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1. Makroiqtisadı proqnoz və ortamüddətli inkişaf parametrləri
“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa və Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq
Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət büdcəsinin
tərtibi və icrası Qaydaları”na uyğun olaraq
Azərbaycan Respublikasının 2014-2017-ci
illərdə iqtisadi və sosial inkişafının əsas
istiqamətlərini müəyyən etməklə hazırlanmış
“Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il və
gələn üç il üzrə iqtisadi və sosial inkişaf
konsepsiyası və proqnoz göstəriciləri”nin
(bundan sonra – Konsepsiyası) əsas məqsədi
iqtisadiyyatın
dövlət
tərəfindən
tənzimlənməsinin müasir forma və metodlarını tətbiq etməklə qeyri-neft sektorunun dinamik
inkişafına, makroiqtisadi sabitliyin saxlanılmasına, milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin
yüksəldilməsinə və dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasının sürətləndirilməsinə, ölkənin ixrac
qabiliyyətinin artırılmasına, reqionların davamlı və tarazlı inkişafının təmin edilməsinə, sosial
yönümlü siyasətin prioritetliyinin qorunub saxlanılmasına nail olmaqdan ibarətdir.
Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin hazırladığı Azərbaycan
Respublikasının iqtisadi və sosial inkişaf konsepsiyasına və əsas makroiqtisadi proqnoz
göstəricilərinə əsasən 2014-cü ildə ölkə üzrə real iqtisadi artım 5,2 faiz olmaqla ümumi
daxili məhsul istehsalı bazar qiymətləri ilə 58,6 mlrd. manat təşkil edəcəkdir.
Neft sektoru üzrə ümumi daxili məhsulun 1,5 faiz azalacağı nəzərdə tutulduğu halda, qeyrineft sektorunda əlavə dəyərin 36,0 mlrd. manat və ya cari ilə nisbətən 10,0 faiz real artımı
proqnozlaşdırılır ki, bu da növbəti ildə də qeyri neft sektorunun inkişafının yüksələn xətlə davam
edəcəyi deməkdir.
Ümumi daxili məhsulda qeyri-neft sektorunun xüsusi çəkisi 61,5 faiz həddində
proqnozlaşdırılır ki, bu da 2012-ci ilin yekununa nisbətən 8,8 faiz, 2013-cü ilin proqnozuna
nisbətən 3,1 faiz çoxdur. Özəl sektorun ümumi daxili məhsulda payı 83,2 faiz həddində
proqnozlaşdırılır.
ÜDM-in tərkibində neft və qeyri-neft sektorunun xüsusi çəkisi (%-lə)
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2011 - 2017-ci illər üzrə makroiqtisadi göstəricilərin istiqamətləri
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2014-cü il üzrə ümumi daxili məhsulun sahə strukturunda sənayenin payı (ümumi daxili
məhsulun 41,8 faizi) daha yüksək qiymətləndirilir ki, bunun da əsasını neft və qaz sənayesi
(ümumi daxili məhsulun 36,4 faizi) təşkil edir.
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2014-cü ildə Ümumi Daxili Məhsulun sahə stukturu (faizlə)
Sənaye
6%
7%

Xidmətlərin istehsalı

12%

42%

Tikinti
Məhsula və idxala xalis vergilər

33%

Kənd, meşə və balıqçılıq
təsərrüfatı

Cari ilin yanvar-sentuabr aylarında inflyasiya ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 2,3 faiz
təşkil etmişdir.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin proqnozlarına əsasən 2013-cü ilin sonuna inflyasiyanın 3,3
faiz, 2014-cü ildə isə 3,5 faiz həcmində olacağı gözlənilir.
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Cari ilin 9 ayının yekununda Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 49,6 milyard ABŞ
dollarına çatmışdır ki, bu da ölkə iqtisadiyyatının xarici böhranın təsirlərinə qarşı dayanıqlılığını
artırır.
Strateji valyuta ehtiyatları (mln. ABŞ dolları)
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2014-cü ildə əhalinin gəlirlərinin cari ilin gözləniləninə nisbətən real ifadədə 6,4 faiz
artaraq 42,3 mlrd. manat, əhalinin xərclərinin isə 5,7 faiz artaraq 29,2 mlrd. manat təşkil edəcəyi
proqnozlaşdırılır.
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Növbəti ildə ölkə iqtisadiyyatına 18,4 mlrd. manat və ya cari ilə nisbətən 2,9 faiz çox
investisiyanın yönəldiləcəyi proqnozlaşdırılır. Daxili investisiyaların ümumi investisiyalardakı
xüsusi çəkisi 70,4 faiz, xarici investisiyaların payı isə 29,6 faiz həddində gözlənilir.
Cəlb edilən investisiyaların 68,5 faizinin qeyri-neft sektoruna yönəldilməsi
proqnozlaşdırılır.
Növbəti ildə dövlət investisiyaları 9,7 mlrd. manat olacaqdır. Qeyri-dövlət
investisiyalarının ümumi investisiyalardakı payı 47,5 faiz (8,7 mlrd. manat) həddinə çatacaqdır.
İqtisadiyyata cəmi investisiya qoyuluşu (mln.manat)
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2013-cü ilin yanvar-sentyabr aylarının yekunlarına əsasən ölkəmizin ticarət
əməliyyatlarının həcmi 32,0 mlrd. ABŞ dolları təşkil etmişdir. Bu, ötən ilin müvafiq dövrünə
nisbətən 3,7 faiz çoxdur.
Yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda idxalın həcmi 7,9 mlrd. ABŞ dolları olmuşdur ki,
bu da 2012-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 14,8 faiz çoxdur.
Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu 16,3 mlrd. ABŞ dolları təşkil
etmişdir.
Tədiyyə balansı metodologiyasına əsasən 2014-cü ildə 30,7 mlrd. ABŞ dolları həcmində
mal ixracı proqnozlaşdırılır. Proqnozlara əsasən ümumi ixracın əsasını 90,9 faizi olmaqla neft və
qaz sektoru təşkil edəcəkdir.
2014-cü ildə 11,5 mlrd. ABŞ dolları həcmində mal idxalı proqnozlaşdırılır ki, bunun da
9,8 mlrd. ABŞ dolları və ya 85,4 faizi qeyri-neft sektorunun payına düşür.
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2. Büdcə - vergi siyasətinin əsas istiqamətləri
2014-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,
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin
2012-ci il 29 dekabr tarixli 800 nömrəli
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2020:
gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasından irəli qələn vəzifələrə və müvafiq dövlət proqramlarına
uyğun olaraq hazırlanmışdır.
Azərbaycan Respublikasının büdcə-vergi siyasəti ölkənin iqtisadi siyasətinin tərkib hissəsi
olmaqla 2014-cü ildə sosial siyasətin davam etdirilməsinə, əhalinin rifahının və yaşayış
səviyyəsinin, qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial-məişət şəraitinin artırılmasına, iqtisadiyyatın
prioritet sahələrinin modernləşməsinə və şaxələnməsinə, onun səmərəliliyinin, dayanıqlılığının
təmin edilməsinə, investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasına yönəldilmişdir.
 Ölkədəki makroiqtisadi mühitə uyğun olaraq 2014-cü ildə də dövlət büdcəsi
gəlirlərinin stabilləşdirilməsini, qeyri-neft sektoru və digər real mənbələr
hesabına büdcəyə əlavə daxilolmaların artırılmasını nəzərdə tutur.
Ortamüddətli perspektivdə ölkənin makroiqtisadi göstəricilərinin sabit artımına, qeyri-neft
sektorunun dayanıqlı inkişafına, maliyyə intizamının gücləndirilməsinə və nağdsız ödənişlərin
tətbiqinin genişləndirilməsi yolu ilə şəffaflığının daha da artırılmasına nail olmaq əsas
məqsədlərdəndir.
Büdcə xərcləri üzrə 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 istiqamətdə şəffaflığın daha da artırılması üçün qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi
istiqamətində işlər davam etdiriləcəkdir.
2014-cü ildə büdcə gəlirlərinin sahibkarlığın, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması və digər
qeyri-neft sahələrin inkişafı hesabına formalaşacaq vergi və rüsumlar hesabına tamamlanması
mühüm vəzifələr sırasındadır.
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.
Milli iqtisadi inkişaf strategiyasına uyğun olaraq son illər vergi sisteminin
təkmilləşdirilməsi, vergi xidmətinin müasir Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması sahəsində
əhəmiyyətli işlər görülmüş, vergi qanunvericiliyi və vergi inzibatçılığının müasir tələblər
baxımından qurulmasında çox mühüm nailiyyətlər əldə edilmişdir. Bu nailiyyətlərin konseptual
əsasları vergi ödəyicilərinin hüquqlarının genişləndiriliməsi, vergi güzəştlərinin minimuma
endirilmısi, vergidən yayınma hallarına qarşı səmərəli mübarizənin təşkili və əlverişli investisiya
mühitinin yaradılmasından ibarət olmuşdur.
Eyni zamanda, bütün vergi ödəyiciləri üçün bərabər iqtisadi şəraitin yaradılması, ölkədə
sahibkarlığın inkişafı və azad rəqabətin formalaşması vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığının
təkmilləşdirilməsinin əsas prinsiplərindəndir.
Vergitutma sahəsində strateji məqsəd və hədəflərə nail olmaq üçün son dövrlərdə səmərəli
vergi siyasəti həyata keçirilmişdir. Vergi siyasəti əsasən dövlət vergilərinin və digər büdcə
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daxilolmalarının düzgün hesablanmasına, onların vaxtında və tam məbləğdə dövlət büdcəsinə
köçürülməsinə, vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığının təkmilləşdirilməsinə, vergi nəzarətinin
gücləndirilməsinə, vergi ödəyicilərinə xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə və vergi
sistemində insan resurslarından istifadənin səmərəliyinin artırılmasına yönəldilmişdir.
Növbəti illərdə də vergi siyasətinin əsas istiqamətləri sahibkarlığın müasir sahələrinin, o
cümlədən innovativ sahibkarlığın inkişaf etdirilməsinə, investisiya qoyuluşlarının
genişləndirilməsinə, aktiv vergi siyasətinin həyata keçirilməsi, vergi inzibatçılığının müasir
informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sferasında daha da təkmilləşdirilməsinə, vergi
dərəcələrinin optimallaşdırılmasına, beynəlxalq vergi qanunvericiliyinə inteqrasiyanın daha da
sürətləndirilməsinə yönəldiləcəkdir.

 Növbəti ildə xərclərin əsas prioritetlərindən olan dövlətin müdafiə
qabiliyyətinin gücləndirilməsi və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, ölkənin
enerji potensialının gücləndirilməsi üçün bərpa olunan enerji növlərinin
yaradılması, içməli su və qaz təchizatının yaxşılaşdırılması, kanalizasiya və
meliorasiya sistemlərinin yeniləşdirilməsi və müasir tələblər səviyyəsində
qurulması, kənd yollarının tikintisi, aqrar sektora dövlət qayğısının
artırılması, kənd təsərrüfatının aparıcı sahələrinin inkişaf etdirilməsi və bu
sahəyə birbaşa subsidiyaların verilməsi, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi,
əhalinin əsas ərzaq məhsulları ilə özünütəminin təşkili, qarşıya qoyulan sosial
və investisiya proqramlarının icrası və digər dövlət tədbirləri üçün maliyyə
imkanlarının yaradılması nəzərdə tutulur.
Qeyri-neft sektorunda yeni istehsal və xidmət müəssisələrinin yaradılması, sənayeləşmənin
sürətləndirilməsi və sənayə istehsalının artırılması üçün maliyyə təminatını yaratmaq hökumətin
qarşısında qoyulmuş prioritet vəzifələrdəndir.
Müvafiq dövlət proqram və tədbirlərinin ortamüddətli büdcə xərcləri ilə
əlaqələndirilməsinin daha da təkmilləşdirilməsi, dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərcləri hesabına
tikintisi başa çatdırılan obyektlərin fəaliyyətə başlamaları ilə bağlı tələb olunan xərclərin
ortamüddətli büdcə xərclərində nəzərə alınması təmin ediləcəkdir.
İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi və elektron hökumətin
genişləndirilməsi, ölkə ərazisində keçirilməsi nəzərdə tutulan beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərin,
dövlətin borc və öhdəliklərinin maliyyə təminatı 2014-cü ildə də dövlət büdcəsinin prioritet
xərcləri sırasındadır.
Regionların sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilmək və balanslaşdırılmış inkişafa nail
olunmaq, rayon və şəhərlərin yerli gəlirlərini və xərclərini artırılmaq diqqətdə olacaqdır.
Ortamüddətli dövrdə ölkənin daxili resurslarının payına üstünlük verilməklə iqtisadiyyata
daha çox sərmayə qoyulması, mərhələlərlə potensial xərclərin orta və uzunmüddətli dövrləri
əhatə edən proqramlar əsasında proqnozlaşdırılmasının daha da genişləndirilməsi, dövlət
zəmanəti ilə iqtisadiyyata cəlb olunan və dövlət büdcəsində dövlət investisiya xərcləri üçün
nəzərdə tutulmuş vəsaitin prioritetlər, istiqamətlər (sahələr) üzrə bölgüsü və həmin vəsaitlərə
ictimai və dövlət nəzarətinin daha da artırılması qarşıda duran mühüm vəzifələrdəndir.
Büdcə qanunvericiliyinin ölkənin iqtisadi islahatlarının tələblərinə uyğun
təkmilləşdirilməsi, iqtisadi siyasət, proqnozlaşdırma və dövlət büdcəsi layihəsinin tərtibində
əlaqələrin möhkəmləndirilməsi istiqamətində işlər davam etdiriləcəkdir.

8

2014-cü ilin dövlət və icmal büdcələrinin layihələrinin təqdimatı

Ölkənin ortamüddətli iqtisadi və sosial inkişaf proqnozuna uyğun olaraq maliyyə
siyasətinin həyata keçirilməsi üçün 2014-cü ildə büdcə-vergi siyasəti üzrə aşağıdakı tədbirlərin
reallaşdırılması nəzərdə tutulur:

Gəlirlər üzrə
 Qeyri-neft gəlirlərinin qeyri-neft ÜDM-da və büdcə gəlirlərində xüsusi çəkisini
artırmaq;
 Fiziki şəxslərdən tutulan gəlir vergisi və məcburi dövlət sığorta haqları üzrə
tutulma bazalarını uyğunlaşdırmaq;
 Vergi daxilolmalarının yığım əmsalını artırmaq;
 Vergidən yayınmaların qarşısının alınması və vergi ödənişləri üzrə yaranmış
borcların həcminin əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması istiqamətində tədbirləri
gücləndirmək;
 Respublikanın şəhər və rayonları üzrə yerli gəlir və xərclərin tarazlaşdırılması
istiqamətində işləri davam etdirmək;
 Dövlət torpaqlarının icarəyə verilməsindən əldə olunan gəlirlərin büdcəyə
daxilolma əmsalını artırmaq;

Xərclər üzrə
 Sosial siyasətin davam etdirilməsi, əhalinin rifahının və yaşayış səviyyəsinin,
qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün
tədbirlər görmək;
 Əmək haqları, pensiyalar və digər sosial ödənişlər üzrə islahatların davam
etdirilməsi üçün maliyyə təminatı yaratmaq;
 Ölkənin müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi və təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi üçün ordu quruculuğunun beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması
məqsədilə stabil maliyyə təminatına nail olmaq;
 Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, əhalinin əsas ərzaq məhsulları ilə
özünütəminin həlli üçün aqrar sektora dövlət qayğısının artırılması, dövlət
tərəfindən fermerlərin dəstəklənməsi, kənd təsərrüfatının aparıcı sahələrinin
inkişaf etdirilməsi və bu sahələrə birbaşa subsidiyaların verilməsini davam
etdirmək;
 Sahibkarlığın və lizinqin genişləndirilməsi, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması,
qeyri-neft sektorunda yeni istehsal və xidmət müəssisələrinin yaradılması,
sənayeləşmənin sürətləndirilməsi və sənayə istehsalının artırılması üçün maliyyə
təminatı yaratmaq;
 Ölkənin enerji potensialının gücləndirilməsi və bərpa olunan enerji növlərinin
yaradılması üçün dövlətin maliyyə dəstəyini təmin etmək;
 İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi, elektron hökumətin
genişləndirilməsi məqsədilə maliyyə təminatı yaratmaq;
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 Ölkə ərazisində keçirilməsi nəzərdə tutulan beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərin,
dövlətin borc və öhdəliklərinin maliyyə təminatı üçün tələb olunan məbləğdə
vəsait ayırmaq;
 Dövlət borclarının idarə olunmasında səmərəliliyi daha da artırmaq, dövlət
zəmanəti ilə kredit alan təşkilatların maliyyə fəaliyyətinə nəzarəti gücləndirmək,
kreditlərə xidmət xərclərinin həmin təşkilatların vəsaitləri hesabına həyata
keçirilməsi işini davam etdirmək;
 Dövlət proqram və tədbirlərinin ortamüddətli büdcə xərcləri ilə uzlaşdırılmasını,
dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuş yeni
dövlət proqramlarının və tədbirlərin maliyyələşdirilməsini təmin etmək;
 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 infrastrukturlarının tikintisinə və bərpasına üstünlük vermək,
vəsaitdən istifadənin effektivliyini daha da 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;
 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
Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il icmal büdcəsinin göstəriciləri aşağıdaki kimi
nəzərdə tutulmuşdur:
 Gəlirlər:

21 985,9 mln. manat
(2013-cü ilin proqnozuna nisbətən 1 257,3 mln. manat və ya
6,1 faiz çox, 2012-ci ilin icrasına nisbətən 352,5 mln. manat
və ya 1,6 faiz az)
24 444,0 mln. manat

 Xərclər:

(2013-cü ilin proqnozuna nisbətən 56,0 mln. manat və ya 0,2 faiz
az, 2012-ci ilin icrasına nisbətən 5 982,3 mln. manat və ya 32,4 faiz
çox)

 Kəsir:

2 458,1 mln. manat
(ÜDM-də xüsusi çəkisi 4,2 faiz təşkil edəcəkdir)

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

18 384,0 mln. manat
(o cümlədən 9 337,0 mln. manatını Dövlət Neft Fondundan
transfertlər təşkil edəcək)

350,5 mln. manat
(o cümlədən 283,7 mln. manatını dövlət büdcəsindən verilən
dotasiya təşkil edəcək).

11 626,9 mln. manat

2 928,5 mln. manat
(o cümlədən 1 142,0 mln. manatını dövlət büdcəsindən verilən
trasfert təşkil edəcək)

İcmal büdcənin xərcləri
Dövlət büdcəsinin xərcləri

Naxçıvan MR-nın büdcəsinin xərcləri
Dövlət Neft Fondunun büdcəsinin xərcləri

Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsinin

20 063,0 mln. manat
(2013-cü ilə nisbətən 213,0 mln. manat və ya 1,1 faiz çox,
2012- ci ilin icrasına nisbətən 2 646,5 mln. manat və ya 15,2
faiz çox)

350,5 mln. manat
(2013-cü ilə nisbətən 17,8 mln. manat və ya 5,4 faiz çox)

11 291,8 mln. manat
(2013-cü illə müqayisədə 2307,5 mln. manat və ya 17,0 faiz az,
2012-ci ilin faktiki icra göstəricisinə nisbətən isə 1742,3 mln.
manat və ya 18,2 faiz çox)

2 928,5 mln. manat
(2013-cü illə müqayisədə 295,8 mln. manat və ya 11,2 faiz çox)
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xərcləri
Xarici kreditlər hesabına - 1 114,2 mln. manat
maliyyələşən layihələr
(2013-cü ilə nisbətən 185,8 mln. manat və ya 14,3 faiz az,
üzrə xərclər
2012-ci ilin icrasına nisbətən 383,5 mln. və ya 52,5 faiz çox)
Qeyd:

2014-cü ilin icmal büdcəsinin gəlir və xərclərindən aşağıda qeyd olunan məbləğlər
çıxarılır:

 9337,0 mln. manat (Dövlət Neft Fondundan ediləcək transfert);
 283,7 mln. manat (dövlət büdcəsindən Naxçıvan MR-na verilən dotasiya);
 1142,0 mln. manat (dövlət büdcəsindən Dövlət Sosial Мüdafiə Fonduna verilən transfert);
541,3 mln. manat (dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların Dövlət Sosial Мüdafiə
Fonduna ayırmaları).

3.2 Dövlət büdcəsinin əsas göstəriciləri
 ət 2014-cü ildə dövlət büdcəsinin gəlirləri ümumi daxili məhsulun 31,4 faizi
həcmində olmaqla, nominal ifadədə 18 384,0 mln. manat, dövlət büdcəsinin xərcləri
isə ümumi daxili məhsulun 34,3 faizini təşkil etməklə 20 063,0 mln. manat
həcmində proqnozlaşdırılır.
2014-cü il dövlət büdcəsinin gəlirləri ümumi daxili məhsulun 31,4 faizi həcmində olmaqla,
nominal ifadədə 18 384,0 mln. manat proqnozlaşdırılır ki, bu da, 2012-ci ilin faktiki icra
göstəricisi ilə müqayisədə 1 102,5 mln. manat və ya 6,4 faiz çoxdur.
2012-2014-cü illər üzrə dövlət büdcəsinin göstəriciləri (mln. manat)
2014-cü ilin müqayisəsi

2012
fakt

2013
proqnoz

2014
proqnoz

Gəlirlər

17281,5

19159,0

18384,0

1102,5

6,4

-775,0

-4,0

Xərclər

17416,5

19850,0

20063,0

2646,5

15,2

213,0

1,1

Büdcə
kəsiri

-135,0

-691,0

-1679,0

-1544,0

2012-ci illin faktı
ilə
fərq (+;-) faiz

2013-cü illin proqnozu
ilə
fərq (+;-)
faiz

-988,0

3.3 Dövlət büdcəsinin gəlirləri
 Mütləq ifadədə 2014-cü il dövlət büdcəsinin gəlirləri 18 384,0 mln. manat
proqnozlaşdırılır ki, bu da 2013-cü illə müqayisədə 775,0 mln. manat və ya 4,0
faiz az, 2012-ci ilin faktiki icrasına nisbətən 1102,5 mln. manat və ya 6,4 faiz
çoxdur.
2014-cü il dövlət büdcəsi gəlirlərinin 9,3 milyard manatını və ya ümumi büdcə
daxilolmalarının 50,8%-ni Dövlət Neft Fondundan transfertlər, 7,1 milyard manatını və ya

12

2014-cü ilin dövlət və icmal büdcələrinin layihələrinin təqdimatı

13

38,6%-ni Vergilər Nazirliyi, 1,5 milyard manatını və ya 8,2%-ni Gömrük Komitəsinin xətti ilə,
0,4 milyard manatını və ya 2,2%-ni büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar,
0,2%-ni isə digər daxilolmalar təşkil edir.
2014-cü il ərzində Dövlət Neft Fondundan dövlət büdcəsinə 9337,0 mln. manat transfert
nəzərdə tutulur ki, bu da cari illə müqayisədə 2013,0 mln. manat və ya 17,7 faiz azdır.
Dövlət büdcəsinə Dövlət Neft Fondundan edilən transfert nəzərə alınmadan digər mənbələr
üzrə dövlət büdcəsinin gəlirləri 2013-cü ilə nisbətən 15,9 faiz və yaxud 1238,0 mln. manat
artımla proqnozlaşdırılmışdır.
Növbəti il üçün dövlət büdcəsi gəlirlərinin 6 245,0 mln. manatı qeyri-neft sektoru üzrə
daxilolmaların payına düşəcəkdir ki, bu da 2013-cü ilin proqnozu ilə müqayisədə 1076,0 mln.
manat və ya 20,8 faiz, 2012-ci ilin faktiki icra göstəricisinə nisbətən 1600,0 mln. manat və yaxud
34,5 faiz çoxdur.
2014-cü ilin Dövlət büdcəsinin gəlir hissəsinin proqnoz göstəriciləri
1

Vergilər Nazirliyi üzrə

Gəlirlər
(mln manatla)
7 102,0

1.1

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi

1.2

Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi

2 217,0

1.3

Əlavə dəyər vergisi

2 139,0

1.4

Aksiz

784,5

1.5

Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi

132,0

1.6

Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi

48,0

1.7

Yol vergisi

49,5

1.8

Mədən vergisi

116,0

1.9

Sadələşdirilmiş vergi

130,0

1.10

Dövlət rüsumu

123,0

1.11

Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən icarə haqqı

1.12

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

1.13

2

Dövlət Gömrük Komitəsi üzrə

2.1

Əlavə dəyər vergisi

2.2

Aksizlər

2.3

Gömrük rüsumları

2.4

Yol vergisi

3.
4.
5.

Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar
Dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmalar
Büdcə təşkilatlarının büdcədənkənar gəlirləri

6.

Sair daxilolmalar

CƏMİ

882,0

8,0
313,0

160,0

1 510,0
1 070,0
90,0
330,0
20,0

9 337,0
5,0
400,0
30,0

18 384,0
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Ölkədə qeyri-neft sektorunun, regionların, sahibkarlığın, istehsal və emal sənayəsinin
inkişafı, mövcud vergi potensialının səfərbər edilməsi, dövlət büdcəsi gəlirlərinin artırılması,
dövlət vəsaitlərindən istifadəyə nəzarətin daha da gücləndirilməsi və digər zəruri tədbirlərin
görülməsi hesabına neft gəlirlərindən əsasən də Dövlət Neft Fondunda cəmlənmiş neft
gəlirlərindən dövlət büdcəsinə edilən transfertin tədricən azaldılması istiqamətində işlər 2014-cü
ildə də davam etdiriləcəkdir.
Yuxarıda qeyd olunan tədbirlərin həyata keçirilməsi hesabına 2014-cü ildə Dövlət Neft
Fondundan dövlət büdcəsinə ediləcək transfertin məbləği 2013-cü illə müqayisədə 2,0 mlrd.
manatdan çox azalma ilə proqnozlaşdırılmışdır.
Vergilər Nazirliyinin xətti ilə dövlət büdcəsinə 7102,0 mln. manat daxilolma
proqnozlaşdırılır ki, bunun da 4300,0 mln. manatı və ya 60,5 faizi qeyri-neft sektorunun, 2802,0
mln. manatı və ya 39,5 faizi isə neft sektorunun payına düşür.
Vergilər Nazirliyinin xətti ilə daxilolmaların proqnozu 2012-ci il üzrə faktiki
daxilolmalara nisbətən 1076,6 mln. manat və ya 17,9 faiz, cari ilin proqnozu ilə müqayisədə
702,0 mln. manat və ya 11,0 faiz çox, qeyri-neft sektoru üzrə isə müvafiq olaraq 1009,3 mln.
manat və ya 30,7 faiz, 540,0 mln. manat və ya 14,4 faiz çoxdur.
Vergilər Nazirliyi üzrə dövlət büdcəsinə daxilolmalar (mln. manat)
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Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə təmin edilən vəsaitin dövlət büdcəsində xüsusi
çəkisinin 8,2 faiz, toplanacaq vergi və rüsumlar üzrə daxilolmanın 1510,0 mln. manat olacağı
nəzərdə tutulur ki, bu da 2012-ci ilin faktiki icrası ilə müqayisədə 301,7 mln. manat və ya 25,0
faiz, 2013-cü ilin proqnozu ilə müqayisədə isə 130,0 mln. manat və ya 9,4 faiz çoxdur. 2013-cü
ildə Dövlət Gömrük Komitəsi üzrə mədaxil proqnozunun xüsusi çəkisi 4,2 faiz səviyyəsində
olacaqdır ki, bu da 2013-cü ilin proqnozuna nisbətən 0,1 faiz-bənd, 2012-ci ilin faktiki icra
göstəriciləri ilə müqayisədə isə 0,2 faiz-bənd çoxdur.
Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən dövlət
mülkiyyətində olan əmlakın icarəyə verilməsindən dövlət büdcəsinə 5,0 mln. manat
daxilolmanın təmin ediləcəyi gözlənilir ki, bu da 2013-ci ilin təsdiq olunmuş proqnozu ilə eyni
səviyyədədir. Proqnozun eyni səviyyədə saxlanmasına səbəb dövlət mülkiyyətində olan
əmlakların tədricən özəlləşdirilməsi ilə bağlıdır.
2014-cü ildə qeyri-neft sektoru üzrə daxilolmaların dövlət büdcəsi gəlirlərinin tərkibində
xüsusi çəkisi cari ilin proqnozu ilə müqayisədə 7,0 faiz, 2012-ci ilin faktiki icra göstəricisi ilə
müqayisədə isə 7,1 faiz-bənd artacaqdır.
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Fiziki şəxslərin gəlir vergisi
Fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə daxilolmalar Azərbaycan Respublikası Vergilər
Nazirliyinin xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin edilən gəlirlərin 12,4 faizini təşkil etməklə 882,0
mln. manat daxilolma proqnozlaşdırılır ki, bu da 2012-ci illə müqayisədə 69,0 mln. manat və ya
8,5 faiz, 2013-cü ilin proqnozu ilə müqayisədə 99,0 mln. manat və ya 12,6 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 Azərbaycan Respublikası Vergilər
Nazirliyinin xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin edilən gəlirlərinin 31,2 faizini təşkil etməklə 2217,0
mln. manat proqnozlaşdırılır ki, bunun da 977,0 mln. manatını neft-qaz sahəsində hasilatın pay
bölgüsü sazişləri üzrə podratçı tərəflərin mənfəət vergisi məbləği təşkil edir.
Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi 2012-ci ilin faktiki icrası ilə müqayisədə 35,0 mln.
manat və ya 1,6 faiz, 2013-cü ilin proqnozu ilə müqayisədə 62,0 mln. manat və ya 2,7 faiz az
proqnozlaşdırılır. Qeyri-neft sektoru üzrə mənfəət vergisi 950,0 mln. manat proqnozlaşdırılır ki,
bu da 2012-ci ilin faktına nisbətən 269,8 mln. manat və ya 39,7 faiz, 2013-cü ilin təsdiq
olunmuş proqnozuna nisbətən isə 116,0 mln. manat və ya 13,9 faiz çoxdur.
Mənfəət vergisi üzrə daxilolmaların dinamikası (mln.manatla)
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Əlavə Dəyər Vergisi
Əlavə dəyər vergisi üzrə 3209,0 mln. manat daxilolma nəzərdə tutulmuşdur ki, bunun
2139,0 mln. manatı və ya 66,7 faizi vergi, 1070,0 mln. manatı və ya 33,3 faizi isə gömrük
orqanlarının payına düşür. Vergilər Nazirliyi tərəfindən toplanan əlavə dəyər vergisi 2012-ci ilin
faktı ilə müqayisədə 655,4 mln. manat və ya 44,2 faiz, 2013-cü ilin proqnozu ilə müqayisədə
363,0 mln. manat və ya 20,4 faiz çox, gömrük orqanlarının xətti ilə toplanan əlavə dəyər vergisi
isə 2012-ci ilin faktı ilə müqayisədə 186,6 mln. manat və ya 21,1 faiz çox, 2013-cü ilin proqnozu
ilə müqayisədə 77,4 mln. manat və ya 7,8 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 5,5 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 132,0 mln. manat daxilolma proqnozlaşdırılır ki, bu da
2012-ci ilin faktı ilə müqayisədə 26,9 mln. manat və ya 25,6 faiz, 2013-cü ilin proqnozu ilə
müqayisədə isə 16,0 mln. manat və ya 13,8 faiz çoxdur.
Torpaq vergisi üzrə 48,0 mln. manat daxilolma proqnozlaşdırılır ki, bu da cari ilin
proqnozu ilə müqayisədə 17,0 mln. manat və ya 54,8 faiz çoxdur..
Əmlak və torpaq vergisi üzrə daxilolmaların dinamikası (faizlə)
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Aksiz vergisi
Aksiz vergisi 2014-cü il dövlət büdcəsi gəlirlərinin (Dövlət Neft Fondundan transfertlər
istisna olmaqla) 9,7 faizini təşkil etməklə 874,5 mln. manat proqnozlaşdırılır ki, bunun da 784,5
mln. manatının Vergilər Nazirliyi, 90,0 mln. manatının isə Dövlət Gömrük Komitəsi vasitəsi ilə
təmin olunacağı gözlənilir. Aksiz vergisi 2012-ci ilin faktı ilə müqayisədə 343,0 mln. manat və
ya 64,5 faiz, 2013-cü ilin təsdiq olunmuş proqnozu ilə müqayisədə 280,5 mln. manat və ya 47,2
faiz çoxdur. Vergilər Nazirliyi üzrə proqnozlaşdırılan aksiz vergisi 2012-ci ilin faktı ilə
müqayisədə 329,9 mln. manat və ya 72,6 faiz çox, 2013-ci ilin proqnozu ilə müqayisədə 273,5
mln. manat və ya 53,5 faiz çoxdur. Gömrük orqanları üzrə proqnozlaşdırılan aksiz vergisi 2012ci ilin faktı ilə müqayisədə 13,1 mln. manat və ya 17,1 faiz çox, 2013-cü ilin proqnozu ilə
müqayisədə 7,0 mln. manat və ya 8,4 faiz çoxdur.
Aksiz vergisi üzrə daxilolmaların dinamikası (mln.manat)
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Yol vergisi
Yol vergisi üzrə 2014-cü il üzrə vergi orqanlarının xətti ilə 49,5 mln. manat, gömrük
orqanlarının xətti ilə isə 20,0 mln. manat olmaqla ümumilikdə 69,5 mln. manat nəzərdə
tutulmuşdur ki, bu da 2012-ci ilin faktı ilə müqayisədə 23,3 mln. manat və ya 50,6 faiz çox, cari
ilin təsdiq olunmuş proqnozu ilə müqayisədə 15,5 mln. manat və ya 28,7 faiz çoxdur. Yol vergisi
üzrə daxilolmaların artımına səbəb Vergi məcəlləsinə edilən əlavə və dəyişikliklərə müvafiq
olaraq qiymətləndirmələrin nəzərə alınmasıdır.
Yol vergisi üzrə daxilolmaların dinamikası (mln.manat)
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Sadələşdirilmiş vergi
Sadələşdirilmiş vergi üzrə 130,0 mln. manat daxilolma proqnozlaşdırılır ki, bu da 2012-ci
ilin faktı ilə müqayisədə 18,6 mln. manat və ya 16,7 faiz, cari ilin təsdiq olunmuş proqnozuna
nisbətdə isə 13,0 mln. manat və ya 11,1 faiz çoxdur.
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Sadələşdirilmiş vergi üzrə daxilolmaların dinamikası (mln.manat)
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Dövlət rüsumu
2014-cü ildə dövlət rüsumu üzrə 123,0 mln. manat daxilolma proqnozlaşdırılır ki, bu da
2012-ci ilin faktı ilə müqayisədə 19,5 mln. manat və ya 18,9 faiz, cari ilin təsdiq olunmuş
proqnozu ilə müqayisədə 8,0 mln. manat və ya 7,0 faiz artım deməkdir.
Dövlət rüsumu üzrə daxilolmaların dinamikası (mln.manat)
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Gömrük rüsumu
Dünyada gedən qloballaşma prosesi şəraitində ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin və daxili
bazarın qorunmasında, Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya iqtisadi məkanına inteqrasiya
olunmasında gömrük siyasətinin rolu əhəmiyyətli dərəcədə artır və ölkənin sosial-iqtisadi
inkişafının təmin olunmasında əsas vasitələrdən birinə çevrilir.
Ölkənin ildən-ilə iqtisadi-ticarət əlaqələrinin coğrafiyasının genişlənməsi, idxal-ixrac
əməliyyatlarının həcminin artması və Azərbaycan beynəlxalq iqtisadi sistemə inteqrasiyasının
dərinləşməsi çevik gömrük siyasətinin aparılmasını zəruri edir.
Belə ki, 2014-2017-ci illərdə gömrük siyasətinin əsas prioritetləri aşağıdakılar olacaqdır:
 gömrük idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi və şəffaflığa əsaslanan sistemin inkişaf
etdirilməsi,
 ticarətin asanlaşdırılmasına dair beynəlxalq aləmdə qəbul edilmiş ən qabaqcıl
norma və standartlar nəzərə alınmaqla gömrük prosedurlarının və
qanunvericiliyinin daim təkmilləşdirilməsi,
 gömrük sahəsində Vahid Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə sisteminin və gömrük tarif
siyasətinin təkmilləşdirilməsi və inkişaf etdirilməsi, bütün gömrük ödənişlərinin
nağdsız qaydada alınmasının təmin edilməsi,
 gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsinin səmərəliyinin artırılması və digər işlərin
davamlı həyata keçirilməsi.

18

2014-cü ilin dövlət və icmal büdcələrinin layihələrinin təqdimatı

Gömrük rüsumları üzrə 2014-cü il ərzində dövlət büdcəsinə 330,0 mln. manat vəsait daxil
olacağı proqnozlaşdırılır ki, bu da 2012-ci ilin faktı ilə müqayisədə 100,5 mln. manat və ya 43,8
faiz, cari ilin təsdiq olunmuş proqnozu ilə müqayisədə 44,6 mln. manat və ya 15,6 faiz çoxdur.
Gömrük rüsumu üzrə daxilolmaların dinamikası (mln.manat)
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Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların
kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı
fərqdən daxilolmalar üzrə 313,0 mln. manat nəzərdə tutulur. Bu daxilolmaların proqnozu 2012-ci
ilin faktı ilə müqayisədə 37,8 mln. manat və ya 10,8 faiz, cari ilin təsdiq olunmuş proqnozu ilə
müqayisədə 57,0 mln. manat və ya 15,4 faiz azdır.
Vergilər Nazirliyinin xətti ilə toplanan cərimə və sanksiyalar üzrə növbəti ildə 160,0 mln.
manat vəsaitin daxilolması gözlənilir ki, bu da 2012-ci ilin faktı ilə müqayisədə 4,1 mln. manat
və ya 2,5 faiz, cari ilin təsdiq olunmuş proqnozu ilə müqayisədə 20,0 mln. manat və ya 14,3 faiz
çoxdur.
Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar 8,0 mln. manat
proqnozlaşdırılır ki, bu da 2012-ci ilin faktı ilə müqayisədə 1,4 mln. manat və ya 20,9 faiz, cari
ilin təsdiq olunmuş proqnozu ilə müqayisədə 2,0 mln. manat və ya 33,3 faiz çoxdur.
Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar 400,0 mln. manat
proqnozlaşdırılır.
2014-cü ildə sair daxilolmalar üzrə 30,0 mln. manat nəzərdə tutulur.
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3.4 Dövlət büdcəsinin xərcləri
2014-cü il və sonrakı üç il üçün dövlət büdcəsi xərclərinin layihəsinin tərtibinə dünyada
hələ də səngiməyən maliyyə-iqtisadi böhranın ehtimal olunan təsirləri,
ölkənin əsas
makroiqtisadi proqnoz göstəriciləri və gözlənilən büdcə gəlirləri nəzərə alınmaqla ehtiyatla
yanaşılmışdır. 2014-cü il üçün dövlət büdcəsi xərclərinin strukturuna uyğun olaraq cari, əsaslı və
dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclərin optimal hədlərinə nail olmaq qarşıda duran vəzifələrə aid
edilmişdir.

2014-cü il
dövlət
büdcəsinin
prioritet
xərcləri:

Sosial siyasətin davam etdirilməsi, əhalinin rifahının və yaşayış səviyyəsinin,
qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün
maliyyə təminatı;
Əmək haqları, pensiyalar və digər sosial ödənişlər üzrə islahatların davam
etdirilməsi üçün maliyyə təminatı;
Ölkənin müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi və təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi üçün maliyyə təminatı;
Sosial və digər infrastrukturların bərpası, yenidənqurulması və tikilməsi üçün
maliyyə təminatı;
Regionların sosial-iqtisadi inkişafının maliyyə təminatı;

Ölkədə içməli su və qaz təchizatının yaxşılaşdırılması, kanalizasiya və
meliorasiya sistemlərinin yeniləşdirilməsi və müasir tələblər səviyyəsində
qurulması və kənd yollarının tikintisi üçün maliyyə təminatı;
Ölkənin enerji potensialının gücləndirilməsi və bərpa olunan enerji növlərinin
yaradılması üçün maliyyə təminatı;
Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, əhalinin əsas ərzaq məhsulları
ilə özünütəminin həll edilməsi üçün maliyyə təminatı;
Aqrar sektora dövlət qayğısının artırılması, kənd təsərrüfatının aparıcı
sahələrinin inkişaf etdirilməsi və bu sahəyə birbaşa subsidiyaların verilməsi
üçün maliyyə təminatı;
Qeyri-neft sektorunda yeni istehsal və xidmət müəssisələrinin yaradılması,
sənayeləşmənin sürətləndirilməsi və sənayə istehsalının artırılması üçün maliyyə
təminatı;
İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi, elektron hökumətin
genişləndirilməsi üçün maliyyə təminatı;
Ölkə ərazisində keçirilməsi nəzərdə tutulan beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərin
maliyyə təminatı;
Dövlətin borc və öhdəliklərinin maliyyə təminatı;

Dövlət proqramlarında nəzərdə tutulan məqsədlərin həyata keçirilməsi üçün
maliyyə təminatı.
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 2014-cü il dövlət büdcəsinin xərcləri ümumi daxili məhsulun 34,3 faizini təşkil
etməklə 20,1 milyard manat proqnozlaşdırılır (2012-ci ilin faktiki icrasına
nisbətən 15,2 faiz, 2013-cü ilik proqramına nisbətən 1,1 faiz çox).
Dövlət büdcəsinin xərcləri
2014-cü il
proqnoz, min
manatla
Xərclər cəmi

2013-cü il
proqnoz, min
manatla

2014/2013
faizlə

20 063 000

19 850 000

+1,1

1 996 799,5

1 804 593,9

+10,7

146 816,0

130 499,9

+12,5

1.

Ümumi dövlət xidmətləri

1.1

Elm xərcləri

2.

Müdafiə

1 637 362,4

1 528 582,6

+7,1

3.

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və
prokurorluq

1 240 298,0

1 114 796,2

+11,3

4.

Təhsil

1 653 445,0

1 530 482,7

+8,0

5.

Səhiyyə

725 586,2

669 250,5

+8,4

6.

Sosial müdafiə və sosial təminat

2 072 233,9

1 813 581,5

+14,3

7.

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

311 410,4

289 729,7

+7,5

8.

Mənzil və kommunal təsərrüfatı

457 144,0

399 003,8

+14,6

9.

Yanacaq və enerji xərcləri

3 487,5

2 377,5

+46,7

10.

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

562 887,3

494 300,4

+13,9

11.

Sənaye və tikinti xərcləri

6 281 954,7

6 934 233,4

-9,4

11.1

Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu

6 260 000,0

6 915 200,0

-9,5

11.2

Digər xərclər

21 954,7

19 033,4

+15,3

12.

Nəqliyyat və rabitə

121 437,6

111 677,2

+8,7

13.

İqtisadi fəaliyyətlə bağlı sair xərclər

328 156,9

275 775,2

+19,0

14.

Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər

2 670 796,6

2 881 615,4

-7,3

Sosial siyasətin davam etdirilməsi, əhalinin rifahının və yaşayış səviyyəsinin, qaçqın və
məcburi köçkünlərin sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, 2013-cü ildə əməkhaqları,
pensiyalar və digər sosial ödənişlər üzrə tətbiq edilmiş artımların maliyyə təminatı üçün tələb
olunan məbləğdə büdcə vəsaiti ayırması prioritet vəzifələrdəndir.
İqtisadi və sosial islahatlara dəstək olmaq, dövlətin müdafiə qabiliyyətini gücləndirmək,
iqtisadi, ərzaq, ekoloji təhlükəsizliyi təmin etmək, investisiya və sosial proqramların, xarici borc
və öhdəliklərin yerinə yetirilməsi, qeyri-neft sektorunun inkişafı, bu sektorda yeni istehsal və
xidmət müəssisələrinin yaradılması, sənayeləşmənin sürətləndirilməsi və sənayə istehsalının
genişləndirilməsi, ölkənin enerji potensialının gücləndirilməsi və bərpa olunan enerji növlərinin

21

2014-cü ilin dövlət və icmal büdcələrinin layihələrinin təqdimatı

yaradılması, kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi və bu sahəyə birbaşa subsidiyaların verilməsi,
regionların sosial-iqtisadi inkişafının stimullaşdırılması, içməli su və qaz təchizatının
yaxşılaşdırılması, kanalizasiya və meliorasiya sistemlərinin yeniləşdirilməsi və müasir tələblər
səviyyəsində qurulması, kənd yollarının tikintisi və bərpası üçün vəsait ayrılması təmin
ediləcəkdir.
İnformasiya-kommunikasiya
texnologiyalarının
tətbiqi,
elektron
hökumətin
genişləndirilməsi, həyata keçirilən beynəlxalq ictimai, siyasi, iqtisadi, mədəni, idman və digər
tədbirlərdə ölkənin iştirakının maliyyə təminatı büdcə layihəsində əksini tapmışdır.
2014-cü ildə dünya bazarlarında rəqabətə davamlı, ölkənin daxili tələbatında əhəmiyyət
kəsb edən məhsulların istehsalının genişləndirilməsinə, iqtisadiyyata cəlb olunacaq sərmayənin
strukturunda daxili resursların payının artırılmasına, dövlət sifarişli layihələrin
maliyyələşdirilməsinə üstünlük verilməsi prioritet vəzifələr sırasındadır.
Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərinin strukturunu təkmilləşdirmək, həmin vəsaitdən
daha da səmərəli istifadəyə nəzarəti gücləndirmək, dövlət zəmanəti ilə iqtisadiyyata cəlb olunan
investisiya xərcləri üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitin istiqamətlər (sahələr) üzrə bölgüsünün
prioritetliyi, dövlət investisiya xərcləri ilə müvafiq inkişaf proqramları arasında sistemliliyi təmin
etmək, investisiya xərclərinin ilk növbədə 2014-cü ildə başa çatdırılması nəzərdə tutulan
layihələrə yönəltmək mühüm vəzifələrdəndir.
Dövlət büdcəsindən maliyyələşən və maliyyə yardımı alan təşkilatlar tərəfindən təqdim
edilmiş xərclər üzrə büdcə sifarişlərinin 79,3 faizi həcmində vəsait 2014-cü il dövlət büdcəsinin
xərclərində nəzərə alınmışdır ki, bu da 2013-cü illə müqayisədə 3,1 faiz-bənd çoxdur.
2014-cü il dövlət büdcəsinin xərcləri ÜDM-in 34,3 faizi səviyyəsində nəzərdə tutulur ki,
bu da 2012-ci ilin faktiki icrasına nisbətən 2,0 faiz-bənd çoxdur.
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Kəsirin maliyyələşmə mənbələri və Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondundan
ayrılan 9337,0 mln. manat transfert nəzərə alınmaqla, 2014-cü il dövlət büdcəsinin xərcləri
20063,0 mln. manat proqnozlaşdırılır ki, bu da 2012-ci ilin faktiki icra göstəricilərinə nisbətən
2646,5 mln. manat və ya 15,2 faiz, 2013-cü illə müqayisədə isə 213,0 mln. manat və yaxud 1,1
faiz çoxdur.
Növbəti ildə də dövlət xərcləri üzrə struktur islahatlarının davam etdirilməsi, ölkənin
müdafiə qüdrətinin daha da yaxşılaşdırılması, 2013-cü ildə dövlət büdcəsindən maliyyələşən və
maliyyə yardımı alan təşkilatlarda çalışan işçilərin əməkhaqlarının və ölkə üzrə bir sıra sosial
ödənişlərin artırılması, yeni təşkilatların fəaliyyətə başlaması, bəzi təşkilatlarda ştat sayının
artması və yenidən komplektləşdirilməsi, yeni dövlət proqramlarının təsdiq və fondların təsis
edilməsi, əvvəlcədən dövlət büdcəsində nəzərdə tutulması mümkün olmayan tədbirlərin
maliyyələşdirilməsi, dövlət müəssisələrinin zərərinin ödənilməsi və maliyyə sağlamlaşdırılması,
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dövlət borclarına xidmətlə bağlı xərclər, ərzaq, dərman, cari təmir, dəftərxana və təsərrüfat
malları və digər xərclər üzrə xərc normalarının orta respublika göstəricilərinə uyğunlaşdırılması,
“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun xərclərinin artırılması və digər zəruri
məsələlərin həlli üçün vəsaitin proqnozlaşdırılması hesabına 2014-cü il dövlət büdcəsinin cari
xərcləri artırılmışdır.
2014-cü il üzrə dövlət büdcəsinin xərclərinin strukturu
(mln. manatla, faizlə)
3,9%

780,5

41,9%

8400,5
54,2%

10882,0

cari xərclər

əsaslı xərclər

dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclər

2014-cü il dövlət büdcəsinin xərclərinin strukturuna daxil olan cari xərclərə ümumi
xərclərin 54,2 faizi həcmində vəsait yönəldilmişdir ki, bu da 2013-cü illə müqayisədə 3,9 faizbənd, 2012-ci ilin faktiki icra göstəricisi ilə müqayisədə 1,1 faiz-bənd çoxdur. Mütləq ifadədə
cari xərclərə 10882,0 mln. manat, 2013-cü illə müqayisədə 887,3 mln. manat və ya 8,9 faiz çox,
2012-ci ilin faktiki icra göstəricisi ilə müqayisədə isə 1603,8 mln. manat və yaxud 17,3 faiz çox
vəsait nəzərdə tutulmuşdur.
Əsaslı xərclərə ümumi xərclərin 41,9 faizi həcmində vəsait ayrılmışdır. Mütləq ifadədə
əsaslı xərclərə 8400,5 mln. manat vəsait ayrılmışdır ki, bu da 2012-ci ilin faktiki icra göstəricisi
ilə müqayisədə 474,6 mln. manat və yaxud 6,0 faiz çoxdur.
Dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclərə ümumi xərclərin 3,9 faizi həcmində, mütləq
ifadədə isə 780,5 mln. manat vəsait yönəldiləcəkdir.
2014-cü ildə dövlət büdcəsi xərclərinin 9525,7 mln. manatı və ya 47,5 faizi konkret
proqram və tədbirlərin maliyyələşdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Dövlət əsaslı vəsait
qoyuluşu üzrə xərclər nəzərə alınmadan, dövlət büdcəsi xərclərinin 3265,7 mln. manatı məqsədli
dövlət proqram və tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə yönəldilmişdir ki, bu da 2013-cü illə
müqayisədə 421,2 mln. manat və yaxud 14,8 faiz çoxdur.
İqtisadi təsnifata uyğun olaraq, 2014-cü il dövlət büdcəsində  əsas fondlara əsaslı vəsait qoyuluşu xərcləri üçün (dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu,
əsas vəsaitlərin, xüsusi təyinatlı alışların həyata keçirilməsi, əsaslı tikinti, təmir və
s.) 7867,5mln. manat və ya xərclərin 39,2 faizi həcmində,
 əməyin ödənişi üçün 3034,7 mln. manat və ya xərclərin 15,1 faizi həcmində
(2013-cü illə müqayisədə 211,8 mln. manat və ya 7,5 faiz çox),
 sair xərclərin (ehtiyat fondları, dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların
büdcədənkənar xərcləri və s.) maliyyələşdirilməsi üçün 2023,7 mln. manat və ya
xərclərin 10,1 faizi həcmində (2013-cü illə müqayisədə 262,0 mln. manat və ya
11,5 faiz az),
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subsidiya və cari transfertlər üzrə ödənişlər üçün 661,8 mln. manat və ya xərclərin
3,3 faizi həcmində (2013-cü illə müqayisədə 344,4 mln. manat və ya 2,1 dəfə
çox),
 təqaüdlər və sosial müavinətlər üçün 1820,3 mln. manat və ya xərclərin 9,1 faizi
həcmində (2013-cü illə müqayisədə 70,1 mln. manat və ya 4,0 faiz çox),
 dərman, sarğı ləvazimatlarının və materialların alınması üçün 176,9 mln. manat və
ya xərclərin 0,9 faizi həcmində (2013-cü illə müqayisədə 8,2 mln. manat və ya 4,8
faiz çox),
 ərzaq məhsullarının alınması üçün 305,3 mln. manat və ya xərclərin 1,5 faizi
həcmində (2013-cü illə müqayisədə 8,8 mln. manat və ya 3,0 faiz çox),
 kommunal və kommunikasiya xidmətləri haqqının ödənilməsi xərcləri üçün 641,0
mln. manat və ya xərclərin 3,2 faizi həcmində,
 digər istehlak mal və materiallarının alınması üçün (inventar və avadanlığın
alınması və digər alışlar və xidmətlər) 1002,5 mln. manat və ya xərclərin 5,0 faizi
həcmində (2013-cü illə müqayisədə 221,2 mln. manat və ya 28,3 faiz çox),
 idarənin saxlanılması üçün 479,9 mln. manat və ya xərclərin 2,4 faizi həcmində
(2013-cü illə müqayisədə 31,1 mln. manat və ya 6,9 faiz çox),
 abadlaşdırma, geoloji-kəşfiyyat, topoqrafiya-geodeziya axtarış və elmi tədqiqat
xidmətləri haqqının ödənilməsi üçün 295,9 mln. manat və ya xərclərin 1,5 faizi
həcmində (2013-cü illə müqayisədə 18,1 mln. manat və ya 6,5 faiz çox),
 digər xərc maddələri üzrə (icarə və muzdlu xidmətlər, öhdəliklər üzrə maliyyə
əməliyyatları, ssudalar, faizlər üzrə ödənişlər, üzvlük haqqı üzrə ödənişlər,
qrantlar və digər ödənişlər, bank xərcləri) 1789,5 mln. manat və ya xərclərin 8,7
faizi həcmində vəsait nəzərdə tutulmuşdur.
Dövlət büdcəsi xərclərinin strukturunun və tərtibi prosesinin təkmilləşdirilməsi,
şəffaflığın, səmərəliliyinin və ünvanlılığın daha da artırılması istiqamətində işlərin davamı olaraq
2014-cü il dövlət büdcəsi xərclərində iqtisadi təsnifatın “Sair xərclər” paraqrafı üzrə nəzərdə
tutulmuş vəsaitin məbləği 2013-cü illə müqayisədə 262,0 mln manat azalmışdır.
2013-cü il dövlət büdcəsi layihəsinin, Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci ildə fəaliyyəti
haqqında hesabatın və 2012-ci il dövlət büdcəsinin icrasına
dair hesabatın Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
komitə və plenar iclaslarında müzakirələri zamanı millət
vəkilləri, Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası
tərəfindən irəli sürülmüş bir sıra təklif və tövsiyələr həllini
tapmış, o cümlədən, əhalinin sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsi, yaşayış səviyyəsinin və pensiya təminatının
yaxşılaşdırılması, büdcə təşkilatlarında, əsasən sosial
sferalarda (elm, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və s.) və
ölkənin müdafiə və təhlükəsizliyini təmin edən orqanlarda
çalışan hərbi qulluqçuların və mülki işçilərin
əməkhaqlarının, ölkədə su və kanalizasiya xətlərinin
çəkilişi, qazlaşma prosesinin sürətləndirilməsi üçün bu
sferalara vəsait qoyuluşunun artırılması, şəhər, rayon və
qəsəbə mərkəzlərində abadlıq quruculuq işlərinin
genişləndirilməsi, kəndlərarası yolların tikintisi və
yenidən qurulması, sosial təyinatlı layihələr üzrə işlərin, o
cümlədən yararsız və qəza vəziyyətində olan məktəblərin və məktəbəqədər müəssisələrin,
səhiyyə, mədəniyyət və idman müəssisələrinin tikintisi, əsaslı təmiri və yenidən qurulması üçün
vəsaitin ayrılması, kənd təsərrüfatı sahəsinə maliyyə yardımının artırılması, uşaq bağçalarının
maddi-texniki bazalarının yaxşılaşdırılması və onların müasir səviyyəyə qaldırılması, bir sıra
imtiyazlı xərclərin müvafiq dərman perepatları ilə tam təminatı üçün müvafiq maliyyə vəsaitinin
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ayrılması və digər məsələlərin həlli məqsədi ilə 2014-cü il dövlət büdcəsinin layihəsində vəsait
nəzərdə tutulmuşdur.
Eyni zamanda, qeyri-neft gəlirlərinin artırılması, dövlət büdcəsindən maliyyələşən
təşkilatların büdcədənkənar daxilolmalarının büdcənin gəlirlərinə aid edilməsi, rayon və
şəhərlərin yerli gəlirlərinin artırılması hesabına onlara dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş
xərclərindən verilən maliyyə yardımının (dotasiyanın) azaldılması istiqamətində təkliflər büdcə
layihəsində nəzərə alınmışdır.

4. Sosial inkişaf
2014-cü il dövlət büdcəsinin xərclərində
sosialyönlü xərclərin (büdcə xərclərinin iqtisadi
təsnifatına uyğun olaraq əməyin ödənişi, pensiya və
müavinətlər, dərman, sarğı ləvazimatları və
materiallarının, ərzaq məhsullarının alınması üzrə
xərclərin cəmi) xüsusi çəkisi 26,6 faiz olmaqla, 2013cü illə müqayisədə 1,3 faiz-bənd artmışdır. Mütləq
ifadədə bu məqsədə 5337,3 mln. manat vəsait
proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da 2013-cü ilə nisbətən
298,9 mln. manat və ya 5,9 faiz, 2012-ci ilin faktiki
icra göstəricisi ilə müqayisədə isə 597,1 mln. manat və ya 12,6 faiz çoxdur.
Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsinin sosialyönümlü xərcləri və
onun artım sürəti (mln. manatla, faizlə)
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Ölkə əhalisinin rifahının yaxşılaşdırılması və sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi
istiqamətində məqsədyönlü kurs 2014-cü ildə də davam etdiriləcəkdir. Həmin kursa uyğun
olaraq 2013-cü ildə əməkhaqlarında baş vermiş artımın maliyyə təminatı ilə bağlı xərclərin,
zəruri sosial tədbirlərdən olan sosial müavinətlərin və təqaüdlərin, o cümlədən yaşa (16,4 min
nəfər), əlilliyə (108,3 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
müavinətin, əmək pensiyalarının minimum məbləğinin
(1270,0 min nəfər), məcburi köçkünlərə yemək xərci üçün
verilən aylıq müavinətin (540,0 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), “Xalq” və “Əməkdar” fəxri adlarına layiq görülmüş
şəxslərə (5 min nəfər) Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin təqaüdünün, ali, orta ixtisas, ilk peşə-ixtisas
təhsili sistemində oxuyan tələbə və şagirdlərə, doktorantlara
(85,8 min nəfər) verilən təqaüdlərin, eləcə də elmlər doktoru
və fəlsəfə doktoru elmi dərəcələrinə görə vəzifə maaşına əlavələrin artırılması tədbirlərinin 2014cü ildə maliyyə təminatı təmin edilmişdir.
2014-cü il dövlət büdcəsi xərclərinin tərkibində sosialyönümlü xərclərin
istiqamətləri və xüsusi çəkisi (mln. manatla, faizlə)
1820,3 mln. manat;
9,1%

3034,7 mln. manat;
15,1%
305,3 mln. manat;
1,5%
176,9 mln. manat;
0,9%
Əməyin ödənişi

Dərman və sarğı ləvazimatlarının alınması

Ərzaq məhsullarının alınması

Təqaüdlər və sosial müavinətlər

4.1 Elm, təhsil, səhiyyə, sosial müdafiə və sosial təminat,
mədəniyyət və idman xərclərinin əsas istiqamətləri
 2014-cü il dövlət büdcəsində elm, təhsil, səhiyyə, sosial müdafiə və sosial təminat,
mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid
edilməyən xərclər üçün 4909,5 mln. manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da
2013-cü illə müqayisədə 475,9 mln. manat və ya 10,7 faiz, 2012-ci ilin faktiki icra
göstəricisi ilə müqayisədə isə 719,8 mln. manat və ya 17,2 faiz çoxdur.
Bütövlükdə həmin sahələr üzrə nəzərdə tutulmuş xərclərin dövlət büdcəsi xərclərinin
tərkibində xüsusi çəkisi 24,5 faiz təşkil edəcəkdir ki, bu da 2013-cü illə müqayisədə 2,2 faizbənd çoxdur.

26

2014-cü ilin dövlət və icmal büdcələrinin layihələrinin təqdimatı

Elm, təhsil, səhiyyə, sosial müdafiə və sosial təminat, mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən
tərbiyyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət xərcləri və onların 2014-cü il
dövlət büdcəsi xərclərində xüsusi çəkisi (mln. manatla, faizlə)

311,4 mln. manat;
1,6 %

146,8 mln. manat;
0,7%
1653,4 mln. manat;
8,2%

2072,2 mln. manat;
10,3 %
Elm
Təhsil
Səhiyyə

725,6 mln. manat;
3,6 %

Sosial müdafiə və sosial təminat

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

2014-cü il dövlət büdcəsində elm, təhsil, səhiyyə, sosial müdafiə və sosial təminat,
mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən
sahədə fəaliyyət xərcləri üzrə məqsədli dövlət proqramlarının və tədbirlərin maliyyə təminatı
üçün 885,3 mln. manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da 2013-cü illə müqayisədə 240,7 mln.
manat və yaxud 37,3 faiz çoxdur.

4.2 Elm
Elmi sahəsində dövlət siyasətinin əsas istiqamətləri
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 may 2009-cu il
tarixli 255 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikasında 2009-2015-ci illərdə elmin
inkişafı üzrə Milli Strategiya”nın və “Azərbaycan
Respublikasında 2009-2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə
Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı Dövlət
Proqramı”nda öz əksini tapan elmi-texniki potensialın
qorunub saxlanılmasından, elm və təhsil sahəsində yüksək
ixtisaslı kadrların hazırlanması və onlara qayğı
göstərilməsindən, cəmiyyətdə elmi işçilərin nüfuzunun
yüksəldilməsinə nail olmaq üçün məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilməsindən ibarətdir.
AMEA-da, digər elmi-tədqiqat müəssisələrində və ali təhsil məktəblərində aparılan
fundamental tədqiqatların səmərəliyinin artırılması, onların nəticələrinin sosial-iqtisadi və digər
sahələrdə tətbiqinin təmin edilməsi, Azərbaycanda elmitexniki potensialın qorunması və inkişaf etdirilməsi, dövlətin
informasiya ehtiyyatlarının artırılması və innovasiya
proseslərinin sürətləndirilməsi, elmi müəssisələrdə və ali
məktəblərdə
aparılan
elmi-tədqiqat
fəaliyyətlərinin
əlaqələndirilməsi üzrə işin gücləndirilməsi və alimlərinin
yaradıcılıq potensialının tam reallaşdırılması üçün şəraitin
yaradılması
elm
sahəsində
qarşıda
duran
əsas
məqsədlərdəndir.
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 Növbəti ildə elm xərclərinə 146,8 mln. manat, 2013-cü illə müqayisədə 16,3 mln.
manat və yaxud 12,5 faiz, 2012-ci ilin faktiki icra göstəricisi ilə müqayisədə isə
30,1 mln. manat və ya 25,8 faiz çox vəsait proqnozlaşdırılmışdır.
Həmin xərclər fundamental elmi tədqiqatların və dövlət orqanlarında mövcud olan elmitədqiqat təşkilatları tərəfindən həyata keçirilən elmi işlərin maliyyələşməsinə yönəldiləcəkdir.
2014-cü ildə elm xərclərində əməkhaqqı sisteminin təkmilləşdirilməsi, pensiya
təminatının yaxşılaşdırılması və digər tədbirlərin maliyyələşməsi ilə bağlı 3,5 mln. manat, elmitədqiqat layihələrinin Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişaf Fondu vasitəsi
ilə həyata keçirilməsi üçün 8,0 mln. manat, latın qrafikalı kitabların çap edilməsi üçün 5,0 mln.
manat, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının elmi obyektlərin yenidən qurulması və əsaslı
təmiri üçün 3,0 mln. manat, elmi-tədqiqat müəssisələrinin maddi-texniki təminatının
möhkəmləndirilməsi və müasir laboratoriya avadanlıqların alınması üçün 5,0 mln. manat və
digər tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün vəsait nəzərdə tutulmuşdur.
2014-cü il dövlət büdcəsinin əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərində də elm təyinatlı
infrastrukturlara aid olan investisiya layihələri üzrə müvafiq məbləğdə vəsait nəzərdə
tutulmuşdur.
Elm xərcləri (cari) və onun artım sürəti (mln. manatla, faizlə)
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4.3 Təhsil
Təhsil sahəsində büdcə idarəçiliyinin səmərəliliyinin
artırılması, təhsilin keyfiyyəti və əhalinin təhsil almaq
imkanlarının daha da genişləndirilməsi təhsil sahəsində
qarşıda duran əsas məqsədlədəndir.
“Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində islahat
Proqramı”na və “2013-2021-ci illərdə Azərbaycan Təhsilinin
İnkişafı üzrə Milli Strategiya”ya uyğun olaraq təhsilin bütün
pillələrində maddi-texniki bazanın gücləndirilməsi, tədris
şəraitinin yaxşılaşdırılması, təhsil sahəsində informasiya
texnologiyalarının tətbiqinin genişləndirilməsi və təhsilin inkişafı
ilə bağlı digər zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi, məktəb
kitabxanalarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi təhsil sahəsinin
inkişafı istiqamətində əsas prioritetlərdəndir.
Növbəti ildə təhsil xərcləri üçün 1653,4 mln. manat,
2013-cü illə müqayisədə 123,0 mln. manat və yaxud 8,0 faiz,
2012-ci ilin faktiki icra göstəricisinə nisbətən 200,3 mln. manat və ya 13,8 faiz çox vəsait
ayrılmışdır.
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Təhsilin maliyyələşməsi üçün nəzərədə tutulan xərclərin dövlət büdcəsi xərclərinin
tərkibində xüsusi çəkisi 8,2 faiz təşkil etməklə 2013-cü illə müqayisədə 0,5 faiz-bənd çox
olacaqdır.
Təhsil xərcləri (cari) və onun artım sürəti (mln. manatla, faizlə)
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Təhsil xərcləri üçün ayrılmış vəsaitin 851,0 mln. manatı
və ya 51,5 faizi natamam və orta təhsil xərclərinin (2013-cü
illə müqayisədə 52,2 mln. manat və ya 6,5 faiz çox), 488,9
mln. manatı və ya 29,6 faizi təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar
və digər xidmətlərin (2013-cü illə müqayisədə 94,4 mln. manat
və ya 23,9 faiz çox), 33,0 mln. manatı və ya 2,0 faizi ali təhsil
xərclərinin, 158,7 mln. manatı və ya 9,6 faizi məktəbəqədər və
ibtidai təhsil xərclərinin (2013-cü illə müqayisədə 12,9 mln.
manat və ya 8,8 faiz çox), 78,6 mln. manatı və ya 4,8 faizi texniki-peşə məktəblərinin və
liseylərin, 43,2 mln. manatı və ya 2,5 faizi internat və xüsusi məktəblərin maliyyələşdirilməsinə
yönəldiləcəkdir.
2014-cü il dövlət büdcəsində təhsil xərcləri üçün ayrılan vəsaitin 376,2 mln. manatı bir sıra
dövlət proqramlarının və tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə o cümlədən:
 əməkhaqqı sisteminin təkmilləşdirilməsi, pensiya təminatının yaxşılaşdırılması və
digər tədbirlərin maliyyələşməsi üçün 162,1 mln. manat,
 ali təhsil müəssisələrində yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiqi ilə bağlı xərclər
üçün 130,4 mln. manat,
 məktəbəqədər təhsilin maliyyələşdirilməsi üçün 6,7 mln. manat,
 təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması ilə bağlı xərclər üçün 16,8 mln. manat,
 ümumtəhsil məktəblərində oxuyan şagirdlərin pulsuz dərsliklərlə təmin olunması
xərcləri üçün 8,0 mln. manat,
 təhsil müəssisələrinin yenidənqurulması və əsaslı təmiri üçün 12,6 mln. manat,
 ümumtəhsil məktəblərinə tədris laboratoriya (fizika, kimya, biologiya)
avadanlıqlarının alınması xərcləri üçün 4,5 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 (Deinstitusionalizasiya) və alternativ qayğı Dövlət
Proqramı (2006-2015-ci illər)”nın icrası üçün 1,5
mln. manat,
 ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi və ən yaxşı müəllim
mükafatı üçün 1,0 mln. manat,
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 “SOS
Uşaq
Kəndləri-Azərbaycan”
Assosiyasiyası
üzrə
tədbirlərin
maliyyələşdirilməsi üçün 0,9 mln. manat,
 gənc istedadlar üçün xüsusi təqaüdlərin ödənilməsi ilə bağlı xərclər üçün 0,3 mln.
manat,
 təhsil müəssisələrin maddi-texniki təminatının möhkəmləndirilməsi üçün 4,7
mln.manat və digər tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün vəsait proqnozlaşdırılmışdır.
İlk dəfə olaraq 2014-cü ilin dövlət büdcəsinin “təhsil xərcləri” bölməsində xarici ölkələrin
ali təhsil və elmi-tədqiqat müəssisələrində Azərbaycanşünaslıq və Xəzər hövzəsi regionu ilə
bağlı tədqiqatların təşviqi ilə bağlı xərclər üçün 2,5 mln. manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının bəzi xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəliklərində olan
təhsil məsələləri üzrə müşavirlərin fəaliyyəti ilə bağlı xərclər, “UNİCEF” tərəfindən 10 həftəlik
pilot layihə kimi məktəbə hazırlıq təhsilinin yeni modelinin tətbiqi ilə bağlı xərclər üçün də
vəsait 2014-cü il dövlət büdcəsi layihəsində əksini tapmışdır.
Eyni zamanda, 2014-cü il dövlət büdcəsinin əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərində təhsil
təyinatlı infrastrukturlara aid olan investisiya layihələri üzrə müvafiq məbləğdə vəsait nəzərdə
tutulmuşdur.

4.4 Səhiyyə
Səhiyyə sahəsində qarşıya qoyulan əsas məqsədlər
ilkin səhiyyə xidmətlərinin gücləndirilməsi, əhalinin
sağlamlığının monitorinqinin genişləndirilməsi məqsədilə
məlumat informasiya sisteminin təkmilləşdirilməsi, tibbi
sığorta
sisteminin
yaradılması,
səhiyyənin
maliyyələşdirilməsi sahəsində islahatların aparılması, tibbi
təhsilin islahatı və dövlət sanitariya-epidemioloji nəzarətin
təkmilləşdirilməsi və fövqəladə vəziyyətlərə qarşı hazırlığın
gücləndirilməsindən ibarətdir.
2014-2017-ci illər ərzində beş yaşadək uşaqlar və
analar arasında ölüm hallarını azaltmaq, HİV/AİDS, habelə
malyariya, vərəm, şəkərli diabet, ürək-damar və irsi xəstəlik
hallarının yayılmasının qarşısını almaq və bu xəstəliklərlə
əlaqədar ölüm hallarını azaltmaq sahəsində ardıcıl tədbirlər
həyata keçiriləcəkdir. Eyni zamanda ilkin səhiyyə xidmətinin
strukturunun səmərəli təşkili və əhalinin səhiyyə xidmətlərinə
əlyetərliliyinin artırılması, analar və uşaqlar arasında
qidalanmanın və mikro-nutrientlərlə təminatın yaxşılaşdırılması, genişləndirilimiş İmmunizasiya
Proqramının daha da təkmilləşdirilməsi və digər qarşısı alına bilən xəstəliklərin azaldılması,
səhiyyə qanunvericiliyinin Avropa Birliyinin standartlarına uyğunlaşdırılması sahəsində
aşağıdakı tədbirlər həyata keçiriləcəkdir.
2014-cü ildə səhiyyənin maliyyələşməsi üçün nəzərədə tutulan xərclərin dövlət büdcəsi
xərclərinin tərkibində xüsusi çəkisi 2013-cü illə müqayisədə 0,2 faiz-bənd artaraq 3,6 faiz
olacaqdır.
Mütləq ifadədə səhiyyə xərcləri üçün 2014-cü ilin dövlət büdcəsində 725,6 mln. manat,
2013-cü illə müqayisədə 56,3 mln. manat və yaxud 8,4 faiz, 2012-ci ilin faktiki icra göstəricisinə
nisbətən 116,2 mln. manat və ya 19,1 faiz çox vəsait ayrılmışdır.
Ayrılan vəsaitin 367,2 mln. manatı və ya 50,6 faizi xəstəxanaların (2013-cü illə
müqayisədə 37,4 mln. manat və ya 11,4 faiz çox), 106,1 mln. manatı və ya 14,6 faizi
poliklinikalar və ambulatoriyaların saxlanılması xərclərinə (2013-cü illə müqayisədə 8,0 mln.
manat və ya 8,1 faiz çox), 240,6 mln. manatı və ya 33,2 faizi səhiyyə sahəsində digər xidmətlər
üzrə xərclərə (2013-cü illə müqayisədə 8,3 mln. manat və ya 3,6 faiz çox), 11,7 mln. manatı və
ya 1,6 faizi səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar və səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər
üzrə xərclərə (2013-cü illə müqayisədə 2,7 mln. manat və ya 30,0 faiz çox) yönəldiləcəkdir.
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Səhiyyə xərcləri (cari) və onun artım sürəti (mln. manatla, faizlə)
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2014-cü ildə səhiyyə xərcləri üçün ayrılacaq vəsaitin
194,5 mln. manatı məqsədli proqram və tədbirlərin
maliyyələşdirilməsinə o cümlədən:
 əməkhaqqı sisteminin təkmilləşdirilməsi,
pensiya təminatının yaxşılaşdırılması və
digər tədbirlərin maliyyələşməsinə 11,9
mln. manat,
 xroniki
böyrək
çatışmazlığı
üzrə
tədbirlərə 27,8 mln. manat (2013-cü illə müqayisədə 2,0 mln. manat və ya 7,8
faiz çox),
 hemofiliya və talassemiya irsi qan xəstəlikləri üzrə tədbirlərə 21,2 mln.
manat,
 xərçəng xəstəliyi ilə milli mübarizə Dövlət Proqramının maliyyə təminatına
38,9 mln. manat (2013-cü illə müqayisədə 13,8 mln. manat və ya 55,2 faiz
çox),
 “Şəkərli diabet üzrə Dövlət Proqramı”nın maliyyə təminatına 33,7 mln.
manat,
 yoluxucu xəstəliklərin immunoprofilaktikasına dair tədbirlərə 4,5 mln. manat,
 vərəmlə mübarizə üzrə tədbirlər proqramının maliyyələşdirilməsinə 3,0 mln.
manat,
 Azərbaycan Respublikasında HİV/AİDS-in qarşısının alınması və onunla
mübarizəyə 3,0 mln. manat,
 səhiyyə
müəssisələrinin
yenidən
qurulması və əsaslı təmirinə 5,8 mln.
manat,
 ana
və
uşaqların
sağlamlığının
qorunması ilə bağlı tədbirlərə 2,0 mln.
manat,
 qanın, qan komponentlərinin donorluğu
və qan xidmətlərinin inkişafına dair
tədbirlərə 1,6 mln. manat,
 dağınıq skleroz xəstəliyinə tutulmuş insanların müalicə tədbirləri üçün 5,0
mln. manat,
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 səhiyyə müəssisələrinin maddi-texniki təminatının möhkəmləndirilməsi üçün
6,5 mln. manat və digər səhiyyə tədbirlərinin də həyata keçirilməsi üçün
vəsait proqnozlaşdırılmışdır.
İlk dəfə olaraq 2014-cü ilin dövlət büdcəsinin səhiyyə xərcləri bölməsində uşaqların icbari
dispanserizasiyası tədbirləri üçün 5,0 mln. manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur.
Eyni zamanda, 2014-cü il dövlət büdcəsinin əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərində də səhiyyə
təyinatlı infrastrukturlara aid olan investisiya layihələri üzrə müvafiq məbləğdə vəsait
proqnozlaşdırılmışdır.

4.5 Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər
kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət
Beynəlxalq əməkdaşlıq prinsipini, bütün dövlətlərlə mehriban qonşuluq əlaqələrinin
yaradılması
və
saxlanılması
zərurətini,
Azərbaycanın mədəni sərvətlərinin təbliğində və
mədəniyyətlərarası
dialoqun
həyata
keçirilməsində
mədəniyyətin
başlıca
vasitələrdən biri olduğunu nəzərə alaraq
ümumdünya irsinin ayrılmaz hissəsi olan
Azərbaycanın mədəni
irinin qorunması,
qloballaşma şəraitində mədəni çeşidliliyin
inkişaf etdirilməsini vacib hesab edərək
mədəniyyətlərarası
dialoqun yaradılması,
xaricdə yaşayan azərbaycanlıların mədəniyyətinin özünəməxsusluğunun dəstəklənməsi,
Azərbaycan mədəniyyətinin xaricdə təqdim və təbliğ edilməsi, həmçinin xarici mədəniyyətlərin
ən parlaq nümunələrinin Azərbaycanda yayılmasına yardım göstərilməsi, eləcə də
Azərbaycanşünaslığı inkişaf etdirmək və gələcək nəsillərə çatdırmaq, Azərbaycana aid
materialların respublikaya gətirilməsi üçün müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə
tutulur.
Həmçinin xaricdə yaşayan azərbaycanlılara
texniki-təşkilati və məşvərət dəstəyinin göstərilməsi
vasitəsilə dünyada Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ
edən şəbəkənin genişləndirilməsi və Azərbaycan
mədəniyyətinin xaricdə təmsil və təbliğ edilməsi
məqsədilə
xarici
ölkələrdə
Azərbaycan
Respublikasının
Mədəniyyət
Mərkəzlərinin
yaradılması istiqamətində müvafiq işlər aparılacaqdır.
Azərbaycan gənclərinin sağlam və fəal həyat
tərzini təşviq etmək və onların cəmiyyətə
inteqrasiyasını təmin etmək məqsədi ilə Strateqiya və
Dövlət Proqramı hazırlanaraq həyata keçiriləcəkdir.
Bu sahə ilə bağlı olan normativ hüquqi baza
mütəmadi
olaraq
təkmilləşdiriləcək,
gənclərin,
həmçinin bədən tərbiyəsi və idmanın sistemli inkişafını
dəstəkləmək məqsədi ilə rayon (şəhər) icra
hakimiyyətləri başçıları yanında gənclərdən ibarət
məşvərətçi orqan olan şuralar yaradılacaq, gənclər
siyasəti, bədən tərbiyəsi və idman işlərinin qurulması, aparılması və inkişafı işlərinə yerli
bələdiyyə orqanlarının fəal surətdə cəlb edilməsi təmin olunacaqdır.
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Gənclərin və gənc ailələrin mənzil ehtiyaclarının ödənilməsi məqsədi ilə sosial ipotekanın
şərtləri daha da təkmilləşdiriləcək, gənclər, o cümlədən sağlamlıq imkanları məhdud olan gənclər
üçün istrahət və təlim mərkəzləri istifadəyə veriləcəkdir.
Gənclər, xüsusən ucqar və kənd yerlərində yaşayan gənclər üçün məlumat məsləhət
xidmətləri şəbəkəsi genişləndiriləcəkdir. Gənc nəslin iş bacarıqlarının inkişafı məqsədi ilə
gənclərin əmək və iqtisadi əlaqələrə erkən yiyələnməsi üçün səmərəli forma və metodlar tətbiq
ediləcəkdir. Ölkə və xarici təhsil müəssisələrini bitirmiş gənc mütəxəssislərin Azərbaycanın
bölgələrində işləməsinin təşviq edilməsi, bununla əlaqədar onlar üçün əlavə sosial dəstək
mexanizmlərinin (ayrılan müavinətlərin və əməkhaqqına əlavələrin artırılması, xidməti
mənzillərin ayrılması və s.) yaradılması və tətbiqi təmin ediləcəkdir.
İlk dəfə olaraq Azərbaycan Respublikasında keçiriləcək I Avropa Olimpiadasının təşkili,
müvafiq avadanlıqların alınması və digər zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı xərclər
üçün dövlət büdcəsinin cari xərclərində müvaviq məbləğdə vəsait nəzərdə tutulmuşdur.
2014-cü ildə mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara
aid edilməyən sahədə fəaliyyətin maliyyələşməsi üçün nəzərədə tutulan xərclərin dövlət büdcəsi
xərclərinin tərkibində xüsusi çəkisi 2013-cü illə müqayisədə 0,1 faiz-bənd artaraq 1,6 faiz
olacaqdır.
 2014-cü il dövlət büdcəsində mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən
tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət xərcləri üçün
311,4 mln. manat, 2013-cü illə müqayisədə 21,7 mln. manat və yaxud 7,5 faiz,
2012-ci ilin faktiki icra göstəricisinə nisbətən 70,6 mln. manat və ya 29,3 faiz
çox vəsait ayrılmışdır.
Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid
edilməyən sahədə fəaliyyət xərcləri (cari) və onun artım sürəti (mln. manatla, faizlə)
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Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən
tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən
sahədə fəaliyyət xərcləri üzrə ayrılan vəsaitin
140,7 mln. manatı və ya 45,2 faizi mədəniyyət və
incəsənət sahəsində fəaliyyət (2013-cü illə
müqayisədə 6,6 mln. manat və ya 4,9 faiz çox),
66,7 mln. manatı və ya 21,4 faizi radio, televiziya
və nəşriyyat (2013-cü illə müqayisədə 1,4 mln.
manat və ya 2,2 faiz çox), 104,0 mln. manatı və ya
33,4 faizi (2013-cü illə müqayisədə 13,7 mln.
manat və ya 15,2 faiz çox) bədən tərbiyəsi, gənclər
siyasəti, turizm və digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət xərclərinə yönəldiləcəkdir.
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Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid
edilməyən sahədə fəaliyyət xərcləri üzrə ayrılacaq vəsaitin 97,7 mln. manatı müvafiq dövlət
proqramlarının və ünvanlı tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə nəzərdə tutulur o cümlədən:
 “Azərbaycan Gəncliyi Dövlət Proqramı (2011-2015-ci illər)”nın maliyyə
təminatına 16,8 mln. manat,
 əməkhaqqı sisteminin təkmilləşdirilməsi və pensiya təminatının
yaxşılaşdırılması və digər tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə 4,9 mln. manat,
 “Azərbaycan teatrı 2009-2019-cu illər” Dövlət Proqramı”nın tətbiqinə 4,0
mln. manat,
 teatr və konsert müəssisələrində yaranmış
zərərin ödənilməsi xərcləri üçün 15,8 mln.
manat,
 “Azərbaycan kinosunun 2008-2018-ci illər
üzrə inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın
icrasına 6,5 mln. manat,
 mədəniyyət obyektlərinin maddi-texniki
təminatının möhkəmləndirilməsinə 31,3
mln. manat,
 mədəniyyət obyektlərinin yenidən qurulmasına və əsaslı təmirinə 5,0 mln.
manat,
 xarici populyar televiziya şirkətləri vasitəsi ilə ölkənin turizm imkanlarının
təbliğinə 0,7 mln. manat,
 “Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin inkişafı üzrə
Dövlət Proqramı”na 1,5 mln. manat,
 yaşlı və gənc nəsil yazıçıların, rəssamların və bəstəkarların xüsusi təqaüd
fondunun xərclərinə 0,6 mln. manat,
 Azərbaycan Respublikası Azərbaycan
Respublikası Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyinin xarici ölkələrdə mədəniyyət
mərkəzlərinin saxlanılmasına 2,0 mln.
manat,
 Azərbaycan
həqiqətlərinin
“ATV
İnternational” (ATV İNT) beynəlxalq
televiziya kanalı vasitəsi ilə xarici
dillərdə dünya ictimaiyyətinə təqdim
edilməsi üçün 0,6 milyon manat və digər mədəniyyət tədbirlərinin həyata
keçirilməsi üçün vəsait proqnozlaşdırılmışdır.
Eyni zamanda, 2014-cü il dövlət büdcəsinin əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərində də
mədəniyyət, incəsənət, idman infrastrukturlarına aid olan investisiya layihələri üzrə müvafiq
məbləğdə vəsait nəzərdə tutulmuşdur.

4.6 Sosial müdafiə və sosial təminat
2014-2017-ci illərdə ünvanlı sosial yardım
sahəsində məqsədlərə və hədəflərə nail olmaq üçün
yoxsulluğun aradan qaldırılması istiqamətində
müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi davam
etdiriləcəkdir.
Azərbaycanda son on ildə yoxsulluğun
azaldılması istiqamətində nailiyyətlər əldə edilmişdir.
Azərbaycanda yoxsulluğun aradan qaldırılması daim
diqqət mərkəzində olacaqdır. Bununla yanaşı, ölkədə
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əhalinin orta təbəqəsinin genişlənməsi, həmin təbəqənin rolunun gücləndirilməsi başlıca
məqsədlərdən biridir.
“Aztəminatlı ailələrin sosial reabilitasiyası
Proqramı” layihəsi çərçivəsində məşğulluq, peşə
təlimi, sosial xidmət, tibbi-sosial reabilitasiya,
layiqli əməyin təmin edilməsi, məktəbdən işə, ailə
kəndli təsərrüfatlarına və kiçik biznesə dəstək,
natural formada yardım və digər sahələri əhatə edən
aktiv tədbirlər həyata keçiriləcəkdir.
Qeyd olunanlarla yanaşı 2014-2017-ci illər
ərzində sosial müdafiə sektorunun inkişaf
strategiyasına uyğun olaraq müəyyən edilmiş tədbirlərin icra edilməsi işləri davam etdiriləcəkdir.
Qarşıdan gələn dövr ərzində əhalinin sosial müdafiəsi sahədə dövlət siyasətin əsas
prioritet istiqamətlərindən biri ünvanlı sosial yardım mexanizminin təkmilləşdirilməsi, əhalinin
gəlir əldə etmək imkanlarının genişləndirilməsi, yoxsul əhalinin sayının əhəmiyyətli dərəcədə
azalmasına nail olunması və səmərəli sosial müdafiə sistemini inkişaf etdirməklə yaşlı əhalinin,
aztəminatlı ailələrin və sosial cəhətdən xüsusilə həssas qrupların sosial riskinin azaldılması
durur.
Sosial müdafiə və sosial təminatın maliyyələşməsi üçün nəzərədə tutulan xərclərin dövlət
büdcəsi xərclərinin tərkibində xüsusi çəkisi 2013-cü illə müqayisədə 1,2 faiz-bənd artaraq 10,3
faiz olacaqdır.
Ölkədə pensiya və müavinətlərin, ünvanlı sosial
yardımın, məcburi köçkünlərin sosial məsələlərinin və
digər sosial tədbirlərin maliyyə təminatı üçün 2014-cü
ilin dövlət büdcəsində sosial müdafiə və sosial təminat
xərcləri
üçün
2072,2
mln.
manat
vəsait
proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da 2013-ci illə müqayisədə
258,7 mln. manat və ya 14,3 faiz, 2012-ci ilin faktiki icra
göstəricilərinə nisbətən isə 302,7 mln. manat və ya 17,1
faiz çoxdur.
Sosial müdafiə və sosial təminat xərcləri (cari) və onun
artım sürəti (mln. manatla, faizlə)
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2014-cü ildə sosial müdafiə və sosial təminat xərclərinə ayrılan vəsaitin 1142,0 mln.
manatı (2013-cü ilə nisbətən 65,0 mln. manat və ya 6,0 faiz çox) Azərbaycan Respublikası
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu vasitəsilə həyata keçirilən əmək pensiyalarının
maliyyələşdirilməsinə, 506,8 mln. manatı (2013-cü ilə nisbətən 43,6 mln. manat və ya 9,4 faiz,
2012-ci ilin faktiki icrasına nisbətən 79,0 mln. manat və ya 18,5 faiz çox) Azərbaycan
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Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və onun müvafiq orqanları vasitəsilə
həyata keçirilən sosial müavinətlərin, təqaüdlərin və digər sosial xarakterli ödənişlərin, 222,2
mln. manatı (2013-cü ilə nisbətən 9,4 mln. manat və ya 4,4 faiz, 2012-ci ilin faktiki icrasına
nisbətən 24,5 mln. manat və ya 12,4 faiz çox) Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi
Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi vasitəsilə qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial
müdafiəsinin təmin edilməsi tədbirlərinin maliyyələşdirilməsinə yönəldiləcəkdir.
Bununla yanaşı, 2014-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.

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 2014-cü il
dövlət büdcəsi xərclərinin 14,7 faizi həcmində vəsait nəzərdə
tutulmuşdur.
Məhkəmə
hakimiyyəti,
hüquq-mühafizə
və
prokurorluğun saxlanılması xərcləri 2014-cü il dövlət büdcəsi xərclərinin 6,2 faizini təşkil
edəcəkdir.
Məhkəmə sisteminin saxlanılması xərcləri
üçün 2014-cü il dövlət büdcəsində 59,4 mln. manat
vəsait proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da 2013-cü illə
müqayisədə 0,9 mln. manat və yaxud 1,5 faiz
çoxdur.
Eyni zamanda, 2014-cü il dövlət büdcəsinin
əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərində də müdafiə və
təhlükəsizlik, məhkəmə hakimiyyəti, hüquqmühafizə və prokurorluq orqanlarına aid olan
infrastrukturlar üzrə investisiya layihələri üçün müvafiq məbləğdə vəsait nəzərdə tutulmuşdur.

6. Əsaslı xərclərin istiqamətləri
Azərbaycanın uzunmüddətli dövrdə dayanıqlı və tarazlı inkişafının təmin olunmasında
iqtisadiyyata investisiyaların cəlb edilməsi xüsusi rol oynayacaq. İnvestisiyaların tələb olunan
həcm və keyfiyyətinin təmin edilməsi məqsədilə əlverişli investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması
qarşıda duran əsas vəzifələrdəndir. Bu məqsədlə:
- mülkiyyətin formasından asılı olmayaraq bütün investorlar üçün daha əlverişli rəqabət
mühitinin yaradılmasına;
- Azərbaycan xarici investisiyalar üçün cəlb edici ölkə imicinin formalaşdırılması üzrə
tədbirlərin həyata keçirilməsinə;
- investisiya fəaliyyətinin hüquqi-normativ bazasının daah da təkmilləşdirilməsinə;
- xüsusi mülkiyyətin qorunması və korporativ idarəetmənin təkmilləşdirilməsinə;
- investisiya obyektlərinin seçimi və təhlili məqsədi ilə müəssisələr haqqında
investorların məlumatlandırılması sisteminin daha da yaxşılaşdırılmasına;
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- biznesin informasiya təminatının yaxşılaşdırılmasına, mühasibat uçotunun və
statistikanın beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmasına yönəldilmiş tədbirlər davam
etdiriləcəkdir.
2014-cü il dövlət büdcəsində əsaslı xərclər üçün 8400,5 mln. manat vəsait nəzərdə
tutulmuşdur ki, bu da 2012-ci ilin faktiki icra göstəricilərinə nisbətən 474,6 mln. manat və ya 6,0
faiz çoxdur. Bu xərclərin dövlət büdcəsi xərclərinin tərkibində xüsusi çəkisi 41,9 faiz təşkil
edəcəkdir.
Əsaslı xərclərin tərkib hissəsi olan dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya) xərclərinə
2014-cü il dövlət büdcəsi xərclərindən 6260,0 mln. manat vəsait yönəldiləcəkdir.
2014-2017-ci illər üçün Dövlət İnvestisiya Proqramının əsas istiqamətləri
(mln. manatla)
İstiqamətlər

İnfrastruktur
Layihələr

Sosial yönümlü
layihələr

İnstitusional,
ərazilərin bərpası,
yenidənqurulması,
fövqaladə halların
aradan qaldırılması
və digər layihələr

Cəmi

2014-cü il
1.
1.1.
1.2.
2.

Cəmi
Dövlət büdcəsinin əsaslı
vəsait qoyuluşu
Xarici kreditlər hesabına
Dövlət Neft Fondunun
vəsaitləri

4735,7
3661,6

1863,5
1846,3

775,0
752,1

7374,2
6260,0

1074,1
1621,1

17,2
300,0

22,9
0,0

1114,2
1921,1

3612,3
2591,6

1009,6
997,8

621,8
610,6

5243,7
4200,0

1020,7
1452,5

11,8
150,0

11,2
0,0

1043,7
1602,5

2930,6
2277,5

795,9
793,9

928,6
928,6

4655,1
4000

653,1
1714,2

2,0
150,0

0,0
0,0

655,1
1864,2

2570,4
2143,9

783
783

823,1
823,1

4176,5
3750

426,5
1567

0
150

0
0

426,5
1717

2015-ci il
1.
1.1.
1.2.
2.

Cəmi
Dövlət büdcəsinin əsaslı
vəsait qoyuluşu
Xarici kreditlər hesabına
Dövlət Neft Fondunun
vəsaitləri

2016-cı il
1.
1.1.
1.2.
2.

Cəmi
Dövlət büdcəsinin əsaslı
vəsait qoyuluşu
Xarici kreditlər hesabına
Dövlət Neft Fondunun
vəsaitləri

2017-ci il
1.
1.1.
1.2.
2.

Cəmi
Dövlət büdcəsinin əsaslı
vəsait qoyuluşu
Xarici kreditlər hesabına
Dövlət Neft Fondunun
vəsaitləri

Ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf prioritetlərinə uyğun olaraq 2014-cü ildə də, dövlət əsaslı
vəsait qoyuluşu xərcləri ilk növbədə tamamlanması nəzərdə tutulan sənaye, nəqliyyat,
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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, Azərbaycan Respublikasında keçiriləcək I Avropa Olimpiadası ilə
bağlı tələb olunan müvafiq idman obyektlərinin tikintisinə, mövcud olanların yenidənqurulması
və əsaslı təmirinə, zəruri avadanlıq və qurğuların alınmasına, təşkilatı məsələlərlə və digər zəruri
hesab edilən dövlət əhəmiyyətli prioritet layihələrin və tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə
yönəldiləcəkdir.
Bu mənbədən qəza vəziyyətində olan məktəblərdə əsaslı təmir və tikinti işlərinin
aparılması, respublikanın şəhər və rayonlarında qazlaşma proqramının həyata keçirilməsi,
elektrik enerjisi təchizatı sisteminin yaxşılaşdırılması, su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin
tikintisi və yenidən qurulması, Bakı kəndlərinin sosial-iqtisadi inkişafı üzrə Dövlət Proqramının
həyata keçirilməsi, ölkənin regionlarında kəndlərarası yolların tikintisi, yenidənqurulması 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 2014-cü il dövlət büdcəsinin əsaslı xərclərinin 384,0 mln. manatı 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.
Növbəti ildə Dövlət Neft Fondunun vəsaitlərindən dövlət əhəmiyyətli investisiya
layıhələrin maliyyələşdırılməsi üçün 1921,1 mln. manat vəsait yönəldiləcəkdir (qaçqınların və
məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma məsələləri ilə bağlı bəzi tədbirlərin
maliyyələşdirilməsi, Samur Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsinin
maliyyələşdirilməsi, Azərbaycan Respublikasının bütün yaşayış məntəqələrinə çıxış imkanı
yaradan yüksək sürətli fiber-optik şəbəkənin qurulması layihəsi, Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir
yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsi, Neft-Qaz və Neftkimya Kompleksinin tikintisi layihəsində
Azərbaycan Respublikasının iştirak payının maliyyələşdirillməsi, Türkiyə Respublikasında
"Star" neft emalı kompleksinin tikintisi layihəsində Azərbaycan Respublikasının iştirak payının
maliyyələşdirilməsi, TANAP layihəsində Azərbaycan Respublikasının iştirak payının
maliyyələşdirilməsi).
Ortamüddətli dövrdə özəl investisiyalar üzrə siyasətin əsas istiqamətlərini aşağıdakı
prioritetlər təşkil edəcəkdir:
 ölkə müəssisələrinin investisiya cəlbediciliyinin daha da artırılması məqsədilə
müvafiq tədbirlərin davam etdirilməsi;
 müəssisələrin modernləşdirilməsi məqsədilə müasir texnoloji avadanlığın ölkəyə
gətirilməsi üçün xarici ticarət rejiminin daha da təkmilləşdirilməsi;
 birbaşa xarici investisiyaların ixracyönümlü və əlavə dəyərin xüsusi çəkisi yüksək
olan sahələrə yönəldilməsinin stimullaşdırılması;
 xidmət sahələrində birbaşa xarici investisiyaların tənzimləmə rejiminin
təkmilləşdirilməsi;
 beynəlxalq standartlara uyğun mühasibat uçotu sisteminin və auditor fəaliyyətinin
yaradılması prosesinin sürətləndirilməsi;
 iqtisadiyyatın prioritet sahələrinə xarici investisiyaların cəlb edilməsi.
Xarici investisiyaların ölkə iqtisadiyyatına cəlb edilməsi Azərbaycan dövlətinin müəyyən
etdiyi iqtisadi inkişaf strateqiyasının mühüm tərkib hissəsidir. Bu baxımdan, siyasi sabitlik və
iqtisadi inkişaf əvvəlki illərdə olduğu kimi, 2014-2017-ci illərdə xarici dövlətlərin Azərbaycan
iqtisadiyyatına ortamüddətli və uzunmüddətli sərmayə qoymaq üçün marağını daha da artıracaq
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(Milli su və kanalizasiya layihəsi, Magistral avtomobil yolu layihəsinin əlavə maliyyələşməsi,
Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolu 2 zolağın tikintisi, Dəmir yolu ticarətinin və nəqliyyatının
dəstəklənməsi layihəsi, Cənub avtomobil yolunun tikintisi layihəsi, Kürdəmi-Ucar-YevlaxBərdə-Tərtər avtomobil yolunun yenidənqurulmasının və yolun I texniki dərəcəli yol
standartlarının tələblərinə uyğunlaşdırılmasının, yeni 2 əlavə zolağın tikintisinin
maliyyələşdirilməsi, Gəncə-Gürcüstan Respublikası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolun əlavə 2
zolağın tikintisi, Ucar-Zərdab-Ağcabədi avtomobil yolu və ona bitişik kənd yollarının tikintisi və
yenidənqurulması, Xırdalan şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin
yenidənqurulması və digər layihələr).
Respublikada investorların hüquq və mənafelərinin qorunması, mülkiyyətin
toxunulmazlığı, yerli və xarici sahibkarlara eyni iş şəraitinin yaradılması, əldə edilmiş
mənfəətdən maneəsiz istifadə olunması ilə bağlı mühüm qanunlar qəbul edilərək hüquqi baza
yaradılmışdır. Bu işin gələcək ildə daha da təkmilləşdirilməsi, xüsusilə Azərbaycan hökümətinin
bir sıra xarici ölkələrlə ikiqat vergi tutmanın aradan qaldırılması və investisiyaların təşviqi və
qarşılıqlı qorunması haqqında sazişlərin
imzalanması işinin davam etdirilməsi xarici
investorların, beynəlxalq maliyyə qurumlarının və iqtisadi təşkilatların Azərbaycana olan
marağını daha da artıracaq.
Son illərin tendensiyasına əsasən, qeyri-neft sektoru üzrə yönəldilmiş investisiyaların
həcmi neft sektoru üzrə yönəldilmiş investisiyaların həcmini üstələyir. Qeyri-neft sektorunda
fəaliyyət birgə və xarici invesisiyalı müəssisələri cəlb edən əsas sahələr sanaye, tikinti, nəqliyyat
və ticarətdir. Qeyd olunan sahələrin gələcəkdə daha da inkişaf etdiriləcəyi nəzərdə tutulur.

7. Mənzil və kommunal, kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı,
balıqçılıq və ovçuluq, yanacaq və enerji, sənaye və tikinti, nəqliyyat
və rabitə xərclərinin əsas istiqamətləri
Milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi və dünya iqtisadiyyatına
inteqrasiyanın sürətləndirilməsi üçün sahibkarlığın inkişafı və biznes mühitinin daha da
yaxşılaşdırılması mühüm vəzifələrdəndir.
2014-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
1166,9 mln. manat vəsait proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da 2013-cü illə müqayisədə 142,9 mln.
manat və ya 14,0 faiz, 2012-ci ilin faktiki icra göstəricisinə nisbətən 155,4 mln. manat və ya 15,4
faiz çoxdur.
Mənzil və kommunal, kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq və ovçuluq, yanacaq
və enerji, sənaye və tikinti, nəqliyyat və rabitə xərclərinin dövlət bücəsi xərclərinin tərkibində
xüsusi çəkisi 5,8 faiz təşkil edəcəkdir ki, bu da 2013-cü illə müqayisədə 0,6 faiz-bənd çoxdur.

7.1 Mənzil və kommunal təsərrüfatı
Azərbaycanda sosial infrastrukturun, o
cümlədən mənzil-kommunal təsərrüfatı sisteminin
inkişafı, mənzil fondunun bazar iqtisadiyyatı şəraitində
idarə olunması üçün dünya standartlarına uyğun yeni
formaların təşkili və tətbiqi qarşıya qoyulan əsas
məqsədlərdən olmaqla, bu sahədə həyata keçirilən
islahatların başlıca istiqamətlərini təşkil edir.
 Mənzil və kommunal təsərrüfatı
xərcləri üçün 2014-cü il dövlət büdcəsindən 457,1
mln. manat vəsait ayrılmışdır ki, bu da 2013-cü illə
müqayisədə 58,1 mln. manat və ya 14,6 faiz çoxdur.
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Mənzil və kommunal təsərrüfatı xərclərinin 2014-cü il dövlət büdcəsi xərclərinin
tərkibində xüsusi çəkisi 2013-cü illə müqayisədə 0,3 faiz-bənd artaraq 2,3 faiz təşkil edəcəkdir.
Həmin vəsaitin 236,8 mln. manatı və ya 51,8 faizi rayon və şəhərlərdə mənzil təsərrüfatının
fəaliyyətinin tənzimlənməsi, kommunal və abadlıq işlərinin həyata keçirilməsi işlərinə
yönəldiləcəkdir ki, bu da 2013-cü illə müqayisədə 19,3 mln. manat və ya 8,9 faiz çoxdur.
Mənzil və kommunal təsərrüfatı xərcləri üzrə ayrılmış vəsait əsasən müvafiq dövlət
proqramlarının və ünvanlı tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə, o cümlədən, kommunal,
kommunikasiya xidmətləri ilə bağlı xərclərə, yaşayış məntəqələrinə aid olan kommunal təyinatlı
infrastrukturlarının bərpa və yenidən qurulması, abadlaşdırılması ilə bağlı xərclərə, yaşıllıqların
salınması, onlara xidmət və landşaft quruluşu işlərinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı xərclərə
nəzərdə tutulmuşdur.

7.2 Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin
mühafizəsi
Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyini təmin
etmək üçün başlıca məqsəd taxılçılığın,
meyvəçiliyin və üzümçülüyün, tərəvəzçiliyin,
tütünçülüyün, toxumçuluq və tingçiliyin,
heyvandarlıqda damazklıq-seleksiya işinin,
yemçiliyin, aqrar emal sənayesinin və
aqromarketinqin, aqroservis xidmətlərinin və
kənd yerlərinin inkişaf etdirilməsindən ibarətdir.
Son illər əldə olunmuş nailiyyətlərin artırılması
və ölkənin əsas ərzaq məhsulları ilə
özünütəminetmə səviyyəsinin təmin edilməsi
məqsədilə
və
həmçinin
Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin müvafiq Fərmanı ilə
təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası üzrə müəyyən edilmiş
hədəflərə çatmaq üçün 2014-2017-ci illərdə intensiv metodların prioritetliyi təmin olunacaqdır.
Bununla yanaşı, aqrar sahədə informasiyaməsləhət
xidmətlərinin
təşkili,
elmi-tədqiqat
müəssisələrinin
maddi-texniki
bazasının
möhkəmləndirilməsi, onların fəaliyyətinin bazar
iqtisadiyyatının tələbləri əsasında yenidən təşkili də
qarşıda duran əsas prioritetlərdəndir. Bundan başqa,
aqrar sahənin ixrac potensialının artırılması və onun tam
reallaşdırılması, daxili bazarın beynəlxalq tələblərə
uyğun forma və metodlarla qorunması üçün zəruri
tədbirlər həyata keçiriləcəkdir.
Əvvəlki illərdə olduğu kimi, aqrar sektora subsidiyaların,
vergi güzəştlərinin və güzəştli kreditlərin verilməsi sisteminin
təkmilləşdirilməsi, aqrolizinq və aqroservis xidmətlərinin
şərtlərinin asanlaşdırılması nəzərdə tutulur.
Yeni heyvandarlıq və südçülük kompleksləri, damazlıq və
quşçuluq təsərrüfatları, kənd təsərrüfatı məhsullarının
saxlanılması və emalı infrastrukturu, intensiv bağçılıq və
toxumçuluğun inkişafı istiqamətində ardıcıl tədbirlər davam
etdiriləcəkdir.
Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi
xərclərinə 2014-cü il dövlət büdcəsindən 562,9 mln. manat və ya 2013-cü illə müqayisədə 68,6
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mln. manat və yaxud 13,9 faiz, 2012-ci ilin faktiki icra göstəricisinə
nisbətən 94,7 mln. manat və ya 20,2 faiz çox vəsait ayrılmışdır.
Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf
mühitin mühafizəsi xərclərinin 2014-cü il dövlət büdcəsi xərclərində
xüsusi çəkisi 2013-cü illə müqayisədə 0,3 faiz-bənd artaraq 2,8 faiz
təşkil edəcəkdir.
Kənd təsərrüfatı, meşə təssərüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin
mühafizəsi xərcləri (cari) və onun artım sürəti (mln. manatla, faizlə)
600

562,9

500

444,7
390,5

mln. manat
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494,3
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300
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57,7

37,2
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87,02,9 13,9

38,5 7,4 -4,7

19,5

5,3

5,6 1,2 13,9
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2009
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Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq
və ətraf mühtin mühafizəsi xərcləri üzrə ayrılmış vəsaitin
248,5 mln. manatı müvafiq dövlət proqramlarının və ünvanlı
tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə o cümlədən, geolojikəşfiyyat tədbirləri ilə bağlı xərclərə 10,4 mln. manat,
topoqrafiya ilə bağlı xərclərə 5,4 mln. manat, maddi-texniki
təminatının möhkəmləndirilməsi və digər tədbirlərə 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 2014-cü il dövlət büdcəsindən 131,0 mln. manat vəsait ayrılmışdır ki, bu da 2013-cü illə
müqayisədə 6,0 mln. manat və ya 4,8 faiz çoxdur.
2014-cü ilin dövlət
büdcəsində kənd təsərrüfatı,
meşə təsərrüfatı, meliorasiya,
irriqasiya
və
suvarma
sistemlərinin stabil maliyyə
təminatı üçün 536,0 mln.
manat, balıqçılıq, ovçuluq,
ətraf mühitin mühafizəsi, hidrometeorologiya, torpaq islahatı,
geodeziya-topoqrafiya, torpaq kadastrı və xəritəçəkmə və digər ekoloji tədbirlərin həyata
keçirilməsi üçün 26,9 mln. manat vəsait proqnozlaşdırılmışdır.
Aqrar sahənin maddi-texniki bazasını möhkəmləndirmək xidmətlərin səviyyəsini
yaxşılaşdırmaq üçün aşağıdakı tədbirlərin prioritetliyi təmin ediləcəkdir:
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 kənd yerlərinin inkişafının dəstəklənməsi;
 kənd təsərrüfatı məhsullarının uzunmüddətli saxlanılması sisteminin
təkmilləşdirilməsi məqsədilə regionlarda soyuducu kameraların, anbarların,
elevatorların və s. tikintisinin davam etdirilməsi;
 kənd təsərrüfatı texnikalarının və onun ehtiyyat hissələrinin, gübrələr və bitki
mühafizasi vasitələrinin istehsalı və topdansatış ticarəti ilə məşğul olan
qurumların yaradılmasının dəstəklənməsi;
 rayon, şəhər, qəsəbə və kəndlərdə baytarlıq idarə və məntəqələrinin, mərkəzi,
zona laboratoriyaları və sərhəd baytar nəzarəti məntəqələrinin və digər baytarlıq
xidməti obyektlərinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsinə dair
tədbirlərin görülməsi;
 kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, satışı, tədarükü və s. ilə məşğul olan
kooperativlərin yaradılmasının dəstəklənməsi;
 aqrar sahədə elmi institutların və onların təcrübə bazalarının maddi-texniki
bazalarının möhkəmləndirilməsi istiqamətində tədbirlərin görülməsi;
 ölkədə və xaricdə aqrar sahənin tələblərinə uyğun yüksək ixtisaslı kadrların
hazırlanması istiqamətində işlərin gücləndirilməsi.
Ölkənin torpaq ehtiyyatlarına, əhalinin ərzaq
məhsullarına olan tələbatına, ixrac strukturuna və onun
genişləndirilməsi potensialına və s. göstəricilərə uyğun
olaraq əkin strukturunun təkmilləşdirilməsi nəzərdə
tutulur. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin istehsalının intensiv
metodlar vasitəsilə inkişaf etdirilməsi, bölgələr üzrə
aqrotexniki tədbirlər, kənd təsərrüfatı məhsullarının
adambaşına istehlak norması və emal sənayesinin
xammala olan təlabatı nəzərə alınmaqla müvafiq tədbirlər
həyata keçiriləcəkdir. Bundan başqa iri taxılçılıq
təsərrüfatlarının yaradılması məsələsi də diqqət
mərkəzində olacaqdır.
Ölkənin torpaq resurslarından səmərəli istifadəni təmin etmək, torpaqların eroziyaya
uğramasının və meliorativ cəhətdən pisləşmənin qarşısını almaq, onların məhsuldarlığını
artırmaq nəzərdə tutulur.

7.3 Yanacaq və enerji xərcləri
 Yanacaq və enerji xərcləri bölməsində bərpa olunan enerji
resurslarının mənbələrinin müəyyən olunması və bu sahənin
inkişafı üçün 3,5 mln. manat, 2013-cü illə müqayisədə 1,1 mln.
manat və ya 46,7 faiz çox vəsait proqnozlaşdırılmışdır.

7.4 Sənaye və tikinti
 Sənaye və tikinti xərclərinə (dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərcləri istisna olmaqla) 2014cü il dövlət büdcəsindən 22,0 mln. manat vəsait ayrılmışdır ki, bu da 2013-cü illə
müqayisədə 2,9 mln. manat və ya 15,3 faiz çoxdur.
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7.5 Nəqliyyat və rabitə
 Nəqliyyat və rabitə xərclərinə 2014-cü il dövlət büdcəsində 121,4 mln. manat, 2013-cü
illə müqayisədə 9,8 mln. manat və ya 8,7 faiz, 2012-ci ilin faktiki icra göstəricisinə
nisbətən isə 36,0 mln. manat və ya 42,2 faiz çox vəsait proqnozlaşdırılmışdır.
Ortamüddətli dövrdə nəqliyyat sektorunun inkişaf siyasətinin prioritetləri aşağıdakılardan
ibarət olacaqdır:
 nəqliyyat sisteminin davamlı inkişaf etdirilməsi;
 yol-kommunikasiya kompleksində müxtəlif nəqliyyat
növlərinin ardıcıl inkişafı;
 ölkə ərazisində beynəlxalq və transit dəhliz və yolların, eləcə
də ölkənin regionlararası, şəhər və rayondaxili yol-nəqliyyat
infrastrukturunun inkişafı;
 Azərbaycan ərazisindən keçən nəqliyyat-kommunikasiya trafikinin və əsas nəqliyyat
vasitələrinin dünya standartlarına uyğun modernləşdirilməsi və müasirləşdirilməsi
əsasında milli nəqliyyat-yol sisteminin dünya kommunikasiya məkanına inteqrasiyası;
Eyni zamanda, 2014-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 və əsas bölmələrə aid edilməyən
xərclərin istiqamətləri
Ölkədə sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, onlara
güzəştli kreditlərin verilməsi üçün maliyyə dəstəyinin
genişləndirilməsini, müasir texnologiyalara əsaslanan istehsal
və emal sahələrinin inkişafını, idxalı əvəz edən rəqabətə
davamlı məhsulların istehsalını stimullaşdıran infrastruktur
layihələrinin maliyyələşdirilməsi üçün 2014-cü ilin dövlət
büdcəsində Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək
Milli Fonduna 150,0 mln. manat və yaxud 2013-cü il
səviyyəsində vəsait nəzərdə tutulmuşdur.
2014-2017-ci illərdə sahibkarlığın inkişafı sahəsində dövlət siyasəti aşağıdakı prioritet
istiqamətlər üzrə həyata keçiriləcəkdir:
 sahibkarlıq fəaliyyətini tənzimləyən normativ-hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi işinin
davam etdirilməsi, iqtisadiyyatın dövlət tənzimləməsinin səmərəliyinin artırılması;
 sahibkarlığın, xüsusilə regional sahibkarlığın maliyyə təminatının təkmilləşdırılməsi, bu
istiqamətdə məqsədli dövlət maliyyələşməsi ilə yanaşı, alternativ maliyyə mənbələrinin
daha da aktivləşdirilməsi üzrə zəruri mühitin yaradılması;
 kiçik və orta sahibkarların maliyyəyə çıxış imkanlarının daha da artırılması, kreditlərin
sığortalanması mexanizminin formalaşdırılması üçün təkliflərin hazırlanması;
 start kapitalının formalaşması, kapital qoyuluşlarının maliyyələşməsi üçün uzunmüddətli
kreditlərə çıxış imkanlarının genişləndirilməsi;
 öncül sahələrdə sahibkarlığın inkişafına yönəldilmiş təşkilati tədbirlərin əhatə dairəsinin
genişləndirilməsi, müxtəlif istiqamətdə davamlı və sistemli xidmətlər göstərən təsisatların
yaradılması;
 ölkənin ixrac potensialının səmərəli reallaşdırılması məqsədilə özəl sektorun ixrac
qabiliyyətli sahələr üzrə məhsul istehsalı, onun dünya bazarlarına çatdırılması və rəqabət
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qabiliyyətinin yüksəldilməsi, milli istehsalçıların xarici bazarlarda mövqelərinin
möhkəmləndirilməsi, maraqların müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində müvafiq
tədbirlərin həyata keçirilməsi;
Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan fermerlərə kreditlərin verilməsi
üçün Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Kənd Təsərrüfatı
Kreditləri üzrə Dövlət Agentliyinə 5,0 mln. manat, 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.
Fəaliyyətə başladıqları dövrdən (2014-cü il
də nəzərə alınmaqla) dövlət büdcəsindən
ayrılan və digər mənbələrdən daxil olan
vəsaitlər
hesabına
Azərbaycan
Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli
Fondunda üst-üstə 1488,0 mln. manat
(dövlət büdcəsi hesabına 831,0 mln. manat,
verilmiş kreditlərin qaytarılmasından daxil
olan vəsait hesabına 657,0 mln. manat),
“Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətində
643,2 mln. manat (dövlət büdcəsindən
ayrılan vəsait 453,4 mln. manat, Cəmiyyətin
dövriyəsindən daxil olan vəsait 189,8 mln.
manat), Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Kənd Təsərrüfatı Kreditləri
üzrə Dövlət Agentliyində 104,4 mln. manat (dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait 64,0 mln. manat,
verilmiş kreditlər üzrə faktiki qaytarılmış əsas borcun məbləği 40,4 mln. manat) və Azərbaycan
Respublikasının İpoteka Fondunda 216,0 mln. manat vəsait ehtiyatı yaranacaqdır.
Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi prosesində müstəqil maliyyə məsləhətçilərinin cəlb
edilməsi, özəlləşdirmə ilə bağlı informasiya təminatının təşkili, müəssisələrin özəlləşdirmə
qabağı sağlamlaşdırılması və mülkiyyət hüquqlarının qorunması ilə bağlı xərclər üçün 20,0 mln.
manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur.
Əvvəlcədən dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmayan bir sıra zəruri xərclərin
maliyyələşdirilməsi, baş verməsi ehtimal olunan təbii fəlakətlərin və hadisələrin, fövqəladə
halların nəticələrinin aradan qaldırılması və digər zəruri tədbirlərin maliyyə təminatı üçün
“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 6.2-ci və 6.3-cü maddələrinin
tələblərinə əsasən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondunun və dövlət
büdcəsinin Ehtiyat Fondunun vəsaitinin həcmi müəyyən edilmişdir. Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Ehtiyat Fondu üçün dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 2,0 faizi həcmində və yaxud
367,0 mln. manat, dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu üçün 2014-cü il dövlət büdcəsi gəlirlərinin
1,9 faizi həcmində (limit 5,0 faizdir) və yaxud 343,0 mln. manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur.
2014-cü ildə “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun xərcləri 214,0 mln. manat
olacaqdır ki, bu da 2013-cü illə müqayisədə 20,0 mln. manat və yaxud 10,3 faiz çoxdur.
2014-cü ilin dövlət büdcəsində ciddi hesabat blanklarının hazırlanması və digər
sənədlərin çap edilməsi, valyuta konvertasiyası, Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq kredit
reytinqinin müəyyən olunması, dövlət maddi və material ehtiyatlarının yaradılması, fövqəladə
halların nəticələrinin aradan qaldırılması, dövlət atributları və biometrik pasportların
hazırlanması, lisenziya blanklarının çap edilməsi, icbari sığortanın tətbiqi ilə bağlı xərclər üçün
də aidiyyəti üzrə müvafiq məbləğdə vəsait nəzərdə tutulmuşdur.
Bələdiyyələrə maliyyə köməkliyinin davam etdirilməsi üçün 2014-cü ilin dövlət
büdcəsindən 5,2 mln. manat, yəni 2013-cü il səviyyəsində vəsait ayrılacaqdır.
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2014-cü ildə büdcə təşkilatlarının büdcədənkənar vəsaitləri üzrə xərcləri 400,0 mln.
manat proqnozlaşdırılır.

9. Dövlət borcunun idarə edilməsi və digər dövlət
tədbirləri ilə bağlı xərclər
Dövlətin daxili və xarici borclarının idarə edilməsi, cəlb edilmiş kreditlər üzrə borc
öhdəliklərinin vaxtında yerinə yetirilməsi istiqamətində aparılan məqsədyönlü iş 2014-cü ildə də
davam etdirilməklə, kreditlərin əsasən kredit alan təşkilatların öz vəsaitləri hesabına ödənilməsi
üçün tədbirlər görüləcəkdir.
Respublikanın borc öhdəliklərinin əsasən dövlət zəmanətli olmasını, bir sıra layihələr
üzrə qəbul edilmiş borc öhdəliklərinin faiz və əsas borc üzrə ödəniş müddətlərinin 2014-cü ildə
başa çatacağını nəzərə alaraq, 2014-cü il dövlət büdcəsində dövlət borclarına xidmətlə bağlı
xərclər üçün 780,5 mln. manat, o cümlədən dövlətin xarici borclarına xidmətlə bağlı xərclər üçün
697,2 mln. manat, dövlətin daxili borcuna xidmətlə bağlı xərclər üçün 83,3 mln. manat vəsait
nəzərdə tutulmuşdur.
2014-cü il üçün Azərbaycan Respublikasının daxili dövlət borcunun yuxarı həddi (limiti)
1200,0 mln. manat, xarici dövlət borcunun yuxarı həddi (limiti) 2000,0 mln. manat müəyyən
edilmişdir.
2014-cü ildə beynəlxalq fəaliyyət və
beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqları ilə bağlı xərclər
üçün 205,4 mln. manat, o cümlədən yeni yaradılmış
diplomatik xidmət orqanlarının və konsulluqların
saxlanılması, onların maddi texniki təminatının
yaxşılaşdırılmasıı ilə bağlı xərclər üçün 58,4 mln.
manat, beynəlxalq maliyyə-kredit və ictimai-siyasi
təşkilatlara üzvlük haqlarının ödənilməsi üçün 20,0
mln. manat, (Asiya İnkişaf Bankı (ADB), Qara Dəniz
Ticarət və İnkişaf Bankı (BSTDB), İslam İnkişaf
Bankı (IDB) Qrupu, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının
Ticarət və İnkişaf Bankı (ECOBANK), BMT-nin
Katibliyi, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (WHO), BMT-nin Dünya Ərzaq Proqramı (UNWFP),
İslаm Əməkdaşlıq Təşkilatı (OİC) və оnun qurumlаrı, Müstəqil Dövlətlər Birliyi (CIS)
təşkilаtlаrı, Аvrоpа Şurаsı və оnun qurumlаrı (EC), Аvrоpаdа Təhlükəsizlik və Əməkdаşlıq
Təşkilatı (OSCE), Аvrоpаdа Təhlükəsizlik və Əməkdаşlıq Təşkilatının (OSCE) Parlament
Аssаmblеyаsı, Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Naminə Təşkilat - GUAM-ın Katibliyi, Türkdilli
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının Baş Katibliyi, “Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin
mühafizəsi haqqında” Çərçivə Konvensiyası (Tehran Konvensiyası), Beynəlxalq
Telekommunikasiya İttifaqı və s.) və Azərbaycan Respublikasının digər beynəlxalq fəaliyyətinin
təmin edilməsi xərcləri üçün 127,0 mln. manat vəsait proqnozlaşdırılmışdır.
2014-cü ildə nəzərdə tutulan beynəlxalq və respublika səviyyəli tədbirlərin
maliyyələşdirilməsi üçün 60,0 mln. manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur.

10. Dövlət büdcəsinin yerli gəlir və xərcləri
Ölkədə formalaşmış əlverişli iqtisadi mühit ölkə regionlarının uğurlu sosial-iqtisadi
inkişafını təmin etməkdədir. Əldə olunmuş nailiyyətlərin daha da möhkəmləndirilməsi məqsədilə
zəruri tədbirlər növbəti illərdə də davam etdiriləcəkdir.
Növbəti illərdə regionlarda kənd təsərrüfatı və sənaye sahələrinin inkişafı, təhsil, gənclər
və idman, səhiyyə və mədəniyyət müəssisələrinin inşası və yenidən qurulması, yol təsərrüfatı və
nəqliyyat, elektrik enerjisi təchizatı, sosial müdafiə, meliorasiya və irriqasiya, rabitə
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xidmətlərinin yaxşılaşdırılması, su təchizatın və kanalizasiya
xidmətlərinin yaxşılaşdırılması, istilik təchizatı, qaz təchizatı,
abadlıq və quruculuq, əhalinin təhlükəsizliyi, ekoloji və təbii
sərvətlərdən istifadə, mənzil təsəffüfatı, turizm sahəsinin
inkişafı və digər sahələr üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi
prioritet vəzifələr sırasına daxil edilmişdir.
2014-cü il dövlət büdcəsi gəlirlərinin tərkib hissəsi
olan yerli gəlirlər (büdcədənkənar daxilolmalar nəzərə
alınmadan) 779,4 mln. manat proqnozlaşdırılır ki, bu da
2013-cü illə müqayisədə 82,8 mln. manat və ya 11,9 faiz, 2012-ci ilin faktiki icra göstəriciləri
ilə müqayisədə isə 245,9 mln. manat və ya 46,1 faiz çoxdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin respublikanın rayon və
şəhərlərinin iqtisadi inkişafı üçün yorulmadan həyata keçirdiyi və uzun müddət üçün
hesablanmış tədbirlər, həmçinin bu kontekstdə hökumətin qarşısında qoyduğu vəzifələrin
davamlı və uğurlu icrası artıq son illər üzrə ənənəvi müsbət nəticələrini verməkdədir.
2014-cü ildə rayon və şəhərlərin vergi potensialının artırılması, onların ərazilərində
fəaliyyət göstərən və mərkəzləşmiş qaydada vergi uçotunda olan vergi ödəyicilərinin dövlət
büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirlərinə ödəyəcəkləri vergi və digər ödənişlərin tam (mənfəət
vergisi istisna olmaqla) məbləğdə rayon və şəhərlərin yerli gəlirlərinə daxil edilməsi nəzərdə
tutulur.
2014-cü il dövlət büdcəsinin tərkib hissəsi olan yerli xərclərə dövlət büdcəsi xərclərinin
8,1 faizi həcmində və yaxud 1629,0 mln. manat vəsait ayrılacaqdır ki, bu da 2013-cü ilə nisbətən
115,0 mln. manat və yaxud 7,6 faiz, 2012-ci ilin faktiki icra göstəricisinə nisbətən 383,0 mln.
manat və ya 30,7 faiz çoxdur.
Belə ki, ilbəil şəhər və rayonların öz gəlirlərinin artımı təmin edilir və bu hesaba dövlət
büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərcindən yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün ayrılan maliyyə
yardımının (dotasiyanın) yerli xərclərin tərkibində xüsusi çəkisi azalır. 2014-cü il üçün ayrılan
maliyyə yardımı 2013-cü illə müqayisədə 1,8 faiz azalaraq 52,1 faiz təşkil edəcəkdir.
2014-cü ildə Sumqayıt, Şirvan şəhərləri və Abşeron rayonu ilə yanaşı, Mingəçevir şəhəri
və İmişli rayonu da dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərindən ayrılan maliyyə
yardımından (dotasiyadan) imtina etməklə, yerli xərclərini öz gəlirləri hesabına ödəyəcəklər.
Yerli xərclər və onun artım sürəti (mln. manatla, faizlə)
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Yerli xərclərin 958,6 mln. manatı və ya 58,8 faizi təhsil xərclərinə, 249,0 mln. manatı və
ya 15,3 faizi səhiyyə xərclərinə, 236,8 mln. manatı və ya 14,5 faizi mənzil və kommunal
təsərrüfatı xərclərinə, 87,5 mln. manatı və ya 5,4 faizi icra hakimiyyəti orqanlarının saxlanılması
xərclərinə, 79,9 mln. manatı və ya 4,9 faizi mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi
və digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclərə, 17,6 mln. manatı və ya 1,1 faizi isə digər xərclərə
yönəldiləcəkdir.
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2013-cü illə müqayisədə 2014-cü ildə təhsil xərcləri üçün 74,5 mln. manat və yaxud 8,4
faiz, səhiyyə xərcləri üçün 15,8 mln. manat və yaxud 6,8 faiz, mədəniyyət, incəsənət,
informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət xərcləri üçün
5,7 mln. manat və yaxud 7,7 faiz, mənzil və kommunal təsərrüfatı xərcləri üçün 19,3 mln. manat
və yaxud 8,9 faiz çox vəsait nəzərdə tutulmuşdur.
2014-cü ilin yerli xərclərinin funksional istiqamətlər üzrə bölgüsü
(mln. manatla, faizlə)
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11. Dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsi
2014-cü il dövlət büdcəsinin kəsirinin maliyyələşdirilməsi üçün 1679,0 mln. manat vəsait
nəzərdə tutulmuşdur.
Dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsi özəlləşdirmədən, daxili və xarici
borclanmadan, xarici qrantlar və 2014-cü il 1 yanvar tarixinə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə
hesabının qalığı hesabına həyata keçiriləcəkdir.

12. Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsi
İcmal büdcənin tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası büdcəsinin gəlir və
xərcləri bərabər olaraq 350,5 mln. manat proqnozlaşdırılır ki, bu da 2013-cü illə müqayisədə
17,8 mln. manat və ya 5,4 faiz, 2012-ci ilin faktiki icra göstəriciləri ilə müqayisədə 32,5 mln.
manat və ya 10,2 faiz çoxdur. Xərclər isə 2013-cü illə müqaisədə 17,8 mln. manat və ya 5,4 faiz,
2012-ci ilin faktiki icra göstəricilərinə nisbətən 47,0 mln. manat və ya 15,5 faiz çoxdur.
Xərclərin 19,1 faizi və ya 66,8 mln. manatı Naxçıvan Muxtar
Respublikasının öz gəlirləri (2013-cü illə müqayisədə 11,8 mln.
manat və ya 21,5 faiz çox), 80,9 faizi və ya 283,7 mln. manatı (2013cü illə müqayisədə 6,0 mln. manat və ya 2,2 faiz çox) dövlət
büdcəsindən ayrılan dotasiya hesabına formalaşdırılmışdır.
2014-cü ildə dövlət büdcəsindən Naxçıvan Muxtar
Respublikasının büdcəsinə ayrılan dotasiyanın Muxtar Respublikanın
büdcəsinin xərclərinin tərkibində xüsusi çəkisi 2013-cü illə
müqayisədə 2,6 faiz-bənd azalmışdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında həyata keçirilən
infrastruktur və sosial təyinatlı layihələrin maliyyələşdirilməsi üçün
2014-cü il dövlət büdcəsinin əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərindən
müvafiq məbləğdə vəsait ayrılacaqdır.
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