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1 Ümumi baxış 

1.1 Büdcənin ümumi tendensiyaları 
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin təqdim etdiyi 2014-cü il üçün nəzərdə tutulmuş dövlət 
büdcəsinin gəlir və xərcləri fikrimizcə son illərin ən reallığı əks etdirən büdcəsidir. 18 milyard 384 
milyon manatlıq gəlirləri olan dövlət büdcəsindən 2014cü il ərzində 20 milyard 63 milyon manat xərc 
çıxandan sonra büdcə kəsiri 1 milyard 679 milyon manata bərabər olacaqdır. Maliyyə nazirliyinə 
əsasən bu da 58.57 milyardlıq Ümumi Daxili Məhsulun 2.87 faizini təşkil edəcəkdir. Dövlət büdcəsinin 
gəlir və xərcləri isə müvafiq olaraq ÜDM-in 31.40 və 34.30 faizlərin təşkil edəcəkdir. Dövlət 
büdcəsinin kəsiri istiqrazların çap olunması vasitəsilə maliyyələşdiriləcəkdir.  

Büdcə gəlirləri son illər ərzində ilk dəfə azalacaqdır. Azalma 4.05 faiz radələrində olacaq. Buna səbəb 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondundan (ARDNF) olan daxilolmaların azaldılmasıdır. Belə hal 
neft pulları ölkəyə axandan sonra ilk dəfə baş verir. Azalma 17.74 faiz miqdarındadır. Lakin buna 
baxmayaraq ARDNF xüsusi çəki etibarilə özünün liderlik mövqeyini qoruyur.  

ARDNF-ın gəlirləri ötən ilə nisbətən 1.6% və yaxud 191.2 milyon manat az olaraq 11.63 milyard 
manat proqnozlaşdırılır. Lakin, 2014-cü il üçün ARDNF-ın xərclərinin 11.3 milyard manat müəyyən 
edilməsi və ötən il olduğu kimi xərclərin gəlirləri üstələməməsi müsbət haldır. Xatırladaq ki, 2013-cü 
ilin büdcə layihəsində Neft Fondunun xərcləri gəlirlərindən 1.78 milyard manat artıq proqnozlaşdırılıb 
ki, bu hal həm büdcənin neftdən asılılığının artmasına və həm də neft vəsaitlərinin qorunub 
saxlanması prinsiplərinə zidd olub.  

1.2 Büdcənin makroiqtisadi parametrləri 
Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin (keçmiş İqtisadi İnkişaf Nazirliyi) 
hazırladığı Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və sosial inkişaf konsepsiyası və əsas makroiqtisadi 
proqnoz göstəricilərinə əsasən 2014 – cü ildə ölkə üzrə real iqtisadi artım 5,2 faiz və Ümum Daxili 
məhsul istehsalı bazar qiymətləri ilə 58,6 mlrd manat  təşkil edəcəkdir və bu da cari il üçün 4.5 faiz 
artım deməkdir: 

Azərbaycan Respublikasının 2013 və 2014-cü illər üzrə dövlət büdcəsinin göstəriciləri 

  2013 proqnoz 2014 proqnoz 2014/2013 faizlə 

  
mln manat ÜDM-də çəkisi mln manat ÜDM-də çəkisi 

  Gəlirlər 
19 154.00 34.20% 18 384.00 31.40 -4.02 

  

Xərclər 
19 810.00 35.30% 20 063.00 34.30 1.23 

  

Büdcə Kəsri 
-656.00 1.10% -1679.00 2.86 

 

  

Yuxarıda təqdim olunmuş cədvəldə göstərildiyi kimi, dövlət büdcəsinin gəlirləri 2013-cü ilə nisbətən 
2014-cü ildə 4.02 faiz azalma göstərmişdir, lakin dövlət büdcəsinin xərcləri isə 1.23 faiz artımla 
müşahidə olunur. Nəzərə alsaq ki, 2013-cü ilin ilk 11 ayının göstəricilərinə əsasən Ümumi Daxili 
Məhsul istehsalının artımı 5.4 faizdir, o zaman dövlət büdcəsinin defisitinin 2013-cü ilə nisbətən daha 
da artması arzu edilən deyildir. 

2014-cü ilin dövlət büdcəsindəki makroiqtisadi proqnozlar çox əhəmiyyətli yer tutur. Əldə olunan 
məlumatlara əsasən 2013-cü il üçün ÜDM artımı 4.20% nəzərdə tutulmuşdur. 2013-cü ilin ilk 9 ayı 
ərzində 5% radələrində artım tempindən bəhrələnən iqtisadiyyat üçün 4.20 faiz artım tempi 
konservativ olsa da təqdirə layiqdir. Yalnız 2014-cü ilin ÜDM ehtimali artım tempindəki optimistlik 
(5.2 faiz) narahatçılıq doğurur. Fikrimizcə azalan neft hasilatı fonunda və iqtisadiyyatın hələ neft 
sektorundan diversifikasiya olunmadığı bir dövrlərdə 5.2 faizlik artım əl çatılan olmaya bilər. Lakin 
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Dünya Bankının və Beynəlxalq Valyuta Fondunun 2014-cü il ərzində ÜDM-in artım tempini müvafiq 
olaraq 4.8% və 5.8% proqnozlaşdırması15.2%-ni reallığa uyğun edə bilər.  

Büdcə layihəsində nəzərdə tutulmuş neftin 1 barelinin qiyməti də narahatedici rəqəmlərdəndir. Bu 
rəqəm 2013-cü ildəki analoji rəqəminə nisbətən dəyişməsə də dünya bazarında neft fyuçerslərinin 
qiymətində azalma tendensiyasını nümayiş etdirir. Belə ki, müxtəlif ölkələrin ixrac etdikləri xam 
neftin gələcək qiymətləri 83-94 ABŞ dolları arasında dəyişilir. Bu fyuçerslərin Aprel 14 fyuçersləri 
olmasını nəzərə alsaq büdcə layihəsində neftin qiymətinin 100 dollar nəzərdə tutulması elə də 
ürəkaçan görünmür. Fyuçerslərin davamlı analizi göstərir ki, neftin qiymətinin 100 dollarlıq baryeri 
keçməsi 2014-cü il ərzində oktyabr ayından sonra gözlənilir. Belə ki hal-hazırda Oktyabr 14 
fyuçersləri 104 ABŞ dollarına satılır. Müqayisə üçün qeyd edək ki, 2012-ci ilin büdcə layihəsində 
neftin bir barelinin qiyməti 80 ABŞ dolları nəzərdə tutulmuşdur.  

1.3 Azərbaycan Respublikası Dövlət Büdcəsinin şəffaflığı 
Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il üçün dövlət büdcəsinin şəffaflığını müqayisə etmək üçün 
Beynəlxalq Büdcə Partnyorluğu 2006-cı ildən etibarən hər iki ildən bir büdcə şəffaflığı sorğusunun 
analizinə müraciət etmək olar. Hər sorğuda müxtəlif sayda ölkələr iştirak etdiyi üçün ölkələrin 
sorğulardakı sıralanma ardıcıllığını müqayisə etmək məqsədəuyğun deyil. Buna görə illər üzrə 
şəffaflıq rəqəmlərinin müqayisəsi məntiqlidir. Keçirilmiş sorğulara əsasən Azərbaycan büdcəsinin 
şəffaflıq göstəriciləri 2006, 2008, 2010, 2012-ci illərdə 100 ballıq şkala üzrə 30, 37, 43 və 42 
olmuşdur.  Ən şəffaf büdcənin 100 ballıq göstəriciyə malik olmasını biləndən sonra 2006-2010-cu illər 
ərzində Azərbaycan büdcəsindəki şəffaflıq göstəricisinin artmasını iddia etmək olar. Lakin 2012-ci ilin 
sorğusu şəffaflıq göstəricini 1 vahid aşağı salmışdır. 

Müqayisə üçün qeyd edək ki, Gürcüstanın analoji göstəricisi 2006-08-ci illərdə qəfildən 34 baldan 53 
bala qalxsa da, sonrakı sorğular zamanı indeks 53 baldan 55 bala qalxmış və dəyişməmişdir. 
Rusiyanın büdcə şəffaflıq indeksi də 2006-2012-ci illər ərzində 47baldan 74 bala qədər qalxmışdır. 
Qazaxıstanın şəffaflıq indeksi 2006-08 ci illər arasında 43-dən 35-ə düşsə də növbəti 4 il ərzində 48 
bala qədər artmışdır. Ermənistan bu sorğularda iştirak etməyib. 

  

                                                           
1
 Dünya Bankının proqnozu: http://go.worldbank.org/MDUQDQHSP0 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun Proqnozu 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/weodata/index.aspx 
 

http://go.worldbank.org/MDUQDQHSP0
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2 Dövlət büdcəsinin gəlirləri 

2.1 Gəlirlərin ümumi tendensiyası 
Maliyyə nazirliyi 2014-cü il üçün dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 18,384 milyon manat və yaxud ötən 
ilin büdcə gəlirlərindən 775 milyon manat az proqnozlaşdırır. Qeyd edək ki, uzun müddət mütəmadi 
olaraq büdcə gəlirlərinin artımından sonra növbəti il üçün 4%-lik  azalmanın proqnozlaşdırılması 
əslində yaxşı xəbər sayıla bilməz. Lakin, nəzərə alsaq ki, büdcəyə neft fondundan transfertin 
məbləğinin ötən il ilə müqayisədə 2,013 milyon manat azaldılıb, bunun müqabilində dövlət büdcəsi 
gəlirlərinin 775 milyon manat azalması büdcəsinin neft sektorundan asılılığının azalması deməkdir. 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Büdcəsinin gəlirlə hissəsini formalaşdıran mənbələr aşağıdakı 
qrafikdə verilmişdir.  

 

Qrafikdən də göründüyü kimi dövlət büdcəsinin qeyri-neft sektorundan gəlirləri artmaqda davam 
edir. Belə ki həm vergilərin ödənişi, həm də gömrük tarifləri, həm də dövlət əmlakın icarəsindən 
gələn gəlirlər artacaqdır. Maliyyə nazirliyi özünün belə optimist proqnozunda daha çox vergi 
toplanışlarının faizini artırmaq yolu vergidən olan daxilolmaları artmasını nəzərə almışdır. Bu artıma 
nail olmaq üçün vergi partnyorluğu əvəzsiz rol oynayacaq. Lakin maraqlıdır ki, verilmiş statistikalara 
inansaq, vergi toplanışları adətən 1002 faizdən çox olur. Belə halda vergi toplanışının dərəcəsini 
artırmaq üçün əlavə lüzum yoxdur. Buna baxmayaraq İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi inanır ki, 
vergidən daxilolmalara həqiqətən artacaqdır. 2012-ci ilin III rübündə qəbul edilmiş sahibkarların 
dövlət orqanları tərəfindən lüzumsuz yoxlamalarının qarşısı almağı məqsəd götürən qanun 
sahibkarların gəlirlik göstəricilərinin yaxşılaşmasına və kölgə iqtisadiyyatının azaldılmasına səbəb 
olacaq ki, bu da vergidən olan daxilolmaların artması deməkdir.  

Dövlət Neft Fondundan daxilolmaların azaldılmasının səbəbi iqtisadiyyatın neft sektorundan 
şaxələndirilməsi istiqamətində atılmış ilkin addımlardır. Neft hasilatının və ixracatının azalması, 3-5% 
azalması fonunda belə bir dəyişiklik məntiqidir. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin fikrincə, bu 
dəyişiklik hətta gecişdirilmiş dəyişiklikdir. Ölkənin əvvəlki büdcə layihələrində də belə bir addımlar 
atılması ölkənin iqtisadiyyatından neft sektorunun qeyri-neft sektoruna təsirini azalda bilərdi. Məlum 
məsələdir ki, neft sektorunun gəlirlərinin azalması yalnız neft sektoruna deyil, neft gəlirlərindən 
bəhrələnən qeyri-neft layihələrinə də təsir edir. Bu səbəbdəndir ki,  neft fondundan olan daxilolmalar 
9,337 milyon manat və ya ötən ilin müvafiq proqnoz göstəricisi ilə müqayisədə17.74% (2,013 milyard 
manat) azdır.  

                                                           
2
 Analoji rəqəm 2013-cü ilin ilk 6 ayı ərzində il 107.7% olmuşdur. 
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Vergi ödənişlərinin artması məntiqi dövlət gömrük komitəsinin ödənişlərindəki ehtimal olunan 
9.42%-lik artıma da aiddir.  Bu gəlirlər, neft fondundan olan daxilolmalarla birlikdə büdcənin gəlir 
hissəsinin aşağıdakı faizlərlə formalaşdıracaqlar: 

Vurğulanmış səbəblərdən neft transferlərinin payı azaldılır. Bu addımın müsbətliyinə baxmayaraq 
dövlət sektorunun gəlirlərinin formalaşmasında qeyri neft sektorunun payının analizi göstərir ki, 
qeyri-neft sektoru hələ ki dövlət xərclərinin qarşılaya bilmir. Belə ki, 

dövlət Büdcəsinin ümumi gəlirlərinin və həmin daxilolmalar içərisində qeyri-neft sektorundan gələn 
gəlirlərin ÜDM-də xüsusi çəkisi aşağıdakı kimidir: 

Verilən qrafikdə ümumi büdcə gəlirlərin 
ÜDM-də payı 34.20% olması müsbət hal olsa 
da, ölkə iqtisadiyyatı neft-qaz sənayesi 
olmadan ələ alındıqda məlum olur ki, qeyri-
neft gəlirləri 6,245.0 mln olacaqdır və bu da 
ÜDM-də çəkisi 10.66% deməkdir. Nəticələr 
bizə onu deməyə əsas verir ki dövlət büdcəsi 
yalnız qeyri-neft gəlirləri yolu ilə hələ də tam 
formalaşdırılacaq səviyyədə deyildir. 

İlk öncə Vergilər nazirliyi xətti ilə daxil olan 
gəlirlərə nəzər salsaq, aydın şəkildə görmək 

mümkündür ki, hər il artan istiqamətdə davam inkişaf edir və Dövlət büdcəsinin əsas gəlir 
mənbələrindən biri olaraq çıxış etməkdədir. Bu zaman bir məsələ aydın şəkildə analiz edilməlidir: 
Vergi gəlirləri artdığı halda hansı səbəbdən büdcə gəlirləri azalmaqdadır? 

2.2 Vergilər Nazirliyin xətti ilə dövlət büdcəsinə olan daxilolmalar 
Vergilər Nazirliyi Vergilər 2012, 2013, 2014 –cü illər ərzində Dövlət Büdcə gəlirləri aşağıdakı qrafikdə 
göstərilmişdir. 

İndi isə vergilər Nazirliyi üzrə Dövlət 
büdcəsinə cəlb edilən vəsaitlərin ayrı 
ayrılıqda həm əyani şəkildə həm də izahlı 
analizinə keçək: 

Qeyd edək ki Vergilər nazirliyi üzrə daxil olan 
gəlirləri iki qrupda, daima artan gəlirlər 
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digəri isə azalma müşahidə olan gəlirlər olaraq iki qrupda yerləşdirək. Birinci qrupa, yəni gəlirlərdə 
artım müşahidə olunanlar: 

(a) Fiziki şəxslərin gəlir vergisi 
(b) Əlavə dəyər vergisi 
(c) Aksiz vergisi 
(d) Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi 
(e) Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi 
(f) Yol vergisi 
(g) Sadələşdirilmiş vergi 
(h) Dövlət rüsumu 
(i) Dövlət mülkiyyətində olan torpaqlardan* 
(j) Vergi olmayan sair gəlirlər 

Həmin Vergiləri qrafik olaraq təqdim etsək əyani şəkildə onların gəlirlərin formalaşmasında sahib 
olduqları payları aydın şəkildə görünəcəkdir: 

2014-cü il üzrə sadəcə artım göstərmiş Vergilərin tutduqları paylar: 

 

Qrafiklərin müşahidəsi göstərir ki Vergilər nazirliyi üzrə büdcəyə daxil olan vəsaitlər arasında hər 
zaman əlavə deyər vergisinin payı yüksək olmuşdur və hər il artan istiqamətdə inkişaf etməkdədir. 
İkinci sırada isə fiziki şəxslərin gəlir vergisi durmaqdadır.  

Vergilərin illər üzrə 2012 ci ili baza il olaraq qəbul edilərək artımını və eyni zamanda cari ilin ötən ilə 
nisbətdə artım tempini hesablamaqla vergi gəlirlərindəki dəyişikliklərin müşahidəsi və analizi 
mümkün olacaqdır: 

Vergi növləri 2013 2014 13'artım tempi 14' artım tempi 

1.1 Fiziki şəxslərin gəlir vergisi 8.45% 22.16% 1.08 112.00% 

1.3 Əlavə dəyər vergisi 24.74% 50.23% 1.24 1.2 

1.4 Aksiz vergisi 12.56% 53.52% 1.12 1.53 

1.5 Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi 13.73% 29.41% 1.13 1.13 

1.6 Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi 10.71% 71.43% 1.1 1.54 

1.7 Yol vergisi 25.00% 76.76% 1.25 1.41 

1.9 Sadələşdirilmiş vergi 21.88% 35.42% 1.21 1.11 

1.10 Dövlət rüsumu 9.52% 17.14% 1.09 1.06 

1.11 Dövlət Mülkiyyətində olan torpaqlardan* 9.09% 45.45% 1.09 1.33 
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1.13 Vergi olmayan sair gəlirlər 16.67% 33.33% 1.16 1.14 

 

Cədvəlin nəticələrindən də aydın olduğu kimi vergi gəlirlərində baza ilə nəzərən hər il artım 
müşahidə olunsa da bəzi növlərində məsələn, Əlavə dəyər vergisi, Sadələşdirilmiş vergi və Vergi 
olmayan sair gəlirlərin artım tempində azalma müşahidə olunmaqdadır. Lakin bu vəsaitlərin artım 
sürətinin nisbətən zəifləməsi Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin azalmasına bir başa təsiri olmadığından, 
Vergilər Nazirliyi üzrə gələn gəlirlərin həcmində azalmaların müşahidə olunduğu digər vergi növlərinə 
nəzər salaq, 

Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi: Mədən vergisi 

 

 

Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) 
qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxmaqla) ölkə daxili topdan satış qiyməti arasındakı fərqdən daxil olmalar:  

 

Qeyd etdiyimiz vergi növlərinin 2012 – ci ili baza il olaraq qəbul etməklə sonrakı illərdə necə 
deyişdiyini nəzərdən keçirək: 

  2013 2014 13'artım 
tempi 

14'artım 
tempi 

1.2 Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi 28.03% 24.55% 1.28 0.97 

1.8 Mədən vergisi -3.35% -7.35% 0.97 0.96 

1.12 Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən məhsullar* 15.44% -15.40% 1.15 0.85 

 

Cədvələ əsaslanaraq demək mümkündür ki, hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi Dövlət büdcəsinin 
gəlirlərinin əsas hissəsini təşkil etməkdədir, lakin son illərdə bu sahə üzrə daxil olan gəlirlərin həcmi 
azalmaqdadır.  Buna səbəb Maliyyə nazirliyinin hesabatlarına əsaslanaraq söyləmək mümkündür ki 
neft – qaz sektorunda hasilatın pay bölgüsü üzrə podratçı tərəflərin mənfəət vergilərində azalmalar 
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səbəb olmuşdur . Qeyri neft-qaz sektoru üzrə hüquqi şəxslərin mənfəət vergisinin məbləğində isə 
artım müşahidə olunmaqdadır. Əslində xüsusiləşdirilmiş şəkildə baxsaq, qeyri neft-qaz sektorunun 
inkişaf etdiyini görmək müsbət haldır və gələcək vəd edən bir tendensiyadır. Lakin büdcənin gəlir və 
xərc balansını qorumağı nəzərə alsaq o zaman qeyd etməliyik ki neft-qaz sektorundan asılılığın 
azaldılması zamanı gəlir və xərc nisbətinin ciddi şəkildə pozulmasına imkan yaranmaması üçün bu 
neft sektorunun da büdcə balansı nəzərə alınaraq tədricən Ümum Daxili Məhsulun istehsalında 
payının azalmasına çalışılmalıdır. Məlum olduğu kimi ilk dəfə 2014-cü ildə Dövlət büdcəsinin gəlirləri 
azalmağa başlamışdır, dolayısı ilə bu da əsasən neft sektorunun ölkə iqtisadiyyatında payının 
azalmasının səbəbidir. Təhlilə əsasən söyləmək mümkündür ki, digər neft sektorunun ölkə 
iqtisadiyyatında inkişafına nail olmağa çalışılan zaman, büdcə gəlirlərinə hələ də böyük təsiri olan 
neft sektorunun da azalmasına  sürətlə deyil tədricən nail olmaq lazımdır.  

Mədən vergisi üzrə gəlirlərin illər üzrə ardıcıl olaraq azalması görülməkdədir və bu azalma tempi də 
artmaqdadır. Bunun əsasən iki səbəbi vardır, bunlar xam neft və təbii qaz hasilatından əldə olunan 
vergilərdəki geriləmələrdir. Bir halda ki ölkə iqtisadiyyatının neft-qaz sektorundan asılılığının 
azaldılması əsas məqsəddir, o zaman istisnasız digər bütün sahələrin nəzarətdə saxlanılması və 
inkişaf etdirilməsi prioritet olmalıdır. 

2.3 Dövlət Gömrük Komitəsindən daxilolmalar 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Büdcəsinin formalaşmasında ikinci mənbə Dövlət Gömrük 
Komitəsi üzrə daxil olan Vergilərdir ki bu sahədə hər il artımlar müşahidə olunmaqdadır, belə ki 
həmin Vergilər sırasına: 

(a) Əlavə dəyər vergisi 
(b) Aksizlər 
(c) Gömrük rüsumları 
(d) Yol vergisi 

Yuxarıda qeyd olunan Vergilər üzrə 2012 – ci il baza il olaraq qəbul edib illik faiz artımlarını və hər 
birinin artım tempini aşağıdakı cədvəldə ki kimi verə bilərik : 

 2013 2014 13'artım 
tempi 

14'artım 
tempi 

2.1 Əlavə dəyər vergisi 13.05% 21.87% 1.13 1.08 

2.2 Aksizlər 5.06% 13.92% 1.05 1.08 

2.3 Gömrük rüsumları 23.02% 42.24% 1.23 1.15 

2.4 Yol vergisi 72.72% 1.82% 1.72 1.05 

 

Cədvəldə sıralanan göstəricilərə əsasən görmək mümkündür ki son iki il üçün Gömrük komitəsindən 
daxil olan vergi gəlirləri illər üzrə baza ilə əsasən artım göstərsə də əslində hər il bir öncə ki ilə görə 
artım tempində azalma göstərmişdir. Bu da həmin sahələr üzrə tətbiq olunan Vergilərin effektivliyə 
hansı dərəcədə təsir göstərdiyi sualını düşünməyə məcbur edir. 
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2.4 Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Büdcəsinin formalaşmasında en birinci olaraq Dövlət Neft 
Fondundan daxil olan transferlərdir. Ölkə iqtisadiyyatının qeyri – neft sektorunun inkişaf etdirilməsi 
və neft sektorundan asılılığı azaltmağın əsas götürüldüyü cari dövrdə diqqət etdiyimiz kimi Dövlət 
Neft Fondundan Daxil olan transferlərin məbləğində azalma müşahidə olunur. Bunun təsiri özünü 
Dövlət büdcəsinin kəsr ilə hesablanmasında göstərir ki bu da heç arzu edilən deyil. Əslində Dövlət 
büdcəsinin neft sektorundan gələn gəlirlərdən asılılığının azaldılması təqdirə layiq hal kimi qeyd 
olunsa da digər məqam isə transferlərin həcminin azalması büdcə gəlirlərinin kəskin azalmasına 
səbəb olmuşdur. Analizlərə əsasən təklif edərdik ki ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunun 
inkişafı təmin edilərkən və bu yolla Dövlət Büdcəsinə daxil olan gəlirlərin məbləğinə əsasən neft 
sektorundan transferlərin azaldılmasına diqqət yetirilsin. 

2.5 Dövlətin Əmlakının İcarəyə 

verilməsi 
Dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən gələn 
gəlirlər hər il olduğu kimi cari ildə də sabit olaraq 
qalacaqdır. Burada düşündürən bir sual odur ki , 
ölkə üzrə inflyasiya dərəcəsi nəzərə alınmadan, 
yəni qiymətlərin ümumi səviyyəsinin 
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yüksəlməsinin Dövlət əmlakının icarəyə verilməsi zamanı öz təsirini niyə göstərmir? 

Digər maraqlı fakt isə Dövlət büdcəsinin gəlirləri kimi 400 milyon manat məbləğində Büdcə 
təşkilatlarının büdcədən kənar gəlirləri göstərilmişdir. Bu gəlirlərin mənbələri haqda məlumatlar 
göstərilmədiyindən büdcənin şəffaflığı prinsipi nisbətən gözlənilmədiyi hiss olunur. Hətta bu 
gəlirlərin olmadığını qəbul etsək və Dövlət büdcəsinin keçmiş illərdəki gəlir mənbələrini sabit 
saxladığımız halda cari il üçün büdcə kəsri əhəmiyyətli dərəcədə artmış olacaqdı.  

2.6 Neft və qeyri-neft büdcə gəlirlər 
Vergilər Nazirliyinin xətti ilə dövlət büdcəsinə proqnozlaşdırılan daxil olmaların həcmi 7102,0 mln 
manat olacaqdır, bunun 2802,0 mln manatı və ya 39.5 faizi isə neft sektorunun payına düşəcəkdir. Bu 
zaman biz ümumilikdə dövlət büdcəsinin gəlirlərində neft sektorundan daxil olmaları cəmləşdirə 
bilərik, 

(a) Dövlət neft fondundan bir başa transferlər -  9337 mln manat 
(b) Vergilər Nazirliyi xətti ilə - 2802 mln manat   

Olaraq ələ alsaq o zaman 66 faizdən çoxu gəlirlərimizdə neft sektorunun payı özünü göstərəcəkdir. 
Bu yenə də büdcənin neftdən və dolayısı ilə enerji qiymətlərinin beynəlxalq bazarlardakı 
səviyyəsindən nə qədər asılı olması narahat edici məqamlardandır. 

Dövlət büdcəsinin gəlirləri ilə bağlı son  fikir onu bildirmək lazımdır ki, əgər büdcənin xərclərini cari, 
əsaslı xərclər və dövlət borcuna xidmətlə bağlı əsaslı xərclər olaraq üç hissəyə ayırsaq, o zaman bələ 
bir kiçik hesablama apararaq demək 
mümkündür ki, Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət Büdcəsinin qeyri-
neft büdcə gəlirləri ən yaxşı halda 
sadəcə cari xərclərin 57,34 faizini 
qarşılamaq iqtidarındadır. Bu isə o 
deməkdir ki neft gəlirləri olmadan büdcə 
özünün gəlir - xərc müqayisəsində gəlir 
mənbələrinin xərc istiqamətlərinin 
təmin edilməsində aciz 
qalmaqdadır.Azərbaycan 
Respublikasının regionlarının əksəriyyəti 
özlərinin xərclərini yerli gəlirləri 
vasitəsilə təmin etmək gücündə deyillər. 

Büdcə - vergi siyasətinin növbəti il üçün 

prioritetlərindən olan  “iqtisadiyyatın 

dayanıqlığının təmini” və “investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması” özünün gəlirlər və xərclər 

bölməsində qeyri – neft sektoruna qoyulan investisiyaların həcminin artması və beləliklə həmin 

sahədən daxil olan gəlirlərin ÜDM – də payının artmasına səbəb olacaqdır. Vergi gəlirlərindəki artım 

onların yığım əmsallarının artırılması hesabına və gözlənilir ki biznes mühitinin yaxşılaşdırılması 

hesabına bu sektorun ÜDM – də payının yüksəlməsi, dolayısı ilə daxil olacaq vergi gəlirlərinin də 

artacağı proqnozlardan nəticə olaraq görülməkdədir. 
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3 Dövlət Büdcəsinin xərcləri 

3.1 Xərclərin ümumi tendensiyası 
Aşağıdakı iki qrafikin analizindən belə qənaətə gəlmək olar ki, 2014-cü ilin büdcəsindən ən çox paya 
malik xərc  tipi sənaye, tikinti və faydalı qazıntılara sərf olunacaq xərclərdir. Sosial müdafiə xərcləri 
özünün 10.33 faizlik payı ilə sənaye, tikinti və faydalı qazıntıların 31.32 faizlik payından sonra ikinci 
yerdədir. Ümumi dövlət xərcləri və təhsil xərcləri özlərinin 8-9% payları ilə siyasını davam edirirlər. 
Maraqlıdır ki, ümumi dövlət xərcləri dedikdə qanunvericilik və icra hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə 
orqanlarının saxlanılması, beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq  təşkilatlara üzvlük haqqı xərcləri, AMEA 
və digər əlaqəli elm xərcləri, dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər, yerli  
büdcələrə, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya nəzərdə tutulur. 
Müdafiə xərclərinə 8.16% pay ayrılmışdır. İqtisadi fəaliyyətə dəstək və ipotekaya dəstək dövlət 
büdcəsində ən azı xüsusi çəkiyə malik elementlərdir. 

 

Bu xərclərin artım templəri də diqqəti çəkir. Belə ki, özünün 0.61 faizlik xüsusi çəkisinə baxmayaraq 
iqtisadi fəaliyyətə dəstək xərcləri özünün 18.99 faizlik artım tempi ilə liderlik edir. Sosial təminat və 
mənzil kommunal xərcləri də əhəmiyyətli artan xərclər arasındadır. Belə ki bu xərclərin hər biri 14 
faizdən çox artırılmışdır. Sənaye, tikinti və faydalı qazıntı xərcləri ən böyük xüsusi çəkiyə malik 
olmasına baxmayaraq 2014-cü il ərzində 9.41 faiz azaldılmışdır. Bu azalma və artma nəticə etibarilə 
ümumi büdcə xərclərini 1.07 faiz artırmışdır: Dövlət xərcləri 2013-cü ildən 2014-cü ilə qədər 19,850 
milyon manatdan  20,063 milyon manata qədər artırılmışdır. 

31.32%

13.31%

10.33%

9.95%

8.24%

8.16%

6.18%

3.62%

2.81%
2.28%

1.64% 1.55%
0.61% Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar
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Mənzil və kommunal təsərrüfatı

İqtisadi fəaliyyət
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3.2 Təhsil və elm xərcləri 
Təhsil və elm xərcləri 2014-cü ilin dövlət büdcəsinin xərc hissəsinin 8.97% təşkil edəcəkdir. Bu 9 
faizlik demək olar ki hamısı (8.24 faizi) təhsil xərclərinin payına düşür. Qalan 0.73% isə dövlətin elm 
xərcləri üçün nəzərdə tutduğu miqdardır. Mütləq şəkildə ifadə etsək, 1653.45 milyon manat təhsil 
xərcləri kimi, 146.82 milyon manat isə elm xərcləri kimi nəzərdə tutulmuşdur. Burada elm xərcləri 
deyərkən ümumi dövlət xərclərinin nəzdində elmi-tədqiqat fəaliyyəti dəstəkləmək, Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyasının fəaliyyətini dəstəkləmək üçünü xərclər, təhsil xərcləri deyildikdə isə büdcədən 
maliyyələşdirilən məktəbəqədər, orta, ali və internat məktəblərinin fəaliyyətini dəstəkləmək və 
həmçinin təhsil sahəsindəki tədqiqatları aparmaq üçün lazım olan xərclərin ödənilməsi nəzərdə 
tutulur.  

Maraqlı tendensiyadır ki, 2013-cü ildə cəmi xərclərdə payı azalan təhsil xərcləri, 2014-cü ilin 
büdcəsinin xərc hissəsində öz payını artırmışdır. Belə ki bu rəqəm 2013-cü il üçün 7.71 faiz, 2014-cü il 
üçün isə artaraq 8.24 faiz olmuşdur. Lakin ki bu rəqəm hələ də özünün 2012-ci ildəki büdcənin xərc 
hissəsində təhsil xərclərinin payından geri qalır. 2012-ci ildə təhsil xərcləri ümumi xərclərin 9.27 faiz-
ni təşkil edirdi. Eyni tendensiya elm xərclərində də müşahidə olunur. 2012-ci ildə ümumi xərclərdə 
0.72 faizlik paya malik olan elm xərcləri 2013-cü ildə azalaraq 0.66 faiz olsa da 2014-cü ildə öz 
gözlənilən artım tempinə malik olmuş və 2012-ci ilin göstəricisini 0.01 faiz bəndi üstələyərək 0.73% 
olmuşdur. Təhsil və elm xərclərinin artım tempi də ürək açan rəqəmlər ifadə edir: Təhsilə ayrılan 
xərclər 2013-cü ildəki 3.31 faizlik azalmadan sonra 2014-cü ildə 8.03 faiz artıma malik olmuşlar. Eyni 
tendensiya elm xərclərinə aiddir. Belə ki 2013-cü ildə 5.78 faiz artım elm xərcləri 2014-cü ildə artım 
tempini 7 faiz bəndi artıraraq 12.50 faizə qaldırmışdır.  
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Təhsil xərclərinin struktural analizi göstərir ki, ali təhsilin maliyyələşməsi üçün ayrılan məbləğ son üç 
ildə azaldılmışdır. Belə ki ali məktəblərin ümumi təhsil xərcləri arasındakı payı 2014-cü ildə 2013-cü 
ildəki 3.73 faizdən 2.61 faizə enmişdir. Bu rəqəm 2012-ci ildə 7.39 faiz olmuşdur. Bu azalma üç 
mənbədən qaynaqlanır. Dəftərxana və ləvazimat xərcləri 29.0 faiz azaldılmışdır.  Lakin dəftərxana 
xərclərinin bütün ali təhsil xərclərinin 0.19%  təşkil etdiyini nəzərə alsaq, bu ali təhsil xərclərinin 
payını  3.73 faizdən 2.61 faizə azaltmış 42.31%-lik azalma üçün əsaslı səbəb deyil.  Ali təhsil 
xərclərinin 87.86 faizini təşkil edən sair xərclərin 43.70% azaldılması ali təhsil xərclərindəki azalma 
üçün əsaslı səbəbdir. Maraqlıdır ki,  əvvəlki illərin büdcə layihələrində ali məktəblər üçün nəzərdə 
tutulan “bank xərcləri” və “sair xərclər” 2014-cü ilin büdcə layihəsində sıfır göstərilmişdir. Görünür 
Maliyyə Nazirliyi sair xərclərin təyinatları üzrə ayırmaqla büdcə şəffaflığını artırmaq istəyir. 

Azalma tendensiyası internat və xüsusi məktəblərdə, və texniki peşə məktəblərində də müşahidə 
olunur. Buna səbəb qeyri-maddi aktivlərin alışının azaldılmasıdır. Lakin Kənd təsərrüfatı texnikası və 
toxumlarına ayrılmış vəsait azaldılmayacaq. Maraqlıdır ki bu tip xərclərin azalması fonunda tədqiqat 
üçün ayrılan xərclərin və məktəbəqədər və ibtidai təhsilin payının artırılmışdır. 

Təhsil xərc elementlərin cəmi təhsil xərcindəki payı 2012 2013 2014 

məktəbəqədər və ibtidai təhsil 6.09% 9.53% 9.60% 

natamam və orta təhsil 46.76% 52.19% 51.47% 

internat və xüsusi məktəblər 3.25% 3.47% 2.61% 

texniki-peşə məktəbləri və liseylər 4.65% 5.30% 4.75% 

ali təhsil 7.39% 3.73% 2.00% 

təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar və digər xidmətlər 31.86% 25.78% 29.57% 

 

2012 2013 2014

Təhsil xərcləri, Sağ şkala 1,582.94 1,530.48 1,653.45 

Elm Xərcləri, sağ şkala 123.37 130.50 146.82 

Təhsil, Cəmi xərclərdə % 9.27% 7.71% 8.24%

Elm, Cəmi Xərcdə % 0.72% 0.66% 0.73%

Təhsil, Artım % -3.31% 8.03%

Elm, Artım % 5.78% 12.50%

-
200.00 
400.00 
600.00 
800.00 
1,000.00 
1,200.00 
1,400.00 
1,600.00 
1,800.00 

-6.00%
-4.00%
-2.00%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%

10.00%
12.00%
14.00%

Elm və Təhsil Xərcləri, mln AZN



İQTİSADİ VƏ SOSİAL İNKİŞAF MƏRKƏZİNİN AZƏRBAYCAN 
RESPUBLİKASININ 2014-CÜ İLİN DÖVLƏT BÜDCƏSİNƏ VERDİYİ RƏY 

      

Müəllif:  İSİM 
24səhifədən 14 –ci/ü/u 

 

İSİM İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi 
Yaxşı Tədqiqat, Yaxşı Siyasət, Yaxşı İslahat 

 

 

2012 2013 2014

Cəmi Xərclər, mln AZN 658.71 669.25 725.59

Artım Tempi, % 1.60% 8.42%

Cəmi xərcdə payı 3.86% 3.37% 3.62%
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3.3 Səhiyyə xərcləri 
2014-cü il ərzində səhiyyə sahəsində nəzərdə tutulmuş xərclər 7 faiz bəndi artırılaraq 725.59 milyon 
manata çatdırılacaqdır. Bu rəqəm 2012 və 2013-cü illərdə 658.71 milyon manat və 669.25 milyon 
manat olmuşdur. Maraqlıdır ki təhsil xərclərində 2013-cü il ərzində müşahidə olunan azalma tempi 
səhiyyə xərclərində görünmür. Əksin həm 2013, həm də 2014-cü illərdə səhiyyə xərcləri müvafiq 
olaraq 1.60 faiz və 8.42 faiz 
artmışdır. Bu artım tempi səhiyyə 
xərclərinin ümumi xərclər 
arasındakı payını 3.37 faizdən 
artıraraq 3.62 faizə çatdırmışdır. 
Müqayisə üçün qeyd edək ki, 
2012-ci ildə bu rəqəm 3.86 faiz 
olmuşdur. Lakin bununla 
bərabər, 2014-cü ildəki 8.42 
faizlik artım tempi səhiyyə 
xərclərinin payını 2012-ci ildəki 
payına çatdıra bilməmişdir. 

Səhiyyə xərclərinin struktural 
analizi göstərir ki, səhiyyə 
xərclərinin ½-i xəstəxanalara sərf 
olunur. Xəstəxana xərclərinin ümumi səhiyyə xərcləri arasında 2012-ci ildəki 41.79 faizlik payı 2013 
və 2014-cü ildə artaraq 50.51 faizə çatmışdır. Buna səbəb xəstəxana xərclərinin 60.81 faizini təşkil 
edən əmək haqqı və əmək haqqına üstəlik (DSMF-yə ayrılmalar və icbari dövlət sığortası) xərclərin 
16.97% artırılmasıdır. Bu artımın 10%-ni 2013-cü il ərzində verilmiş fərmana əsasən artan əmək 
haqlarının səbəbindən olmasını nəzərə alsaq, 6.97% xalis artım qalır. Bu artım il ərzində artan 
həkimlərim əmək haqqı xərci 
kimi izah etmək olar. Keçən il 
ərzində həkimlərin sayı 2.84%. 
Xəstəxanaların xidmət 
göstərmək potensialının 
artmasını nəzərə alsaq 6.97%-
lik artım reallığa uyğun görünür.  

Poliklinika və ambulatoriyalara 
ayrılmış xərcdəki olan cüzi 
dəyişikliyi nəzərə almasaq, 
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2012 2013 2014

Cəmi Xərclər, mln AZN 1785.79 1813.58 2072.23

Artım Tempi, % 1.56% 14.26%

Cəmi xərcdə payı 10.46% 9.14% 10.33%
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demək olar ki poliklinikalar və ambulatoriyalar üçün ayrılmış məbləğin səhiyyə xərcləri arasındakı 
payı dəyişməmişdir. Lakin 2012-ci il ilə müqayisədə bu çəki 13.34 faizdən artaraq 14.62 faizə 
çatmışdır. Növbəti ildə poliklinikalarda xarici ezamiyyət və beynəlxalq danışıqları dövlət büdcəsindən 
maliyyələşdirilməyəcəkdir. Digər xərc maddələrinin 15-27 faiz artırılması poliklinika xərclərindəki 
artıma səbəbdir. Sosial və təqaüd xərcləri isə 51 faiz çox olacaqdır. Respublika ərazisində 
ambulatoriyaların və polikinikaların sayını və onların əhaliyə xidmət göstərmə qabiliyyətini nəzərə 
alsaq sosial və təqaüd xərclərindəki artım başa düşüləndir. Lakin bu artımın 51 faiz olması qaranlıq 
qalır. Belə ki, Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən 2013-cü ildə ambulator-poliklinika 
müəssisələrinin sayı 2.07% onların xidmət göstərmək potensialı isə 2.33% artmışdır. Ümumi 
həkimlərin sayı isə 2.87% faiz artmışdır3. Bu rəqəmlərin müqabilində, fikrimizcə, poliklinikalar üçün 
ayrılmış 51%-lik artım iqtisadi reallığı əks elətdirmir. 

Maraqlı tendensiya səhiyyə sahəsindəki tədqiqatları üçün xərclənən pulun həm miqdarının həm də 
səhiyyə xərcləri arasında xüsusi payının artırılmasıdır. Belə ki 2012-ci ildəki 1.40 faiz olan bu məbləğ 
2013-cü ildə 1.36 faizə azalsa da 2014-cü ildə 1.61 faiz artmışdır: 

Səhiyyə xərclərinin dəyişmə tendensiyası 2012 2013 2014 

poliklinikalar və ambulatoriyalar 13.34% 14.65% 14.62% 

xəstəxanalar 41.79% 49.27% 50.61% 

səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar və 
xidmətlər 

1.40% 1.36% 1.61% 

səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər 43.46% 34.71% 33.16% 

3.4 Sosial müdafiə və sosial təminat xərcləri 
Çox təəssüfləndirci faktlardan biri də sosial xərclərlə bağlıdır. Bu xərclər mütləq rəqəmlərdə artsalar 
da ümumi xərclərdəki payı 2014-cü ildə azaldılmışdır. Belə ki son üç ildə sosial xərclər 1785.79 mln 
AZN, 2013-cü ildə 1813.58 mln AZN, 2014-cü ildə 2072.23 mln AZN olmuşdur. Artan tendensiyanın 
olmasına baxmayaraq sosial xərclərin ümumi xərclərdəki faiz getdikcə azalır. Belə ki sosial xərclərin 
2012-cü ildəki 10.46 faizlik payı 2014-cü ildə 10.33 faizə-ə qalxmışdır. Müqayisə üçün qeyd edək ki, 
analoji rəqəm 2013-cü ildə 9.14 faiz olmuşdur.  

Lakin bu faiz payının 
azalmasına baxmayaraq, 
2014-cü ildə sosial xərclər 
ümumilikdə 14.26 faiz 
artmışdır. 2013-cü ildəki 
artım tempi isə cəmi 1.56 
faiz olmuşdur. Bu 
tendensiyalar aşağıdakı 
qrafikdən vizual görünür.  

Sosial xərclər arasında 
sosial müdafiə xərcləri 
20.40% artırılmışdır. Bu 
artımın 15.90% sosial 
yardımlar üzrə ödənişlərə 
aiddir ki, bunun da 10% artımı 2013-cü ilin iyul-avqust ayları ərzində əməkhaqqıların artırılması ilə 
bağlıdır. Qalan 5.90 faizi isə yeni işçilərin işə götürülməsi ilə əlaqədardır. Təkcə peşə fəaliyyəti ilə 
məşğul olanların sayı 5% radələrində artmışdır. Sosial təminat xərclərindən isə bu xərclərin 34.56%-ni 
təşkil edən təqaüdlər və sosial müavinətlərin 17.70% artması müsbət haldır. Sosial təminat 

                                                           
3
Dövlət Statistika Komitəsi: http://www.stat.gov.az/source/healthcare/az/1_1_1a.xls 
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2012 2013 2014

Cəmi Xərclər, mln AZN 1381.43 1528.58 1637.36

Artım Tempi, % 10.65% 7.12%

Cəmi xərcdə payı 8.09% 7.70% 8.16%
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xərclərindən yalnız “digər təqaüdlərin” 190 min manatdan 2 min manata endirilməsi büdcənin 
şəffaflığını artırır.  

3.5 Müdafiə xərcləri 
Müdafiə qüvvələrinin xərclərinin ödənilməsi, milli təhlükəsizliyin təmin olunması üçün və bu sahədə 
tədqiqatlar aparmaq üçün 1637.36 milyon AZN manat ayrılacaqdır. 2013 və 2012-ci illərin analoji 
rəqəmləri ilə müqayisə etdikdə artım tempi müşahidə olunsa da, artım tempində geriləmə də diqqəti 
çəkir. Belə ki 2012-ci ilin 1381.43 milyon manatlıq müdafiə xərcləri 10.65 faiz artım tempinə malik 
olub 2014-cü il ərzində 1528.58 
milyon AZN-ə qədər artmışdısa, 
2014-cü ildə bu artım tempi 
7.12% olmuşdur. Lakin bütün 
bunlar müdafiə xərclərinin 
ümumi xərclərdəki payının 
azalmasına səbəb olmayıb. 
Əksinə, 2014-cü ildə müdafiə 
xərcləri artaraq 2013-cü ildəki 
müşahidə olunan pay azalmasını 
da kompensasiya edərək 2012-ci 
ildəki 8.09 faizlik ümumi 
xərclərdəki payını artıraraq 8.16 
faizə çatdırmışdır.  

Müdafiə xərcləri arasında müdafiə qüvvələrinə ayrılmış məbləğ 10.23% artırılacaq. Artımın əsas 
qaynağı müdafiə qüvvələri xərclərinin 46.22%-ni təşkil edən ərzaq məhsullarının, xüsusi geyimlərin 
və medikamentlərin alınması xərclərinin 4.50% artırılmasıdır. Ümumiyyətlə götürsək büdcədəki 
müdafiə qüvvələrinə ayrılmış əksər xərc elementləri artırılmışdır. Azaldılmış xərclər istilik enerjisinin, 
poçt, bank və qeyri-istehlak aktivlərə olan xərcləridir ki, onların da xüsusi payı 2.49%-dir. Qalan 
97.51% xüsusi tutuma malik xərclər isə artırılmışdır. Azalan xərclər arasında qeyri-istehlak aktivlərinin 
payı çox yüksəkdir. 

Müdafiə xərcləri arasında milli təhlükəsizlik xərcləri də artırılmışdır.  103 milyon 991 min manat olan 
məbləğ 2.2% artırılaraq 106 milyon 318 minə çatdırılmışdır. Xərclər arasında yalnız inventar alınması 
üçün xərclər azaldılmışdır və təqaüd xərcləri sıfırlanmışdır. Sosial təminat və təqaüd xərclərinin sosial 
xərclər bəndinə aid etmək büdcənin xərc elementlərinin şəffaflığının artırılması istiqamətində 
mühüm addımdır. 2013-cü ildə olduğu kimi 2014-cü ildə də milli təhlükəsizlik strukturları müstəqil 
tikinti işləri ilə məşğul olmayacaqlar. Bu tip xərclər üçün maliyyə ayırmaları sıfıra endirilmişdir. Belə 
tendensiya tikinti işlərinin planlaşdırılmasına və ümumiyyətlə dövlət strukturlarının qeyri-profil  
fəaliyyətlərinin mərkəzləşdirilməsi istiqamətində əvəzedilməz ola bilər. 

3.6 Məhkəmə xərcləri 
2014-cü ilin büdcəsində Məhkəmə xərclərinin 2014-cü il üçün 1114 milyon manatdan 1240 milyon 
manata artırılması nəzərdə tutulmuşdur. Bu ötən 2012 və 2013-cü illərə nisbətən müvafiq olaraq 
17.95 faiz və 11.26 faiz artım deməkdir. Başqa sözlə məhkəmə xərclərinin artım tempində azalma 
müşahidə olunmuşdur. Məhkəmə xərclərinin mütləq olaraq artması onun cəmi xərclərdə iştirak 
payını 5.62 faizdən 6.18 faizə qaldırmışdır. Müqayisə aparılan dövr ərzində məhkəmə xərclərinin 
ümumi xərclərdə payının ildən ilə artması müşahidə olunur. 

Məhkəmə xərcləri arasında ən çox artan xərclər digər xərcləridir ki, onlarda baş vermiş 72.65 faizlik 
artım məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq xərclərinin xüsusi çəkisini azaltmışdır, 
digər xərclərin xüsusi çəkisini 6 faiz bəndi artaraq  
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2012 2013 2014

Cəmi Xərclər, mln AZN 472.74 494.30 562.89

Artım Tempi, % 4.56% 13.88%

Cəmi xərcdə payı 2.77% 2.49% 2.81%
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2012 2013 2014

Cəmi Xərclər, mln AZN 5794.11 6934.23 6281.95

Artım Tempi, % 19.68% -9.41%

Cəmi xərcdə payı 33.94% 34.93% 31.31%
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Sənaye, Tikinti və faydalı qazıntılar

3.7 Mənzil və Kommunal xərclər 
Ümumi xərclərinin məbləğinin artması tendensiyası mənzil və kommunal xidmət sahəsində də 
müşahidə olunur. 2014-cü il üçün bu sahəyə ayrılan xərclərin məbləğinin ötən il üçün ayrılmış 399 
milyon manatdan  457.14 milyona çatdırılması nəzərdə tutulur. Faizlə ifadə edildikə bu ötən ilə 
nisbətən 14 faiz artım deməkdir. Sahəyə ayrılan xərclərdəki artımın tempində əvvəlki ilə nisbətən 
cüzi azalma vardır. Belə ki, artım tempinin 2013-cü ildə 15.84 faiz  olduğu halda, bu rəqəm 2014-cu il 
üçün bir qədər azalaraq 14.57 faiz olmuşdur. Eyni zamanda, sahənin ümumi xərclərdəki payında o 
qədər də böyük olmayan artım görünür. 2014-cü il üçün nəzərdə tutulmuş sahə üzrə cəmi xərclərin 
ümumi xərclərdə iştirak payı 2.28 faiz təşkil edir. ötən 2 il ərzində bu rəqəm nisbətən sabit qalaraq, 2 
faiz olmuşdur. 

3.8 Kənd və Meşə təsərrüfatı xərcləri 
Kənd və meşə təsərrüfatı sahəsinə ayrılmış xərclərin 2014-cü il  üçün ümumilikdə 562.89 milyon 
manat olması nəzərdə tutulmuşdur. Bu  sahəyə ötən iki il ərzində ayrılmış cəmi xərc göstəriciləri 
artaraq inkişaf etmişdir. 2013 və 2012-ci illər üçün bu rəqəm müvafiq olaraq 494.30 və 472.72 milyon 
manat olmuşdur.  
Əhəmiyyətli mütləq artımla 
yanaşı, sahə üzrə ümumi 
xərclərin artım tempinin də 
əvvəlki dövrə nisbətən 9 faiz 
bəndi qədər artdığını 
görmək olar. Bu rəqəm 
2014-cü il üçün 13.88 faiz, 
2013-cü ildə isə 4.56 faiz 
olmuşdur. Ötən iki il ərzində 
sahə xərclərinin ümumi 
xərclərdəki  payında cüzi 
dəyişikliklər müşahidə 
olunsa da , ümumilikdə bu 
rəqəm 2 faiz ətrafında 
olmuşdur və 2014-cü il üçün 
bu rəqəmin 2.81 olması 
nəzərdə tutulur.  

13.88 faizlik artıma səbəb kənd təsərrüfatındakı subsidiyaların artmasıdır. 131 milyon 477 min 
manatdan 140 milyon 979 min manata qədər artırılan subsidiya xərclərinin əsas payını (93.63%) 
maliyyə təşkilatlarına olan ödənişlər, 6.36%-ni isə məhsula görə olan ödənişlər təşkil edir. Xərclər 
arasında əhəmiyyətli yerlərdən birini də elektrik enerjisi xərcləridir ki, bunların da 20.90% artırılması 
ümumi kənd təsərrüfatı üçün ayrılmış xərclərə öz təsirini göstərir.Bundan əlavə subsidiyaların 
məhsula görə ödənilməsi xərcləri 415.40% artırılaraq 40 milyon manata çatdırılmışdır. Çox üzücü 
haldır ki, kənd təsərrüfatının inkişafında ayrılmış subsidiyaların effekti görünmür. Subsidiyaların 
istehsala görə yox, məhsula görə verilməsi belə effektsizliyə gətirib çıxarmışdır. Verilmiş subsidiyalar 
fermerin məhsul istehsalında əldə etdiyi uğurlara görə uyğunlaşdırılsa bu zaman kənd təsərrüfatında 
rəqabət üçün münbit zəmin yaranar və fermerlər rəqabətqabiliyyətli olarlar.  

3.9 Sənaye, tikinti və 

faydalı qazıntı 

xərcləri 
Sənaye, Tikinti və faydalı 
qazıntılar sahəsinə 2014-cü 
ildə ayrılması nəzərdə 
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2012 2013 2014

Cəmi Xərclər, mln AZN 185.87 275.78 328.16

Artım Tempi, % 48.37% 18.99%

Cəmi xərcdə payı 1.09% 1.39% 1.64%
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tutulmuş xərclər 6281.95 milyon manat təşkil edir. Ötən iki il ərzində sahə xərclərinin cəmi məbləğ 
göstəricisin də ilkin olaraq kəskin artım və ardınca əhəmiyyətli azalma trendi müşahidə olunmuşdur. 
Belə ki, 2012-ci ildə sahə üzrə bu rəqəm 5794.11 milyon olduğu halda 2013-cü ildə əhəmiyyətli 
dərəcədə artaraq 6934.23 milyon manat olmuşdur. 2014-cü il üçün nəzərdə tutulmuş cəmi xərclərin 
məbləğindəki mütləq azalmadan irəli gələrək sahə üzrə cəmi xərclərin artım tempi 2014-cü il üçün 
əvvəlki illə müqayisədə xeyli azalaraq, -9.41 faizə düşmüşdür ki, bu da artıq azalma tempi deməkdir. 
Buna səbəb dövlət investitsiyalarının azaldılmasıdır. Dövlətin iqtisadi fəaliyyətdə iştirak payı 80%-dən 
çox olan bir iqtisadiyyat üçün dövlət investisiyalarının azaldılması təhlükəli olsa da fikrimizcə, bu 
addım iqtisadiyyatda özəl sektorun payının artırılması istiqamətində əhəmiyyətli tendensiyanın 
başlanğıcını qoya bilər. Belə bir tendensiyanın tikinti sektorundan başlanması isə məxsusi 
vurğulanmalıdır. Özəl sektor çoxluq təşkil edən iqtisadiyyatın inkişafı üçün də ciddi administrativ 
resurs tələb olunmur. Belə ki rəqabət və bazar iştirakçıları özləri inkişafa nail olurlar.  

Sənaye, Tikinti və faydalı qazıntılar sahə xərclərinin ümumi xərclərdə iştirak payı 2013 ildə artaraq 
34.93 faizə çatsa da, cari dövr üçün bu rəqəm cəmi xərclərdəki azalma ilə əlaqədar 31.31 faizə 
düşmüşdür. 

3.10 İqtisadi fəaliyyətə dəstək xərcləri 
Ölkədə sahibkarlığa və maliyyə bazarlarına dəstək vermək üçün 2014-cü ilin büdcəsindən 328.16 
milyon manat pul ayrılmışdır. Keçən ilki 48.37 faizlik artım tempini 18.99 faizlik artım tempinə qədər 
azaldan 29 faiz bəndlik 
zəifləmə tempi bu xərclərin 
ümumi xərclər arasındakı 
xüsusi payını azaltmamışdır 
heç də. Belə ki 18.99 faiz 
artan iqtisadi fəaliyyətə 
dəstək xərcləri nəticədə 
ümumi çəkidə xüsusi payını 
1.64 faizə qədər 
artırmışdır.  

Məxsusi vurğulamaq yerinə 
düşər ki, ipotekaya dəstək 
kimi ayrılan məbləğ son 
illərdə dəyişdirilməyərək 
40 milyon AZN radələrində saxlanılmışdır. Büdcədə dövlət sektoruna cari ödənişlər üçün verilən 
qrantlar artırılmışdır. İqtisadi və kommersiya xərclərinin 86.26% təşkilini edən bu qrantlardakı 4.90% 
artım ümumi iqtisadi fəaliyyət xərclərinin artmasına səbəb olmuşdur. Qrantların artması dövlət-
vətəndaş cəmiyyəti əlaqalərinin güclənməsinə bir təkandırsa, bu təkan üçün administrativ 
baryerlərin azaldılması da daha çox effekt verə bilərdi. Belə ki qrantın artırılması halı sevindiricidir. 
Lakin bu qrantların artırılması keçirilən müsabiqə və tenderlərin şəffaf olması demək deyil. Bu büdcə 
ayırmalarından iqtisadi fəaliyyət xərcləri kimi maliyyə təşkilatları üzrə ödənişlər azaldılmışdır. 
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4 Dövlət büdcəsinin büdcəsini neft gəlirlərilə formalaşdıran 
ölkələrin büdcələri ilə müqayisəsi 

Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinin formalaşmasında neft gəlirləri əhəmiyyətli rol oynadığı 

üçün dövlət büdcəsini Rusiyanındövlət büdcəsi ilə müqayisə etmək məqsədəuyğundur. 

Rusiya dövlət büdcəsinin sonuncu inkişaf tendensiyaları ilə müqayisədə Azərbaycan dövlət 

büdcəsinin sosial yönümlülüyü diqqəti çəkir. Belə ki 2014-cü ilin dövlət büdcəsi layihəsində Rusiyanın 

maliyyə nazirliyi sosial yönümlü xərcləri-təhsil, səhiyyə və mənzil kommunal xərclərinin azaldılması 

fonunda hərbiyə ayrılan xərclər artırılmışdır.  Təhsil xərcləri 12.9%, səhiyyə xərcləri 8.6%, mənzil 

kommunal xərcləri isə 23.7%  azaldılmışdır. Bunun müqabilində isə müdafiə xərcləri 60% artırılmışdır. 

Rusiyanın dövlət strukturlarına yaxın olan “RİA-Novosti” informasiya agentliyinin verdiyi məlumata 

əsasən, ekspertlər bu dəyişikliyi “qeyri-adekvat” aldandırırlar. Bu baxımdan, rus ekspertlərinin dili ilə 

desək Azərbaycanın dövlət büdcəsindəki dəyişiklər adekvatdır: Təhsil xərcləri 8.03%, səhiyyə xərcləri 

8.42%, sosial müdafiə xərcləri isə 14.26% artırılmışdır.  

Rusiya dövlət büdcəsi ilə müqayisədə Azərbaycan dövlət büdcəsinin şəffaflığı diqqəti çəkir. 2014-cü 

ildə Azərbaycan dövlət büdcəsində əksər hallarda “digər xərclər”, “sair xərclər” azaldılmış və ya sıfıra 

endirilmişdir. Bu çox təqdirə layiq addım olsa da, dövlət büdcəsi layihəsini gəlirlərində “sair 

daxilolmalar”, “büdcə təşkilatlarının digər gəlirləri”  qrafalarında kifayət qədər əhəmiyyətli məbləğ 

toplanmışdır. Lakin buna baxmayaraq, fikrimizcə xərc istiqamətlərindəki əldə olunmuş layihə 

şəffaflığı dəyərləndirilməlidir. Rusiyanın ekspertləri isə öz dövlətlərinin büdcəsində şəffaflığın 

olmamasına öyrəşdiklərini və bunu təbii qəbul etdiklərini bildirirlər: Rusiya dövlət büdcəsində mənzil  

və kommunal xərclərin 22.70%-nin gizlədilməsi narahatçılıq doğursa da büdcə layihəsi elə bu “gizli” 

xərc mənbələri ilə Dövlət Dumasında təsdiq olundu.  

Ekspertlər Rusiya dövlət büdcəsini makroiqtisadi parametrlərini də tənqid atəşinə tutublar. Onlar 

hal-hazırda 105-110 dollar radələrində satılan neftin büdcə layihəsinə 93-95 dollara daxil etməyi 

məqsədəuyğun hesab etmirlər. Fikrimizcə Azərbaycan büdcəsi də bu baxımdan qənaətbəxş deyil. 

Neftin bir barelinin qiyməti 100 dollar nəzərdə tutulub. Beynəlxalq ekspertlər isə neftin növbəti 3 illik 

orta qiymətini 80 dollar proqnozlaşdırırlar. Neft fyuçerslərinin qiymətlərindəki azalma tendensiyasını 

da nəzərə alsaq, 100 dollarlıq ehtimal gələcəkdə büdcə gəlirlərinin formalaşması üçün əsaslı təhlükə 

yarada bilər.  

Beynəlxalq təcrübiyə əsasən dəmək mümkündür ki büdcə gəlirləri 70 faizdən çox vergilər hesabına 

formalaşan ölkələrin iqtisadiyyatlarının dayanıqlığı və maliyyə sabitliyi arzu olunan səviyyədə özünü 

göstərir. Xəzər regionu ölkələrindən olan Qazaxıstan hansı ki qaz ixracatında MDB ölkələri sırasında 

üstün paya malikdir, neft-qaz sektorunun ütsün inkişafı qeyd olunsa da həmin ölkədə Dövlət 

büdcəsinin gəlirləri 90 ətrafına vergilər hesabına formalaşmaqdadır, ancaq Azərbaycanda isə bu 

göstərici 35% ətrafındadır. Bu açıq şəkildə ölkə iqtisadiyyatımızın bələ desək 'alternativ iqtisadiyyat'- 

a nə qədər ehtiyac duyduğunu göstərən əsas amildir. Vergilərin büdcə payının artırılması ən birinci 

olaraq kiçik orta və böyük sahibkarlığın sürətli vəəsaslı inkişafına dayanandığından prioritet 

məqsədlər kimi biznes fəaliyyətini istər yerli sahibkarlar istərsə də xarici investorlar üçün nəzərə 

çarpacaq dərəcədəəlverişli mühit yaradılmalıdır. əslində məqsəd vergi gəlirlərinin payını artırmaq 

olsada biznes infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi və qeyri neft sektorunda istehsalı təşviq 

etdirməkdən ötrü istər gömrük tarifləri üzrə istərsə hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi üzrə və ya əlavə 

dəyər vergisi üzrə güzəştlər təklif edilə bilər. bu zaman ölkəmizin bir neçə sektordan məsələn, 
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maliyyə - bank sektoru, tikinti, ticarət sektorlarında gəlirlərinin böyük qismini təmin etdiyini nəzərə 

alsaq qeyri-neft sahəsi kimi, o zaman alternativlər düşünmək çətin olmaz. Belə ki, ölkədə maliyyə 

bank sektorunda böyük həcmdə xarici kapitalın cəlb edilməsi, tikinti məhsullarının idxalı əvəzinə 

onların ölkədə istehsalı, ticarət üçün transfer ölkə rolundan yaxşı faydalanmaq Dövlət Büdcəmizin 

gələcək illər üzrə formalaşmasında neft sektorunda aslılığı azalamasında əhəmiyyətli rol 

oynayacaqdır. 
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5 Qısa xülasə 

 

Beləliklə qeyd edilənləri ümumiləşdirsək, əvvəlki illərdən fərli olaraq dövlət büdcəsinin gəlirləri ilk 

dəfə azaldılacaq. Dövlət Neft Fondundan transferlər azaldılmasaydı bu ilin büdcəsində də gəlirlər 

artardı. Fikrimizcə Maliyyə Nazirliyinin büdcə layihəsinin reallığa uyğunlaşdırılması istiqamətində 

atdığı bu addım təqdirə layiqdir. Vurğulamaq yerinə düşər ki 2014-cü il ərzində neft fondundan olan 

daxilolmalar 17.73 faiz və 2.013 milyard manat azaldılıb.  Büdcə defisiti ÜDM-in 3%-dək artacaq. 

Buna səbəb isə dövlət büdcəsinin gəlirlərinin neft fondundan olan daxilolmalara görə azalmasıdır. Bu 

müstəqillik illərində ilk belə hadisədir. Bundan əlavə neft hasilatının azalması səbəbindən büdcəyə 

daxil olan mənfəət vergilərinin həcmi azalacaqdır. Dövlət Büdcəsinin neft gəlirlərindən asılılığı 66% 

qədər ensə də, hələ də qeyri-neft gəlirləri ölkənin təkcə cari xərclərini belə ödəmək qabiliyyətində 

deyil. 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Büdcəsinin gəlirləri üzrə 2014 –cü ildə ilk dəfə olaraq azalma 

müşahidə olunması əslində qeyri – neft sektorundan daxil olan vəsaitlərin həcmində geriləmələrin 

baş verməsindəndir. Qısa dövr üçün bu azalma nisbətən narahatlıq doğursa da orta və uzun müddətli 

dövr üçün arzu ediləndir. Belə ki, növbəti illər üzrə hədəf olaraq qarşıya qoyulmuş məqsədə doğru 

yaxınlaşma müşahidə edilir. Qeyri – neft sektorunun  büdcədə olan həcminin cari illə müqayisədə 

20.8% artması sektor üzrə effektivliyin olmasından xəbər verir. 

Regionların inkişafı üzrə dövlət proqramları qəbul edilib tətbiq edilsə də, Dövlət Büdcəsinin 

formalaşmasında yerli büdcələrin payı hələ də çox zəif səviyyədədir. Bunun nəticəsi olaraq yerli 

büdcələrin Mərkəzdən asılılığı davam edəcəkdir. Büdcənin şəffaflığı prinsipinin nisbətən pozulduğu 

hiss edilməkdədir. Belə ki büdcənin gəlirləri hissəsində qeyd edilən "Sair gəlirlər" və "Büdcə 

təşkilatlarının büdcədən kənar gəlirləri"-nin mənbələri açıq şəkildə bildirilməmişdir. Maraqlıdır ki, 

Əlavə olaraq 400 mln manat məbləğində gəlir əldə edən dövlət təşkilətların hansı xidmətləri 

göstərərək bu vəsaitləri əldə etmələri məlum deyildir. Xərc hissəsindəki “digər xərclər” və ya “sair 

xərclər” elementlərinin azaldılması və ya sıfıra qədər azaldılması isə maliyyə nazirliyinin təqdirəlayiq, 

lakin təzadlı qərarlarındandır.  

Dövlət Büdcəsində gəlirlərin formalaşdırılmasında müəyyən olunmuş hədəflərə əsasən demək 

mümkündür ki, bir neçə sahələr üzrə vergi toplanışlarınıngöstəricilərinin artması gözləniləndir.  

Nəzərə alsaq ki neft sektorundan daxil olacaq vəsaitlərin azalacağı qeyd olunub, o zaman büdcə 

kəsrinin maliyyələşdirilməsi üçün qeyri – neft gəlirlərinin xüsusi çəkisinin artırılmasına çalışılacaqdır. 

Bu zaman təbii olaraq investisiyaların yönləndirildiyi “tikinti” və “İKT” sektorlarından daxil olmaların 

həcminin artması gözlənilir. 

Gəlirlərin sabitləşdirilməsi üçün yeni və davamlı gəlir mənbələrinin olması zərurəti, büdcə gəlirlərinin 

formalaşmasında struktur dəyişikliyinin baş verməsinə səbəb olmuşdur. Lakin, dövlət büdcəsi 

formalaşdırılarkən ictimai müzkirə və dinləmələrin olmaması və bəzi gəlir mənbələrinin və xərc 

istiqamətlərinin dəqiq göstərilməməsi büdcənin əlçatanlığına və şəffaflığına zərər vurmaqdadır 

Ümumi xərclər arasında təhsil və səhiyyə xərcləri, o cümlədən sosial xərclər 8.04-14.26% arasında 
artırılacaqdır. Kənd təsərrüfatı xərcləri də artırılan xərclərin sırasındadır: 13.88 faiz. Azalan xərclər 
arasında sənaye, tikinti və faydalı qazıntı xərcləri diqqəti çəkir. Belə bu sahəyə dövlət əsaslı 
investisiya vəsaitləri 655.20 min AZN azaldıldığı üçün bu sahəyə ayrılmış xərclər 9.41% azaldılmışdır. 
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Bundan başqa maraqlı məqam odur ki, 2014-cü ilin büdcəsində SSRİ Əmanət Bankında vəsaitləri olan 
vətəndaşların pulunun qaytarılması üçün məbləğ nəzərdə tutulmamışdır. Bu da təbii ki müvafiq 
fərmana uyğun olaraq əmanətlər 31 dekabr 2013-cü il tarixinə qədər ödəniləcəyi səbəbindən 2014-
cü ilin büdcə layihəsində nəzərdə tutulmamışdır.  

 

6 İstifadə olunmuş ədəbiyyat 

 Azərbaycan Respublikası 2014-cü ilin dövlət büdcəsinin zərfi 

 Azərbaycan Respublikası 2014-cü ilin dövlət büdcəsi layihəsinin təqdimatı 

 Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 2014-cü ilin dövlət büdcəsi ilə bağlı müzakirələri 

 Chicago Mercantile Exchange-in neft fyuçersləri və qiymətləri barədə təqdim etdiyi 
informasiyalar  
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