Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il
dövlət büdcəsinin icrasına dair
HESABAT

“Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun layihəsi və 2013-cü il dövlət büdcəsinin icrasına dair hesabat
“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 20.3-cü maddəsinə uyğun
olaraq hazırlanmışdır.
Bu hesabat Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan
xərclərin icra vəziyyəti ilə bağlı göstəricilərlə yanaşı, ehtiyat fondlarından istifadə, dövlət borcu
və dövlət borcuna xidmətlə əlaqədar məlumatları da özündə əks etdirir.

1. Makroiqtisadi vəziyyət
Son illərdə dünya iqtisadiyyatında müşahidə olunan tənəzzül 2013-cü ilin ikinci
yarısında səngimiş, iqtisadi artım meyilləri güclənmişdir.
2013-cü ildə Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesablamalarına əsasən dünya iqtisadiyyatı
3,0 faiz artmışdır, eyni zamanda inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə inkişafda olan ölkələrdə
artım sürəti daha yüksək olmuşdur. Belə ki, ötən ildə inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadi artım sürəti
1,3 faiz olduğu halda, inkişafda olan ölkələrdə bu göstərici 4,7 faiz, Asiya regionunda isə daha
sürətli olaraq 6,1 faiz təşkil etmişdir.
Dünya iqtisadiyyatında müşahidə olunan və getdikcə güclənən iqtisadi artım meylləri
beynəlxalq neft bazarlarındakı qiymətlərin sabit saxlanılmasına müsbət təsir göstərmiş, neftin
1 barelinin 2013-cü il üzrə orta illik satış qiymətinin 107,9 ABŞ dolları səviyyəsində qalmasını
şərtləndirmişdir. Dünya bazarlarında xam neftin (Brent növü) orta illik satış qiyməti 2013-cü il
dövlət büdcəsi layihəsinin tərtibi üçün qəbul edilmiş göstəricidən 7,9 ABŞ dolları və yaxud 7,9
faiz çox olmuş, Azərbaycan Respublikasının ixrac etdiyi “Azəri Layt” xam neftinin 1 barelinin
orta satış qiyməti isə 111,2 ABŞ dolları təşkil etmişdir.
2013-cü ildə dünyanın ticarət dövriyyəsinin artım sürəti 2012-ci ilin göstəricisi ilə eyni
səviyyədə, yəni 2,7 faiz olmuşdur ki, bu da böhrandan sonra ticarət münasibətlərinin
sabitləşməsini özündə əks etdirir. İnkişaf etmiş ölkələrdə idxalın artımı 1,4 faiz olduğu halda,
inkişaf etməkdə olan ölkələrdə bu göstərici 5,4 faiz təşkil etmişdir.
Xarici ticarət dövriyyəsinin artımı, beynəlxalq neft bazarlarında qiymətlərin yüksək
olması, ölkə iqtisadiyyatına xarici valyuta daxilolmaları üçün münbit şərait yaratmaqla, 2013-cü
ildə ölkədə makroiqtisadi vəziyyətin inkişafına müsbət təsir göstərirdi.
Belə ki, 2013-cü ildə ölkənin əsas makroiqtisadi göstəricisi olan ümumi daxili məhsulun
(ÜDM) həcmi əvvəlki illə müqayisədə 5,8 faiz real artaraq 57,7 mlrd. manata çatmışdır. ÜDMin 32,6 mlrd. manatı qeyri-neft sektorunda, 25,1 mlrd. manatı isə neft sektorunda
formalaşmışdır.
2013-cü ildə iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunda inkişaf daha da yüksək sürətə malik
olmaqla, bu sektorda əlavə dəyərin 10,0 faizlik artımı təmin edilmiş, onun ÜDM-də xüsusi
çəkisi əvvəlki ilə nisbətən 3,1 faiz artaraq 56,6 faizədək yüksəlmişdir. Müvafiq olaraq ÜDM-in
43,4 faizi neft-qaz istehsalı və emalı sahələrinin payına düşməklə, əvvəlki ilə nisbətən real
artım sürəti 1,0 faiz çox olmuşdur.
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ÜDM-in artım sürəti (faizlə)

2013-cü il ərzində sənaye sahəsində 26,7 mlrd. manat, yaxud ÜDM-in 46,3 faizi
həcmində, tikinti sahəsində 6,8 mlrd. manat (müvafiq olaraq 11,8 faiz), kənd təsərrüfatı, meşə
təsərrüfatı və balıqçılıq sahəsində 3,1 mlrd. manat (müvafiq olaraq 5,3 faiz), nəqliyyat və anbar
təsərrüfatında 2,8 mlrd. manat (müvafiq olaraq 4,8 faiz), informasiya və rabitə xidmətləri
sahəsində 1,0 mlrd. manat (müvafiq olaraq 1,8 faiz), ticarət və nəqliyyat vasitələrinin təmiri
üzrə xidmətlər sahəsində 4,1 mlrd. manat (müvafiq olaraq 7,1 faiz), turistlərin yerləşdirilməsi və
ictimai iaşə xidmətləri sahəsində 1,1 mlrd. manat (müvafiq olaraq 1,8 faiz), sosial və digər
xidmətlər sahəsində isə 8,5 mlrd. manat (müvafiq olaraq 14,7 faiz) həcmində əlavə dəyər
yaranmışdır.
Məhsula və idxala görə xalis vergilər ÜDM-in 6,4 faizinə bərabər olmuşdur.
ÜDM-in əhalinin hər nəfərinə düşən həcmi 2012-ci illə müqayisədə 4,4 faiz artaraq
6207,3 manat və yaxud 7912,5 ABŞ dolları təşkil etmişdir.
Hesabat ili ərzində ölkənin valyuta ehtiyatları 9,0 faiz artaraq 50,0 mlrd. ABŞ dollarını
ötmüşdür ki, bu da dövlətin xarici borcundan təqribən 9 dəfə çoxdur.

Valyuta ehtiyatları (mlrd. ABŞ dolları ilə)
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2013-cü ildə ölkədə istehsal olunan “Azəri Layt” xam neftinin
1 barelinin orta aylıq satış qiyməti (ABŞ dolları ilə)

2013-cü ilin yekunlarına görə ölkə əhalisinin gəlirləri əvvəlki illə müqayisədə 8,0 faiz
artaraq 37,6 mlrd. manata çatmış, əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlərin həcmi isə orta hesabla
4039,6 manat olmuşdur. Əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlər əvvəlki illə müqayisədə 6,6 faiz
artaraq istehlak qiymətləri indeksini (inflyasiyanı) 4,2 faiz üstələmişdir.
Gəlirlərin 64,3 faizi son istehlaka, 8,3 faizi vergilər, sosial sığorta və üzvlük haqlarının,
25,6 faizi isə əmanətlərin və kapitalın artırılmasına, 1,8 faizi kreditlər üzrə faizlərin
ödənilməsinə yönəldilmişdir. Əhalinin sərəncamında qalan gəlir 34,5 mlrd. manat təşkil edərək
əvvəlki ilə nisbətən 8,0 faiz artmışdır.
Əhalinin gəlirlərinin xərc istiqamətləri (faizlə)

2013-cü ildə ölkə üzrə orta aylıq əməkhaqqı 423,0 manat təşkil etmişdir ki, bu da əvvəlki
illə müqayisədə 6,2 faiz çoxdur.
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Orta aylıq əməkhaqqı (manatla)

2013-cü ildə əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər 15,1 faiz artaraq 17,9 mlrd. manat
olmuş, onun 66,3 faizi və yaxud 11,9 mlrd. manatı tikinti-quraşdırma işlərinin yerinə
yetirilməsinə sərf edilmişdir. Maliyyə mənbələri üzrə əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitin 44,8
faizini müəssisə və təşkilatların vəsaitləri, 43,8 faizini dövlət büdcəsinin vəsaitləri, 4,8 faizini
bank kreditləri, 3,2 faizini büdcədənkənar dövlət fondlarının vəsaitləri, 2,6 faizini əhalinin şəxsi
vəsaiti, 0,8 faizini isə sair vəsaitlər təşkil etmişdir.
İstehlak qiymətləri indeksi (inflyasiya) (faizlə)

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatlarına əsasən 2013-cü
ildə ölkə üzrə xarici ticarət əməliyyatlarının həcmi 34,7 mlrd. ABŞ dolları (2012-ci ilə nisbətən
6,3 faiz çox), o cümlədən idxal əməliyyatları 10,7 mlrd. ABŞ dolları (2012-ci ilə nisbətən 9,1
faiz çox), ixrac əməliyyatları isə 24,0 mlrd. ABŞ dolları (2012-ci ilə nisbətən 5,1 faiz çox)
səviyyəsində olmuşdur.
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Ölkə üzrə xarici ticarət dövriyyəsi ( mlrd. ABŞ dolları ilə)

2. 2013-cü il dövlət büdcəsinin icrası üzrə göstəricilər
2.1. Dövlət büdcəsinin gəlirləri
2013-cü ildə dövlət büdcəsinin gəlirləri 19159,0 mln. manat proqnoza qarşı 19496,3
mln. manat və yaxud 101,8 faiz icra olunmuşdur ki, bu da 2012-ci ilin icra göstəricisinə
nisbətən 2214,8 mln. manat (12,8 faiz) çoxdur.
ÜDM-də dövlət büdcəsi gəlirlərinin xüsusi çəkisi 33,8 faiz təşkil etmişdir ki, bu da ötən
ilin müvafiq göstəricisindən 2,2 faiz çoxdur.
Dövlət büdcəsi gəlirlərinin 58,2 faizi və yaxud 11350,0 mln. manatı Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Fondundan transfert, 34,2 faizi Azərbaycan Respublikası Vergilər
Nazirliyinin xətti ilə daxilolmaların (6400,0 mln. manat proqnoza qarşı icra 6664,0 mln. manat
və yaxud 104,1 faiz), 7,1 faizi Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə
daxilolmaların (1380,0 mln. manat proqnoza qarşı icra 1383,2 mln. manat və yaxud 100,2
faiz), 0,5 faizi isə sair daxilolmaların (29,0 mln. manat proqnoza qarşı icra 99,1 mln. manat və
yaxud 3,4 dəfə çox) payına düşür.
Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin xətti ilə dövlət büdcəsinə daxil olan
vəsaitin 3763,9 mln. manatı və yaxud 56,5 faizi qeyri-neft sektorunun (2012-ci illə müqayisədə
473,2 mln. manat və yaxud 14,4 faiz çox), 2900,1 mln. manatı və yaxud 43,5 faizi neft
sektorunun payına düşmüşdür. Neft sektoru üzrə daxilolmaların 1494,2 mln. manatını
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti, 1405,9 mln. manatı isə neft qaz sahəsində
hasilat pay bölgüsü sazişləri çərçivəsində fəaliyyət göstərən podratçı təşkilatların mənfəət
vergisi təşkil etmişdir.
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Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin
xətti ilə daxilolmalar (mln. manatla)

Ayrı-ayrı gəlir növləri üzrə daxilolmaların icra vəziyyəti aşağıdakı kimi olmuşdur.
Fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə 783,0 mln. manat proqnoza qarşı icra 859,7 mln. manat
və yaxud 109,8 faiz olmuşdur ki, bu da nəzərdə tutulduğundan 76,7 mln. manat çox
deməkdir. Bu tədiyyə növü üzrə daxilolmalar əvvəlki ilə nisbətən 46,7 mln. manat və yaxud
5,7 faiz artmışdır.
Fiziki şəxslərin gəlir vergisinin proqnoza nisbətən çox icra olunmasında 2013-cü il
ərzində yeni iş yerlərinin açılması, ölkədə, o cümlədən dövlət büdcəsindən maliyyələşən
müəssisə və təşkilatlarda çalışan işçilərin əməkhaqlarının artırılması, habelə xüsusi mülkiyyət
üzrə iş yerlərinin leqallaşdırılması istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi mühüm rol
oynamışdır.
Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi üzrə 2279,0 mln. manat proqnoza qarşı icra
2374,8 mln. manat və yaxud 104,2 faiz təşkil etmişdir ki, bu da proqnozla nəzərdə
tutulduğundan 95,8 mln. manat, 2012-ci ilin faktiki icra göstəricisi ilə müqayisədə isə 122,8
mln. manat və yaxud 5,5 faiz çox olmuşdur.
Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi üzrə daxilolmaların tərkibində qeyri-neft
sektorunun payının xüsusi çəkisi 2012-ci illə müqayisədə 4,4 faiz artmışdır.
Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi üzrə 31,0 mln. manat proqnoza qarşı icra 33,1 mln.
manat, yəni nəzərdə tutulduğundan 2,1 mln. manat çox vəsait daxil olmaqla, proqnoza
106,8 faiz əməl edilmişdir. Bu tədiyyə növü üzrə daxilolmaların 32,6 faizi və yaxud 10,8 mln.
manatı neft, 67,4 faizi və yaxud 22,3 mln. manatı isə qeyri-neft sektorunun payına düşür.
Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi üzrə 2012-ci ilə nisbətən 2,5 mln. manat və yaxud 8,2 faiz çox
daxilolma təmin edilmişdir.
Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi üzrə 116,0 mln. manat proqnoza qarşı icra 125,1 mln.
manat və yaxud nəzərdə tutulduğundan 9,1 mln. manat (7,9 faiz) çox olmuşdur. Bu tədiyyə
növü üzrə yığımların 41,1 faizi və yaxud 51,4 mln. manatı neft, 58,9 faizi və yaxud 73,7 mln.
manatı isə qeyri-neft sektorunun payına düşür.
Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi üzrə əvvəlki ilə nisbətən 20,1 mln. manat və yaxud 19,1
faiz çox daxilolmalar təmin edilmişdir.
Əlavə dəyər vergisi üzrə 2710,0 mln. manat daxilolma təmin edilmişdir ki, bunun da
63,6 faizi vergi, 36,4 faizi isə gömrük orqanlarının payına düşür.
Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin xətti ilə dövlət büdcəsinə əlavə dəyər
vergisi üzrə 1723,9 mln. manat vəsait daxil olmuşdur ki, bu da 2012-ci ilin faktiki icra
göstəriciləri ilə müqayisədə 240,4 mln. manat və yaxud 16,2 faiz çoxdur. Azərbaycan
Respublikası Vergilər Nazirliyinin xətti ilə təmin edilən əlavə dəyər vergisinin 17,1 faizi və
yaxud 295,0 mln. manatı neft, 82,9 faizi və yaxud 1428,9 mln. manatı isə qeyri-neft sektorunun
payına düşmüşdür.
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə dövlət büdcəsinə əlavə
dəyər vergisi üzrə 986,1 mln. manat vəsait daxil olmuşdur ki, bu da 2012-ci illə müqayisədə
102,7 mln. manat və yaxud 11,6 faiz çoxdur.
Sadələşdirilmiş vergi üzrə 117,0 mln. manat proqnoza qarşı icra 119,5 mln. manat və
yaxud nəzərdə tutulduğundan 2,5 mln. manat (2,2 faiz), 2012-ci illə müqayisədə 8,1 mln.
manat (7,3 faiz) çox olmuşdur. Bu tədiyyə növü üzrə daxilolmaların 1,4 faizi və yaxud 1,7 mln.
manatı neft, 98,6 faizi və yaxud 117,8 mln. manatı isə qeyri-neft sektorunun payına düşür.
Aksiz vergisi üzrə dövlət büdcəsinə 593,3 mln. manat vəsait daxil olmuşdur ki, bunun da
86,3 faizi vergi, 13,7 faizi isə gömrük orqanlarının payına düşür.
Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin xətti ilə aksiz vergisi üzrə 511,0 mln. manat
proqnoza qarşı icra 512,0 mln. manat və yaxud nəzərdə tutulduğundan 1,0 mln. manat, 2012ci illə müqayisədə isə 57,3 mln. manat (12,6 faiz) çox olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə Azərbaycan
Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksiz vergisi üzrə dövlət büdcəsinə 81,3 mln.
manat vəsait daxil olmuşdur ki, bu da 2012-ci illə müqayisədə 4,5 mln. manat və yaxud 5,8 faiz
çoxdur.
Yol vergisi üzrə dövlət büdcəsinə 42,0 mln. manat vəsait daxil olmuşdur ki, bunun da
58,1 faizini vergi, 41,9 faizini isə gömrük orqanları təmin etmişdir.
Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin xətti ilə yol vergisi üzrə 24,4 mln. manat
vəsait daxil olmuşdur ki, bunun da 11,9 faizi və yaxud 2,9 mln. manatı neft, 88,1 faizi və yaxud
21,5 mln. manatı isə qeyri-neft sektorunun payına düşür.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə xarici dövlətlərin
avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisindən dövlət büdcəsinə 17,6
mln. manat vəsait daxil olmuşdur ki, bu da 2012-ci illə müqayisədə 0,1 mln. manat və yaxud
0,4 faiz çoxdur.
Mədən vergisi üzrə 121,0 mln. manat proqnoza qarşı icra 121,5 mln. manat və yaxud
nəzərdə tutulduğundan 0,5 mln. manat çox olmuşdur. Proqnoza 100,4 faiz əməl edilmiş,
daxilolmaların 98,3 faizi və yaxud 119,4 mln. manatı neft, 1,7 faizi və yaxud 2,1 mln. manatı
qeyri-neft sektorunun payına düşür.
Gömrük rüsumları üzrə 285,4 mln. manat proqnoza qarşı icra 298,2 mln. manat və
yaxud nəzərdə tutulduğundan 12,8 mln. manat (4,5 faiz) çox olmuş, 2012-ci illə müqayisədə
isə 67,6 mln. manat (29,3 faiz) artım əldə edilmişdir.
Qiymətləri tənzimlənən məhsulların ixracı zamanı məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə
ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən dövlət büdcəsinə daxilolmalar
üzrə proqnoza 100,2 faiz əməl edilməklə büdcəyə 370,6 mln. manat vəsait daxil edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının dövlət zəmanəti ilə kredit təşkilatlarından alınmış kreditlər
üzrə daxilolmalar 4,0 mln. manat, səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan
dividendlər üzrə daxilolmalar 5,5 mln. manat, “Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat
Fondu”na bərpa edilməsi üzrə daxilolmalar 6,1 mln. manat, vahid xəzinə hesabının qalığının
(sərbəst qalığın) idarəetməyə verilməsindən daxilolmalar 4,6 mln. manat, xarici dövlətlərin
hökumətlərinə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar 0,8 mln. manat, aksiz markalarının
satışından daxilolmalar 3,8 mln. manat təşkil etmişdir.
Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar 6,0 mln. manat
proqnoza qarşı icra 6,2 mln. manat və yaxud nəzərdə tutulduğundan 0,2 mln. manat çox
olmuş, proqnoza 103,3 faiz əməl edilmişdir.
Dövlət rüsumu üzrə 115,0 mln. manat proqnoza qarşı icra 123,6 mln. manat və yaxud
nəzərdə tutulduğundan 8,6 mln. manat çox olmuş, proqnoza 107,5 faiz əməl edilmişdir. Bu
tədiyyə növü üzrə daxilolmalar əvvəlki ilə nisbətən 20,1 mln. manat və yaxud 19,5 faiz
artmışdır.
Vergi orqanlarının xətti ilə toplanan sair daxilolmalar 140,0 mln. manat proqnoza qarşı
269,6 mln. manat və yaxud nəzərdə tutulduğundan 129,6 mln. manat (1,9 dəfə) çox olmuşdur.
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Dövlət büdcəsi gəlirlərinə sair daxilolmalardan 67,8 mln. manat vəsait təmin edilmişdir
ki, bunun da 32,2 mln. manatını Bakı şəhəri üzrə sair daxilolmalar və cərimələr, 21,6 mln.
manatını 2013-cü ilin sonuna büdcədənkənar vəsaitlərin qalıqları, 14,0 mln. manatını isə digər
daxilolmalar təşkil etmişdir.
2.2. 2013-cü il dövlət büdcəsi xərclərinin icra vəziyyəti
2013-cü il dövlət büdcəsinin xərcləri 19850,0 mln. manat proqnoza qarşı 19143,5 mln.
manat və yaxud 96,4 faiz icra edilmişdir ki, bu da 2012-ci illə müqayisədə 1727,0 mln. manat
və yaxud 9,9 faiz çoxdur.
ÜDM-də dövlət büdcəsi xərclərinin xüsusi çəkisi 33,2 faiz təşkil etmişdir ki, bu da ötən
ilin müvafiq göstəricisindən 1,4 faiz çoxdur.
Strukturuna görə 2013-cü il dövlət büdcəsi xərclərinin 9193,3 mln. manatı və ya 48,0
faizi cari xərclərə yönəldilmişdir ki, bu da 2012-ci illə müqayisədə 84,9 mln. manat və yaxud
0,9 faiz azdır.
Əsaslı xərclərə dövlət büdcəsi xərclərinin 9222,0 mln. manatı və yaxud 48,2 faizi
yönəldilmişdir ki, bu da 2012-ci ilə nisbətən 1296,1 mln. manat və yaxud 16,4 faiz çoxdur.
Dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmətlə bağlı xərclərə 728,2 mln. manat və yaxud
ümumi xərclərin 3,8 faizi həcmində vəsait yönəldilmişdir ki, bu da 2012-ci illə müqayisədə
515,8 mln. manat və yaxud 3,4 dəfə çoxdur.

Dövlət büdcəsi xərclərinin strukturu

Əsaslı xərclər
9222,0 mln. manat;
48,2 %
Cari xərclər
9193,3 mln. manat;
48,0 %

Dövlət borclarına
xidmətlə bağlı xərclər
728,2 mln. manat;
3,8%

İqtisadi təsnifata uyğun olaraq 2013-cü ildə dövlət büdcəsi xərclərinin 8396,3 mln.
manatı və yaxud 43,9 faizi qeyri-maliyyə aktivlərinin alınmasına (əsas vəsaitlərin alınması və
tikilməsi, dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu) yönəldilməklə, 2012-ci ilə nisbətən 1199,4 mln. manat
və yaxud 16,7 faiz çox, 2750,9 mln. manatı və yaxud 14,4 faizi əməyin ödənişinə
yönəldilməklə, 2012-ci ilə nisbətən 103,5 mln. manat və yaxud 3,9 faiz çox, 2108,5 mln.
manatı və yaxud 11,1 faizi digər xərclərə (icarə və muzdlu xidmətlər, mənzil fondunun, müxtəlif
təyinatlı obyektlərin və yolların əsaslı təmiri, bank xərcləri, ehtiyat fondları, sair müxtəlif xərclər)
yönəldilməklə, 2012-ci ilə nisbətən 770,2 mln. manat və yaxud 26,8 faiz az, 2548,4 mln.
manatı və yaxud 13,3 faizi malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınmasına yönəldilməklə,
2012-ci ilə nisbətən 225,3 mln. manat və yaxud 9,7 faiz çox, 1705,4 mln. manatı və yaxud 8,9
faizi təqaüdlərə və sosial müavinətlərə yönəldilməklə, 2012-ci ilə nisbətən 1,5 mln. manat və
yaxud 0,1 faiz çox, 333,9 mln. manatı və yaxud 1,7 faizi subsidiyalara və cari transfertlərə
yönəldilməklə, 2012-ci ilə nisbətən 38,7 mln. manat və yaxud 13,1 faiz çox, 897,7 mln. manatı
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və yaxud 4,7 faizi öhdəliklər üzrə maliyyə əməliyyatlarına yönəldilməklə, 2012-ci ilə nisbətən
776,1 mln. manat və yaxud 7,4 dəfə çox, 154,5 mln. manatı və yaxud 0,8 faizi faizlər üzrə
ödənişlərə yönəldilməklə, 2012-ci ilə nisbətən 64,3 mln. manat və yaxud 1,7 dəfə çox, 247,8
mln. manatı və yaxud 1,2 faizi qrantlara və digər ödənişlərə yönəldilməklə, 2012-ci ilə nisbətən
93,5 mln. manat və yaxud 1,6 dəfə çox olmuşdur və 0,1 mln. manatı maliyyə aktivləri üzrə
əməliyyatlara yönəldilmişdir.
Aparılmış məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində sair xərclər (iqtisadi təsnifatın 282100
paraqrafı üzrə) 2012-ci illə müqayisədə 2013-cü ildə 735,2 mln. manat və yaxud 28,2 faiz
azalmışdır.
Dövlət büdcəsi vəsaitlərindən istifadə üzrə nəzarətin daha da gücləndirilməsi,
kommunal (elektrik və istilik enerjisi, qaz və su haqqı və s.), idarənin saxlanılması və ezamiyyə
xərclərinə qənaət edilməsi, beynəlxalq təşkilatlara olan üzvlük haqqı xərclərinin daha da
təkmilləşdirilməsi, limitdən artıq mal alışları və xidmətlərə yol verilməməsi kimi məqsədyönlü
tədbirlərin həyata keçirilməsi, dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda il ərzində vakant
vəzifələrin mövcud olması və digər obyektiv səbəblərə görə 2013-cü il dövlət büdcəsinin
xərclərində qənaət əldə edilmişdir.
İqtisadi təsnifat üzrə xərclərin dövlət büdcəsi xərclərində xüsusi çəkisi
(faizlə)

1,7%

14.4%
4,7%

13.3%

43.9%
8.9%
1,3%
Əməyin ödənişi
Faizlər üzrə ödənişlər
Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması)

Malların (işlərin) satın alınması
Digər xərclər
Subsidiyalar və cari transfertlər

11,0%

0,8%

Təqaüdlər və sosial müavinətlər
Qrantlar və digər ödənişlər
Öhdəliklər üzrə maliyyə əməliyyatları

2013-cü ildə dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların büdcədənkənar xərcləri üzrə
icra 173,1 mln. manat olmuşdur ki, bu da 2012-ci ilə nisbətən 54,0 mln. manat və yaxud 45,3
faiz çoxdur.
2013-cü il dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərindən Naxçıvan Muxtar
Respublikasının büdcəsinə proqnozla nəzərdə tutulan məbləğdə, yəni 277,7 mln. manat
(2012-ci illə müqayisədə 19,6 mln. manat və yaxud 7,6 faiz çox), yerli (bələdiyyə) büdcələrə
isə 5,2 mln. manat (2012-ci illə müqayisədə 0,2 mln. manat və yaxud 3,8 faiz çox) dotasiya
yönəldilmişdir.
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2.2.1. Sosialyönlü xərclərin əsas istiqamətləri
Ölkədə həyata keçirilən uğurlu sosial-iqtisadi siyasət nəticəsində iqtisadiyyatın bütün
sahələrində olduğu kimi sosial sahələrdə də müsbət irəliləyişlərə nail olunmuşdur.
Sosial sahələrin inkişafı üçün maliyyə təminatı daim diqqət mərkəzində olmuş, dövlət
büdcəsindən bu sahələrin inkişafına yönəldilən vəsaitlərin həcmi ilbəil artmışdır.
Belə ki, hesabat ilində iqtisadi təsnifata uyğun olaraq dövlət büdcəsi xərclərinin 25,6
faizi və yaxud 4906,4 mln. manatı sosialyönlü xərclərin maliyyələşdirilməsinə yönəldilmişdir ki,
bu da 2012-ci illə müqayisədə 166,3 mln. manat və yaxud 3,5 faiz çoxdur.
Ölkə əhalisinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması və sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi
məqsədi ilə 2013-cü ilin sentyabr ayının 1-dən büdcədən maliyyələşən elm, təhsil, səhiyyə,
mədəniyyət, sosial müdafiə və sosial təminat sahələrində və dövlət büdcəsindən maliyyələşən
bir sıra təşkilatlarda çalışan işçilərin və dövlət qulluqçularının əməkhaqları, müavinətlər və
təqaüdlər orta hesabla 10 faiz artırılmışdır.
Yaşa görə əmək pensiyasının baza hissəsinin məbləği 2013-cü il sentyabrın 1-dən 17,6
faiz artırılaraq 85 manatdan 100 manata çatdırılmış və bu artım 1210,0 min nəfərə yaxın əmək
pensiyaçısını əhatə etmişdir.
Qeyd olunan əməkhaqqı artımlarının məntiqi davamı olaraq Azərbaycan Respublikası
üzrə minimum aylıq əməkhaqqının məbləği 93,5 manatdan 2013-cü il sentyabrın 1-dən 12,3
faiz artırılaraq 105,0 manat həddinə çatdırılmışdır.
Ünvanlı dövlət sosial yardımının təyin olunması üçün istifadə edilən ehtiyac meyarının
həddi 2013-cü ilin əvvəlindən 93 manat, yaşayış minimumunun həddi 116 manat, əmək
qabiliyyətli əhali üçün 125 manat, pensiyaçılar üçün 94 manat, uşaqlar üçün 93 manat
məbləğində müəyyən edilmişdir.
Bütün bu artımlar hesabat ilində öz maliyyə təminatını tapmışdır.
Sosialyönlü xərclər (mln. manatla)
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Sosialyönlü xərclərin strukturuna aid olan əməyin ödənişi üzrə xərclərə 2750,9 mln.
manat vəsait yönəldilmişdir ki, bu da 2012-ci illə müqayisədə 103,5 mln. manat və yaxud 3,9
faiz çox, təqaüd və sosial müavinət üzrə xərclərə 1705,4 mln. manat vəsait yönəldilmişdir ki, bu
da 2012-ci illə müqayisədə 1,5 mln. manat və yaxud 0,1 faiz çox, dərman, sarğı ləvazimatları
və materiallarının alınması üzrə xərclərə 173,2 mln. manat vəsait yönəldilmişdir ki, bu da 2012ci illə müqayisədə 26,2 mln. manat və yaxud 17,8 faiz çox və ərzaq məhsullarının alınması
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üzrə xərclərə 276,9 mln. manat vəsait yönəldilmişdir ki, bu da 2012-ci illə müqayisədə 35,1
mln. manat və yaxud 14,5 faiz çoxdur.
2013-cü il üçün sosialyönlü xərclərin strukturu
(mln. manatla, faizlə)
276,9 mln. manat 5,6%
173,2 mln. manat 3,5%
2750,9 mln. manat
56,1%
1705,4 mln. manat
34,8%

Əməyin ödənişi

Təqaüdlər və sosial müavinətlər

Dərman, sarğı ləvazimatları və materiallarının alınması

Ərzaq məhsullarının alınması

2.2.2. Dövlət büdcəsinin elm, təhsil, səhiyyə, sosial müdafiə və sosial təminat,
mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid
edilməyən sahədə fəaliyyət xərclərinin icrası
2013-cü ildə elm, təhsil, səhiyyə, sosial müdafiə və sosial təminat, mədəniyyət,
incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət
xərclərinə cəmi 4198,9 mln. manat vəsait yönəldilmişdir ki, bu da 2012-ci ilə nisbətən 9,2 mln.
manat və yaxud 0,2 faiz çox olmuşdur. Həmin xərclərin dövlət büdcəsi xərclərinin tərkibində
xüsusi çəkisi 21,9 faiz təşkil etmişdir.
Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərindən ayrılmış vəsait də (1969,8 mln. manat)
nəzərə alınmaqla, qeyd olunan sahələr üzrə xərclərin məbləği 6168,7 mln. manat, dövlət
büdcəsi xərclərində xüsusi çəkisi isə 32,2 faiz təşkil etmişdir.
2013-cü ildə elm xərcləri üzrə icra 117,0 mln. manat olmuşdur ki, bu da 2012-ci illə
müqayisədə 263,0 min manat və yaxud 0,2 faiz çoxdur.
Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərindən ayrılmış vəsait də nəzərə alınmaqla, elm
xərclərinə dövlət büdcəsi xərclərinin 0,9 faizi həcmində və yaxud 167,6 mln. manat vəsait
ayrılmışdır.
2013-cü ildə “Azərbaycan Respublikasında 2009-2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə Milli
Strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq elm müəssisələrinin
maddi-texniki bazasının genişləndirilməsi və elmi fəaliyyətin stimullaşdırılması üçün dövlət
büdcəsindən vəsaitin ayrılması təmin edilmişdir.
2013-cü ildə də təhsil sektoru üzrə dövlət xərclərinin stabil icrası təmin edilmiş, bir sıra
təhsil infrastrukturlarının bərpasına və yenidən qurulmasına, təhsil müəssisələrinin madditexniki təminatının yaxşılaşdırılmasına nail olunmuşdur. Bununla yanaşı uşaq bağçalarının,
xüsusi uşaq bağçaları və uşaq evlərinin müasir tələblər səviyyəsində qurulması, həmin
müəssisələrə cəlb edilən uşaqlara müasir tələblərə uyğun olaraq şəraitin yaradılması öz
maliyyə təminatını tapmışdır.
Ümumtəhsil müəssisələrinin şagirdlərinin dərsliklərlə pulsuz təmin olunması
istiqamətində tədbirlər davam etdirilmiş, bu məqsədlə və təhsilin inkişafı ilə bağlı təsdiq edilmiş
dövlət proqramlarının və tədbirlərin icrası üçün dövlət büdcəsindən tələb olunan məbləğdə
vəsait ayrılmışdır.
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“Ali təhsil müəssisələrində yeni maliyyələşdirilmə mexanizminin tətbiq edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 10 fevral tarixli 220 nömrəli Sərəncamının
icrası olaraq ali təhsil müəssisələrinə dövlət sifarişi əsasında tələbə qəbulu ilə bağlı müvafiq
maliyyələşmələrin həyata keçirilməsi davam etdirilmişdir.
Hesabat ilində təhsil xərclərinə 1437,7 mln. manat vəsait yönəldilməklə, dövlət
büdcəsinin xərclərində xüsusi çəkisi 7,5 faiz təşkil etmişdir.
Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərindən ayrılmış vəsait də nəzərə alınmaqla, təhsil
xərclərinə dövlət büdcəsi xərclərinin 11,6 faizi həcmində və yaxud 2222,5 mln. manat vəsait
ayrılmışdır.

Təhsil xərclərinin istiqamətlər üzrə strukturu (faizlə)
10,0%

5,1%

3,4%

9,6%

54,0%

17,9%
Natamam və orta təhsil
Ali təhsil
Texniki peşə məktəbləri və liseylər

Təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar və digər xidmətlər
Məktəbəqədər və ibtidai təhsil
İnternat və xüsusi məktəblər

Funksional təsnifata uyğun olaraq təhsil xərcləri üzrə istifadə olunmuş vəsaitin 775,9
mln. manatı və yaxud 54,0 faizi natamam və orta təhsil xərclərinin (2012-ci illə müqayisədə
9,5 mln. manat və yaxud 1,2 faiz çox), 257,7 mln. manatı və yaxud 17,9 faizi təhsil sahəsində
tətbiqi tədqiqatlar və digər xidmətlərin, 138,7 mln. manatı və yaxud 9,6 faizi ali təhsil
xərclərinin, 143,8 mln. manatı və yaxud 10,0 faizi məktəbəqədər və ibtidai təhsil xərclərinin
(2012-ci illə müqayisədə 41,7 mln. manat və yaxud 40,8 faiz çox), 72,7 mln. manatı və yaxud
5,1 faizi texniki-peşə məktəblərinin və liseylərin (2012-ci illə müqayisədə 1,0 mln. manat və
yaxud 1,4 faiz çox), 49,0 mln. manatı və yaxud 3,4 faizi internat və xüsusi məktəblərin
maliyyələşdirilməsinə yönəldilmişdir.
İqtisadi təsnifata müvafiq olaraq təhsil xərclərindən əməyin ödənişinə 927,6 mln. manat,
malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınmasına 212,3 mln. manat və yaxud 2012-ci illə
müqayisədə 50,0 mln. manat (30,8 faiz) çox, təqaüd və sosial müavinətlərə 51,1 mln. manat
və yaxud 2012-ci illə müqayisədə 18,2 mln. manat (1,6 dəfə) çox, digər xərclərə (sosialmədəni və məişət təyinatlı obyektlərin əsaslı təmiri və yenidən qurulmasına, icarə xərclərinə,
bank xərclərinə) 202,6 mln. manat, qeyri-maliyyə aktivlərinin alınmasına (əsas vəsaitlərin,
maşın və avadanlıqların, qurğu və digər istehsal obyektlərinin alınmasına, bina və qurğuların
tikintisinə və s.) 44,1 mln. manat və yaxud 2012-ci illə müqayisədə 23,2 mln. manat (2,1 dəfə)
çox vəsait ayrılmışdır.
2013-cü ildə səhiyyənin inkişafı üçün artımla proqnozlaşdırılmış büdcə vəsaiti onun
maddi-texniki bazasının gücləndirilməsinə, müasir tibbi avadanlıq və qurğularla təchizatının
yaxşılaşdırılmasına, yeni tibb mərkəzlərinin yaradılmasına imkan vermişdir.
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Ötən il səhiyyə xərcləri üzrə icra 618,9 mln. manat olmuşdur ki, bu da 2012-ci illə
müqayisədə 9,6 mln. manat və yaxud 1,6 faiz çoxdur.
Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərindən ayrılmış vəsait də nəzərə alınmaqla, səhiyyə
xərclərinə dövlət büdcəsi xərclərinin 4,8 faizi həcmində və yaxud 912,3 mln. manat vəsait
ayrılmışdır.
Dövlət büdcəsinin səhiyyə xərcləri
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Funksional təsnifata uyğun olaraq səhiyyə xərcləri üzrə istifadə olunmuş vəsaitin 318,5
mln. manatı və yaxud 51,5 faizi xəstəxanaların saxlanılması (2012-ci illə müqayisədə 3,1 mln.
manat və yaxud 1,0 faiz çox), 196,9 mln. manatı və yaxud 31,8 faizi səhiyyə sahəsinə aid
edilən digər xidmətlər (2012-ci illə müqayisədə 3,8 mln. manat və yaxud 1,9 faiz çox), 95,1
mln. manatı və yaxud 15,4 faizi poliklinikalar və ambulatoriyaların saxlanılması (2012-ci illə
müqayisədə 3,2 mln. manat və yaxud 3,5 faiz çox), 8,4 mln. manatı və yaxud 1,3 faizi tətbiqi
tədqiqatlar və digər xidmətlər üzrə xərclərə yönəldilmişdir.
İqtisadi təsnifata uyğun olaraq səhiyyə xərcləri üzrə əməyin ödənişinə 301,9 mln.
manat, malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınmasına 258,2 mln. manat və yaxud 2012-ci illə
müqayisədə 39,0 mln. manat (17,8 faiz) çox, təqaüd və sosial müavinətlərə 1,5 mln. manat və
yaxud 2012-ci illə müqayisədə 0,1 mln. manat (7,1 faiz) çox, digər xərclərə (sosial-mədəni və
məişət təyinatlı obyektlərin əsaslı təmiri və yenidən qurulmasına, icarə və bank xərclərinə)
27,7 mln. manat, qeyri-maliyyə aktivlərinin alınmasına (əsas vəsaitlərin, maşın və
avadanlıqların, qurğu və digər maddi istehsal obyektlərinin alınmasına, bina və qurğuların
tikintisinə və s.) 29,6 mln. manat və yaxud 2012-ci illə müqayisədə 3,1 mln. manat (11,7 faiz)
çox vəsait ayrılmışdır.
2013-cü ildə stasionar müəssisələrin, ambulator və imtiyazlı xəstələrin dərman
preparatları ilə təminatı daha da yaxşılaşdırılmış, bu məqsədə 158,0 mln. manat vəsait sərf
edilmişdir ki, bu da 2012-ci illə müqayisədə 23,5 mln. manat və yaxud 17,5 faiz çoxdur.
2013-cü ildə mədəniyyət və turizmə, gənclərlə iş və idmana qayğı, milli mədəniyyətin və
turizmin potensialının dünya mədəniyyət və turizm məkanına inteqrasiya olunması, milli
mədəni irsin, dəyər və sərvətlərin qorunub saxlanılması, gənc nəslin cəmiyyətin fəal və aparıcı
qüvvəsinə çevrilməsi, peşəkar idmanın inkişafında müsbət nəticələr əldə edilmişdir.
2013-cü ildə dövlət büdcəsinin mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və
digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət xərcləri üzrə 289,7 mln. manat proqnoza
qarşı icra 274,9 mln. manat və yaxud 94,9 faiz olmuşdur ki, bu da 2012-ci illə müqayisədə
34,1 mln. manat (14,1) faiz çoxdur.
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Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərindən ayrılmış vəsait də nəzərə alınmaqla, dövlət
büdcəsinin mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid
edilməyən sahədə fəaliyyət xərclərinə dövlət büdcəsi xərclərinin 5,4 faizi həcmində və yaxud
1037,1 mln. manat vəsait ayrılmışdır.
Dövlət büdcəsinin mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi
və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət xərcləri
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Funksional təsnifata uyğun olaraq 2013-cü ildə mədəniyyət, incəsənət, informasiya,
bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət xərcləri üzrə istifadə
olunmuş vəsaitin 123,4 mln. manatı və yaxud 44,9 faizi mədəniyyət və incəsənət sahəsində
fəaliyyət (2012-ci illə müqayisədə 10,7 mln. manat və yaxud 9,5 faiz çox), 64,9 mln. manatı və
yaxud 23,6 faizi radio, televiziya və nəşriyyat (2012-ci illə müqayisədə 4,6 mln. manat və
yaxud 7,6 faiz çox), 86,6 mln. manatı və yaxud 31,5 faizi bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti,
turizm və digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət (2012-ci illə müqayisədə 18,7 mln.
manat və yaxud 27,5 faiz çox) xərclərinə yönəldilmişdir.
İqtisadi təsnifata uyğun olaraq bu bölmə üzrə xərclərdən əməyin ödənişinə 52,1 mln.
manat və yaxud 2012-ci illə müqayisədə 0,4 mln. manat (0,8 faiz) çox, malların (işlərin və
xidmətlərin) satın alınmasına 34,6 mln. manat və yaxud 2012-ci illə müqayisədə 5,2 mln.
manat (17,7 faiz) çox, subsidiyalar və cari transfertlərə 80,7 mln. manat və yaxud 2012-ci illə
müqayisədə 3,4 mln. manat (4,4 faiz) çox, təqaüd və sosial müavinətlərə 0,8 mln. manat və
yaxud 2012-ci illə müqayisədə 0,1 mln. manat (14,3 faiz) çox, digər xərclərə (sosial-mədəni və
məişət təyinatlı obyektlərin əsaslı təmiri və yenidən qurulmasına, icarə xərclərinə, bank
xərclərinə) 101,5 mln. manat və yaxud 2012-ci illə müqayisədə 23,6 mln. manat (30,3 faiz)
çox, qeyri-maliyyə aktivlərinin alınmasına (əsas vəsaitlərin, maşın və avadanlıqların, qurğu və
digər istehsal obyektlərinin alınmasına, bina və qurğuların tikintisinə və s.) 5,2 mln. manat və
yaxud 2012-ci illə müqayisədə 1,4 mln. manat (36,8 faiz) çox vəsait sərf edilmişdir.
2013-cü ildə dövlət büdcəsinin sosial müdafiə və sosial təminat xərclərindən əsasən
əmək pensiyalarının, sosial müavinətlərin, ünvanlı dövlət sosial yardımının ödənişi, qaçqınların
və məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsi, əlillərin sanatoriya-kurort müalicəsinin təşkili, əlillərə
eşitmə aparatlarının, protezləşdirmə məmulatlarının, əlil arabalarının, xüsusi təyinatlı nəqliyyat
vasitələrinin və digər avadanlıqların alınması xərcləri həyata keçirilmişdir.
2013-cü ildə sosial müdafiə və sosial təminat xərcləri üzrə 1813,6 mln. manat proqnoza
qarşı icra 1750,4 mln. manat və yaxud 96,5 faiz olmuşdur.
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Sosial müdafiə və sosial təminat xərclərinin strukturu (faizlə)
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Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərindən ayrılmış vəsait də nəzərə alınmaqla, sosial
müdafiə və sosial təminat xərclərinə dövlət büdcəsi xərclərinin 9,6 faizi həcmində və yaxud
1829,2 mln. manat vəsait ayrılmışdır.
Funksional təsnifata uyğun olaraq 2013-cü ildə dövlət büdcəsinin sosial müdafiə və
sosial təminat xərcləri üzrə istifadə olunmuş vəsaitin 1730,9 mln. manatı və yaxud 98,9 faizi
sosial müdafiə, 19,4 mln. manatı və yaxud 1,1 faizi sosial təminat xərclərinə yönəldilmişdir.
2013-cü il dövlət büdcəsindən Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə
Fonduna 1077,0 mln. manat məbləğində vəsait transfert edilmişdir ki, bu da 2012-ci illə
müqayisədə 32,7 mln. manat və yaxud 3,1 faiz çoxdur.
2013-ci ildə aztəminatlı ailələrin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi üçün ünvanlı sosial
yardımların ödənilməsinə dövlət büdcəsindən 201,1 mln. manat vəsait yönəldilmişdir ki, bu da
2012-ci illə müqayisədə 1,4 mln. manat və yaxud 0,7 faiz çoxdur. Hesabat ilində aztəminatlı
ailələrə müavinətlərin verilməsinə 6,7 mln. manat vəsait ayrılmışdır.
2013-cü il dövlət büdcəsindən qaçqın və məcburi köçkünlərə verilən müavinətlər 109,9
mln. manat təşkil etmişdir ki, bu da 2012-ci illə müqayisədə 1,7 mln. manat və yaxud 1,6 faiz
çoxdur.

2.2.3. Müdafiə, məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə
və prokurorluq bölmələri üzrə xərclərin icrası
2013-cü ildə müdafiə, məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq bölmələri
üzrə xərclərin stabil icrası təmin edilmişdir.
Hesabat ilində müdafiə bölməsi üzrə nəzərdə tutulan cari xərclərin icrası 1485,0 mln.
manat olmuşdur. Bütövlükdə isə cari və əsaslı xərclər də nəzərə alınmaqla, 2013-cü il dövlət
büdcəsindən müdafiə xərclərinə 2841,2 mln. manat vəsait yönəldilmişdir.
Bu xərclərin dövlət büdcəsi xərclərinin tərkibində xüsusi çəkisi 14,8 faiz təşkil etmişdir.
Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq xərcləri üzrə icra 1049,3 mln.
manat olmuşdur.
2013-ci ildə dövlətin müdafiə və təhlükəsizlik tədbirlərinin qanunvericiliyə uyğun olaraq
həyata keçirilməsinə maliyyə təminatı yaradılmaqla, bu sahələr üzrə qarşıya qoyulmuş
vəzifələrin icrasına nail olunmuşdur.
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2.2.4. Mənzil və kommunal təsərrüfatı, yanacaq və enerji, kənd təsərrüfatı, meşə
təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi, sənaye, tikinti
və faydalı qazıntılar, nəqliyyat və rabitə, iqtisadi fəaliyyət bölmələri
üzrə xərclərin icrası
Mənzil və kommunal təsərrüfatı, yanacaq və enerji, kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı,
balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi, sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar, nəqliyyat və
rabitə, iqtisadi fəaliyyət xərclərinə bütövlükdə 8207,5 mln. manat vəsait yönəldilmişdir ki, bu da
2012-ci illə müqayisədə 1246,8 mln. manat və yaxud 17,9 faiz çoxdur. Həmin xərclərin dövlət
büdcəsi xərclərinin tərkibində xüsusi çəkisi 42,9 faiz təşkil etmişdir.
Mənzil və kommunal təsərrüfatı xərcləri üzrə nəzərdə tutulan 399,0 mln. manat
proqnoza qarşı icra 398,3 mln. manat və yaxud 99,8 faiz olmuşdur.
2013-cü il dövət büdcəsinin cari xərclərindən mənzil və kommunal təsərrüfatı xərclərinə
ayrılmış vəsaitin xüsusi çəkisi 2,1 faiz təşkil etmişdir.
Həmin bölmədən funksional təsnifat üzrə mənzil təsərrüfatı xərclərinə 115,4 mln. manat
və yaxud 2012-ci illə müqayisədə 13,4 mln. manat (13,1 faiz) çox, kommunal təsərrüfatı
xərclərinə 270,9 mln. manat, su təsərrüfatına 11,5 mln. manat və mənzil kommunal təsərrüfatı
ilə bağlı digər xərclərə 0,5 mln. manat vəsait yönəldilmişdir.

Mənzil və kommunal təsərrüfatı xərclərinin strukturu (faizlə)
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İqtisadi təsnifata uyğun olaraq mənzil və kommunal təsərrüfatı xərclərindən
abadlaşdırma xidmətləri haqqının ödənilməsinə 201,2 mln. manat, məhsula görə ödənişlərə
39,1 mln. manat və yaxud 2012-ci illə müqayisədə 4,9 mln. manat (14,3 faiz) çox, yolların
əsaslı təmirinə 48,4 mln. manat, istehsalat obyektlərinin əsaslı təmirinə 10,0 mln. manat,
mənzil fondunun əsaslı təmirinə 10,4 mln. manat, qeyri-maliyyə aktivlərinin alınmasına 38,7
mln. manat, sair xərclərə 50,5 mln. manat vəsait sərf edilmişdir.
Mənzil və kommunal təsərrüfatı xərclərindən əsasən respublikanın şəhər, rayon
mərkəzlərində, qəsəbə və digər yaşayış məntəqələrində şəhərdaxili yolların və dövlət
mülkiyyətində olan mənzil fondunun əsaslı təmiri, tarixi binaların bərpası, park və istirahət
zonalarında abadlıq və quruculuq işlərinin aparılması, yaşayış məntəqələrinin yaşıllaşdırılması
və sanitar-təmizlik işləri, küçələrin, tarixi və memarlıq üslubunda tikilmiş binaların qorunub
saxlanılması və fasadlarının işıqlandırılması, fəvvarələrin saxlanılması və bu qəbildən olan
digər xərclər həyata keçirilmişdir.
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2013-cü il dövlət büdcəsinin mənzil və kommunal təsərrüfatı bölməsindən istilik
təchizatı ilə bağlı xərclər üçün 21,2 mln. manat, əhalinin, xüsusilə də kənd əhalisinin su ilə
təminatının yaxşılaşdırılmasına 11,5 mln. manat, respublikanın müxtəlif şəhər və rayonlarında
salınmış məcburi köçkün qəsəbələrində məşkunlaşan əhaliyə göstərilən mənzil-məişət və
kommunal xidmətlər üçün 3,4 mln. manat vəsait yönəldilmişdir.
Aqrar sektorun və kənd təsərrüfatının inkişafını stimullaşdıran dövlət siyasətinin həyata
keçirilməsi üçün 2013-cü ildə dövlət büdcəsindən vəsaitin ayrılması nəticəsində bitki
zərərvericilərinə qarşı mübarizə tədbirləri və heyvanlar arasında xəstəliklərin profilaktikası
həyata keçirilmiş, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında, əhalinin daxili istehsal hesabına
zəruri ərzaq məhsulları ilə təminatında irəliləyişlər əldə olunmuş, toxum, bitkiçilik və
heyvandarlıq məhsullarının istehsalı artmışdır.
Əhalinin ərzaq məhsulları ilə təminatında mühüm əhəmiyyət kəsb edən kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalının artırılması, meliorasiya və su təsərrüfatı komplekslərinin ahəngdar
fəaliyyəti, meliorasiya, su və irriqasiya sistemlərinin normal istismarının təşkili, suvarma və
drenaj işlərinin genişləndirilməsi, sel və daşqın sularına qarşı mübarizə tədbirlərinin həyata
keçirilməsi üçün real maliyyə təminatı yaradılmışdır.
2013-cü ildə dövlət büdcəsinin kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və
ətraf mühitin mühafizəsi xərcləri üzrə 494,3 mln. manat proqnoza qarşı icra 487,9 mln. manat
və yaxud 98,7 faiz olmuşdur ki, bu da 2012-ci illə müqayisədə 19,7 mln. manat (4,2 faiz)
çoxdur. Bu bölmə üzrə xərclərin dövlət büdcəsinin xərclərində xüsusi çəkisi 2,5 faiz təşkil
etmişdir.
Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərindən ayrılmış vəsait də (343,9 mln. manat) nəzərə
alınmaqla, kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi
xərclərinə dövlət büdcəsi xərclərinin 4,3 faizi həcmində və yaxud 831,8 mln. manat vəsait
ayrılmışdır.
Dövlət büdcəsinin kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq,
ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi xərcləri
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Funksional təsnifat üzrə həmin xərc bölməsindən kənd təsərrüfatı xərclərinə 464,4 mln.
manat və yaxud 2012-ci illə müqayisədə 18,3 mln. manat (4,1 faiz) çox, meşə təsərrüfatı
xərclərinə 10,6 mln. manat və yaxud 2012-ci illə müqayisədə 0,5 mln. manat (4,7 faiz) çox,
balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi xərclərinə 6,4 mln. manat və yaxud 2012-ci illə
müqayisədə 0,8 mln. manat (14,3 faiz) çox, hidrometeorologiya tədbirlərinə 6,5 mln. manat və
yaxud 2012-ci illə müqayisədə 0,2 mln. manat (2,8 faiz) çox vəsait yönəldilmişdir.
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İqtisadi təsnifata uyğun olaraq bu xərc bölməsindən əməyin ödənişinə 88,4 mln. manat
və yaxud 2012-ci illə müqayisədə 3,2 mln. manat (3,8 faiz) çox, malların (işlərin və
xidmətlərin) satın alınmasına 159,2 mln. manat və yaxud 2012-ci illə müqayisədə 3,6 mln.
manat (2,3 faiz) çox, subsidiyalara və cari transfertlərə 132,4 mln. manat və yaxud 2012-ci illə
müqayisədə 12,4 mln. manat (10,3 faiz) çox, qeyri-maliyyə aktivlərinin alınmasına (əsas
vəsaitlərin, maşın və avadanlıqların, qurğu və digər maddi istehsal obyektlərinin alınmasına,
bina və qurğuların tikintisinə və s.) 33,6 mln. manat və yaxud 2012-ci illə müqayisədə 0,7 mln.
manat (1,8 faiz) çox, digər xərclərə (istehsalat obyektlərinin əsaslı təmiri və yenidən
qurulmasına, icarə və bank xərclərinə) 74,3 mln. manat vəsait yönəldilmişdir.
2013-cü ildə nəqliyyat və rabitə xərcləri üzrə nəzərdə tutulmuş 111,7 mln. manat
proqnoza qarşı icra 110,5 mln. manat və yaxud 99,0 faiz olmuşdur ki, bu da 2012-ci illə
müqayisədə 25,1 mln. manat (29,4 faiz) çoxdur.
Nəqliyyat və rabitə xərclərinin strukturu (faizlə)
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Həmin bölmədən funksional təsnifat üzrə nəqliyyat xərclərinə 72,9 mln. manat, rabitə
xərclərinə 37,6 mln. manat və yaxud 2012-ci illə müqayisədə 27,5 mln. manat (3,7 dəfə) çox
vəsait yönəldilmişdir.
2013-cü ildə Bakı Metropolitenində yaranan zərərin ödənilməsinə 30,7 mln. manat və
yaxud 2012-ci illə müqayisədə 5,6 mln. manat (22,3 faiz) çox, avtomobil yollarının əsaslı təmiri
və avtomobil nəqliyyatının fəaliyyətinin tənzimlənməsi üçün 32,5 mln. manat, Naxçıvan Muxtar
Respublikasına edilən aviareyslərə görə yaranmış zərərin və Böyük Vətən müharibəsi
əlillərinin və iştirakçılarının, habelə onlara bərabər tutulan şəxslərin Müstəqil Dövlətlər Birliyi
ölkələrinə nəqliyyatda gediş güzəştlərinin ödənilməsinə 9,7 mln. manat və yaxud 2012-ci illə
müqayisədə 2,1 mln. manat (27,6 faiz) çox, əsgər məktubları və bağlamalarına görə yaranan
zərərin ödənilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyinə (“Azərpoçt” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin zərərinə görə) 3,5 mln. manat,
“Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə 3,8 mln. manat vəsait sərf edilmişdir.
2013-cü il dövlət büdcəsinin iqtisadi fəaliyyətlə bağlı xərcləri üzrə nəzərdə tutulan 275,8
mln. manat vəsait 100 faiz istifadə olunmuşdur ki, bu da 2012-ci illə müqayisədə 90,3 mln.
manat və yaxud 48,7 faiz çoxdur.
Bu bölmədən aqrar sektora dövlət qayğısının daha da artırılması məqsədi ilə fermer
təsərrüfatlarına kreditlərin verilməsi, lizinq xidmətinin yaxşılaşdırılması, sahibkarlığın inkişaf
etdirilməsi üçün Sahibkarlığa Kömək Milli Fonduna 150,0 mln. manat, 2012-ci illə müqayisədə
60,0 mln. manat və yaxud 1,7 dəfə çox, kənd təsərrüfatı texnikasının və aqrokimyəvi
maddələrin alınması üçün “Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə 35,0 mln. manat, kənd
təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına kreditlərin verilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının
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Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Kənd Təsərrüfatı Kreditləri üzrə Dövlət Agentliyinə 8,0 mln.
manat, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin təşkili və mülkiyyət hüquqlarının qorunması üçün
8,7 mln. manat məbləğində vəsait ayrılmışdır.
2013-cü ildə sosial ipoteka üçün Azərbaycan İpoteka Fondunun nizamnamə kapitalının
artırılmasına 40,0 mln. manat yönəldilmişdir ki, bu da 2012-ci illə müqayisədə 20,0 mln.
manat və yaxud 50,0 faiz çoxdur.
Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar xərcləri üzrə nəzərdə tutulan 6934,2 mln. manat
proqnoza qarşı icra 6932,7 mln. manat və yaxud 99,9 faiz olmuşdur ki, bu da 2012-ci illə
müqayisədə 1149,0 mln. manat (19,9 faiz) çoxdur.
Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar xərclərinin tərkib hissəsi olan dövlət əsaslı vəsait
qoyuluşu xərclərinə 2013-cü il dövlət büdcəsindən 6913,8 mln. manat vəsait yönəldilmişdir ki,
bu da 2012-ci illə müqayisədə 1150,1 mln. manat (20,0 faiz) çoxdur. Həmin xərclərin dövlət
büdcəsinin xərclərində xüsusi çəkisi 36,1 faiz təşkil etmişdir ki, bu da 2012-ci ilə nisbətən 3,0
faiz çoxdur.
2013-cü il dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərindən sosial təyinatlı layihələrin maliyyə
təminatı üçün 1969,8 mln. manat vəsait sərf edilmişdir.
Bu mənbədən təhsil obyektlərinin tikintisinə, yenidən qurulmasına və əsaslı təmirinə
784,8 mln. manat (yeni ümumtəhsil məktəblərinin tikintisi, mövcud və qəza vəziyyətində olan
məktəblərdə əsaslı təmir, bərpa-gücləndirmə və tikinti işləri və müasir tədris avadanlığı ilə
təmin olunması, körpələr evi-uşaq bağçalarının əsaslı təmiri, 2012-ci ilin may ayında baş
vermiş zəlzələ nəticəsində ziyan çəkmiş məktəblərin və uşaq bağçalarının bərpası, Bakı,
Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran, Mingəçevir, Naftalan, Şəki, Yevlax şəhərlərində, Abşeron,
Ağdam, Ağdaş, Ağcabədi, Ağstafa, Ağsu, Astara, Balakən, Beyləqan, Bərdə, Biləsuvar,
Cəlilabad, Daşkəsən, Şabran, Füzuli, Gədəbəy, Goranboy, Göyçay, Göygöl, Hacıqabul,
Xaçmaz, Xocavənd, Xızı, İmişli, İsmayıllı, Kürdəmir, Qazax, Qax, Qəbələ, Qobustan, Quba,
Qusar, Laçın, Lerik, Masallı, Neftçala, Oğuz, Saatlı, Sabirabad, Salyan, Samux, Siyəzən,
Şamaxı, Şəmkir, Tərtər, Tovuz, Ucar, Yardımlı, Zaqatala, Zərdab rayonlarında yeni məktəb
binalarının tikintisi, təmiri və yenidən qurulması, Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər
Nazirliyinin Diplomatik Akademiyasının yeni binasının və onun ərazisində Humanitar və Dəqiq
Elmlər İnstitutunun tikintisi, Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris-cərrahiyyə klinikasının
tikintisi və avadanlıqlarla təchiz edilməsi, səhiyyə obyektlərinin tikintisi, yenidən qurulması və
əsaslı təmiri üçün 293,4 mln. manat (Mərkəzi referens laboratoriyasının, Xəzər rayonunun
Buzovna qəsəbəsində Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Tibbi Reabilitasiya
mərkəzinin, M.Əfəndiyev adına 2 №-li şəhər klinik xəstəxanasının, 1 №-li Respublika
Psixiatriya Xəstəxanasının, Akademik M.Ə.Mirqasımov adına Respublika Klinik
Xəstəxanasının, Milli Sağlamlıq Mərkəzinin, Bakı, Gəncə, Lənkəran, Sumqayıt, Yevlax,
Ağcabədi, Ağsu, Astara, Salyan, Sabirabad, Göyçay, Cəlilabad mərkəzi rayon (şəhər)
xəstəxanalarının, Professor Gindes adına Respublika Uşaq və Yeniyetmələr üçün Vərəm
Xəstəlikləri Sanatoriyasının, Respublika Narkoloji Dispanseri üçün yeni binanın, Bakı
şəhərinin rayonlarında xəstəxanaların, poliklinikaların, təcili tibbi yardım stansiyalarının və
həkim tibb məntəqələrinin, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Milli Onkoloji
Mərkəzinin bina və obyektlərinin tikintisi, səhiyyə obyektlərinin təmiri, avadanlıq və inventarla
təchiz edilməsi və s.), elm obyektlərinin tikintisi, yenidən qurulması və əsaslı təmiri üçün 50,6
mln. manat (N.Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının maddi-texniki bazasının
genişləndirilməsi, təmir-tikinti işlərinin aparılması, Aşqarlar Kimyası, Kimya Problemləri,
Mərkəzi Elmi Kitabxana üçün binanın tikilməsi, Geologiya İstitutunun inzibati binasının və
laboratoriya korpusunun əsaslı təmiri, Fizika, Polimer Materialları institutlarının binalarının
əsaslı təmiri və s.) vəsait ayrılmışdır.
2013-cü il dövlət büdcəsinin dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərindən şəhid
ailələrinin, Qarabağ, Əfqanıstan müharibəsi və Çernobıl əlillərinin mənzil şəraitinin
yaxşılaşdırılmasına, Bakı Protez-Ortopedik Bərpa Mərkəzinin təmirinə, əlillər üçün tədris-
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bərpa mərkəzlərinin və reabilitasiya mərkəzlərinin tikintisinə, məcburi köçkünlərin yaşayış
şəraitinin yaxşılaşdırılmasına 78,8 mln. manat vəsait sərf edilmişdir.
Mədəniyyət və turizm obyektlərinin tikintisinə, yenidən qurulmasına və əsaslı təmirinə,
mədəni-tarixi irsimizin qorunub saxlanılmasına, tarixi, dini abidələrin bərpa və yenidən
qurulmasına 2013-cü il dövlət büdcəsinin dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərindən 416,3
mln. manat (Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyi üçün yeni binanın,
Qusar rayonunda “Şahdağ” turizm infrastrukturunın, Qəbələ rayon mədəniyyət evinin yeni
binasının, Gəncə Filarmoniyasının, Bərdə 1 №-li Uşaq İncəsənət Məktəbinin yeni binasının
tikintisi, Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyinin, Sabit Rəhman adına Şəki Dövlət Dram
Teatrının binasının, Bakı şəhəri rayonlarında, Gəncə şəhərində və Bərdə, Tərtər, Masallı,
Şamaxı, Xaçmaz rayonlarında tarix-memarlıq abidələrinin, tarix-diyarşünaslıq muzeylərinin,
musiqi məktəblərinin və mədəniyyət evlərinin, Bakı şəhərində, o cümlədən İçərişəhər
ərazisində tarix və memarlıq abidələrinin əsaslı təmiri, bərpa və yenidən qurulması və s.)
vəsait yönəldilmişdir.
2013-cü ildə gənclər siyasətinin həyata keçirilməsi və idman obyektlərinin tikintisi,
yenidən qurulması və əsaslı təmiri üçün yönəldilmiş 345,9 mln. manat vəsait hesabına Bakı
şəhərində Su İdman Sarayının və Gimnastika Kompleksinin, Olimpiya İdman Komplekslərinin
(Şirvan şəhərində və Cəlilabad, Qax, Göygöl, Xaçmaz, Abşeron, Ağcabədi, Saatlı
rayonlarında), Respublika İdman Tibb Mərkəzinin, Daşkəsən rayonunda Gənclərin Təlim və
İstirahət Mərkəzinin, Gənclər evlərinin (Binəqədi, Xəzər, Qaradağ, Sabunçu və Suraxanı
rayonlarında) tikintisi, Tofiq Bəhrəmov adına Respublika Stadionunun əsaslı təmiri və yenidən
qurulması həyata keçirilmişdir.
2013-cü il dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərindən infrastruktur təyinatlı layihələrə
3606,1 mln. manat vəsait yönəldilmişdir.
Ölkədə yol-nəqliyyat infrastrukturunun yenidən qurulmasına dövlət əsaslı vəsait
qoyuluşu xərclərindən 1599,1 mln. manat vəsait ayrılmışdır (yeni Bakı Beynəlxalq Dəniz
Ticarət Limanının, Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda yeni aerovağzal kompleksinin,
təyyarələr üçün uçuş-enmə zolağının, Qəbələ hava limanının tikintisi, xarici kreditlər hesabına
həyata keçirilən bir sıra layihələrdə, o cümlədən “Magistral yol–II”, “Bakı-Şamaxı-Yevlax
yolunun Muğanlı-Yevlax hissəsinin yenidən qurulması”, “Hacıqabul-Kürdəmir 2 zolaqlı
avtomobil yolunda əlavə 2 zolaqlı yolun tikintisi”, “Kürdəmir-Yevlax avtomobil yolunun tkintisi”,
“Yevlax-Gəncə avtomobil yolunda əlavə 2 zolağın tikintisi” layihələrində Azərbaycan tərəfinin
payı, “Gəndob-Rusiya Fedarasiyası ilə dövlət sərhədi” yeni beton örtüklü avtomobil yolunun
layihələndirilməsi və tikintisi, Qələbə meydanında (“Gənclik” metrostansiyası) müxtəlifsəviyyəli
yol qovşaqlarının, Buzovna-Mərdəkan-Qala avtomobil yolunun, Heydər Əliyev Beynəlxalq
Aeroportu-Mərdəkan-Bilgəh avtomobil yolunun, Bilgəh-Novxanı-Sumqayıt avtomobil yolunun,
Həsən Əliyev küçəsindən Ziya Bünyadov küçəsinə qədər yeni yolun, Qusar-Əniğ-Ləzə
avtomobil yolunun, Heydər Əliyev prospektində yeraltı keçid qovşağının tikintisi, Oğuz-Qəbələ
yolunun, Zərdab-Mollakənd avtomobil yolunun, Şamaxı-Göylər-Çöl Padar avtomobil yolunun
və Neftçilər prospektinin əsaslı təmiri, Qəbələ-Küsnət-Laza avtomobil yolunun, Ağstafa-PoyluGürcüstan Respublikası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun və Cəlilabad-Yardımlı yolunun
yenidən qurulması, Bakı şəhəri, Ziya Bunyadov prospektində yol infrastrukturunun, Şəki-QaxZaqatala yolunun Şəki-Qax sahəsinin əsaslı təmiri və körpülərin tikintisi, Qudyalçay çayı
üzərində körpünün tikintisi və mövcud körpünün bərpası, Bakı şəhərində, respublikanın digər
rayon və şəhərlərində müxtəlif yolların tikintisi, təmiri, bərpası və yenidən qurulması və s.).
Bakı şəhərində nəqliyyat problemlərinin həlli istiqamətində Bakı Metropolitenində tikinti
və yenidənqurma işləri, metronun vaqon parkının təzələnməsi işləri 2013-cü ildə də davam
etdirilmiş, bu məqsədə dövlət büdcəsinin dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərindən 496,0 mln.
manat vəsait ayrılmışdır (Bakı Metropoliteninin III növbəsinin şimal sahəsinin, 3-cü yeni xəttin
“Elektrik Deposu”-“Avtovağzal”-“M.Əcəmi-2”-“B-3”-“B-4”-“B-5” sahəsinin, “H.Aslanov”-“Y-18”“Yeni Günəşli” sahəsinin, “Xətai-H.Aslanov-2” sahəsinin, “Elmlər Akademiyası” stansiyasının
2-ci çıxışının tikintisi, “28 may” stansiyasının yenidən qurulması, “Bakı Metropoliteninin 2011-
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2015-ci illərdə inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi, yeni metro vaqonlarının
və tikilən metropoliten obyektləri üçün avadanlıqların alınması və s.).
Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərindən 2013-cü ildə meliorativ işlərin yerinə
yetirilməsi, meliorasiya və su təsərrüfatı obyektlərinin, içməli su təminatı və kanalizasiya
sistemlərinin tikintisi, yenidən qurulması və əsaslı təmiri üçün 994,4 mln. manat, o cümlədən
bir sıra rayon və şəhərlərin (Lənkəran və Mingəçevir şəhərləri, Ağstafa, Biləsuvar, Hacıqabul,
İmişli, Kürdəmir, Qax, Quba, Şəmkir, Göygöl, Goranboy, Tovuz, Oğuz, Ucar, Zaqatala və
Zərdab rayonları) su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulmasına, su və
kanalizasiya xətlərinin çəkilməsinə, Şəmkir çayı üzərində dəryaçanın, Tovuzçay su anbarının
tikintisinin davam etdirilməsinə, Araz çayının yeni qolunun açılmasına, torpaqların meliorativ
vəziyyətinin, su təminatının yaxşılaşdırılmasına, sel və daşqın təhlükəli çayların zərərli təsirinə
qarşı mübarizə tədbirlərinə vəsait yönəldilmişdir.
2013-cü il dövlət büdcəsinin dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərindən ölkənin elektrik
enerjisi sektoruna 194,0 mln. manat vəsait ayrılmışdır (Gədəbəy, Daşkəsən, Zaqatala,
Balakən, İmişli, Saatlı, Sabirabad, Masallı, Qusar, Şamaxı rayonlarında elektrik enerjisi
təchizatının yaxşılaşdırılması, “Azərenerji” və “Bakıelektrikşəbəkə” Açıq Səhmdar
cəmiyyətlərində yenidənqurma işlərinin aparılması, külək, günəş, biokütlə və geotermal enerji
mənbələrinin yaradılması və s.).
2013-cü il dövlət büdcəsinin dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərindən “2011-2013-cü
illərdə Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramı”nda
və “Azərbaycan Respublikasının regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial iqtisadi inkişafı üzrə
Dövlət Proqramı”nda nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsinə 322,6 mln. manat
(avtomobil yollarının yenidən qurulması və əsaslı təmiri, istilik təchizatı obyektlərində, yaşayış
evlərində və sosial obyektlərdə istilik sistemlərinin tikintisi, modernləşdirilməsi və yenidən
qurulması, su təchizatı obyektlərində, yaşayış evlərində və sosial obyektlərdə su sistemlərinin
tikintisi, modernləşdirilməsi və yenidən qurulması, respublikanın regionlarının qazlaşdırılması
tədbirləri, Bakı şəhəri və onun qəsəbələrinin qaz təchizatının yaxşılaşdırılması, “Azərsu”,
“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı”, “Azəristiliktəchizat” açıq səmdar cəmiyyətlərinə və
“Dövlət Neft Şirkəti”nə ayrılan vəsait və s.) vəsait ayrılmışdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında həyata keçirilən bir sıra layihələrin
maliyyələşdirilməsi üçün 2013-cü il dövlət büdcəsinin dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu
xərclərindən 262,5 mln. manat, o cümlədən Arpaçay və Ordubad su elektrik stansiyalarının
tikintisinə, Naxçıvan şəhərinin və Muxtar Respublikanın digər rayonlarının su təchizatının və
kanalizasiya sisteminin yenidən qurulmasına, Naxçıvan-Şahbuz-Batabat, Culfa-Ordubad
avtomobil yollarının yenidən qurulmasına, bərpa-gücləndirilməsinə və tikintisinə, Naxçıvan
Respublika Xəstəxanasının, Naxçıvan-Sədərək və Naxçıvan-Şahbuz magistral qaz
kəmərlərinin tikintisinə və s. tədbirlərə vəsait ayrılmışdır.
2013-cü ildə dövlət büdcəsinin sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar bölməsindən
Azərbaycan Respublikasının təhlükəli ərazilərinin minalardan və partlamamış hərbi
sursatlardan təmizlənməsinə 8,2 mln. manat, geoloji-kəşfiyyat işlərinə 6,9 mln. manat,
şəhərsalma və arxitektura işlərinə 2,8 mln. manat vəsait sərf edilmişdir.
Hesabat ili ərzində 1, 2, 3 №-li Bakı, Sumqayıt və Gəncə “ASAN xidmət” mərkəzləri
fəaliyyətə başlamışdır. Bu xidmətlərin fəaliyyətinin təmin edilməsi üçün (“ASAN xidmət”in
aparatının saxlanılması da daxil olmaqla) dövlət büdcəsindən 9,5 mln. manat vəsait
ayrılmışdır.
Keçmiş SSRİ Əmanət Bankının Azərbaycan Respublikası Bankının Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşları olan əmanətçilərinə birdəfəlik ödənişlərlə bağlı xərclərə 2013-cü
il dövlət büdcəsindən 324,0 mln. manat vəsait ayrılmışdır.
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2.2.5. Ehtiyat fondları üzrə xərclərin icrası
2013-cü ildə dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan ehtiyat fondlarından büdcədə nəzərdə
tutulmamış, həmçinin ölkənin sosial-iqtisadi həyatı üçün vacib olan bir sıra layihələrin və
tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün 725,9 mln. manat vəsait ayrılmışdır. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondundan və dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondundan
maliyyələşən bir sıra layihələrin icra müddəti 2013-cü büdcə ilindən artıq vaxt tələb etdiyinə
görə “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 6.6-cı maddəsinə
əsasən ehtiyat fondları üzrə 124,2 mln. manat vəsaitin istifadəsi 2014-cü büdcə ilində davam
etdiriləcəkdir.
2.2.5.1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Ehtiyat Fondu üzrə xərclərin icrası

2013-cü ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondundan həlli vacib
hesab edilən bir sıra tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə 347,0 mln. manat vəsait istifadə
olunmuşdur.
Bu mənbədən respublikanın şəhər və rayonlarının (Lənkəran, Mingəçevir, Naftalan,
Yevlax, Sumqayıt, Şirvan, Şəki
şəhərləri, Yardımlı, Daşkəsən, Xaçmaz, Sabirabad,
Hacıqabul, Samux, Goranboy, Tovuz, Qazax, Ağstafa, Oğuz, Siyəzən, Şabran, Kürdəmir,
İsmayıllı, Qəbələ, Qax, Balakən, Zaqatala, Ağcabədi, Salyan, Biləsuvar, Cəlilabad, Astara,
Neftçala, Bərdə, Şəmkir, Gədəbəy, Quba rayonları) sosial-iqtisadi inkişafının daha da
sürətləndirilməsi üçün 82,5 mln. manat, respublikanın şəhər və rayonlarında (Naxçıvan Muxtar
Respublikası, Gəncə, Lənkəran şəhərləri, Şamaxı, Quba, Qazax, Zaqatala, Yardımlı, Qax,
Qəbələ, Xaçmaz, Abşeron, Goranboy, Tərtər, Cəlilabad, Biləsuvar, Beyləqan, Oğuz, Balakən,
Ağdaş, Salyan, Astara, Lerik, Gədəbəy, Qobustan, Xaçmaz, İsmayıllı rayonları) avtomobil
yollarının tikilməsi və yenidən qurulmasına 106,2 mln. manat, bir sıra tibb müəssisələrində
(Bakı, Mingəçevir, Naftalan şəhərləri, Biləsuvar, Qobustan, Şəmkir, Quba rayonları) aparılan
təmir-tikinti işlərinin sürətləndirilməsinə, avadanlıq və inventarla təchiz olunmasına 16,5 mln.
manat, bir sıra rayonlarda əhalinin içməli suya olan tələbatınnın ödənilməsi və əkin sahələrinin
suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılması üçün subartezian quyularının qazılmasına 6,0
mln. manat, 1941-1945-ci illər müharibəsinin iştirakçılarına, həlak olmuş və ya sonradan vəfat
etmiş döyüşçülərin dul arvadlarına, arxa cəbhədə fədakar əməyinə görə orden və medallarla
təltif edilmiş şəxslərə birdəfəlik maddi yardım edilməsinə 9,0 mln. manat vəsait ayrılmışdır.
Bu mənbədən xaricdən damazlıq heyvanların idxal olunması və heyvandarlıqla məşğul
olan kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına 50 faiz güzəştlə lizinq yolu ilə satılmasının
həyata keçirilməsi və taxılçılıqla məşğul olan kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarını
taxılyığan kombaynlarla təmin etmək üçün 35,0 mln. manat vəsait ayrılmışdır.
Azərbaycan Respublikasının bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun
müdafiəsi və 1990-cı ilin 20 yanvar hadisələri zamanı əlil olmuş, xüsusi nəqliyyat almaq üçün
tibbi göstəriş əsasında növbəyə durmuş şəxslərin dövlət tərəfindən pulsuz verilən xüsusi
avtonəqliyyatla təmin olunmasına 5,0 mln. manat, respublikanın mətbuat işçilərinin mənzilməişət şəraitinin yaxşılaşdırılması və onlar üçün növbəti yaşayış evinin tikilməsinə 5,0 mln.
manat, gənc nəslin sosial, fiziki, intellektual və mənəvi inkişafının təmin edilməsinə,
vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasına, ictimai fəallığın artırılmasına, innovativ ideyaların
və yaradıcı təşəbbüslərin reallaşdırılmasına, ölkəmizin beynəlxalq aləmdə təbliğinə yönəlmiş
layihələrin dəstəklənməsinə 5,0 mln. manat, milli filmlərin, o cümlədən teleserialların çəkilişinə
6,0 mln. manat, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına
Dövlət Dəstəyi Şurasına 5,0 mln. manat və digər tədbirlərə 65,8 mln. manat vəsait
yönəldilmişdir.
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2.2.5.2. Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu üzrə xərclərin icrası
2013-cü il dövlət büdcəsinin ehtiyat fondu üçün 343,0 mln. manat vəsait nəzərdə
tutulmuşdur. 2013-cü il dövlət büdcəsinin icrası prosesində büdcədə nəzərdə tutulmamış,
həmçinin ölkənin sosial-iqtisadi həyatı üçün vacib olan bir sıra layihələrin və tədbirlərin həyata
keçirilməsi məqsədi ilə “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 19.6-cı
maddəsinə müvafiq olaraq 2013-cü il dövlət büdcəsində birdəfəlik təyinatlı xərclər üzrə qənaət
olunmuş vəsaitdən 100,4 mln. manat dövlət büdcəsinin ehtiyat fonduna yönəldilmişdir. Həmin
vəsait də nəzərə alınmaqla, dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondunun həcmi 443,4 mln. manat təşkil
etmişdir.
“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 19.6-cı maddəsinin
tətbiqi ilə bağlı əlavə cəlb edilən vəsaitlər də nəzərə alınmaqla, 2013-cü il dövlət büdcəsinin
Ehtiyat Fondundan dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmayan bir sıra tədbirlərin
maliyyələşdirilməsinə 378,9 mln. manat vəsait istifadə olunmuşdur.
Bu mənbədən ölkə ərazisində baş vermiş zəlzələ nəticəsində Zaqatala, Qax, Balakən
və Şəki rayonlarında qəzalı vəziyyətə düşmüş körpələr evi-uşaq bağçalarının bərpagücləndirilməsi və tikintisi üzrə layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması və inşaat işlərinin
aparılması üçün 9,8 mln. manat, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının traktora olan
ehtiyacının təmin edilməsi üçün 7,7 mln. manat, Neftçala, Zərdab, Masallı rayonlarında tibb
müəssisələrinin layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması, əsaslı təmiri və avadanlıqlarla təchiz
olunması üçün 6,1 mln. manat, Bakı Metropoliteninin “Elelktrik deposu”- “Avtovağzal”“M.Əcəmi-2”-“B-3”-“B-4”-“B-5”, “Xətai”-“H.Aslanov-2” stansiyalarının tikintisi üçün 60,0 mln.
manat, Sabunçu rayonunda “ASAN xidmət” mərkəzinin açılışı və fəaliyyətinin təmin edilməsinə
4,5 mln. manat, sürətləndirici şüa müalicəsi avadanlığının alınması, yeni korpusun tikintisi,
avadanlıqlarla təmin edilməsi, onkoloji xəstələrin müalicəsi üçün şiş əleyhinə preparatların,
dərman və sarğı ləvazimatlarının alınması üçün Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin
Milli Onkologiya Mərkəzinə 10,5 mln. manat və digər tədbirlərə 280,3 mln. manat vəsait
yönəldilmişdir.
2.2.6. Məqsədli büdcə fondlarının icrası
2013-cü ildə dövlət büdcəsinin məqsədli büdcə fondlarının xərcləri üzrə “Avtomobil
Yolları” Məqsədli Büdcə Fonduna proqnozda nəzərdə tutulmuş 194,0 mln. manat vəsait tam
istifadə olunmuşdur.
Bu Fondun vəsaiti əsasən ölkənin rayon və şəhərlərində avtomobil yollarının və onlarla
əlaqədar mühəndis qurğularının saxlanılması və istismarı ilə bağlı xərclərin
maliyyələşdirilməsinə yönəldilmişdir.
2.2.7. Dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət
edilməsi ilə bağlı xərclər və cəlb olunmuş borclar
2014-cü il 1 yanvar tarixinə beynəlxalq və digər maliyyə-kredit təşkilatları ilə 12,0 mlrd.
ABŞ dolları məbləğində kredit sazişləri imzalanmışdır. Bu sazişlər əsasında istifadə olunmuş
kreditlər üzrə Azərbaycan Respublikasının xarici dövlət borcunun ümumi məbləği (borcalan
təşkilatların təqdim etdiyi hesabat məlumatlarına əsasən) 6,1 mlrd. ABŞ dolları olmuşdur.
İmzalanmış sazişlər üzrə istifadə edilmiş kreditlərə görə xarici dövlət borcu ÜDM-in 8,2
faizini təşkil etmişdir.
İmzalanmış müqavilələrə uyğun olaraq xarici dövlət borcunun 8,1 faizinin 10 ilə qədər
olan müddətdə, 48,3 faizinin 10 ildən 20 ilə qədər olan müddətdə, 43,6 faizinin isə 20 ildən
yuxarı olan müddətlərdə kreditorlara qaytarılması nəzərdə tutulur.
2013-cü il ərzində imzalanmış kredit sazişləri üzrə alınan vəsaitlərdən 1124,1 mln. ABŞ
dolları məbləğində istifadə edilmişdir. Əsas sərfiyyat investisiyayönlü layihələr üzrə, o
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cümlədən, elektrik stansiyalarının, yolların, kanalizasiya sistemlərinin tikintisi, su təchizatı,
irriqasiya və drenaj işləri və digər istiqamətlər üzrə olmuşdur.
Bütövlükdə, 2013-cü il ərzində ödəniş vaxtı çatmış xarici kreditlərin qaytarılması nəzərdə
tutulmuş qaydada və vaxtında həyata keçirilmişdir.
Dövlət borcuna xidmətlə əlaqədar 2013-cü ilin dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş
xərclər üzrə qənaət olunmuş 250,0 mln. manat vəsait “Dövlət borcu haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun 13.2.4-cü maddəsinə uyğun olaraq “Dövlət zəmanəti ilə alınan
borcların Təminat Fondu”na yönəldilmişdir.
Hesabat ilində qanunvericiliklə təsdiq edilmiş daxili və xarici dövlət borcunun yuxarı
həddi (limiti) gözlənilmişdir.
2013-cü il dövlət büdcəsində dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı
xərclər üzrə 728,2 mln. manat vəsait istifadə olunmuşdur.
2.2.8. Beynəlxalq təşkilatlara üzvlükhaqqı, beynəlxalq və respublika səviyyəli
tədbirlərin keçirilməsi və Azərbaycan Respublikasının xaricdə olan
diplomatik nümayəndəliklərinin saxlanılması ilə bağlı xərclər
Beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara üzvlükhaqqı xərcləri üzrə 2013-cü ilin
dövlət büdcəsindən 103,5 mln. manat vəsait istifadə olunmuşdur. İstifadə edilmiş vəsaitin 7,2
mln. manatı Azərbaycan Respublikasının üzv olduğu beynəlxalq ictimai-siyasi təşkilatlara
(Birləşmiş Millətlər Təşkilatı sisteminə daxil olan qurum, proqram və konvensiyalar üzrə, İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatı, Müstəqil Dövlətlər Birliyi, Avropa Şurası, Avropada Təhlükəsizlik və
Əməkdaşlıq Təşkilatı (ATƏT), ATƏT-in Parlament Assambleyası, Parlamentlərarası İttifaq,
Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı və bu təşkilatların qurumları və digər təşkilatlar üzrə)
üzvlükhaqqı ödənilmiş, 5,3 mln. manatı beynəlxalq maliyyə-kredit təşkilatlarının (Asiya İnkişaf
Bankı, Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankı, Dünya Bankı qrupu, İslam İnkişaf Bankı, Özəl
Sektorun İnkişafı üzrə İslam Korporasiyası) səhm kapitalında iştirakına, 32,0 mln. manatı isə
Azərbaycan Respublikasının digər beynəlxalq fəaliyyətinə yönəldilmişdir.
Beynəlxalq və respublika səviyyəli tədbirlərin (II Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq
Forumu, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının III Zirvə Toplantısı, III Beynəlxalq
Humanitar Forum, Qəbələ şəhərində V Beynəlxalq Musiqi Festivalı, UNESCO
Hökumətlərarası Komitəsinin 7-ci Sessiyası, Azərbaycan Qadınlarının IV Qurultayı və İslam
Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatına (İSESCO) üzv ölkələrin uşaq məsələlərinə məsul
nazirlərinin IV Konfransı, “BakuTel-2013” 19-cu Beynəlxalq Telekommunikasiya Sərgisi və
Konfransı, Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankının Rəhbərlər Şurasının İllik Toplantısı və s.).
keçirilməsi ilə bağlı 2013-cü ilin dövlət büdcəsindən 43,6 mln. manat vəsait ayrılmışdır.
2013-cü ildə xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən 71 diplomatik nümayəndəlik və
konsulluqların saxlanılmasına 59,0 mln. manat vəsait istifadə edilmişdir ki, bu da 2012-ci illə
müqayisədə 7,4 mln. manat və yaxud 14,4 faiz çoxdur.
Bununla yanaşı, 2013-cü ildə Azərbaycanın Avstraliya İttifaqındakı və Vyetnam
Sosialist Respublikasındakı səfirliklərinin, habelə 6 ölkədə diplomatik təmsilçiliklərinin (Peruda,
Kolumbiyada, Kosta-Rikada, Çilidə, Uruqvayda və Venesuelada) fəaliyyətə başlaması üçün
dövlət büdcəsindən 1,7 mln. manat məbləğində vəsait ayrılmışdır.
2.2.9. Dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına həyata keçirilən
dövlət proqramları və tədbirləri
Regionların tarazlı və davamlı inkişafının təmin olunması, ölkə iqtisadiyyatının neft
sektorundan asılılığının mərhələlərlə azaldılması, müasir tələblərə uyğun infrastrukturların
yaradılması və mövcud olanların yeniləndirilməsi, əhalinin rifah halının, qaçqınların və məcburi
köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması, ölkədə sosial xidmətlərə olan tələblərin
ödənilməsi, əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təmin edilməsi və dövlətin digər
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funksiyalarının həyata keçirilməsi üzrə qəbul olunmuş dövlət proqramlarının və tədbirlərin
icrası 2013-cü ildə də davam etdirilmiş və bu məqsədlərə dövlət büdcəsindən 300,3 mln.
manat vəsait yönəldilmişdir ki, bu da 2012-ci illə müqayisədə 11,7 mln. manat və yaxud 4,1
faiz çoxdur.
Elm sahəsində mövcud dövlət proqramlarının və tədbirlərin maliyyələşdirilməsi üçün 7,4
mln. manat, o cümlədən latın qrafikalı kitabların çap edilməsinə 5,0 mln. manat, Cənubi Xəzər
çökəkliyinin geoloji-geofiziki modeli, karbohidrogen potensialı və geodinamikasına dair
Proqramın (2007-2014-cü illər) icrası üçün 0,4 mln. manat, Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının elmi tədqiqat institutlarının müasir laboratoriya avadanlıqları ilə təchizatı üçün
2,0 mln. manat vəsait ayrılmışdır.
Təhsil sahəsində mövcud olan dövlət proqramlarının və tədbirlərin maliyyələşdirilməsi
üçün 127,1 mln. manat, o cümlədən respublika ümumtəhsil məktəblərində oxuyan şagirdlərin
pulsuz dərsliklərlə təmin edilməsi xərclərinə 7,1 mln. manat, Azərbaycan Respublikasında
təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması ilə bağlı xərclərə 13,4 mln. manat, Azərbaycan
Respublikasında xüsusi qayğıya ehtiyacı olan (sağlamlıq imkanları məhdud) uşaqların
təhsilinin təşkili üzrə tədbirlərin maliyyə təminatı ilə bağlı xərclərə 0,3 mln. manat, Azərbaycan
Respublikasında dövlət uşaq müəssisələrindən uşaqların ailələrə verilməsi (Deinstitusionalizasiya) və alternativ qayğı Dövlət Proqramı (2006-2015-ci illər)”nın maliyyə
təminatı ilə bağlı xərclərə 1,3 mln. manat, “SOS Uşaq Kəndləri - Azərbaycan” Assosiasiyası
üzrə tədbirlərin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı xərclərə 0,7 mln. manat, məktəb kitabxanalarının
maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi və müasir informasiya texnologiyaları ilə təchizatı
ilə bağlı xərclərə 3,0 mln. manat, gənc istedadlar üçün xüsusi təqaüdlərin ödənilməsi ilə bağlı
xərclərə 0,1 mln. manat, ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi və ən yaxşı müəllim mükafatının
maliyyə təminatına 1,0 mln. manat, ümümtəhsil məktəblərinə tədris laboratoriya (fizika, kimya,
biologiya) avadanlıqlarının alınması xərclərinə 4,0 mln. manat,
“2009-2014-cü illərdə
Azərbaycan şahmatının inkişaf etdirilməsi Dövlət Proqramı”nın icrası olaraq regionlarda
yerləşən şahmat məktəblərinin və klublarının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi ilə
bağlı xərclərə 1,8 mln. manat, “Azərbaycan Respublikasının orta ixtisas təhsil sistemində
islahatlar üzrə Tədbirlər Proqramı”nın maliyyə təminatı ilə bağlı xərclərə 2,9 mln. manat, “Ali
təhsil müəssisələrində yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiq edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 25 iyun tarixli 120 nömrəli Qərarına əsasən dövlət
sifarişi ilə təhsil alan bakalavriat və magistratura pillələri ilə bağlı xərclərə 91,1 mln. manat,
kitab alınması ilə bağlı xərclərə 0,3 mln. manat və Azərbaycan Respublikasının bəzi xarici
ölkələrdəki səfirliklərinin təhsil müəssisələri üzrə müşavirlərinin fəaliyyəti ilə bağlı xərclərə 0,1
mln. manat vəsait yönəldilmişdir.
Səhiyyə sahəsində mövcud olan dövlət proqramlarının və tədbirlərin maliyyələşdirilməsi
üçün 125,9 mln. manat, o cümlədən “Hemofiliya və talassemiya irsi qan xəstəlikləri üzrə Dövlət
Proqramı”nın maliyyə təminatına 21,1 mln. manat, “Şəkərli diabet üzrə Dövlət Proqramı”nın
maliyyə təminatına 33,7 mln. manat, “Qanın, qan komponentlərinin donorluğu və qan
xidmətinin inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın maliyyə təminatına 1,6 mln. manat, “Xroniki
böyrək çatışmazlığı üzrə Tədbirlər Proqramı”nın maliyyə təminatına 28,8 mln. manat, “Onkoloji
xəstələrin şiş əleyhinə əsas preparatlarla təminatı üzrə Tədbirlər Proqramı”nın icrasına 25,2
mln. manat, “Yoluxucu xəstəliklərin immunoprofilaktikasına dair Tədbirlər Proqramı” nın
maliyyə təminatına 4,5 mln. manat, “Ana və uşaqların sağlamlığının qorunması üzrə Dövlət
Proqramı”nın maliyyə təminatına 2,0 mln. manat, Azərbaycan Respublikasında HİV/AİDS-in
qarşısının alınması və onunla mübarizə tədbirlərinə 3,0 mln. manat, “Vərəmlə mübarizə üzrə
Tədbirlər Proqramı”nın maliyyə təminatına 2,0 mln. manat, dağınıq skleroz xəstəliklərinin
müalicəsinin maliyyə təminatına 4,0 mln. manat vəsait ayrılmışdır.
Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid
edilməyən fəaliyyət sahəsi üzrə mövcud olan dövlət proqramlarının və tədbirlərin
maliyyələşdirilməsinə 39,9 mln. manat, o cümlədən “Azərbaycan Gəncliyi Dövlət Proqramı
(2011-2015-ci illər)”nın maliyyə təminatı ilə bağlı xərclərə 20,0 mln. manat, yaşlı və gənc nəsil
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yazıçılarının, rəssamlarının və bəstəkarlarının xüsusi təqaüd fonduna 0,6 mln. manat,
“Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı
üzrə Dövlət Proqramı”nın maliyyə təminatına 1,4 mln. manat, “Azərbaycan kinosunun 20082018-ci illər üzrə inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın maliyyə təminatına 6,5 mln. manat, Xarici
Populyar televiziya şirkətləri vasitəsilə respublikamızın turizm imkanlarının təbliği ilə bağlı
xərclərə 0,7 mln. manat, 2009-2013-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında Uşaq musiqi,
incəsənət və rəssamlıq məktəblərinin fəaliyyətinin yaxşılaşdırılmasına 0,1 mln. manat, yeni
musiqi alətlərinin alınmasına 0,4 mln. manat, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyinin xarici ölkələrdəki mədəniyyət mərkəzlərinin saxlanılmasına 1,5 mln. manat və
“Azərbaycan teatrı 2009-2019-cu illərdə Dövlət Proqramı”nın icrası ilə bağlı xərclərə 9,4 mln.
manat vəsait ayrılmışdır.
Hesabat ilində “2008-2015 illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq
məhsulları ilə etbarlı təminatına dair Dövlət Proqramı”nda nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyata
keçirilməsinə 124,9 mln. manat vəsait yönəldilmişdir.
2.2.10. 2013-cü il dövlət büdcəsinin yerli gəlir və xərcləri
2013-cü ildə Azərbaycan Respublikanın (Bakı şəhəri istisna olmaqla) şəhər və rayonları
üzrə yerli gəlir proqnozunda nəzərdə tutulan daxilolmalar 484,4 mln. manat proqnoza qarşı
499,2 mln. manat və yaxud nəzərdə tutulduğundan 14,8 mln. manat (3,1 faiz) çox icra
olunmuşdur. 2012-ci illə müqayisədə 2013-cü ildə yerli gəlirlər üzrə daxilolmalar 91,7 mln.
manat və yaxud 22,5 faiz artmışdır.
Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları
üzrə yerli gəlirlər (mln. manatla)
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Qeyd olunmalıdır ki, respublikanın hər bir rayon və şəhərləri üzrə gəlir proqnozları tam
icra olunmuşdur.
Bakı şəhəri istisna olmaqla, respublikanın digər şəhər və rayonlarının yerli gəlirlərinə
fiziki şəxslərin gəlir vergisindən 136,7 mln. manat vəsait daxil olmuşdur ki, bu da əvvəlki illə
müqayisədə 12,6 mln. manat və yaxud 10,1 faiz, əlavə dəyər vergisindən 200,2 mln. manat və
yaxud 2012-ci illə müqayisədə 54,7 mln. manat (37,6 faiz), hüquqi şəxslərin mənfəət
vergisindən 28,1 mln. manat və yaxud 2012-ci illə müqayisədə 3,0 mln. manat (12,0 faiz),
hüquqi şəxslərin əmlak vergisindən 23,7 mln. manat və yaxud əvvəlki illə müqayisədə 8,1 mln.
manat (51,5 faiz), dövlət rüsumundan 51,4 mln. manat və yaxud əvvəlki illə müqayisədə 10,5
mln. manat (25,6 faiz) çox deməkdir.
2013-cü ildə rayon və şəhərlərin yerli gəlir və xərclərini tənzimləmək üçün dövlət
büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərindən 793,5 mln. manat maliyyə yardımı ayrılmışdır.
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2013-cü ildə yerli xərclərin tənzimlənməsi üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən verilən
maliyyə yardımının yerli xərclərdə xüsusi çəkisi 54,1 faiz təşkil etmişdir ki, bu da ötən ilin
müvafiq göstəricisindən 5,9 faiz azdır.
2013-cü ildə dövlət büdcəsinin yerli xərcləri 1514,6 mln. manat proqnoza qarşı 1467,0
mln. manat və yaxud 96,9 faiz icra olunmuşdur ki, bu da 2012-ci illə müqayisədə 220,8 mln.
manat (17,7 faiz) çoxdur.
Dövlət büdcəsinin yerli xərcləri
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2.3. 2013-cü il dövlət büdcəsinin artıqlığı (profisit)
2013-cü ilin dövlət büdcəsində 352,8 mln. manat məbləğində büdcə artıqlığı (profisit)
olmuşdur.
Dövlət büdcəsinin kəsiri və artıqlığı
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2.4. 2014-cü il 1 yanvar tarixinə dövlət büdcəsi üzrə
vahid xəzinə hesabının qalığı
2014-cü il 1 yanvar tarixinə dövlət büdcəsi üzrə vahid xəzinə hesabının qalığı 960,4
mln. manat təşkil etmişdir.
3. 2013-cü il icmal büdcənin icrası
2013-cü il icmal büdcənin gəlirləri 20728,6 mln. manat proqnoza qarşı 23223,0 mln.
manat və yaxud 112,0 faiz icra olunmuşdur ki, bu da 2012-ci illə müqayisədə 884,6 mln. manat
(4,0 faiz) çoxdur.
Hesabat dövründə icmal büdcənin xərcləri 24500,1 mln. manat proqnoza qarşı 22218,4
mln. manat və yaxud 90,7 faiz icra olunmuşdur ki, bu da 2012-ci illə müqayisədə 2145,7 mln.
manat (10,7 faiz) çoxdur.
Dövlət Neft Fondunun vəsaiti hesabına ölkəmizdə və xaricə qoyulmuş sərmayələr
hesabına həyata keçirilən bir sıra investisiya layihələrinin icrası üçün 905,2 mln. manat vəsait
yönəldilmişdir (Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma məsələləri
ilə bağlı tədbirlərin maliyyələşdirilməsi, Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması
layihəsinin
maliyyələşdirilməsi,
Bakı-Tbilisi-Qars
yeni
dəmir
yolu
layihəsinin
maliyyələşdirilməsi, “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə
Dövlət Proqramı”nın maliyyələşdirilməsi, Türkiyə Respublikasında “Star” neft emalı
kompleksinin
tikintisi
layihəsində
Azərbaycan
Respublikasının
iştirak
payının
maliyyələşdirilməsi).
Ölkəmizdə yol, su təchizatı və meliorasiya, kənd təsərrüfatı, sosial və digər
infrastrukturların tikintisi və yenidən qurulması üçün Azərbaycan Hökuməti tərəfindən xaricdən
cəlb olunmuş kreditlər hesabına 834,5 mln. manat məbləğində vəsait istifadə edilmişdir.
İcmal büdcədə 1004,6 mln. manat büdcə artıqlığı (profisit) olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun gəlirləri nəzərə alınmadan icmal
büdcədə 12881,9 mln. manat kəsir qeydə alınmışdır ki, bu da 2013-cü ildə istehsal olunmuş
ÜDM-in 22,3 faizini təşkil etməklə, proqnozlaşdırılmış həddən 6,2 faiz azdır.

