“Biz həm siyasi, həm iqtisadi sahədə köklü
islahatlar aparmaqla ölkəmizi yeni müstəviyə
gətirib çıxarmışıq. Azərbaycan artıq ortagəlirli
ölkələr sırasındadır, qarşıya vəzifə qoyulubdur
ki, yüksəkgəlirli ölkələr sırasında olsun, inkişaf
etmiş ölkəyə çevrilsin. Bunun üçün iqtisadi
islahatlar davam etdirilməlidir”.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
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1.

Makroiqtisadı proqnoz və ortamüddətli inkişaf parametrləri

Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin hazırladığı Azərbaycan
Respublikasının iqtisadi və sosial inkişaf konsepsiyasına və əsas makroiqtisadi proqnoz
göstəricilərinə əsasən 2013-cü ildə ölkə üzrə real iqtisadi artım 5,3 faiz olmaqla ümumi
daxili məhsul istehsalı bazar qiymətləri ilə 56,1 mlrd. manat təşkil edəcəkdir.
Neft sektoru üzrə ümumi daxilin məhsulun 2,9 faiz azalması nəzərdə tutulduğu halda,
qeyri-neft sektorunda əlavə dəyərin 34,4 mlrd. manat və ya cari ilə nisbətən 11,7 faiz real
artımı proqnozlaşdırılır ki, bu da növbəti ildə də qeyri neft sektorunun inkişafının yüksələn
xətlə davam edəcəyi deməkdir.
Makroiqtisadi proqnozlarının əsas parametrləri :
Göstəricilər

Ölçü
vahidi

Hesabat

Gözlənilən

Proqnoz

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

mln AZN

42465,0

51157,5

51379,3

56066,2

57622,6

62028,7

66543,5

%

5,0

0,1

2,2

5,3

7,0

4,5

4,5

%

13,6

20,4

-1,7

3,6

-4,0

3,0

2,7

2. Özəl sektorun
payı (ÜDM-də)

ÜDM-də
payı, %

81,7

82,5

83,5

83,1

83,1

82,8

82,7

3. Neft sektoru,
ÜDM, bazar
qiymətləri ilə
real artım tempi

mln AZN

21101,2

26786,5

22287,0

21660,6

19412,9

19481,2

19579,4

%

1,9

-9,3

-4,5

-2,9

5,9

-0,1

-0,2

deflyator

%

22,0

40,0

-12,9

0,1

-15,3

0,4

0,7

payı (ÜDM-də)

%

49,7

52,4

43,4

38,6

33,7

31,4

29,4

4. Qeyri-neft
sektoru, ÜDM,
bazar qiymətləri
ilə
real artım tempi

mln AZN

21363,8

24371,0

29092,3

34405,6

38209,7

42547,5

46964,1

%

7,8

9,4

9,6

11,7

7,7

6,8

6,6

deflyator

%

6,4

4,3

8,9

5,9

3,1

4,3

3,5

payı (ÜDM-də)

%

50,3

47,6

56,6

61,4

66,3

68,6

70,6

min AZN

25607,0

30633,5

34458,8

39732,4

44336,4

48944,8

53546,1

real artım tempi

illik, %

7,2

10,9

7,4

9,1

6,1

6,1

5,0

6. Əhalinin
xərcləri
real artım tempi

min AZN

19251,5

22367,1

24842,2

28496,1

31317,7

34140,5

36872,3

illik, %

4,6

7,7

6,1

8,5

4,5

4,8

3,6

7. Orta aylıq
əmək haqqı
real artım tempi

AZN

331,5

363,1

401,7

440,3

477,8

518,3

562,7

%

5,2

1,5

5,7

3,9

3,3

4,3

4,2

1. ÜDM bazar
qiymətləri ilə
real artım tempi
deflyator

5. Əhalinin
gəlirləri
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8. İnflyasiya
(İQİ, orta illik)

%

5,7

7,9

4,7

5,7

5,2

4,2

4,0

Ümumi daxili məhsulda qeyri-neft sektorunun xüsusi çəkisi 61,4 faiz həddində
proqnozlaşdırılır ki, bu da 2011-ci ilin yekununa nisbətən 13,8 faiz, 2012-ci ilin proqnozuna
nisbətən 4,8 faiz çoxdur. Özəl sektorun ümumi daxili məhsulda payı 83,1 faiz həddində nəzərdə
tutulur.

%

ÜDM-in tərkibində neft və qeyri-neft sektorunun xüsusi çəkisi (%-lə)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

68,5

31,5

68,9

31,1

69,9

30,1

68,7

31,3

55,9

44,1

46,2

53,8

Neft ÜDM

45,7

54,3

44,6

55,4

54,9

45,1

44,4

55,6

47,6

52,4

56,6

61,4

43,4

38,6

Qeyri-neft ÜDM

2013-cü il üzrə ümumi daxili məhsulun sahə strukturunda sənayenin payı (ümumi daxili
məhsulun 41,4 faizi) daha yüksək qiymətləndirilir ki, bunun da əsasını neft və qaz sənayesi
(ümumi daxili məhsulun 36,7 faizi) təşkil edir.
Cari ilin yanvar-iyul aylarında inflyasiya ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 2,0 faiz, o
cümlədən ərzaq məhsulları üzrə 2,3 faiz, qeyri-ərzaq malları üzrə 1,3 faiz, xidmətlər üzrə isə 1,6
faiz təşkil etmişdir. Beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının proqnozlarına görə 2012-ci ildə
Azərbaycanda inflyasiyanın təkrəqəmli olacağı gözlənilir. Beynəlxalq Valyuta Fondunun son
hesabatına əsasən 2012-ci ildə Azərbaycanda orta illik inflyasiyanın 5,6 faiz təşkil edəcəyi
proqnozlaşdırılır ki, bu da Müstəqil Dövlətlər Birliyi və İnkişaf etməkdə olan ölkələrlə
müqayisədə müvafiq olaraq 1,5 və 0,7 faiz bəndi aşağıdır.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin proqnozlarına əsasən 2012-ci ilin sonuna inflyasiyanın 4,7
faiz, 2013-cü ildə isə 5,7 faiz həcmində olacağı gözlənilir.
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İlin ilk yarısında Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 44,0 milyard ABŞ dollarını
ötmüşdür ki, bu da ölkə iqtisadiyyatının xarici böhranın təsirlərinə qarşı dayanıqlılığını artırır.
Strateji valyuta ehtiyatları, mlrd. ABŞ dolları
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2013-cü ildə əhalinin gəlirlərinin cari ilin gözləniləninə nisbətən real ifadədə 9,1 faiz
artaraq 39,7 mlrd. manat, əhalinin xərclərinin isə 8,5 faiz artaraq 28,5 mlrd. manat təşkil edəcəyi
proqnozlaşdırılır.
Əhalinin gəlirləri (mlrd. manat)
40
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Yoxsulluq səviyəsi (%)
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Proqnozlara əsasən 2013-cü ildə neft hasilatının 40,8 mln. ton, təbii qaz hasilatının isə 28,8
mlrd m3 olacağı gözlənilir.
Neft və təbii qaz hasilatı
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Neft hasilatı (mln.ton)

Təbii qaz hasilatı (mln. kubmetr)

Növbəti ildə ölkə iqtisadiyyatına 18,0 mlrd. manat və ya cari ilə nisbətən 17,3 faiz çox
investisiyanın yönəldiləcəyi proqnozlaşdırılır. Daxili investisiyaların ümumi investisiyalardakı
xüsusi çəkisi 71,0 faiz, xarici investisiyaların payı isə 29,0 faiz həddində gözlənilir.
Cəlb edilən investisiyaların 69,4 faizinin qeyri-neft sektoruna yönəldilməsi
proqnozlaşdırılır.
Növbəti ildə dövlət investisiyaları 9,7 mlrd. manat olmaqla ümumi investisiyalarda
üstünlük təşkil edəcəkdir. Qeyri-dövlət investisiyalarının ümumi investisiyalardakı payı 46,1
faizi (8,3 mlrd. manat) həddinə çatacaqdır.
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İqtisadiyyata cəmi investisiya qoyuluşu (mln.manat)

Qeyri-neft sektoruna investisiyalar

Neft sektoruna investisiyalar

2012-ci ilin yanvar-iyul aylarının yekunlarına əsasən ölkəmizin ticarət əməliyyatlarının
həcmi 19,4 mlrd. ABŞ dolları təşkil etmişdir. Bu, ötən ilin eyni dövründəkindən 5,9 faiz azdır.
Xarici ticarət dövriyyəsinin azalması xam neft ixracının azalması ilə bağlıdır.
Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına əsasən ilin əvvəlindən ixracın həcmi 14,0 mlrd.
ABŞ dollarından çox olmuşdur ki, bu da 2011-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9,0 faiz azdır.
Xam neft 12,1 mlrd ABŞ dolları, neft məhsulları 697,4 mln. ABŞ dolları, təbii qazın ixracı 340
mln. ABŞ dolları təşkil etmişdir.
Yanvar-iyul aylarında Azərbaycanda idxalın həcmi 5,3
mlrd. ABŞ dolları olmuşdur ki, bu da 2011-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3,47 faiz çoxdur.
İdxal mallarının 20,6 faizi dövlət sektorunun payına düşmüşdür.
Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu 8,8 mlrd. ABŞ dolları təşkil
etmişdir.
Tədiyyə balansı metodologiyasına əsasən 2013-cü ildə 30,0 mlrd. ABŞ dolları həcmində
mal ixracı proqnozlaşdırılır. Proqnozlara əsasən ümumi ixracın əsasını 92,2 faizi olmaqla neft və
qaz sektoru təşkil edəcəkdir.
2013-cü ildə 10,6 mlrd. ABŞ dolları həcmində mal idxalı proqnozlaşdırılır ki, bunun da 8,9
mlrd. ABŞ dolları və ya 84,2 faizi qeyri-neft sektorunun payına düşür.
Ticarət balansı (mln.ABŞ dolları)
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2012-ci ilin geridə qalan dövründə dünyada iqtisadi artım
zəifləmiş, avrozonada sənaye istehsalı son 3 ilin ən aşağı həddinə
çatmışdır. Qlobal artımın səngiməsi əsasən avrozonada iqtisadi
problemlərin dərinləşməsi səbəbindən baş vermişdir. Böhran
meyillərinin güclənməsi biznes mühitinin pisləşməsinə, investisiya
fəaliyyətinin aşağı düşməsinə səbəb olmuş, iş yerlərinin sayı
azalmışdır. Avrozonada borc böhranının davam etməsi bütün
dünya, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları və Çin Xalq
Respublikasının iqtisadiyyatına öz təsirini göstərmişdir. Həmçinin cari
ilin birinci rübünün sonunda daha kəskin şəkildə hiss olunan neftin
qiymətinin artması Amerika Birləşmiş Ştatlarının neftdən asılı sənaye
sahələrində istehsalın azalmasına səbəb olmuşdur.
Əksər inkişaf etmiş dövlətlərdə, eləcədə avrozonada iqtisadi
böhranın müşahidə olunmasına və dünya bazarında neftin qiymətindəki
qeyri-sabitliyə baxmayaraq Azərbaycan iqtisadiyyatı öz stabilliyini
qorumuş və ölkə iqtisadiyyatında inkişaf davam etmişdir.
İqtisadi aktivliyin dövlət tərəfindən dəstəklənməsi iqtisadiyyatın
inkişaf dinamikasına müsbət təsir göstərmiş, xaricdən gələn müəyyən
inflyasiya meyllərinə baxmayaraq ölkədə inflyasiya birrəqəmli
səviyyədə saxlanılmaqla makroiqtisadi sabitlik qorunur.
Azərbaycanda müşahidə olunan stabil iqtisadi inkişaf beynəlxalq
qurumların hesabatlarında da öz əksini tapmaqdadır.
Dünya İqtisadi Forumunun hazırladığı “2012-2013-cü illərdə
Qlobal Rəqabətqabiliyyətlilik hesabatı”nda Azərbaycan iqtisadiyyatı
rəqabət qabiliyyətinə görə əvvəlki hesabatdakı mövqe ilə müqayisədə
daha 9 pillə irəliləyərək dünya sıralamasında 144 ölkə arasında 46-cı yerdə qərarlaşmış və
Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri arasında öz liderliyini daha da möhkəmləndirmişdir. Son
hesabatda Azərbaycan makroiqtisadi vəziyyət meyarı üzrə daha yüksək mövqeyə (18-ci yer)
layiq görülmüşdür.
Dünya Bankının “Doing-Business-2012” hesabatına əsasən, Azərbaycan əvvəlki illə
müqayisədə 3 pillə irəliləyərək dünya üzrə 183 ölkə arasında 66-cı yeri tutmuşdur. Hesabatda
Azərbaycanın ən çox uğur qazandığı bölmələrdən biri biznesə başlamaqla bağlı bölmə olmuşdur.
Azərbaycan bu bölmə üzrə 18-ci yerdə qərarlaşmışdır.
Cari ildə “Moody’s” Beynəlxalq Reytinq Agentliyi Azərbaycan Respublikasının
uzunmüddətli yerli və xarici valyutada reytinqini investisiya səviyyəsinə yüksəltmiş, “Fitch”
Beynəlxalq Reytinq Agentliyi isə Azərbaycan Respublikasının uzunmüddətli yerli və xarici
valyutada reytinqini “BBB-” investisiya səviyyəsində bir daha təsdiqləmişdir. Beləliklə,
dünyanın nüfuzlu reytinq agentlikləri tərəfindən Azərbaycan Respublikasının kredit reytinqi
investisya səviyyəsinədək qaldırılmışdır. Beləki, “Fitch” beynəlxalq reytinq agentliyi 2010-cu
ildə, “Standard & Poor’s” beynəlxalq reytinq agentliyi 2011-ci ildə və nəhayət “Moody’s”
beynəlxalq reytinq agentliyi isə cari ilin aprel ayında Azərbaycan Respublikasının reytinqini
investisiya səviyyəsinə yüksəltmişdir.
Azərbaycanın reytinqinin investisya səviyyəsinə qaldırılması ölkənin son illərdə neftən
daxil olan gəlirlər hesabına maliyyə gücünün əhəmiyyətli dərəcədə artmasını, qeyri-neft
sektorunda gedən surətli inkişafı və ölkənin istənilən iqtisadi, habelə geosiyasi risklərə
dayanıqlılığını əks etdirir. Əvəlki illərdə aparılan uğurlu siyasətin davamı olaraq 2013-cü ildə də
əsas iqtisadi məqsəd milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi, qeyri-neft
sektorunun surətli inkişafı, sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, ölkə iqtisadiyyatının diversifikaiyası
və əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsini təmin etməkdən ibarətdir. Son illərdə
sənayeləşmə proqramının nəticəsi olaraq cari ilin birinci yarısında qeyri-neft sənayesinin inkişafı
8,3 faiz təşkil etmişdir.
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2.

Büdcə - vergi siyasətinin əsas istiqamətləri

2013-cü 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.
2013-2016-cı illər üçün Azərbaycan
Respublikasının büdcə-vergi siyasəti
ölkənin iqtisadi siyasətinin tərkib hissəsi olmaqla iqtisadiyyatın prioritet sahələrinin
modernləşməsinə və onun effektivliyinin, uzunmüddətli dayanıqlılığının təmin edilməsinə,
investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasına, dünya maliyyə böhranının səngimədiyi
şəraitdə əhalinin yaşayış səviyyəsinin artırılmasına yönəldilmişdir.
Ölkədəki makroiqtisadi mühitə uyğun olaraq 2013-cü ildə də büdcə-vergi siyasətini
istiqamətləndirən makroiqtisadi göstəricilər orta və uzunmüddətli perspektivdə dövlət büdcəsi
gəlirlərinin stabilləşdirilməsini, qeyri-neft sektoru və digər real mənbələr hesabına büdcəyə əlavə
daxilolmaların müəyyən edilməsini, xərclərin əsas prioritetlərindən olan dövlətin müdafiə
potensialının daha da artırılması, iqtisadi, enerji, nəqliyyat, ərzaq, ekoloji və humanitar
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, sahibkarlığın və kənd təsərrüfatının intensiv şəkildə inkişafının
stimullaşdırılması, əhalinin maddi-rifah halının, gəlirlərinin və məşğulluq səviyyəsinin
yüksəldilməsi və digər dövlət tədbirləri üçün maliyyə imkanlarının yaradılmasını özündə əks
etdirir.
Ortamüddətli perspektivdə ölkənin makroiqtisadi göstəricilərinin sabit artımına, qeyri-neft
sektorunun dayanıqlı inkişafına, maliyyə intizamının gücləndirilməsinə və şəffaflığının daha da
artırılmasına nail olmaq əsas məqsədlərdəndir.
2013-cü ildə ölkənin uzunmüddətli iqtisadi strategiyanın tərkib hissəsi olaraq
büdcə gəlirlərinin xammal amilindən asılılığının mərhələlərlə azaldılması,
qeyri-neft və xammal satışı hesabına əldə edilən gəlirlərin sahibkarlıq
subyektinin, biznes mühitinin, aqrar sektorun və digər sahələrin inkişafı
hesabına formalaşacaq vergi və rüsumlar hesabına tamamlanması, ölkə
iqtisadiyyatının tənzimlənməsində və çevik idarə olunmasında dövlət
büdcəsinin rolunun artırılması və qarşıya qoyulan sosial və investisiya
proqramlarının yetərli icrası mühüm vəzifələr sırasındadır.
Büdcə xərclərinin daha çox ölkənin iqtisadi inkişafına təsir edən faktora çevrilməsi üçün
struktur islahatların davam etdirilməsi, maliyyə təminatı dövlət və icmal büdcələrin vəsaiti
hesabına həyata keçirilən sosial və investisiya layihələrinin, iri maliyyə tutumlu əsaslı alışların
və xidmətlərin iqtisadi-maliyyə əsaslandırılmasının optimallaşdırılması və bu layihələrin
gələcəkdə əlavə maliyyə öhdəliklərinin yaratmaması üçün qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi
qarşıda duran vəzifələrdəndir.
Kənd təsərrüfatının intensiv inkişafı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən toxum istehsalının
artırılması və kənd təsərrüfatı məhsullarının saxlanılması üçün soyuducu anbarların, meliorasiya
və suvarma sistemləri qurğularının şəbəkəsinin genişləndirilməsi üçün maliyyə təminatı
yaratmaq ortamüddətli dövrdə hökümətin qarşısında qoyulmuş prioritet vəzifələrdəndir.

9

2013-cü ilin dövlət və icmal büdcələrinin layihələrinin təqdimatı

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.
Regionların sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilmək və balanslaşdırılmış inkişafa nail
olunmaq, respublikanın rayon və şəhərlərinin yerli gəlirlərini və xərclərini artırılmaq diqqətdə
olacaqdır.
Ortamüddətli dövrdə ölkənin daxili resurslarının payının artırılması hesabına iqtisadiyyata
daha çox sərmayə qoyulması, mərhələlərlə potensial xərclərin orta və uzunmüddətli dövrləri
əhatə edən proqramlar və son nəticəyə söykənən prinsiplər 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
ictimai və dövlət nəzarətinin daha da artırılması qarşıda duran mühüm vəzifələrdəndir.
2013-cü ildə monetar və büdcə-vergi
gücləndirilməsi diqqət mərkəzində olacaqdır.

siyasətin

koordinasiyasının

Büdcə qanunvericiliyinin ölkənin iqtisadi islahatlarının tələblərinə uyğun
təkmilləşdirilməsi, iqtisadi siyasət, proqnozlaşdırma və dövlət büdcəsi layihəsinin tərtibində
əlaqələrin möhkəmləndirilməsi, açıq büdcə göstəricilərinin (indeksinin) yaxşılaşdırılması
istiqamətində işlərin davam etdirilməsi ortamüddətli dövr üçün qarşıda duran vəzifələr
sırasındadır.
Ölkənin ortamüddətli iqtisadi və sosial inkişaf proqnozuna uyğun olaraq maliyyə
siyasətinin həyata keçirilməsi üçün 2013-cü ildə büdcə-vergi siyasəti üzrə aşağıdakı tədbirlərin
reallaşdırılması nəzərdə tutulur.

Gəlirlər üzrə
 Vergi daxilolmalarının yığım əmsalını artırmaq;
 Vergi borclarının ləğv edilməsi və vergidən yayınmaların qarşısının alınması
istiqamətində tədbirləri gücləndirmək;
 Əlavə dəyər vergisinin hesablanması qaydasını təkmilləşdirmək;
 Mülkiyyət və yol vergilərinin dərəcələrini optimallaşdırmaq;
 Sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin uçotunu təkmilləşdirmək;
 Əməkhaqqından tutulan gəlir vergisinin azaldılması və vergitutulmayan
məbləğini yaşayış minimumuna yaxınlaşdırılması istiqamətində işləri davam
etdirmək;
 Dövlət torpaqlarının icarəyə verilməsindən əldə olunan gəlirlərin büdcəyə
daxilolma əmsalını artırmaq;
 Vergi ödəyicilərinin hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində tədbirləri davam
etdirmək;
 Dövlət rüsumunun dərəcələrinin göstərilən xidmətlərin xərclərinə müvafiq
müəyyən etmək;
 Respublikanın şəhər və rayonları üzrə yerli gəlir və xərclərin tarazlaşdırılması
istiqamətində işləri davam etdirmək.

Xərclər üzrə
 Makroiqtisadi sabitliyin təmin olunması ilə ümumi daxili məhsulda dövlət
büdcəsi xərclərinin xüsusi çəkisini müəyyən etmək;
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 Xərclərin büdcə təşkilatlarının sifarişləri və ölkənin makroiqtisadi bazası
çərçivəsində tərtibi işlərinin təkmilləşdirilməsini davam etdirmək;
 Yeni dövlət proqram və tədbirlərinin ortamüddətli büdcə xərcləri ilə
uzlaşdırılmasına nail olmaq;
 Xərclərin investisiya və sosial yönümlüyünə üstünlük verməklə, sosial siyasətin
ardıcıl həyata keçirilməsini davam etdirmək və qarşıya qoyulmuş sosial
öhdəlikləri yerinə yetirmək;
 Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar üzrə adambaşına maliyyələşdirmə
prinsipinə keçidi, xərclərin son nəticəyə əsaslanan məqsədli proqramlar əsasında
tərtibi və səmərəlik əsasında dövlət büdcəsi xərclərinin strukturunda optimal
nisbəti formalaşdırmak;
 Ölkə iqtisadiyyatının, ayrı-ayrı dövlət orqanlarının fəaliyyətini stimullaşdıran,
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;
 Təhsil, səhiyyə, sosial sığorta və sosial yardım sistemi, idman və mədəniyyət
sahələrində islahatları davam etdirmək, onların prioritet inkişaf istiqamətlərini
stimullaşdırmaq;
 Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərinin strukturunu daha da təkmilləşdirməklə
sosial və istehsal infrastrukturlu obyektlərin tikintisinə və bərpasına üstünlük
vermək, vəsaitdən istifadənin səmərəliliyini artırmaq;
 Ekoloji tədbirləri, alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinin yaradılması
üçün dövlətin maliyyə dəstəyini davam etdirmək;
 Dövlət borclarının idarə olunmasında səmərəliliyi daha da artırmaq, dövlət
borcunun iqtisadi dayanıqlığının təhlilini təmin etmək, dövlət zəmanəti ilə kredit
alan təşkilatların maliyyə fəaliyyətinə nəzarəti gücləndirmək, kreditlərə xidmət
xərclərinin həmin təşkilatların vəsaitləri hesabına həyata keçirilməsi işini davam
etdirmək;
 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;
 Dövlət büdcəsi kəsirinin idarə olunan səviyyədə saxlanılmasına nail olmaq.
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3.

İcmal və dövlət büdcələrinin proqnoz göstəriciləri
3.1 İcmal büdcənin göstəriciləri

Ölkə iqtisadiyyatında mühüm maliyyə təminatı rolunu oynayan dövlət və icmal
büdcələrdə risklərin qarşısının alınması, aparılan iqtisadi islahatların nəticəsi olaraq ölkə
iqtisadiyyatında qeyri-neft sektorundan daxilolmaların artırılması istiqmətində tədbirlərin
görülməsi 2013-cü ildə qarşıda duran vəzifələrdəndir.
Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin yığım əmsalının artırılması, mülkiyyət və yol vergilərinin
dərəcələrinin optimallaşdırılması, əməkhaqqından gəlir vergisinin vergi tutulmayan məbləğinin
yaşayış minimumuna yaxınlaşdırılması, müxtəlif vergi növləri üzrə vergi bazasının
genişləndirilməsi və vergidən yayınmaların qarşısının alınması istiqamətində işlər növbəti illərdə
də davam etdiriləcəkdir.

İCMAL
BÜDCƏ

Dövlət
büdcəsi
19 810,0
mln AZN

Dövlət Neft
Fondu
13 599,3 mln
AZN

Dövlət Sosial
Müdafiə
Fondu

2 632,7 mln
AZN

Xarici
kreditlər
1 300,0 mln.
AZN

Naxçıvan
MR-nın
büdcəsi
332,7 mln
AZN

Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il icmal büdcəsinin göstəriciləri aşağıdaki kimi
nəzərdə tutulmuşdur:
 Gəlirlər:
 Xərclər:

20 723,7 mln. manat
(2012-ci ilə nisbətən 1122,9 mln. manat və ya 5,1 faiz, 2011ci ilin icrasına nisbətən 2502,0 mln. manat və ya 10,8 faiz az)
24 460,1 mln. manat
(2012-ci ilə nisbətən 3551,3 mln. manat və ya 17 faiz, 2011-ci ilin
icrasına nisbətən 6 919,4 mln. manat və ya 39,4 faiz çox)

 Kəsir:

3 736,4 mln. manat
İcmal büdcənin gəlirləri

Dövlət büdcəsinin gəlirləri
Naxçıvan MR-nın büdcəsinin gəlirləri

19 154,0 mln. manat
(2012-ci ilə nisbətən 2116,0 mln. manat və ya 12,4 faiz, 2011-ci
ilin icrasına nisbətən 3453,3 mln. manat və ya 22,0 faiz çox)

332,7 mln. manat
(2012-ci ilə nisbətən 27,3 mln. manat və ya 8,9 faiz çox).
Gəlirlərin 55,0 mln. manatını və ya 16,5 faizini NMR-nın öz
gəlirləri, 277,7 mln.manatını və ya 83,5 faizini dövlət
büdcəsindən verilən dotasiya təşkil edir.
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Dövlət Neft Fondunun büdcəsinin gəlirləri
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsinin
gəlirləri

11 818,8 mln. manat
(2012-ci ilə nisbətən 1 903,0 mln. manat və ya 13,9 faiz, 2011ci ilin icrasına nisbətən 3809,6 mln. manat və ya 24,4 faiz az)

2 632,7 mln. manat
(2012-ci ilə nisbətən 178,4 mln. manat və ya 7,3 faiz, 2011-ci
ilin icrasına nisbətən 472,4.mln. manat və ya 21,9 faiz çox)

İcmal büdcənin xərcləri
Dövlət büdcəsinin xərcləri
Naxçıvan MR-nın büdcəsinin xərcləri
Dövlət Neft Fondunun büdcəsinin xərcləri
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsinin
xərcləri

19 810,0 mln. manat
(2012-ci ilə nisbətən 2138,0 mln. manat və ya 12,1 faiz, 2011ci ilin icrasına nisbətən 4 412,5 mln. manat və ya 28,7 faiz çox)

332,7 mln. manat
(2012-ci ilə nisbətən 27,3 mln. manat və ya 8,9 faiz çox)

13 599,3 mln. manat
(2012-ci ilə nisbətən 2921,8 mln. manat və ya 27,4 faiz, 2011-ci
ilin icrasına nisbətən 4 049,8 mln. manat və ya 42,4 faiz çox)

2 632,7 mln. manat
(2012-ci ilə nisbətən 178,4 mln. manat və ya 7,3 faiz, 2011ci ilin icrasına nisbətən 507,6 mln. və ya 23,9 faiz çox)

Xarici kreditlər hesabına - 1 300,0 mln. manat
maliyyələşən layihələr
(2012-ci ilə nisbətən 172,6 mln. manat və ya 11,7 faiz az,
üzrə xərclər
2011-ci ilin icrasına nisbətən 569,3 mln. və ya 77,9 faiz çox)
2013-cü ilin icmal büdcəsinin gəlir və xərclərindən aşağıda qeyd olunan məbləğlər
çıxarılır:
 11350,0 mln. manat (Dövlət Neft Fondundan ediləcək transfert);
 277,7 mln. manat (dövlət büdcəsindən Naxçıvan MR-na verilən dotasiya);
 1077,0 mln. manat (dövlət büdcəsindən Dövlət Sosial Мüdafiə Fonduna verilən transfert);
510,0 mln. manat (dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların Dövlət Sosial Мüdafiə
Fonduna ayırmaları).

Qeyd:

3.2 Dövlət büdcəsinin əsas göstəriciləri
ət 2013-cü ildə dövlət büdcəsinin gəlirləri ÜDM-in 34,2 faizini təşkil etməklə 19 154,0 mln.
manat manat, dövlət büdcəsinin xərcləri isə ÜDM-in 35,3 faizini təşkil etməklə 19 810,0
mln. manat həcmində proqnozlaşdırılır.
Azərbaycan Respublikasının 2012-ci və 2013-ci illər üzrə dövlət büdcəsinin göstəriciləri
2012 (proqnoz)

2013 (proqnoz)

2013/2012
faizlə

Gəlirlər

mln.
manat
17 038,0

ÜDM-də
xüsusi çəkisi
33,2

mln.
manat
19 154,0

ÜDM-də
xüsusi çəkisi
34,2

+ 12,4

Xərclər

17 672,0

34,4

19 810,0

35,3

+12,1

Büdcə kəsiri

-634 ,0

1,2

-656,0

1,1

-
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3.3 Dövlət büdcəsinin gəlirləri
 2013-cü il dövlət büdcəsinin gəlirləri 19 154,0 mln. manat proqnozlaşdırılır ki,
bu da 2012-ci illə müqayisədə 2 116,0 mln. manat və ya 12,4 faiz, 2011-ci ilin
faktiki icrasına nisbətən 3 453,3 mln. manat və ya 22,0 faiz çoxdur.
Gəlirlər
(mln
manatla)

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

6 400,0

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

783,0
2279,0
1 776,0
511,0
116,0
31,0
35,0
121,0
117,0
115,0
6,0
370,0

Dövlət Gömrük Komitəsi üzrə

1 380,0

2.1
2.2
2.3
2.4
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Vergilər Nazirliyinin xətti ilə dövlət büdcəsinə 6400,0 mln. manat daxilolma
proqnozlaşdırılır ki, bunun da 3760,0 mln. manatı və ya 58,8 faizi qeyri-neft sektorunun, 2640,0
mln. manatı və ya 41,2 faizi isə neft sektorunun payına düşür.
Vergilər Nazirliyinin xətti ilə daxilolmaların proqnozu 2011-ci il üzrə faktiki
daxilolmalara nisbətən 928,1 mln. manat və ya 17,0 faiz, cari ilin proqnozu ilə müqayisədə 488,4
mln. manat və ya 8,3 faiz çox, qeyri-neft sektoru üzrə isə müvafiq olaraq 879,7 mln. manat və ya
30,5 faiz, 480,0 mln. manat və ya 14,6 faiz çoxdur.
Vergilər Nazirliyi üzrə dövlət büdcəsinə daxilolmalar, mln. manat
Neft gəlirləri

Qeyri-neft gəlirləri
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Rayon və şəhərlərin vergi potensialının artırılması, onların ərazilərində fəaliyyət göstərən
və mərkəzləşmiş qaydada vergi uçotunda olan vergi ödəyicilərinin dövlət büdcəsinə ödəyəcəkləri
vergi və digər ödənişlərin 2013-cü ildə tam (mənfəət vergisi istisna olmaqla) məbləğdə rayon və
şəhərlərin yerli gəlirlərinə daxil edilməsi nəzərdə tutulur. Bu regionların inkişafı və iqtisadi
durumu haqqında real vəziyyəti qiymətləndirməyə imkan verməklə yanaşı, onların mərkəzdən
iqtisadi asılılığının tədricən azalmasına imkan verəcəkdir. Bunun nəticəsidir ki, 2013-cü ildən
Sumqayıt şəhəri və Abşeron rayonu ilə bərabər, Şirvan şəhərinin yerli gəlirləri xərclərini tam
ödəyəcəkdir.
2013-cü ildə Bakı şəhəri istisna olmaqla respublikanın digər rayon və şəhərləri üzrə gəlirlər
(“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun gəlirləri ilə birlikdə) 515,0 mln. manat
proqnozlaşdırılır ki, bu da cari ilin proqnozu ilə müqayisədə isə 100,6 mln. manat və ya 24,3 faiz
çoxdur. “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun gəlirləri nəzərə alınmadıqda
respublikanın digər rayon və şəhərləri üzrə yerli gəlirlər 485,9 mln. manat proqnozlaşdırılır ki,
bu da cari ilin proqnozu ilə müqayisədə isə 108,7 mln. manat və ya 28,8 faiz çoxdur.
Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə təmin edilən vəsaitin dövlət büdcəsində xüsusi
çəkisinin 7,2 faiz, toplanacaq vergi və rüsumlar üzrə daxilolmanın 1380,0 mln. manat olacağı
nəzərdə tutulur ki, bu da 2011-ci ilin faktiki icrası ilə müqayisədə 238,5 mln. manat və ya 20,9
faiz, 2012-ci ilin proqnozu ilə müqayisədə isə 180,0 mln. manat və ya 15,0 faiz çoxdur. 2013-cü
ildə Dövlət Gömrük Komitəsi üzrə mədaxil proqnozunun ümumi daxili məhsulda xüsusi çəkisi
2,5 faiz təşkil edir.
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən dövlət mülkiyyətində olan əmlakın icarəyə
verilməsindən dövlət büdcəsinə 5,0 mln. manat daxilolmanın təmin ediləcəyi gözlənilir ki, bu da
2012-ci ilin təsdiq olunmuş proqnozu ilə eyni səviyyədədir.
2013-cü il ərzində Dövlət Neft Fondundan dövlət büdcəsinə transfertin məbləğinin
11350,0 mln. manat olacağı proqnozlaşdırılır.
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Fiziki şəxslərin gəlir vergisi
Fiziki şəxslərin gəlir vergisi Vergilər Nazirliyinin xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin edilən
gəlirlərin 12,2 faizini təşkil etməklə 783,0 mln. manat daxilolma proqnozlaşdırılır ki, bu da
2011-ci illə müqayisədə 67,3 mln. manat və ya 9,4 faiz, 2012-ci ilin proqnozu ilə müqayisədə
33,0 mln. manat və ya 4,4 faiz çoxdur.
Fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə daxilolmaların dinamikası ( mln.manatla)
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Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi
Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi üzrə daxiloma Vergilər Nazirliyinin xətti ilə dövlət
büdcəsinə təmin edilən gəlirlərinin 35,6 faizini təşkil etməklə 2279,0 mln. manat
proqnozlaşdırılır ki, bunun da 1150,0 mln. manatını neft-qaz sahəsində hasilatın pay bölgüsü
sazişləri üzrə podratçı tərəflərin mənfəət vergisi məbləği təşkil edir. Neft-qaz sahəsində hasilatın
pay bölgüsü sazişləri üzrə podratçı tərəflərin mənfəət vergisinin 2011-ci ilin faktına nisbətən
azalması növbəti ildə neft hasilatının aşağı düşməsi və neftin ixrac qiymətinin 1 barrelinin 100
ABŞ dolları ilə hesablanmasıdır.
Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi 2011-ci ilin faktiki icrası ilə müqayisədə 145,0 mln.
manat və ya 6,8 faiz, 2012-ci ilin proqnozu ilə müqayisədə 29,0 mln. manat və ya 1,3 faiz çox
proqnozlaşdırılır.
Mənfəət vergisi üzrə daxilolmaların dinamikası (mln.manatla)
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Əlavə Dəyər Vergisi
Əlavə dəyər vergisi üzrə 2768,6 mln. manat daxilolma nəzərdə tutulmuşdur ki, bunun
1776,0 mln. manatı və ya 64,1 faizi vergi, 992,6 mln. manatı və ya 35,9 faizi isə gömrük
orqanlarının payına düşür. Vergilər Nazirliyi tərəfindən toplanan əlavə dəyər vergisi 2011-ci ilin
faktı ilə müqayisədə 388,3 mln. manat və ya 28,0 faiz, 2012-ci ilin proqnozu ilə müqayisədə
293,2 mln. manat və ya 19,8 faiz çox, gömrük orqanlarının xətti ilə toplanan əlavə dəyər vergisi
isə 2011-ci ilin faktı ilə müqayisədə 157,6 mln. manat və ya 18,9 faiz çox, 2012-ci ilin proqnozu
ilə müqayisədə 114,6 mln. manat və ya 13,1 faiz çoxdur. Əlavə dəyər vergisi üzrə daxilolmaların
büdcə gəlirlərində xüsusi çəkisi (Dövlət Neft Fondundan transfertlər istisna olmaqla) 35,5 faiz,
Ümumi daxili məhsulda xüsusi çəkisi isə 4,9 faiz təşkil edir.
Əlavə Dəyər Vergisi üzrə daxilolmaların dinamikası (mln.manatla)
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Mülkiyyətdən (əmlak və torpaq) vergilər
Növbəti il üçün əmlak vergisi üzrə 116,0 mln. manat daxilolma proqnozlaşdırılır ki, bu da
2011-ci ilin faktı ilə müqayisədə 12,1 mln. manat və ya 11,6 faiz, 2012-ci ilin proqnozu ilə
müqayisədə isə 14,0 mln. manat və ya 13,7 faiz çoxdur.
Torpaq vergisi üzrə 31,0 mln. manat daxilolma proqnozlaşdırılır ki, bu da cari ilin
proqnozu ilə müqayisədə 3,0 mln. manat və ya 10,7 faiz çoxdur.
Əmlak və torpaq vergisi üzrə daxilolmaların dinamikası (faizlə)
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Aksiz vergisi
Aksiz vergisi 2013-cü il dövlət büdcəsi gəlirlərinin (Dövlət Neft Fondundan transfertlər
istisna olmaqla) 7.6 faizini təşkil etməklə 594,0 mln. manat proqnozlaşdırılır ki, bunun da 511,0
mln. manatının Vergilər Nazirliyi, 83,0 mln. manatının isə Dövlət Gömrük Komitəsi vasitəsi ilə
təmin olunacağı gözlənilir. Aksiz vergisi 2011-ci ilin faktı ilə müqayisədə 113,8 mln. manat və
ya 23,7 faiz, 2012-ci ilin təsdiq olunmuş proqnozu ilə müqayisədə 60,4 mln. manat və ya 11,3
faiz çoxdur. Vergilər Nazirliyi üzrə proqnozlaşdırılan aksiz vergisi 2011-ci ilin faktı ilə
müqayisədə 93,6 mln. manat və ya 22,4 faiz çox, 2012-ci ilin proqnozu ilə müqayisədə 56,4 mln.
manat və ya 12,4 faiz çoxdur. Gömrük orqanları üzrə proqnozlaşdırılan aksiz vergisi 2011-ci ilin
faktı ilə müqayisədə 20,8 mln. manat və ya 32,3 faiz çox, 2012-ci ilin proqnozu ilə müqayisədə
4,0 mln. manat və ya 5,1 faiz çoxdur.
Aksiz vergisi üzrə daxilolmaların dinamikası (mln.manat)
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Aksiz

Mədən vergisi
Növbəti il üçün mədən vergisi üzrə 121,0 mln. manat daxilolma nəzərdə tutulmuşdur ki, bu
da 2011-ci ilin faktı ilə müqayisədə 8,8 mln. manat və ya 6,8 faiz, 2012-ci ilin proqnozuna
nisbətən 4,2 mln. manat və ya 3,4 faiz azdır. Bu daxilolmanın əvvəlki illərlə müqayisədə aşağı
düşməsinin səbəbi Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən hasil olunan xam neftin həcminin azalmasıdır.
Mədən vergisi üzrə daxilolmaların dinamikası (mln.manat)
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Yol vergisi
Yol vergisi üzrə 2013-cü il üzrə vergi orqanlarının xətti ilə 35,0 mln. manat, gömrük
orqanlarının xətti ilə isə 19,0 mln. manat olmaqla ümumilikdə 54,0 mln. manat nəzərdə
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tutulmuşdur ki, bu da 2011-ci ilin faktı ilə müqayisədə 13,7 mln. manat və ya 34,0 faiz çox, cari
ilin təsdiq olunmuş proqnozu ilə müqayisədə 15,0 mln. manat və ya 38,5 faiz çoxdur.

Yol vergisi üzrə daxilolmaların dinamikası (mln.manat)
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Sadələşdirilmiş vergi
Sadələşdirilmiş vergi üzrə 117,0 mln. manat daxilolma proqnozlaşdırılır ki, bu da 2011-ci
ilin faktı ilə müqayisədə 16,6 mln. manat və ya 16,5 faiz, cari ilin təsdiq olunmuş proqnozuna
nisbətdə isə 7,0 mln. manat və ya 6,4 faiz çoxdur.
Sadələşdirilmiş vergi üzrə daxilolmaların dinamikası (mln.manat)
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2013-cü ildə sair daxilolmalar üzrə 19,0 mln. manat nəzərdə tutulur ki, bunun da
açıqlaması aşağıdakı kimidir:
- Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fonduna Bərpa edilməsi üzrə daxilolmalar
6,2 mln. manat;
- büdcədən verilən kreditlər üzrə 4,3 mln. manat (2,0 mln. manatı Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi,
2,3 mln. manatı “Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti);
-dövlət zəmanəti ilə kredit təşkilatlarından alınmış kreditlər üzrə daxilolmalar 2,7 mln.
manat;
-səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər üzrə daxilolmalar 2,0
mln. manat;
-Gürcüstan Respublikasına verilmiş kredit üzrə 0,8 mln. manat, aksiz markalarının
satışından 3,0 mln. manat.
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3.4 Dövlət büdcəsinin xərcləri
 2013-cü il dövlət büdcəsinin xərcləri ümumi daxili məhsulun 35,3 faizini təşkil
etməklə 19,8 milyard manat proqnozlaşdırılır (2012-ci illə müqayisədə 12,1
faiz, 2011-ci ilin faktiki icrasına nisbətən isə 28,7 faiz çox).
Növbəti ildə də dövlət xərcləri üzrə struktur islahatlarının davam etdirilməsi, ölkənin
müdafiə qüdrətinin daha da yaxşılaşdırılması, dövlət büdcəsindən maliyyələşən və maliyyə
yardımı alan təşkilatlarda çalışan işçilərin əməkhaqlarının və bir sıra sosial ödənişlərin
artırılması, yeni təşkilatların fəaliyyətə başlaması (Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə
Dövlət Komitəsi yanında Dövlət Metrologiya Xidməti, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent
üzrə Dövlət Komitəsi yanında Dövlət Akreditasiya Xidməti, Standartlaşdırma, Metrologiya və
Patent üzrə Dövlət Komitəsi yanında Texniki Tənzimləmə və Standartlaşdırma üzrə Dövlət
Nəzarəti Xidməti, Azərbaycan Respublikası Alternativ və Bərpa olunan Enerji Mənbələri üzrə
Dövlət Şirkəti, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin tabeliyində “Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyəti, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət
və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi və bu Agentliyin “ASAN xidmət”mərkəzi və digər
təşkilatlar), bəzi tədbirlərin (siyası partiyalar, Azərbaycan Respublikasının keçmiş Prezidentinin
və onun ailə üzvlərinin təminatı), yeni dövlət proqramlarının maliyyələşdirilməsi, ölkədə baş
vermiş və ehtimal olunan təbii fəlakətlərin və digər fövqəladə halların nəticələrinin aradan
qaldırılması və əvvəlcədən büdcədə nəzərdə tutulmayan tədbirlərin, keçmiş SSRİ Əmanət
Bankının Azərbaycan Respublikası Bankının Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları olan
əmanətçilərinə fərdi birdəfəlik ödəmələrin maliyyələşdirilməsi, ərzaq, dərman, invenrtar, cari
təmir, dəftərxana və təssərrüfat malları və digər xərclər üzrə xərc normalarının orta respublika
göstəricilərinə uyğunlaşdırılması, Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun, İpoteka Fondunun
nizamnamə kapitalının, “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun xərclərinin artırılması
və s.) və digər zəruri məsələlərin həlli üçün vəsaitin nəzərdə tutulması hesabına 2013-cü il dövlət
büdcəsinin xərcləri artırılmışdır.
Dövlət büdcəsinin xərcləri
2013-cü il
proqnoz, min
manatla
Xərclər cəmi

2012-ci il
proqnoz, min
manatla

2013/2012
faizlə

19 810 000

17 672 000

+12,1

1.

Ümumi dövlət xidmətləri

1 802 038

1 179 887,4

+52,7

1.1

Elm xərcləri

129 099,9

123 368,0

+4,6

2.

Müdafiə

1 528 582,6

1 407 312,4

+8,6

3.

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və
prokurorluq

1 081 796,2

964 253,8

+12,2

4.

Təhsil

1 530 365,7

1 511 537,1

+1,2

5.

Səhiyyə

666 276,4

662 709,3

+0,5

6.

Sosial müdafiə və sosial təminat

1 813 581,5

1 785 788,3

+1,6

7.

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

288 101,7

254 778,0

+13,1
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8.

Mənzil və kommunal təsərrüfatı

9.

Yanacaq və enerji xərcləri

10.

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq,
ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi

11.

399 078,8

439 433,7

-9,2

2 377,5

-

-

494 300,4

472 735,7

+4,6

Sənaye və tikinti xərcləri

6 934 233,4

5 794 110,7

+19,7

11.1

Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu

6 915 200,0

5 774 100,0

+19,8

11.2

Digər xərclər

19 033,4

20 010,7

-4,9

12.

Nəqliyyat və rabitə

111 677,2

87 911,0

+27,0

13.

İqtisadi fəaliyyətlə bağlı sair xərclər

275 775,2

185 866,2

+48,4

14.

Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər

2 881 815,4

2 925 676,4

-1,5

Dövlət büdcəsinin xərcləri və onun ÜDM-də xüsusi çəkisi
(mln. manatla, faizlə)
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2013-cü il dövlət büdcəsinin xərclərinin strukturuna daxil olan cari xərclərə ümumi
xərclərin 50,3 faizi həcmində vəsait yönəldilmişdir. Mütləq ifadədə cari xərclərə 9955,5 mln.
manat, 2012-ci illə müqayisədə 466,9 mln. manat və ya 4,9 faiz çox, 2011-ci ilin faktiki icrası ilə
müqayisədə isə 2840,1 mln. manat və yaxud 39,9 faiz çox vəsait nəzərdə tutulmuşdur.
2013-cü illər üzrə dövlət büdcəsinin xərclərinin strukturu
(mln. manatla, faizlə)
780,7

3,9%

45,8%

9073,8

cari xərclər

əsaslı xərclər

9955,5

50,3%

dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclər
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Əsaslı xərclərə ümumi xərclərin 45,8 faizi həcmində və yaxud 2012-ci illə müqayisədə
15,3 faiz çox vəsait ayrılmışdır. Mütləq ifadədə əsaslı xərclərə yönəldilmiş 9073,8 mln. manat
vəsait 2012-ci illə müqayisədə 1202,8 mln. manat və yaxud 15,3 faiz, 2011-ci ilin faktiki icrası
ilə müqayisədə isə 1135,5 mln. manat və yaxud 14,3 faiz çoxdur.
Dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclərə ümumi xərclərin 3,9 faizi həcmində mütləq
ifadədə isə 780,7 mln. manat və ya 2012-ci illə müqayisədə 468,3 mln. manat və ya 2,5 dəfə çox
vəsait yönəldiləcəkdir.
2013-cü ildə dövlət büdcəsi xərclərinin 10517,6 mln. manatı və ya 53,1 faizi konkret
proqram və tədbirlərin maliyyələşdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da 2012-ci illə
müqayisədə 1263,0 mln. manat və ya 13,6 faiz çoxdur. Həmin xərclərin dövlət büdcəsi
xərclərinin tərkibində xüsusi çəkisi 2012-ci illə müqayisədə 0,7 faiz artmışdır.

4.

Sosial inkişaf

 2013-cü il dövlət büdcəsinin xərclərində sosialyönümlü xərclərin (iqtisadi
təsnifata uyğun olaraq əməyin ödənişi,
dərman, sarğı ləvazimatları və
materiallarının alınması, ərzaq məhsullarının alınması, təqaüdlər və sosial
müavinətlər üzrə xərclərin cəmi) xüsusi çəkisi 25,4 faiz olmaqla, mütləq ifadədə
5037,2 mln. manat vəsait proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da 2012-ci ilə nisbətən
333,1 mln. manat və ya 7,1 faiz, 2011-ci ilin faktiki icrası ilə müqayisədə isə 696,9
mln. manat və ya 16,1 faiz çoxdur.
2013-cü il dövlət büdcəsi xərclərinin tərkibində sosialyönümlü
xərclərin istiqamətləri və onların xüsusi çəkisi (mln. manatla, faizlə)
1750,2 mln. manat;
8,8%
2822,6 mln. manat;
14,2%

295,7 mln. manat;
1,5%

168,6 mln. manat;
0,9%
Əməyin ödənişi

Dərman və sarğı ləvazimatlarının alınması

Ərzaq məhsullarının alınması

Təqaüdlər və sosial müavinətlər

Ölkə əhalisinin rifahının yaxşılaşdırılması və sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi
istiqamətində məqsədyönlü kursun 2013-cü ildə də davam etdirilməsi qarşıda duran prioritet
vəzifələrdən olacaqdır. Həmin vəzifələrə uyğun olaraq 2013-cü ildə dövlət büdcəsindən
maliyyələşən və maliyyə yardımı alan elm və elmi tədqiqat, təhsil, səhiyyə, sosial təminat,
mədəniyyət, gənclər və idman, kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, meliorasiya və su təsərrüfatı,
müdafiə və hüquq mühafizə orqanlarında çalışanların və dövlət qulluqçularının (700 min nəfər)
aylıq əməkhaqları və minimum əməkhaqqının həddi artırılacaqır.
Zəruri sosial tədbirlərdən olan sosial müavinətlərin və təqaüdlərin, o cümlədən yaşa (16,4
min nəfər), əlilliyə (107,8 min nəfər), ailə başçısını itirməyə (39,5 min nəfər), uşağın anadan
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olmasına görə (112,4 min nəfər), sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşadək uşaqlara (63,6 min
nəfər), valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlara (0,8 min nəfər),
şəhid uşaqlarına (0,4 min nəfər), müharibə əlillərinin uşaqlarına (18,4 min nəfər), radiasiya
qəzası nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərə (5,5 min nəfər), müharibə veteranlarına (53,7 min nəfər)
verilən müavinətlərin, dəfn üçün nəzərdə tutulan müavinətlərin, əmək pensiyalarının minimum
məbləğinin, məcburi köçkünlərə verilən yemək xərcinin (538,0 min nəfər), şəhid ailəsi (13,8 min
ailə), müharibə əlilləri (18,8 min nəfər) üçün və Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adı verilmiş
şəxslərə (0,2 min nəfər) Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin təqaüdünün, ali, orta ixtisas,
ilk peşə-ixtisas təhsili sistemində oxuyan tələbə və şagirdlərə, doktorantlara (85,8 min nəfər)
verilən təqaüdlərin artırılması da təmin ediləcəkdir.
Qeyd olunan əməkhaqlarının və sosial ödənişlərin artırılması üçün 2013-cü il dövlət
büdcəsinin layihəsində üst-üstə 240,0 mln. manatdan çox vəsait nəzərdə tutulmuşdur.

4.1 Elm, təhsil, səhiyyə, sosial müdafiə və sosial təminat,
mədəniyyət və idman xərclərinin əsas istiqamətləri
 2013-cü il dövlət büdcəsində elm, təhsil, səhiyyə, sosial müdafiə və sosial təminat,
mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid
edilməyən xərcləri üçün 4427,4 mln. manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da
2012-ci illə müqayisədə 89,2 mln. manat və ya 2,1 faiz, 2011-ci ilin faktiki icrası
ilə müqayisədə isə 871,4 mln. manat və ya 24,5 faiz çoxdur.
Bütövlükdə həmin sahələr üzrə nəzərdə tutulmuş xərclərin dövlət büdcəsi xərclərinin
tərkibində xüsusi çəkisi 22,3 faiz təşkil edəcəkdir.
2013-cü il dövlət büdcəsi xərclərində elm, təhsil, səhiyyə, sosial müdafiə və sosial təminat,
mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyyəsi və digər kateqoriyalara
aid edilməyən sahədə fəaliyyət xərcləri və onların xüsusi çəkisi
(mln. manatla, faizlə)
288,1 mln. manat;
1,5 %

129,1 mln. manat;
0,7%
1530,4 mln. manat;
7,7%

1813,6 mln. manat;
9,2 %

Elm
Təhsil
Səhiyyə

666,3 mln. manat;
3,4 %

Sosial müdafiə və sosial təminat
Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə
fəaliyyət

2013-cü il dövlət büdcəsində elm, təhsil, səhiyyə, sosial müdafiə və sosial təminat,
mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən
xərcləri üzrə məqsədli dövlət proqramlarının və tədbirlərin maliyyə təminatı üçün 643,5 mln.
manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur.
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4.2 Elm sahəsi
 2013-cü ildə elm xərclərinə 129,1 mln. manat,
2012-ci illə müqayisədə 5,7 mln. manat və yaxud 4,6
faiz, 2011-ci ilin faktiki icrası ilə müqayisədə isə 23,0
mln. manat və ya 21,7 faiz çox vəsait
proqnozlaşdırılmışdır.
Həmin xərclər fundamental elmi tədqiqatların və
dövlət orqanlarında mövcud olan elmi-tədqiqat təşkilatları
tərəfindən həyata keçirilən elmi işlərin maliyyələşməsinə
yönəldiləcəkdir.
2013-cü ildə elm xərclərində əməkhaqqı sisteminin
təkmilləşdirilməsi, pensiya təminatının yaxşılaşdırılması və digər tədbirlərin maliyyələşməsi ilə
bağlı 3,8 mln. manat, elmi-tədqiqat layihələrinin Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında
Elmin İnkişaf Fondu vasitəsi ilə həyata keçirilməsi üçün 7,0 mln. manat, latın qrafikalı
kitabların çap edilməsi üçün 5,0 mln. manat, elmi obyektlərin yenidən qurulması və əsaslı
təmiri üçün 3,0 mln. manat, elmi-tədqiqat müəssisələrinin maddi-texniki təminatının
möhkəmləndirilməsi üçün 3,0 mln. manat və digər tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün vəsait
nəzərdə tutulmuşdur.
2013-cü il dövlət büdcəsinin əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərində də elm təyinatlı
infrastrukturlara aid olan investisiya layihələri üzrə müvafiq məbləğdə vəsait nəzərdə
tutulmuşdur.
Son 5 ildə (2009-2013-cü illər) dövlət büdcəsinin cari xərclərində elm xərcləri 45,9 mln.
manat və ya 55,2 faiz artmışdır.

4.3 Təhsil
 Növbəti ildə təhsil xərcləri üçün 1530,4 mln. manat, 2012-ci illə müqayisədə 18,8
mln. manat və yaxud 1,2 faiz, 2011-ci ilin faktiki icrasına nisbətən 261,8 mln.
manat və ya 20,6 faiz çox vəsait ayrılmışdır.
Təhsil xərcləri üçün ayrılmış vəsaitin 798,8 mln. manatı və ya 52,2 faizi natamam və
orta təhsil xərclərinin, 394,4 mln. manatı və ya 25,8 faizi təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar və
təhsil sahəsində digər xidmətlərin, 57,2 mln. manatı və ya 3,7 faizi ali təhsil xərclərinin, 145,8
mln. manatı və ya 9,5 faizi məktəbəqədər və ibtidai təhsil xərclərinin, 81,1 mln. manatı və ya
5,3 faizi texniki-peşə məktəblərinin və liseylərin, 53,1 mln. manatı və ya 3,5 faizi internat və
xüsusi məktəblərin maliyyələşdirilməsinə yönəldiləcəkdir.
Təhsil xərcləri (cari) və onun artım sürəti (mln. manatla, faizlə)
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2013-cü il dövlət büdcəsində təhsil xərcləri üçün ayrılan vəsaitin 306,9 mln. manatı bir
sıra dövlət proqramlarının və tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə yönəldiləcəkdir, o cümlədən
Əməkhaqqı sisteminin təkmilləşdirilməsi,
pensiya təminatının yaxşılaşdırılması və digər
tədbirlərin maliyyələşməsi üçün 152,2 mln.
manat,
Ali təhsil müəssisələrində yeni maliyyələşmə
mexanizminin tətbiqi ilə bağlı xərclər üçün
88,5 mln. manat,
Məktəbəqədər təhsilin maliyyələşdirilməsi
üçün 6,7 mln. manat,
Təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması ilə bağlı xərclər üçün 13,5 mln. manat,
Ümumtəhsil məktəblərində oxuyan şagirdlərin pulsuz dərsliklərlə təmin olunması
xərcləri üçün 7,1 mln. manat,
Təhsil
müəssisələrinin
yenidənqurulması və əsaslı təmiri
üçün 12,6 mln. manat,
Ümumtəhsil məktəblərinə tədris
laboratoriya
(fizika,
kimya,
biologiya)
avadanlıqlarının
alınması xərcləri üçün 4,0 mln.
manat,
2008-2013-cü illər üzrə məktəb
kitabxanalarının
maddi-texniki
bazasının möhkəmləndirilməsi və
müasir informasiya texnologiyaları ilə təchizatına dair tədbirlər üçün 3,0 mln.
manat,
"2010-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının orta ixtisas təhsili sistemində
islahatlar üzrə Tədbirlər Proqramı"nın maliyyə təminatı ilə bağlı xərclər üçün 3,0
mln. manat,
“2009-2014-cü illərdə Azərbaycanda şahmatın inkişaf etdirilməsi Dövlət
Proqramı”nın maliyyə təminatı ilə bağlı xərclər üçün 1,8 mln. manat,
“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”
Assosiyasiyası
üzrə
tədbirlərin
maliyyələşdirilməsin üçün 0,8 mln. manat,
Gənc istedadlar üçün xüsusi təqaüdlərin ödənilməsi ilə bağlı xərclər üçün 0,3 mln.
manat,
və digər tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün vəsait ayrılmışdır.
İlk dəfə olaraq 2013-cü ilin dövlət büdcəsində Azərbaycan Respublikasının bəzi xarici
ölkələrdəki diplomatik orqanlarında təhsil məsələləri üzrə müşavirlərin fəaliyyəti ilə bağlı
xərclər və “UNİSEF” tərəfindən yeni 10 həftəlik pilot layihə kimi məktəbə hazırlıq təhsilinin
yeni modelinin tətbiqi ilə bağlı xərclər üçün müvafiq məbləğdə vəsait nəzərdə tutulmuşdur.
Eyni zamanda, 2013-cü il dövlət büdcəsinin əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərində də təhsil
təyinatlı infrastrukturlara aid olan investisiya layihələri üzrə müvafiq məbləğdə vəsait nəzərdə
tutulmuşdur.
Son 5 ildə (2009-2013-cü illər) dövlət büdcəsinin cari xərcləri təhsil xərcləri 382,5 mln.
manat və ya 33,3 faiz artmışdır.
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4.4 Səhiyyə
 Səhiyyə xərcləri
üçün
2013-cü
ilin
dövlət
büdcəsində 666,3 mln. manat,
2012-ci illə müqayisədə 3,6 mln.
manat və yaxud 0,5 faiz, 2011-ci
ilin faktiki icrasına nisbətən
172,9 mln. manat və ya 35,0 faiz
çox vəsait ayrılmışdır.
Ayrılan vəsaitin 326,8 mln.
manatı və ya 49,0 faizi
xəstəxanaların, 98,0 mln. manatı
və ya 14,7 faizi poliklinikalar və
ambulatoriyaların
saxlanılması
xərclərinə, 232,4 mln. manatı və
ya 34,9 faizi səhiyyə sahəsində digər xidmətlər üzrə xərclərə, 9,1 mln. manatı və ya 1,4 faizi
səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar və səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər üzrə xərclərə
yönəldiləcəkdir.
Son 5 ildə (2009-2013-cü illər) dövlət büdcəsinin cari xərclərində səhiyyə xərcləri 263,9 mln.
manat və ya 65,6 faiz artmışdır:
Səhiyyə xərcləri (cari) və onun artım sürəti (mln. manatla, faizlə)
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2013-cü ildə səhiyyə xərcləri üçün ayrılan vəsaitin 173,9 mln. manatı məqsədli proqram və
tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə sərf ediləcəkdir, o cümlədən
Əməkhaqqı sisteminin təkmilləşdirilməsi, pensiya təminatının yaxşılaşdırılması və digər
tədbirlərin maliyyələşməsinə 21,6 mln. manat,
Xroniki böyrək çatışmazlığı üzrə tədbirlərə 25,8 mln. manat (2012-ci illə müqayisədə
2,3 mln. manat və ya 9,8 faiz çox),
Hemofiliya və talassemiya irsi qan xəstəlikləri üzrə tədbirlərə 21,2 mln. manat (2012-ci
illə müqayisədə 0,6 mln. manat və ya 2,9 faiz çox),
Onkoloji xəstələrin şiş əleyhinə əsas preparatlarla təminatına 25,1 mln. manat (2012-ci
illə müqayisədə 10,5 mln. manat və ya 72,4 faiz çox),
“Şəkərli diabet üzrə Dövlət Proqramı”na 33,7 mln. manat (2012-ci illə müqayisədə 21,5
mln. manat və ya 2,8 dəfə çox),
Yoluxucu xəstəliklərin immunoprofilaktikasına dair tədbirlərə 4,5 mln. manat,
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Vərəmlə mübarizə üzrə tədbirlər proqramının maliyyələşdirilməsinə 5,0 mln. manat
(2012-ci illə müqayisədə 1,5 mln. manat və ya 42,9 faiz çox),
Azərbaycan Respublikasında HİV/AİDS-in qarşısının alınması və onunla mübarizəyə 3,0
mln. manat,
Səhiyyə müəssisələrinin yenidənqurulması və əsaslı təmirinə 3,3 mln. manat,
Ana və uşaqların sağlamlığının qorunması üzrə tədbirlərə 2,0 mln. manat,
Qanın, qan komponentlərinin donorluğu və qan xidmətlərinin inkişafına dair tədbirlərə
1,6 mln. manat (2012-ci illə müqayisədə 0,1 mln. manat və ya 6,7 faiz çox)
və digər tədbirlərə vəsait nəzərdə tutulmuşdur.
İlk dəfə olaraq 2013-cü ilin dövlət büdcəsinin Səhiyyə xərcləri bölməsində dağınıq skleroz
xəstəliyinə tutulmuş insanların müalicə tədbirləri üçün 4,0 mln. manat vəsait nəzərdə
tutulmuşdur. Həmçinin, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin balansında olan
Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası və müalicə-diaqnostika mərkəzləri müvafiq əmlak və qurğularla
birlikdə əvəzsiz olaraq Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin balansına verilmiş və
bununla bağlı tələb olunan vəsait 2013-cü il dövlət büdcəsində nəzərə alınmışdır.
Eyni zamanda, 2013-cü il dövlət büdcəsinin əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərində də səhiyyə
təyinatlı infrastrukturlara aid olan investisiya layihələri üzrə müvafiq məbləğdə vəsait nəzərdə
tutulmuşdur.

4.5 Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər
kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət
 2013-cü
il
dövlət
büdcəsində mədəniyyət, incəsənət,
informasiya, bədən tərbiyəsi və digər
kateqoriyalara aid edilməyən sahədə
fəaliyyət xərcləri üçün 288,1 mln.
manat, 2012-ci illə müqayisədə 33,3
mln. manat və yaxud 13,1 faiz, 2011-ci
ilin faktiki icrasına nisbətən 95,5 mln.
manat və ya 49,6 faiz çox vəsait
ayrılmışdır.
Mədəniyyət, incəsənət, informasiya,
bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara
aid edilməyən sahədə fəaliyyət xərcləri üzrə ayrılan vəsaitin 134,1 mln. manatı və ya 46,5 faizi
mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət, 65,3 mln. manatı və ya 22,7 faizi radio, televiziya
və nəşriyyat, 88,7 mln. manatı və ya 30,8 faizi bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti, turizm və digər
kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət xərclərinə yönəldiləcəkdir.
Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən
sahədə fəaliyyət xərcləri üzrə ayrılmış vəsaitin 88,5 mln. manatı müvafiq dövlət proqramlarının
və ünvanlı tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə nəzərdə tutulur, o cümlədən:
“Azərbaycan Gəncliyi Dövlət Proqramı (2011-2015-ci illər)”nın maliyyə təminatına
20,1 mln. manat,
Əməkhaqqı sisteminin təkmilləşdirilməsi, pensiya təminatının yaxşılaşdırılması və
digər tədbirlərin maliyyələşməsinə 9,7 mln. manat,
“Azərbaycan teatrı 2009-2019-cu illər” Dövlət Proqramı”nın tətbiqinə 9,8 mln.
manat (2012-ci ilə nisbətən 0,7 mln. manat və ya 7,7 faiz çox),
“Azərbaycan kinosunun 2008-2018-ci illər üzrə inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın
icrasına 6,5 mln. manat,
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Mədəniyyət obyektlərinin maddi-texniki təminatının möhkəmləndirilməsinə 27,8
mln. manat (2012-ci ilə nisbətən 24,2 mln. manat və ya 7,7 dəfə çox),
Mədəniyyət obyektlərinin yenidənqurulmasına və əsaslı təmirinə 3,0 mln. manat,
Xarici populyar televiziya şirkətləri vasitəsi ilə ölkənin turizm imkanlarının təbliğinə
4,7 mln. manat,
“Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə
inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”na 1,4 mln. manat (2012-ci ilə nisbətən 0,4 mln.
manat və ya 42,3 faiz çox),
Yaşlı və gənc nəsil yazıçıların, rəssamların və bəstəkarların xüsusi təqaüd fondunun
xərclərinə 0,6 mln. manat,
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin xarici ölkələrdə
mədəniyyət mərkəzlərinin saxlanılmasına 1,9 mln. manat (2012-ci ilə nisbətən 0,7
mln. manat və ya 56,1 faiz çox),
Xüsusi yayım avadanlıqlarının istismarına 1,2 mln. manat
və digər tədbirlərə vəsait nəzərdə tutulmuşdur.
İlk dəfə olaraq 2013-cü ilin dövlət büdcəsində Siyasi partiyaların fəaliyyəti ilə bağlı qüvvəyə
minmiş “Siyasi partiyalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun icrası üçün 2,0
mln. manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur.
Bununla yanaşı, Azərbaycan həqiqətlərinin ATV İnternational (ATV İNT) beynəlxalq
televiziya kanalı vasitəsi ilə xarici dillərdə dünya ictimaiyyətinə təqdim edilməsi məqsədi ilə
2013-cü ildən başlayaraq dövlət büdcəsində müvafiq məbləğdə vəsait nəzərdə tutulmuşdur.
Eyni zamanda, 2013-cü il dövlət büdcəsinin əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərində də
mədəniyyət, incəsənət, idman infrastrukturlarına aid olan investisiya layihələri üzrə müvafiq
məbləğdə vəsait nəzərdə tutulmuşdur.
Son 5 ildə (2009-2013-cü illər) mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər
kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət xərcləri üzrə cari xərclər 129,8 mln. manat və ya
82,0 faiz artmışdır.
Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyyəsi və digər
kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət xərcləri (cari) və onun
artım sürəti (mln. manatla, faizlə)
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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 2013-cü ilin dövlət büdcəsində sosial müdafiə və sosial təminat
xərclərinə 1813,6 mln. manat vəsait proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da 2012-ci
illə müqayisədə 27,8 mln. manat və ya 1,6 faiz, 2011-ci ilin faktiki icrasına
nisbətən isə 318,2 mln. manat və ya 21,3 faiz çoxdur.
2013-cü ildə sosial müdafiə və sosial təminat xərclərinə ayrılan vəsaitin 1077,0 mln.
manatı (2012-ci ilə nisbətən 32,7 mln. manat və ya 3,1 faiz çox) Dövlət Sosial Müdafiə Fondu
vasitəsilə həyata keçirilən sosial ödənişlərin maliyyələşdirilməsinə, 463,3 mln. manatı (2012-ci
ilə nisbətən 24,6 mln. manat və ya 5,6 faiz çox) Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və
onun müvafiq xidmət orqanları vasitəsilə həyata keçirilən sosial xərclərin, 212,8 mln. manatı
(2012-ci ilə nisbətən 11,9 mln. manat və ya 5,9 faiz çox) Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin
İşləri üzrə Dövlət Komitəsi vasitəsilə qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsinin
təmin edilməsi tədbirlərinin maliyyələşdirilməsinə yönəldiləcəkdir.
Ailə, uşaq və qadın hüquqlarının müdafiəsinə və gender siyasətinin həyata keçirilməsinə,
məişət zorakılığının qarşısının alınmasına yönəldilən tədbirlərin, valideyn himayəsindən məhrum
olmuş uşaqların ailələrə verilməsi, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün alternativ qayğı
mərkəzlərinin saxlanılması və s. kimi vəzifələrin icrasının təmin edilməsi məqsədilə Azərbaycan
Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi üçün 1,6 mln. manat
(2012-ci illə müqayisədə 0,2 mln. manat və ya 10,6 faiz, 2011-ci ilin faktiki icrasına nisbətən 0,6
mln. manat və ya 70,1 faiz çox) vəsait nəzərdə tutulmuşdur.
İlk dəfə olaraq 2013-cü ilin dövlət büdcəsində “Azərbaycan Respublikasının keçmiş
Prezidentinin və onun ailə üzvlərinin təminatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Konistitusiya qanununun icrası üçün tələb olunan məbləğdə vəsait nəzərdə tutulmuşdur.
Eyni zamanda, 2013-cü il dövlət büdcəsinin əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərində də sosial
müdafiə və sosial təminat təyinatlı infrastrukturlara aid olan investisiya layihələri üzrə müvafiq
məbləğdə vəsait nəzərdə tutulmuşdur.
Son 5 ildə (2009-2013-cü illər) dövlət büdcəsinin cari xərclərində sosial müdafiə və
sosial təminat xərcləri üçün nəzərdə tutulmuş vəsait 759,2 mln. manat və ya 72,0 faiz artmışdır.
Sosial müdafiə və sosial təminat xərcləri (cari) və onun artım sürəti
(mln. manatla, faizlə)
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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 2013-cü il dövlət büdcəsi xərclərinin 13,6
faizi həcmində nəzərdə tutulmuşdur.
Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və
prokurorluğun saxlanılması xərcləri 2013-cü il dövlət
büdcəsi xərclərinin 5,5 faizini təşkil edəcəkdir.
Məhkəmə sisteminin saxlanılması xərcləri üçün 2013-cü il dövlət büdcəsində 58,5 mln.
manat vəsait proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da 2012-ci illə müqayisədə 14,1 mln. manat və yaxud
31,7 faiz çoxdur.
Eyni zamanda, 2013-cü il dövlət büdcəsinin əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərində də
müdafiə və təhlükəsizlik, məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq orqanlarına aid
olan infrastrukturlar üzrə investisiya layihələri üçün müvafiq məbləğdə vəsait nəzərdə
tutulmuşdur.

6. Əsaslı xərclərin istiqamətləri

mln. manat

2013-cü il dövlət büdcəsində əsaslı xərclər üçün 9073,8 mln. manat vəsait nəzərdə
tutulmuşdur ki, bu da 2012-ci ilə nisbətən 1202,8 mln. manat və ya 15,3 faiz, 2011-ci ilin faktiki
icrasına nisbətən isə 1135,5 mln. manat və ya 14,3 faiz çoxdur. Bu xərclərin dövlət büdcəsi
xərclərinin tərkibində xüsusi çəkisi 2012-ci illə müqayisədə 1,3 faiz artaraq 45,8 faiz təşkil
edəcəkdir.
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Əsaslı xərclərin tərkib hissəsi olan dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya) xərclərinə
2013-cü il dövlət büdcəsindən 6915,2 mln. manat vəsait yönəldiləcəkdir ki, bu da 2012-ci illə
müqayisədə 1141,1 mln. manat və ya 19,8 faiz, 2011-ci ilin faktiki icrasına nisbətən isə 1063,6
mln. manat və ya 18,2 faiz çoxdur.
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Ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf prioritetlərinə uyğun olaraq daha əlverişli investisiya
mühitinin təmin edilməsi və iqtisadi sabitliyin qorunması prinsiplərinə uyğun olaraq 2013-cü ildə
də dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərcləri ilk növbədə tamamlanması nəzərdə tutulan sənaye,
nəqliyyat, energetika, kənd təsərrüfatı və digər infrastrukturların, sosial-mədəni təyinatlı
müəssisələrin tikintisinə və yenidən qurulmasına, bərpasına, əsas vəsaitlərin alınmasına, ölkənin
müdafiə, milli təhlükəsizlik, sərhəd və digər tədbirləri üzrə əsaslı işlərin görülməsinə, bir sıra
proqramlar üzrə nəzərdə tutulmuş layihələrə və digər dövlət əhəmiyyətli tədbirlərin
maliyyələşdirilməsinə yönəldiləcəkdir.
Bu mənbədən qəza vəziyyətində olan məktəblərdə əsaslı təmir və tikinti işlərinin
aparılması, tələbələr üçün yataqxanaların tikintisi, respublikanın şəhər və rayonlarında qazlaşma
proqramının həyata keçirilməsi, elektrik enerjisi təchizatı sisteminin yaxşılaşdırılması, su
təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin tikintisi və yenidən qurulması, Bakı kəndlərinin sosialiqtisadi inkişafı üzrə Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi, ölkənin regionlarında kəndlərarası
yolların tikintisi və əsaslı təmiri və digər zəruri investisiya layihələrinin icrasının davam
etdirilməsi üçün vəsait proqnozlaşdırılmışdır.
Xüsusi müdafiə və hərbi təyinatlı layihələr və tədbirlər üzrə nəzərdə tutulmuş vəsait
nəzərə alınmadan 2013-cü il dövlət büdcəsinin əsaslı xərclərinin 453,3 mln. manatı (2012-ci illə
müqayisədə 32,3 mln. manat və ya 7,7 faiz çox) dövlət büdcəsinin müvafiq xərc bölmələrində öz
əksini tapmaqla, sosial-mədəni və məişət, inzibati, istehsalat təyinatlı layihələrin, bina və
qurğuların, yolların yenidən qurulması və əsaslı təmirinə, qeyri-maliyyə aktivlərinin (əsas
vəsaitlər, bina və tikililər, yaşayış və qeyri-yaşayış binaları) alınmasına yönəldiləcəkdir.

7. Mənzil və kommunal, kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı,
balıqçılıq və ovçuluq, yanacaq və enerji, sənaye və tikinti, nəqliyyat
və rabitə xərclərinin əsas istiqamətləri
2013-cü il dövlət büdcəsində mənzil və kommunal, kənd təsərrüfatı, meşə
təsərrüfatı, balıqçılıq və ovçuluq, yanacaq və enerji, sənaye və tikinti, nəqliyyat və rabitə
xərcləri üzrə 1026,5 mln. manat vəsait proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da 2012-ci illə
müqayisədə 6,4 mln. manat və ya 0,6 faiz, 2011-ci ilin faktiki icrasına nisbətən 193,1 mln.
manat və ya 23,2 faiz çoxdur.
Dövlət büdcəsi xərclərində mənzil və kommunal, kənd təsərrüfatı, yanacaq və
enerji, sənaye və tikinti, nəqliyyat və rabitə xərcləri və onların xüsusi çəkisi
111,7 mln. manat;
0,6%
19,0 mln. manat;
0,1%

2,4 mln.manat
399,1 mln. manat;
2,0%

494,3 mln. manat;
2,5%

Mənzil və kommunal təsərrüfatı
Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi
Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar
Nəqliyyat və rabitə
Yanacaq və enerji
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7.1 Mənzil və kommunal təsərrüfatı
Mənzil və kommunal təsərrüfatı xərcləri üçün 2013-cü il dövlət büdcəsindən 399,1
mln. manat vəsait ayrılmışdır. Həmin vəsaitin də 217,5 mln. manatı və ya 54,5 faizi rayon
və şəhərlərdə mənzil təsərrüfatının fəaliyyətinin tənzimlənməsi, kommunal və abadlıq
işlərinin həyata keçirilməsi işlərinə yönəldiləcəkdir ki, bu da 2012-ci illə müqayisədə 31,4
mln. manat və ya 16,9 faiz çoxdur.
Mənzil və kommunal təsərrüfatı xərcləri üzrə ayrılmış vəsaitin 103,7 mln. manatı
müvafiq dövlət proqramlarının və ünvanlı tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə, o cümlədən
əməkhaqqı sisteminin təkmilləşdirilməsinə, pensiya təminatının yaxşılaşdırılması və digər
tədbirlərin maliyyələşməsinə 3,7 mln. manat, mühafizə, ezamiyyə, kommunal, kommunikasiya
xidmətləri ilə bağlı xərclərə 50,0 mln. manat, yaşayış məntəqələrinə aid olan kommunal
təyinatlı infrastrukturlarının bərpa və yenidən qurulması, abadlaşdırılması ilə bağlı xərclərə 50,0
mln. manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur.
Son 5 ildə (2009-2013-cü illər) dövlət büdcəsinin cari xərclərində mənzil və kommunal
təsərrüfatı xərclərinin məbləği 204,6 mln. manat və ya 2,1 dəfə artmışdır.

7.2 Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin
mühafizəsi
 Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı,
balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi
xərclərinə 2013-cü il dövlət büdcəsindən 494,3 mln.
manat və ya 2012-ci illə müqayisədə 21,6 mln. manat və
yaxud 4,6 faiz, 2011-ci ilin faktiki icrasına nisbətən 49,6
mln. manat və ya 11,1 faiz çox vəsait ayrılmışdır.
Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq,
ovçuluq və ətraf mühtin mühafizəsi xərcləri üzrə ayrılmış
vəsaitin 196,6 mln. manatı müvafiq dövlət proqramlarının
və ünvanlı tədbirlərin maliyyələşdirilməsi üçün nəzərdə
tutulur, o cümlədən əməkhaqqı sisteminin təkmilləşdirilməsi, pensiya təminatının
yaxşılaşdırılması və digər tədbirlərin maliyyələşməsinə 5,7 mln. manat, kənd təsərrüfatı
əmlakının sığortalanması üçün sığorta haqqının dövlət büdcəsi hesabına ödənilməsi hissəsinə 1,0
mln. manat, geoloji-kəşfiyyat tədbirləri ilə bağlı xərclərə 9,8 mln. manat, topologiya ilə bağlı
xərclərə 5,1 mln. manat, maddi-texniki təminatının möhkəmləndirilməsinə 50,0 mln. manat
vəsait nəzərdə tutulmuşdur.
“2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı
təminatına dair Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi üçün 2013-cü il dövlət büdcəsindən
125,0 mln. manat vəsait ayrılmışdır ki, bu da 2012-ci illə müqayisədə 13,0 mln. manat və ya
12,1 faiz çoxdur.
2013-cü ilin dövlət büdcəsində kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, meliorasiya, irriqasiya
və suvarma sistemlərinin stabil maliyyə təminatı üçün 480,3 mln. manat, balıqçılıq, ovçuluq,
ətraf mühitin mühafizəsi, hidrometerologiya, torpaq islahatı, geodeziya-topoqrafiya, torpaq
kadastrı və xəritəçəkmə və digər ekoloji tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün 14,0 mln. manat
vəsait proqnozlaşdırılmışdır.
Son 5 ildə (2009-2013-cü illər) cari xərclərdə kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı,
balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühtin mühafizəsi xərcləri 103,8 mln. manat və ya 26,6 faiz
artmışdır.
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Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin
mühafizəsi xərcləri (cari) və onun artım sürəti (mln. manatla, faizlə)
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7.3 Nəqliyyat və rabitə
 Nəqliyyat və rabitə xərclərinə 2013-cü il
dövlət büdcəsində 111,7 mln. manat, 2012-ci illə
müqayisədə 23,8 mln. manat və ya 27,0 faiz, 2011-ci ilin
faktiki icrasına nisbətən isə 50,1 mln. manat və ya 81,3 faiz
çox vəsait proqnozlaşdırılmışdır.
Nəqliyyat və rabitə xərcləri üzrə 2013-cü il dövlət
büdcəsində «Azərbaycan Hava Yolları» Qapalı Səhmdar
Cəmiyyətinə (Naxçıvan Muxtar Respublikasına edilən
aviareyslərə və Böyük vətən müharibəsi əlillərinin və iştirakçılarının, habelə onlara bərabər
tutulan şəxslərin Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrinə nəqliyyatda gediş güzəştləri üzrə) 10,0
mln. manat, Bakı Metropoliteninə 29,2 mln. manat (2012-ci illə müqayisədə 6,4 mln. manat
və ya 28,2 faiz çox) transfert nəzərdə tutulmuşdur.
Eyni zamanda, 2013-cü il dövlət büdcəsinin əsaslı vəsait
qoyuluşu xərclərində də mənzil və kommunal, kənd təsərrüfatı, meşə
təsərrüfatı, balıqçılıq və ovçuluq, sənaye və tikinti, nəqliyyat, rabitə
və ətraf mühitin mühafizəsi üzrə infrastrukturlara aid olan müvafiq
investisiya layihələri üçün vəsait nəzərdə tutulmuşdur.

8. İqtisadi fəaliyyət
Ölkədə, xüsusi ilə regionlarda sahibkarlığın o
cümlədən, kiçik və orta sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, onlara
güzəştli kreditlərlə maliyyə dəstəyinin genişləndirilməsini,
müasir texnologiyalara əsaslanan istehsal və emal sahələrinin
inkişafını, idxalı əvəz edən rəqabətə davamlı məhsulların
istehsalını
stimullaşdıran
infrastruktur
layihələrinin
maliyyələşdirilməsi üçün 2013-cü ilin dövlət büdcəsində
Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli
Fonduna 150,0 mln. manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da 2012-ci illə müqayisədə 59,9
mln. manat və yaxud 66,5 faiz, 2011-ci ilin faktiki icrasına nisbətən isə 116,0 mln. manat və ya
4,4 dəfə çoxdur.
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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 vəsait nəzərdə tutulmuşdur. Sosial
ipotekanın tətbiqinin genişləndirilməsi üçün İpoteka Fonduna 40,0 mln. manat vəsait nəzərdə
tutulmuşdur ki, bu da 2012-ci illə müqayisədə 20,0 mln. manat və yaxud 2,0 dəfə çoxdur.
Fəaliyyətə başladıqları dövrdən dövlət büdcəsindən və digər mənbələrdən ayrılan və daxil
olan vəsaitlər də nəzərə alınmaqla 2013-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa
Kömək Milli Fondunda üst-üstə 1102,3 mln. manat (dövlət büdcəsindən ayrılan (2013-cü il də
nəzərə alınmaqla) vəsait 612,9 mln. manat, verilmiş kreditlərin qaytarılmasından daxil olan
vəsait 489,4 mln. manat), "Aqrolizinq" Açıq Səhmdar Cəmiyyətində 589,3 mln. manat (dövlət
büdcəsindən ayrılan vəsait 391,9 mln. manat, Cəmiyyətin dövriyəsindən daxil olan vəsait 181,6
mln. manat, digər mənbələrdən ayrılan vəsait 15,8 mln. manat), Azərbaycan Respublikası Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Kənd Təsərrüfatı Kreditləri üzrə Dövlət Agentliyində 87,8 mln.
manat (dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait 56,0 mln. manat, verilmiş kreditlər üzrə faktiki
qaytarılmış əsas borcun məbləği 31,8 mln. manat) və İpoteka Fondunda 136,0 mln. manat
vəsait ehtiyatı yaranacaqdır.
Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi prosesində müstəqil maliyyə məsləhətçilərinin cəlb
edilməsi, özəlləşdirmə ilə bağlı informasiya təminatının təşkili, müəssisələrin
özəlləşdirməqabağı sağlamlaşdırılması və mülkiyyət hüquqlarının qorunması, ilə bağlı xərclər
üçün 8,8 mln. manat, maddi-texniki təminatının möhkəmləndirilməsi ilə bağlı xərclər üçün 9,0
mln. manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur.

9. Beynəlxalq fəaliyyət
Beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara üzvlük
haqları ilə bağlı xərclər üçün 112,9 mln. manat, o cümlədən
diplomatik xidmət orqanlarının və konsulluqların saxlanılması,
onların maddi texniki təminatının yaxşılaşdırılması və işçilərin
əməkhaqlarının artırılması ilə bağlı xərclər üçün 60,9 mln.
manat (2012-ci illə müqayisədə 7,3 mln. manat və yaxud 13,6
faiz çox), beynəlxalq maliyyə-kredit və ictimai-siyasi
təşkilatlara üzvlük haqlarının ödənilməsi üçün 20,0 mln.
manat və Azərbaycan Respublikasının digər beynəlxalq
fəaliyyətinin təmin edilməsi xərcləri üçün 32,0 mln. manat vəsait proqnozlaşdırılmışdır.
2013-cü ildə nəzərdə tutulan beynəlxalq və respublika səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi ilə
bağlı xərclərin maliyyələşdirilməsi üçün 50,0 mln. manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur.

10. Ehtiyat Fondları
Əvvəlcədən dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmayan bir sıra zəruri xərclərin
maliyyələşdirilməsi, baş verən və ehtimal olunan təbii fəlakətlərin və fövqəladə halların
nəticələrinin aradan qaldırılması və digər zəruri tədbirlərin maliyyə təminatı üçün “Büdcə sistemi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 6.2-ci və 6.3-cü maddələrinin tələblərinə
əsasən dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondunun və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat
Fondunun vəsaitinin həcmi müəyyən edilmişdir.
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 Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu üçün 2013-cü il dövlət büdcəsi gəlirlərinin 1,7
faizi həcmində (limitdən 3,3 faiz az) və yaxud 343,0 mln. manat, Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu üçün dövlət büdcəsinin gəlirlərinin
1,8 faizi həcmində və yaxud 347,0 mln. manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur..
2013-cü ildə “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun xərcləri 194,0 mln.
manat olacaqdır ki, bu da 2012-ci illə müqayisədə 14,0 mln. manat və yaxud 7,8 faiz çoxdur.

11. Dövlət borcunun idarə edilməsi
Dövlətin daxili və xarici borclarının idarə edilməsi, cəlb edilmiş kreditlər üzrə borc
öhtəliklərinin vaxtında yerinə yetirilməsi istiqamətində aparılan məqsədyönlü iş 2013-cü ildə də
davam etdirilməklə, kreditlərin əsasən kredit alan təşkilatların öz vəsaitləri hesabına ödənilməsi
üçün tədbirlər görüləcəkdir.
Ölkənin borc öhdəliklərinin əsasən dövlət zəmanətli olmasını, bir sıra layihələr üzrə
qəbul edilmiş borc öhdəliklərinin faiz və əsas borc üzrə ödəniş müddətlərinin 2013-cü ildə başa
çatacağını nəzərə alaraq, 2013-cü il dövlət büdcəsində dövlət borclarına xidmətlə bağlı xərclər
üçün 780,7 mln. manat (2012-ci illə müqayisədə 468,3 mln. manat və ya 2,5 dəfə çox), o
cümlədən dövlətin xarici borclarına xidmətlə bağlı xərclər üçün 647,3 mln. manat (2012-ci illə
müqayisədə 411,4 mln. manat və ya 2,7 dəfə çox), dövlətin daxili borcuna xidmətlə bağlı xərclər
üçün 133,3 mln. manat (2012-ci illə müqayisədə 56,9 mln. manat və ya 74,4 faiz çox) vəsait
nəzərdə tutulmuşdur.

12. Dövlət büdcəsinin yerli gəlir və xərcləri
 2013-cü il dövlət büdcəsi gəlirlərinin tərkib hissəsi olan yerli gəlirlər 696,6 mln.
manat proqnozlaşdırılır ki, bu da 2012-ci illə müqayisədə 197,2 mln. manat və ya
39,5 faiz, 2011-ci ilin faktiki icrası ilə müqayisədə isə 157,3 mln. manat və ya 29,2
faiz çoxdur.
2013-cü ildə Bakı şəhəri istisna olmaqla, ölkənin digər rayon və şəhərləri üzrə gəlirlər
484,4 mln. manat olacaqdır ki, bu da 2012-ci il müqayisədə 107,3 mln. manat və ya 28,4 faiz,
2011-ci ilin faktiki icrası ilə müqayisədə isə 95,1 mln. manat və ya 24,4 faiz çoxdur.
 2013-cü ildə dövlət büdcəsinin yerli xərcləri 1509,1 mln. manat məbləğində
proqnozlaşdırılır ki, bu da 2012-ci ilə nisbətən 218,2 mln. manat və yaxud 16,9 faiz,
2011-ci ilin faktiki icrasına nisbətən 266,4 mln. manat və ya 21,4 faiz çoxdur.
Dövlət büdcəsində aparılan struktur islahatlarının tərkib hissəsi olaraq 2013-cü ildə bir
sıra yerli xərclər üzrə xərc normalarının artırılaraq orta respublika göstəricilərinə
uyğunlaşdırılması (ərzaq, dərman, invertar, cari təmir, dəftərxana və təssərrüfat malları üzrə
xərclər və s.), digər zəruri məsələlərin həlli üçün 2013-cü il dövlət büdcəsinin yerli xərcləri
artırılmışdır.
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Yerli xərclər və onun artım sürəti (mln. manatla, faizlə)
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2013-cü il dövlət büdcəsinin yerli xərclərində sosialyönümlü xərclər üçün (iqtisadi
təsnifata uyğun olaraq əməyin ödənişi, dərman, sarğı ləvazimatları və materiallarının alınması,
ərzaq məhsullarının alınması, təqaüdlər və sosial müavinətlər üzrə xərclərin cəmi) ümumi
xərclərin 69,9 faizi həcmində, mütləq ifadədə isə 1054,7 mln. manat vəsait proqnozlaşdırılır ki,
bu da 2012-ci ilə nisbətən 102,7 mln. manat və ya 10,8 faiz, 2011-ci ilin faktiki icrası ilə
müqayisədə isə 137,4 mln. manat və ya 15,0 faiz çoxdur.
Yerli xərclərin 883,8 mln. manatı və ya 58,6 faizi təhsil xərclərinə, 230,3 mln. manatı
və ya 15,3 faizi səhiyyə xərclərinə, 217,5 mln. manatı və ya 14,4 faizi mənzil və kommunal
təsərrüfatı xərclərinə, 82,9 mln. manatı və ya 5,5 faizi icra hakimiyyəti orqanlarının
saxlanılması xərclərinə, 73,5 mln. manatı və ya 4,9 faizi mədəniyyət, incəsənət, informasiya,
bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclərə, 21,1 mln. manatı və ya 1,3 faizi
isə digər xərclərə yönəldiləcəkdir.
2012-ci illə müqayisədə 2013-cü ildə təhsil xərcləri üçün 128,5 mln. manat və yaxud 17,0
faiz çox, səhiyyə xərcləri üçün 40,2 mln. manat və yaxud 21,2 faiz çox, mədəniyyət, incəsənət,
informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət xərcləri üçün
12,4 mln. manat və yaxud 20,3 faiz çox, mənzil və kommunal təsərrüfatı xərcləri üçün 31,4 mln.
manat və yaxud 16,9 faiz çox vəsait nəzərdə tutulmuşdur.
2013-cü ilin yerli xərclərinin funksional istiqamətlər üzrə bölgüsü
(mln. manatla, faizlə)
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Son 5 ildə (2009-2013-cü illər) dövlət büdcəsinin yerli xərcləri 375,2 mln. manat və ya
33,1 faiz artmışdır.

13. Dövlət büdcəsi kəsiri
 2013-cü il dövlət büdcəsinin kəsirinin maliyyələşdirilməsi üçün 656,0 mln. manat
vəsait nəzərdə tutulmuşdur..
Dövlət büdcəsinin kəsirinin məbləği və ÜDM-də xüsusi çəkisi (mln. manatla, faizlə)

Dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsi özəlləşdirmədən, daxili və xarici
borclanmadan, dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların ödənişli xidmətlərindən
daxilolmalar, xarici qrantlar və 2013-cü il 1 yanvar tarixinə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə
hesabının qalığı hesabına həyata keçiriləcəkdir.
Qeyri-neft gəlirlərinin artımı hesabına dövlət büdcəsi kəsirinin idarə olunan səviyyədə
saxlanılmasına nail olmaq 2013-cü ildə qarşıda duran prioritet vəzifələrdəndir.
2013-cü ildə dövlət büdcəsi xərclərinin artırılmasına baxmayaraq, 2012-ci illə
müqayisədə dövlət büdcəsi kəsirinin ümumi daxili məhsula nisbəti 0,1 faiz aşağı düşərək 1,1 faiz
təşkil edəcəkdir.

14. Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsi
 İcmal büdcənin tərkib hissəsi olan Naxçıvan
Muxtar Respublikası büdcəsinin gəlir və xərcləri
bərabər olaraq 332,7 mln. manat proqnozlaşdırılır ki,
bu da 2012-ci ilə nisbətən 27,3 mln. manat və ya 8,9 faiz
çoxdur.
Xərclərin 16,5 faizi və ya 55,0 mln. manatı Naxçıvan
Muxtar Respublikasının öz gəlirləri (2012-ci illə
müqayisədə 7,7 mln. manat və ya 16,3 faiz çox), 83,5 faizi
və ya 277,7 mln. manatı dövlət büdcəsindən ayrılan
dotasiya hesabına formalaşmışdır.
2013-cü ildə dövlət büdcəsindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə ayrılan
dotasiyanın xüsusi çəkisi 2012-ci illə müqayisədə 1,0 faiz azalmışdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında həyata keçirilən nəqliyyat, enerji, kənd təsərrüfatı, qaz
və su təhcizatı, sosial-mədəni təyinatlı infrastrukturların tikintisi və yenidən qurulması üçün
2013-cü il dövlət büdcəsinin əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərindən müvafiq məbləğdə vəsait
ayrılmışdır.
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