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GİRİŞ
2011-ci il Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin bərpa olunmasının 20-ci
ildönümüdür. Ötən 20 ili müstəqilliyimizin bərpası, iqtisadiyyatımızın dirçəldilməsi,
əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi, bir sözlə əsl quruculuq və yaradıcılıq illəri
adlandıra bilərik.
1991-ci ildə müstəqilliyimizi əldə
etsək də 1993-cü ilin iyun ayına qədər
bunun əbədiliyinə təminat yox idi.
Başımıza gələn müsibətlər, hakimiyyət
uğrunda
mübarizə,
hərc-mərclik,
anarxiya, xaos, siyasi qalmaqallar,
iqtisadi tənəzzül, zorla cəlb edildiyimiz
müharibənin ağrıları, torpaqlarımızın
itirilməsi acı tariximizdir. Yalnız Heydər
Əliyev müdrikliyi bizi bu bəlalardan
xilas etdi.
Ulu Öndərin yenilməz iradəsi,
uzaqgörənliyi və düzgün aparılan iqtisadi siyasət nəticəsində müstəqil Azərbaycan
dövləti hal-hazırda aparıcı ölkələrin strateji müttəfiqi kimi regionda cərəyan edən
proseslərin mərkəzində dayanır.
Ulu Öndərin əsasını qoyduğu iqtisadi inkişaf strategiyasının Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi altında davam etdirilməsi ölkə
iqtisadiyyatının potensial imkanlarının daha da yüksəlməsinə imkan vermiş və nəticədə
bu gün Azərbaycanda dayanıqlı və sabit iqtisadi sistem formalaşmışdır.
Ölkə
inkişafının
strateji
məqsədlərinin reallaşması ücün dövlət
budcəsi həlledici töhvə verir və bu
səbəbdən,
dovlət
büdcəsinin
formalaşdırılması və yerinə yetirilməsinə
nəzarət
Azərbaycan
Respublikası
Prezidenti cənab İlham Əliyevin xüsusi
diqqət
mərkəzindədir.
Sosial
və
investisiya yönümlülüyünə üstünlük
vermək, iqtisadi və sosial islahatlara
dəstək olmaqla dövlətin müdafiə
qabiliyyətini gücləndirmək, iqtisadi,
enerji, ərzaq, ekoloji təhlükəsizlik, kənd
təsərrüfatının intensiv şəkildə stimullaşdırılması, ölkədə maksimum dərəcədə ərzaq
məhsullarının, o cümlədən taxıl istehsalının təşkili, idxaldan asılılığın minimuma
endirilməsi, regionların sosial-iqtisadi inkişafı və digər vacib məsələlər məhz dövlət
büdcəsinin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin ideyaları əsasında müəyyənləşdirilmiş və
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilən sosialiqtisadi kurs nəticəsində 2011-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri 1991-ci ilə nisbətən 74,5
min dəfə artaraq 15,6 mlrd. manat, dövlət büdcəsinin xərcləri isə 82,9 min dəfə artaraq
15,9 mlrd. manat təşkil etmişdir.
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Müstəqillik
əldə
olunduqdan
sonra
ölkəmizin ali maliyyə sənədi olan dövlət
büdcəsinin təkmiləşdirilməsi və onu tənzimləyən
normativ aktların da yenidən işlənilərək beynəlxalq
standartlara
uyğunluğunun
təmin
edilməsi
məqsədilə bir sıra qanun layihələri qəbul
olunmuşdur.
Dövlətin funksiya və vəzifələrinin yerinə
yetirilməsində xüsusi rolu olan büdcənin idarə
olunması üçün beynəlxalq standartlara cavab verən
“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul olunmuş, onun
təkmilləşdirilməsi istiqamətində bir sıra əlavə və dəyişikliklər edilmişdır. Bu əlavə və
dəyişikliklər dövlət və icmal büdcələrə əlavə gəlirlərin cəlb edilməsinə, xərclərin daha
şəffaf idarə olunmasına, dövlət büdcəsinin sərbəst vəsait qalığının idarə edilməsi, dövlət
büdcəsindən maliyyələşən müəssisə və təşkilatlar üzrə maliyyə əməliyyatlarının
beynəlxalq standartlara cavab verən mühasibat uçotunun qaydalarına və standartlarına
uyğun aparılması və dövlət büdcəsinin kassa icrasının dövlət xəzinədarlığı vasitəsilə
həyata keçirilməsi üçün hüquqi baza yaratmışdır.
Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikasının büdcə sisteminə daxil olan büdcələr,
habelə büdcədənkənar dövlət fondları üzrə maliyyə əməliyyatlarının daha şəffaf
müqayisəsini təmin edən “Vahid büdcə təsnifatı” hazırlanaraq təsdiq edilmişdir.
Büdcə qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi hesabına ölkədə ortamüddətli dövr
üçün, yəni növbəti il və sonrakı üç il üçün icmal və dövlət büdcə layihələrinin
hazırlanmasına başlanmış, iqtisadiyyatın bəzi aparıcı sahələrinə büdcədən verilən dolayı
subsidiyalar ləğv olunmuşdur.
Dövlət büdcəsinin strukturunda da əsaslı dəyişikliklər edilmiş, büdcə kəsirinin
maliyyələşməsində inflyasiya yaradan mənbələrdən, əsasən də bank kreditlərindən imtina
edilmiş, dövlət büdcəsinin kəsirinin ümümi daxili məhsulda xüsusi çəkisi daim
tənzimlənmişdir.
Büdcə xərclərinin proqramlar və konkret tədbirlər əsasında proqnozlaşdırılmasına
üstünlük verilmişdir ki, bu da dövlət büdcəsinin icrası prosesində ayrı-ayrı məqsədli
dövlət proqramlarında müəyyən olunmuş hədəflərin yerinə yetirilməsi üzərində nəzarətin
gücləndirilməsini təmin etmişdir.
2012-ci ilin dövlət büdcəsi 20 ildə ölkəmizdə əldə olunan bütün nailiyyətləri və
təcrübəni özündə əks etdirib. 2012-ci ilin büdcəsi qələn ildə dövlətin orta və
uzunmüddətli prioritetlərini özündə birləşdirən iqtisadi xəttin həyata keçirilməsinə,
sosial-iqtisadi inkişaf sürətinin qorunub saxlanılmasına, iqtisadiyyatın tənzimlənməsi
və stimullaşdırılmasına, ölkənin iqtisadi qüdrətinin daha da artırılmasına, milli
maraqların beynəlxalq miqyasda təmin edilməsinə, qeyri-neft sektorunun və
sahibkarlığın inkişaf etdirilməsinə, istehsal və sosial infrastrukturların müasir tələblər
səviyyəsində qurulmasına, xalqın rifah halının daha da yaxşılaşdırılmasına öz lazımi
töhfəsini verəcək.
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1.

Makroiqtisadı proqnoz və ortamüddətli inkişaf parametrləri

İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin hazırladığı makroiqtisadi proqnozlara əsasən 2012-ci
ildə ölkə üzrə iqtisadiyyatın real artım tempi 5,7 faiz olmaqla ÜDM istehsalı bazar
qiymətləri ilə 43,5 milyard manat təşkil edəcəkdir. Qeyri-neft sektorunda 24,9 milyard
manat əlavə dəyərin yaradılması proqnozlaşdırılır ki, bu da 2011-ci ilin proqnozuna
nisbətən 8,6 faiz real artım deməkdir.
Makroiqtisadi proqnozlarının əsas parametrləri :
Göstəricilər

Ölçü
vahidi

Hesabat

Gözlənilən

Proqnoz

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

mln
AZN

35601,5

41574,7

42403,2

43454,8

46807,8

52032,8

56651,7

real artım tempi

%

9,3

5,0

0,9

5,7

5,1

7,7

6,5

deflyator

%

-18,8

11,3

1,1

-3,1

2,5

3,2

2,2

2. Özəl sektorun
payı (ÜDM-də)

ÜDM-də
payı, %

81,2

81,7

81,9

83,1

84,6

86,0

86,8

3. Neft sektoru,
ÜDM, əsas
qiymətlərlə

mln
AZN

16065,5

20165,0

16667,4

14715,1

14816,1

16177,2

16590,8

real artım tempi

%

14,0

1,8

-8,7

1,5

0,2

7,1

2,8

deflyator

%

-36,7

23,3

-9,5

-13,0

0,5

2,0

-0,2

payı (ÜDM-də)

%

45,1

48,5

39,3

33,9

31,7

31,1

29,3

4. Qeyri-neft
sektoru, ÜDM,
əsas qiymətlərlə

mln
AZN

16725,9

18442,7

22172,4

24896,7

27736,6

31060,7

34700,8

real artım tempi

%

3,7

7,9

10,0

8,6

7,7

8,1

8,3

deflyator

%

6,2

2,2

9,3

3,4

3,5

3,6

3,2

payı (ÜDM-də)

%

47,0

44,4

52,3

57,3

59,3

59,7

61,3

5. Adambaşına
düşən ÜDM-in
həcmi:
Manatla

AZN

4033,2

4653,3

4686,6

4743,5

5047,2

5543,0

5963,1

ABŞ dolları ilə

USD

5018,2

5797,8

5932,3

6004,4

6388,8

7016,4

7548,3

real artım tempi

%

7,9

3,7

-0,4

4,4

3,8

6,4

5,3

6. Əhalinin
gəlirləri
real artım tempi

mln
AZN
%

22601,1

25605,6

41239,8

47205,9

53871,1

7,4

7,2

14,2

6,8

8,0

8,7

8,9

7. Orta aylıq
əmək haqqı

AZN

298,0

331,5

386,8

432,5

477,0

530,2

587,7

real artım tempi

%

7,0

5,2

6,3

5,5

5,0

5,6

5,8

8. İnflyasiya
(İQİ, orta illik)

%

1,5

5,7

9,8

6,0

5,0

5,3

4,8

1. ÜDM bazar
qiymətləri ilə

32110,2

36357,3
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ÜDM-də qeyri-neft sektorunun xüsusi çəkisi 57,3 faiz həddində proqnozlaşdırılır ki, bu da
2010-cu ilin faktına nisbətən 12,9 faiz bəndi çoxdur. ÜDM-də özəl sektorun payı 83,1 faiz
həddində nəzərdə tutulur ki, bu da 2010-cu ilə nisbətən 1,4 faiz bəndi, 2011-ci ilin proqnozuna
nisbətən 1,2 faiz bəndi çoxdur.
2012-ci ildə adambaşına düşən ÜDM real artımı 4,4 faiz olmaqla 4743,5 manat həddində
proqnozlaşdırılır ki, bu da 2010-cu ilə nisbətən 1,9 faiz, 2011-ci ilin proqnozuna nisbətən 1,2 faiz
çoxdur.
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Makroiqtisadi proqnozlara əsasən 2011-ci ildə inflyasiyanın səviyyəsi 9,8 faiz, 2012-ci
ildə 6,0 faiz təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılır.
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Ərzaq və qeyri-ərzaq məhsulları

Xidmətlər

Hazırda valyuta ehtiyatlarının ÜDM-ə nisbəti 65 faizdən çoxdur, ilin sonuna isə bu
nisbətin 75 faizə çatacağı proqnozlaşdırılır.
2011-ci ilin səkkiz ayında ölkənin valyuta ehtiyatları (Mərkəzi Bankın, Dövlət Neft
Fondunun, Maliyyə Nazirliyinin valyuta vəsaitləri) 40,5 mlrd. dolları ötmüşdür ki, bu da ölkənin
4 illik mal və xidmətlərin idxalına kifayət edir.
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%

Valyuta ehtiyatlarının həcmi ÜDM-ə nisbətən (faizlə)
70
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0

65,7
47,6
39,4

32,8

33,3

22,6

15,1

31,5

21,8
15,8 15,1

4,3

Ölkə üzrə əhalinin işsizlik səviyyəsi 1,6 dəfə, yoxsulluq səviyyəsi isə 4,9 dəfə azalmışdır.
Son 7 ildə əhali gəlirlərinin artımı (4,5 dəfə) inflyasiya səviyyəsini (1,9 dəfə) keçməsi əhalinin
gəlirlərinin real ifadədə 2,3 dəfə artmasını təmin etmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, son illər ərzində əhalinin gəlirlərinin dinamik artımı müşahidə
olunur. 2011-ci ilin sonuna əhalinin gəlirlərinin ötən ilə nisbətən 14,2 faiz artmaqla 32,1 mlrd.
manat, 2012-ci ildə isə cari ilə nisbətən 6,8 faiz artaraq 36,4 mlrd. manat təşkil edəcəyi
proqnozlaşdırılır.
mlrd. manatla
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Əhalinin gəlirləri

Ölkədə yoxsulluq səviyyəsinə görə 2010-cu ildə Azərbaycan dünyanın 169 ölkəsi arasında
2005-ci ildəki 101-ci yerə qarşı 67-ci yerdə olub.
Yoxsulluq səviyyəsi (%)
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 2012-ci ilin neft gəlirləri 1 barel üçün 80,0 ABŞ dolları ilə, manatın məzənnəsi 0,79
manat, ölkədə orta aylıq əmək haqqı isə 432,5 manat olmaqla proqnozlaşdırılmışdır.
Proqnozlara əsasən 2011-ci ilin sonuna neft hasilatının 45,6 mln. tona, təbii qaz hasilatının
isə 25,3 mln. m3-ə çatacağı gözlənilir. Lakin növbəti ildən etibarən təbii qaz hasilatının əvvəlki
illərlə müqaisədə daha yüksək səviyyəyə çatdırılacağı proqnozlaşdırılır.
Neft və təbii qazın hasilatı
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Neft hasilatı (mln.ton)

2008
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2010

2012
2011
gözlənilən proqnoz

Təbii qazın hasilatı (mlrd.kubmetr)

2012-ci ildə ölkə iqtisadiyyatına 13,5 mlrd. manat məbləğində və ya cari ilə nisbətən 9,7
faiz çox investisiyanın yönəldiləcəyi proqnozlaşdırılmışdır. Daxili investisiyaların ümumi
həcmdə xüsusi çəkisi 70,3 faiz, xarici investisiyaların payı isə 29,7 faiz həddində gözlənilir. Cəlb
edilən investisiyaların 68,4 faizinin qeyri-neft sektoruna yönəldilməsi proqnozlaşdırılır. Növbəti
ildə dövlət qoyuluşu 7,5 mlrd. manat olmaqla ümumi investisiyalarda üstünlük təşkil edəcəkdir.
Qeyri-dövlət investisiyalarının ümumi qoyuluşdakı payı artmaqdadır və növbəti ildə ümumi
investisiyaların 44,8 faizi həddinə çatacaqdır.
İqtisadiyyata cəmi investisiya (mln.manat)
16 000,0
14 000,0
12 000,0
10 000,0
8 000,0
6 000,0
4 000,0
2 000,0
-

13 492,6

13 328,0

12 236,6

10 353,9

5 820,4

6 733,4

9 905,7
7 724,9

7 415,6

4 249,2

2003

2004

2005

2006

daxili investisiya

2007

2008

xarici investisiya

2009

2010

2012
2011
gözlənilən proqnoz

Cəmi investisiyalar

Tədiyyə balansı metodologiyasına əsasən 2012-ci ildə 26,6 milyard ABŞ dolları həcmində
mal ixracı proqnozlaşdırılır. Proqnozlara əsasən ümumi ixracın əsasını 92,4 faiz olmaqla neft və
qaz sektoru təşkil edəcəkdir. 2012-ci ildə 9,7 milyard ABŞ dolları həcmində mal idxalı
proqnozlaşdırılır.
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Son illər ərzində dövlət qiymətli kağızlar bazarının tərkibində dövlət qısamüddətli
istiqrazlarının xüsusi çəkisinin artımı müşahidə olunur.
Dövlət qiymətli kağızlar bazarının strukturu (%)
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2011-ci ilin birinci yarısında hüquqi şəxslərin depozitlərinin həcmi 2,5 faiz artaraq 2,48
milyard manat təşkil etmişdir. İllik əsasda hüquqi şəxslərin depozitləri 15,4 faiz, əhalinin
əmanətləri isə 13,9 faiz artaraq 3,45 milyard manata çatmışdır. Son bir ildə isə əmanətlər 34,7
faiz artmışdır. Əhalinin əmanətlərinin bankların öhdəliklərində payı 2011-ci ilin birinci yarısının
sonuna 31,7 faiz təşkil etmişdir.
Əmanətlər və depozitlər üzrə orta faiz dərəcəsi
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Əldə edilən uğurların təsdiqi dərc olunan beynəlxalq hesabatlarda ölkənin mövqeyinin
yüksəlməsində özünü göstərir. Dünya İqtisadi Forumunun hazırladığı “Qlobal rəqabətlilik 20102011 hesabatında” Azərbaycan 57-ci yeri tutmuşdur. Bu nəticəyə görə ölkəmiz MDB məkanında
liderliyini qorumuşdur.
Azərbaycan Dünya Bankı (DB) və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının (BMK) “Doing
Business 2011: “Sahibkarlıq üçün şəraitin yaxşılaşdırılması” birgə hesabatının nəticələrinə
əsasən, sahibkarlıq fəaliyyəti üçün əlverişli şərait reytinqində 183 ölkə arasında 54-cü yeri
tutmuşdur.
Cari il ərzində beynəlxalq reytinq agentlikləri ölkədə gedən sürətli iqtisadi inkişafı yüksək
qiymətləndirmişlər.
Belə ki, “Moody`s İnvestors Services” beynəlxalq reytinq agentliyi
Azərbaycan Respublikasının istiqrazlarına təyin etdiyi Ba1 reytinqini təsdiq edərək
xarici valyuta üzrə Baa2 və yerli valyuta üzrə A3 reytinqlərin proqnozunu
“sabit”dən “pozitiv”ə qaldırılması barədə qərar qəbul etmişdir.
Eyni zamanda “Fitch Ratings” beynəlxalq reytinq agentliyi təyin etdiyi uzun
müddətli yerli və xarici valyutada reytinqi «BBB-» investisiya səviyyəsində
saxlayaraq, reytinq üzrə proqnozun “Sabit”dən “Pozitiv”ə yüksəldilməsi barədə
qərar qəbul etmişdir.
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 Beləliklə, 2012-ci il dövlət büdcəsinin layihəsinin tərtibi zamanı qeyd olunan
amillərlə yanaşı, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin hazırladığı 2012-2015-ci illər
üzrə Azərbaycan Respublikasının makroiqtisadi proqnoz göstəriciləri, o
cümlədən, 2012-ci il üçün ümumi daxili məhsulun 5,7 faizlik, qeyri-neft
ümumi daxili məhsulun isə 8,6 faizlik artım sürəti əsas götürülmüş, dövlət
büdcəsi gəlirlərinin hesablanmasında 1 barel xam neftin satış qiyməti 80 ABŞ
dolları səviyyəsində qəbul edilmişdir.

 Neftin dünya bazarlarındakı yüksək qiyməti və münbit iqtisadi mühiti nəzərə
alaraq cari ildə, o cümlədən 2012-ci ildə neft hasilatının əvvəlki illərdən fərqli
olaraq sıçrayışlı artımla deyil, daha mülayim artımı təmin ediləcəkdir.

 Yuxarıda qeyd olunan ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi
proqnozlarından, məqsədli proqramlarından, iqtisadiyyatın sahələrinin,
inzibati rayonların, mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün
müəssisələrin cari və növbəti il üzrə maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri
qiymətləndirilməklə, habelə növbəti il üçün nəzərdə tutulan vergi siyasəti
tədbirləri
nəzərə
alınmaqla
icmal
və
dövlət
büdcəsinin
layihəsi hazırlanmışdır.

 Dünyada hələ də mövcud olan təzadlı iqtisadi durum və bir çox dövlətlərin, o
cümlədən Avropa Birliyinə daxil olan inkişaf etmiş ölkələrdə yaşanan suveren
borclar böhranı, onun Avropa maliyyə bank sisteminə, habelə qlobal iqtisadi
artıma mənfi təsirləri şəraitində 2012-ci ilin dövlət və icmal büdcələrinin gəlir
və xərclərinin artım sürətinə ehtiyatla yanaşılmış, dövlət büdcəsinin cari
xərclərində yalnız 2011-ci ildə icra edilmiş sosial tədbirlərin, Dövlət
Proqramlarının maliyyələşdirilməsinə üstünlük verilmişdir. Dövlət əsaslı
vəsait xərclərinə 2011-ci il səviyyəsində vəsait ayrılmışdır ki, bu da başlanılmış
layihələrin davamı ilə bağlıdır.
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2.

Büdcə - vergi siyasətinin əsas istiqamətləri

2012-ci il üçün büdcə-vergi siyasəti
“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun 11.5-ci maddəsi
əsasında Azərbaycan Respublikasının iqtisadi
kursuna, ortamüddətli maliyyə siyasətinə,
ölkənin
iqtisadi
və
sosial-inkişaf
proqnozlarına
və
müvafiq
dövlət
proqramlarına uyğun olaraq hazırlanmışdır.
Ortamüddətli perspektivdə ölkənin
makroiqtisadi göstəricilərinin sabit artımına,
qeyri-neft sektorunun dayanıqlı inkişafına,
neft sektorundan əldə edilən vəsaitlərdən
maksimum səmərə ilə istifadə edilməsinə, maliyyə intizamının gücləndirilməsinə və şəffaflığının
daha da artırılmasına, büdcədən maliyyələşən və maliyyə yardımı alan təşkilatlarda, dövlət
müəssisələrində, həmçinin digər sahələrdə nağd şəkildə ödəmələrin minimuma endirilməsinə
nail olmaq, iqtisadiyyatın tənzimlənməsində dövlət büdcəsinin rolunu artırmaqla, onu əsas
iqtisadi alətə çevirmək büdcə-vergi siyasətinin əsas məqsədlərindəndir.
Müvafiq dövlət proqram və tədbirlərinin ortamüddətli büdcə xərcləri ilə (növbəti il və
sonrakı üç il üçün) 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 qarşıda duran vəzifələr sırasındadır.
Ölkə iqtisadiyyatında əsas maliyyə təminatı rolunu oynayan dövlət və icmal büdcələrində
risklərin qarşısının alınması, onların potensial gəlirlərinin xammal, o cümlədən neft
konyukturasından asılılığının azaldılması istiqamətində tədbirlərin görülməsi qarşıda duran
prioritetlərdəndir.
 2012-ci il üçün dövlət büdcəsi gəlirlərinin xammal və material ehtiyatları
hesabına formalaşan hissəsinə daha da konservativ yanaşılmaqla, büdcə
xərclərinin tənzimləyici rolunun və sosial səmərəsinin artırılmasına diqqət
yönəldilmişdir.
Ortamüddətli dövrdə ölkənin daxili resurslarının payının artırılması hesabına iqtisadiyyata
daha çox sərmayə qoyulması, mərhələlərlə xərclərin orta və uzunmüddətli dövrləri əhatə edən
proqramlar əsasında proqnozlaşdırılmasının daha da genişləndirilməsi, funksional səviyyədə
xərclərin strukturunun təkmilləşdirilməsi, dövlət zəmanəti ilə iqtisadiyyata cəlb olunan və dövlət
büdcəsində dövlət investisiya xərcləri üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitin prioritetlər, istiqamətlər
(sahələr) üzrə bölgüsü və həmin vəsaitlərə nəzarəti daha da artırmaq qarşıda duran mühüm
vəzifələrdəndir.
 2012-ci ildə 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 2012-ci ildə büdcə-vergi siyasəti üzrə aşağıdakı tədbirlərin
reallaşdırılması nəzərdə tutulur:

Gəlirlər üzrə
 Ümumi Daxili Məhsulda qeyri-neft sektoru üzrə büdcə gəlirlərinin xüsusi
çəkisini yüksəltmək;
 Büdcə gəlirlərinin yığım əmsalını artırmaq;
 Nağdsız hesablaşmaların stimullaşdırılması üçün zəruri tədbirlər görmək;
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 Ölkədə istehsal olunan və ölkəyə idxal edilən aksizli malların aksiz dərəcələrinin
tədricən eyniləşdirilməsi istiqamətində tədbirlər hazırlayıb həyata keçirmək;
 Vergi inzibatçılığını təkmilləşdirmək;
 Müxtəlif vergi növləri üzrə vergi bazasının genişləndirilməsi və vergi
yayınmalarının qarşısının alınması istiqamətində işləri davam etdirmək.

Xərclər üzrə
 Xərclərin investisiya və sosial yönümlüyünə üstünlük verməklə, sosial siyasətin
ardıcıl həyata keçirilməsini davam etdirmək və sosial öhdəlikləri yerinə yetirmək;
 Büdcə xərclərinin son nəticəyə əsaslanan məqsədli proqramlar əsasında tərtibi və
dövlət büdcəsi xərclərinin strukturunda optimal nisbətin formalaşdırılması
istiqamətində işləri davam etdirmək;
 Sahibkarlığın, o cümlədən kiçik və orta sahibkarlığın, regionların inkişafını
özündə birləşdirən və digər dövlət proqramlarında dövlət büdcəsinin vəsaiti
hesabına həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuş tədbirlərin maliyyələşdirilməsini
təmin etmək;
 Ölkənin müdafiə qüdrətinin və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və hərbi
potensialının artırılması istiqamətində büdcə siyasətini davam etdirmək;
 Ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə aqrar sektorun inkişaf etdirilməsi,
istehsalçıların ixrac yönümlü fəaliyyətinin stimullaşdırılması, bu sektora ünvanlı
dövlət yardımının verilməsini davam etdirmək;
 Təhsil, səhiyyə, sosial sığorta və sosial yardım sistemi, idman, mədəniyyət
sahələrində islahatları davam etdirmək, onların prioritet inkişaf istiqamətlərini
stimullaşdırmaq;
 Dövlət büdcəsinin vəsaiti və alternativ maliyyələşmə mənbələri hesabına turizmi
inkişaf etdirmək;
 Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşunun strukturunu daha da təkmilləşdirməklə bu
məqsəd üçün daxili maliyyə ehtiyatlarının daha çox cəlb edilməsinə, sosial və
infrastruktur obyektlərin tikintisinə və bərpasına üstünlük vermək, vəsaitdən
istifadənin səmərəliliyini artırmaq;
 Ekoloji tədbirləri davam etdirmək, alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinin
yaradılması üçün dövlətin maliyyə dəstəyini artırmaq;
 Dövlət büdcəsi xərclərinin strukturunun təkmilləşdirilməsi və şəffaflığın
artırılmasını təmin edən qanunvericilik bazasının gücləndirilməsi istiqamətində
işləri davam etdirmək.

Büdcə kəsiri üzrə
 Dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirmə strukturunun təkmilləşdirilməsi işini
davam etdirmək;
 Qiymətli kağızlar bazarının daha da inkişaf etdirilməsi hesabına dövlət
istiqrazlarının buraxılması yolu ilə dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsinə
üstünlük vermək;
 Qeyri-neft gəlirlərinin artımı hesabına dövlət büdcəsi kəsirinin azaldılmasına və
kəsirin idarə olunan səviyyədə saxlanılmasına nail olmaq.
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3.

İcmal və dövlət büdcələrinin proqnoz göstəriciləri
3.1 İcmal büdcənin göstəriciləri

Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il icmal büdcəsinin göstəriciləri aşağıdaki kimi
nəzərdə tutulmuşdur:
 Gəlirlər:

18 220,3 mln. manat
(2011-ci ilə nisbətən 1762,2 mln. manat və ya 8,8 faiz, 2010cu ilin icrasına nisbətən 1223,7 mln. manat və ya 6,3 faiz az)
20 026,4 mln. manat

 Xərclər:

(2011-ci ilə nisbətən 1411,7 mln. manat və ya 7,6 faiz, 2010-cu ilin
icrasına nisbətən 6 385,1 mln. manat və ya 46,8 faiz çox)

 Kəsir:

1 806,1 mln. manat
(ÜDM-də xüsusi çəkisi 4,2 faiz, 2011-ci ilə nisbətən 7,4 faiz, 2010cuilin icrasına nisbətən 18,2 faiz az)
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KƏSİR(PROFİSİT)

İcmal büdcənin gəlirləri
Dövlət büdcəsinin gəlirləri
Naxçıvan MR-nın büdcəsinin gəlirləri

Dövlət Neft Fondunun büdcəsinin gəlirləri
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsinin
gəlirləri

16 436,4 mln. manat
(2011-ci ilə nisbətən 882,2 mln. manat və ya 5,7 faiz, 2010-cu
ilin icrasına nisbətən 5033,4 mln. manat və ya 44,1 faiz çox)

305,2 mln. manat
(2011-ci ilə nisbətən 9,9 mln. manat və ya 3,4 faiz, 2010-cu
ilin icrasına nisbətən 23,6 mln. manat və ya 8,4 faiz çox).
Gəlirlərin 47,3 mln. manatını və ya 15,5 faizini NMR-nın öz
gəlirləri, 257,9 mln.manatını və ya 84,5 faizini dövlət
büdcəsindən verilən dotasiya təşkil edir.

10 697,0 mln. manat
(2011-ci ilə nisbətən 2 099,2 mln. manat və ya 16,4 faiz, 2010cu ilin icrasına nisbətən 2391,5 mln. manat və ya 18,3 faiz az)

2 454,3 mln. manat
(2011-ci ilə nisbətən 288,8 mln. manat və ya 13,3 faiz, 2010-cu
ilin icrasına nisbətən 689,2.mln. manat və ya 39,0 faiz çox)

İcmal büdcənin xərcləri
Dövlət büdcəsinin xərcləri

16 984,4 mln. manat
(2011-ci ilə nisbətən 1 043,2 mln. manat və ya 6,5 faiz, 2010cu ilin icrasına nisbətən 5 218,5 mln. manat və ya 44,4 faiz çox)
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Naxçıvan MR-nın büdcəsinin xərcləri

305,2 mln. manat

Dövlət Neft Fondunun büdcəsinin xərcləri

10 482,5 mln. manat

Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsinin
xərcləri
Xarici kreditlər hesabına maliyyələşən layihələr
üzrə xərclər

2 454,3 mln. manat

Qeyd:





(2011-ci ilə nisbətən 9,9 mln. manat və ya 3,4 faiz, 2010-cu
ilin icrasına nisbətən 23,8 mln. manat və ya 8,5 faiz çox)
(2011-ci ilə nisbətən 630,1 mln. manat və ya 6,4 faiz, 2010-cu
ilin icrasına nisbətən 4 109,9 mln. manat və ya 64,5 faiz çox)
(2011-ci ilə nisbətən 288,8 mln. manat və ya 13,3 faiz, 2010cu ilin icrasına nisbətən 685,7 mln. və ya 38,8 faiz çox)

1 472,6 mln. manat
(2011-ci ilə nisbətən 283,6 mln. manat və ya 23,9 faiz, 2010cu ilin icrasına nisbətən 925,6 mln. və ya 2,7 dəfə çox)

2012-ci ilin icmal büdcəsinin gəlir və xərclərindən aşağıda qeyd olunan məbləğlər
çıxarılır:
9905,0 mln. manat (Dövlət Neft Fondundan ediləcək transfert);
257,9 mln. manat (dövlət büdcəsindən Naxçıvan MR-na verilən dotasiya);
1044,3 mln. manat (dövlət büdcəsindən Dövlət Sosial Мüdafiə Fonduna verilən transfert);
465,4 mln. manat (dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların Dövlət Sosial Мüdafiə
Fonduna ayırmaları).

3.2 Dövlət büdcəsinin əsas göstəriciləri
ət 2012-ci ildə dövlət büdcəsinin gəlirləri ÜDM-in 37,8 faizini təşkil etməklə 16,4 milyard
manat, dövlət büdcəsinin xərcləri isə ÜDM-in 39,1 faizini təşkil etməklə 17,0 milyard
manat həcmində proqnozlaşdırılır.
Dövlət büdcəsinin göstəriciləri, mln. manatla

20 000
15 000

15 554,2
11 403

15 941,2

16 436,4

16 984,4

11 765,9

+5,7%

+36,4%

10 000

+35,5%

5 000

+6,5%

548

387

362,9

0
2010 icra

2011 proqnoz
Gəlirlər

Xərclər

2012 proqnoz

Büdcə kəsiri

Azərbaycan Respublikasının 2011-ci və 2012-ci illər üzrə dövlət büdcəsinin göstəriciləri
2011 (proqnoz)

2012 (proqnoz)

2012/2011
faizlə

Mln. manat

ÜDM-ə
faizlə

Mln. manat

ÜDM-ə
faizlə

Gəlirlər

15 554, 2

36,7

16 436,4

37,8

+ 5,7

Xərclər

15 941,2

37,6

16 984,4

39,1

+6,5

Büdcə kəsiri

-387 ,0

0,9

-548 ,0

1,3

+41,6

14

2012-ci ilin dövlət və icmal büdcələrinin layihələrinin təqdimatı

ənin ciləri
3.3 Dövlət büdcəsinin gəlirləri
 2012-ci ildə dövlət büdcəsinin gəlirləri 16,4 milyard manat proqnozlaşdırılır.
Bunun 12,0 milyard manatı və ya 73,2 faizi neft, 4,4 milyard manatı və ya 26,8
faizi isə qeyri-neft sektoru üzrə daxilolmaların payına düşür.
2012-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

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

2.1
2.2
2.3
2.4

Əlavə dəyər vergisi
Aksizlər
Gömrük rüsumları
Yol vergisi

3.
4.
5.

Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar
Dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmalar
Sair daxilolmalar

Gəlirlər
(min
manatla)
5 310 000,0
722 000,0
1 780 000,0
1 423 800,0
454 000,0
102 000,0
28 000,0
28 000,0
125 200,0
96 000,0
105 000,0
5500,0

320500,0
120 000,0

1 200 000,0
878 000,0
79 000,0
232 000,0
11 000,0

9 905000,0
5 000,0
16 400,0

2012-ci ildə Azərbaycanın
Büdcə gəlirlərinin əsas mənbələri, mln.manatla
dövlət büdcəsinin gəlirlərinin əsasını
9905
9200
Dövlət Neft Fondu (proqnoz – 9,9
10000
milyard manat və ya ümumi büdcə
5915
5310
5160
4300
daxilolmalarının 60,3%-i), Vergilər
5000
Nazirliyi (5,3 milyard manat və ya
1200
1140
1101
32,3%), Gömrük Komitəsi (1,2
0
milyard manat və ya 7,3%) və digər
2010 icra
2011 proqnoz 2012 proqnoz
daxilolmalar 0,1% təşkil edir.
Vergilər Nazirliyinin xətti ilə
Dövlət Neft Fondu üzrə daxilolmalar
5,3 milyard manat daxilolma
Vergilər Nazirliyi üzrə daxilolmalar
proqnozlaşdırılır ki, bunun 3,2
Dövlət Gömrük Komitəsi üzrə daxilolmalar
milyard manatı və ya 59,9 faizi
qeyri-neft sektorunun, 2,1 milyard
manatı və ya 40,1 faizi isə neft sektorunun payına düşür.
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Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə təmin
edilən vəsaitin dövlət büdcəsində xüsusi çəkisinin
Dövlət Gömrük Komitəsi üzrə dövlət
büdcəsinə daxilolmalar, mln manatla
7,3 faiz, toplanacaq vergi və rüsumlar üzrə
daxilolmanın 1,2 milyard manat olacağı nəzərdə
tutulur ki, bu da 2011-ci ilin proqnozu ilə
1101,7
1140
1200
müqayisədə 0,06 milyard manat və ya 5,3 faiz
çoxdur.
2012-ci il ərzində Dövlət Neft Fondundan
dövlət büdcəsinə transfertlərin 9,9 milyard manat
2010
2012
2011
(proqnoz)
(göznəlinən)
olacağı proqnozlaşdırılır ki, bu da cari ilin sonunadək
gözlənilən transfertlərin həcmindən 0,7 milyard
manat və ya 7,6 faiz çoxdur.
Müxtəlif vergi növlərinin daxilolmalarda xüsusi çəkisinin dinamikası aşağıdakı kimidir:
100%
90%

Mənfəət vergisi

80%

Əlavə Dəyər Vergisi

70%

Gəlir vergisi
Aksiz

60%

Sair daxilolma

50%

Mədən vergisi

40%

Gömrük rüsumları
Mülkiyyətdən vergilər

30%

Dövlət rüsumu

20%

Sadələşdirilmiş vergi

10%

Yol vergisi

0%
2007

2008

2009

2010

2011 gözlənilən

2012 proqnoz

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi
2012-ci ildə fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə ümumi büdcə gəlirlərinin 4,4 faizini təşkil
etməklə 722,0 mln. manat daxilolma proqnozlaşdırılır ki, bu da 2011-ci ilin proqnozu ilə
müqayisədə 14,0 mln. manat və ya 2,0 faiz çoxdur.
Fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə daxilolmaların dinamikası ( mln.manatla)
800,0
600,0

581,9

590,2

2009

2010

708,0

722,0

2011 gözlənilən

2012 proqnoz

400,0
200,0
Gəlir vergisi

Fiziki şəxslərin gəlir vergisinin dərəcəsinin yuxarı həddi son 19 ildə tədricən 55 faizdən
30 faizə qədər aşağı salınmışdır ki, bu da xarici investisiyaları cəlb etmək, əlverişli sahibkarlıq
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mühitini formalaşdırmaq, habelə əhalinin sərəncamında qalan pul gəlirlərini artırmaq məqsədini
daşımışdır.
Fiziki şəxslərin gəlir vergisinin dərəcəsinin dinamikası

1992-1995

1996-1999

2000-2003

2004-2009

2010

Minimal hədd

12%

12%

12%

14%

14%

Maksimal hədd

55%

40%

35%

35%

30%

Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi
Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi üzrə daxiloma dövlət büdcəsi gəlirlərinin 10,8 faizini
təşkil etməklə 1 780,0 mln manat proqnozlaşdırılır ki, bunun da 810,0 mln. manatını Xəzər
dənizinin Azərbaycan sektorunda Azəri, Çıraq yataqlarının və Günəşli yatağının dərinlikdə
yerləşən hissəsinin birgə işlənilməsi və neft hasilatının pay bölgüsü haqqında saziş üzrə podratçı
tərəflərin mənfəət vergisi məbləğidir.
Mənfəət vergisi üzrə daxilolmaların dinamikası (mln.manatla)
2 000,0

1 329,2

1 429,9

2009

2010

1 730,0

1 780,0

2011 gözlənilən

2012 proqnoz

1 000,0
Mənfəət vergisi

Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi 2010-cu ilin faktiki icrası ilə müqayisədə 350,1 mln. manat və
ya 24,5 faiz, 2011-ci ilin proqnozu ilə müqayisədə 50,0 mln. manat və ya 2,9 faiz çox proqnozlaşdırılır.
Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisinin dərəcəsinin dinamikası
1992-1996 1997-1998 1999 2000-2002 2003 2004-2005 2006-2009 2010
35%
32%
30%
27%
25%
24%
22%
20%

Əlavə Dəyər Vergisi
2012-ci ildə əlavə dəyər vergisi üzrə 2301,8 mln. manat daxilolma nəzərdə tutulmuşdur
ki, bunun 1 423,8 mln. manatı vergi, 878,0 mln. manatı isə gömrük orqanlarının payına düşür.
Vergi orqanları tərəfindən toplanan əlavə dəyər vergisi 2011-ci ilin proqnozu ilə müqayisədə
38,2 mln. manat və ya 2,8 faiz çox, gömrük orqanlarının xətti ilə toplanan əlavə dəyər vergisi isə
2011-ci ilin proqnozu ilə müqayisədə 48,0 mln. manat və ya 5,8 faiz çoxdur. Əlavə dəyər vergisi
üzrə daxilolmaların büdcə gəlirlərinə nisbəti 14,0 faizdir.
ƏDV üzrə daxilolmaların dinamikası (mln.manatla)
2 500,0
2 000,0
1 500,0
1 000,0
500,0
-

2 012,8

2 082,5

2 215,6

2 301,8

1 910,8

2008

2009

2010

2011
gözlənilən

2012 proqnoz

Əlavə Dəyər Vergisi
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Əlavə Dəyər Vergisinin dərəcəsinin dinamikası

1992

1993-2000

28%

2001-2010

20%

18%

Mülkiyyətdən (əmlak və torpaq) vergilər
2012-ci ildə əmlak vergisi üzrə daxilolma 102,0 mln. manat və ya cari ilin proqnozu
qədər nəzərdə tutulmuşdur.
Torpaq vergisi üzrə növbəti il üçün 28,0 mln. manat daxilolma proqnozlaşdırılır ki, bu da
cari ilin proqnozuna nisbətən 7,0 mln. manat və ya 20,0 faiz azdır.
Əmlak və torpaq vergisi üzrə daxilolmaların dinamikası (faizlə)

Aksiz vergisi
Aksiz vergisi 2012-ci il dövlət büdcəsi gəlirlərinin 3,2 faizini təşkil etməklə 533,0 mln.
manat proqnozlaşdırılır ki, bunun da 454,0 mln. manatının Vergilər Nazirliyi, 79,0 mln.
manatının isə Dövlət Gömrük Komitəsi vasitəsi ilə təmin olunacağı gözlənilir. Bu da 2010-cu
ilin faktı ilə müqayisədə 18,1 mln. manat və ya 3,5 faiz, 2011-ci ilin təsdiq olunmuş proqnozu ilə
müqayisədə 38,0 mln. manat və ya 7,7 faiz çoxdur. Vergilər Nazirliyi üzrə proqnozlaşdırılan
aksiz vergisi 2010-cu ilin faktı ilə müqayisədə 2,0 mln. manat və ya 0,4 faiz çox, 2011-ci ilin
proqnozu ilə müqayisədə 38,0 mln. manat və ya 9,1 faiz çoxdur. Gömrük orqanları üzrə
proqnozlaşdırılan aksiz vergisi 2010-cu ilin faktı ilə müqayisədə 16,1 mln. manat və ya 25,6 faiz
çox, 2011-ci ilin proqnozu ilə eyni səviyyədədir.
Aksiz vergisi üzrə daxilolmaların dinamikası (mln.manat)
540,0
530,0
520,0
510,0
500,0
490,0
480,0
470,0
460,0

533,0
514,9
495,0
486,9

485,1

2008

2009

2010

Aksiz

2011 gözlənilən

2012 proqnoz
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3.4 Dövlət büdcəsinin xərcləri
 2012-ci ildə dövlət büdcəsinin xərcləri ÜDM-in 39,1 faizini təşkil etməklə 17,0
milyard manat proqnozlaşdırılır (2011-ci ilin proqnoz göstəricisindən 6,5% və
ya 1,0 milyard manat artıqdır).
Dövlət büdcəsinin xərcləri
2012-ci il
proqnoz, min
manatla

2011-ci il
proqnoz, min
manatla

2012/2011
faizlə

Xərclər cəmi
Ümumi dövlət xidmətləri

16 984 400,0

15 941 200,0

+6,5

1 198 275,6

1 158 636, 4

+3,4

Elm xərcləri
Müdafiə
Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və
prokurorluq

122 606,8
1 381 347,0
944 629,6

114 628,0
1 364 796,0
783 290, 3

+7,0
+1,2
+20,6

4.
5.
6.
7.

Təhsil
Səhiyyə
Sosial müdafiə və sosial təminat

1 575 861,4
595 112,5
1 781 614,7

1 399 802, 8
563 219,6
1 611 840,1

+12,6
+5,7
+10,5

Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən
tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid
edilməyən sahədə fəaliyyət

250 195,5

214 523,5

+16,6

8.
9.

Mənzil və kommunal təsərrüfatı

344 462,6

317 294, 5

+8,6

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı,
balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin
mühafizəsi
Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar
Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu
Nəqliyyat və rabitə

472 278,8

453 010,2

+4,3

5 794 110,7
5 774 100,0
83 996,4

5 880 748,7
5 864 117,0
67 272,4

-1,5
-1,5
+24,9

185 866,2
2 376 649,7

118 890, 3
2 007 875,2

+56,3
+18,4

1.
1.1
2.
3.

10.
10.1
11.
12. İqtisadi fəaliyyətlə bağlı sair xərclər
13. Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər

2012-ci il dövlət büdcəsinin xərcləri ümumi daxili məhsulun 39,1 faizi həcmində nəzərdə
tutulur ki, bu da 2011-ci ilə nisbətən 1,5 faiz çox, 2010-cu ilin faktiki icrasına nisbətən 10,8 faiz
çoxdur.
2012-ci il dövlət büdcəsi xərclərinin strukturu
362,4 mln. manat;
2,1 %

8 794,1 mln.
manat; 51,8%

7 827,9 mln.
manat; 46,1 %

Cari xərclər

Əsaslı xərclər

Dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclər
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2012-ci il dövlət büdcəsinin xərclərinin strukturuna daxil olan cari xərclərə ümumi
xərclərin 51,8 faizi həcmində və yaxud 2011-ci illə müqayisədə 3,4 faiz çox, mütləq ifadədə isə
8794,1 mln. manat və ya 2011-ci illə müqayisədə 1077,6 mln. manat və ya 14,0 faiz çox vəsait
nəzərdə tutulmuşdur.
Əsaslı xərclərə ümumi xərclərin 46,1 faizi həcmində və yaxud 2011-ci illə müqayisədə
3,3 faiz az, mütləq ifadədə 7827,9 mln. manat və yaxud 2011-ci illə müqayisədə 50,1 mln.
manat və yaxud 0,6 faiz az proqnozlaşdırılır.
Dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclərə ümumi xərclərin 2,1 faizi həcmində, mütləq
ifadədə isə 362,4 mln. manat və ya 2011-ci illə müqayisədə 15,7 mln. manat və ya 4,5 faiz çox
vəsait yönəldiləcəkdir.
(mln. manatla)

10 000,0
9 000,0
8 000,0
7 000,0

7 827,9
362,4

346,7

7 878,0

7 716,5
91,7

5 027,9

6 646,3
152,6

5 812,3

4 538,9

30,6

1 000,0

2 920,4

2 000,0

3 135,2

3 000,0

115,2

5 488,7

4 000,0

5 170,3

5 000,0

8 794,1

6 000,0

0,0
2007
cari xərc

2008

2009

əsaslı xərc

2010

2011 proqnoz

2012 proqnoz

dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclər

2012-ci ildə dövlət büdcəsi xərclərinin 8360,5 mln. manatı və ya 49,2 faizi konkret
proqram və tədbirlərin maliyyələşdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

4.

Sosial inkişaf

“...Sosial siyasətin əsas məqsədi Azərbaycanı
gücləndirmək, Azərbaycan
halını yaxşılaşdırmaqdır”.

xalqının

rifah

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
2012-ci il dövlət büdcəsinin xərclərində sosialyönümlü xərclərin xüsusi çəkisi 27,8
faiz və yaxud 2011-ci illə müqayisədə 0,9 faiz çox olacaqdır. Mütləq ifadədə sosialyönümlü
xərclər üzrə 4 713,4 mln. manat vəsait proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da 2011-ci ilə nisbətən
417,3 mln. manat və ya 9,7 faiz, 2010-cu illə müqayisədə isə 1 010,3 mln. manat və ya 27,3
faiz çoxdur.
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Dövlət büdcəsi xərclərinin tərkibində sosialyönümlü xərclər və
onların xüsusi çəkisi
1714,8 mln. manat;
10,1%
2595,2 mln. manat;
15,3%

263,2 mln. manat;
1,5%
140,1 mln. manat;
0,8%

Əməyin ödənişi
Ərzaq məhsullarının alınması

Dərman və sarğı ləvazimatlarının alınması
Təqaüdlər və sosial müavinətlər

Əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi tədbirlərinin, ilk növbədə 2011-ci ildə
əməkhaqlarının bir hissəsinin, pensiyaların artımının maliyyə təminatı və əməkhaqlarının digər
hissəsinin gözlənilən artımının tətbiqi, həmçinin 2012-ci ildə ünvanlı dövlət sosial yardımının
təyin olunması üçün istifadə edilən ehtiyac meyarının həddinin artımı məqsədi ilə 2012-ci il
dövlət büdcəsində təxminən 800,0 mln. manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur.
Təsir dairəsinə uyğun olaraq bu artımlar ilk növbədə pensiya təminatı sistemində aparılan
islahatlara və 2010-cu ilin yanvarın 1-dək pensiyaya çıxmış şəxslərə əmək stajlarına uyğun
artımın tətbiq edilməsinə, dövlət büdcəsindən maliyyələşən və maliyyə yardımı alan
təşkilatlarda, o cümlədən təhsil, səhiyyə, sosial təminat, mədəniyyət, kənd təsərrüfatı,
meliorasiya, ətraf mühitin mühafizəsi sferasında çalışanların (760,3 min nəfər), hərbi
qulluqçuların, xüsusi rütbəli əməkdaşların və digər işçilərin əməkhaqlarının artımının davamlı
maliyyələşməsinə imkan verəcəkdir.
Zəruri sosial tədbirlərdən olan sosial müavinətlərin və təqaüdlərin, o cümlədən yaşa (20,0
min nəfər), əlilliyə (99,3 min nəfər), ailə başçısını itirməyə (36,1 min nəfər), uşağın anadan
olmasına görə (127,1 min nəfər), müharibə veteranlarına verilən müavinətlərin (58,1 min nəfər),
məcburi köçkünlərə verilən yemək xərcinin (538,0 min nəfər), şəhid ailəsi (13,7 min ailə) və
müharibə əlilləri (18,2 min nəfər) üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin təqaüdünün
və digər sosial ödənişlərin və müavinətlərin (118,2 min nəfər), ali, orta ixtisas, ilk peşə ixtisas
təhsili sistemində oxuyan tələbə və şagirdlərə, doktorantlara (85,8 min nəfər) verilən təqaüdlərin
artırılması ilə bağlı xərclərin stabil maliyyələşməsi təmin ediləcəkdir.

4.1 Elm, təhsil, səhiyyə, sosial müdafiə və sosial təminat,
mədəniyyət və idman xərclərinin əsas istiqamətləri
 2012-ci il dövlət büdcəsində elm, təhsil, səhiyyə, sosial müdafiə və sosial
təminat, mədəniyyət, bədən tərbiyəsi və gənclər siyasəti tədbirləri xərcləri
üçün 4325,4 mln. manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da 2011-ci illə
müqayisədə 421,4 mln. manat və ya 10,8 faiz, 2010-cu ilin faktiki icrası ilə
müqayisədə isə 1331,3 mln. manat və ya 44,5 faiz çoxdur.
Bütövlükdə həmin sahələr üzrə nəzərdə tutulmuş xərclərin dövlət büdcəsi xərclərinin
tərkibində xüsusi çəkisi 25,5 faiz olmaqla 2011-ci illə müqayisədə 1,0 faiz çoxdur.
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Dövlət büdcəsi xərclərində elm, təhsil, səhiyyə, sosial müdafiə, sosial
təminat, mədəniyyət və idman xərcləri və onların xüsusi çəkisi

250,2 mln.manat;
1,5 %

122,6 mln. manat;
0,7 %

1575,9 mln. manat;
9,3 %

Elm

Təhsil

Səhiyyə

Sosial müdafiə və
sosial təminat

1781,6 mln. manat;
10,5 %

595,1 mln. manat;
3,5 %

Mədəniyyət və idman

4.2 Elm sahəsi
 Növbəti ildə elm xərclərinə 122,6 mln. manat,
2011-ci illə müqayisədə 8,0 mln. manat və yaxud 7,0 faiz,
2010-cu ilin faktiki icrası ilə müqayisədə isə 29,8 mln.
manat və ya 32,1 faiz çox vəsait ayrılmışdır.
Həmin xərclər fundamental elmi tədqiqatların və dövlət
orqanlarında mövcud olan elmi-tədqiqat təşkilatları
tərəfindən həyata keçirilən elmi işlərin maliyyələşməsinə
yönəldiləcəkdir.
2012-ci ildə elm xərclərində elmi-tədqiqat layihələrinin Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Elmin İnkişaf Fondu vasitəsi ilə həyata keçirilməsi üçün 7,0 mln. manat,
latın qrafikalı kitabların çap edilməsinə 5,0 mln. manat, elmi obyektlərin yenidən qurulması və
əsaslı təmirinə 3,0 mln. manat, elmi-tədqiqat müəssisələrinin maddi-texniki təminatının
möhkəmləndirilməsinə 3,0 mln. manat və digər tədbirlərin həyata keçirilməsinə vəsait nəzərdə
tutulmuşdur.
Elm sahəsinə yönəldilən büdcə xərcləri, mln manatla
114,6

122,6

92,8

2010 (icra)

2011 (proqnoz)

2012 (proqnoz)
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4.3 Təhsil

2012-ci ildə təhsil xərcləri üçün 1575,9
mln. manat, 2011-ci illə müqayisədə 176,1 mln.
manat və yaxud 12,6 faiz, 2010-cu ilin faktiki
icrasına nisbətən 395,1 mln. manat və ya 33,5 faiz
çox vəsait ayrılmışdır. Təhsil xərclərinə ayrılan
vəsaitin dövlət büdcəsi xərclərinin tərkibində xüsusi
çəkisi 9,3 faiz olacaqdır ki, bu da 2011-ci illə
müqayisədə 0,5 faiz çoxdur.
Təhsil xərclərinin dinamikası
(mln. manatla)

973,8

1147,9

1180,8

2008

2009

2010

1399,8

2011

1575,9

2012 (proqnoz)

2012-ci il dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına təhsil sahəsi üzrə aşağıdakı dövlət
proqramlarının və tədbirlərinin maliyyələşdirilməsi təmin ediləcəkdir:
 “2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin
informasiyalaşdırılması üzrə Dövlət Proqramı”na əsasən təhsil məktəblərinin
informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatı üçün - 16,5 mln.
manat,
 ali təhsil sistemində yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiqi ilə əlaqədar 89,6
mln. manat (2011-ci illə müqayisədə 44,7 mln. manat və ya 99,3 faiz çox),
 məktəbəqədər təhsilin maliyyələşdirilməsi üçün 8,5 mln. manat,
 ölkənin ümumtəhsil məktəblərində oxuyan şagirdlərin pulsuz dərsliklərlə təmin
olunması xərcləri üçün 8,1 mln. manat,
 maddi-texniki təminatının möhkəmləndirilməsi üçün 4,5 milyon manat,
 təhsil müəssisələrinin yenidənqurulması və əsaslı təmiri üçün (yalnız dövlət
büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərində) 3,0 mln. manat,
 ümumtəhsil məktəblərinə tədris laboratoriya (fizika, kimya, biologiya)
avadanlıqlarının alınması xərcləri üçün 2,5 mln. manat,
 2008-2013-cü illər üçün məktəb kitabxanalarının maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsi və müasir informasiya texnologiyaları ilə təchizatına dair
tədbirlərə 2,2 mln. manat,
 "2010-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının orta ixtisas təhsili sistemində
islahatlar üzrə Tədbirlər Proqramı"nın maliyyə təminatı ilə bağlı xərclər üçün 1,9
mln. manat,
 “Texniki peşə təhsilinin inkişafı Proqramı (2007-2012-ci illər)”nın maliyyə
təminatı üçün 1,7 mln. manat,
 “2009-2014-cü illərdə Azərbaycanda şahmatın inkişaf etdirilməsi Dövlət
Proqramı”nın maliyyə təminatı ilə bağlı xərclər üçün 1,6 mln. manat,
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 “Azərbaycan Respublikasında dövlət uşaq müəssisələrindən uşaqların ailələrə
verilməsi (De institusionalizasiya) və alternativ qayğı Dövlət Proqramı (20062015-ci illər)”nın icrası üçün 1,4 mln. manat,
 ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi və ən yaxşı müəllim mükafatı üçün 1,0 mln. manat,
 “SOS
Uşaq
Kəndləri-Azərbaycan”
Assosiasiyası
üzrə
tədbirlərin
maliyyələşdirilməsinə 0,8 mln. manat,
 gənc istedadlar üçün xüsusi təqaüdlərin ödənilməsi ilə bağlı xərclərə 0,3 mln.
manat,
 və digər proqramların və tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə vəsait nəzərdə
tutulmuşdur.

4.4 Səhiyyə
 2012-ci ilin büdcəsində səhiyyə xərcləri
595,1 mln. manat məbləğində nəzərə alınmışdır.
2012-ci ildə büdcənin səhiyyə xərclərinin 2011-ci
illə müqayisədə 5,7 faiz (31,9 mln. manat)
artması proqnozlaşdırılmışdır.
Səhiyyə xərcləri üçün ayrılan vəsaitin dövlət
büdcəsi xərclərinin tərkibində xüsusi çəkisi 3,5 faiz
səviyyəsində olacaqdır.
2012-ci il dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına səhiyyə sahəsi üzrə aşağıdakı dövlət
proqramlarının və tədbirlərinin maliyyələşdirilməsi təmin ediləcəkdir:
 icbari tibbi sığortanın tətbiqinə 30,1 mln.
Səhiyyə xərcləri, mln manatla
manat,
 xroniki böyrək çatışmazlığı üzrə tədbirlərə
23,5 mln. manat (2011-ci illə müqayisədə
1,8 mln. manat və ya 8,2 faiz çox),
595,1
563,2
 hemofiliya və talassemiya irsi qan
429,1
xəstəlikləri üzrə tədbirlərə 20,6 mln.
manat (2011-ci illə müqayisədə 4,6 mln.
manat və ya 28,7 faiz çox),
2010 (icra) 2011 (proqnoz) 2012 (proqnoz)
 onkoloji xəstələrin şiş əleyhinə əsas
preparatlarla təminatına 14,5 mln. manat
(2011-ci illə müqayisədə 0,2 mln. manat və ya 1,2 faiz çox),
 “Şəkərli diabet üzrə Dövlət Proqramı”na 12,2 mln. manat (2011-ci illə müqayisədə 0,5
mln. manat və ya 4,3 faiz çox),
 maddi-texniki təminatının möhkəmləndirilməsi üçün 10,3 milyon manat,
 yoluxucu xəstəliklərin immunoprofilaktikasına dair tədbirlərə 4,5 mln. manat (2011-ci
illə müqayisədə 0,1 mln. manat və ya 2,6 faiz çox),
 vərəmlə mübarizə üzrə tədbirlər proqramının maliyyələşdirilməsi üçün 3,5 mln. manat
(2011-ci illə müqayisədə 0,5 mln. manat və ya 16,7 faiz çox),
 Azərbaycan Respublikasında HİV/AİDS-in qarşısının alınması və onunla
mübarizəyə
3,0 mln. manat,
 ana və uşaqların sağlamlığının qorunması üzrə tədbirlərə 2,0 mln. manat,
 qanın və qan komponentlərinin donorluğu və qan xidmətlərinin inkişafına dair tədbirlərə
1,5 mln. manat,
 səhiyyə müəssisələrinin yenidənqurulması və əsaslı təmirinə 3,0 mln. manat,
 və digər proqramların və tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə vəsait nəzərdə tutulmuşdur.
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4.5 Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər
kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət
 2012-ci il dövlət büdcəsində mədəniyyət, incəsənət,
informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid
edilməyən sahədə fəaliyyət xərcləri üçün 250,2 mln. manat və
ya 2011-ci illə müqayisədə 35,7 mln. manat və yaxud 16,6 faiz,
2010-cu ilin faktiki icrasına nisbətən 81,8 mln. manat və ya
48,6 faiz çox vəsait ayrılmışdır.
Həmin bölməyə ayrılan vəsaitin dövlət büdcəsi xərclərinin
tərkibində xüsusi çəkisi 1,5 faiz təşkil edir ki, bu da 2011-ci illə müqayisədə 0,2 faiz çoxdur.
Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən
tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə
fəaliyyət xərcləri üzrə ayrılan vəsaitin 122,7 mln. manatı
və ya 49,0 faizi mədəniyyət və incəsənət sahəsində
fəaliyyət xərclərinə, 58,2 mln. manatı və ya 23,3 faizi
radio, televiziya və nəşriyyat xərclərinə, 69,3 mln.
manatı və ya 27,7 faizi bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti,
turizm və digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət
xərclərinə yönəldiləcəkdir.

Mədəniyyət, incəsənət,
informasiya, bədən tərbiyəsi
xərcləri, mln. manatla
250,2
214,5

2011
proqnoz

2012
proqnoz

2012-ci il dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına
mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və
digər kateqoriyalara aid edilməyən sahə üzrə bir
sıra dövlət proqramlarının və tədbirlərinin
maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulub, o cümlədən:
“Azərbaycan teatrı 2009-2019-cu illər” Dövlət
Proqramı”nın tətbiqi ilə bağlı 9,1 mln. manat,
“Azərbaycan kinosunun 2008-2018-ci illər üzrə
inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın icrasına 6,5
mln. manat, mədəniyyət obyektlərinin madditexniki təminatının möhkəmləndirilməsinə 3,0
mln.
manat,
mədəniyyət
obyektlərinin
yenidənqurulmasına və əsaslı təmirinə 3,0 mln.
manat, xarici populyar televiziya şirkətləri vasitəsi
ilə ölkənin turizm imkanlarının təbliğinə 4,7 mln. manat və digər tədbirlərə vəsait nəzərdə
tutulmuşdur.
İlk dəfə olaraq 2012-ci ilin dövlət büdcəsində
“Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə” Dövlət
Proqramının icrası üçün 20,1 mln. manat maliyyə
təminatı yaradılmışdır.
Beynəlxalq idman yarışlarında, o cümlədən
London şəhərində keçiriləcək XXX Yay Olimpiya
Oyunlarında ölkəmizin yüksək səviyyədə təmsil olunması
üçün hazırlıq işlərinin gücləndirilməsinə, idmançıların
intensiv təlim-məşq toplantılarına cəlb olunmasına 5,9
mln. manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur.
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4.6 Sosial müdafiə və sosial təminat
Ölkədə pensiya və müavinətlərin ünvanlı sosial
yardımın, məcburi köçkünlərin sosial məsələlərinin və
digər sosial tədbirlərin maliyyə təminatı üçün 2012-ci il
dövlət büdcəsində sosial müdafiə və sosial təminat
xərclərinə 1781,6 mln. manat vəsait proqnozlaşdırılmışdır
ki, bu da 2011-ci illə müqayisədə 169,8 mln. manat və ya
10,5 faiz, 2010-cu ilin faktiki icrasına nisbətən isə 658,6
mln. manat və ya 58,7 faiz çoxdur.
Ayrılan vəsaitin dövlət büdcəsinin xərclərində xüsusi çəkisi 10,5 faizə çatacaqdır ki, bu
da 2011-ci illə müqayisədə 0,4 faiz, 2010-cu ilin icrasına nisbətən isə 1,0 faiz çox deməkdir.
Dövlət büdcəsinin sosial müdafiə və sosial təminat sahəsinə yönəldilən
xərclərinin dinamikası, mln. manatla
1781,6
1611,8
1123
846,5

1054,4

594,8
341,5
2006 il

2007 il

2008 il

2009 il

2010 il

2011 il
(gözlənilən)

2012 il
(proqnoz)

2012-ci ildə sosial müdafiə və sosial təminat xərclərinə ayrılan vəsaitin 1044,3 mln.
manatı (2011-ci ilə nisbətən 158,3 mln. manat və ya 17,9 faiz çox) Dövlət Sosial Müdafiə
Fondu vasitəsilə həyata keçirilən sosial ödənişlərin maliyyələşdirilməsinə və 438,6 mln. manatı
(2011-ci ilə nisbətən 25,0 mln. manat və ya 6,0 faiz çox) Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi vasitəsilə həyata keçirilən sosial tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə yönəldiləcəkdir.
Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsinin daha da yaxşılaşdırılması, habelə
onların istifadə etdikləri kommunal xidmət haqlarının dövlət büdcəsi hesabına ödənilməsi
məqsədilə 2012-ci ilin büdcə layihəsində 201,0 mln. manat vəsait proqnozlaşdırılmışdır ki, bu
da 2011-ci illə müqayisədə 4,7 mln. manat çoxdur.
Ölkə əhalisinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması və sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi
tədbirlərinin davamı olaraq əhalinin sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsi, ilk növbədə 2011-ci ildə əməkhaqlarının,
pensiyaların, bir sıra müavinət və təqaüdlərin artımının təmin
edilməsi və carı ilin sonuna gözlənilən artımın tətbiqi üçün
2012-ci il dövlət büdcəsində əlavə vəsait nəzərdə tutulmuşdur.
Bu artımlar ilk növbədə pensiya təminatı sistemində
aparılan islahatlara və 2010-cu ilin yanvarın 1-dək pensiyaya
çıxmış şəxslərə əmək stajlarına uyğun artımın tətbiq edilməsinə,
dövlət büdcəsindən maliyyələşən və maliyyə yardımı alan təşkilatlarda çalışanların, hərbi
qulluqçuların, xüsusi rütbəli əməkdaşların və digər işçilərin əmək haqlarının artımının davamlı
maliyyələşməsinə imkan verəcəkdir.
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5. 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 də nəzərə
alınmaqla) müdafiə xərclərinə 2012-ci il dövlət
büdcəsi xərclərinin 14,8 faizi həcmində və yaxud
2011-ci ilə nisbətən 1,9 faiz çox vəsait nəzərdə
tutulmuşdur.
Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə
və prokurorluğun saxlanılması xərcləri 2012-ci il dövlət büdcəsi xərclərinin 5,6 faizini təşkil
edəcəkdir.
Ölkədə məhkəmə sisteminin saxlanılması xərcləri
üçün 44,3 mln. manat vəsait proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da
2011-ci illə müqayisədə 1,0 mln. manat və yaxud 2,3 faiz
çoxdur.
Eyni zamanda 2012-ci il dövlət büdcəsinin dövlət
əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərində də müdafiə və
təhlükəsizlik, məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və
prokurorluğun
saxlanılması xərcləri
bölməsi üçün müvafiq investisiya layihələri üzrə vəsait
nəzərdə tutulacaqdır.
Məhkəmə sistemində struktur islahatların davamı
olaraq 2012-ci ildən ağır cinayətlər məhkəmələri, hərbi
məhkəmələri, şəhər və rayon məhkəmələri və inzibatiiqtisadi məhkəmələrin fəaliyyətlərinin maliyyə təminatı ilə
bağlı xərclərin fərdi qaydada deyil, mərkəzləşdirilmiş
qaydada Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi
tərəfindən həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.

6. Mənzil və kommunal, kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq və
ovçuluq, sənaye və tikinti, nəqliyyat və rabitə xərclərinin əsas istiqamətləri
 2012-ci il dövlət büdcəsində mənzil və kommunal, kənd təsərrüfatı, meşə
təsərrüfatı, balıqçılıq və ovçuluq, sənaye və tikinti, nəqliyyat və rabitə
xərcləri üzrə 920,8 mln. manat vəsait proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da 2011-ci
illə müqayisədə 66,5 mln. manat və ya 7,8 faiz, 2010-cu ilin faktiki icrası ilə
müqayisədə isə 279,1 mln. manat və ya 43,5 faiz çoxdur.
Ayrılan vəsaitin dövlət büdcəsinin xərclərində xüsusi çəkisi 5,4 faizə çatacaqdır.
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Dövlət büdcəsi xərclərində mənzil və kommunal, kənd təsərrüfatı,
sənaye və tikinti, nəqliyyat və rabitə xərcləri və onların xüsusi çəkisi

20,0 mln.
manat; 0,1%

84,0 mln. manat;
0,5%
344,5 mln. manat;
2,0%

472,3 mln. manat;
2,8%

Mənzil və kommunal təsərrüfatı
Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi
Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar
Nəqliyyat və rabitə

6.1 Mənzil və kommunal təsərrüfatı
Mənzil-kommunal təsərrüfatı xərcləri,
mln manatla
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Mənzil və kommunal təsərrüfatı
xərcləri üçün 2012-ci il dövlət büdcəsində
344,5 mln. manat və ya 2011-ci illə
müqayisədə 27,2 mln. manat və yaxud 8,6
faiz çox vəsait ayrılmışdır. Bu xərclər
üçün ayrılan vəsaitin dövlət büdcəsi
xərclərinin tərkibində xüsusi çəkisi 2,0
faizə çatacaqdır.

Mənzil-kommunal təsərrüfatlarının
zərərlərinin ödənilməsinə, şəhər və rayon
mərkəzlərində mənzil fondunun əsaslı
təmirinə və abadlaşdırılmasına, yolların təmirinə və işıqlandırılmasına 186,3 mln. manat vəsait
nəzərdə tutulmuşdur.
Eyni zamanda yaşayış məntəqələrinə aid olan kommunal təyinatlı infrastrukturların bərpa
və yenidənqurulması, kommunal xidmətlər üzrə yeni tariflərin tətbiqi və bir sıra digər tədbirlər
üçün mərkəzləşdirilmiş qaydada 106,1 mln. manat vəsait nəzərdə alınmışdır.
Ölkə ərazisində istilik sistemi üzrə yaranan zərərlərin ödənilməsinə, istilik sistemi və su
təchizatı obyektlərinin istismarına və təmirinə 31,6 mln. manat
məbləğində vəsait
proqnozlaşdırılıb.
Bundan əlavə Dənizkənarı bulvarın, Dövlət Bayrağı Meydanının, «İçərişəhər» Dövlət
Tarix - Memarlıq Qoruğunun, qaçqın və məcburi köçkünlər üçün salınmış qəsəbələrin
saxlanılmasına və abadlaşdırılmasına, maqistral yolların yaşıllaşdırılmasına, Balaxanı
poliqonunda məişət tullantılarının utilizasiyasına 20,5 mln. manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur.
2010 icra

2011 proqnoz

2012 proqnoz
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6.2 Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin
mühafizəsi
 Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq,
ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi xərclərinə 2012-ci il
dövlət büdcəsində 472,3 mln. manat və ya 2011-ci illə
müqayisədə 19,3 mln. manat və yaxud 4,3 faiz çox vəsait
ayrılmışdır. Bu xərclər üçün ayrılan vəsaitin dövlət büdcəsi
xərclərinin tərkibində xüsusi çəkisi 2,8 faizə çatacaqdır.
Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və
ətraf mühtin mühafizəsi xərcləri üzrə “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında
əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı”nı həyata keçirmək üçün
2012-ci il dövlət büdcəsində 112,0 mln. manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur.
2012-ci il dövlət büdcəsinin kənd təsərrüfatı, meşə
təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi xərcləri
üzrə meliorasiya, irriqasiya və suvarma sistemlərinin stabil maliyyə
təminatı üçün 225,9 mln. manat, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ətraf
mühitin mühafizəsi, hidrometeorologiya və digər ekoloji tədbirlərin
həyata keçirilməsi üçün 55,0 mln. manat, torpaq islahatı, geodeziyatopoqrafiya, torpaq kadastrı və xəritəçəkmə tədbirlərinin həyata
keçirilməsi üçün 13,9 mln. manat və digər tədbirlərin maliyyə
təminatı üçün 65,5 mln. manat vəsait proqnozlaşdırılmışdır.

6.3 Sənaye və tikinti
 Sənaye və tikinti xərclərinə (dövlət əsaslı
vəsait qoyuluşu xərcləri istisna olmaqla) 2012-ci il dövlət
büdcəsində 20,0 mln. manat və ya 2011-ci illə müqayisədə
3,4 mln. manat və yaxud 20,3 faiz çox vəsait ayrılmışdır.
Bu bölmə üzrə dövlət sifarişi əsasında maliyyələşən
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinə, Azərbaycan Respublikası Ekologiya
və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə, Azərbaycan Respublikası
Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli
Agentliyinə vəsaitlər nəzərdə tutulur.
Növbəti il üçün dövlət büdcəsinin layihəsi tərtib edilərkən Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi üzrə xərclər 2011-ci il səviyyəsində, yəni 3,0 mln.
manat məbləğində proqnozlaşdırılmışdır.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Cənubi Qafqaz və Qərb İxrac boru
kəmərlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
məqsədi ilə
Ağstafa və Samux rayonlarından keçən müvafiq sahələrin hərbi
sursat qalıqlarından təmizlənməsi üçün 778,8 min manat
məbləğində əlavə vəsait nəzərə alınmaqla Azərbaycan
Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli
Agentliyinə 2012-ci il üçün 8,2 mln. manat vəsait nəzərdə
tutulmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə geoloji kəşfiyyat
işlərinin aparılmasına və faydalı qazıntıların aşkarlanmasına 6,5 mln. manat və digər tədbirlərin
maliyyə təminatı üçün 2,3 mln. manat vəsait proqnozlaşdırılmışdır.
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6.4 Nəqliyyat və rabitə
 Nəqliyyat və rabitə xərclərinə 2012-ci il dövlət
büdcəsində 84,0 mln. manat və ya 2011-ci illə müqayisədə
16,7 mln. manat və ya 24,9 faiz çox vəsait ayrılmışdır.
Nəqliyyat və rabitə xərcləri üzrə 2012-ci il dövlət
büdcəsində «Azərbaycan Hava Yolları» Qapalı Səhmdar
Cəmiyyətinə (Naxçıvan Muxtar Respublikasına edilən
aviareyslərə görə) 10,0 mln. manat, Bakı Metropoliteninə
22,7 mln. manat transfert nəzərdə tutulmuşdur.
Telekommunikasiya peykinin orbitə çıxarılması, idarə edilməsi
və istismarı işlərinin həyata keçirilməsi üçün “Azərkosmos” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinə 2012-ci dövlət büdcəsində 3,6 mln. manat və
2011-ci illə müqayisədə 1,5 mln. manat və yaxud 75,0 faiz çox vəsait
ayrılmışdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya
texnologiyalarının inkişafı üzrə 2010-2012-ci illər üçün Dövlət
Proqramı" (Elektron Azərbaycan) çərçivəsində, bir sıra dövlət və yerli özünüidarəetmə
orqanlarında informasiya kommunikasiya texnologiyalarının
geniş tətbiqi, müasir standartlara cavab verən, normativ hüquqi
aktların tələblərini özündə əks etdirən rəsmi internet saytlarının
təkmilləşdirilməsi, vətəndaşlarla daha sıx əlaqəni təmin etmək,
rəqabət qabiliyyətli və ixracyönümlü informasiya kommunikasiya
texnologiyaları
potensialının
gücləndirilməsi,
milli
telekommunikasiya, poçt infrastrukturunun və bir sıra elektron
xidmətlərin inkişaf etdirilməsi üçün 2012-ci ilin dövlət
büdcəsində 10,0 mln. manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur.
Bundan əlavə, «nəqliyyat və rabitə» bölməsi üzrə xərclərdə ölkə ərazisində ictimai
nəqliyyatın fəaliyyətinin tənzimlənməsinə, intellektual idarəetmə sisteminin təşkilinə və
rəqəmsal taxoqraflarin quraşdırılmasına 6,0 mln. manat, Bakı şəhərində küçələrin və
prospektlərin istismarına və təmirinə 28,0 mln. manat, İnformasiya Ehtiyatları və Fərdi
Məlumatların İnformasiya Sistemlərinin yaradılmasına 3,7 mln. manat vəsait nəzərdə
tutulmuşdur.

7. İqtisadi fəaliyyət
Ölkədə, xüsusilə regionlarda sahibkarlığın, o
cümlədən kiçik və orta sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi,
onlara güzəştli kreditlərlə maliyyə dəstəyinin verilməsi
müasir texnologiyalara əsaslanan istehsal və emal
sahələrinin inkişafının, idxalı əvəz edən rəqabətə davamlı
məhsulların
istehsalını
stimullaşdıran
infrastruktur
layihələrinin maliyyələşdirilməsi üçün 2012-ci ilin dövlət
büdcəsində Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa
Kömək Milli Fonduna 90,1 mln. manat vəsait nəzərdə
tutulmuşdur ki, bu da 2011-ci illə müqayisədə 56,1 mln. manat və yaxud 2,6 dəfə çoxdur.
Bütövlükdə 2006-2011-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli
Fonduna dövlət büdcəsindən 453,1 mln. manat vəsait ayrılmışdır.
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Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan fermerlərə kreditlərin verilməsi
üçün Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Kənd Təsərrüfatı Kreditləri
üzrə Dövlət Agentliyinə 8,0 mln. manat, kənd təsərrüfatı texnikasının lizinq yolu ilə satışı üçün
"Aqrolizinq" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə 35,0 mln. manat, sosial ipotekanın tətbiqinin
genişləndirilməsi üçün İpoteka Fonduna 20,0 mln. manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur.
Fəaliyyətə başladıqları dövrdən dövlət büdcəsindən üst-üstə "Aqrolizinq" Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinə 317,6 mln. manat (kənd təsərrüfatı texnikasının lizinq yolu ilə satışı), Azərbaycan
Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Kənd Təsərrüfatı Kreditləri üzrə Dövlət
Agentliyinə 40,0 mln. manat (kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan fermerlərə
kreditlərin verilməsi) və İpoteka Fonduna (sosial ipotekanın inkişaf etdirilməsi) 116,0 mln.
manat vəsait ayrılmışdır.

8. Beynəlxalq fəaliyyət
 2012-ci lin dövlət büdcəsində beynəlxalq fəaliyyət və
beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqlarının maliyyələşdirilməsi
üçün 100,6 mln. manat vəsait ayrılmışdır (2011-ci illə müqayisədə
1,8 mln. manat və ya 1,8 faiz çox).
Həmin vəsaitdən Azərbaycan Respublikasının xaricdəki 66
diplomatik xidmət orqanlarının və konsulluqların saxlanılması xərcləri
üçün 53,6 mln. manat (2011-ci illə müqayisədə 1,8 mln. manat və ya
3,5 faiz çoxdur) nəzərdə alınmışdır.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatında və onun strukturuna daxil
olan bir sira qurumlarda, Avropa Şurasında, Müstəqil Dövlətlər
Birliyində və digər beynəlxalq təşkilatlarda üzvlük haqqı xərcləri
üçün 2012-ci ilin dövlət büdcəsində 15,0 mln. manat vəsait
nəzərdə tutulmuşdur. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının
digər beynəlxalq fəaliyyətinin təmin edilməsi üçün 32,0 mln.
manat vəsait ayrılacaqdır.
 Bundan əlavə, 2012-ci ildə beynəlxalq və respublika səviyyəli tədbirlərin
keçirilməsi ilə bağlı xərclərin maliyyələşdirilməsi üçün 77,0 mln. manat vəsait
nəzərdə tutulmuşdur.

9. Ehtiyat Fondları
Əvvəlcədən dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmayan xərclərin maliyyələşdirilməsi, ilk
növbədə son illərdə ardıcıl olaraq baş verən təbii fəlakət və texnogen vəziyyətlərin nəticələrinin
aradan qaldırılması üçün “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu rəhbər
tutulmaqla dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondunda proqnozlaşdırlmış vəsaitdən qat-qat çox vəsait
sərf edilmişdir.
 2012-ъи илин дювлят бцдъясинин лайищясиндя Azяrbaycan Respublikasы
Prezidentinin Ehtiyat Fondu цчцн 300,0 млн. манат, дювлят бцдъясинин
Ещтийат Фонду цчцн ися 500,0 млн. манат вясаит нязярдя тутулмушдур.
“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 6.2-ci maddəsinin
tələblərinə əsasən dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondunun vəsaitinin həcmi dövlət büdcəsi
gəlirlərinin 5 faizindən artıq olmamaqla, əvvəlki ildə bu Fondun xərcinin faktiki icrası nəzərə
alınmaqla müəyyən edilir. Bunu nəzərə alaraq 2012-ci il dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu üçün
dövlət büdcəsi gəlirlərinin 3 faizi həcmində (limitdən 2 faiz az) vəsait nəzərdə tutulmuşdur.
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10. Dövlət büdcəsinin yerli xərcləri
 2012-ci ildə dövlət büdcəsinin yerli xərcləri 1292,0 mln. manat həcmində
proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da 2011-ci ilə nisbətən 16,0 mln. manat və yaxud
1,2 faiz az, 2010-cu ilin faktiki icrasına nisbətən 155,1 mln. manat və ya 13,6
faiz çoxdur. Bütövlükdə yerli xərclər dövlət büdcəsi xərclərinin 7,6 faizini
təşkil edəcəkdir.
2012-ci il şəhər və rayonların yerli xərclərinin 790,8 mln. manatı və ya 61,2 faizi
mərkəzləşdirilmiş xərclərdən verilən vəsait hesabına maliyyələşdiriləcəkdir.
Rayon və şəhərlərin iqtisadiyyatının artırılması üçün aparılan məqsədyönlü işlər və
tədbirlər nəticəsində 2012-ci il rayon və şəhərlərin yerli gəlirlərinin artımı hesabına dövlət
büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərindən yerli xərclərə yönəldilən maliyyə yardımının
(dotasiyanın) məbləği 68,1 mln. manat, xərclərin tərkibində xüsusi çəkisi isə 4,5 faiz azalmışdır.
Yerli xərclərin 755,3 mln. manatı və ya 58,5 faizi təhsil xərclərinə, 189,7 mln. manatı
və ya 14,7 faizi səhiyyə xərclərinə, 186,1 mln. manatı və ya 14,4 faizi mənzil və kommunal
təsərrüfatı xərclərinə, 83,0 mln. manatı və ya 6,4 faizi qanunvericilik və icra hakimiyyəti
orqanlarının saxlanılması xərclərinə, 61,8 mln. manatı və ya 4,8 faizi mədəniyyət, incəsənət,
informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclərə, 16,1 mln. manatı
və ya 1,2 faizi isə digər xərclərə yönəldiləcəkdir.

10.1 Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsi
 Naxçıvan
Muxtar
Respublikasının
büdcəsinin gəlir və xərcləri bərabər olaraq 305,2 mln.
manat proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da 2011-ci ilə nisbətən
9,9 mln. manat və ya 3,4 faiz çoxdur.
Xərclərin 15,5 faizi və ya 47,3 mln. manatı Naxçıvan
Muxtar Respublikasının
öz gəlirləri (2011-ci illə
müqayisədə 4,7 mln. manat və ya 11,0 faiz çox), 84,5 faizi
və ya 257,9 mln. manatı dövlət büdcəsindən ayrılan
dotasiya hesabına formalaşdırılır (2011-ci ilə nisbətən 5,2
mln. manat və ya 2,1 faiz çox).
Eyni zamanda 2012-ci ilin büdcəsində dövlət
vəsaiti qoyuluşu xərcləri çərçivəsində Naxçıvan Muxtar
Respublikası üçün 116,9 mln. manat həcmində maliyyələşdirmə proqnozlaşdırılıb, o cümlədən
energetika (Arpaçay və Ordubad su elektrik stansiyalarının
tikintisi), yol tikintisi, su təchizatı və kanalizasiya sahələrində
bir sıra layihələrin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bundan
əlavə 2012-ci ildə 90,0 mln. manat həcmində Naxçıvan
Muxtar Respublikasında bir sıra infrastruktur layihələrinin (su
təchizatı və kanalizasiya, sellərə qarşı tədbirlər, suvarlama
istiqamətləri üzrə) həyata keçirilməsi üşün İslam İnkişaf
Bankından və Asiya İnkişaf Bankından cəlb olunan kreditlərin
hesabına maliyyələşdirməsi nəzərdə tutulmuşdur.
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11. Əsaslı xərclər
 2012-ci il dövlət büdcəsində əsaslı xərclər üçün 7827,9 mln. manat vəsait
nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da 2011-ci ilə nisbətən 50,1 mln. manat və ya 0,6
faiz azdır. Bu xərclərin dövlət büdcəsi xərclərinin tərkibində xüsusi çəkisi
2011-ci illə müqayisədə 3,3 faiz azalaraq 46,1 faiz təşkil edəcəkdir.
2007-2012-ci illər üzrə dövlət büdcəsinin əsaslı xərclərinin dinamikası
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Əsaslı xərclərin dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərinə yönəldilən hissəsi 5 774,1 mln.
manat olmaqla dövlət investisiya proqramında nəzərdə tutulan layihələrin və tədbirlərin
maliyyə təminatına yönəldiləcəkdir.
Digər əsaslı xərclər (əsaslı təmir, bina və qurğuların, nəqliyyat vasitələrinin, digər maşın
və avadanlıqların alınması xərcləri) üçün 2012-ci il dövlət büdcəsində 2 053,8 mln. manat vəsait
nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da 2011-ci ilə nisbətən 39,9 mln. manat və ya 2,0 faiz, 2010-cu ilin
faktiki icrasına nisbətən isə 1158,3 mln. manat və ya 2,3 dəfə çoxdur.
Ölkənin müdafiə potensialını daha da möhkəmləndirmək məqsədilə 2012-ci ilin əsaslı
xərclərində xüsusi müdafiə və hərbi təyinatlı layihələr və tədbirlər üzrə 1 669,8 mln. manat
vəsait nəzərdə tutulmuşdur. Həmin xərcləri nəzərə alınmadan 2012-ci il dövlət büdcəsinin əsaslı
xərclərinin 384,0 mln. manatı (2011-ci illə müqayisədə 154,6 mln. manat və ya 28,7 faiz az)
dövlət büdcəsinin müvafiq xərc bölmələrində öz əksini tapmaqla, sosial-mədəni və məişət,
inzibati, istehsalat təyinatlı layihələrin, bina və qurğuların, hidrotexniki qurğuların, subartezian
quyularının, kanal və kollektorların əsaslı təmirinə, yolların yenidən qurulması və əsaslı
təmirinə, qeyri-maliyyə aktivlərinin (əsas vəsaitlər, bina və tikililər, yaşayış və qeyri-yaşayış
binaları) alınmasına yönəldiləcəkdir.

12. Dövlət borcunun idarə edilməsi
Dövlətin daxili və xarici borclarının idarə edilməsi istiqamətində son illərdə aparılan
məqsədyönlü iş 2012-ci ildə də davam etdirilməklə xarici kreditlərin əsasən kredit alan
təşkilatların öz vəsaitləri hesabına ödənilməsinə çalışılacaqdır.
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2012-ci il dövlət büdcəsində dövlət borclarına xidmətlə bağlı xərclər üçün 362,4 mln.
manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur (2011-ci illə müqayisədə 15,7 mln. manat və ya 4,5 faiz cox),
o cümlədən dövlətin xarici borclarına xidmətlə bağlı xərclər - 235,9 mln. manat (2011-ci illə
müqayisədə 9,7 mln. manat və ya 4,3 faiz çox), dövlətin daxili borcuna xidmətlə bağlı xərclər
üçün 126,5 mln. manat (2011-ci illə müqayisədə 6,1 mln. manat və ya 5,0 faiz çox).
 2011-ci il 01 iyul tarixinə dövlətin daxili borcu 2 361,2 mln. manat təşkil
etmişdir.
Daxili dövlət borcunun komponentləri:
 Dövlət istiqraz vərəqələri - 2011-ci il 01 iyul tarixinə bu istiqrazlar üzrə borcun
məbləği 223,8 mln. manat təşkil etmişdir.
 Mərkəzləşdirilmiş kredit resursları üzrə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankının silinmiş əsas borcu məbləğində yerləşdirilmiş dövlət qiymətli kağızları 2011-ci il 01 iyul tarixinə bu istiqrazlar üzrə ümumi borcun məbləği 55,7 mln.
manat təşkil etmişdir.
 Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının kredit resursunu qaytarmaq üçün
yerləşdirilmiş dövlət qiymətli kağızları - 2011-ci il 01 iyul tarixinə bu istiqrazlar
üzrə ümumi borcun məbləği 69,8 mln. manat təşkil etmişdir.
 Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının əlavə xərclərə məruz qalması
nəticəsində yaranmış kapital çatışmazlığının bərpa edilməsi məqsədilə buraxılmış
sadə veksel - 2011-ci il 01 iyul tarixinə veksel üzrə borc 255,5 mln. manat təşkil
etmişdir.
 Dövlət zəmanəti ilə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinə, “Azəralüminium” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinə, “Azəreneji” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə, “AZAL” Qapalı Səhmdar
Cəmiyyətinə verilmiş kreditlər - 2011-ci il 01 iyul tarixinə bu borcların cəmi
1756,4 mln. manat təşkil etmişdir.
 Hazırda (01.07.2011-ci il tarixinə) istifadə olunmuş və xarici dövlət borcu
hesab edilən kreditlərin həcmi 4 512,6 mln. ABŞ dolları təşkil edir.
Kreditlərin istifadə istiqamətləri üzrə bölgüsü, faizlə
infrastruktur yönümlü layihələr
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Xarici dövlət borcunun strukturu:
 Bilavasitə hökumətə verilən və dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına xidmət edilən
kreditlər – 2315,4 mln. ABŞ dolları ekvivalentində və yaxud xarici dövlət borcunun
51,3 faizini təşkil edir (bu bölgüyə Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondundan
ölkəmizdə həyata keçirilən iqtisadi islahatlar proqramlarının dəstəklənməsi və
beynəlxalq maliyyə-kredit qurumlarından infrastrukturun bərpası və yenidən qurulması
məqsədi ilə alınmış kreditlər daxildir).
 Hökumətə verilən, icraçıya ötürülən və icraçı tərəfindən qaytarılan kreditlər –
1004,1 mln. ABŞ dolları və ya xarici dövlət borcunun 22,3 faizini təşkil edir (kreditlər
əsasən regionların su təchizatının yaxşılaşdırılması, elektrik stansiyalarının tikintisi və
bərpası, kiçik və orta sahibkarlığın dəstəklənməsi, aviasiya və dəmir yolu nəqliyyatı
xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi və sair məqsədlərə sərf edilmişdir).
 Hökumət zəmanəti ilə təmin edilən və bilavasitə ayrı-ayrı təşkilatlar tərəfindən
xidmət edilən kreditlər – 1193,1 mln. ABŞ dolları və ya xarici dövlət borcunun ümumi
məbləğinin 26,4 faizini təşkil edir (həmin kreditlər infrastruktur üzrə prioritet hesab
edilən sahələrinin bərpası, yenidən qurulması və inkişaf etdirilməsi məqsədi cəlb edilmiş
kreditlərdir).

13. Dövlət büdcəsi kəsiri
 2012-ci il dövlət büdcəsinin kəsirinin maliyyələşdirilməsi üçün 548,0 mln.
manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur.
Qeyri-neft gəlirlərinin artımı hesabına dövlət büdcəsi kəsirinin azaldılmasına və kəsirin
idarə olunan səviyyədə saxlanılmasına nail olmaq 2012-ci ildə dövlətin prioritet tədbirlərindən
hesab olunur.
Dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsi özəlləşdirmədən, daxili və xarici
borclanmadan, o cümlədən xaricdə qiymətli kağızların yerləşdirilməsindən, dövlət büdcəsindən
maliyyələşən təşkilatların ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar, xarici qrantlar və 2012-ci il
yanvarın 1-nə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabının qalığı hesabına həyata keçiriləcəkdir.

14. Nəticələr
2012-ci ildə Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi sosial-iqtisadi
islahatların daha da dərinləşməsini, regionların inkişafı üçün əlverişli şəraitin
yaradılmasını və büdcə islahatlarının nəticələrinin həyata keçirilməsinin
maliyyələşməsini, beləliklə, Azərbaycan Respublikasının müvafiq dövlət
hakimiyyəti və özünüidarəetmə orqanları vasitəsilə dövlətə və bələdiyyələrə
məxsus vəzifə və funksiyaların yerinə yetirilməsini təmin edəcəkdir.
2012-ci ildə Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinin icrası
Azərbaycanda iqtisadi artıma, əhalinin sosial rifahının yüksəlməsinə, ölkənin
müdafiəsinin gücləndirilməsinə, Azərbaycan regionlarının sosial-iqtisadı
inkişafının davam etdirilməsinə təkan verəcəkdir.
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