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1.

2014-cü ilin 9 ayı üzrə makroiqtisadi vəziyyət

2014-cü ilin ötən dövrü ərzində dünya iqtisadiyyatında qeyri-bərabər sürətlə
bərpa prosesi davam etmişdir. İlkin hesablamalara görə qlobal inkişaf proqnozu 0,3
faiz bəndi səviyyəsində azalaraq 3,4 faiz təşkil etmişdir. Bunun da əsas səbəbi
2014-cü ilin birinci rübündə geosiyasi vəziyyətin gərginləşməsi, zəif iqtisadi
inkişaf göstəriciləri və inkişaf etməkdə olan ölkələrdən kapital axınının artması
nəticəsində makroiqtisadi risklərin yaranması olmuşdur.
Qeyd olunmalıdır ki, ötən ilin ikinci yarısından etibarən dünya
iqtisadiyyatının inkişaf sürəti əsasən inkişaf etmiş (məsələn ABŞ), qismən də
inkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadiyyatlarının hesabına artmağa başlamışdır.
Xüsusilə, Çin və Hindistan inkişaf sürətinə görə fərqlənmiş, Braziliya və Rusiyada
isə iqtisadi artım nisbətən zəif olmuşdur.
Beynəlxalq Valyuta Fondu 2014-cü
ilin ötən dövrü üçün ABŞ iqtisadiyyatının
artım sürətini 2,8 faiz proqnozlaşdırsa da,
bu hədəf yalnız 1,8 faiz təşkil etmişdir.
Buna baxmayaraq, beynəlxalq maliyyə
institutları və iqtisadi mərkəzləri ABŞ
iqtisadiyyatının artım sürətinin 2014-cü
ilin sonuna 1,7 faiz, 2015-ci ildə isə 3 faiz
təşkil edəcəyini proqnozlaşdırırlar. ABŞ
iqtisadiyyatında müsbət artım meyllərinə
səbəb məşğulluq göstəricilərinin və
iqtisadi indekslərin, həmçinin maliyyə
şəraitinin yaxşılaşdırılması hesabına daxili tələbatın artması olmuşdur.
Avrozonada böhrandan sonra
iqtisadi bərpa prosesi keçən ilin ikinci
rübündə başlanılmış və cari ilin
əvvəlində daha stabil şəkildə davam
etdirilmişdir. Lakin, cari ildə ümumi
daxili məhsulun (ÜDM) real artımı hələ
də böhranın təsirlərindən tamamilə azad
olmamışdır. Avropa Birliyi ölkələri
arasında aparıcı iqtisadiyyata malik olan
Fransada iqtisadi durğunluq davam
etmiş, Almaniyada isə 0,2 faiz illik
iqtisadi artım olmuşdur. Göstərilənlər
nəzərə alınmaqla, beynəlxalq maliyyə institutları avrozonada ÜDM-in real artımını
2014-cü il üzrə 1,1 faiz, 2015-ci il üzrə isə 1,5 faiz proqnozlaşdırırlar.
Çin proqnozlaşdırılan inkişaf sürətini üstələyərək dünyanın aparıcı
iqtisadiyyatına malik olmaqdadır. 2014-cü ilin əvvəlində iqtisadi inkişaf sürətinin
zəifləməsinin qarşısının alınması üçün Çin hökuməti bir sıra islahatlar həyata
keçirməyə başlamışdır. Bu islahatların əsas məqsədi iqtisadiyyatı stimullaşdırmaq
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olmuşdur. Banklara faizlərin müəyyən
edilməsində sərbəstliyin verilməsi və
iqtisadiyyatda dövlət inhisarçılığının
azaldılması
qısamüddətli
dövrdə
çətinlik yaratsa da, uzunmüddətli
dövrdə
səmərəli
olacağı
proqnozlaşdırılır. Bunun nəticəsidir ki,
cari
ilin
1-ci
yarımilliyinin
göstəricilərinə əsasən 2014-cü ildə
ÜDM-in artımının ilkin olaraq 7,4 faiz
proqnozlaşdırılmasına baxmayaraq 7,5 faiz təşkil edəcəyi gözlənilir.
2014-cü ilin əvvəlindən inkişaf etməkdə olan ölkələrdə inflyasiyanın həddi
dəyişkən, Rusiyada azalma, Braziliya və Türkiyədə artım meylləri olmuşdur. Cari
ilin ikinci rübündən etibarən qlobal inflyasiyanın enerjinin və ərzaq məhsullarının
qiymətlərinə təsiri artmışdır.
2014-cü ilin birinci yarımilliyində dünya
iqtisadiyyatında əmtəə qiymətləri dəyişkən
olmuşdur. Belə ki, ərzaq məhsullarının qiymət
indeksi 1,7 faiz olmuş, metalın qiyməti ötən
ilin eyni dövrü ilə müqayisədə orta hesabla 9,6
faiz azalmış, Brent markalı xam neftin qiyməti
isə 5,8 faiz çox olmuşdur. Lakin, neftin
qiymətlərində cari ilin iyunundan başlayan
azalma meyilləri davam etməkdədir. İyun ayının ortalarında Brent markalı neftin
qiyməti maksimum həddə (115 ABŞ dollarına) çatdıqdan sonra, tədricən
ucuzlaşmağa (12,3 faiz) başlamışdır.
Bununla yanaşı, qeyd etmək lazımdır ki, maliyyə sektoru üzrə aparılan
tədbirlər öz nəticəsini vermişdir. Belə ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə dövlət
büdcəsinin kəsiri 2009-cu ildə ÜDM-in 9,5 faizini təşkil edirdisə, 2014-cü ilin
sonuna bu rəqəmin 4,3 faiz olacağı gözlənilir.
Qeyd olunmalıdır ki, Beynəlxalq Valyuta Fondu cari ildə Avrozonada
dövlət borcunun ÜDM-ə nisbətini təxminən 96 faiz həddində proqnozlaşdırır ki, bu
da kifayət qədər riskli hesab olunur. Son iki ildə investisiyalarda azalma müşahidə
edilsə də, cari ildə 1,4 faizlik artım
proqnozlaşdırılmışdır. Eyni zamanda, ABŞ
iqtisadiyyatında iqtisadi artımlar Avropa
ölkələrinin iqtisadiyyatına da öz təsirini
göstərməkdədir.
Bir çox beynəlxalq təşkilatlar, o
cümlədən Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya
Bankı və Avropa Komissiyası tərəfindən cari
ilin ilk 6 ayının nəticələrinə əsasən ilin
sonunda dünya iqtisadiyyatının artım
sürətinin qismən artacağı proqnozlaşdırılır.
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Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən sosial-iqtisadi siyasət
iqtisadiyyatın davamlı inkişafı üçün zəmin yaratmış, makroiqtisadi tarazlıq təmin
edilmiş, ölkədə inflyasiyanın birrəqəmli olmaqla, aşağı səviyyədə saxlanılmasına
nail olunmuşdur. Qeyd edilən müsbət amillər beynəlxalq təşkilatların
hesabatlarında da öz əksini tapmışdır.
Dünya Bankının “Doing-Business-2014” hesabatına
əsasən, Azərbaycan 189 ölkə arasında 70-ci yeri tutmuşdur.
Hesabatda biznesə başlanılması, əmlakın qeydiyyatı və
investorların müdafiəsi Azərbaycanın ən çox uğur
qazandığı bölmələr kimi qeyd olunmuşdur. Azərbaycan bu
bölmələr üzrə müvafiq olaraq biznesə başlamaq üzrə 10-cu, əmlakın qeydiyyatı
üzrə 13-cü və investorların müdafiəsi üzrə 22-ci yerdə qərarlaşmışdır. Bu
göstəricilər bir daha təsdiq edir ki, həyata keçirilən iqtisadi siyasət ölkə
iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunu stimullaşdırmağa yönəldilmiş və ölkədə
əlverişli investisiya mühiti formalaşdırılmasına şərait yaratmışdır.
Dünya İqtisadi Forumunun hazırladığı
“2014-2015-ci
illərdə
Qlobal
Rəqabətqabiliyyətlilik
hesabatı”nda
isə
Azərbaycan iqtisadiyyatı rəqabət qabiliyyətinə
görə əvvəlki hesabatdakı mövqe ilə müqayisədə
1 pillə irəliləyərək, dünya sıralamasında 148
dövlət arasında 38-ci yerdə qərarlaşmışdır. 20122013-cü illərin hesabatında
Azərbaycan
Respublikası 148 ölkə arasında 39-cu, 20122013-cü illərin hesabatında 144 ölkə arasında 46cı, 2011-2012-ci illərin hesabatında isə 142 ölkə arasında 55-ci yeri tutmuşdur.
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Qlobal iqtisadiyyatın böhran dövrünü yaşadığı və yüksək rəqabət mühiti ilə
səciyyələnən son iki ildə Azərbaycanın 9 pillə irəliləməsi və dünyanın 40 ən
rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyatı olan dövlətlər sırasına daxil olması ölkədə
aparılan iqtisadi siyasətin inkişafının göstəricisi olmaqla, dövlətin beynəlxalq
nüfuzunun artmasına müsbət təsir göstərmişdir.
Bununla yanaşı, Azərbaycan makroiqtisadi mühit göstəricisinə görə 9-cu,
inflyasiyanın səviyyəsinə görə 1-ci, əmək bazarının səmərəliliyi göstəricisinə görə
isə 33-cü yerdə qərar tutmuşdur.
Ölkə iqtisadiyyatında, xüsusilə
də qeyri-neft sektorunda son illər
ərzində iqtisadi yüksəlişlər bir
tərəfdən ölkəmizin geniş inkişaf
potensialını əks etdirir, digər tərəfdən
isə bu potensialdan tam istifadə
olunması məqsədilə əlavə tədbirlərin
həyata keçirilməsi zərurətini ortaya
qoyur. Növbəti ildə də əsas iqtisadi
məqsəd
dünya
iqtisadiyyatının
qloballaşması fonunda Azərbaycanın
iqtisadiyyatının
neft
amilindən
asılılığının azaldılmasına, qeyri-neft sektorunun inkişafının artırılmasına, yeni
müəssisələrin və iş yerlərinin yaradılmasına, ölkə daxilində kommunal xidmət və
sosial infrastruktur təminatının həcminin və keyfiyyətinin yüksəldilməsinə,
sahibkarlıq mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasına, əhalinin məşğulluq səviyyəsinin
artırılmasına, yoxsulluğun azaldılmasına nail olmaqdır.
Məlum olduğu kimi, son illərdə ölkə ərazisində sənaye parklarının
yaradılması prosesi gedir. Sumqayıtda Kimya Sənayesi Parkının, Yüksək
Texnologiyalar Parkının və Balaxanı Sənaye Parkının yaradılması bu istiqamətdə
atılmış ilk addımlardır. Tikilməkdə olan bu iri sənaye kompleksləri Azərbaycanın
ixracyönlü sənaye potensialının artırılmasına öz töhfəsini verəcəkdir. Bu baxımdan
yaxın və uzunmüddətli perspektivdə texnoparkların inkişafını stimullaşdırmaq
üçün ölkənin vergi qanunvericiliyində sənaye və texnologiyalar parkında çalışan
fiziki və hüquqi şəxslərə, eləcə də parkların idarəedici təşkilat və operatorlarına
gəlir, mənfəət, ƏDV, əmlak və torpaq vergiləri üzrə 7 illik güzəştlər nəzərdə
tutulmuşdur.
Eyni zamanda Cənub Qaz dəhlizi layihəsi və onun əsasını təşkil edən
Şahdəniz layihəsi şübhəsiz ki, Azərbaycan iqtisadiyyatına öz müsbət təsirini
göstərəcəkdir. Bu əsrin layihəsi olmaqla yanaşı, ölkə iqtisadiyyatına ən azı 100 il
ərzində gəlir gətirəcəkdir.
2014-cü ilin 9 ayında ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə ÜDM 2,5 faiz
artaraq 44,3 mlrd. manata çatmışdır. Neft sektoru üzrə ÜDM ötən ilin müvafiq
dövrü ilə müqayisədə 2,1 faiz azaldığı halda, qeyri-neft sektoru üzrə ÜDM 6,0 faiz
artmışdır ki, bunu da dövlət tərəfindən qeyri-neft sektorunun inkişafına göstərilən
dəstəyin nəticəsi kimi qiymətləndirmək olar.
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2013-cü ilin
yanvar-sentyabr ayları

2014-cü ilin
yanvar-sentyabr ayları

42,7 mlrd. manat

44,3 mlrd. manat

23,9 mlrd. manat

25,6 mlrd. manat

18,8 mlrd. manat

18,7 mlrd. manat

Neft sektoru üzrə ÜDM

Qeyri-neft sektoru üzrə ÜDM

ÜDM-in 61,8 faizi məhsul istehsalı sahələrinin, 31,0 faizi xidmət sahələrinin
və 7,2 faizi məhsula və idxala xalis vergilərin payına düşmüşdür.
ÜDM-in xüsusi çəkisinin 44,6 faizi sənayenin, 16,7 faizi xidmət sahələrinin
(4,7 faizi nəqliyyatın, 9,8 faizi ticarət və pullu xidmətlərin, 1,6 faizi rabitənin), 14,9
faizi sosial və digər xidmətlərin, 11,8 faizi inşaat kompleksinin, 5,4 faizi kənd
təsərrüfatının payına düşmüşdür. ÜDM-in tərkibində məhsula və idxala xalis
vergilər 7,2 faiz təşkil edir.
2014-cü ilin 9 ayında 25,4 mlrd. manat həcmində sənaye məhsulu (iş və
xidmətlər) istehsal edilmişdir ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 0,7
faiz azdır.
Sənayenin fəaliyyət növləri üzrə məhsul buraxılışı (%)

Mədənçixarma sənayəsi

5,3% 0,6%

Emal səyayesi

22,3%

Elektrik enerjisi, qaz və buxar
istehsalı və təchizatı
71,8%

Su təchizatı, tullantıların emalı

Ötən ilin 9 ayına nisbətən əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 0,2 faiz artaraq
11,9 mlrd. manat, pərakəndə ticarət dövriyyəsi 9,4 faiz artaraq 15,5 mlrd. manat,
əhaliyyə göstərilən pullu xidmətlər isə 6,4 faiz artaraq 4,8 mlrd. manat olmuşdur.
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Cari ilin 9 ayında əhalinin gəlirləri ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 5,4
faiz artaraq 27,2 mlrd. manata, bir nəfərə düşən gəlirlər isə 4,0 faiz artaraq 2890,3
manata çatmışdır.
Cari ilin 9 ayında inflyasiya ötən ilin
müvafiq dövrünə nisbətən 1,5 faiz təşkil etmişdir.
Sentyabr ayında avqust ayı ilə müqayisədə
istehlak mallarının qiymətləri və xidmət tarifləri
1,1 faiz, o cümlədən ərzaq məhusllarının
qiymətləri 2,6 faiz, xidmət tarifləri 0,1 faiz
bahalaşmış, qeyri-ərzaq mallarının qiymətləri
avqust
ayının
səviyyəsində
qalmışdır.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun proqnozlarına
əsasən, 2014-cü ilin sonuna dünya ölkələri arasında ən aşağı inflyasiya Azərbaycan
Respublikasında gözlənilir.
Cari
ilin
yanvar-avqust
aylarında
ticarət
əməliyyatlarının həcmi 21,0 mlrd. ABŞ dolları olmuşdur ki,
bu da 2013-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9,2 faiz azdır.
İxracın azalması əsasən xam neft ixracının aşağı düşməsi ilə
bağlı olmuşdur. Xam neft ixracı 16,0 mlrd. ABŞ dolları və
neft məhsullarının ixracı 1,2 mlrd. ABŞ dolları, təbii qazın
ixracı 1,3 mlrd. ABŞ dolları olmuşdur. 2014-cü ilin yanvar-avqust aylarında
Azərbaycan Respublikasında idxalın həcmi 5,6 mlrd. ABŞ dolları olmuşdur.
Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu 9,8 mlrd. ABŞ
dolları təşkil etmişdir.
2014-cü ilin yanvar-avqust ayları ərzində ixrac və idxal əməliyyatlarının
həcmi
(mlrd. ABŞ dolları)
15.4
16.0

13.2
11.2
9.5

12.0
7.2
5.4

8.0

6.0

3.8
4.0

1.9

3.6

7.1

4.4

2.6

1

1-2
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2014-cü ilin ilk 9 ayında dünya bazarında Azəri Layt
xam neftinin 1 barrelinin orta satış qiyməti 108,2 ABŞ
dolları olmuşdur ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə
müqayisədə 2,9 ABŞ dolları aşağıdır. Alternativ və ənənəvi
enerji daşıyıcılarına təkliflərin artmasına baxmayaraq, xam
neftin qiyməti yüksək səviyyədə qalmışdır.

Azəri Layt xam neftinin bir barrelinin cari ilin 9 ayı üçün aylıq qiymətləri ($)
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İyun
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Avqust Sentyabr

Cari ilin 9 ayında ölkənin valyuta ehtiyatları 53,0 mlrd. ABŞ dolları
səviyyəsinə çatmışdır ki, bu da keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 4,5 mlrd.
manat ABŞ dolları və yaxud 9,1 faiz çoxdur.
Valyuta ehtiyatları, mlrd. ABŞ dolları ilə
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-

53,0
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Makroiqtisadi proqnozlara əsasən, 2014-cü ildə ölkə üzrə ÜDM istehsalının
59,0 mlrd. manat təşkil edəcəyi gözlənilir ki, bu da 3,6 faiz real artım deməkdir.
Neft sektoru üzrə ÜDM-in həcminin 2,2 faiz az proqnozlaşdırılmasına
baxmayaraq, qeyri-neft sektorunda 8,1 faiz həddində artım gözlənilir.
Cari ilin sonunadək ÜDM-in strukturunda neft-qaz sənayesi istisna olmaqla,
digər sahələrdə artım gözlənilir.
2014-cü ilin sonuna ÜDM-in sahələr üzrə gözlənilən artım sürəti (faizlə)
16
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10

8.2

8
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6
4
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-0.8

-2.7

0
-2

Tikinti
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idxala xalis
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Xidmətlərin Kənd, meşə və
istehsalı
balıqçılıq
təsərrüfatı

Qeyri-neft
sənayəsi

Neft və qaz
sənayəsi

2014-cü ilin sonuna əsas kapitala yönəldilən ümumi investisiyaların
həcminin 18,9 mlrd. manat olacağı (ötən illə müqayisədə daxili investisiyalar üzrə
3,0 faiz, xarici investisiyalar üzrə isə 13,3 faiz artım) gözlənilir. Əsas kapitala
yönəldilən ümumi investisiyaların 5,7 mlrd. manatının neft sektoruna, 13,1 mlrd.
manatının isə qeyri-neft sektoruna yönəldilməsi nəzərdə tutulur.
Cari ilin sonuna əhalinin gəlirlərinin ötən ilə nisbətən 5,4 faiz artaraq, 40,5
mlrd. manata çatacağı proqnozlaşdırılır.
Əhalinin gəlir və xərclərinin dinamikası (mlrd. manat)
əhalinin gəlirləri

əhalinin xərcləri
40.5

37.6

34.8
24.7

2012-ci il fakt

27.9

2013-cü il fakt

29.7

2014-cü il proqnoz
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2. 2015-ci il üzrə makroiqtisadi proqnozlar
ÜDM-in
tərkibində
qeyri-neft
sektorunun xüsusi çəkisi 65,1 faiz
həddində proqnozlaşdırılır ki, bu da
2013-cü ilin faktiki icra göstəriciləri ilə
Azərbaycan
Respublikasının
!
müqayisədə 8,5 faiz-bənd, 2014-cü ilin
iqtisadi
və
sosial
inkişaf
1
proqnozuna nisbətən isə 5,5 faiz-bənd
konsepsiyasına və makroiqtisadi
proqnoz göstəricilərinə əsasən 2015çoxdur. Özəl sektorun ÜDM-də payı
ci ildə ölkə üzrə real iqtisadi artım
83,0 faiz həddində nəzərdə tutulur.
4,4 faiz olmaqla, ÜDM istehsalı
2015-ci il üzrə ÜDM-in sahə
bazar qiymətləri ilə 59,8 mlrd.
strukturunda sənayenin payı (37,3 faiz)
manat təşkil edəcəkdir.
daha yüksək qiymətləndirilir ki, bunun
Qeyri-neft sektorunda ÜDM
da əsasını neft və qaz sənayesi (ÜDM39,5 mlrd. manat və ya cari ilə
nisbətən 8,2 faiz real artımla
in 32,1 faizi) təşkil edir. Qeyri-neft
proqnozlaşdırılır.
sənayesinin ÜDM-də xüsusi çəkisinin
isə 5,3 faiz olacağı nəzərdə tutulur ki,
bu da 2013-cü ilin faktiki icra göstəricisi ilə müqayisədə 0,7 faiz-bənd, 2014-cü
ilin proqnozu ilə müqayisədə isə 0,4 faiz-bənd çoxdur.
2015-ci ildə ÜDM-un sahə strukturu (%)
Kənd,meşə və
baliqçılıq
təsərrüfatı,
5.5

Məhsula və idxala
xalis vergilər, 7.1

Tikinti, 15.2

Sənaye, 37.3

Xidmətlərin
istehsalı, 34.9

2015-ci ildə əsas kapitala yönəldiləcək investisiyaların həcmi 19,8 mlrd.
manat proqnozlaşdırılır ki, bunun da 72,8 faizi daxili investisiyaların, 27,2 faizi isə
xarici investisiyaların payına düşür.
Ümumi investisiyaların 14,0 mlrd. manatının qeyri-neft sektoruna
yönəldilməsi gözlənilir.
Növbəti ildə qeyri-dövlət investisiyaları 8,7 mlrd. manat olmaqla, ümumi
investisiyaların 43,9 faizini təşkil edəcəkdir. Dövlət investisiyalarının ümumi
investisiyalardakı payı isə 56,1 faiz (11,1 mlrd. manat) olacaqdır.
2015-ci ildə əhalinin gəlirlərinin 2014-cü ilin gözlənilən göstəricilərinə
nisbətən 5,8 faiz artaraq 43,8 mlrd. manat, xərclərinin isə 5,2 faiz artaraq 32,0
mlrd. manat olacağı proqnozlaşdırılır.
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2015-ci ildə inflyasiyanın 2,3 faiz həcmində olacağı proqnozlaşdırılır.
2015-ci ilin neft gəlirləri xam neftin 1 bareli üçün 90,0 ABŞ dolları ilə,
manatın məzənnəsi isə 0,784 manat olmaqla hesablanmışdır.
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan
Respublikasının iqtisadiyyatı üçün
2015-ci ildə neft və qeyri-neft
neftin qiymətinin dəyişməsi həssas
sektorları üzrə nəzərdə tutulan
investisiyaların xüsusi çəkisi (%)
məqamlardan biridir. Hazırda dünya
bazarında neftin qiymətinin aşağı
Qeyri-neft sektoru
Neft və qaz sektoru
düşməsinə təsir edən amillərdən biri
dünyanın ən böyük neft idxalçısı olan
ABŞ-ın öz karbohidrogen hasilatını
29%
artırması (gündəlik 11,5 mln. barrel) və
ölkəyə cari ilin əvvəlindən başlayaraq
neft idxalını azaltmasıdır. Qeyd etmək
71%
lazımdır ki, ABŞ ötən il təbii qaz
idxalını dayandırmış, hazırda isə neft
idxalını da azaltmağa çalışır.
Bununla yanaşı, Avropa Birliyi ölkələrində iqtisadiyyatın zəif inkişafı bu
məkanda da neftə olan tələbatın aşağı düşməsinə səbəb olmuşdur. Belə olan halda,
enerji resurslarının ixracının artmasına yönələn istiqamət Şərqi Asiya (Çin,
Hindistan) ölkələridir. Lakin bu ölkələrdə də iqtisadi artım sürəti ötən dövr ərzində
proqnoz göstəricilərindən aşağı düşmüşdür ki, bu da son dövrlərdə neftin
qiymətinin davamlı olaraq aşağı düşməsinə təsir edən amillərdən hesab olunur.
Eyni zamanda, Yaxın Şərqdə və neftin hasilatı ilə məşğul olan bir sıra
ölkələrdə geosiyasi stabilliyin olmaması (Qəzza
bölgəsi, “İŞİD”in fəaliyyəti, Liviyada baş verən
münaqişələr, Suriyada davam edən müharibə və
s.), habelə İrana tətbiq edilən sanksiyaların aradan
qaldırılmaması
neftin
qiymətinin
yüksək
səviyyədə qalmasını şərtləndirməkdədir. Lakin bu
proseslərin tədricən stabilləşməsi neftin qiymətinin
aşağı düşməsinə təsir edəcəkdir.
Şübhəsiz ki, dünyada qeyri-stabil geosiyasi
proseslərin davam etməsi, bəzi dövlətlərin qarşılıqlı surətdə tətbiq etdikləri
sanksiyalar dünyada iqtisadi inkişafın sürətinin zəifləməsinə və
dünya
iqtisadiyyatına inteqrasiya olunmuş Azərbaycanın da xarici iqtisadi əlaqələrinə
təsir göstərməyə bilməz.
Ukraynada gedən proseslər və Rusiyaya qarşı tətbiq edilən sanksiyalar MDBnin üzvü olan ölkələrin iqtisadiyyatlarına, xüsusilə Rusiya ilə eyni ittifaqa daxil
olan Belorusiya və Qazaxıstan iqtisadiyyatlarına mənfi təsir göstərməkdədir. Bu
proseslər öz növbəsində MDB məkanına iqtisadi inteqrasiya olunmuş
Azərbaycanın idxal-ixrac əməliyyatlarına da təsirsiz ötüşməyəcəkdir.
Makroiqtisadi proqnozlara əsasən, 2015-ci ildə 26,8 mlrd. ABŞ dolları
həcmində malların ixracı proqnozlaşdırılır ki, bunun da 2,7 mlrd. ABŞ dolları
qeyri-neft sektorunun payına düşəcəkdir. Qeyri-neft sektoru üzrə ixracın həcmi
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2013-cü ilin faktiki icra göstəriciləri ilə müqayisədə 0,9 mlrd. ABŞ dolları, 2014cü ilin proqnozu ilə müqayisədə 0,5 mlrd. ABŞ dolları çox nəzərdə tutulur. İdxalın
həcmi 11,1 mlrd. ABŞ dolları həcmində proqnozlaşdırılır ki, bunun da 9,5 mlrd.
ABŞ dolları və ya 85,2 faizi qeyri-neft sektorunun payına düşür.
3.

Büdcə - vergi siyasətinin əsas istiqamətləri

2015-ci il üçün büdcə-vergi siyasəti “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun 11.5-ci maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının
ortamüddətli büdcə və maliyyə siyasətinə, ölkənin iqtisadi və sosial-inkişaf
proqnozlarına və müvafiq dövlət
proqramlarına uyğun olaraq
Ortamüddətli perspektivdə ölkənin
hazırlanmışdır.
makroiqtisadi göstəricilərinin sabit
Azərbaycan Respublikasının
artımına, qeyri-neft sektorunun dayanıqlı
büdcə-vergi siyasəti ölkənin
inkişafına, maliyyə intizamının
iqtisadi siyasətinin tərkib hissəsi
gücləndirilməsinə və şəffaflığının daha da
olmaqla
2015-ci
ildə
artırılmasına nail olmaq əsas
məqsədlərdəndir.
iqtisadiyyatın səmərəliliyinin və
dayanıqlılığının təmin edilməsinə,
onun aparıcı sahələrinin modernləşməsinə və şaxələnməsinə, sosial prioritetliyin
saxlanılmasına, əhalinin yaşayış səviyyəsinin, qaçqın və məcburi köçkünlərin
sosial rifahının artırılmasına yönəldilmişdir.
Münbit makroiqtisadi mühitə uyğun
olaraq, 2015-ci ildə də qeyri-neft sektoru üzrə
dövlət büdcəsi gəlirlərinin artırılması nəzərdə
tutulmuşdur.
Növbəti ildə əsas prioritetlərdən olan
dövlətin müdafiə qabiliyyətinin artırılması və
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, ölkənin enerji
potensialının
gücləndirilməsi,
elektrik

12

2015-ci ilin dövlət və icmal büdcələrinin layihələrinin təqdimatı

təsərrüfatlarının, içməli su və qaz təchizatı, kanalizasiya və meliorasiya
sistemlərinin yeniləşdirilməsi və müasir tələblər səviyyəsində qurulması,
kəndlərarası yolların tikintisi, aqrar sektora dövlət qayğısının genişləndirilməsi,
kənd təsərrüfatının aparıcı sahələrinin inkişaf etdirilməsi və bu sahəyə dövlət
büdcəsindən birbaşa subsidiyaların verilməsi, ərzaq təhlükəsizliyinə nail olunması,
əhalinin əsas ərzaq məhsulları ilə özünütəminin təşkili,
qarşıya qoyulan sosial və investisiya proqramlarının
icrası və digər dövlət tədbirləri üçün maliyyə
imkanlarının yaradılması nəzərdə tutulur.
Büdcə xərclərinin daha çox ölkənin iqtisadi
inkişafına təsir edən amilə çevrilməsi üçün struktur
islahatların davam etdirilməsi, dövlət və icmal
büdcələrin vəsaiti hesabına həyata keçirilən sosial və
investisiya layihələrinin, əsaslı alışların və xidmətlərin
iqtisadi-maliyyə əsaslandırılmasının optimallaşdırılması
və bu istiqamətdə şəffaflığın daha da artırılması üçün
qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi istiqamətində işlər
davam etdiriləcəkdir.
Sahibkarlığın, o cümlədən kiçik və orta
sahibkarlığın, habelə ailə fermer təsərrüfatlarının,
lizinqin
genişləndirilməsi,
biznes
mühitinin
yaxşılaşdırılması, qeyri-neft sektorunda yeni istehsal
və xidmət müəssisələrinin yaradılması və sənaye
istehsalının artırılması üçün maliyyə təminatının
yaradılması hökumətin qarşısında duran mühüm
vəzifələrdəndir.
Müvafiq dövlət proqramlarının və tədbirlərin
ortamüddətli büdcə xərcləri ilə əlaqələndirilməsinin
daha da təkmilləşdirilməsi, dövlət əsaslı vəsait
qoyuluşu xərcləri hesabına tikintisi başa çatdırılan
obyektlərin fəaliyyətə başlamaları ilə bağlı tələb
olunan xərclərin ortamüddətli büdcə xərclərində nəzərə
alınması təmin ediləcəkdir.
İnformasiya-kommunikasiya
texnologiyalarının
tətbiqi və elektron hökumətin genişləndirilməsi, ölkə
ərazisində keçirilməsi nəzərdə tutulan beynəlxalq
əhəmiyyətli tədbirlərin, dövlətin borc və öhdəliklərinin
maliyyə təminatı, regionların sosial-iqtisadi inkişafının
sürətləndirilməsi və balanslaşdırılmış inkişafı dövlət
büdcəsinin prioritet xərcləri sırasındadır.
Ortamüddətli dövrdə iqtisadiyyata sərmayə
qoyuluşunda ölkənin daxili resurslarının payına
üstünlük verilməsi, mərhələlərlə potensial xərclərin
ortamüddətli və uzunmüddətli dövrləri əhatə edən
proqramlar və son nəticəyə söykənən prinsiplər
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əsasında proqnozlaşdırılmasının daha da genişləndirilməsi, dövlət zəmanəti ilə
iqtisadiyyata cəlb olunan və dövlət büdcəsində dövlət investisiya xərcləri üçün
nəzərdə tutulmuş vəsaitin prioritetlər, istiqamətlər (sahələr) üzrə bölgüsü və həmin
vəsaitlərə ictimai və dövlət nəzarətinin daha da artırılması qarşıda duran mühüm
vəzifələrdəndir.
Növbəti illərdə neft-qaz, eyni zamanda
qeyri-neft sektorlarının inkişafı sayəsində
ölkəyə gözlənilən valyuta axınının idarə
edilməsinin təkmilləşdirilməsi və vəsaitlərin
şəffaf şəkildə saxlanılması diqqət mərkəzində
olacaqdır.
Büdcə qanunvericiliyinin ölkənin iqtisadi
islahatlarının
tələblərinə
uyğun
təkmilləşdirilməsi,
iqtisadi
siyasət,
proqnozlaşdırma və dövlət büdcəsi layihəsinin tərtibində əlaqələrin
möhkəmləndirilməsi istiqamətində işlər davam etdiriləcəkdir.
Monetar və büdcə-vergi siyasətinin koordinasiyasının gücləndirilməsi, dövlət
xərclərinin nəzarətdə saxlanılması diqqət mərkəzində olacaqdır.
Ölkənin ortamüddətli iqtisadi və sosial inkişaf proqnozuna uyğun olaraq,
maliyyə siyasətinin həyata keçirilməsi üçün 2015-ci ildə büdcə-vergi siyasəti üzrə
aşağıdakı tədbirlərin reallaşdırılması nəzərdə tutulur.
Gəlirlər üzrə

qeyri-neft gəlirlərinin qeyri-neft ümumi daxili məhsulda və büdcə
gəlirlərində xüsusi çəkisini artırmaq;
fiziki şəxslərdən tutulan gəlir vergisi və məcburi dövlət sığorta haqları üzrə
tutulma bazalarını uyğunlaşdırmaq;
vergi daxilolmalarının yığım əmsalını artırmaq;
ölkənin respublikanın şəhər və rayonları üzrə yerli gəlir və xərclərin
tarazlaşdırılması istiqamətində işləri davam etdirmək;
gömrük tarifləri sisteminin sadələşdirilmiş sistemə keçidinin təmin
edilməsi üçün işləri davam etdirmək;
dövlət torpaqlarının icarəyə verilməsindən əldə olunan gəlirlərin büdcəyə
daxilolma əmsalını artırmaq.
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Xərclər üzrə
sosial siyasətin davam etdirilməsi, əhalinin rifahının və yaşayış
səviyyəsinin, qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial-məişət şəraitinin
yaxşılaşdırılması üçün maliyyə yaratmaq;
ölkənin müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi və təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi üçün stabil maliyyə təminatına nail olmaq;
ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, əhalinin əsas ərzaq məhsulları ilə
özünütəminin həlli üçün aqrar sektora dövlət qayğısının artırılmasını,
dövlət tərəfindən fermerlərin dəstəklənməsini, kənd təsərrüfatının aparıcı
sahələrinin inkişaf etdirilməsini və bu sahələrə birbaşa subsidiyaların
verilməsini davam etdirmək;

lizinqin genişləndirilməsi, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması, qeyri-neft
sektorunda yeni istehsal və xidmət müəssisələrinin yaradılması,
sənayeləşmənin sürətləndirilməsi və sənayə istehsalının artırılması üçün
maliyyə təminatı yaratmaq;
ölkənin enerji potensialının gücləndirilməsi, alternativ və bərpa olunan
enerji növlərinin yaradılması üçün dövlətin maliyyə dəstəyini təmin etmək;
informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi, elektron hökumətin
genişləndirilməsi məqsədi ilə maliyyə dəstəyini təmin etmək;
ölkə ərazisində keçirilməsi nəzərdə tutulan beynəlxalq əhəmiyyətli
tədbirlərin, dövlətin borc və öhdəliklərinin maliyyə təminatı üçün tələb
olunan məbləğdə vəsait ayırmaq;
dövlət borclarının idarə olunmasında səmərəliliyi daha da artırmaq, dövlət
zəmanəti ilə kredit alan təşkilatların maliyyə fəaliyyətinə nəzarəti
gücləndirmək, kreditlərə xidmət xərclərinin həmin təşkilatların vəsaitləri
hesabına həyata keçirilməsi işini davam etdirmək;
dövlət proqram və tədbirlərinin ortamüddətli büdcə xərcləri ilə
uzlaşdırılmasını, dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına həyata keçirilməsi
nəzərdə tutulmuş yeni dövlət proqramlarının və tədbirlərinin
maliyyələşdirilməsini təmin etmək;
təhsil, səhiyyə, sosial sığorta və sosial yardım sistemində, idman və
mədəniyyət sahələrində islahatları davam etdirmək, onların prioritet inkişaf
istiqamətlərini stimullaşdırmaq;
dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərinin strukturunu daha da
təkmilləşdirməklə, sosial və istehsal infrastrukturlarının tikintisinə və
bərpasına üstünlük vermək, vəsaitdən istifadənin səmərəliliyin daha da
artırmaq;
dövlət büdcəsi xərclərinin strukturunun təkmilləşdirilməsi və şəffaflığın
artırılmasını təmin edən qanunvericilik bazasının gücləndirilməsi
istiqamətində işləri davam etdirmək.
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Büdcə kəsiri
üzrə
dövlət büdcəsi kəsirinin idarə olunan səviyyədə saxlanılmasına nail olmaq.

4. Dövlət büdcəsinin əsas göstəriciləri
Ölkə iqtisadiyyatında mühüm maliyyə təminatı rolunu oynayan dövlət
büdcəsində risklərin qarşısının alınması, aparılan iqtisadi islahatların nəticəsi
olaraq ölkə iqtisadiyyatında qeyri-neft sektorundan daxilolmaların artırılması
istiqmətində tədbirlərin görülməsi 2015-ci ildə qarşıda duran vəzifələrdəndir.
Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin yığım əmsalının artırılması, mülkiyyət və yol
vergilərinin dərəcələrinin optimallaşdırılması, əməkhaqqından gəlir vergisinin
vergi tutulmayan məbləğinin yaşayış minimumuna yaxınlaşdırılması, müxtəlif
vergi növləri üzrə vergi bazasının genişləndirilməsi və vergidən yayınmaların
qarşısının alınması istiqamətində işlər növbəti illərdə də davam etdiriləcəkdir.
 2015-ci ildə dövlət büdcəsinin gəlirləri ümumi daxili məhsulun 32,5 faizi
həcmində olmaqla, nominal ifadədə 19 438,0 mln. manat, dövlət
büdcəsinin xərcləri isə ümumi daxili məhsulun 35,3 faizini təşkil
etməklə 21 100,0 mln. manat həcmində proqnozlaşdırılır.

2013-2015-ci illər üzrə dövlət büdcəsinin göstəriciləri (mln. manat)
2015-ci ilin müqayisəsi
2013
fakt

2014
proqnoz

2015
proqnoz

2013-cü illin faktı ilə 2014-cü illin proqnozu ilə
fərq (+;-)

faiz

fərq (+;-)

faiz

Gəlirlər

19496,3

18384,0

19438,0

-58,3

-0,3

1054,0

5,7

Xərclər

19143,5

20063,0

21100,0

1956,5

10,2

1037,0

5,2

Büdcə
kəsiri - /
profisiti
+

352,8

-1679,0

-1662,0

-2014,8

17,0

5. 2015-ci il dövlət büdcəsinin gəlirlərinin strukturu və əsas mənbələri
Dövlət büdcəsinin qeyri-neft gəlirlərinin qeyri-neft ÜDM-də xüsusi çəkisini
yüksəltmək, vergi daxilolmalarının yığım əmsalını artırmaq, vergi borclarının ləğv
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edilməsi və vergidən yayınmaların qarşısının alınması istiqamətində tədbirləri
gücləndirmək, ölkənin şəhər və rayonları üzrə yerli gəlir və xərclərin
tarazlaşdırılması istiqamətində işləri növbəti illərdə də davam etdirmək prioritet
vəzifələrdəndir.
 2015-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri ÜDM-in 32,5 faizi həcmində
olmaqla, 2014-cü illə müqayisədə 1,4 faiz artmışdır. Nominal ifadədə
dövlət büdcəsinin gəlirləri 19438,0 mln. manat proqnozlaşdırılır ki, bu
da 2014-cü ilin proqnozu ilə müqayisədə 1054,0 mln. manat və ya 5,7
faiz çoxdur.
Neft və qeyri neft sektoru üzrədaxilolmaların dövlət büdcəsinin gəlirlərində payı (faizlə)

100

26.9

34.0

34,7

50

73.1

66.0

65,3

0
2013 fakt

2014 proqnoz
neft sektoru

2015 proqnoz

qeyri-neft sektoru

2015-ci ilin Dövlət büdcəsinin gəlir hissəsinin proqnoz göstəriciləri
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Vergilər Nazirliyi üzrə
Fiziki şəxslərin gəlir vergisi
Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi
Əlavə dəyər vergisi
Aksiz
Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi
Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi
Yol vergisi
Mədən vergisi
Sadələşdirilmiş vergi
Dövlət rüsumu
Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən
icarə haqqı
Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri
tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri
çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən
daxilolmalar
Vergi olmayan sair gəlirlər
Dövlət Gömrük Komitəsi üzrə
Əlavə dəyər vergisi
Aksizlər
Gömrük rüsumları
Yol vergisi

Gəlirlər
(mln manatla)
7 112,0
982,0
2 211,0
2 352,0
564,0
148,0
48,0
50,0
116,0
145,0
115,0
6,0
195,0

180,0
1 590,0
1 104,0
120,0
348,4
17,6
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2015-ci ilin Dövlət büdcəsinin gəlir hissəsinin proqnoz göstəriciləri
3.
4.

Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar
Dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmalar

5.
6.

Büdcə təşkilatlarının büdcədənkənar gəlirləri
Sair daxilolmalar
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Gəlirlər
(mln manatla)
10 388,0
7,0
300,0
41,0

CƏMİ

19 438,0

2015-ci ildə qeyri-neft sektoru üzrə daxilolmalar cari ilin proqnozu ilə
müqayisədə 8,1 faiz, 2013-cü ilin faktiki icra göstəricisi ilə müqayisədə isə 28,7
faiz artacaqdır.
Azərbaycan
Respublikası
Vergilər
Nazirliyinin xətti ilə dövlət büdcəsinə 7112,0
mln. manat daxilolma proqnozlaşdırılır ki,
bunun da 4812,0 mln. manatı və ya 67,7 faizi
qeyri-neft sektorunun, 2300,0 mln. manatı və
ya 32,3 faizi isə neft sektorunun payına düşür.
Azərbaycan
Respublikası
Vergilər
Nazirliyinin xətti ilə daxilolmaların proqnozu
2013-cü ilin faktiki icra göstəriciləri ilə
müqayisədə 448,0 mln. manat və ya 6,7 faiz,
cari ilin proqnozu ilə müqayisədə isə 10,0 mln. manat və ya 0,1 faiz çoxdur. Qeyrineft sektoru üzrə isə artım 2013-cü il üzrə faktiki icra göstəricisi ilə müqayisədə
1048,1 mln. manat və ya 27,8 faiz, cari ilin proqnozu ilə müqayisədə 512,0 mln.
manat və ya 11,9 faiz çoxdur.

Vergilər Nazirliyinin xətti ilə dövlət büdcəsinə daxilolmalar, (mln. manatla)
Cəmi daxilolmalar

7102

6664

3763.9

2013 fakt

qeyri-neft sektoru üzrə daxilolmalar

7112

4300

2014 proqnoz

4812

2015 proqnoz

2015-ci ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə
təmin edilən daxilolmaların dövlət büdcəsində xüsusi çəkisi 8,2 faiz olmaqla,
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natural ifadədə 1590,0 mln. manat təşkil edəcəkdir ki, bu da 2013-cü ilin faktiki
icra göstəricisi ilə müqayisədə 206,8 mln. manat və ya 14,9 faiz, 2014-cü ilin
proqnozu ilə müqayisədə isə 80,0 mln. manat və ya 5,3 faiz çoxdur. 2015-ci ildə
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi üzrə mədaxil proqnozunun
qeyri-neft ÜDM-də xüsusi çəkisi 4,0 faiz səviyyəsində olacaqdır.
Gömrük orqanları tərəfindən təmin edilən daxilolmaların dövlət büdcəsinin
gəlirlərində xüsusi çəkisi, (%)
8.2

8,2

7.1

2013 fakt

2014 proqnoz

2015 proqnoz

büdcə gəlirlərində xüsusi çəkisi, %

2015-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondundan dövlət
büdcəsinə 10388,0 mln. manat transfert nəzərdə tutulur ki, bu da cari ilin
proqnozuna nisbətən 1051,0 mln. manat və ya 11,3 faiz çoxdur.
Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən
dövlət mülkiyyətində olan əmlakın icarəyə verilməsindən dövlət büdcəsinə 7,0
mln. manat daxilolmanın təmin ediləcəyi gözlənilir ki, bu da 2014-cü ilin
proqnozundan 2,0 mln. manat və ya 40,0 faiz çoxdur.
2015-ci ildə büdcə təşkilatlarının sifarişləri əsasında ödənişli xidmətlərdən
dövlət büdcəsinə 300,0 mln. manat vəsaitin daxil olacağı nəzərdə tutulur.
2015-ci ildə ayrı-ayrı gəlir növləri üzrə daxilolmalar aşağıdakı kimi
proqnozlaşdırılır:
 fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə daxilolma Azərbaycan
Respublikası Vergilər Nazirliyinin xətti ilə dövlət büdcəsinə
təmin edilən gəlirlərin 13,8 faizini təşkil etməklə, 982,0 mln.
manat proqnozlaşdırılır ki, bu da 2013-cü ilin faktiki icra
göstəricisi ilə müqayisədə 122,3 mln. manat və ya 14,2 faiz,
2014-cü ilin proqnozu ilə müqayisədə 100,0 mln. manat və ya
11,3 faiz çoxdur. Proqnozun müəyyən edilməsində
(makroiqtisadi proqnozlara əsasən) növbəti ildə orta aylıq əmək
haqqının 7,2 faiz gözlənilən artımı, ölkə ərazisində müxtəlif
sahələrdə yeni iş yerlərinin açılmasının, habelə uçotda olmayan
işləyənlərin leqallaşdırılması sahəsində görülən tədbirlər əsas
götürülmüşdür;
 hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi üzrə daxilolma Azərbaycan
Respublikası Vergilər Nazirliyinin xətti ilə dövlət büdcəsinə
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təmin edilən gəlirlərin 31,1 faizini təşkil etməklə, 2211,0 mln.
manat proqnozlaşdırılır ki, bunun da 800,0 mln. manatını neftqaz sahəsində hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə podratçı
tərəflərin mənfəət vergisinin məbləği təşkil edir.
hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi 2014-cü ilin proqnozu ilə
müqayisədə 6,0 mln. manat və ya 0,3 faiz az proqnozlaşdırılır.
Qeyri-neft sektoru üzrə hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi 1061,0
mln. manat proqnozlaşdırılır ki, bu da 2013-cü ilin faktiki
göstəricisi ilə müqayisədə 239,7 mln. manat və ya 29,2 faiz,
2014-cü ilin təsdiq olunmuş proqnozuna nisbətən isə 111,0 mln.
manat və ya 11,7 faiz çoxdur. Proqnozun hesablanması zamanı
qeyri-neft ÜDM-un və qeyri-neft sahəsində istehsalın artımı
nəzərə alınmışdır;
əlavə dəyər vergisi üzrə 3456,0 mln. manat daxilolma nəzərdə
tutulmuşdur ki, bunun 2352,0 mln. manatı və ya 68,1 faizi vergi,
1104,0 mln. manatı və ya 31,9 faizi isə gömrük orqanlarının
payına düşür. Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi
tərəfindən toplanılan əlavə dəyər vergisi 2013-cü ilin faktiki icra
göstəricisi ilə müqayisədə 628,1 mln. manat və ya 36,4 faiz,
2014-cü ilin proqnozu ilə müqayisədə 213,0 mln. manat və ya
10,0 faiz, gömrük orqanlarının xətti ilə toplanılan əlavə dəyər
vergisi isə 2013-cü ilin faktiki icra göstəriciləri ilə müqayisədə
117,9 mln. manat və ya 12,0 faiz, 2014-cü ilin proqnozu ilə
müqayisədə 34,0 mln. manat və ya 3,2 faiz çoxdur. Əlavə dəyər
vergisi üzrə daxilolmaların büdcə gəlirlərində xüsusi çəkisi
(Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondundan transfertlər
istisna olmaqla) 38,2 faiz, ÜDM-də xüsusi çəkisi isə 5,8 faiz
təşkil edir;
aksizlər 2015-ci il dövlət büdcəsi gəlirlərinin (Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Fondundan transfertlər istisna
olmaqla) 7,6 faizini təşkil etməklə, 684,0 mln. manat
proqnozlaşdırılır ki, bunun da 564,0 mln. manatının və ya 82,5
faizinin Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi, 120,0
mln. manatının və ya 17,5 faizinin isə Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi vasitəsilə təmin
olunacağı gözlənilir. Azərbaycan Respublikasının Vergilər
Nazirliyi üzrə proqnozlaşdırılan aksiz vergisi 2013-cü ilin faktiki
icra göstəriciləri ilə müqayisədə 52,0 mln. manat və ya 10,2 faiz
çoxdur. Növbəti il üçün neft məhsullarına tətbiq edilən aksiz
dərəcələrinin səviyyəsinin dəyişdirilməsi proqnozun aşağı
düşməsinə səbəb olmuşdur.
gömrük orqanları üzrə proqnozlaşdırılan aksiz vergisi 2013-cü
ilin faktiki icra göstəriciləri ilə müqayisədə 38,7 mln. manat və
ya 47,5 faiz, 2014-cü ilin proqnozu ilə müqayisədə isə 30,0 mln.
manat və ya 33,3 faiz çoxdur;
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 növbəti il üçün mədən vergisi üzrə 116,0 mln. manat daxilolma
nəzərdə tutulmuşdur;
 hüquqi şəxslərin əmlak vergisi üzrə 148,0 mln. manat daxilolma
proqnozlaşdırılır ki, bu da 2013-cü ilin faktiki icra göstəriciləri
ilə müqayisədə 22,9 mln. manat və ya 18,3 faiz, 2014-cü ilin
proqnozu ilə müqayisədə isə 16,0 mln. manat və ya 12,1 faiz
çoxdur;
 növbəti il üçün hüquqi şəxslərin torpaq vergisi üzrə 48,0 mln.
manat daxilolma proqnozlaşdırılır ki, bu da 2013-cü ilin faktiki
icra göstəriciləri ilə müqayisədə 14,9 mln. manat və ya 45,0 faiz
çox olmaqla, 2014-cü ilin proqnozu ilə eyni səviyyədədir;
 yol vergisi üzrə 2014-cü il üzrə vergi orqanlarının xətti ilə 50,0
mln. manat, gömrük orqanlarının xətti ilə isə 17,6 mln. manat
olmaqla, ümumilikdə 67,6 mln. manat vəsaitin daxil olacağı
nəzərdə tutulmuşdur;
 sadələşdirilmiş vergi üzrə 145,0 mln. manat daxilolma
proqnozlaşdırılır ki, bu da 2013-cü ilin faktiki göstəriciləri ilə
müqayisədə 25,5 mln. manat və ya 21,3 faiz, cari ilin təsdiq
olunmuş proqnozuna nisbətdə isə 15,0 mln. manat və ya 11,5
faiz çoxdur;
 2015-ci ildə dövlət rüsumu üzrə 115,0 mln. manat daxilolma
proqnozlaşdırılır ki, bu da 2013-cü ilin faktiki icra göstəricisi ilə
müqayisədə 8,6 mln. manat və ya 6,9 faiz, cari ilin təsdiq
olunmuş proqnozu ilə müqayisədə 8,0 mln. manat və ya 6,5 faiz
azdır. Proqnozun aşağı düşməsinə səbəb Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və
Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin fəaliyyətinin
genişləndirilməsi hesabına və bu qurumun topladığı dövlət
rüsumunun tam dövlət büdcəsinə deyil, müəyyən hissəsinin (30
faizinin) Agentliyin büdcədənkənar daxilolmalarına aid edilməsi
olmuşdur;
 gömrük rüsumları üzrə 2015-ci il ərzində dövlət büdcəsinə 348,4
mln. manat vəsait daxil olacağı proqnozlaşdırılır ki, bu da 2013cü ilin faktiki icra göstəriciləri ilə müqayisədə 50,2 mln. manat
və ya 16,8 faiz, cari ilin təsdiq olunmuş proqnozu ilə müqayisədə
18,4 mln. manat və ya 5,6 faiz çoxdur;
 Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri
tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac
xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı
fərqdən daxilolmalar üzrə 195,0 mln. manat nəzərdə tutulur ki,
bunun da 185,0 mln. manatı neft sektorunun payına düşür;
 Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin xətti ilə
toplanılan sair vergi daxilolmaları üzrə növbəti ildə 180,0 mln.
manat vəsaitin daxil olması proqnozlaşdırılır ki, bu da cari ilin
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təsdiq olunmuş proqnozu ilə müqayisədə 20,0 mln. manat və ya
12,5 faiz çoxdur;
 dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən
daxilolmalar 6,0 mln. manat proqnozlaşdırılır ki, bu da 2013-cü
ilin faktiki icra göstəriciləri ilə müqayisədə 3,8 faiz və ya 0,2
mln. manat, cari ilin təsdiq edilmiş proqnozu ilə müqayisədə 25,0
faiz və ya 2,0 mln. manat azdır.
2015-ci ildə dövlət büdcəsinin mənbələr üzrə gəlirləri (faizlə)
7,1%
5,1%

1,8%
3,5%

DNF-dan dövlət büdcəsinə
transferlər
Əlavə dəyər vergisi

11,4%
53,4%

Hüquqi şəxslərin mənfəət
vergisi
Fiziki şəxslərin gəlir vergisi

17,8%

Aksiz vergisi

2015-ci ildə sair daxilolmalar üzrə 41,0 mln. manat vəsait proqnozlaşdırılır.
6. 2015-ci il dövlət büdcəsi xərclərinin strukturu və əsas istiqamətləri
2015-ci il və sonrakı üç il üçün dövlət büdcəsi xərclərinin layihəsi ölkənin
əsas makroiqtisadi proqnoz göstəriciləri, büdcədən maliyyələşən və maliyyə
yardımı alan təşkilatların büdcə sifarişləri və gözlənilən real büdcə gəlirləri nəzərə
alınmaqla hazırlanmışdır.
Dövlət büdcəsi xərclərinin strukturuna uyğun olaraq cari, əsaslı və dövlət
borcuna xidmətlə bağlı xərclərin optimal hədlərinə nail olunmuş, qarşıda duran
vəzifələrin həlli üçün maliyyə təminatı formalaşdırılmışdır.
Sosial siyasətin davam etdirilməsi, əhalinin, o cümlədən qaçqın və məcburi
köçkünlərin, hərbi qulluqçuların, müharibə əlilləri və şəhid ailələrinin rifahının və
yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması, tibbi-sosial reabilitasiya sisteminin müasir
tələblər səviyyəsində qurulması prioritet hədəflər hesab edilməklə, onların
maliyyə təminatı üçün tələb olunan məbləğdə vəsait 2015-ci il dövlət büdcəsinin
xərclərində nəzərə alınmışdır.
Dövlət büdcəsinin xərcləri (mln. manatla)
2015-ci il 2014-cü il
proqnoz
proqnoz
Xərclər cəmi
21 100,0
20 063,0

2015/2014
faizlə
+5,2
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1.

Dövlət büdcəsinin xərcləri (mln. manatla)
2015-ci il 2014-cü il
proqnoz
proqnoz
Ümumi dövlət xidmətləri
2046,5
1 997,6

1.1

Elm xərcləri

142,5

146,8

-3,0

2.
3.

Müdafiə
Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə
və prokurorluq
Təhsil
Səhiyyə
Sosial müdafiə və sosial təminat
Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən
tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid
edilməyən sahədə fəaliyyət
Mənzil və kommunal təsərrüfatı

1778,5
1227,1

1637,4
1240,3

+8,6
-1,1

1711,2
777,7
2040,5
347,7

1653,4
725,6
2072,2
311,4

+3,5
+7,2
-1,5
+11,7

443,8

457,1

-2,9

7,6
596,2

3,5
562,9

+118,7
+5,9

6951,6
6930,0

6282,0
6260,0

+10,7
+10,7

21,6

21,9

-1,5

128,3
345,3
2698,0

121,4
328,2
2670,0

+5,7
+5,2
+1,0

4.
5.
6.
7.

8.

Yanacaq və enerji xərcləri
Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı,
balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin
mühafizəsi
11. Sənaye və tikinti xərcləri
11.1 Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu
9.
10.

11.2 Digər xərclər
12.
13.
14.

Nəqliyyat və rabitə
İqtisadi fəaliyyətlə bağlı sair xərclər
Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər

2015/2014
faizlə
+2,5

İqtisadi və sosial islahatlara dəstək olmaq,
dövlətin müdafiə qabiliyyətini gücləndirmək,
iqtisadi, ərzaq, ekoloji təhlükəsizliyi təmin etmək,
investisiya və sosial proqramların, xarici borc və
öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə, qeyri-neft
sektorunun inkişafına, bu sektorda yeni istehsal və
xidmət
müəssisələrinin
yaradılmasına,
sənayeləşmənin sürətləndirilməsinə, ölkənin enerji
potensialının gücləndirilməsinə və bərpa olunan enerji
növlərinin çeşidlərinin və bu növ enerjinin ölkənin
enerji potensialında xüsusi çəkisinin artırılmasına nail
olmaq 2015-ci və sonrakı üç ildə qarşıda duran
vəzifələrdəndir.
Aqrar sektora dövlət dəstəyinin daha da
artırılması, bu sektorun inkişaf hədəfləri və
prioritetlərinə uygun olaraq, onun strukturunun və
idarəç ilik sisteminin təkmilləşdirilməsi və keyfiyyətcə
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yeni mərhələyə keçidin təmin edilməsi, ərzaq təhlükəsizliyinə nail olunması,
əhalinin əsas ərzaq məhsulları ilə özünütəminin
təşkili, dünya bazarlarında rəqabətə davamlı,
ölkənin daxili tələbatında əhəmiyyət kəsb edən
məhsulların istehsalının artırılması və çeşidinin
genişləndirilməsi, elektron kənd təsərrüfatı
sisteminin formalaşdırılması üçün 2015-ci ilin
dövlət büdcəsində maliyyə bazası yaradılmışdır.
2015-ci ildə də regionların sosial-iqtisadi
inkişafının stimullaşdırılması, içməli su və qaz təchizatının, kanalizasiya və
meliorasiya sistemlərinin yeniləşdirilməsi və müasir tələblər səviyyəsində
qurulması, kənd yollarının tikintisi və bərpası üçün vəsait ayrılması təmin
edilmişdir.
Əhalinin yaşayış şəraitini yaxşılaşdırmaq, mənzil tikintisinin səmərəli
maliyyələşdirilmə mexanizmini yaratmaq, bu sahədə formalaşan təklifin alınma
qabiliyyətinin real tələbə uyğunlaşdırılmasını təmin etmək üçün ipoteka
kreditləşməsi 2015-ci ildə də davam etdiriləcəkdir.
İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının, elektron hökumətin
genişləndirilməsi, nüvə texnologiyalarından dinc məqsədlərlə istifadə edilməsi,
Azərbaycan qazının dünya bazarına nəqli ilə
əlaqədar Cənub Qaz Dəhlizinin fəaliyyətini
təmin etmək məqsədilə “Şahdəniz” qazkondensat yatağının tammiqyaslı işlənməsi,
Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin (CQBK)
genişləndirilməsi, Trans-Anadolu Boru Kəməri
(TANAP) və Trans-Adriatik Boru Kəməri
(TAP) layihələrinin həyata keçirilməsi,
beynəlxalq ictimai, siyasi, iqtisadi, mədəni,
idman və digər tədbirlərdə ölkənin iştirakının
maliyyə təminatı büdcə layihəsində əksini
tapmışdır.
Müvafiq dövlət proqramlarının və tədbirlərinin ortamüddətli büdcə xərcləri
ilə əlaqələndirilməsinin daha da təkmilləşdirilməsi, dövlət büdcəsinin vəsaiti
hesabına həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuş proqramların və tədbirlərin
maliyyələşdirilməsi 2015-ci ildə də davam etdiriləcəkdir.
İqtisadiyyata cəlb olunacaq sərmayənin
strukturunda
daxili
resursların
payının
artırılması,
dövlət
sifarişli
layihələrin
maliyyələşdirilməsinə üstünlük verilməsi, dövlət
əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərinin strukturunun
təkmilləşdirilməsinin davam etdirilməsi, həmin
vəsaitdən daha səmərəli istifadəyə nəzarətin
artırılması, dövlət zəmanəti ilə iqtisadiyyata cəlb
olunan investisiya xərcləri üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitin istiqamətlər (sahələr)
üzrə bölgüsünün prioritetliyi, dövlət investisiya xərcləri ilə müvafiq inkişaf
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proqramları arasında sistemliliyin təmin edilməsi, investisiya xərclərinin ilk
növbədə 2015-ci ildə başa çatdırılması nəzərdə tutulan layihələrə yönəldilməsi
prioritet vəzifələr sırasındadır.
2015-ci
ildə
dövlət
büdcəsi
xərclərinin strukturunun, tərtibi və icrası
prosesinin təkmilləşdirilməsi, şəffaflığının,
səmərəliliyinin və ünvanlılığının artırılması,
xərclərin ortamüddətli (2015-2018-ci illər)
və uzunmüddətli dövrləri əhatə edən
proqramlar və son nəticəyə söykənən
prinsiplər əsasında proqnozlaşdırılmasının
daha
da
genişləndirilməsi
diqqətdə
saxlanılmışdır.
2015-ci ildə maliyyə təminatı dövlət və icmal büdcələrin vəsaiti hesabına
həyata keçirilən sosial və investisiya layihələrinin, iri maliyyə tutumlu alışların və
xidmətlərin iqtisadi-maliyyə əsaslandırılmasının optimallaşdırılması və bu
istiqamətdə şəffaflığın daha da artırılması üçün qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi
daha da sürətləndiriləcəkdir.
Dövlət büdcəsindən maliyyələşən və maliyyə yardımı alan təşkilatlar
tərəfindən təqdim edilmiş xərclər üzrə büdcə sifarişlərinin 79,8 faizi həcmində
vəsait 2015-ci il dövlət büdcəsinin xərclərində nəzərə alınmışdır.
2015-ci il dövlət büdcəsinin xərcləri ÜDM-in 34,5 faizi səviyyəsində
nəzərdə tutulur ki, bu da 2014-cü illə müqayisədə 1,3 faiz-bənd çoxdur.
Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsinin xərcləri və onun artım sürəti
(mln. manatla, faizlə)
25000

21100.0
20063.0
19143.5

20000

17416.5
15397.5
mln. manat

15000

10774.2 10503.8

11765.9

10000

6086.2
5000

3790.1
77,0

60,1

77,0

-2,5

12,0

2006-ci il

2007-cı il

2008-ci il

2009-ci il

2010-cu il

30,9

13,1

9,9

4,8

5,1

2011-ci il

2012-ci il

2013-cü il

2014-cü il

2015-ci il

0

-əvvəlki ilə nisbətən artım sürəti (faizlə)

Kəsirin maliyyələşmə mənbələri (1662,0 mln. manat) və Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Fondundan ayrılan transfert (10388,0 mln. manat)
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nəzərə alınmaqla, 2015-ci il dövlət büdcəsinin xərcləri 21100,0 mln. manat
proqnozlaşdırılır ki, bu da 2013-cü ilin faktiki icra göstəricilərinə nisbətən 1956,5
mln. manat və ya 10,2 faiz, 2014-cü illə müqayisədə isə 1037,0 mln. manat və
yaxud 5,2 faiz çoxdur.
Növbəti ildə də dövlət xərcləri üzrə struktur islahatlarının davam
etdirilməsi, yeni təşkilatların və xidmətlərin fəaliyyətə başlaması (Azərbaycan
Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin tabeliyində “Milli
Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzi, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondu, Bakı Beynəlxalq
Multikulturalizm Mərkəzi, Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsi
vasitəsilə
Azərbaycan
Respublikasında Ünvan Reyestrinin
fəaliyyətini təmin edən informasiya
sisteminin yaradılması), Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar
üzrə
Dövlət
Agentliyinin
“ASAN
xidmət”
mərkəzlərinin
fəaliyyətinin
genişləndirilməsi, bəzi təşkilatlarda ştat
sayının
artırılması
(Azərbaycan
Respublikasının
Təhsil
Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının
Kənd
Təsərrüfatı
Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi
Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının Gənclər və İdman
Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının
Mədəniyyət
və
Turizm
Nazirliyi,
Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və
Təbii Sərvətlər Nazirliyi və s.) və yenidən
komplektləşdirilməsi, müfəssəl ərazi
planlaşdırılması
sənədlərinin
hazırlanması,
yeni
dövlət
proqramlarının təsdiq və fondların
təsis
edilməsi,
Azərbaycan
Respublikasında təhsilin inkişafı
üzrə Dövlət Strategiyasının tətbiqi,
əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı
təminatına dair Dövlət Proqramının
maliyyə təminatının, xüsusi müdafiə
təyinatlı layihələr üzrə xərclərin,
“Avtomobil
Yolları”
Məqsədli
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Büdcə Fondunun, İpoteka Fondunun, “Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
nizamnamə kapitalının, Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən
dotasiyanın həcminin, dərman və sarğı ləvazimatlarının alınması xərclərinin
artırılması, Azərbaycan qazının dünya bazarına nəqli ilə əlaqədar Cənub Qaz
Dəhlizinin fəaliyyətini təmin etmək məqsədi ilə “Şahdəniz” qaz-kondensat
yatağının tammiqyaslı işlənməsi, Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin (CQBK)
genişləndirilməsi, Trans-Anadolu Boru Kəməri (TANAP) və Trans-Adriatik Boru
Kəməri (TAP) layihələrinin həyata keçirilməsi, bəzi dövlət müəssisələrinin
saxlanılması və ya onların zərərinin ödənilməsi və maliyyə sağlamlaşdırılması və
digər zəruri məsələlərin həlli üçün vəsaitin proqnozlaşdırılması hesabına 2015-ci il
dövlət büdcəsinin cari və əsaslı xərcləri artırılmışdır.
2015-ci il üzrə dövlət büdcəsinin xərclərinin strukturu
(mln. manatla, faizlə)
3,7%

776,2

44,4%

9375,3

51,9%
10928,5

cari xərclər

əsaslı xərclər

dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclər

2015-ci il dövlət büdcəsinin xərclərinin strukturuna daxil olan cari xərclərə
ümumi xərclərin 51,9 faizi həcmində vəsait yönəldilmişdir ki, bu da 2013-cü ilin
faktiki icra göstəricisi ilə müqayisədə 3,9 faiz-bənd çoxdur. Mütləq ifadədə cari
xərclərə 10957,8 mln. manat, 2014-cü illə müqayisədə 76,3 mln. manat və ya 0,7
faiz, 2013-cü ilin faktiki icra göstəricisi ilə müqayisədə isə 1764,5 mln. manat və
yaxud 19,2 faiz çox vəsait nəzərdə tutulmuşdur.
Əsaslı xərclərə ümumi xərclərin
44,4 faizi həcmində vəsait ayrılmışdır ki,
bu da 2014-cü illə müqayisədə 2,4 faiz
çoxdur. Mütləq ifadədə əsaslı xərclər
9366,0 mln. manat vəsait təşkil
edəcəkdir ki, bu da 2014-cü illə
müqayisədə 965,0 mln. manat və yaxud
11,5 faiz, 2013-cü ilin faktiki icra
göstəricisi ilə müqayisədə isə 144,0 mln.
manat və yaxud 1,6 faiz çoxdur.
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Dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclərə ümumi xərclərin 3,7 faizi həcmində,
mütləq ifadədə isə 776,2 mln. manat vəsait yönəldiləcəkdir ki, bu da 2014-cü illə
müqayisədə 4,3 mln. manat və yaxud 0,6 faiz azdır.
2015-ci ildə dövlət büdcəsi xərclərinin 10039,5 mln. manatı və ya 47,6 faizi
konkret proqram və tədbirlərin maliyyələşdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üzrə xərclər nəzərə alınmadan, dövlət büdcəsi
xərclərinin 3109,5 mln. manatı məqsədli dövlət proqram və tədbirlərinin
maliyyələşdirilməsinə yönəldilmişdir.
İqtisadi təsnifata uyğun olaraq, 2015-ci il dövlət büdcəsində əsas fondlara
əsaslı vəsait qoyuluşu xərcləri üçün (dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu, əsas vəsaitlərin,
xüsusi təyinatlı alışların həyata keçirilməsi,
əsaslı tikinti, təmir və s.) 8811,3 mln. manat
və ya xərclərin 41,8 faizi həcmində (2014cü illə müqayisədə 959,0 mln. manat və ya
12,2 faiz çox), əməyin ödənişi üçün 3452,4
mln. manat və ya xərclərin 16,4 faizi
həcmində (2014-cü illə müqayisədə 417,7
mln. manat və ya 13,8 faiz çox), sair
xərclərin
(ehtiyat
fondları,
dövlət
büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların
büdcədənkənar
xərcləri
və
s.)
maliyyələşdirilməsi üçün 1726,6 mln. manat və ya xərclərin 8,2 faizi həcmində
(2014-cü illə müqayisədə 272,9 mln. manat və ya 13,6 faiz az), subsidiyalar və cari
transfertlər üzrə ödənişlər üçün 815,7 mln. manat və ya xərclərin 3,9 faizi
həcmində (2014-cü illə müqayisədə 130,4 mln. manat və ya 19,0 faiz çox),
təqaüdlər və sosial müavinətlər üçün 1845,0 mln. manat və ya xərclərin 8,7 faizi
həcmində (2014-cü illə müqayisədə
24,6 mln. manat və ya 1,4 faiz çox),
dərman, sarğı ləvazimatlarının və
materialların alınması üçün 209,3 mln.
manat və ya xərclərin 1,0 faizi
həcmində (2014-cü illə müqayisədə
32,4 mln. manat və ya 18,3 faiz çox),
ərzaq məhsullarının alınması üçün
319,7 mln. manat və ya xərclərin 1,5 faizi həcmində (2014-cü illə müqayisədə 14,4
mln. manat və ya 4,7 faiz çox), kommunal və kommunikasiya xidmətləri haqqının
ödənilməsi xərcləri üçün 390,4 mln. manat və ya xərclərin 1,9 faizi həcmində,
digər istehlak mal və materiallarının alınması üçün (inventar və avadanlığın
alınması və digər alışlar və xidmətlər) 1176,0 mln. manat və ya xərclərin 5,6 faizi
həcmində (2014-cü illə müqayisədə 91,2 mln. manat və ya 8,4 faiz çox), idarənin
saxlanılması üçün 575,6 mln. manat və ya xərclərin 2,7 faizi həcmində (2014-cü
illə müqayisədə 95,7 mln. manat və ya 19,9 faiz çox), abadlaşdırma, geolojikəşfiyyat, topoqrafiya-geodeziya axtarış və elmi tədqiqat xidmətləri haqqının
ödənilməsi üçün 310,5 mln. manat və ya xərclərin 1,5 faizi həcmində (2014-cü illə
müqayisədə 14,5 mln. manat və ya 4,9 faiz çox), qrantlara və digər ödənişlərə
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217,9 mln. manat və ya xərclərin 1,0 faizi həcmində, digər xərc maddələri üzrə
(icarə və muzdlu xidmətlər, öhdəliklər üzrə maliyyə əməliyyatları, ssudalar, faizlər
üzrə ödənişlər, üzvlük haqqı üzrə ödənişlər, bank xərcləri) 1249,6 mln. manat və
ya xərclərin 5,8 faizi həcmində vəsait nəzərdə tutulmuşdur.
Dövlət büdcəsi xərclərinin strukturunun və tərtibi prosesinin
təkmilləşdirilməsi, şəffaflığın, səmərəliliyinin və ünvanlılığın daha da artırılması
istiqamətində işlərin davamı olaraq 2015-ci il dövlət büdcəsi xərclərində iqtisadi
təsnifatın “Sair xərclər” paraqrafı üzrə nəzərdə tutulmuş vəsaitin məbləği 2014-cü
illə müqayisədə 272,9 mln. manat və yaxud 13,6 faiz və bu xərclərin dövlət
büdcəsi xərclərinin tərkibində xüsusi çəkisi 1,8 faiz-bənd azalmışdır.
2014-ci il dövlət büdcəsi layihəsinin, Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2013-cü ildə fəaliyyəti haqqında hesabatın və 2013-cü il dövlət
büdcəsinin icrasına dair hesabatın Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
komitə və plenar iclaslarında müzakirələri zamanı millət vəkilləri, Azərbaycan
Respublikasının
Hesablama
Palatası
tərəfindən irəli sürülmüş bir sıra təklif və
tövsiyələr həllini tapmış, o cümlədən
əhalinin
sosial
müdafiəsinin
gücləndirilməsi,
elmi
tədqiqat
laboratoriyaları üçün müasir avadanlıqların
alınması, fundamental, tətbiqi və axtarışinnovasiya xarakterli elmi tədqiqat
proqramlarının və layihələrin
ünvanlı
şəkildə
maliyyələşdirilməsi,
təhsil
sahəsində zəruri islahatların həyata
keçirilməsi və Azərbaycan Respublikasında
təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasının tətbiqi, xroniki böyrək çatışmamazlığı
və şəkərli diabet xəstələrinin dərman preparatları ilə təminatı, uşaqların icbari
dispanserizasiyası, Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə
etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramının maliyyə təminatının artırılması, ölkədə
su və kanalizasiya xətlərinin çəkilişi, qazlaşma prosesinin sürətləndirilməsi üçün
bu sferalara vəsait qoyuluşunun artırılması, şəhər, rayon və qəsəbə mərkəzlərində
abadlıq, quruculuq işlərinin genişləndirilməsi, kəndlərarası yolların tikintisi və
yenidən qurulması, sosial təyinatlı layihələr üzrə işlərin, o cümlədən yararsız və
qəza vəziyyətində olan məktəblərin və məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin,
səhiyyə, mədəniyyət və idman müəssisələrinin tikintisi, əsaslı təmiri və yenidən
qurulması üçün vəsaitin ayrılması, kənd təsərrüfatı sahəsinə maliyyə yardımının
artırılması, uşaq bağçalarının maddi-texniki bazalarının yaxşılaşdırılması və
onların müasir səviyyəyə qaldırılması, bir sıra imtiyazlı xəstələrin müvafiq dərman
preparatları ilə tam təminatı üçün müvafiq maliyyə vəsaitinin ayrılması və digər
məsələlərin həlli məqsədi ilə 2015-ci il dövlət büdcəsinin layihəsində vəsait
nəzərdə tutulmuşdur.
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7. Sosialyönlü xərclərin əsas istiqamətləri
2015-ci
il
dövlət
büdcəsinin
xərclərində sosialyönlü xərclərin (büdcə
xərclərinin iqtisadi təsnifatına uyğun olaraq
əməyin ödənişi, pensiya və müavinətlər,
dərman,
sarğı
ləvazimatları
və
materiallarının,
ərzaq
məhsullarının
alınması üzrə xərclərin cəmi) xüsusi çəkisi
27,6 faiz olmaqla, 2014-cü illə müqayisədə
1,1 faiz-bənd artmışdır. Mütləq ifadədə bu
məqsədə 5826,4 mln. manat vəsait proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da 2014-cü ilə
nisbətən 489,2 mln. manat və ya 9,2 faiz, 2013-cü ilin faktiki icra göstəricisi ilə
müqayisədə isə 920,0 mln. manat və ya 18,8 faiz çoxdur.
Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsinin xərclərinin tərkibində
sosialyönümlü xərclərin artım sürəti
(mln. manatla, faizlə)
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2015-ci il dövlət büdcəsi xərclərinin tərkibində sosialyönlü xərclərin
istiqamətləri və xüsusi çəkisi (mln. manatla, faizlə)
1845,0 mln. manat
8,7%

3452,4 mln. manat
16,4%
319,7 mln. manat
1,5%
209,3 mln. manat
1,0%
Əməyin ödənişi

Dərman və sarğı ləvazimatlarının alınması

Ərzaq məhsullarının alınması

Təqaüdlər və sosial müavinətlər

2015-ci il
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Elm, təhsil, səhiyyə, sosial müdafiə və sosial təminat,
mədəniyyət və idman xərclərinin əsas istiqamətləri
2015-ci il dövlət büdcəsində elm,
təhsil, səhiyyə, sosial müdafiə və sosial
təminat,
mədəniyyət,
incəsənət,
informasiya, bədən tərbiyəsi və digər
kateqoriyalara aid edilməyən xərclər
üçün 5019,6 mln. manat vəsait nəzərdə
tutulmuşdur ki, bu da 2014-cü ilə
nisbətən 110,1 mln. manat və ya 2,2
faiz, 2013-cü ilin faktiki icra göstəricisi
ilə müqayisədə isə 820,7 mln. manat və ya 19,5 faiz çoxdur.
Bütövlükdə həmin sahələr üzrə nəzərdə
tutulmuş xərclərin dövlət büdcəsi xərclərinin
tərkibində xüsusi çəkisi 23,8 faiz təşkil edəcəkdir ki,
bu da 2013-cü ilin faktiki icra göstəricisi ilə
müqayisədə 2,2 faiz-bənd çoxdur.
2015-ci il dövlət büdcəsində elm, təhsil,
səhiyyə, sosial müdafiə və sosial təminat,
mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi
və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə
fəaliyyət xərcləri üzrə məqsədli dövlət proqramlarının və tədbirlərin maliyyə
təminatı üçün 798,5 mln. manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur.
Elm, təhsil, səhiyyə, sosial müdafiə və sosial təminat, mədəniyyət, incəsənət,
informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət
xərcləri və onların 2015-ci il dövlət büdcəsi xərclərində xüsusi çəkisi (mln. manatla, faizlə)

347,7 mln. manat;
1,6 %

142,5 mln. manat;
0,7%
1711,2 mln. manat;
8,1%

2055,5 mln. manat;
9,8 %
Elm
Təhsil
Səhiyyə
Sosial müdafiə və sosial təminat

777,7 mln. manat;
%
Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyyəsi və digər kateqoriyalara aid3,7
edilməyən
sahədə
fəaliyyət
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Elm

Növbəti ildə elm xərclərinə 142,5
mln. manat, 2013-cü ilin faktiki icra göstəricisi
ilə müqayisədə isə 25,5 mln. manat və ya 21,8
faiz çox vəsait proqnozlaşdırılmışdır.
Həmin
xərclər
fundamental
elmi
tədqiqatların və dövlət orqanlarında mövcud olan
elmi tədqiqat təşkilatları tərəfindən həyata
keçirilən elmi işlərin maliyyələşdirilməsinə
yönəldiləcəkdir.
2015-ci ildə elm xərclərində elmi
tədqiqat
layihələrinin
Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Elmin
İnkişaf Fondu vasitəsilə həyata keçirilməsi
üçün 7,6 mln. manat, latın qrafikalı kitabların
çap edilməsi üçün 5,0 mln. manat, elmi
obyektlərin yenidən qurulması və əsaslı təmiri
üçün 2,0 mln. manat, elmi tədqiqat
müəssisələrinin
maddi-texniki
təminatının
möhkəmləndirilməsi, müasir laboratoriya avadanlıqlarının alınması üçün 4,9 mln.
manat və digər tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün vəsait nəzərdə tutulmuşdur.
Müasir informasiya cəmiyyətinin və
biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın tələblərini
nəzərə alaraq, elmi-texniki, sosial-iqtisadi,
humanitar biliklərin artırılması, Azərbaycançılıq
məfkurəsi zəminində
milli-mənəvi, dini
dəyərlərin
təbliği,
ekoloji
təfəkkürün
formalaşdırılması, Azərbaycan Respublikasının
daxili və xarici siyasətinin, ölkədə aparılan
sosial-iqtisadi, mədəni quruculuq proseslərinin
mahiyyətinin ictimaiyyətə çatdırılması
məqsədi
ilə
yaradılmış
Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Bilik
Fondunun fəaliyyəti üçün 2015-ci ilin
dövlət büdcəsində 1,0 mln. manat vəsait
nəzərdə tutulmuşdur.
2015-ci il dövlət büdcəsinin əsaslı
vəsait qoyuluşu xərclərində də elm təyinatlı
infrastrukturlara aid olan investisiya
layihələri üzrə müvafiq məbləğdə vəsait
nəzərdə tutulmuşdur.
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Təhsil
 Növbəti ildə təhsil xərcləri üçün
1711,2 mln. manat, 2014-cü illə
müqayisədə 57,7 mln. manat və yaxud
3,5 faiz, 2013-cü ilin faktiki icra
göstəricisinə nisbətən 273,5 mln. manat
və ya 19,0 faiz çox vəsait ayrılmışdır.

Təhsil xərcləri (cari) və onun artım sürəti (mln. manatla, faizlə)
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Təhsilin maliyyələşdirilməsi üçün
nəzərdə tutulan xərclərin dövlət büdcəsi
xərclərinin tərkibində xüsusi çəkisi 8,1 faiz
təşkil edəcəkdir.
Təhsil xərcləri üçün ayrılmış vəsaitin
898,3 mln. manatı və ya 52,5 faizi ümumi
təhsil xərclərinin, 525,7 mln. manatı və ya
30,7 faizi təhsil sahəsində digər müəssisə
və tədbirlərin (2014-cü illə müqayisədə 41,8
mln. manat və ya 8,6 faiz çox), 165,6 mln.
manatı və ya 9,7 faizi məktəbəqədər təhsil
xərclərinin (2014-cü illə müqayisədə 14,2 mln.
manat və ya 9,4 faiz çox), 39,2 mln. manatı və
ya 2,3 faizi ali təhsil xərclərinin (2014-cü illə
müqayisədə 6,2 mln. manat və ya 18,9 faiz
çox), 44,6 mln. manatı və ya 2,6 faizi orta
ixtisas təhsil xərclərinin (2014-cü illə
müqayisədə 0,2 mln. manat və ya 0,4 faiz çox),
34,3 mln. manatı və ya 2,0 faizi ilk-peşə ixtisas
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təhsilin (2014-cü illə müqayisədə 0,1 mln. manat və ya 0,4 faiz çox), 3,5 mln.
manatı və ya 0,2 faizi əlavə təhsilin
maliyyələşdirilməsinə yönəldiləcəkdir.
2015-ci il dövlət büdcəsində təhsil
xərcləri üçün ayrılan vəsaitin 313,9 mln.
manatı bir sıra dövlət proqramlarının və
tədbirlərinin
maliyyələşdirilməsinə,
o
cümlədən ölkənin ali təhsil müəssisələrində
kadr hazırlığının dövlət sifarişi əsasında və
adambaşına maliyyələşmə prinsipi ilə həyata
keçirilməsi
xərcləri
üçün
135,4
mln.
manat,
təhsil
sisteminin
informasiyalaşdırılması ilə bağlı xərclər üçün 18,8 mln. manat, ümumtəhsil
məktəblərində oxuyan şagirdlərin pulsuz dərsliklərlə təmin olunması xərcləri üçün
8,5 mln. manat, təhsil müəssisələrinin yenidən qurulması və əsaslı təmiri üçün 13,1
mln. manat, ümumtəhsil məktəblərinə tədris laboratoriya (fizika, kimya, biologiya)
avadanlıqlarının alınması xərcləri üçün 4,5 mln. manat, “Azərbaycan
Respublikasında dövlət uşaq müəssisələrindən uşaqların ailələrə verilməsi (Deinstitusionalizasiya) və alternativ qayğı Dövlət Proqramı (2006-2015-ci illər)”nın
icrası üçün 0,9 mln. manat, ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi və ən yaxşı müəllim
mükafatı üçün 1,0 mln. manat, “SOS Uşaq Kəndləri-Azərbaycan” Assosiasiyası
üzrə tədbirlərin maliyyələşdirilməsi üçün 1,1 mln. manat, gənc istedadlar üçün
xüsusi təqaüdlərin ödənilməsi ilə bağlı xərclər üçün 0,3 mln. manat, xarici
ölkələrin ali təhsil və elmi tədqiqat müəssisələrində Azərbaycanşünaslıq və Xəzər
hövzəsi regionu ilə bağlı tədqiqatların təşviqi üzrə xərclər üçün 2,5 mln. manat,
təhsil müəssisələrinin maddi-texniki təminatının möhkəmləndirilməsi üçün 3,5
mln.manat, təhsil sahəsində islahatlarla bağlı xərclər üçün 117,3 mln. manat və
digər tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün vəsait proqnozlaşdırılmışdır.
Eyni zamanda, 2015-ci il dövlət büdcəsinin əsaslı vəsait qoyuluşu
xərclərində təhsil təyinatlı infrastrukturlara aid olan investisiya layihələri üzrə
müvafiq məbləğdə vəsait nəzərdə tutulmuşdur.
Səhiyyə
2015-ci
ildə
səhiyyənin
maliyyələşdirilməsi üçün nəzərdə tutulan
xərclərin dövlət büdcəsi xərclərinin
tərkibində xüsusi çəkisi 2014-cü illə
müqayisədə 0,1 faiz-bənd artaraq 3,7 faiz
olacaqdır.
Mütləq ifadədə səhiyyə xərcləri
üçün 2015-ci ilin dövlət büdcəsində 777,7
mln. manat, 2014-cü illə müqayisədə 52,1 mln. manat və yaxud 7,2 faiz, 2013-cü
ilin faktiki icra göstəricisinə nisbətən 158,7 mln. manat və ya 25,6 faiz çox vəsait
ayrılmışdır.
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Səhiyyə xərcləri (cari) və onun artım sürəti (mln. manatla, faizlə)
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Ayrılan vəsaitin 359,0 mln. manatı
və ya 46,2 faizi xəstəxanaların, 110,1 mln.
manatı və ya 14,2 faizi poliklinikaların və
ambulatoriyaların saxlanılması xərclərinə
(2014-cü illə müqayisədə 4,0 mln. manat
və ya 3,8 faiz çox), 296,5 mln. manatı və
ya 38,1 faizi səhiyyə sahəsində digər
xidmətlər üzrə xərclərə (2014-cü illə
müqayisədə 56,0 mln. manat və ya 23,3
faiz çox), 12,1 mln. manatı və ya 1,5 faizi
səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar və səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər
üzrə xərclərə (2014-cü illə müqayisədə 0,3 mln.
manat və ya 2,2 faiz çox) yönəldiləcəkdir.
2015-ci ildə səhiyyə xərcləri üçün ayrılacaq
vəsaitin 198,6 mln. manatı məqsədli proqram və
tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə, o cümlədən
xroniki böyrək çatışmazlığı xəstəliyi üzrə
tədbirlərə 26,5 mln. manat, hemofiliya və
talassemiya irsi qan xəstəlikləri üzrə tədbirlərə
21,8
mln.
manat (2014-cü illə müqayisədə 0,6 mln.
manat və ya 2,8 faiz çox), “Xərçəng
xəstəliyi ilə milli mübarizə Dövlət
Proqramı”nın maliyyə təminatına 42,2
mln. manat (2014-cü illə müqayisədə 3,3
mln. manat və ya 8,4 faiz çox), “Şəkərli
diabet üzrə Dövlət Proqramı”nın maliyyə
təminatına 35,8 mln. manat (2014-cü illə
müqayisədə 2,0 mln. manat və ya 6,0 faiz
çox), yoluxucu xəstəliklərin immunoprofilaktikasına dair tədbirlərə 3,0 mln.
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manat, vərəmlə mübarizə üzrə tədbirlər proqramının maliyyələşdirilməsinə 1,5
mln. manat, Azərbaycan Respublikasında HİV/AİDS-in qarşısının alınması və
onunla mübarizəyə 3,1 mln. manat (2014-cü illə
müqayisədə 0,1 mln. manat və ya 3,3 faiz çox),
səhiyyə müəssisələrinin yenidən qurulması və
əsaslı təmirinə 5,7 mln. manat, ana və uşaqların
sağlamlığının qorunması ilə bağlı tədbirlərə 4,4
mln. manat (2014-cü illə müqayisədə 2,4 mln.
manat və ya 2,1 dəfə çox), qanın, qan
komponentlərinin donorluğu və qan xidmətlərinin
inkişafına dair tədbirlərə 2,0 mln. manat (2014-cü
illə müqayisədə 0,4 mln. manat və ya 22,5 faiz
çox), dağınıq skleroz xəstəliyinə tutulmuş insanların müalicə tədbirləri üçün 3,3
mln. manat, uşaqların icbari dispanserizasiyası ilə bağlı xərclərə 5,0 mln. manat,
səhiyyə müəssisələrinin maddi-texniki təminatının möhkəmləndirilməsi üçün 2,0
mln. manat, səhiyyə sahəsində islahatlarla bağlı xərclər üçün 33,8 mln. manat və
digər səhiyyə tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün vəsait proqnozlaşdırılmışdır.
Dövlət vəsaitlərinin idarə edilməsində səmərəliliyin daha da artırılması və
xərclərin məqsədyönlüyünün təmin edilməsi üçün 2015-ci ildən başlayaraq rayon
və şəhərlərin yerli xərclərində nəzərdə tutulan
dərman, sarğı ləvazimatlarının və materiallarının
alınması
xərci
dövlət
büdcəsinin
mərkəzləşdirilmiş xərclərinin “Səhiyyə” xərcləri
bölməsində Azərbaycan Respublikası Səhiyyə
Nazirliyinin xərclərində proqnozlaşdırılmışdır.
2015-ci ilin dövlət büdcəsində dərman,
sarğı ləvazimatları və materiallarının alınması
xərc maddəsi üzrə proqnozlaşdırılmış 209,3
mln. manat vəsait 2014-cü illə müqayisədə 32,4 mln. manat və ya 18,3 faiz çoxdur.
2015-ci il dövlət büdcəsinin əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərində də səhiyyə
təyinatlı infrastrukturlara aid olan investisiya layihələri üzrə müvafiq məbləğdə
vəsait proqnozlaşdırılmışdır.
Sosial müdafiə və sosial təminat
 Sosial müdafiə və sosial təminatın
maliyyələşdirilməsi üçün nəzərdə tutulan
xərclərin
dövlət
büdcəsi
xərclərinin
tərkibində xüsusi çəkisi 9,7 faiz olacaqdır.
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Ölkədə əhalinin sosial problemlərinin həlli, o cümlədən pensiya və
müavinətlərin, ünvanlı sosial yardımın, məcburi köçkünlərin sosial məsələlərinin
və digər sosial tədbirlərin maliyyə
təminatı üçün 2015-ci ilin dövlət
büdcəsində sosial müdafiə və sosial
təminat xərcləri üçün 2040,5 mln.
manat vəsait proqnozlaşdırılmışdır
ki, bu da 2013-cü ilin faktiki icra
göstəricisinə nisbətən 290,2 mln.
manat və ya 16,6 faiz çoxdur.
2015-ci ildə sosial müdafiə və
sosial təminat xərclərinə ayrılan
vəsaitin
1100,0
mln.
manatı
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondu vasitəsilə həyata
keçirilən əmək pensiyalarının maliyyələşdirilməsinə, 548,4 mln. manatı (2014-cü
ilə nisbətən 41,6 mln. manat və ya 8,2 faiz, 2013-cü ilin faktiki icrasına nisbətən
90,3 mln. manat və ya 19,7 faiz çox) Azərbaycan
Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi və onun müvafiq orqanları
vasitəsilə həyata keçirilən sosial müavinətlərin,
təqaüdlərin və digər sosial xarakterli ödənişlərin,
224,5 mln. manatı (2014-cü ilə nisbətən 2,3 mln.
manat və ya 1,0 faiz, 2013-cü ilin faktiki icra
göstəricisinə nisbətən 12,7 mln. manat və ya 6,0 faiz
çox) Azərbaycan Respublikasının Qaçqınların və
Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi vasitəsilə qaçqınların və məcburi
köçkünlərin sosial müdafiəsinin təmin edilməsi tədbirlərinin maliyyələşdirilməsinə
yönəldiləcəkdir.
Bununla yanaşı, 2015-ci il dövlət büdcəsinin əsaslı vəsait qoyuluşu
xərclərində də sosial müdafiə və sosial təminat təyinatlı infrastrukturlara aid olan
investisiya layihələri üzrə müvafiq məbləğdə vəsait nəzərdə tutulmuşdur.

Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və
digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət
 2015-ci ildə mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və

digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyətin
maliyyələşdirilməsi üçün nəzərdə tutulan xərclərin dövlət büdcəsi
xərclərinin tərkibində xüsusi çəkisi 1,6 faiz olacaqdır.
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2015-ci
il
dövlət
büdcəsində
mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən
tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən
sahədə fəaliyyət xərcləri üçün 347,7 mln.
manat, 2014-cü illə müqayisədə 36,3 mln.
manat və yaxud 11,7 faiz, 2013-cü ilin faktiki
icra göstəricisinə nisbətən isə 72,8 mln. manat
və ya 26,5 faiz çox vəsait ayrılmışdır.
Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid
edilməyən sahədə fəaliyyət xərcləri (cari) və onun artım sürəti (mln. manatla, faizlə)
400
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350
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300
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200
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158,3

189.8
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12,819,214,2
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0
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Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara
aid edilməyən sahədə fəaliyyət xərcləri üzrə ayrılan vəsaitin 149,2 mln. manatı və
ya 42,9 faizi mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət (2014-cü illə müqayisədə
8,5 mln. manat və ya 6,0 faiz çox), 66,5 mln. manatı və ya 19,1 faizi radio,
televiziya və nəşriyyat, 132,0 mln. manatı və ya 38,0 faizi (2014-cü illə
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müqayisədə 28,0 mln. manat və ya 26,9 faiz çox) bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti,
turizm və digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət xərclərinə yönəldiləcəkdir.
Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara
aid edilməyən sahədə fəaliyyət xərcləri üzrə ayrılacaq vəsaitin 109,8 mln. manatı

müvafiq dövlət proqramlarının və ünvanlı tədbirlərin maliyyələşdirilməsi üçün
nəzərdə tutulur, o cümlədən “Azərbaycan Gəncliyi Dövlət Proqramı (2011-2015-ci
illər)”nın maliyyə təminatına 16,9 mln.
manat, “Azərbaycan teatrı (2009-2019-cu
illər) Dövlət Proqramı”nın tətbiqinə 4,7
mln. manat (2014-cü illə müqayisədə 0,7
mln. manat və ya 17,5 faiz çox), teatr və
konsert müəssisələrində yaranmış zərərin
ödənilməsi xərcləri üçün 15,1 mln. manat,
“Azərbaycan kinosunun 2008-2018-ci
illər üzrə inkişafına dair Dövlət
Proqramı”nın icrasına 6,5 mln. manat, mədəniyyət obyektlərinin maddi-texniki
təminatının möhkəmləndiril¬məsinə 38,3 mln.
manat (2014-cü illə müqayisədə 7,0 mln. manat
və
ya 22,4 faiz çox), mədəniyyət obyektlərinin
yenidən qurulmasına və əsaslı təmirinə 5,3 mln.
manat, xarici populyar televiziya şirkətləri
vasitəsilə ölkənin turizm imkanlarının təbliğinə
5,0 mln. manat (2014-cü illə müqayisədə 4,3
mln. manat və ya 6,0 dəfə çox), yaşlı və gənc
nəsil yazıçıların, rəssamların və bəstəkarların xüsusi təqaüd fondunun xərclərinə
0,6 mln. manat, tərcümə işinin mərkəzləşdirilmiş qaydada və məqsədyönlü
aparılmasının təmin edilməsi, təkmilləşdirilməsi və tənzimlənməsi, habelə digər
tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı xərclərə 0,6 mln. manat, Azərbaycan
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Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin xarici ölkələrdə mədəniyyət
mərkəzlərinin saxlanılmasına 2,2 mln. manat (2014-cü illə müqayisədə 0,2 mln.
manat və ya 11,8 faiz çox), mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və
digər kateqoriyalara aid edilməyən sahələrdə islahatlarla bağlı xərclərə 10,1 mln.
manat və digər mədəniyyət tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün vəsait
proqnozlaşdırılmışdır.
Azərbaycan dilinin düzgün işlənilməsi ilə bağlı ölkədaxili və beynəlxalq
müstəvidə ictimai-siyasi, elmi-texniki, ədəbi-mədəni mübadilələrin və əlaqələrin
dil və tərcümə prosesinin elmi, texniki, tibbi, hüquqi və digər sahələrdə təşkili və
təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
yanında yaradılmış Tərcümə Mərkəzinin saxlanılması üçün 2015-ci il dövlət
büdcəsində 2,0 mln. manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur.
Multikulturalizmin həyat tərzinə çevrildiyi Azərbaycan Respublikasının
dünyaya tolerantlıq nümunəsi olaraq daha
geniş tanıdılmasının vacibliyini, eləcə də
ayrı-ayrı
ölkələrdəki
müxtəlif
multikurtural modellərə xas fəlsəfi, sosial,
siyasi və digər aspektlərin Azərbaycan
reallığında
təhlili
və
təşviqinin
əhəmiyyətini nəzərə alaraq, yaradılmış
Bakı
Beynəlxalq
Multikulturalizm
Mərkəzinin saxlanılması xərcləri üçün 2015-ci il
dövlət büdcəsində 0,6 mln. manat vəsait nəzərdə
tutulmuşdur.
Eyni zamanda, 2015-ci il dövlət
büdcəsinin əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərində də
mədəniyyət, incəsənət, idman infrastrukturlarına
aid olan investisiya layihələri üzrə müvafiq
məbləğdə vəsait nəzərdə tutulmuşdur.
8. Müdafiə və təhlükəsizlik, məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə
orqanlarının və prokurorluğun saxlanılması xərcləri
Azərbaycan Respublikasının milli
təhlükəsizliyinin və müdafiə qabiliyyətinin
gücləndirilməsi və maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsi üçün (xüsusi müdafiə
təyinatlı layihələrin və tədbirlərin maliyyə
təminatı ilə bağlı əsas bölmələrə aid
edilməyən xərclərdə nəzərdə tutulmuş
vəsait nəzərə alınmaqla) müdafiə xərclərinə
2015-ci il dövlət büdcəsi xərclərinin 17,9
faizi həcmində vəsait nəzərdə tutulmuşdur ki,
bu da 2014-cü illə müqayisədə 3,1 faiz-bənd çoxdur.
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Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və
prokurorluğun saxlanılması xərcləri 2014-cü il
dövlət büdcəsi xərclərinin 5,8 faizini təşkil
edəcəkdir.
Məhkəmə sisteminin saxlanılması xərcləri
üçün 2015-ci il dövlət büdcəsində 52,3 mln.
manat
vəsait
proqnozlaşdırılmışdır
ki, bu da 2013-cü ilin
faktiki icra göstəricilərinə nisbətən 13,2 mln. manat və
yaxud 34,0 faiz çoxdur.
Eyni zamanda, 2015-ci il dövlət büdcəsinin əsaslı
vəsait qoyuluşu xərclərində də müdafiə və təhlükəsizlik,
məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq orqanlarına aid olan
infrastrukturlar üzrə investisiya layihələri üçün müvafiq məbləğdə vəsait nəzərdə
tutulmuşdur.
9. Əsaslı xərclərin istiqamətləri
 2015-ci il dövlət büdcəsində əsaslı xərclər üçün 9366,0 mln. manat

vəsait nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da 2014-cü illə müqayisədə
965,0 mln. manat və ya 11,5 faiz çoxdur. Bu xərclərin dövlət
büdcəsi xərclərinin tərkibində xüsusi çəkisi 44,4 faiz təşkil
edəcəkdir.
Əsaslı xərclərin tərkib hissəsi olan
dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya)
xərclərinə 2015-ci il dövlət büdcəsi
xərclərindən 6930,0 mln. manat, o cümlədən
Bakı şəhərində I Avropa Oyunlarının
keçirilməsi üçün idman infrastrukturlarının
yaradılması, hazırlıq və digər təşkilatı işlərlə
bağlı xərclərə 1,3 mlrd. manat, Azərbaycan
qazının dünya bazarına nəqli ilə əlaqədar
Cənub Qaz Dəhlizinin fəaliyyətini təmin
etmək məqsədi ilə “Şahdəniz” qaz-kondensat
yatağının tammiqyaslı işlənməsi, Cənubi
Qafqaz
Boru
Kəmərinin
(CQBK)
genişləndirilməsi,
Trans-Anadolu
Boru
Kəməri (TANAP) və Trans-Adriatik Boru
Kəməri (TAP) layihələrinin həyata keçirilməsi üçün 928,0 mln. manat sərf
ediləcəkdir.
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Ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf
prioritetlərinə uyğun olaraq, 2015-ci ildə
də dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərcləri
ilk növbədə tamamlanması nəzərdə
tutulan sənaye, nəqliyyat, energetika,
kənd
təsərrüfatı
və
digər
infrastrukturların, sosial-mədəni təyinatlı
müəssisələrin tikintisinə və yenidən
qurulmasına, bərpasına, əsas vəsaitlərin
alınmasına, ölkənin müdafiə, milli
təhlükəsizlik, sərhəd və digər tədbirləri
üzrə əsaslı işlərin görülməsinə, bir sıra
proqramlar üzrə nəzərdə tutulmuş
layihələrə və digər zəruri hesab edilən
dövlət əhəmiyyətli prioritet layihələrin və
tədbirlərin
maliyyələşdirilməsinə
yönəldiləcəkdir. Bu mənbədən qəza
vəziyyətində olan məktəblərdə əsaslı
təmir və tikinti işlərinin aparılması,
respublikanın şəhər və rayonlarında
qazlaşdırma proqramının həyata keçirilməsi, elektrik enerjisi təchizatı sisteminin
yaxşılaşdırılması, su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin tikintisi və yenidən
qurulması, Bakı şəhərinin kəndlərinin sosial-iqtisadi inkişafı üzrə Dövlət
Proqramının həyata keçirilməsi,
ölkənin regionlarında kəndlərarası
yolların tikintisi, yenidən qurulması,
əsaslı təmiri və digər zəruri
investisiya layihələrinin icrasının
davam etdirilməsi üçün vəsait
proqnozlaşdırılmışdır.
Xüsusi müdafiə və hərbi təyinatlı layihələr və tədbirlər üzrə nəzərdə
tutulmuş vəsait nəzərə alınmadan 2015-ci il
dövlət büdcəsinin əsaslı xərclərinin 542,9 mln.
manatı
dövlət büdcəsinin müvafiq xərc
bölmələrində öz əksini tapmaqla, sosialmədəni və məişət, inzibati, istehsalat təyinatlı
layihələrin, bina və qurğuların, yolların
yenidən qurulmasına və əsaslı təmirinə, qeyrimaliyyə aktivlərinin (əsas vəsaitlər, bina və
tikililər, yaşayış və qeyri-yaşayış binaları)
alınmasına yönəldiləcəkdir.
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2015-ci il üçün Dövlət investisiya proqramının istiqamətlər üzrə bölgüsü (layihə)
İstiqamətlər

Cəmi

o cümlədən:
Əsaslı vəsait
Xarici
qoyuluşu
kreditlər
hesabına
hesabına

(min manatla)
Dövlət Neft
Fondu

I. İnfrastruktur layihələri

5 109 666,0

3 673 540,1

1 436 125,9

1 572 704,3

Nəqliyyat

2 240 405,2

1 385 823,0

854 582,2

111 487,0

Kommunal infrastruktur

1 111 300,1

616 608,8

494 691,3

206 010,3

165 708,4

40 301,9

1 290 000,0

1 290 000,0

Ekologiya

198 729,7

190 879,7

7 850,0

Kənd təsərrüfatı

63 220,7

24 520,2

38 700,5

2 691 491,9

2 661 293,0

30 198,9

155 878,5

148 146,3

7 732,2

27 815,1

27 815,1

210 139,9

210 139,9

17 298,5

17 298,5

435 394,8

435 394,8

1 516 825,7

1 516 825,7

27 466,7

5 000,0

300 672,7

300 672,7

III. İnstitusional layihələr

6 412,0

1 286,0

5 126,0

IV. Müdafiə və hüquqmühafizə orqanları
V. Ərazilərin bərpası,
yenidənqurulması və
fövqəladə halların aradan
qaldırılması yönümlü
layihələr

341 182,9

326 267,9

14 915,0

3 278,6

3 278,6

Su ehtiyyatları və irriqasiya
Energetika və Sənaye

II. Sosial yönümlü layihələr
Ümumtəhsil məktəblərinin və
peşə liseylərinin təmiri və
tikintisi
Ali təhsil müəssisələrinin
təmiri və tikintisi, eləcə də
digər elm xərcləri
Rayon və şəhərlərdə səhiyyə
obyektlərinin təmiri və
tikintisi
Rayon və şəhərlərdə əlil və
şəhid ailələri üçün yaşayış
evlərinin tikintisi
Mədəniyyət obyektlərinin
tikintisi, bərpası və
yenidənqurulması
İdman obyektlərinin tikintisi
Qaçqınlar və məcburi
köçkünlərin sosial-yaşayış
şəraitinin yaxşılaşdırılmasına
dair tədbirlərin
maliyəələşdirilməsi
Digər sosial

120 000,0
1 341 217,3

22 466,7

300 000,0

300 000,0
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İstiqamətlər

VI. Digər layihələr
CƏMİ:

Cəmi

o cümlədən:
Əsaslı vəsait
Xarici
qoyuluşu
kreditlər
hesabına
hesabına

276 172,2

264 334,4

11 837,8

8 428 203,6

6 930 000,0

1 498 203,6

Dövlət Neft
Fondu

1 872 704,3

10. Mənzil və kommunal, kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı,
balıqçılıq və ovçuluq, yanacaq və enerji, sənaye və tikinti, nəqliyyat və rabitə
xərclərinin əsas istiqamətləri

2015-ci il dövlət büdcəsində mənzil
və kommunal, kənd təsərrüfatı, meşə
təsərrüfatı, balıqçılıq və ovçuluq, yanacaq
və enerji, sənaye və tikinti, nəqliyyat və
rabitə xərcləri üzrə 1197,5 mln. manat
vəsait proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da
2014-cü ilə nisbətən 30,6 mln. manat və ya
2,6 faiz, 2013-cü ilin faktiki icra
göstəricisinə nisbətən 179,5 mln. manat və ya 17,6 faiz çoxdur.
Mənzil və kommunal, kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq və
ovçuluq, yanacaq və enerji, sənaye və tikinti, nəqliyyat və rabitə xərclərinin dövlət
bücəsi xərclərinin tərkibində xüsusi çəkisi 5,7
faiz təşkil edəcəkdir.
Mənzil və kommunal təsərrüfatı xərcləri
üçün 2015-ci il dövlət büdcəsindən 443,7 mln.
manat vəsait ayrılmışdır ki, bu da 2013-cü ilin
faktiki icra göstəricisinə nisbətən 45,4 mln.
manat və ya 11,4 faiz çoxdur.
Mənzil
və
kommunal
təsərrüfatı
xərclərinin 2015-ci il dövlət büdcəsi xərclərinin
tərkibində xüsusi çəkisi 2,1 faiz təşkil edəcəkdir.
Həmin vəsaitin 239,8 mln. manatı və ya 54,0 faizi rayon və şəhərlərdə mənzil
təsərrüfatının fəaliyyətinin tənzimlənməsinə, kommunal və abadlıq işlərinin həyata
keçirilməsi işlərinə yönəldiləcəkdir ki, bu da 2014-cü illə müqayisədə 3,1 mln.
manat və ya 1,3 faiz çoxdur.
Mənzil və kommunal təsərrüfatı xərcləri üzrə ayrılmış vəsait əsasən müvafiq
dövlət proqramlarının və ünvanlı tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə, o cümlədən
kommunal, kommunikasiya xidmətləri ilə bağlı xərclərə, yaşayış məntəqələrinə aid
olan kommunal təyinatlı infrastrukturların bərpa və yenidən qurulması,
abadlaşdırılması ilə bağlı xərclərə, yaşıllıqların salınması, onlara xidmət və
landşaft quruluşu işlərinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı xərclərə nəzərdə tutulmuşdur.
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Azərbaycan Respublikasında Ünvan Reyestrinin fəaliyyətini təmin edən
informasiya sisteminin maliyyə təminatı üçün 2015-ci il dövlət büdcəsində tələb
olunan məbləğdə vəsait nəzərdə tutulmuşdur.
Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq,
ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi xərclərinə 2015ci il dövlət büdcəsindən 596,2 mln. manat və ya
2014-cü illə müqayisədə 33,3 mln. manat və yaxud
5,9 faiz, 2013-cü ilin faktiki icra göstəricisinə
nisbətən 108,3 mln. manat və ya 22,2 faiz çox vəsait
ayrılmışdır.
Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin
mühafizəsi xərclərinin 2015-ci il dövlət büdcəsi xərclərində xüsusi çəkisi 2,8 faiz
təşkil edəcəkdir.
Kənd təsərrüfatı, meşə təssərüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi
xərcləri (cari) və onun artım sürəti (mln. manatla, faizlə)

700

562.9

600

2,9

500

390.5

mln. manat

400

247.6

300
200

444.7

468.2

487.9

-4,7

19,5

4,2

390,5

281.9

132.4

100
0

596.2

57,7

37,2

87,0

13,9

38,5

15,4

5,9

2006-cı il 2007-ci il 2008-ci il 2009-cu il 2010-cu il 2011-ci il 2012-ci il 2013-cü il 2014-cü il 2015-ci il

Kənd
təsərrüfatı,
meşə
təsərrüfatı,
balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühtin mühafizəsi
xərcləri üzrə ayrılmış vəsaitin 258,8 mln. manatı
müvafiq dövlət proqramlarının və ünvanlı
tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə, o cümlədən
geoloji-kəşfiyyat tədbirləri ilə bağlı xərclərə 10,4
mln. manat, topoqrafiya ilə bağlı xərclərə 5,4
mln.
manat,
maddi-texniki
təminatın
möhkəmləndirilməsinə və digər tədbirlərə 51,0
mln. manat, kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin
mühafizəsi sahələrində islahatlarla bağlı xərclərə
5,7 mln. manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur.
Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının
stimullaşdırılması və onlara dövlət tərəfindən
maliyyə dəstəyinin daha da artırılması və
genişləndirilməsi, kənd təsərrüfatı məhsullarının
istehsalçılarına əkin sahəsinin becərilməsində
istifadə etdiyi yanacaq və motor yağlarına görə
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yardımın ödənilməsi və kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarının istifadə
etdikləri mineral gübrələrin dəyərinin 50 manatdan 80 manata çatdırılması məqsədi
ilə “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə
etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi üçün 2015-ci il
dövlət büdcəsində 186,2 mln. manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da 2014-cü
illə müqayisədə 55,2 mln. manat və yaxud 42,1 faiz çoxdur.
2015-ci ilin dövlət büdcəsində kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, torpaq
islahatı, geodeziya-topoqrafiya, torpaq kadastrı və
xəritəçəkmə, meliorasiya, irriqasiya və suvarma
sistemlərinin stabil maliyyə təminatı üçün 580,8
mln. manat (2014-cü ilə nisbətən 33,1 mln.
manat və ya 6,0 faiz çox), balıqçılıq, ovçuluq,
ətraf mühitin mühafizəsi, hidrometeorologiya və
digər ekoloji tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün
15,4 mln. manat (2014-cü ilə nisbətən 0,2 mln.
manat və ya 1,3 faiz çox) vəsait
proqnozlaşdırılmışdır.
Yanacaq və enerji xərcləri bölməsində bərpa olunan enerji resurslarının
mənbələrinin müəyyən olunması və bu sahənin inkişafı üçün 7,6 mln. manat, 2014cü illə müqayisədə 4,1 mln. manat və ya 2,1 dəfə çox vəsait proqnozlaşdırılmışdır.
Sənaye və tikinti xərclərinə (dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərcləri istisna
olmaqla) 2015-ci il dövlət büdcəsindən 21,6 mln. manat vəsait ayrılmışdır ki, bu
da 2013-cü ilin faktiki icra göstəricisinə nisbətən 2,8 mln. manat və ya 14,6 faiz
çoxdur.
Nəqliyyat və rabitə xərclərinə
2015-ci il dövlət büdcəsində 128,3 mln.
manat, 2014-cü illə müqayisədə 6,9
mln. manat və ya 5,7 faiz, 2013-cü ilin
faktiki icra göstəricisinə nisbətən isə
17,8 mln. manat və ya 16,1 faiz çox
vəsait proqnozlaşdırılmışdır.
Eyni zamanda, 2015-ci il dövlət
büdcəsinin əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərində
də mənzil və kommunal, kənd təsərrüfatı,
meşə təsərrüfatı, balıqçılıq və ovçuluq,
sənaye və tikinti, nəqliyyat, rabitə və ətraf
mühitin mühafizəsi üzrə infrastrukturlara aid
olan müvafiq investisiya layihələri üçün
vəsait nəzərdə tutulmuşdur.
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11. İqtisadi fəaliyyət və əsas bölmələrə aid edilməyən
xərclərin istiqamətləri
Ölkədə sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi,
onlara güzəştli kreditlərin verilməsi üçün 2015-ci
ilin
dövlət
büdcəsində
Azərbaycan
Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli
Fonduna 100,0 mln. manat vəsait nəzərdə
tutulmuşdur.
Ölkədə iri heyvandarlıq təsərrüfatlarının
yaradılması,
heyvandarlığın
cins tərkibinin yaxşılaşdırılması
üçün xarici ölkələrdən iribuynuzlu cins damazlıq
heyvanlarının respublikaya gətirilməsi və güzəştli şərtlərlə
sahibkarlara, fermerlərə lizinqə verilməsi və kənd təsərrüfatı
texnikasının lizinq yolu ilə satışı işləri 2015-ci ildə də davam
etdiriləcəkdir. Bu məqsədə 2015-ci ilin dövlət büdcəsindən
“Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti üçün 40,0 mln. manat
və yaxud 2014-cü illə müqayisədə 5,0 mln. manat və ya 14,3 faiz çox vəsait
proqnozlaşdırılmışdır.
Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə
məşğul olan fermerlərə kreditlərin verilməsi üçün
Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyi yanında Kənd Təsərrüfatı Kreditləri üzrə
Dövlət Agentliyinə 5,0 mln. manat vəsait nəzərdə
tutulmuşdur.
Sosial ipotekanın tətbiqinin genişləndirilməsi
üçün İpoteka Fonduna 50,0 mln. manat vəsait
ayrılmışdır ki, bu da 2014-cü illə müqayisədə 10,0
mln. manat və yaxud 25,0 faiz çoxdur.
Fəaliyyətə başladıqları dövrdən (2015-ci il
nəzərə alınmaqla) dövlət büdcəsindən ayrılan və
digər mənbələrdən daxil olan vəsaitlər hesabına
Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək
Milli Fondunda üst-üstə 1747,3 mln. manat (dövlət
büdcəsi hesabına 931,0 mln. manat, verilmiş
kreditlərin qaytarılmasından daxil olan vəsait
hesabına 816,3 mln. manat), “Aqrolizinq” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətində 809,4 mln. manat (dövlət
büdcəsindən ayrılan vəsait 558,5 mln. manat, digər mənbələrdən və Cəmiyyətin
dövriyyəsindən daxil olan vəsait 250,9 mln. manat), Azərbaycan Respublikası
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Kənd Təsərrüfatı Kreditləri üzrə Dövlət
Agentliyində 122,3 mln. manat (dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait 66,0 mln. manat,
verilmiş kreditlər üzrə faktiki qaytarılmış əsas borcun məbləği 56,3 mln. manat) və
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Azərbaycan Respublikasının İpoteka Fondunda 266,0 mln. manat məbləğində
kreditlər verilmişdir.
Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi
prosesində müstəqil maliyyə məsləhətçilərinin
cəlb edilməsi, özəlləşdirmə ilə bağlı
informasiya təminatının təşkili, müəssisələrin
özəlləşdirmə qabağı sağlamlaşdırılması və
mülkiyyət hüquqlarının qorunması ilə bağlı
xərclər üçün 7,3 mln. manat vəsait nəzərdə
tutulmuşdur
Əvvəlcədən dövlət büdcəsində nəzərdə
tutulmayan
bir
sıra
zəruri
xərclərin
maliyyələşdirilməsi, baş verməsi ehtimal olunan
təbii fəlakətlərin və hadisələrin, fövqəladə
halların nəticələrinin aradan qaldırılması və digər
zəruri tədbirlərin maliyyə təminatı üçün “Büdcə
sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun
6.2-ci və 6.3-cü maddələrinin
tələblərinə əsasən Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Ehtiyat Fondunun və dövlət
büdcəsinin Ehtiyat Fondunun vəsaitinin həcmi
müəyyən edilmişdir. Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Ehtiyat Fondu üçün dövlət
büdcəsinin gəlirlərinin 2,0 faizi həcmində və
yaxud 382,0 mln. manat, dövlət büdcəsinin
Ehtiyat Fondu üçün 2015-ci il dövlət büdcəsi
gəlirlərinin 1,8 faizi həcmində (limit 5,0 faizdir)
və yaxud 343,0 mln. manat vəsait nəzərdə
tutulmuşdur.
2015-ci ildə “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun xərcləri 290,0
mln. manat təşkil edəcəkdir ki, bu da 2014-cü illə müqayisədə 76,0 mln. manat və
yaxud 35,5 faiz çoxdur.
2015-ci ilin dövlət büdcəsində ciddi hesabat blanklarının hazırlanması və
digər sənədlərin çap edilməsi, valyuta konvertasiyası, Azərbaycan Respublikasının
beynəlxalq kredit reytinqinin müəyyən olunması, dövlət maddi və material
ehtiyatlarının yaradılması, fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması,
lisenziya blanklarının çap edilməsi, icbari sığortanın tətbiqi ilə bağlı xərclər üçün
də aidiyyəti üzrə müvafiq məbləğdə vəsait nəzərdə tutulmuşdur.
Bələdiyyələrə maliyyə köməkliyinin davam etdirilməsi üçün 2015-ci ilin
dövlət büdcəsindən 5,2 mln. manat, yəni 2014-cü il səviyyəsində vəsait
ayrılacaqdır.
2015-ci ildə büdcə təşkilatlarının büdcədənkənar vəsaitləri üzrə xərcləri
300,0 mln. manat proqnozlaşdırılmışdır.
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12. Dövlət borcunun idarə edilməsi ilə bağlı xərclər
2014-cü il 1 iyul tarixinə beynəlxalq
maliyyə-bank qurumları və digər kredit
təşkilatları ilə imzalanmış sazişlər əsasında
istifadə olunmuş kreditlər üzrə Azərbaycan
Respublikasının xarici dövlət borcunun
ümumi məbləği 6,4 mlrd. ABŞ dolları
ekvivalentində olmuşdur.
İmzalanmış sazişlər üzrə istifadə
edilmiş kreditlərə görə xarici dövlət borcu
ÜDM-in 8,5 faizini təşkil etmiş, adambaşına
düşən xarici dövlət borcu isə 66,4 ABŞ dolları olmuşdur.
Ölkəyə cəlb edilmiş kreditlərin 38,1 faizini sabit dərəcə ilə olan kreditlər,
61,9 faizini isə dəyişkən dərəcə ilə olan kreditlər təşkil etmişdir.
İmzalanmış müqavilələrə uyğun olaraq, xarici dövlət borcunun 7,7 faizi 10
ilədək olan müddətdə, 62,0 faizi 10 ildən 20 ilədək olan müddətdə, 30,3 faizi isə 20
ildən yuxarı olan müddətlərdə kreditorlara qaytarılmalıdır.
Dövlətin daxili və xarici borclarının idarə
edilməsi, cəlb edilmiş kreditlər üzrə borc
öhdəliklərinin vaxtında yerinə yetirilməsi
istiqamətində aparılan məqsədyönlü iş 2015-ci
ildə də davam etdirilməklə, kreditlərin əsasən
kredit alan təşkilatların öz vəsaitləri hesabına
ödənilməsi üçün tədbirlər görüləcəkdir.
Respublikanın borc öhdəliklərinin əsasən
dövlət zəmanətli olmasını, bir sıra layihələr
üzrə qəbul edilmiş borc öhdəliklərinin faiz və
əsas borc üzrə ödəniş müddətlərinin növbəti ildə başa çatmasını nəzərə alaraq,
2015-ci il dövlət büdcəsində dövlət borclarına xidmətlə bağlı xərclər üçün 776,2
mln. manat, o cümlədən dövlətin xarici borclarına xidmətlə bağlı xərclər üçün
703,0 mln. manat, dövlətin daxili borcuna xidmətlə bağlı xərclər üçün 73,2 mln.
manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur.
2015-ci il üçün Azərbaycan Respublikasının daxili dövlət borcunun yuxarı
həddi (limiti) 1000,0 mln. manat, xarici dövlət borcunun yuxarı həddi (limiti)
1500,0 mln. manat müəyyən edilmişdir.
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13. Beynəlxalq fəaliyyət, beynəlxalq təşkilatlara
üzvlük haqları və digər beynəlxalq fəaliyyətlə bağlı xərclər

2015-ci
ildə
beynəlxalq
fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara
üzvlük haqları ilə bağlı xərclər üçün
210,4 mln. manat, o cümlədən
diplomatik xidmət orqanlarının və
konsulluqların saxlanılması, onların
maddi-texniki
təminatının
yaxşılaşdırılmasıı ilə bağlı xərclər
üçün 58,4 mln. manat, beynəlxalq
maliyyə-kredit
təşkilatlarındakı
ölkəmizə məxsus səhm kapitalının və
ictimai-siyasi təşkilatlara üzvlük haqlarının ödənilməsi üçün 20,0 mln. manat və
Azərbaycan Respublikasının digər beynəlxalq fəaliyyətinin təmin edilməsi xərcləri
üçün 132,0 mln. manat vəsait
proqnozlaşdırılmışdır. Həmin vəsaitin
100,0 mln. manatını Azərbaycan
Respublikası tərəfindən xarici ölkələrə
verilən kreditlərlə bağlı xərclər, 32,0
mln. manatını isə digər beynəlxalq
fəaliyyətlərlə bağlı xərclər təşkil
edəcəkdir.
2015-ci ildə nəzərdə tutulan
beynəlxalq və respublika səviyyəli
tədbirlərin maliyyələşdirilməsi üçün dövlət büdcəsində 60,0 mln. manat vəsait
nəzərdə tutulmuşdur.
14. Dövlət büdcəsinin yerli gəlir və xərcləri
2015-ci il dövlət büdcəsi gəlirlərinin tərkib
hissəsi olan yerli gəlirlər 834,5 mln. manat
proqnozlaşdırılır ki, bu da 2014-cü illə müqayisədə
52,1 mln. manat və ya 6,7 faiz, 2013-cü ilin faktiki
icra göstəriciləri ilə müqayisədə 114,4 mln. manat və
ya 15,9 faiz çoxdur.
2015-ci ildə rayon və şəhərlərin vergi
potensialının artırılması, onların ərazilərində fəaliyyət
göstərən və mərkəzləşdirilmiş qaydada vergi
uçotunda olan vergi ödəyicilərinin dövlət büdcəsinin
mərkəzləşdirilmiş gəlirlərinə ödəyəcəkləri vergi və
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digər ödənişlərin tam məbləğdə rayon və şəhərlərin yerli gəlirlərinə daxil edilməsi
nəzərdə tutulur.
Rayon və şəhərlərin iqtisadi inkişafına müvafiq olaraq, 2015-ci ildə yerli
xərcləri tənzimləmək üçün dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərindən
ayrılan maliyyə yardımının (dotasiyanın) yerli xərclərin tərkibində xüsusi çəkisi
49,5 faiz təşkil edəcəkdir ki, bu da 2014-cü illə müqayisədə 2,4 faiz-bənd, 2013-cü
ilin faktiki icra göstəricisi ilə müqayisədə 4,6 faiz-bənd azdır.
2015-ci ildə dövlət büdcəsinin yerli xərcləri 1654,0 mln. manat məbləğində
proqnozlaşdırılır ki, bu da 2014-cü ilə nisbətən 24,5 mln. manat və yaxud 1,5 faiz,
2013-cü ilin faktiki icra göstəricilərinə nisbətən 187,0 mln. manat və ya 12,7 faiz
çoxdur.
Yerli xərclərin 970,5 mln.
manatı və ya 58,7 faizi təhsil
xərclərinə, 223,4 mln. manatı və ya
13,5 faizi səhiyyə xərclərinə, 239,8
mln. manatı və ya 14,5 faizi mənzil və
kommunal təsərrüfatı xərclərinə,
118,2 mln. manatı və ya 7,1 faizi icra
hakimiyyəti orqanlarının saxlanılması
xərclərinə, 80,8 mln. manatı və ya 4,9
faizi
mədəniyyət,
incəsənət,
informasiya, bədən tərbiyəsi və digər
kateqoriyalara aid edilməyən xərclərə,
21,1 mln. manatı və ya 1,3 faizi isə digər xərclərə yönəldiləcəkdir.
2015-ci ilin yerli xərclərinin funksional istiqamətlər üzrə bölgüsü
(mln. manatla, faizlə)
Mənzil-kommunal,
239.8, 14.5%
Mədəniyyət və
idman, 80.8, 4.9%

Digər, 21.1, 1.3%
İcra hakimiyyəti
orqanları, 118.2,
7.1%

Səhiyyə, 223.4,
13.5%
Təhsil, 970.5, 58.7%
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İqtisadi təsnifata uyğun olaraq, 2015ci il dövlət büdcəsinin yerli xərclərində
əməyin ödənişi xərcləri 1085,5 mln. manat,
idarənin saxlanılması xərcləri 49,3 mln.
manat, kommunal və kommunikasiya
xidmətlərinin ödənilməsi ilə bağlı xərclər
43,1 mln. manat, ərzaq məhsullarının
alınması xərcləri 64,7 mln. manat,
abadlaşdırma
xidmətləri
haqqının
ödənilməsi xərcləri 160,1 mln. manat,
subsidiyalar və cari transfertlər 16,4 mln. manat, istehlak mallarının və
materiallarının alınması xərcləri 67,3 mln.
manat, əsaslı xərclər (sosial-mədəni və
məişət
təyinatlı
obyektlərin,
mənzil
fondunun əsaslı təmiri və sair əsaslı təmir
xərcləri) 79,1 mln. manat, qeyri-maddi
aktivlərin alınması xərcləri 21,7 mln. manat
və digər xərclər 0,5 mln. manat təşkil
edəcəkdir.

Sıra
№si

Şəhər və
rayonların
adı

1

2

Gəlirlər
cəmi
o cümlədən
“Avtomobil
Yolları”
Məqsədli
Büdcə
Fonduna
aid olan
məbləğ
3

4

Yerli xərclər Gəlirlərin yerli Yerli gəlir və
xərclərdən
xərcləri
artıq olan və
tənzimləmək
mərkəzləşdirilüçün
miş gəlirlərə
mərkəzləşdirilaid edilən
miş xərclərdən
hissəsinin
ayrılması
aşağı həddi
nəzərdə tutulan
vəsaitin yuxarı
həddi
5
6
7

Şəhərlər:
1.
2.
3.
4.
5.

Bakı
Gəncə
Lənkəran
Mingəçevir
Naftalan

6.
7.
8.
9.
10.

Sumqayıt
Şəki
Şirvan
Yevlax
Xankəndi

6 494 000 000
41 084 000
16 906 000
32 761 000

66 622 000
1 006 000
224 000
173 000

243 597 000
65 049 000
37 639 000
32 588 000

3 171 000
84 964 000
21 238 000
17 406 000
14 816 000

12 000
1 064 000
278 000
579 000
428 000

4 060 000
75 249 000
38 780 000
16 827 000
23 681 000

6 183 781 000
0
0
0
0
8 651 000
0
0
0
0

0
24 971 000
20 957 000
0
901 000
0
17 820 000
0
9 293 000
0
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1

2

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Rayonlar:
Abşeron
Ağcabədi
Ağdam
Ağdaş
Ağstafa
Ağsu
Astara
Balakən
Beyləqan
Bərdə
Biləsuvar
Cəbrayıl
Cəlilabad
Daşkəsən
Füzuli
Gədəbəy
Goranboy
Göyçay
Göygöl
Hacıqabul
Xaçmaz
Xızı

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Xocalı
Xocavənd
İmişli
İsmayıllı
Kəlbəcər
Kürdəmir
Qax
Qazax
Qəbələ
Qobustan
Quba

44.
45.
46.

Qubadlı
Qusar
Laçın

47.
48.
49.
50.

Lerik
Masallı
Neftçala
Oğuz

51.
52.
53.
54.
55.

Saatlı
Sabirabad
Salyan
Samux
Siyəzən

3

4

5

36 117 000
7 814 000
5 708 000
5 906 000
4 406 000
3 608 000
10 934 000
4 904 000
7 234 000
11 016 000
5 570 000
1 476 000
7 618 000
2 878 000
7 560 000
4 516 000
4 858 000
8 874 000
4 478 000
5 171 000
22 649 000

245 000
175 000
115 000
87 000
112 000
70 000
5 040 000
1 538 000
94 000
125 000
898 000
48 000
128 000
10 000
76 000
46 000
60 000
105 000
41 000
78 000
147 000

35 872 000
25 689 000
39 167 000
21 796 000
17 702 000
15 231 000
19 759 000
17 549 000
16 876 000
30 974 000
16 480 000
13 219 000
32 439 000
12 255 000
30 157 000
26 306 000
24 831 000
22 767 000
15 706 000
11 270 000
32 346 000

1 810 000
430 000
846 000
20 903 000
5 778 000
1 486 000
7 830 000
3 566 000
6 852 000
12 974 000
2 532 000

13 000
18 000
32 000
72 000
58 000
26 000
78 000
54 000
136 000
78 000
58 000

6 080 000
4 006 000
5 393 000
20 831 000
21 034 000
22 160 000
18 742 000
17 772 000
21 019 000
20 713 000
9 138 000

16 712 000
2 962 000
6 380 000

163 000
38 000
67 000

30 963 000
11 208 000
19 927 000

2 222 000
2 248 000
8 778 000
5 438 000

90 000
20 000
162 000
56 000

22 628 000
18 291 000
28 222 000
16 423 000

2 995 000
8 560 000
10 743 000
8 516 000
2 892 000
4 180 000

48 000
48 000
82 000
90 000
62 000
30 000

11 864 000
19 565 000
27 307 000
25 147 000
13 419 000
8 765 000

6
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7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
18 050 000
33 574 000
15 977 000
13 408 000
11 693 000
13 865 000
14 183 000
9 736 000
20 083 000
11 808 000
11 791 000
24 949 000
9 387 000
22 673 000
21 836 000
20 033 000
13 998 000
11 269 000
6 177 000
9 844 000
4 283 000
3 594 000
4 579 000
0
15 314 000
20 700 000
10 990 000
14 260 000
14 303 000
7 817 000
6 664 000
14 414 000
8 284 000
13 614 000
20 496 000
16 063 000
19 606 000
11 041 000
8 917 000
11 053 000
16 646 000
16 721 000
10 589 000
4 615 000
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1
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

2
Şabran
Şamaxı
Şəmkir
Şuşa
Tərtər
Tovuz
Ucar
Yardımlı
Zaqatala
Zəngilan
Zərdab
Cəmi:

3

4

5

4 732 000
7 269 000
11 800 000
1 466 000
4 834 000
14 746 000
4 605 000
2 148 000
7 368 000
2 300 000

42 000
86 000
206 000
14 000
52 000
6 082 000
72 000
19 000
152 000
40 000

12 136 000
21 224 000
41 001 000
7 635 000
16 732 000
34 775 000
16 320 000
14 892 000
25 377 000
9 772 000

3 458 000

32 000

7 112 000 000

88 000 000

6
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7
7 446 000
14 041 000
29 407 000
6 183 000
11 950 000
26 111 000
11 787 000
12 763 000
18 161 000
7 512 000

14 638 000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1 650 980 000

6 192 432 000

819 412 000

11 212 000

15. Dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsi
2015-ci il dövlət büdcəsinin kəsirinin maliyyələşdirilməsi üçün 1662,0 mln.
manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da 2014-cü illə müqayisədə 17,0 mln.
manat və ya 1,0 faiz azdır.
Dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsi qiymətli kağızların
yerləşdirilməsindən, özəlləşdirmədən daxilolmalar, xarici qrantlar və dövlət
büdcəsinin vahid xəzinə hesabının qalığı hesabına həyata keçiriləcəkdir.
2015-ci ildə dövlət büdcəsi kəsirinin ÜDM-ə nisbəti 2,8 faiz təşkil
edəcəkdir.
16. Xarici kreditlər hesabına maliyyələşən layihələr üzrə xərclər
2015-ci ildə cəlb olunan xarici kreditlər hesabına (Dünya Bankı,
Asiya İnkişaf Bankı, İslam İnkişaf Bankı, Avropa Yenidənqurma və
İnkişaf Bankı, Çexiya Sporitelna Bankı və digər beynəlxalq maliyyə
qurumları və kredit təşkilatlarından alınan kreditlər) infrastruktur və
sosial təyinatlı layihələrin maliyyələşdirilməsinə 1473,0 mln. manat
ekvivalentində vəsait nəzərdə tutulur.
17. Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsi
İcmal büdcənin tərkib hissəsi olan Naxçıvan
Muxtar Respublikasının büdcəsinin gəlir və xərcləri
bərabər olaraq 366,7 mln. manat proqnozlaşdırılır ki, bu
da 2014-cü illə müqayisədə 16,2 mln. manat və ya 4,6
faiz, 2013-cü ilin faktiki icra göstəriciləri ilə müqayisədə
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isə 24,0 mln. manat və ya 7,0 faiz çoxdur. Xərclər isə 2013-cü ilin faktiki icra
göstəricilərinə nisbətən 35,7 mln. manat və ya 10,8 faiz çoxdur.
Xərclərin 18,8 faizi və ya 69,0 mln. manatı
Naxçıvan Muxtar Respublikasının öz gəlirləri (2014cü illə müqayisədə 2,2 mln. manat və ya 3,3 faiz çox),
81,2 faizi və ya 297,7 mln. manatı (2014-cü illə
müqayisədə 14,0 mln. manat və ya 4,9 faiz çox)
dövlət büdcəsindən ayrılan dotasiya hesabına
formalaşdırılmışdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında həyata keçirilən infrastruktur və sosial
təyinatlı layihələrin maliyyələşdirilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının 2015-ci
il dövlət büdcəsinin əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərindən müvafiq məbləğdə vəsait
ayrılacaqdır.
18. İcmal büdcənin proqnoz göstəriciləri
Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il icmal büdcəsinin gəlirləri 20716,8
mln. manat, xərcləri 25911,0 mln. manat, 2014-cü illə müqayisədə 1467,1 mln.
manat və ya 6,0 faiz çox nəzərdə tutulmuşdur.
İcmal büdcənin tərkib hissəsi olan Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial
Müdafiə Fondunun büdcəsinin xərcləri 3056,3 mln. manat proqnozlaşdırılır ki, bu
da 2014-cü illə müqayisədə 127,8 mln. manat və ya 4,4 faiz çox, 2013-cü ilin
faktiki icra göstəriciləri ilə müqayisədə 468,0 mln. manat və ya 18,1 faiz çoxdur.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2015-ci il büdcəsinin
xərcləri 12304,8 mln. manat proqnozlaşdırılır ki, bu da 2014-cü illə müqayisədə
1013,0 mln. manat və ya 9,0 faiz çoxdur.
Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il icmal büdcəsinin göstəriciləri
aşağıdaki kimi nəzərdə tutulmuşdur:
 Gəlirlər:
 Xərclər:

20 716,8 mln. manat
25 911,0 mln. manat
2014-cü ilin proqnozuna nisbətən 1 467,1 mln.
manat və ya 6,0 faiz , 2013-cü ilin icrasına nisbətən
3 692,6 mln. manat və ya 16,6 faiz çox

Kəsir:

5 194,1 mln. manat
ÜDM-də xüsusi çəkisi 8,7 faiz təşkil edəcəkdir
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Hörmətli oxucu!

Dəyərli vaxtınızı sərf edib Təqdimatla tanış olduğunuza görə Sizə
minnətdarlığımızı bildiririk!
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq
növbəti büdcə ili üzrə dövlət büdcəsinin və icmal büdcənin layihəsi və
sonrakı üç il üçün icmal büdcə göstəricilərinin tərtibi və təsdiqi prosesi
ilə Sizi yaxından tanış eləmək istəyirik.
 Yanvar ayının 3-cü on günlüyü
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı və ya
sərəncamı ilə növbəti il və sonrakı üç il üçün dövlət büdcəsinin layihəsinin tərtibi
prosesinə başlanılır. Bu sənəddə dövlət büdcəsinin layihəsinin tərtibi prosesində
iştirak edən aidiyyəti orqanlara: Maliyyə, İqtisadiyyyat və Sənaye, Vergilər
nazirliklərinə, Dövlət Gömrük və Statistika komitələrinə, rayon (şəhər) icra
hakimiyyəti orqanlarına və digər dövlət təşkilatlarına müvafiq tapşırıqlar verilir.

 Fevral ayının sonunadək
Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi növbəti il və
sonrakı üç il üçün ölkənin ortamüddətli iqtisadi və sosial inkişaf proqnozlarını
dəqiqləşdirir.
 Mart ayı
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi növbəti il və sonrakı üç il
üçün dövlət və icmal büdcələrin ilkin ortamüddətli proqnozunu (gəlirlər, xərclər,
kəsir və maliyyələşmə) tərtib edir.
Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi dövlət
investisiya proqramının ilkin layihəsini tərtib edir.

 Aprel ayının 15-dək
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən növbəti il üçün
dövlət büdcəsinin ilkin layihəsi (büdcə-vergi siyasətinin əsas istiqamətləri, büdcə
təsnifatının bölmələri səviyyəsində gəlir və xərclərin yuxarı həddi, dövlət borcları,
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prioritet xərclər, növbəti il və sonrakı üç il üçün icmal büdcə proqnozu ilə birlikdə)
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə təqdim olunur.
Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi tərəfindən
dövlət investisiya proqramının ilkin layihəsi Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinə təqdim olunur.

 May ayının 1-dək
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən növbəti il üzrə
dövlət büdcəsinin layihəsi və sonrakı üç il üçün icmal büdcə göstəricilərinin
tərtibinə dair təlimat məktubu hazırlanır və büdcənin tərtibi prosesində iştirak edən
təşkilatlara göndərilir. Bu təlimatda aidiyyəti məlumatlarla yanaşı təşkilatlar və hər
bölmə üzrə xərclərin yuxarı həddinə, cari xərclərə dair təsdiq olunmuş normalara,
formalara, ətraflı büdcə təklifinin Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə
təqdim edilməsi üçün yardımçı sənədlər daxil olmaqla gəlirlərin və xırclərin
təhlilinə (qiymətləndirilməsinə) dair məlumatlar verilir.

 İyul ayının 1-dək
Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin icrasını təmin edən orqanlar və Azərbaycan
Respublikasının dövlət büdcəsindən maliyyələşən və maliyyə yardımı alan
təşkilatlar təlimata uyğun olaraq hazırlanmış büdcə layihəsini Azərbaycan
Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə təqdim edirlər.
 İyul-avqust ayları
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi büdcənin tərtibi prosesində
iştirak edən təşkilatlarla alınmış büdcə layihələri üzrə müzakirələr aparır.
Müzakirələrin nəticələri protokollarla rəsmiləşdirilir.
 Sentyabr ayının 15-dək
Növbəti büdcə ili üzrə dövlət büdcəsinin və icmal büdcənin layihəsi və
sonrakı üç il üçün icmal büdcənin göstəriciləri Azərbaycan Respublikasının
Maliyyə Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə
təqdim edilir.
 Sentyabr ayının 25-dək
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti öz növbəsində növbəti büdcə
ili üzrə dövlət büdcəsinin və icmal büdcənin layihəsini, sonrakı üç il üçün icmal
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büdcənin göstəricilərini və “Büdcə sistemi haqqında” Qanunla müəyyən edilən
digər sənədləri Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim edir.

 Oktyabr ayının 15-dən gec olmayaraq
Növbəti büdcə ili üzrə dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsi əlavə edilmiş
digər sənədlərlə birlikdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin müzakirəsinə və təsdiqinə təqdim
edilir.
 Dekabr ayının 20-dən gec olmayaraq
Növbəti büdcə ili üzrə dövlət büdcəsi Azərbaycan Respublikasının Milli
Məclisində qanunla təsdiq olunur.
Qeyd olunmalıdır ki, 2003-cü ildən başlayaraq Azərbaycan Respublikasının
Milli Məclisinə təqdim olunan büdcə zərfinin həcmi artır və hal-hazırda bu zərf 1700
səhifəyə yaxın sənədlər toplusudan ibarətdir. Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təqdim
olunan 2015-ci il üzrə büdcə zərfi özündə aşağıdakı sənədləri birləşdirir.
 “Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il dövlət büdcəsi haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsi;
 “Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il dövlət büdcəsi haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsinə dair izahat;
 Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il və gələn üç il üzrə iqtisadi və sosial
inkişaf konsepsiyası və proqnoz göstəriciləri;
 Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il üçün büdcə-vergi siyasətinin əsas
istiqamətləri;
 Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il dövlət büdcəsinin gəlir və
xərclərinin funksional, iqtisadi və inzibati təsnifatlarının paraqrafları
səviyyəsində layihəsi;
 2014-cü ilin 1 iyul tarixinə Azərbaycan Respublikasının dövlət borcları və
dövlət zəmanəti ilə digər öhdəliklərinə dair məlumat;
 Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il icmal büdcəsinin funksional və
iqtisadi təsnifatlarına uyğun olaraq paraqraflar səviyyəsində layihəsi;
 2015-2018-ci illər üçün Dövlət İnvestisiya Proqramının əsas istiqamətləri;
 2015-2018-ci illər üçün Azərbaycan Respublikasının ərazisi üzrə toplu
maliyyə balansı;
 Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il dövlət büdcəsi gəlirlərinin və
xərclərinin 2013-cü il dövlət büdcəsinin faktiki icrası və 2014-cü il dövlət
büdcəsinin gözlənilən nəticələri ilə, habelə gəlirlərin təsnifatı üzrə,
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xərclərin funksional, iqtisadi və inzibati təsnifatlarının paraqrafları
səviyyəsində müqayisəsi;
Azərbaycan Respublikasının 2014-cü ilin icmal büdcəsinin gözlənilən
icrasına dair məlumat;
Azərbaycan Respublikasının 2013-2014-cü illər üzrə dövlət büdcəsindən
maliyyələşən təşkilatların büdcədənkənar əməliyyatlarına dair icmal
hesabat;
Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il dövlət büdcəsi kəsirinin faktiki və
2014-cü il gözlənilən maliyyələşdirmə mənbələri barədə hesabat;
2014-cü ilin doqquz ayında Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinin
icrasına dair arayış;
Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il və sonrakı üç il üçün dövlət
büdcəsinin layihəsi üzrə gəlir və xərclərin funksional təsnifat səviyyəsində
göstəriciləri və kəsiri;
Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il və sonrakı üç il üçün icmal
büdcəsinin layihəsi;
“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2015-ci il
büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsi;
“Azərbaycan Respublikasında 2015-ci il üçün yaşayış minimumu
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsi;
“Azərbaycan Respublikasında 2015-ci il üçün ehtiyac meyarının həddi
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsi.

Hörmətli oxucu!
Bu təqdimat 2015-ci il üzrə büdcə zərfinin qısa xülasəsini özündə əks etdirir.
Bütövlükdə bu sənəd haqqında təəsüratınız və dəyərli təklifləriniz büdcənin tərtibi və
təsdiqi prosesinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində işlərin daha da səmərəli təşkilində
müsbət rol oynaya bilər!
Təkliflərinizi office@maliyye.gov.az elektron ünvanına göndərə bilərsiniz!
Dərin təşəkkürümüzü bildiririk!
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