakin müvafiq xərclərin 

proqram və subproqramlar üzrə maliyyələşmə və hədəf göstəricilərini əks etdirən OMXÇ sənədində 

yenilənməsi ilə bağlı müvafiq məlumatlar layihə ilə birlikdə təqdim edilən sənədlərə daxil 

edilməmişdir ki, bu da gələcəkdə (il sonunda) icra edilmiş xərclər üzrə keyfiyyət göstəricilərinin 

ölçülməsində çətinlik yarada bilər. 
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III BÖLMƏ. DÖVLƏT BÜDCƏSİ GƏLİRLƏRİNİN TƏHLİLİ 
 

3.1 2022-ci ilin hesabat dövrü üçün dövlət büdcəsi gəlirlərinin icra vəziyyəti 

3.1.1 2022-ci ilin yanvar-may aylarında dövlət büdcəsi gəlirlərinin aylar üzrə 

proqnoz və faktiki icra göstəriciləri arasında fərqlər müşahidə olunmuş, Dövlət Neft 

Fondundan transfert istisna olmaqla, digər bütün mədaxil mənbələri üzrə proqnoz 

artıqlaması ilə icra edilmişdir. 

2022-ci ilin ilk 5 ayı üzrə dövlət büdcəsi gəlirlərinin icrası fevral və may ayları istisna olmaqla, 

digər aylarda proqnozu üstələmişdir (Şəkil 2). 
 

Şəkil 2. 2022-ci ilin yanvar-may aylarında dövlət büdcəsi gəlirlərinin proqnoz və faktiki icra 
göstəriciləri barədə məlumat 
 

 
Şəkil müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib olunmuşdur. 

 

Qeyd olunan dövr ərzində icranın proqnozu ən çox üstələdiyi göstərici aprel ayında müşahidə 

edilmişdir. Aprel ayında dövlət büdcəsi gəlirlərinin faktiki icrası 3678,0 mln. manat təşkil etmişdir ki, 

bu da proqnozla müqayisədə 1088,4 mln. manat və yaxud 42,0% çoxdur.  Qeyd edək ki, aprel ayı 

üzrə proqnozla müqayisədə ən çox icra məbləği DVX xətti ilə daxilolmaların payına düşür. Aprel 

ayında DVX xətti ilə daxilolmalar proqnozla müqayisədə 2,1 dəfə çox olmaqla 2233,2 mln. manat 

təşkil etmişdir.  

Göstərilənlər dövlət büdcəsi gəlirlərinin rüblər və aylar üzrə bölgüsü ilə müəyyənləşdirilmiş 

göstəricilərə də təsir etmişdir. Belə ki, aprel ayı üçün dövlət büdcəsi gəlirlərinin rüblər və aylar üzrə 

bölgüsü ilə müəyyən edilmiş göstərici 9,7% olsa da, faktiki göstərici təsdiq edilmiş bölgüdən 4,0 faiz 

bəndi çox olmaqla 13,7% təşkil etmişdir. 

İcranın proqnozdan ən aşağı olduğu göstərici may ayında müşahidə edilmişdir. May ayında 

dövlət büdcəsi gəlirlərinin faktiki icrası 1754,9 mln. manat təşkil etmişdir ki, bu da proqnozla 

müqayisədə 290,6 mln. manat və yaxud 14,2% azdır. Qeyd edək ki, bu məbləğ əsasən may ayı üzrə 

DNF-dən  transfertlərin proqnozla müqayisədə 53,9% az icrası hesabına formalaşmışdır.  

Ümumiyyətlə, 2022-ci ilin yanvar-may aylarında Dövlət Neft Fondundan transfert istisna 

olmaqla, digər bütün mənbələr üzrə icra proqnozu üstələmişdir (Şəkil 3). 
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Şəkil 3. 2022-ci ilin yanvar-may ayları ərzində gəlir inzibatçıları üzrə dövlət büdcəsi gəlirlərinin proqnoz 
və faktiki icra məbləğləri barədə məlumat, mln. manatla 
 

Şəkil müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib olunmuşdur. 
 

3.2 2022-ci ilin yenidən baxılan dövlət büdcəsinin gəlirləri 
 

3.2.1 Yenidən baxılan qanun layihəsinə əsasən dövlət büdcəsinin gəlirləri təsdiq 

edilmiş göstəriciyə nisbətən çox proqnozlaşdırılmış, gəlirlərin əsas tərkib hissələri 

üzrə proqnoz göstəricilər 8 mənbə üzrə çox, 1 mənbə üzrə az,  təsdiq edilmiş büdcədə 

olmayan 1 yeni mənbə üzrə daxilolma nəzərdə tutulmuş, 11 mənbə sabit 

saxlanılmışdır.  

Yenidən baxılan dövlət büdcəsinin layihəsində dövlət büdcəsinin gəlirləri təsdiq edilmiş 

göstəriciyə nisbətən 8,9% çox proqnozlaşdırılmışdır (Cədvəl 4). 

Cədvəl 4. Mədaxil mənbələri üzrə 2022-ci ilin dövlət büdcəsinin gəlirləri, mln. manatla 

Tədiyə növləri 
təsdiq 
edilmiş 

yenidən 
baxılan 
layihəsi 

müqayisə 

məbləğ %-lə 

Dövlət büdcəsinin gəlirləri, o cümlədən: 26816,0 29197,8 2381,8 108,9 

hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi 2670,0 5290,0 2620,0 198,1 

əlavə dəyər vergisi 5278,7 5718,7 440,0 108,3 

malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi 2910,0 3085,0 175,0 106,0 

sadələşdirilmiş vergi 200,0 235,0 35,0 117,5 

aksizlər 1266,8 1276,8 10,0 100,8 

malların idxalına görə aksizlər 160,0 170,0 10,0 106,3 

yol vergisi 116,5 126,5 10,0 108,6 

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

40,0 50,0 10,0 125,0 

gömrük rüsumları 1150,0 1300,0 150,0 113,0 

büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmaları 760,0 834,0 74,0 109,7 

sair daxilolmalar 141,7 193,7 52,0 136,7 

2022-ci il yanvarın 1-ə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 
müəyyən etdiyi  məqsədli büdcə fondlarının vəsaitinin qalığı 

0,0 183,3 183,3   

fiziki şəxslərin gəlir vergisi 1485,0 1485,0 0,0 100,0 

hüquqi şəxslərin torpaq vergisi 46,0 46,0 0,0 100,0 

hüquqi şəxslərin əmlak vergisi 236,1 236,1 0,0 100,0 

mədən vergisi 142,0 142,0 0,0 100,0 

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

dövlət rüsumu 363,5 363,5 0,0 100,0 

vergi orqanlarının xətti ilə toplanan sair daxilolmalar 21,0 21,0 0,0 100,0 

xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar 1,8 1,8 0,0 100,0 

səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan 
dividendlər 

106,5 106,5 0,0 100,0 

dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmalar 16,0 16,0 0,0 100,0 

dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən 
daxilolmalar 

9,0 9,0 0,0 100,0 

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi 
orqandan (qurumdan) daxilolmalar (transfertin yuxarı həddi)  

12710,0 11517,5 -1192,5 90,6 

Cədvəl müvafiq  məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.  

Qanun layihəsində müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə 

fondlarının 2022-ci ilin əvvəlinə formalaşmış 183,3 mln. manat məbləğində qalıq vəsaitin dövlət 

büdcəsinin gəlirlərinə aid edilməsi məqsədilə müvafiq olaraq yeni mənbə üzrə daxilolma nəzərdə 

tutulmuşdur. Belə ki, 1 yanvar tarixinə “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun vəsaitinin qalığı 

üzrə 181,0 mln. manat və “Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə dövlət fondu”nun vəsaitinin qalığı üzrə 2,3 

mln. manat müvafiq fondların 2022-ci il üçün gəlirlərinə aid edilməklə dövlət büdcəsinin gəlir 

parametrinə daxil edilmişdir. 

 

3.2.2. Məlumatların təhlili dövlət büdcəsinin yenidən baxılan layihəsində bəzi 

mədaxil mənbələri üzrə nəzərdə tutulmuş artımların əsas hissəsinin ilin ilk 5 ayında 

icra olunduğunu göstərir. 

Dövlət büdcəsinin yenidən baxılan layihəsi ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatların təhlili göstərir 

ki, 2 mədaxil mənbəyi üzrə nəzərdə tutulmuş artım tam şəkildə, 2 mədaxil mənbəyi üzrə isə yarıdan 

çoxu yanvar-may aylarında yerinə yetirilmişdir (Şəkil 4). 

Şəkil 4. Yenidən baxılma zamanı proqnoz məbləği artırılmış gəlir mənbələri üzrə təsdiq olunmuşa əlavə 

artım və 5 ay üzrə proqnozdan artıq (aşağı) icra, mln. manatla 

Şəkil müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.  
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hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi

əlavə dəyər vergisi

malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi

sadələşdirilmiş vergi

aksizlər

malların idxalına görə aksizlər

yol vergisi

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

gömrük rüsumları

büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmaları

sair daxilolmalar

2022-ci il  yanvarın 1-ə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən 
etdiyi  məqsədli büdcə fondlarının vəsaitinin qalığı

5 ay üzrə proqnozdan artıq icra Təsdiq olunmuş proqnoza əlavə artım
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3.2.3 Mövcud iqtisadi şərait yenidən baxılan dövlət büdcəsinin layihəsində qeyri-

neft gəlirlərinin cari ilin təsdiq edilmiş göstəricisinə nəzərən artımla 

proqnozlaşdırılmasına səbəb olmuşdur. 

Dövlət büdcəsinin yenidən baxılan layihəsində neftin qiymətində artım istiqamətində edilən 

dəyişikliklər dövlət büdcəsinin gəlirlərinin ÜDM-ə nisbət göstəricisinə də təsir etmiş, aidiyyəti 

göstərici 5,7 faiz bəndi azalmışdır. 

Dövlət büdcəsinin qeyri-neft gəlirləri 13660,3 mln. manat məbləğində olmaqla 2021-ci ilin 

icrasına nisbətən 800,3 mln. manat, 2022-ci ilin təsdiq edilmiş göstəricisinə nisbətən isə 1534,3 mln. 

manat çox proqnozlaşdırılmışdır.  

Qeyri-neft ÜDM-ə nisbət göstəricisi 2021-ci ilin icra göstəricisindən az, 2022-ci ilin təsdiq 

edilmiş göstəricisindən isə çox nəzərdə tutulmuşdur (Cədvəl 5). 

Cədvəl 5. Dövlət büdcəsinin qeyri-neft gəlirlərinin qeyri-neft ÜDM-lə müqayisəsi, mln. manatla 

Göstəricilər 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

2022 

təsdiq 
olunmuş 

Yenidən 
baxılan 

Qeyri-neft ÜDM-i 39975,8 44311,8 46893,1 50391,8 50792,5 57786,2 60355,2 65665,6 

Dövlət büdcəsinin qeyri-
neft gəlirləri 

8280,6 8632,7 9108,4 10613,5 10679,6 12860,0 12126,0 13660,3 

Qeyri-neft ÜDM-nə 
nisbəti, %-lə 

20,7 19,5 19,4 21,1 21,0 22,3 20,1 20,8 

Vergi orqanları xətti ilə 
qeyri-neft sektorundan 
büdcə gəlirləri 

5405,5 5189,5 4974,0 5432,0 5585,0 6343,0 6840,0 7720,0 

Qeyri-neft ÜDM-nə 
nisbəti, %-lə 

13,5 11,7 10,6 10,8 11,0 11,0 11,3 11,8 

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 
3.2.4 Büdcə hesablamalarında neftin və təbii qaz qiymətinin yüksək səviyyədə 

götürülməsi ilə əlaqədar DNF-dən dövlət büdcəsinə transfert məbləğində qənaət 

edilməsi fonunda dövlət büdcəsinin neft sektoru üzrə gəlirlərinin proqnozunda artım 

nəzərdə tutulmuşdur. 

2022-ci ilin yenidən baxılan dövlət büdcəsi layihəsində neft sektoru üzrə müəyyən edilmiş 

proqnoz 847,5 mln. manat və ya 5,8% artırılaraq 15537,5 mln. manat məbləğində nəzərdə 

tutulmuşdur (Cədvəl 6). 

Neft sektorundan daxilolmaların 11517,5 mln. manatını DNF-dən transfertlər, 4020,0 mln. 

manatını DVX xətti ilə neft sektorundan daxilolmalar təşkil etmişdir. Qeyd edək ki, transfert məbləği 

ilkin təsdiq edilmiş məbləğlə müqayisədə 1192,5 mln. manat azaldılmış, DVX xətti ilə neft 

sektorundan daxilolmalar isə 2040,0 mln. manat artırılmışdır. 

Yenidən baxılan dövlət büdcəsində neft sektoru üzrə ödənişlərin artması fonunda qeyri-neft 

sektoru üzrə gəlirlərin daha sürətli artımının nəzərdə tutulması neft sektoru üzrə ödənişlərin dövlət 

büdcəsinin gəlirlərində payının azalmasına səbəb olmuşdur. 
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Cədvəl 6. Neft sektoru üzrə ödənişlər 

Göstəricilər 2019 2020 2021 
2022 

təsdiq 
olunmuş 

2022 
yenidən 
baxılan 

DNF-dən transfert, mln. manatla 11364,3 12200 11350 12710 11517,5 

Ödənişin artma-azalma tempi, %-lə 3,7 7,4 -7 12,0 -9,4 

ARDNŞ-nin vergi ödənişi, mln. manatla 1448,6 1198,4 1141,7 1350,0 1350,0 

Ödənişin artma-azalma tempi, %-lə 1,6 -17,3 -4,7 18,2 0,0 

Hasilatın pay bölgüsü, mənfəət vergisi, mln. 
manatla 

854,3 603,7 1044,6 630,0 1060,0 

Ödənişin artma-azalma tempi, %-lə -21,6 -29,3 73 -39,7 68,3 

Şahdəniz layihəsi üzrə HPBS mənfəət vergisi, 
mln. manatla 

        1610,0 

Neft sektoru üzrə cəmi ödəniş, mln. manatla 13667,2 14002,1 13536,3 14690,0 15537,5 

Dövlət büdcəsinin gəlirləri, mln. manatla 24218,1 24681,7 26396,3 26816,0 29197,8 

Neft sektoru üzrə daxilolmaların dövlət 
büdcəsi gəlirlərində xüsusi çəkisi, %-lə  

56,4 56,7 51,3 54,8 53,2 

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 
 

 

2021-ci ildə olduğu kimi, 2022-ci ildə də transfert istisna olmaqla dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 

artıq, xərclərin isə proqnoza nisbətən daha az icra olunması ehtimalları DNF-dən dövlət büdcəsinə 

transfert məbləğində bir qədər də qənaət imkanlarının olduğu qənaətinə gəlməyə imkan verir. 

 

3.2.5 DVX xətti ilə təmin edilən gəlirlər müstəqillik illərinin ən böyük göstəricisi 

olmaqla 10,0 mlrd. manatdan çox proqnozlaşdırılmış, Hesablama Palatası inflyasiya 

və iqtisadi artım üzrə proqnozlarda edilən dəyişiklikləri, eləcə də yenidən baxılan 

layihədə xərclər üzrə edilən dəyişikliklərin vergitutma bazasını genişləndirdiyini 

nəzərə alaraq, həmçinin ilin ilk 5 ayının faktiki nəticələrinin təhlilinə əsaslanmaqla 

2022-ci il üçün DVX xətti ilə proqnozlaşdırılan gəlirlərin reallaşdırılmasında risklərin 

yaranmayacağı qənaətinə gəlmişdir. 

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə 2022-

ci il üzrə təmin edilməli daxilolmalar təsdiq edilmiş göstəriciyə nisbətən 2920,0 mln. manat və ya 

33,1% artırılaraq 11740,0 mln. manat məbləğində proqnozlaşdırılmışdır. Artımın 69,9%-i neft 

sektoru, 30,1%-i isə qeyri-neft sektoru üzrə nəzərdə tutulmuşdur. 

Qeyd edək ki, DVX xətti ilə nəzərdə tutulmuş daxilolmalar üzrə əlavə potensialın olması 

Hesablama Palatasının 2022-ci ilin dövlət büdcəsinin layihəsinə rəyində şərh edilmişdir.  

Cari ilin yanvar-may aylarında DVX xətti ilə büdcə daxilolmaları proqnozla müqayisədə 1,9 

mlrd. manat çox olmaqla 5803,7 mln. manat təşkil etmişdir ki, bu, ilkin proqnozun 65,8%-ni, 

yenilənməsi nəzərdə tutulan göstəricinin isə 49,4%-ni təşkil edir (Şəkil 5).  
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Şəkil 5. DVX xətti ilə təmin olunan gəlirlər üzrə aylıq proqnoz və icra məbləği, mln. manatla 

 
Şəkil müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.  

 

DSK-nın təqdim etdiyi məlumatlara əsasən ilin ilk 4 ayında ÜDM 39554,8 mln. manat, qeyri-

neft sektoru üzrə ÜDM 19469,1 mln. manat təşkil edir ki, bu, proqnozları yenilənən aidiyyəti 

göstəricilərin müvafiq olaraq 34,3%-ni və 29,6%-ni təşkil edir. Statistik məlumatların, həmçinin 

dəqiqləşdirilmiş proqnozların təhlili, ilin ilk 5 ayında müşahidə edilmiş vəziyyətin, başqa sözlə əlverişli 

makroiqtisadi mühitin növbəti aylarda da davam edəcəyini deməyə əsas verir. 

Bundan əlavə, dövlət büdcəsinin layihəsi ilə birlikdə təqdim edilmiş sənədlərə əsasən 

proqnozlaşdırılmış orta illik inflyasiyanın yenidən baxılma zamanı 8,5 faiz bəndi artırılaraq 12,5%-ə 

çatdırılması,  eləcə də vergitutma bazasına müsbət təsir göstərən əsaslı xərclərdə, o cümlədən 

investisiya xərclərində nəzərdə tutulmuş artım DVX üzrə gəlir proqnozlarının yerinə yetirilməsinə 

münbit şərait formalaşdırmaqdadır (Cədvəl 7). 

Cədvəl 7. DVX xətti ilə təmin olunan bəzi vergi növləri üzrə nəzərdə tutulan artımlar, mln. manatla 

Göstəricilər 

2022-ci ilin yanvar-aprel ayları 2022-ci il 

Proqnoz İcra fərq 
İcra 
faizi 

Təsdiq 
edilmiş 

Yenidən 
baxılan  

Fərq 

Rezident hüquqi şəxslərin mənfəət 
vergisi 

420,4 969,6 549,2 230,6 1108,3 1589,8 481,5 

Qeyri-rezident müəssisələrin  
Azərbaycan Respublikasında daimi 
nümayəndəliyi ilə bağlı olan gəlirlərdən 
vergi 

147,9 334,6 186,6 226,2 390,0 450,0 60,0 

Dividendlərdən, faizlərdən, icarədən və 
royaltidən əldə olunan gəlirlərdən və 
mənbəyi Azərbaycan Respublikasının 
ərazisində olan digər gəlirlərdən gəlir 
vergisi 

142,5 176,8 34,3 124,1 375,7 429,2 53,5 

Hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə  
podratçı tərəflərin mənfəət vergisi 

239,0 1168,3 929,3 488,9 630,0 2670,0 2040,0 

Azərbaycan Respublikasında mal, iş və 
xidmətlərə görə əlavə dəyər vergisi 

898,5 1109,9 211,3 123,5 2368,7 2633,7 265,0 

Sadələşdirilmiş vergi 75,9 128,1 52,2 168,8 200,0 235,0 35,0 

Cədvəl müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.  

 

 Eyni zamanda, ilkin proqnozlara nisbətən əhəmiyyətli qiymət artımı fonunda ARDNŞ üzrə vergi 

ödənişlərinin proqnozlarına (1350,0 mln. manat) düzəliş edilməmişdir. Bundan başqa, yenidən 

baxılan dövlət büdcəsinin layihəsində neftin qiymətinin ilkin proqnoza qarşı 70% artırılmasına 
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baxmayaraq Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların 

kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən 

yığımlar üzrə də müvafiq dəqiqləşdirilmələr aparılmamışdır.  

 
   

3.2.6 Yenidən baxılan dövlət büdcəsinin layihəsində Dövlət Gömrük Komitəsi 

üzrə proqnoz  artırılmaqla nəzərdə tutulmuş, Hesablama Palatası hesabat dövründə 

olan və yüksəlməkdə davam edən idxal inflyasiyası gözləntilərini, eləcə də dövlət 

büdcəsi xərcləri vasitəsilə dövlət idxalının artım imkanlarını diqqətə alaraq 

proqnozdan əlavə potensialın mövcudluğu qənaətindədir. 

DGK xətti ilə təmin edilən gəlirlər 8,1% artırılmaqla yenilənmiş proqnoz 4605,0 mln. manat 

müəyyən edilməklə 345,0 mln. manat əlavə artım nəzərdə tutulmuş, artımın əsas hissəsi ƏDV üzrə 

proqnozlaşdırılmışdır. Operativ məlumatlara əsasən, 2022-ci ilin yanvar-may aylarında  DGK xətti 

ilə dövlət büdcəsinə 2063,8 mln. manat vəsait daxil olmuşdur ki, bu da proqnozla müqayisədə 344,4 

mln. manat çoxdur. 

 Təqdim edilmiş məlumatlara əsasən DGK xətti ilə ƏDV üzrə yenidən baxılma zamanı ilkin 

təsdiq edilmiş məbləğ cəmi 175,0 mln. manat və ya 6,0% artırılmaqla yenilənmiş proqnoz 3085,0  

mln. manat müəyyənləşdirilmişdir. 2022-ci ilin ilk 5 ayında icra proqnozdan 298,1 mln. manat çox 

olmaqla 1472,6 mln. manat təşkil etmişdir ki (ilkin təsdiq edilmiş məbləğin 50,6%-i), bu da yenidən 

baxılan layihədə nəzərdə tutulan artımdan daha çox icranın ilk 5 ayda gömrük orqanları xətti ilə artıq 

təmin olunduğunu göstərir (Şəkil 6). 

Şəkil 6. DGK xətti ilə təmin edilən ƏDV üzrə yanvar-may aylarında proqnozla müqayisədə artıq icra 
məbləği, mln. manatla  

 
Şəkil müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir.  
  

 Eyni zamanda, cari ilin ilk 3 ayında idxal inflyasiyasının 20,0% olduğunu, beynəlxalq təşkilatlar 

tərəfindən proqnozlara əsasən növbəti aylarda da inflyasiya gözləntilərinin yüksək olmasını, cari ilin 

sonuna gözlənilən idxalın artacağını, həmçinin yenidən baxılma zamanı əsaslı, o cümlədən 

investisiya xərclərində artımın nəzərdə tutulmasını (bu xərclərin bir hissəsinin dövlət idxalına artırıcı 

təsirə malik olmasını), eyni zamanda ƏVQ xərclərinin əsas hissəsinin ilin son aylarında icrasının 

gözlənilməsini diqqətə alaraq yenidən baxılma zamanı DGK xətti ilə ƏDV üzrə nəzərdə tutulmuş 

dəyişikliklərdən əlavə potensialın olduğunu deməyə əsas verir.   
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3.2.7 Hesablama Palatası “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununun tələblərini, eyni zamanda 2022-ci ilin yenidən baxılan 

dövlət büdcəsi layihəsində qalıq vəsaitlərdən dövlət büdcəsinə vəsaitin köçürülməsi 

ilə bağlı nəzərdə tutulan dəyişikliyi diqqətə alaraq qalıq vəsaitlərdən dövlət 

büdcəsinin gəlirləri üzrə əlavə potensialın olması qənaətindədir. 

Təqdim edilmiş məlumatlara əsasən, yenidən baxılan dövlət büdcəsinin layihəsində müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondlarının 2022-ci ilin əvvəlinə 

formalaşmış 183,3 mln. manat qalıq vəsaitlərin gəlirlərə aid edilməsi nəzərdə tutulmuşdur.  Belə ki, 

1 yanvar tarixinə “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun vəsaitinin qalığı üzrə 181,0 mln. 

manat və “Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə dövlət fondu”nun vəsaitinin qalığı üzrə 2,3 mln. manat 

müvafiq fondların 2022-ci il üçün gəlirlərinə aid edilməklə dövlət büdcəsinin gəlir parametrinə daxil 

edilmişdir. Qeyd edək ki, məqsədli büdcə fondlarının qalıqlarının gəlirlərə aid edilməsi vacibliyi 

Hesablama Palatasının rəylərində şərh edilmişdir. 

 “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 5.4-cü maddəsinə 

əsasən müstəqil mədaxil mənbələrinə malik olan məqsədli büdcə fondlarının hesablarında ilin 

sonuna qalan istifadə olunmamış vəsait növbəti büdcə ilində onların gəlirlərinə daxil edilir. Lakin 

əvvəlki illərdə olduğu kimi,  2022-ci ildə də ETSN-nin fəaliyyət istiqamətlərinə aid edilən bütün fondlar 

üzrə qalıq vəsaitlər tam məbləğdə həmin fondların büdcə gəlirlərinə, eyni zamanda dövlət büdcəsinin 

gəlirlərinə aid edilməmişdir. Qeyd edək ki, müvafiq fondlar üzrə 2021-ci ilin sonuna qalıq 38,0 mln. 

manat təşkil etmişdir.  

Eyni zamanda, aprel ayının sonuna vahid xəzinə hesabının müstəqil kredit sərəncamçıları üzrə 

qalığına aid edilən büdcə təşkilatlarının depozit və tapşırıqlar hesabı üzrə qalıq əhəmiyyətli 

rəqəmlərlə ifadə edilmişdir. Belə ki, ilin əvvəli ilə müqayisədə azalsa da, aprel ayının sonuna bu 

hesab üzrə qalıq 563,6 mln. manat olmuşdur. Aparılan təhlillər bu istiqamətdə qalıqların bir 

hissəsinin  gəlirlərə aid edilməli olduğunu göstərir ki, bu da dövlət büdcəsinin qeyri-neft sektoru üzrə 

daxilolmalarında (xüsusilə sair gəlirləri üzrə) əlavə potensialın olduğunu deməyə əsas verir.  

Vahid xəzinə hesabının sərbəst qalığı ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatların təhlili göstərir ki, 

ilin ilk 4 ayında yerləşdirmədən kənarda əhəmiyyətli vəsaitlər saxlanılmışdır.  

 

 3.2.8 2022-ci ildə dövlət rüsumunun büdcədənkənar vəsaitlərə aid edilən 

hissəsinin ləğv edilərək tam məbləğdə büdcəyə köçürülməsi ilə bağlı 

qanunvericilikdə edilmiş dəyişikliklər fonunda yenidən baxılan layihədə 

büdcədənkənar gəlirlərin ötən ilin faktiki və cari ilin təsdiq edilmiş göstəriciləri ilə 

müqayisədə artıq nəzərdə tutulması büdcədənkənar gəlirlərin optimist ssenari üzrə 

proqnozlaşdırıldığını, həmçinin il ərzində sərbəst qalıqdan büdcədənkənar gəlirlərə 

vəsait aid ediləcəyini deməyə əsas verir. 

 Təqdim edilmiş məlumatlara əsasən 2022-ci ildə büdcə təşkilatlarının büdcədənkənar 

daxilolmaları üzrə təsdiq edilmiş məbləğ 74,0 mln. manat artırılmaqla 834,0 mln. manat məbləğində 
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nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, yenidən baxılan dövlət büdcəsinin layihəsində müvafiq istiqamət üzrə 

artırılan məbləğ təsdiq edilmiş büdcə göstəricisinə nisbətən büdcədənkənar daxilolmaların 

ümumilikdə 2 istiqamət üzrə 62,4 mln. manat azaldılması, 11 istiqamət üzrə isə 136,4 mln. manat 

artırılması hesabına formalaşmışdır. 

 Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin cari il üçün 

büdcədənkənar vəsaitlərinin 52,0 mln. manat qədər azaldılaraq sair daxilolmalara aid edilməsi və 

digər büdcə təşkilatları üzrə gözlənilən daxilolmalar üzrə proqnoza 10,4 mln. manat məbləğində 

azalma istiqamətində edilən düzəliş yenidən baxılan layihədə azaldılan məbləği formaldırmışdır. 

Artırılan məbləğ isə 10 qurum və 1 istiqamət üzrə büdcədənkənar vəsaitlərin proqnozlarında 

edilmiş dəyişiklik əsasında formalaşdırmışdır. Əsas artım Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat 

Nazirliyi üzrə nəzərdə tutulur. Yenidən baxılan layihədə vergi orqanlarının xətti ilə toplanan sair 

daxilolmalar üzrə proqnozlarda dəyişikliklərin edilməməsi fonunda büdcədənkənar gəlirlər üzrə 

nəzərdə tutulmuş artım Vergi Məcəlləsinin 22-1.3-cü maddəsinə əsasən əvvəlki il üçün Azərbaycan 

Respublikasının dövlət büdcəsi haqqında qanunu ilə təsdiq edilən dövlət büdcəsinin gəlirləri üzrə 

vergi orqanlarının xətti ilə dövlət büdcəsinə nəzərdə tutulan daxilolmalardan artıq daxil olan vəsait 

hesabına İqtisadiyyat Nazirliyinin büdcədənkənar gəlirlərinə vəsaitin köçürülməsi ilə əlaqələndirilə 

bilər. 

Ümumiyyətlə qanunvericilikdə edilmiş dəyişikliklərdən sonra rüsumun tam məbləğdə birbaşa 

dövlət büdcəsinin gəlirlərinə aid edilməsi fonunda büdcədənkənar gəlirlərin 2021-ci ilin icra edilmiş 

göstəricisinə nisbətən 221,1 mln. manat artırılması əvvəlki illərdə olduğu kimi büdcədənkənar gəlirlər 

üzrə optimist ssenari üzrə proqnozların verildiyini deməyə əsas verir. 
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IV BÖLMƏ. DÖVLƏT BÜDCƏSİ XƏRCLƏRİNİN TƏHLİLİ 

4.1 2022-ci ilin hesabat dövrü üçün dövlət büdcəsi xərclərinin icra vəziyyəti 

 

4.1.1 2022-ci ilin ilk 5 ayı ərzində dövlət büdcəsi xərclərinin aylar üzrə təsdiq 

edilmiş və faktiki icra məbləğləri arasında fərqlər müşahidə edilmiş, proqnozla 

müqayisədə ən yüksək icra göstəricisi mart ayında qeydə alınmışdır. 

2022-ci ilin yanvar, fevral və may aylarında xərclərin icrası proqnozdan az, mart və aprel 

aylarında isə çox olmuşdur (Şəkil 7 ) . 

Qeyd olunan dövr ərzində dövlət büdcəsinin xərcləri üzrə icranın proqnozdan ən çox aşağı 

olduğu göstərici 363,1 mln. manat təşkil etməklə yanvar ayında müşahidə edilmişdir. Belə ki, yanvar 

ayı üçün dövlət büdcəsi xərclərinin rüblər və aylar üzrə bölgüsü ilə müəyyən edilmiş göstərici 4,5% 

olsa da, faktiki göstərici təsdiq edilmiş bölgüdən 1,2 faiz bəndi az olmaqla 3,3% təşkil etmişdir. 

İcranın proqnozu ən çox üstələdiyi göstərici 651,5 mln. manat olmaqla mart ayında müşahidə 

edilmişdir. Belə ki, mart ayı üçün dövlət büdcəsi xərclərinin rüblər və aylar üzrə bölgüsü ilə müəyyən 

edilmiş göstərici 7,7% olsa da, faktiki göstərici təsdiq edilmiş bölgüdən 2,2 faiz bəndi çox olmaqla 

9,9% təşkil etmişdir.  
 

Şəkil 7. 2022-ci ilin yanvar-may aylarında dövlət büdcəsi xərclərinin proqnoz və faktiki icra göstəriciləri 

barədə məlumat 

 

Şəkil müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib olunmuşdur. 

 
4.2 2022-ci ilin yenidən baxılan dövlət büdcəsinin xərcləri 

4.2.1.Yenidən baxılan qanun layihəsinə əsasən 2022-ci ilin dövlət büdcəsi 

xərclərinin funksional təsnifatın 1 bölməsi istisna olmaqla digər bütün bölmələr üzrə 

məbləğinin artırılması (bəzilər üzrə cüzi) nəzərdə tutulmuş, mütləq ifadədə ən böyük 

artım “İqtisadi fəaliyyət” bölməsi üzrə proqnozlaşdırılmışdır. 

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

Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsinə əsasən 
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dövlət büdcəsi xərclərinin məbləği 32303,8 mln. manat nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da ilkin təyinatla 

müqayisədə 8,1% çoxdur.  

Təqdim edilmiş məlumatların təhlili funksional təsnifatın 1 bölməsi istisna olmaqla, digər bütün 

bölmələr üzrə cari ilin dövlət büdcəsi xərclərinin artırılmasının proqnozlaşdırıldığını göstərir (Şəkil 8). 

İlkin təyinatla müqayisədə mütləq ifadədə ən böyük artım 1120,8 mln. manat olmaqla “İqtisadi 

fəaliyyət”, nisbi ifadədə ən böyük artım isə 38,6% olmaqla “Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər” 

bölmələri üzrə nəzərdə tutulmuşdur. Yenidən baxılma zamanı ilkin təyinat məbləği azaldılmış 

yeganə bölmə olan “Səhiyyə” bölməsi üzrə xərclər 1708,8 mln.  manat nəzərdə tutulmuşdur ki, bu 

da ilkin təyinat məbləğindən 79,8 mln. manat və yaxud 4,5% azdır.  

Şəkil 8. 2022-ci ilin dövlət büdcəsi xərclərinin funksional təsnifatın bölmələri üzrə təsdiq edilmiş və 

yenidən baxılan məbləğləri, mln. manatla 

 

 

1 Ümumi dövlət xidmətləri 5 Səhiyyə 9 Kənd təsərrüfatı 

2 Müdafiə və milli təhlükəsizlik 6 Sosial müdafiə və sosial təminat 10 
Ətraf mühitin 

mühafizəsi 

3 
Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-

mühafizə və pokurorluq 
7 

Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, 

bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və 

bu qəbildən olan digər fəaliyyət 

11 İqtisadi fəaliyyət 

4 Təhsil 8 Mənzil və kommunal təsərrüfatı 12 
Əsas bölmələrə aid 

edilməyən xidmətlər 

Şəkil müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

Qeyd edək ki, təqdim edilmiş məlumatlara əsasən “İqtisadi fəaliyyət” bölməsi üzrə artımın əsas 

səbəbi dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya), işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən 

qurulması və bərpası, eləcə də iqtisadi fəaliyyət ilə bağlı digər xidmətlər üzrə xərclərin müvafiq olaraq 

496,6 mln. manat, 470,0 mln. manat və 155,8 mln. manat artımı ilə əlaqədardır. “Əsas bölmələrə aid 

edilməyən xidmətlər” bölməsi üzrə artım “Avtomobil yolları” Məqsədli Büdcə Fondu üzrə xərclərin 

350,0 mln. manat, sosial-iqtisadi və digər tədbirlər üzrə xərclərin isə 194,4 mln. manat artırılması 

hesabınadır. 

2022-ci ilin dövlət büdcəsi xərclərinin ilk 5 ay ərzində icra göstəricilərinə nəzər salsaq, 

funksional təsnifatın “Ümumi dövlət xidmətləri”, “Müdafiə və milli təhlükəsizlik”, “Təhsil”, “Səhiyyə” və 

“İqtisadi fəaliyyət” bölmələri istisna olmaqla, digər bütün bölmələr üzrə icra səviyyəsinin ilkin 

proqnozla müqayisədə az olduğunu deyə bilərik. Yanvar-may ayları üzrə ən aşağı icra səviyyəsi 

0.0

1000.0

2000.0

3000.0

4000.0

5000.0

6000.0

7000.0

8000.0

1-ci 
bölmə

2-ci 
bölmə

3-cü 
bölmə

4-cü 
bölmə

5-ci 
bölmə

6-cı 
bölmə

7-ci 
bölmə

8-ci 
bölmə

9-cu 
bölmə

10-cu 
bölmə

11-ci 
bölmə

12-ci 
bölmə

İlkin təyinat Dürüstləşmiş təyinat 5 aylıq icra



Dövlət büdcəsinin yenidən baxılan layihəsinə rəy                                                             2022         

24 

“Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər” (63,0%) və “Ətraf mühitin mühafizəsi” (68,7%) bölmələri 

üzrədir ki, həmin bölmələr üzrə xərclərin yenidən baxılma zamanı müvafiq olaraq 546,7 mln. manat 

(38,6%) və 5,9 mln. manat (2,1%) artırılması nəzərdə tutulur.  

Yuxarıda qeyd edilənlər ilin sonunda funksional təsnifatın bəzi bölmələri üzrə icra göstəricisinin 

yenidən baxılmış məbləğlərdən az olacağını deməyə imkan verir. 

 
 

 

4.2.2 Yenidən baxılan dövlət büdcəsinin layihəsində əsaslı xərclərin məbləğində 

əhəmiyyətli artımın nəzərdə tutulması nəticəsində dövlət büdcəsində cari xərclərin və 

dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclərin payında təsdiq edilmiş büdcənin göstəricisinə 

nisbətən azalma, əsaslı xərclərdə isə artım proqnozlaşdırılmışdır. 

2022-ci il yenidən baxılmış dövlət büdcəsinin xərclərinin strukturunda cari xərclərə ümumi 

xərclərin 62,7%-nin və ya 20246,5 mln. manatın,  əsaslı xərclərə ümumi xərclərin 31,8%-nin və ya 

10265,3 mln. manatın, dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclərə 5,5%-nin və ya 1792,0 mln. manatın 

yönəldilməsi nəzərdə tutulmuşdur.  

Qeyd edək ki, təsdiq edilmiş göstəricilərə nisbətən cari xərclərin 195,6 mln. manat, əsaslı 

xərclərin 2229,2 mln. manat artımı, borca xidmət xərclərinin isə sabit saxlanılması 

proqnozlaşdırılmışdır.  

Yenidən baxılacaq dövlət büdcəsində xərclərə edilən dəyişikliklər ümumi xərclərdə müvafiq 

istiqamətlərin payına da təsir etmiş, əsaslı xərclərin xüsusi çəkisi 4,9 faiz bəndi artımla, cari xərclərin 

və dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclərin xüsusi çəkisi isə müvafiq olaraq 4,4 faiz bəndi və 0,5 faiz 

bəndi azalma ilə proqnozlaşdırılmışdır. 

Qeyd edək ki, cari xərclərdə nəzərdə tutulmuş artım əsasən ərzaq təhlükəsizliyi ehtiyatının 

yaradılması və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət 

büdcəsinin maliyyə öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş transfertin artırılması 

ilə əlaqədardır. 

 

4.2.3. Hesablama Palatası aparılan təhlilin nəticələrinə əsaslanaraq 2022-ci ilin 

yenidən baxılan dövlət büdcəsi layihəsində nəzərdə tutulan müdafiə olunan xərc 

maddələrinin qeyri-neft gəlirləri hesabına təmin olunma səviyyəsinin ilkin təsdiq 

edilmiş büdcə ilə müqayisədə artdığını qeyd edir. 

Hesablama Palatası tərəfindən 2012-2022-ci illərdə dövlət büdcəsinin qeyri-neft gəlirləri və 

müdafiə olunan xərc maddələri üzrə xərclərin təhlili aparılmış, 2020 və 2022-ci illər istisna olmaqla, 

digər illərdə dövlət büdcəsinin qeyri-neft gəlirlərinin müdafiə olunan xərc maddələri üzrə xərcləri 

üstələdiyi müəyyən edilmişdir (Şəkil 9). Lakin bir müsbət məqam qeyd edilməlidir ki, 2022-ci il üçün 

ilkin təsdiq edilmiş büdcədə müdafiə olunan xərc maddələri üzrə xərclərin qeyri-neft gəlirləri 

hesabına təmin olunma səviyyəsi 89,4% təşkil etsə də, yenidən baxılmış dövlət büdcəsində qeyri-

neft gəlirlərinin artımı nəticəsində bu göstərici yüksələrək 99,8% səviyyəsində 

proqnozlaşdırılmışdır.  
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Şəkil 9. 2012-2022-ci illərdə dövlət büdcəsinin qeyri-neft gəlirlərinin və müdafiə olunan xərc maddələri 

üzrə xərclərin məbləği, mln. manatla 

 

Şəkil müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 
 

4.2.4 Yenidən baxılan dövlət büdcəsinin layihəsində DSMF üzrə gəlir və xərclərin 

proqnozu 5,7% artırılmaqla nəzərdə tutulmuş, Hesablama Palatası cari ilin ötən 

dövrünün faktiki nəticələrinin təhlilinə əsaslanmaqla, eyni zamanda dövlət 

xərcləmələri üzrə nəzərdə tutulmuş artımların sosial sığorta haqlarına müsbət təsir 

imkanlarını diqqətə alaraq balanslaşdırılma üçün ayrılan vəsaitə zərurətin daha az 

olacağı qənaətinə gəlmişdir. 

Təqdim edilmiş məlumatlara əsasən DSMF üzrə gəlir və xərclərin məbləği yenidən baxılma 

zamanı 299,5 mln. manat artırılmaqla 5606,3 mln. manat müəyyənləşdirilmişdir.   

Qeyd edək ki, müvafiq məbləğin daxilində qeyri-büdcə sektoru üzrə məcburi dövlət sosial 

sığorta haqları üzrə daxilolma məbləği 227,4 mln. manat artırılaraq 2666,2 mln.  manata çatdırılır. 

Məlumatlara əsasən ilk 5 ayda müvafiq mənbə üzrə daxilolma 1150,4 mln. manat olmaqla (ilkin 

təsdiq edilmiş məbləğin 47,2%-i) proqnozu 195,3 mln. manat üstələmişdir ki, bu da yenidən baxılma 

zamanı artırılan məbləğin əsas hissəsinin (86%) ilk 5 ayda artıq icra olunduğunu deməyə əsas verir.  

Müvafiq tendensiyanın növbəti aylarda da davam edə biləcəyini,  bundan əlavə, qeyri-neft 

ÜDM-in proqnozundakı əhəmiyyətli artım, həmçinin yenidən baxılma zamanı əsaslı, o cümlədən 

investisiya xərclərində artımın nəzərdə tutulması, həmin xərclər üzrə əmək haqqı xərclərinin 

təxminən (KDMN üzrə məlumat bazasının emalı) 10-15% olması DSMF üzrə sosial sığorta haqları 

üzrə əlavə potensialın olduğunu deməyə əsas verir.  Bu isə öz növbəsində dövlət büdcəsindən 

DSMF-nin büdcəsinin balanslaşdırılması üçün nəzərdə tutulan artıma tam zərurət yaranmayacağı 

ilə bağlı ehtimalları formalaşdırır. 

Bundan əlavə təsdiq edilmiş büdcə ilə müqayisədə yenidən baxılan layihədə əməkhaqqı 

xərcləri azaldılsa da, MDSS üzrə ödənişlər artımla nəzərdə tutulmuşdur. Lakin DSMF-in büdcəsinə 
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yenidən baxılma ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatlarda aidiyyəti sahə üzrə azalma 

proqnozlaşdırılmışdır ki, bu uyğunsuzluqlarla bağlı əlavə dəqiqləşməyə zərurət mövcuddur. 
 

 

 4.2.5 Əsaslı xərclər üzrə nəzərdə tutulmuş artımın əsas hissəsini infrastruktur 

layihələri təşkil etmiş, cari ilin ötən dövrü və əvvəlki illər üzrə əsaslı vəsait qoyuluşu 

xərclərinin icra vəziyyəti diqqətə alınaraq 2022-ci ildə bu xərclərin tam reallaşması ilə 

bağlı risklərin mövcudluğu qənaətinə gəlinmişdir. 

 Dövlət büdcəsinin yenidən baxılan layihəsi üzrə təqdim edilmiş məlumatların təhlili göstərir ki, 

əsaslı xərclər üzrə artımın əsas hissəsini xüsusi müdafiə təyinatlı layihələr və tədbirlər üzrə 580,0 

mln. manat, dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üzrə 496,6 mln. manat, işğaldan azad olunmuş ərazilərin 

yenidənqurulması və bərpası ilə bağlı 470,0 mln. manat,  “Avtomobil yolları” Məqsədli Büdcə Fondu 

üzrə 350,0 mln. manat, nizamnamə kapitalının artırılması üçün 163,0 mln. manat, digər əsaslı xərclər 

üzrə 169,6 mln. manat təşkil etmişdir. 

 Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərcləri üzrə ilin 5 ayında illik proqnozun 29,3% icra olunması, 

xüsusilə bu xərclərə aid edilən xarici kreditor qurumlarla birgə maliyyələşmə əsasında həyata 

keçirilən layihələr üzrə kreditlərin icra məbləğinin illik proqnozun 10,3%-ni təşkil etməsi, eyni 

zamanda əvvəlki illərdə müvafiq xərclərin icra vəziyyəti yenidən baxılma zamanı artırılmış məbləğlər 

də nəzərə alınmaqla xərclərin tam reallaşmayacağı barədə qənaətə gəlməyə imkan verir. Müvafiq 

xərclər üzrə il sonuna doğru xərclərin əhəmiyyətli hissəsinin icrası isə qabaqcadan ödənişlərin 

artımına səbəb ola bilər. 

Qeyd edək ki, müvafiq xərclərin icra vəziyyətinin aşağı olması 2021-ci ilin dövlət büdcəsinin 

icrasına dair Hesablama Palatasının rəyində şərh edilmişdir. 

 

4.2.6 Hesablama Palatası dövlət büdcəsinin layihəsi ilə birlikdə təqdim edilmiş 

məlumatların təhlilinə əsaslanaraq bölüşdürülməmiş (bloklanmış) xərclərin bir 

hissəsinin dövlət büdcəsinə yenidən baxılma zamanı qurumlar üzrə bölgüsünün 

həyata keçirildiyini qeyd edir. 

Təqdim edilmiş məlumatların təhlili bölüşdürülməmiş xərc istiqamətinə aid edilən “Əməkhaqqı, 

pensiya, təqaüd, sosial müavinət və digər sosial ödənişlərin artımı” adlı xərc istiqamətinin bir 

hissəsinin dövlət büdcəsinin yenidən baxılan layihəsində qurumlar üzrə bölüşdürüldüyünü qeyd 

etmək imkanı verir. Xatırladaq ki, xərclərin konkret icraçılar üzrə göstərilməsinin vacibliyi Hesablama 

Palatasının 2022-ci il dövlət büdcəsinin layihəsində şərh edilmiş, bloklanmış xərclərin icra 

prosesində neqativ hallara yol aça biləcəyi qeyd edilmişdir.  

Bundan başqa, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarları ilə bəzi istiqamətlər üzrə 

bölüşdürülməmiş xərclərin (Məsələn, dövlət sifarişi ilə ali təhsilin maliyyələşdirilməsi və təhsil 

sahəsində digər tədbirlər)  bir hissəsi cari ilin ötən dövründə qurumlar üzrə bölüşdürülsə də, həmin 

xərclər yenidən baxılan layihədə qurum üzrə deyil, bölüşdürülməmiş xərc kimi göstərilmişdir.  
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Bununla yanaşı, təqdim edilmiş məlumatların təhlili yenidən baxılan layihədə bölüşdürülməmiş 

xərclərin məbləğinin təsdiq edilmiş büdcədəki göstərici ilə müqayisədə azaldıldığını göstərsə də, bu 

xərclər əhəmiyyətli məbləğlərlə (ümumi xərclərin 10%-dən çox) ifadə edilir. Qeyd edək ki, bu kimi 

xərclərə zərurətin yaranmasının səbəblərindən biri vəsaitlərin ehtiyat kimi nəzərdə tutularaq il 

ərzində planlaşdırıla bilinməyən xərclərin maliyyələşdirilməsinə yönəldilməsidir. Lakin əvvəlki 

rəylərdə də qeyd etdiyimiz kimi, bu xərclərin istifadə istiqamətləri barədə məlumatların verilməməsi 

il ərzində bu xərclərin yerləşdiyi funksional və iqtisadi təsnifatın təyinatına aid edilməyən və adına 

uyğun olmayan istiqamətlər üzrə istifadə hallarına yol açır.  Eyni zamanda, bəzi hallarda bu xərclər 

icra prosesində əvvəlcədən (layihələndirmə zamanı) nəzərdə tutula bilən istiqamətlərə yönəldilir.  

 

4.2.7 Hesablama Palatası tərəfindən 2022-ci il dövlət büdcəsinin layihəsi üzrə 

qeyd edilmiş bir sıra uyğunsuzluqlar təsdiq edilmiş dövlət büdcəsində nəzərə 

alınmaqla yenidən baxılan layihədə düzgün istiqamətdə proqnozlaşdırılmışdır. 

2022-ci il dövlət büdcəsinin layihəsində xərclərin VBT-yə uyğun müvafiq istiqamətdə 

proqnozlaşdırılması ilə bağlı bir sıra uyğunsuzluqlar 2022-ci ilin təsdiq edilmiş dövlət büdcəsində 

aradan qaldırılmış, yenidən baxılan layihədə də VBT-nin müəyyən etdiyi istiqamətlər üzrə 

proqnozlaşdırılmışdır. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak 

Məsələləri Dövlət Xidməti üzrə “Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin təşkili və mülkiyyət hüquqlarının 

qorunması” ilə bağlı, bir sıra dövlət orqanlarının tabeliyindəki Tədris Mərkəzləri üzrə funksional 

təsnifatda uyğunsuzluqların, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına və Qoşulmama Hərəkatına üzv 

dövlətlərin vətəndaşlarına Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrində təhsil almaları 

üçün təhsil qrantlarının verilməsi, siyasi partiyalara verilən maliyyə yardımı, incəsənət xadimlərinə 

verilən mükafat ilə bağlı iqtisadi təsnifat üzrə uyğunsuzluqlar aradan qaldırılmışdır.  

Bununla belə, rəydə qeyd edilmiş bəzi uyğunsuzluqlar yenidən baxılan dövlət büdcəsinin 

layihəsində qalmaqdadır. 
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V BÖLMƏ. DÖVLƏT BÜDCƏSİNİN KƏSİRİ VƏ KƏSİRİN 

MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİNİN TƏHLİLİ 

5.1 2022-ci ilin hesabat dövrü üçün kəsirin icra vəziyyəti 

 

5.1.1 2022-ci ilin yanvar-may aylarında dövlət büdcəsi 2 ay defisitlə digər 3 ayda 

isə profisitlə icra edilmiş, dövlət büdcəsi balansının proqnoz və icra göstəriciləri 

arasında fərqlər izlənilmişdir. 

Qeyd olunan dövr ərzində dövlət büdcəsinin gəlir və xərclərinin təhlili göstərir ki, mart və may 

aylarında xərclər gəlirlərdən, digər 3 ayda isə gəlirlər xərclərdən daha çox olmuşdur (Şəkil 10). 

Şəkil 10. 2022-ci ilin yanvar-may aylarında dövlət büdcəsinin gəlir və xərcləri barədə məlumat 

 
Şəkil müvafiq məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib olunmuşdur. 
 

Şəkildən də göründüyü kimi, baxılan dövrdə dövlət büdcəsi balansının aylar üzrə proqnoz və 

faktiki icra məbləğləri fərqlənmiş, fevral ayında defisit proqnozlaşdırılmasına baxmayaraq, büdcə 

profisitlə icra edilmişdir. İcra edilmiş dövlət büdcəsi üzrə ən böyük profisit 1763,6 mln. manat olmaqla 

yanvar ayında, ən böyük defisit isə 560,8 mln. manat olmaqla mart ayında müşahidə edilmişdir.  

Ümumiyyətlə, 2022-ci ilin ilk 5 ayında dövlət büdcəsinin profisiti 1992,4 mln. manat təşkil 

etmişdir ki,  bu da həmin dövr üzrə proqnozlaşdırılmış profisitdən (846,2 mln. manat) 2,4 dəfə çoxdur. 

Dövlət büdcəsinin balansı üzrə artan yekunla hesablanan göstəricilərin kəsirin 

maliyyələşdirilməsi üzrə daxilolma məbləğləri ilə müqayisəsi fərqlərin mövcud olduğunu göstərir. 

Belə ki, hesabat ilinin yanvar-may ayları üzrə profisitin olmasına baxmayaraq, kəsirin maliyyələşmə 

mənbələri, o cümlədən daxili borclanmadan vəsait cəlb edilmişdir  (Şəkil 11). Cari yanvar-may 

aylarında kəsirin maliyyələşdirmə mənbələri üzrə özəlləşdirilmədən 17,6 mln. manat, borclanmadan 

184,8  mln. manat, xaricdən cəlb edilən kreditlər hesabına 61,0 mln. manat olmaqla ümumilikdə 

263,4 mln. manat cəlb edilmişdir. 
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Şəkil 11. 2022-ci ilin yanvar-may ayları üzrə artan yekunla hesablanan dövlət büdcəsinin balansı və 
kəsirin maliyyələşdirilməsi üzrə daxilolmaların icrası, mln. manatla 

 

Şəkil dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim edilmiş hesabat və göstəricilər əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib 
olunmuşdur. 

 
Qeyd edək ki, profisitin olması fonunda dövlət borclanmasının həyata keçirilməsi gələcək 

büdcələr üçün borca xidmətlə bağlı əlavə xidmət xərclərinin yaranmasına səbəb olur ki, bu bir daha 

vəsaitlərin idarəedilməsi üzrə maliyyə planlamasına dair mexanizmlərin təkmilləşdirilməsini zəruri 

edir. 

5.2 2022-ci ilin dövlət büdcəsinin yenidən baxılan kəsiri 

 
5.2.1 Hesablama Palatası 2022-ci ilin ilk 5 ayı üzrə dövlət büdcəsinin icrası ilə 

bağlı təqdim edilmiş məlumatların, o cümlədən son illərdə dövlət büdcəsinin icrasının 

təhlilinə əsaslanaraq cari ilin sonunda büdcə kəsirinin məbləğinin 

proqnozlaşdırıldığından az olacağı qənaətindədir. 

2022-ci ilin yenidən baxılacaq dövlət büdcəsi layihəsində dövlət büdcəsinin kəsirinin 43,0 mln. 

manat artırılaraq 3106,0 mln. manat olması nəzərdə tutulmuşdur. Kəsirin artımının 

maliyyələşdirilməsinin isə daxili borclanmadan cəlb olunan vəsait hesabına təmin ediləcəyi qeyd 

edilmişdir. 

Təqdim edilmiş məlumatlar və tərəfimizdən aparılan təhlillər əsasında qeyd etmək olar ki, cari 

ilin dövlət büdcəsinin 5 aylıq icra göstəricilərinə əsasən Dövlət Neft Fondundan dövlət büdcəsinə 

köçürülən transfert məbləğində kəsir müşahidə edilsə də, Dövlət Vergi Xidməti və Dövlət Gömrük 

Komitəsi üzrə nəzərdə tutulmuş məbləğdən əhəmiyyətli dərəcədə artıq yığımın olması, o cümlədən 

dövlət büdcəsinin digər mədaxil mənbələri üzrə proqnozların artıqlaması ilə icrası müvafiq dövrə 

büdcənin profisitli olmasını nəticələndirmişdir. Belə ki, cari ilin ilk 5 ayında dövlət büdcəsində 1992,4 

mln. manat profisit yaranmışdır ki, bu da proqnoza qarşı 1146,2 mln. manat və ya 2,4 dəfə çoxdur. 

Beləliklə, 2022-ci ilin 5 ayında büdcənin nəzərəçarpan profisitlə icra edilməsi, həmçinin son 

illərdə dövlət büdcəsi gəlirlərinin artıq, xərclərinin isə az icra edilməsi nəticəsində büdcə kəsirinin 

proqnozlaşdırıldığından aşağı olması və cari ildə də bu tendensiyanın davam etməsi ehtimalının 

yüksək olduğu nəzərə alınaraq 2022-ci ildə gözlənilən büdcə kəsirinin proqnozlaşdırıldığından aşağı 

olacağını, bunun da sərbəst qalıq vəsaitlərinin artımına şərait yaradacağını qeyd edə bilərik. 
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Yuxarıda qeyd olunan araşdırmaların və analitik təhlillərin nəticələrini 

ümumiləşdirərək, Hesablama Palatası belə qənaətə gəlir ki, Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisinə təqdim edilmiş “Azərbaycan Respublikasının 2022-ci 

il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik 

edilməsi barədə”  Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsi qanunvericiliyin 

müvafiq tələblərinə uyğun hazırlanmış və təqdim olunmuşdur. 

 

Hesablama Palatası, eyni zamanda, Rəydə dövlət büdcəsinin gəlirləri, xərcləri və 

dövlət büdcəsinin kəsiri ilə bağlı qeyd olunmuş məqamlar da nəzərə alınmaqla 

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

Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun layihəsinə baxılmasını tövsiyə edir. 

 

Rəy 16 iyun 2022-ci il tarixində Hesablama Palatası Kollegiyasında müzakirə 

edilərək təsdiq edilmişdir.  
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