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Tədqiqatda COVİD-19 pandemiyasının və bu pandemiyanın neftin qiymətlərinə neqativ 
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Giriş 
COVİD-19 pandemiyası bütün dünyada hökumətlərin ekstremal şəraitdə işləməyə 

hazırlıq səviyyəsini növbəti dəfə test etdi. Bundan əvvəlki böhranlarda olduğu kimi bu dəfə də 
hökumətlər təşəbbüsü ələ alaraq iqtisadiyyata müəyyən müdaxilələr etmək məcburiyyətində 
qalıblar. Xüsusilə ictimai sektorun keyfiyyəti, habelə institusional cəhətdən hazırlıq, hökumətə 
ciddi çağırış oldu. Pandemiya özü-özlüyündə fövqəladə vəziyyət olsa da, yaxşı idarəçilik 
prinsiplərinin bərqərar olduğu ölkələrdə yükün mühüm hissəsini effektiv idarəçilik sistemi çəkir. 
Dövlət isə resurslarını mobilizasiya edərək sistemə kömək edir. Yaxşı idarəçilik sistemi zəif 
işləyən və ya ümumiyyətlə işləməyən yerlərdə bütün yük mərkəzi hökumətin bu məqsədlə 
yaratdığı fövqəladə qurumların üzərinə düşür və təbii ki, yalnız inzibati resurslarla vəziyyəti 
effektiv idarə etmək olmur.        

Yaxın tariximizdə qlobal maliyyə böhranının (2008-2009) və ucuz neftin (2014-2016) 
yaratdığı iqtisadi böhranlardan çətinliklə də çıxmış Azərbaycan mövcud “pandemiya 
böhranı”nda daha ağır sınaqla üz-üzə qalıb. Bir tərəfdən karantin tərbirləri çərçivəsində iqtisadi 
aktivliyin azalmasının dövlətin və əhalinin gəlirlərinə mənfi təsiri, digər tərəfdən dünya 
bazarlarında nefti ucuzlaşdırması səbəbindən neft gəlirlərinin kəskin azalması ölkə 
iqtisadiyyatına iki tərəfdən vurulan zərbə effekti yaradır. Bütün bunların fonunda BVF 2020-ci 
ildə Azərbaycan iqtisadiyyatında 2 faizlik, Dünya Bankı isə 2.6 faizlik azalma proqnozlaşdırıb. 
Artıq Dövlət Statistika Komitəsinin 2020-ci ilin birinci yarısında ümumi daxili məhsulun 2.7 faiz 
azaldığını açıqlayıb. 3 illik fasilədən sonra 2020-ci ilin birinci rübündə ölkənin tədiyə balansı 
yenidən mənfiyə keçib və bu, Azərbaycanda makroiqtisadi sabitliyin əsas qarantı olan milli 
valyutanın məzənnəsinin sabitliyin həssaslığını artırıb.  

Azərbaycan hökuməti 19 mart 2020-ci il tarixində koronavirus (COVID-19) 
pandemiyasının ölkə iqtisadiyyatına, makroiqtisadi sabitliyə, ölkədə məşğulluq məsələlərinə və 
sahibkarlıq subyektlərinə mənfi təsirinin azaldılması ilə bağlı Tədbirlər Planı  təsdiq etdi.  1

Tədbirlər Planı  çərçivəsində göstərilən dəstək 3 istiqaməti əhatə edir:  1)  İqtisadi artima və 
sahibkarliğa dəstək; 2) Məşğulluq və sosial rifaha dəstək; 3) Makroiqtisadi və maliyyə sabitliyi. 
Tədbirlər Planının icası ilə bağlı ilkin olaraq 2020-ci il dövlət büdcəsindən Nazirlər Kabinetinə 
1,5 milyard manata qədər vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulub və ilin birinci yarısında 752 milyon 
manat həcmində vəsaitin maliyyələşdirilməsi artıq təmin olunub.  

Tədbirlər Planına əsasən, koronavirus (COVİD-19) pandemiyasından zərər çəkmiş 
sahələrdə muzdlu işçilərin əməkhaqqının müəyyən hissəsi dövlət tərəfindən ödənilib, fərdi 
(mikro) sahibkarlara maliyyə dəstəyi edilib. İqtisadiyyat Nazirliyinin məlumatına görə, 28 iyul 
2020-ci il tarixinə 215689 muzdlu işçiyə 97955,9 min manat ödənilib, 106765 fərdi sahibkarlara 

 h3p://www.e-qanun.az/framework/447911
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isə 63499,9 min manat məblğində maliyyə yardımı edilib . Sahibkarların kreditə çıxışının 2

yaxşılaşdırılması üçün 500 milyon manat həcmində kreditlərin 60%-nə dövlət zəmanətinin 
verilməsi və zəmanət verilən kreditlər üzrə faiz dərəcəsinin 50%-nin dövlət büdcəsi hesabına 
subsidiyalaşdırılması tədbirlərinə başlanıb.

Avrasiya Bilik Mərkəzinin ekspertləri COVİD-19 pandemiyasının Azərbaycan 
iqtisadiyyatına neqativ təsirləri qiymətləndirərək araşdırma sənədi hazırlayıblar. Araşdırma 
əsasən 4 istiqamət üzrə aparılıb: 1) makroiqtisadi vəziyyət: 2) dövlət büdcəsi; 3) Dövlət Neft 
Fondu; 4) Dövlət Neft Şirkəti. Ekspertlər hər bir istiqamət üzrə təsirləri qiymətləndiriblər və 
sonda  tövsiyələr təqdim ediblər.  

;  

 h3ps://www.taxes.gov.az/az/page/iqHsadi-arHma-ve-sahibkarlara-dovlet-desteyi-tedbirlerinin-mexanizmleri2
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Əsas nə=cələr 
Pandemiyanın və neft qiymətlərinin kəskin düşməsinin Azərbaycan iqtisadiyyatına 

təsirinin analizindən aşağıdakı nəticələr əldə edilib: 

1. Makroiqtisadi vəziyyətə təsirlərlə  bağlı:

a) İlin ilk iki ayında müşahidə olunan yüksək iqtisadi artım templəri ölkədə pandemiya ilə 
bağlı karantin tədbirlərinin tətbiqi ilə eyni zamanda azalma ilə əvəzlənib və ilin birinci 
yarısı ərzində əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2.7 faiz azalma baş verib. 
İqtisadiyyatın həm neft-qaz sektorunda (-2.9 faiz), həm də qeyri neft-qaz sektorunda (-2.5 
faiz) azalma qeydə alınıb. Bununla belə, araşdırmalara əsasən deyə bilərik ki, 2.7 faizlik 
azalma pandemiyanın  ölkədə  iqtisadi artıma real təsirini tam əks etdirmir: real azalmanı 
qiymətləndirmək  üçün bu il üzrə proqnozlaşdırılan, lakin məhz pandemiya üzündən baş 
tutmayan artımlar da nəzərə alınmalıdır; 

b) İlin birinci yarısının yekunlarına əsasən pandemiyanın mənfi təsirləri aşağıdakı sahələrdə 
özünü daha çox göstərib: 
• turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə - 47.9 faizlik azalma baş verib, o cümlədən 

mehmanxanaların gəlirləri 61.6 faiz, ictimai iaşə dövriyyəsi 45.6 faiz azalıb; 
• ticarət - bazar və yarmarkalar üzrə pərakəndə ticarət dövriyyəsi 17.3 faiz, əhaliyə 

pullu xidmətlərin göstərilməsi 19.2 faiz, istehlak bazarının ümumi həcmi 6.4 faiz, 
pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 1.9 faiz azalıb; 

• sərnişin daşınması - hava nəqliyyatı üzrə 60.4 faiz, metro nəqliyyatı üzrə 45.0 faiz, 
avtomobil nəqliyyatı üzrə 26.4 faiz və dəmiryolları üzrə  16.1 faiz azalma baş verib; 

• yükdaşımaları - avtomobil nəqliyyatı üzrə 22.1 faiz azalıb; 
• istirahət, əyləncə və incənət sahəsində xidmətlərin həcmində kəskin azalma müşahidə 

olunur (dəqiq statistika yoxdur)
• ilin birinci yarısında tikintidə 14.5 faizlik azalma olsa da, bu azalmanı tamamilə 

pandemiya ilə bağlamaq olmaz, çünki tikinti sahəsində 2016-cı ildən başlayan böhran 
hələ də davam etməkdədir;  

• iqtisadiyyatın bəzi sahələrində (məsələn, kənd təsərrüfatı, emal sənayesi, informasiya 
və rabitə və s.) pandemiyanın mənfi təsirləri əvvəlki illərdə müşahidə olunan yüksək 
artım templərinin aşağı düşməsi formasında özünü göstərib və s.;

c) Pandemiyanın müsbət təsirləri kimi təhsil, peşə, elmi və texniki fəaliyyət sahələrində 
distant təhsil və xidmətlərin, ticarət və ictimai iaşə sahələrində internet üzərindən 
satışların və evə çatdırılma xidmətlərinin sürətlə inkişafı müşahidə olunur;  

d) İqtisadiyyat nazirliyiyi may ayında cari ilin sonuna ÜDM-in 3.8 faiz azalacağına dair 
verdiyi proqnozuna iyul ayında yeniləyərək azalmanın 5.0 faiz ətrafında ola biləcəyini 
proqnozlaşdırıb. Ölkədə iqtisadi artıma təsir göstərən amillərin, xüsusilə hökumətin 
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dəstək tədbirləri və fiskal genişlənmə istiqamətində davranışlarının analizi əsasında 
güman edirik ki, ilin sonunadək ölkədə, pandemiyanın növbəti və geniş dalğası 
yaşanmazsa (belə bir ehtimal çox aşağıdır), iqtisadi daralma  4-4.5 faiz aralığında ola 
bilər. Pandemiyanın daha bir dalğasının yaşanma halında onun miqyaslarından asılı 
olaraq iqtisadi daralmanın səviyyəsi ən pis halda 5.5 faizdək ola bilər.

e) Rəsmi statistik məlumatlara əsasən pandemiyanın yaşandığı 4 ay (mart-iyun) ərzində 
ölkədə işsizlərin sayı 85.9 min nəfər yaxud 34.1 faiz artmışdır, işsizlik səviyyəsi isə 4.8 
faizdən 6.5 faizə yüksəlib, yəni 1.7 faiz bəndi artıb;

f) Məşğulluq statistikasının və dövlət dəstək tədbirlərinin analizi göstərir ki, pandemiyanın 
mənfi təsirlərinə məruz qalaraq işini və gəlirlərini itirmək təhlükəsi ilə üzləşən risk 
qrupuna aid edilməli insanların sayı hökumət tərəfindən dəqiq təyin edilməyib. 
Hesablamalarımıza əsasən belə insanların sayı ən azı 1.3 milyon nəfər ola bilər; 
hökumətin yardım paketi isə aprel-may aylarında bunun yarısına qədərini əhatə edə bilib; 

g) Cari ilin birinci yarısında əhalinin nominal gəlirlərində ötən ilin müvafiq dövrü ilə 
müqayisədə 0.6 faizlik artım qeydə alınsa da, inflyasiya nəzərə alındıqda əhalinin real 
gəlirləri  ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2.4 faiz aşağı düşüb. Eyni zamanda ilin 
birinci rübündə əhalinin nominal gəlirlərində 6.8 faizlik artımın olmasına rəğmən, ilin 
birinci yarısınının sonunda artımın 0.6 faiz səviyyəsinə düşməsi məhz II rübdə tətbiq 
olunan karantin tədbirlərinin əhalinin gəlirlərinin artmasına mənfi təsirini əks etdirir. 
Pandemiyanın davam etməsi ilə ilin sonrakı rüblərində əhalinin nominal gəlirlərində 
azalmanın davam edəcəyini söyləmək olar; 

h) Cari ilin birinci yarısında iqtisadiyyat sahələrində əsas kapitala yönəldilən investisiyanın 
həcmində əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2.7 faiz azalma olub: azalma məhz 
mart-iyun ayları dövründə baş verən investisiya proseslərinin nəticəsində yaranıb. 
İqtisadiyyatın qeyri neft-qaz sektoruna yönəldilən investisiyaların həcmində 15.5 faizlik, 
qeyri neft-qaz sənayesinə yönəldilən sərmayədə isə 25.7 faizlik azalma baş verib;  

i) 3 illik fasilədən (2017-2019-cu illər) sonra ölkənin tədiyə balansı yenidən mənfiyə keçib: 
cari ilin birinci rübündə tədiyə balansda 1.4 mlrd. ABŞ dollarına bərabər kəsir (defisit) 
yaranıb; 

j) Bu ilin 6 ayında ölkənin ümumi idxalında (monetar məqsədlərlə gətirilən qızıl nəzərə 
alınmazsa) 5.2 faizlik azalma baş verib. İdxalın ən aşağı göstəriciləri isə aprel və may 
aylarında qeydə alınıb;

k) 2020-ci ilin birinci yarısında illik 3.0 faizlik inflyasiyanın qeydə alınmasına rəğmən, 
əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi ilə əlaqədar may və iyun aylarında, əvvəlki 
aylarla müqayisədə, 0.5 faiz və 0.3 faizlik deflyasiya baş verib; 
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l) 2020-ci ilin birinci yarısında Mərkəzi Bankın pul və məzənnə siyasəti dünya bazarında 
neftin qiymətinin kəskin azalması şəraitində manatın məzənnəsinə olan təzyiqlərin aradan 
qaldırılması və manatın məzənnə sabitliyinin qorunmasına yönəlik olub;  

m) İlin birinci yarısında manatın əsas xarici ticarət tərəfdaşlarının valyutalarına nəzərən həm 
nominal, həm də real effektiv məzənnələrində bahalaşma baş verib. Bu isə əslində 
Azərbaycanın rəqabət qabiliyyətli olmayan qeyri-neft məhsulları üçün ticarət şərtlərini 
daha da pisləşdirən amil kimi çıxış edir. Eyni zamanda qeyri-neft sektorunda nominal 
effektiv məzənnədəki artımın (6.0%) real effektiv məzənnədəki artıma (5.4%) nisbətən 
bir qədər çox olmasını bir qədər müsbət məqam kimi qeyd etmək olar: bu fərq 
Azərbaycan inflyasiyanın xarici ticarət partnyorlarına nisbətən daha aşağı olduğunu 
göstərir.    

n) Hesablamalarımıza əsasən, ölkə iqtisadiyyatının mövcud durumunda devalvasiyaya 
getməyin iqtisadi və sosial itkiləri manatın məzənnəsini qorumaq üçün hökumətin sərf 
edəcəyi resurslarla müqayisədə daha böyükdür. Buna görə də hökumət məzənnə 
sabitliyini qorumaqda maraqlıdır və ilin sonunadək bunu təmin edəcəyini güman edirik. 
Kapital axını və daxildə valyuta alışı üzərində sərt inzibati nəzarət saxlanılarsa, neftin 
35-40 dollar arası qiymətində ilin sonunadək məzənnə sabitliyinin qorunması hökumətə 
Dövlət Neft Fondunun ehtiyatlarından 3-4 mlrd. dolların istifadəsi hesabına başa gələ 
bilər.  

2. Dövlət büdcəsinə təsirlərlə  bağlı:

• Dövlət Neft Fondunun transfertləri dövlət büdcəsinin risklərdən sığortalanmış 
yeganə daxiolma mənbəyidir

• Neftin orta illik dünya bazar qiymətinin 35 dollar ətrafında olacağı tədqirdə 
neft sektorundan porqnozlaşdırılan vergi gəlirlərinin 390 mln. manat kəsirdə 
qalacağı gözlənir;   

• Xarici ticarət dövriyyəsində, əsasən də idxalın həcmində ilin ilk yarısında 
qeydə alınan azalma tempi ilin sonunadək qalarsa, DGK vasitəsilə 
proqnozlaşdırılan büdcə mədaxilinin 4,2% (170 mln. manat) kəsirlə icra 
ediləcəyi gözlənir;

• İqtisadi tənəzzül qeyri-neft vergi daxilolmalarını 300 mln. manatadək 
azaldacaq;

• Pandemiya və sərt karantin rejiminin uzanması səhiyyə, sosial müdafiə və 
biznesə dəstək xərclərini əhəmiyyətli dərəcədə artırır

• Böhran şəraitində dövlət şirkətlərinin büdcə dəstəyinə tələbatı daha da artır 
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• Dövlət büdcəsi xərclərinin artırılması nəticəsində büdcə qaydasının tətbiqinin 
dayandırılması “fiskal qayda”nın əhəmiyyətini azaldır

3. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun fəaliyyəti ilə bağlı:

• Dövlət Neft Fondu hələ ki, gözlənilən itkilər fonunda kifayət qədər inamlı təsir bağışlayır. 
Dünya bazarında neftin qiymətinin iyun ayından başlayaraq nisbətən stabiləşməsi bu 
inamı möhkəmlədib. Fondun rəhbərliyi bu dövrdə özünün investisiya fəaliyyətində əsas 
diqqəti riskli əməliyyatlardan vaz keçərək, konservativ yanaşmaya yönəldir.      

• Çox böyük ehtimalla il ərzində Fondun fəaliyyətini və onun investisiya siyasətini 
tənzimləyən qaydalara hər hansı bir dəyişiklik edilməyəcək. Bunun səbəbi yalnız neftin 
qiymətinin nisbətən yuxarı diapazonda qərarlaşması deyil. Dolayısı ilə bunu, həm də  
pandemiya dövründə bütövlükdə hökumətin davranışı təsdiq edir. Hökumət hər hansı 
formada büdcə transfertləri praktikasına, investisiya alətlərinin dəyişdirilməsinə, xarici 
borclanmaya dəstək və ya daxili iqtisadiyyatda əlavə stimullaşdırıcı iş görməyi, habelə 
fiskal qayda ilə bağlı müddəalara yenidən baxmağı nəzərdən keçirmir. Bunu hazırkı 
hesabatın hazırlanması zamanı Fond tərəfindən cavablandırılan sorğu da təsdiqləyir. 
Avqust ayında dövlət büdcəsinə dəyişkliklər büdcəyə transfertlərin həcminin artımından 
başqa Fond üçün birbaşa hər hansı  bir dəyişiklik vəd etmir   

• Dövlət Neft Fondunun aktivlərindən iqtisadiyyatda likvidliyi, tədiyyə balansının kəsirinin 
örtülməsini və ya iqtisadi stimullaşdırmada mövcud qaydalardan və praktikadan əlavə hər 
hansı bir formada istifadəsi nəzərdə tutulmur. İl ərzində bu yanaşmaya hər hansı 
dəyişikliklər olmazsa, ən pis halda ilin sonuna neftin qiymətinin enişi ilə bağlı Fondun  
aktivlərin həcminin təxminən 8-10% civarında azalması gözləniləndir. Hökumət son 
dövrdə davranışı ilə həm də onu nümayiş etdirir ki, dilemma qarşısında qalarsa, 
pandemiyanın ölkə iqtisadiyyatı üçün daha ağrılı olan variantında xarici borclanmaya 
üstünlük verəcək. Neft Fondunun aktivlərinin isə qorunması əsas hədəf kimi götürülür.  

• Pandemiya ilə əlaqədar gəldiyimiz əsas nəticə ondan ibarətdir ki, Neft Fondu və 
bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatı yalnız pandemiyanın yaratdığı itkiləri bərpa edib əvvəlki 
vəziyyətə qayıtmaq olmamalıdır. Çünki pandemiya demək olar ki, bütün sahələrdə 
çatışmazlıqları üzə çıxartdı. Müşahidələr göstərdi ki, əsas boşluq idarəetmə ilə bağlıdır. 
Çevik və inklüziv idarəetməni hədəf kimi müəyyənləşdirib ona doğru getmək itkilərin 
bərpasından daha vacibdir.

     

4. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) fəaliyyətinə təsirlərlə  bağlı:

• Hesablamalara əsasən dünya bazarında Azeri Light markalı neftin qiymətinin hər barel 
üçün 10 dollar ucuzlaşması SOCAR-ın Şahdəniz və CQBK üzrə gələn dividendlərin 27 
milyon dollar azalmasına gətirib çıxarır. 2019-cu illə müqayisədə ilin I yarısında 27 
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milyon dollar qədər azalıb. 2020-ci ilin I yarımilində neftin barelinin qiymətinin 38 dollar 
olması nəticəsində SOCAR bu mənbə üzrə cari ilin I yarısında 2019-cu illə müqayisədə 
27 milyon dollar az dividend əldə edib. 

• COVİD-19 pandemiyası çərçivəsində həyata keçirilən karantin tədbirlərinin SOCAR-ın 
maliyyə imkanlarına mənfi təsirini minimum endirmək üçün şirkət xərclərin azaldılması 
siyasətinə üstünlük verib. Bu siyasət çərçivəsində işçilərə ödənilən vəsaitlərin azaldılıb, iş 
yerlərində ixtisarlar aparılıb, şirkətin satınalma fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb. 

• OPEK+ ölkələrinin hasilatı azaltmaq təşəbbüsündə Azərbaycan hökumətinin iştirakı 
çərçivəsində SOCAR-ın “Azneft” İstehsalat Birliyi may-iyun aylarında gündəlik 
hasilatı  17 min barel həcmində azaldaraq  100 min barel səviyyəsinə endirib. Sonrakı 
dövrlərdə tədricən artıraraq, 2020-ci ilin II yarısında ümumi hasilata gündəlik  5 min 
barel, 2021-ci ildən etibarən isə daha 6 min barelin əlavə edilməsini, beləliklə, 2021-ci 
ildə ümumi xam neft hasilatının gündəlik 111 min barel səviyyəsinə çatdırılması qərarı 
qəbul edillib. 

• SOCAR-ın BP şirkəti ilə birgə Türkiyənin İzmir şəhərinin Əliağa bölgəsində həyata 
keçirməyi planlaşdırdığı yeni neft-kimya kompleksinin (Merkuri layihəsi) inşası tarixi 
neftin qiymətinin düşməsi səbəbindən 2021-ci ilin sonuna qədər ertələnib. 

• COVID-19 pandemiyasının yayılmasına görə hava nəqliyyatına qadağaların olması 
səbəbindən SOCAR-ın Türkiyədə yerləşən STAR neft emalı zavodunda mart ayından 
təyyarə yanacağı istehsalından dizel yanacağına keçilib. 

• SOCAR Türkiyədəki neft-kimya məhsullarının ixrac marşrutunu ixracının 50%-ni təşkil 
edən   Avropa bazarından şərq bazarlarına istiqamətləndirib. 

• 2020-ci ilin 6 ayı ərzində SOCAR tərəfindən ixrac olunan xam neftin həcmi ötən ilin 
müvafiq dövrü ilə müqayisədə 0,76 milyon ton azalıb. Neftdən fərqli olaraq qaz və neft 
və neft kimya məhsullarının ixracında artım qeydə alınıb.  
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Tövsiyələr 
COVİD-19 pandemiyasının ölkə iqtisadiyyatına, o cümlədən makroiqtisadi sabitliyiə, 

fiskal siyasətə, Dövlət Neft Fondu və Dövlət Neft Şirkətinin fəaliyyətinə  zərərlərini  minimuma 
endirmək və gələcəkdə belə təsirlərə qarşı həssaslığı azaltmaq üçün aşağıdakı tövsiyələrin həyata 
keçirilməsini təklif edirik:

Makroiqtisadi sahədə:

• Pandemiyanın təsirlərinin qiymətləndirilməsi zamanı ötən ilin müvafiq dövrü ilə 
müqayisədə hesablanan iqtisadi azalmalarla yanaşı, həm də cari ilin proqnozları ilə 
müqayisədə baş verən itkilərin hesablamalara daxil edilməsi məqsədəuyğundur; 

• Pandemiyanın təsirləri nəzərə alınaraq ilin makroiqtisadi proqnozlarına yenidən 
baxılması və hökumətin yeni makroiqtisadi gözləntilərinin ictimaiyyətə açıqlanmsı təmin 
edilsin; 

• Pandemiyanın mənfi təsirlərinə məruz qalan risk qrupuna daxil ediləcək insanların 
sayının dəqiqləşdirilməsi üçün məşğulluq statistikasının təxirəsalınmadan 
təkmilləşdirilməsi, əmək müqaviləsi olmadan çalışan məşğul əhalinin məşğulluq 
strukturunun dəqiqləşdirilməsi  və ictimaiyyətə açıqlanması təmin edilsin; 

• Hökumət işçilərin ixtisarının qarşısını inzibati yollarla almaqdan çəkinməli, 
pandemiyanın mənfi təsirlərinə məruz qalan biznesə içşilərini saxlaya bilmələri üçün 
kompensasiya tədbirlərinə üstünlük verməlidir; iş yerlərinin saxlanması üçün hökumətin 
sahibkarlara verdiyi kompensasiyanın həcminin artırılması və bütün karantin müddətini 
əhatə etməsi məqsədəuyğundur;  

• Karantin rejiminin davam etməsi şəraitində əhalinin sosial vəziyyətinin daha da 
ağırlaşmasının qarşısını almaq üçün hökumət müxtəlif sosial qruplara təsirin real 
səviyyəsini qiymətləndirməklə onların tələblərinə uyğun real dəstək proqramları 
hazırlamalıdır; 

• Pandemiyanın müsbət təsirləri kimi meydana çıxan distant təhsilin, elektron ticarətin və 
evə çatdırılma xidmətlərinin sürətli inkişafının təmin edilməsi üçün bu sahələrin hüquqi-
institutsional bazasının və infrastrukturunun formalaşdırılması prosesi 
sürətləndirilməlidir.  

 

Dövlət büdcəsinə neqativ təsirlərin minimuma endirilməsi istiqamətində:
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• Vergi orqanlarının hesabatlılığının təkmilləşdirilməsi, vergi daxilolmalarının sahəvi və 
mülkiyyət strukturuna dair aylıq və rüblük hesabatların açıqlanması vacibdir;

• Büdcə xərcləri, xüsusilə investisiya xərclərilə bağlı informasiya açıqlığının təmin  
edilməsinə ehtiyac var. Hər bir layihə üzrə mənbələr (kredit, büdcə, büdcədənkənar 
fondlar və s.) göstərilməklə investisiya layihələrinin siyahısı ictimaiyyət üçün əlçatan 
olmalıdır;

• Büdcə proseslərində ictimai iştirakçılıq yüksəldilməlidir. Hazırkı şəraitdə büdcə aparılan 
dəyişikliklərlə bağlı müzakirələrə peşəkar “beyin mərkəzləri”  və vətəndaş cəmiyyəti də 
cəlb edilməlidir;

• Büdcədə aparılan dəyişiklərin ilkin layihəsi hazırlanmazdan öncə parlament komitələrinin 
iştirakı ilə büdcə dinləmələri təşkil edilməlidir;

• Pandemiya dövründə yaranan əlavə xərclər, onların funksional və iqtisadi strukturu ilə 
bağlı aylıq icmal hazırlanmalı, ictimaiyyətə təqdim edilməsinə ehtiyac var;

• 2022-ci ildən gec olmayaraq dövlət büdcəsinin bütün funksional istiqamətləri əhatə 
olunmaqla nəticə əsaslı büdcə mexanizminə keçidlə bağlı qərar qəbul edilməsi 
məqsədəuyğundur; 

• “Büdcə qaydası”na yenidən baxılmasına, onun tətbiqinin dayandırılması şərtlərinin 
maksimum sərtləşdirilməsinə, qaydanın büdcə xərclərinə deyil, neft gəlirlərinə 
məhdudiyyətlər əsasında yenidən işlənməsinə ehtiyac var.

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun fəaliyyəti istiqamətində:

- Neft Fondunun makroiqtisadi tarazlığın təmin edilməsində fövqəlrolu yenidən nəzərdən 
keçirililə bilər. Bu baxımdan , onun dövlət büdcəsinə böyük həcmli transfertləri və bunun 
hərraclarda yeganə valyuta satıçısı kimi reallaşdırması praktikasına dəyişiklik edilməsi 
gözləniləndir;

- Pandemiyanın miqyası hələ tam bəlli olmadığından, Fondun yaxın perspektivdə 
prosesləri kənar müşahidəçi kimi izləməsi praktikası dəyişilməlidir. Bu cür fövqəladə 
vəziyyətlərdə suveren fondların mövcud fəaliyyətində müvafiq dəyişiklik edib, 
aktivlərinin bir hissəsinin istifadəsi ilə iqtisadiyyatı canlandırmaq daha məntiqi görünür 
və hökumət bu yönümdə müvafiq addımlar atmaq haqqında düşünsə məntiqi olar;

- Fondun investisiya siyasəti mövcud durumda ümumən qənaətbəxş sayılsa da, dünya fond 
bazarında konyunkturu nəzərdən keçirib daha aqressiv yanaşma nümayiş etdirmək olar.  
Bunun üçün Fond minimal riskli dövlət istiqrazlara yox, məhz səhm bazarına yatırımlar 
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etmək haqqında düşünməlidir. Nisbətən aşağı qiymətli səhmlərə yatırım orta müddətli 
perspektivdə öz dividendini verəcək;     

- Neft Fondunun şəffaflıq və hesabatlılıq siyasəti,  yenidən nəzərdən keçirilməlidir. Bu, 
xüsusən, Hasilat Sənayesində Şəffaflıq fəaliyyətinin Dövlət Statistika Komitəsinə həvalə 
edilməsi fonunda zəruri görünür;

- Müşahidə Şurasında ictimaiyyətin nümayəndəliliyini təmin edilməsi məsələsinə baxıla 
bilər.              

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) fəaliyyəti istiqamətində:

• SOCAR-ın kvazi-fiskal fəaliyyətlərinin azaldılması istiqamətində kompleks tədbirlər 
həyata keçirilməsi; 

• Şirkətin şaquli inteqrasiya olunmaq hədəflərinin məhdudlaşdırılması. İstehsal 
subyekti ilə satış subyekti arasında qarşılıqlı nəzarətin güclənməsi və şəffaflığın 
təmin edilməsi üçün ölkə daxilində əhaliyə və qeyri-əhali qrupuna təbii qaz satışını 
həyata keçirən “Azəriqaz” İB-nin SOCAR-ın tərkibindən çıxarılması və müstəqil 
quruma çevrilməsi 

• SOCAR ilə dövlət arasında maliyyə axınlarının tənzimləyən müvafiq normativlər və 
qaydaların qəbulu

• Şirkətin gələcək hədəflərinin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə orta və uzunmüddətli 
dövrə hədəflənmiş vahid İnkişaf Strategiyasının işlənib hazırlanması;

• Şirkətin təşkilati-hüquqi formasının mövcud “dövlət müəssisəsi” statusundan 
təsərrüfat cəmiyyəti forması olan və səhmləri dövlətə məxsus səhmdar cəmiyyəti 
statusuna keçidinin təmin edilməsi

• Şirkətin beynəlxalq korporativ idarəetmə standartlarını tətbiq etməsi. 

• Müvafiq qanunvericiliyə şəffaflıq və hesabatlılıq öhdəliklərinin dəqiq və aydın 
çərçivələrini müəyyənləşdirən dəyişikliklər edilməsi.  “İnformasiya əldə etmək 
haqqında” Qanuna dəyişiklik edilərək SOCAR-ın informasiya sahibləri 
kateqoriyasına daxil edilməsi (Maddə 9) və şirkətin fəaliyyəti ilə bağlı maliyyə və 
əməliyyat məlumatları açıqlanması zəruri olan informasiyalar siyahısına daxil 
edilməlidir (Maddə 29)

• Hesablama Palatası tərəfindən dövlət şirkətlərində, o cümlədən SOCAR-da aparılmış 
audit yoxlamasının hesabatının internet saytında yerləşdirilməsi və ictimaiyyətə 
açıqlanması
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Pandemiyanın və ucuz neLin 
təsirlərinin analizi 

1. Makroiqtisadi proseslərə təsirlərin təhlili

Pandemiya ilə bağlı ölkəmizdə ilkin karantin tədbirlərinə mart ayının əvvəllərindən 
(sərhədlərdən keçidin məhdudlaşdırılması, məktəblərdə tədrisin dayandırılması və s.) start 
verilib, amma bütün ölkəboyu sərt karantin rejimi aprel ayında tətbiq edilib. May ayının 
ortalarında karantin rejimi bir qədər yümşaldılsa da, sonradan iyunun əvvəllərindən başlayaraq 
Bakı-Abşeron zonasında və daha bir neçə şəhərdə, iyunun ortalarından isə Bakıda və ölkənin 
daha 16 şəhər və rayonunda sərtləşdirilmiş karantin rejimi tətbiq edilib.   

2020-ci ilin martında dünya neft bazarında qiymət savaşları ilə başlayan, sonradan bütün 
dünyanı bürüyən Covid-19 pandemiyasının təsirləri ilə daha da ağırlaşmaqda olan iqtisadi durum 
Azərbaycan hökumətini sanki üçlü zərbə ilə qarşı-qarşıya qoymuş kimi göründü: 

• bir tərəfdən, ölkədə iqtisadi artımın əsas hərəkətverici qüvvəsi olan neft gəlirlərinin 
kəskin azalması baş verdi, həm də bu azalmanın uzunmüddətli ola bilmə ehtimalı 
yarandı;  

• digər tərəfdən, pandemiya və karantin tədbirləri ilə bağlı ölkənin qeyri-neft sektorunda 
da iqtisadi fəallığın azalması, uyğun olaraq,  bu sektordan dövlət büdcəsinə 
daxilolmaların azalması təhlükəsi yarandı; 

• üçüncü bir tərəfdən isə, pandemiyanın ev təsərrafatlarına və biznesə mənfi təsirlərinin 
azaldılması məqsədilə dövlət büdcəsindən onlara dəstək üçün vəsaitin ayrılması zərurəti 
meydana çıxdı. 

Neftin dünya bazar qiymətlərinin kəskin aşağı düşməsi və ölkənin neft gəlirlərinin azalması 
manatın məzənnəsinə təhdidlər yaratdı. Pandemiya şəraitində tətbiq olunan karantin tədbirlərinin 
nəticəsində iqtisadi fəallığın kəskin azalması ölkədə iqtisadi artımı təhlükə altına aldı. Dövlət 
büdcəsinə həm neft-qaz sektorundan, həm də qeyri-neft sektorundan daxilolmaların azalması 
şəraitində pandemiyanın təsirlərinə məruz qalan biznesə və ev təsərrüfatlarına hökumətin maddi 
dəstək göstərməsi ya büdcə kəsirinin artırılması, ya büdcənin mövcud xərc istiqamətlərindən 
bəzilərinin (məsələn, investisiya xərclərinin) ixtisarı, ya da Neft Fondundan transfertlərin 
artırılması hesabına mümkün ola bilərdi.  

BVF-nin 2020-ci ilin aprelində verdiyi proqnozlara əsasən, cari ildə Azərbaycan 
iqtisadiyyatında 2 faizlik azalma gözlənilir . Dünya Bankının iyunda açıqladığı proqnozlarda ilin 3

 h3ps://www.imf.org/en/PublicaHons/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020 3
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sonunadək Azərbaycanda 2.6 faizlik azalmanın ola biləcəyini güman edib ki, bu da regionda ən 
aşağı göstəricidir .  4

1. İqtisadi artım

1.1.2. İqtisadiyyatın sektorları üzrə iqtisadi artım  
DSK-nın məlumatına əsasən, 2020-ci ilin birinci yarısı ərzində ölkədə istehsal edilən ümumi 

daxili məhsulun (ÜDM) miqdarı əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2.7 faiz azalıb. 
Azalmanın səviyyəsi iqtisadiyyatın neft-qaz sektorunda 2.9 faiz, qeyri neft-qaz sektorunda isə 
2.5 faiz olub . Əhalinin hər nəfəri hesabı ilə istehsal olunan ÜDM-in miqdarı 3.4 faiz azalıb. 5

İlin ilk 2 ayında ÜDM artımında müsbət dinamika müşahidə olunsa da (aylar üzrə uyğun 
olaraq, 2.4 və 2.8 faizlik artım), mart ayından azalma meyli başlayıb, may və iyun aylarında 
artım mənfi işarəli olub (diaqram 1)

Diaqram 1. 2020-ci ilin ynvar-iyun ayları dövründə ölkə is=sadiyya>nda sektorlar üzrə ÜDM-in 
real ar>m templəri, əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə, faizlə 

 

(Mənbə: Dövlət Sta*s*ka Komitəsi) 

İqtisadiyyatın neft-qaz sektorunda yaradılan ÜDM-də yalnız aprel ayında müsbət artım qeydə 
alınıb, qalan bütün aylarda artım mənfi işarəli olub. Bundan fərqli olaraq, iqtisadiyyatın qeyri 
neft-qaz sektorunda yanvar və fevral aylarında kifayət qədər ciddi artım (uyğun olaraq, 2.4 və 
2.8 faiz) müşahidə olunsa da, mart ayıdan başlayaraq artım tempi aşağı düşüb, may və iyun 
aylarında isə artım mənfi işarəli olub. 
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 h3ps://www.worldbank.org/en/publicaHon/global-economic-prospects 4

 h3ps://www.stat.gov.az/news/macroeconomy.php?page=1 5
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Müqayisə üçün qeyd edək ki, ilin ilk altı ayında iqtisadiyyatda yaradılan ÜDM, əvvəlki ilin 
müvafiq dövrü ilə müqayisədə, 2017-ci ildə 1.3 faiz azalmışdısa, sonrakı iki ildə - 2018-ci və 
2019-cu illərdə - müvafiq olaraq, 1.3 faiz və 2.4 faiz artmışdı. İqtisadiyyatın qeyri neft-qaz 
sektorunda isə əvvəlki 3 ilin ilk 6 ayında müsbət artım templəri baş vermişdi: 2017-ci ildə 1.7 
faiz, 2018-ci ildə 2.0 faiz, 2019-cu ildə 3.2 faiz. Cari ildə isə pandemiya səbəbindən qeyri neft-
qaz sektorundakı artım tendensiyası 2.5 faizlik azalma ilə əvəzləndi. 

Cari ilin birinci yarısında ölkə iqtisadiyyatında yaradılan ÜDM-in cari qiymətlərdə (nominal) 
dəyəri 33.8 milyard manat olub ki, bunun 23.0 mlrd. manatı (yaxud 68.2 faizi) qeyri neft-qaz 
sektorunda, qalan 10.8 mlrd. manatı (31.8 faizi) neft-qaz sektorunda yaradılıb. İlin ayları üzrə 
cari qiymətlərdə ÜDM istehsalının dinamikasını izləyəndə bəlli olur ki, aylıq ÜDM istehsalının 
ən aşağı səviyyəsi – həm ümumilikdə, həm də hər iki sektor üzrə - aprel ayında qeydə alınıb: 
aylıq ÜDM 4.08 mlrd. manat olub ki, bunun 2.9 mlrd. manatı qeyri neft-qaz sektorunda, qalan 
1.15 mlrd. manatı isə neft-qaz sektorunda yaradılıb (diaqram 2).  

Diaqram 2. 2020-ci ilin birinci yarısının ayları üzrə iq=sadiyya>n sektorları üzrə ÜDM 
istehsalının dinamikası, cari qiymətlərlə, mln. manat 

 
(Mənbə: Dövlət Sta*s*ka Komitəsi) 

Diaqramdan müşahidə olunduğu kimi, ilin ilk 3 ayından fərqli olaraq, apreldə, yəni ölkəboyu 
sərt karantin tədbirlərinin tətbiq edildiyi ilk ayda, qeyri neft-qaz sektorunda yaradılan ÜDM-in 
cari qiymətlərlə miqdarında əvvəlki aylarla müqayisədə kəskin azalma baş verib, martdakı 4.0 
mlrd. manatdan 2.9 mlrd. manata düşüb, yəni 27.7 faiz azalıb, may və iyun aylarında isə əvvəlki 
ayla müqayisədə, uyğun olaraq, 26.3 faiz və 30.2 faizlik nominal  artım baş verib. 
İqtisadiyyatın neft-qaz sektorunda yeni dəyər yaradılmasında yanvardan aprelədək olan 

dövrdə aydan-aya azalma tendensiyası aydın görünür: bu, əsasən dünya bazarında  neftin 
qiymətinin aşağı düşməsi, habelə aprel ayında ölkədə neft hasilatının azaldılması ilə bağlıdır. 
May və iyun aylarında dünya bazarlarında neftin qiymətinin yüksəlməsi ilə bu sektorda yeni 
yaradılan dəyərdə cari qiymətlərlə az da olsa artım müşahidə edilir.
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1.1.2. İqtisadiyyatın sahələri üzrə iqtisadi artım  

Pandemiya ilə bağlı ölkədə tətbiq edilən karantin tədbirlərinin iqtisadiyyatın sahələrinə 
təsirləri fərqlidir. DSK-nın məlumatlarına əsasən, ilin birinci yarısında kənd təsərrüfatı, meşə 
təsərrüfatı və balıqçılıq, emal sənayesi, elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, su təchizatı və 
tullantıların emalı, nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, informasiya və rabitə sahələrində yeni dəyər 
yaradılmasında artım, mədən sənayesi, tikinti, ticarət və nəqliyyat vasitələrinin təmiri, tursitlərin 
yerləşdirilməsi və ictimai iaşə sahələrində, habelə digər sahələr qrupunda isə azalma qeydə 
qeydə alınıb (cədvəl 1). 

Cədvəl məlumatlarından müşahidə olunduğu kimi, ölkəmizdə pandemiyanın təsirlərinə ən çox 
məruz qalan sahə turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşədir: ötən ilin ilk yarısı ilə müqayi-
sədə bu sahədə yeni yaradılan dəyərdə 47.9 faiz azalma baş verib. Müqayisə üçün qeyd edim ki, 
bu sahədə yeni yaradılan dəyər əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2019-cu ilin birinci 
yarısında 3.3 faiz, 2018-ci ilin birinci yarısında isə 7.4 faiz artmışdı. 

Cari ildə bu sahədə azalmanın əsas səbəbi koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının 
alınması məqsədilə ölkə ərazisində ictimai iaşə obyektlərinin fəaliyyətinə qoyulan 
məhdudiyyətlər, həmçinin dövlət sərhədində məhdudlaşdırıcı rejimin tətbiq olunması ilə əlaqədar 
ölkəmizə gələn tursitlərin sayında müşahidə olunmuş kəskin azalmadır. DSK-nın məlumatına 
əsasən ötən ilin müvafiq ayları ilə müqayisədə ölkəyə gələn turistlərin sayı 2020-ci ilin mart 
ayında 2.6 dəfə, apreldə 12.1 dəfə, mayda 9.9 dəfə, iyunda isə 12.0 dəfə az olub. 2020-ci ilin 
yanvar-iyun aylarında ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə turizm infrastrukturunun əsas 
elementlərindən olan mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələr keçirilmiş gecələmələrin 
sayı 55.9 faiz,  mehmanxanaların gəlirləri isə əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 61.6 faiz 
azalıb . 6

2020-ci ilin iyun ayında ölkədə ictimai iaşə dövriyyəsi ötən ilin iyun ayı ilə müqayisədə 4.3 
dəfə, ilin ilk altı ayı ərzində isə ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 45.6 faiz azalmışdır. 

Cədvəl 1. 2019-cu və 2020-ci illərin birinci yarısında sahələr üzrə  
ÜDM istehsalının müqayisəsi 

Yanvar-
iyun 2020 

(mln. 
manat

Yanvar-
iyun 2019  

(mln. 
manat)

2020-ci ilin 6 ayında 
2019-cu ilin 6 ayı ilə 
müqayisədə ar>m 

tempi (sabit 
qiymətlərdə), faizlə

ÜDM, cəmi 33803,9 38402,6 97,3

 h3ps://www.stat.gov.az/news/index.php?id=4636 6
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(Mənbə: Dövlət Sta*s*ka Komitəsi) 

Cədvəl məlumatlarına əsasən pandemiyanın təsirlərinin daha çox müşahidə olunduğu ikinci 
sahə tikintidir: ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə bu ilin birinci yarısında tikintidə 
yaradılan yeni dəyər 14.5 faiz azalıb. Bununla belə tikinti sahəsindəki azalmanı yalnız 
pandemiyanın təsirləri ilə bağlamaq doğru olmazdı. Belə ki, DSK-nın müvafiq dövrlər üzrə 
məlumatlarının təhlili əsasında belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, tikinti sahəsində 2016-cı ildən 
başlayan böhran hələ də davam etməkdədir: əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə tikintidə 
yaradılan yeni dəyər 2016-cı ilin birinci yarısında 33.6 faiz, 2017-ci ilin birinci yarısında 3.6 faiz, 
2018-ci ilin birinci yarısında 10.5 faiz, 2019-cu ilin birinci yarısında isə 11.2 faiz azalmışdı. 

DSK-nın məlumatlarına əsasən ticarət və nəqliyyat vasitələrinin təmiri sahəsində bu ilin ilk 
6 ayında yaradılan yeni dəyər əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1.9 faiz azalıb. 
Müqayisə üçün bildirmək lazımdır ki, bu sahədə artım səviyyəsi 2018-ci ilin birinci yarısında 2.4 
faiz, 2019-cu ilin birinci yarısında isə 2.8 faiz təşkil etmişdi. 

Cari ilin birinci yarısında ölkədə istehlak bazarının ümumi həcmi təqribən 22.0 mlrd. manat 
həddində olub ki, bu da əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 6.4 faizlik azalma deməkdir.  
Bu dövrdə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 1.9 faiz, əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin 
həcmi isə 19.2 faiz azalmışdır. 

Pərakəndə ticarətdə ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatlarının satışı əvvəlki ilin 
müvafiq dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 3.1 faiz artmış, qeyri-ərzaq malları üzrə 6.9 faiz 

ÜDM istehsalı, sahələr üzrə:

Kənd/t, meşə/t və balıqçılıq 2360,3 2125,0 102,2

Sənaye 12081,8 16875,8 98,4

    O cüm: mədən sənayesi 9531,9 14376,5 96,6

                 emal sənayesi 2086,0 2038,1 108,2

                 elek.enerjisi, qaz və buxar istehsalı 395,2 389,4 112,1

                 su təchizaN, tullanNların emalı 68,7 71,8 100,5

TikinH 1896,7 2213,9 85,5

Ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri 3806,1 3748,6 98,1

Nəqliyyat və anbar təsərrüfaW 2541,0 2357,9 106,2

Turistlərin yerləşdirilməsi və icHmai iaşə 511,2 972,3 52,1

İnformasiya və rabitə 690,1 660,9 104,4

Digər sahələr 6442,9 6124,1 99,1

Məhsula və idxala vergilər 3473,8 3324,1 98,2
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azalmışdır. Azalmanın səviyyəsi toxuculuq məhsulları, geyim və ayaqqabıların alışı üzrə 19.4 
faiz, elektrik malları və mebellərin alışı üzrə 5.9 faiz, kompüterlər, telekommunikasiya 
avadanlıqları və çap məhsulları üzrə 0.5 faiz, avtomobil benzini və dizel yanacağının alışı üzrə 
cəmi 0.2 faiz olub. Bazar və yarmarkalar üzrə pərakəndə ticarət dövriyyəsi ötən ilin ilk 6 ayı ilə 
müqayisədə 17.3 faiz azalıb.

Yeni dəyər yaradılması baxımından pandemiyanın mənfi təsirlərinin müşahidə olunduğu daha 
bir sahə sənayedir:  ötən ilin ilk yarısı ilə müqayisədə sənayedə yeni yaradılan dəyər 1.6 faiz 
azalıb. Amma cədvəl 1-in məlumatlarından göründüyü kimi, sənayedə yeni dəyərin 
yaradılmasında qeydə alınan azalma məhz mədən sənayesi hesabına baş verib: burada 3.4 
faizlik azalma olub. Halbuki sənayenin digər sahələrində yaradılan yeni dəyərdə artımlar baş 
verib: emal sənayesində 8.2 faiz, elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalında 12.1 faiz, su təchizatı 
və tullantıların emalında isə 0.5 faiz. 

Mədən sənayesində yeni yaradılan dəyərin azalması əsasən neft hasilatı ilə bağlıdır. Belə ki, 
cari ilin 6 ayında ölkədə ötən ilin ilk 6 ayı ilə müqayisədə 4.9 faiz az, yaxud 17.8 milyon ton 
əmtəəlik xam neft hasil edilib. Eyni dövrdə əmtəəlik təbii qaz hasilatı isə 13.8 milyard kub metr 
olub ki, bu da əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 14.9 faiz çox deməkdir. Cari ilin birinci 
yarısında metal filizlərinin hasilatında da artım qeydə alınıb: mis filizləri və konsentratlarında 
30.5 faiz, qiymətli metal filizləri və konsentratlarındaisə 12.3 faiz.

DSK-nın məlumatına əsasən cari ilin 6 ayında sənaye istehsalının ümumi həcmi 18.4 mlrd. 
manat olub: bunun 5.7 mlrd. manatı (yaxud 31%-i) qeyri neft-qaz sənayesində, qalan 12.7 mlrd. 
manatı (69.0%-i) isə neft-qaz sənayesində istehsal edilib. Sabit qiymətlər ifadəsində cari ilin 
birinci yarısındakı sənaye istehsalının ümumi həcmi ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1.5 
faiz az olub. Halbuki qeyri neft-qaz sənayesi üzrə istehsalın həcmində əvvəlki ilin müvafiq 
dövrü ilə müqayisədə sabit qiymətlərdə 11.2 faizlik artım baş verib. İlk baxışdan yaxşı nəticə 
kimi görünsə də, burada əvvəlki illərin müvafiq dövründə müşahidə olunan artım templərinin 
yüksəlməsi meylinin artım tempinin azalması ilə əvəzləndiyini qeyd etməliyik. Belə ki, bu 
göstəricinin səviyyəsi 2017-ci ilin birinci yarısında 4.4 faiz, 2018-ci ilin birinci yarısında 8.8 
faiz, 2019-cu ilin birinci yarısında isə 15.7 faiz olmuşdu. 

Emal sənayesində yeni yaradılan dəyər əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 8.2 faiz 
artıb. DSK-nın məlumatına görə, cari ilin birinci yarısında, əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə 
müqayisədə, emal sənayesi sahələrindən neft məhsulları istehsalında (ümumi sənaye məhsulunun 
26.3%-i) 0.8 faizlik, kimya sənayesində (7.2%) 20.5 faizlik, metallurgiya sənayesində (3.4%) 2.2 
dəfəlik, tütün məmulatlarının istehsalında (2.6%) 16.3 faizlik, rezin və plastik kütlə 
məmulatlarının istehsalında (2.5%) 4.1 faizlik, maşın və avadanlıqların istehsalında (2%) 16.2 
faizlik, elektrik avadanlıqlarının istehsalı (1.4%) 3.8 faizlik, kağız və karton istehsalında (0.9%) 
isə 21.3 faizlik artım qeydə alınıb. Eyni zamanda qida məhsullarının istehsalında (32.7%) 1.1 
faizlik, tikinti materiallarının istehsalında (5.5%) 10.4 faizlik, içki istehsalında (3.6%) 3.8 faizlik, 
maşın və avadanlıqların quraşdırılması və təmirində (2.5%) 44.7 faizlik, toxuculuq sənayesində 
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(2.4%) 0.5 faizlik, hazır metal məmulatlarının istehsalında (2.1%) 13.1 faizlik, mebel 
istehsalında (1.2%) 5.5 faizlik və poliqrafiya məhsullarının istehsalında (0.9%) 6.2 faizlik azalma 
olub. 

DSK-nın məlumatına əsasən  2020-ci ilin birinci yarısında “digər sahələr” qrupu üzrə yeni 
yaradılan dəyərdə ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 0.9 faizlik azalma baş verib. Buraya 
maliyyə və sığorta fəaliyyəti, daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar, peşə, elmi və texniki 
fəaliyyət, təhsil, səhiyyə və sosial xidmətlər, dövlət idarəetməsi, müdafiə və sosial təminat, 
istirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində fəaliyyətlər və digər sahələrdə xidmətlər aiddir. Rəsmi 
statistik məlumatlar olmasa da, pandemiya və karantin rejimi ilə əlaqədar sadalanan sahələrdən:

• səhiyyədə və sosial təminat sahələrində xidmətlərin göstərilməsində artımın baş verməsi 
gözləniləndir; 

• dövlət idarəetməsi və müdafiə sahələrində fəaliyyətin əsasən tam davam etdiyini söyləmək 
olar; 

• təhsil, peşə, elmi və texniki fəaliyyət sahələrində bilavasitə iş yerlərində fəaliyyətlər 
(məsələn, məktəblərdə tədris və s. kimi) dayandırılsa da, fəaliyyətlər internet üzərindən 
distant formada həyata keçirilib, bütün ölkəboyu distant təhsil və xidmətlər sürətlə tətbiq 
olunub. Bunun sayəsində bu sahələrdə nəzərdə tutulan fəaliyyətlərin əsasən həyata 
keçirildiyini söyləmək mümkündür;  

• istirahət, əyləncə və incənət sahəsində fəaliyyətlərin karantin rejiminin tətbiqindən sonra 
kəskin şəkildə məhdudlaşdırılıb.      

Yuxarıdakı cədvəl məlumatlarına əsasən, bu ilin birinci yarısında nəqliyyat və anbar 
təsərrüfatında yeni dəyər yaradılmasında əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisəd 6.2 faizlik 
artım baş verib. Əslində nəqliyyat pandemiyanın təsirlərinə birbaşa məruz qalan sahələrdən 
biridir. Belə ki, DSK-nın məlumatlarına əsasən, cari ilin birinci yarısında ötən ilin eyni dövrü ilə 
müqayisədə:

• ölkədə bütün nəqliyyat vasitələri ilə yük daşımaları 14.1 faiz, sərnişin daşımaları isə 
28.7 faiz azalıb; 

• dəmir yolu nəqliyyatı ilə yük daşınmasında 3.1 faiz artım, sərnişin daşınmasında isə 16.1 
faiz azalma olub; 

• avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınmasında 22.1 faiz, sərnişin daşınmasında isə 26.4 faiz 
azalma olub; 

• metro nəqliyyatının xidmətlərindən istifadə etmiş sərnişinlərin sayı 45.0 faiz azalıb;  
• hava nəqliyyatı ilə sərnişin daşınması 60.4 faiz azalıb, yükdaşıma isə 2.2 dəfə artıb; 
• magistral qaz kəmərləri ilə nəql edilmiş qazın həcmi 12.2 faiz artıb; 
• magistral neft kəmərləri ilə nəql edilmiş xam neftin miqdarı 1.4 mln. ton yaxud 7.0 faiz 

azalıb.
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İnformasiya və rabitə sahəsində bu ilin birinci yarısında yaradılan yeni dəyər ötən ilin 
birinci yarısı ilə müqayisədə sabit qiymətlərlə 4.4 faiz artıb. Müqayisə üçün: bu göstəricinin 
səviyyəsi 2017-ci ilin birinci yarısında 3.7 faiz, 2018-ci ilin həmin dövründə 4.9 faiz, 2019-cu 
ilin birinci yarısında isə 15.8 faiz olmuşdu. 

Oxşar vəziyyət kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sahəsində müşahidə olunur. 
Bu sahədə bu ilin birinci yarısında yaradılan yeni dəyər əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə 
müqayisədə 2.2 faiz artıb. 2017, 2018 və 2019-cu illlərin birinci yarısında bu göstərici, uyğun 
olaraq, 2.2 faiz, 7.6 faiz, 13.1 faiz olmuşdu. Yəni hər iki halda biz son illərdə yüksəlmə meylində 
olan artım tempinin azaldığını görürük.

Pandemiya ilə bağlı karantin tədbirlərinin iqtisadiyatın sahələrinə təsirlərinin aylar üzrə necə 
dəyişdiyini izləmək üçün ilin birinci yarısının ayları üzrə iqtisadiyyatın sahələrində yaradılan 
yeni dəyərin dinamikasını aşağıdakı cədvəldən izləmək olar (cədvəl 2).

Cədvəl 2. İq=sadiyya>n sahələri üzrə 2020-ci ilin ayları və rübləri üzrə ÜDM istehsalı,  
(milyon manat) 

Yanvar Fevral Mart I rüb Aprel May İyun II rüb

Kənd/t, meşə/t və 
balıqçılıq 188,8 180,4 211,4 580,6 287,1 439,3 1053,3 1779,7

Sənaye 2880,1 2603,5 1874,9 7358,5 1433,7 1568,2 1721,4 4723,3

  O cüm: Mədən sənayesi 2401,4 2203,4 1433,8 6038,6 1017,3 1178,1 1297,9 3493,3

      Emal sənayesi 391,8 315,1 355,9 1062,8 340,9 328,7 353,6 1023,2

     Elek. enerjisi, qaz və 
buxar istehsalı 76,2 74,0 73,6 223,8 63,3 50,5 57,6 171,4

     Su təchizaN, 
tullanNların emalı 10,7 11,0 11,6 33,3 12,2 10,9 12,3 35,4

TikinH 300,3 286,9 310,8 898,0 364,2 259,0 375,5 998,7

Ticarət, nəqliyyat 
vasitələrinin təmiri 644,3 565,7 756,5 1966,5 429,3 684,9 725,4 1839,6

Nəqliyyat və anbar 
təsərrüfaW 447,8 414,9 402,2 1264,9 399,5 386,6 490,0 1276,1

Turistlərin yerləşdirilməsi 
və icHmai iaşə 171,0 162,6 77,1 410,7 23,3 38,0 39,2 100,5

İnformasiya və rabitə 123,9 122,0 115,8 361,7 95,0 112,2 121,2 328,4

Digər sahələr 1239,6 1096,2 1279,8 3615,6 613,7 977,4 1236,2 2827,3

Avrasiya Bilik Mərkəzi



22

(Cədəvl DSK-nın aylıq bülletenlərinin məlumatları əsasında hazırlanıb) 

Cədvəldən göründüyü kimi, ölkə iqtisadiyyatında aylar üzrə yeni yaradılan dəyərin cari 
qiymətlərdə ən aşağı həcmi – 4.1 mlrd. manat olmaqla – məhz aprel ayında qeydə alınıb. Aprel 
ayında iqtisadiyyatın əksər sahələrində, o cümlədən mədən sənayesi, ticarət, turistlərin 
yerləşdirilməsi və ictimai iaşə, nəqliyyat və digər (təhsil, maliyyə xidmətləri, idarəetmə və s.) 
sahələrdə yaradılmış yeni dəyərin miqdarı ən aşağı səviyyədə olub, may və iyun aylarında isə 
müəyyən artımlar baş verib. 

Bir çox sahələrdə may və ya iyun aylarında ilin birinci rübündə müşahidə olunan istehsal 
mövqeləri bərpa olunsa da, turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə sahəsində ciddi dirçəlmə 
hələlik müşahidə olunmayıb. Ticarət və ictimai iaşə sahələrində may və iyun aylarında internet 
üzərindən satışların və evə çatdırılma xidmətlərinin tətbiqi bu sahədə fəaliyyətlərin qismən də 
olsa bərpasına imkan verib.  

Aprel ayındakı kəskin azalma həm də karantin rejiminin ikin tətbiq olunduğu dövrdə 
insanların və iş yerlərinin yeni şəraitə hələ hazır olmamasının, karantin rejimi şəraitində fəaliyyət 
göstərmək təcrübələrinin olmaması ilə bağlıdır. May ayında karantin rejiminin yumşaldılması ilə 
yanaşı, həm də yeni şəraitdə işləmək bacarıqlaırnın getdikcə formalaşması demək olar bütün 
sahələrdə müəyyən irəliləyişlərlə nəticələnib. Belə bir qənaətə gəlmək olar ki, iyunun ikinci 
yarısında və iyulda ölkənin 16 şəhər və rayonunda sətr karantin rejiminin tətbiqinin iyul ayı üçün 
rəsmi elan ediləcək statistik nəticələri (itkiləri) aprel ayındakı qədər dərin olmaya bilər.   

Cədvəl 2-də diqqət çəkən daha bir məqam məhsula və idxala vergilərin həcmidir. 2019-cu ilin 
eyni dövrü ilə müqayisədə cari ilin 6 ayında burada sabit qiymətlərdə 0.8 faizlik azalma, nominal 
ifadədə isə 149.7 mln. manatlıq artım var. Məhsula və idxala vergilərin məhz nominal dəyərdən 
(yəni cari qiymətlər əsasında) hesablandığı nəzərə alındıqda, eyni zamanda, bu ilin birinci 
yarısında yaradılan yeni dəyərin ötən ilin müvfiq dövrü ilə müqayisədə nominal ifadədədə 4.6 
mlrd. manat yaxud 12.0 faiz azalıbsa, məhsul və idxala vergilərdə olan bu artımın necə baş 
verməsi maraq doğurur. Nazirlər Kabinetinin 2020-ci ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi 
inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasındakı (2020-ci il, 15 iyul) 
çıxışlaırnda  İqtisadiyyat naziri M.Cabbarov və Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri S.Mehdiyev 
vergi daxilolmalarında baş verən artımları kölgə iqtisadiyyatının leqallaşdırılması sahəsində son 
illər hökumətin atdığı addımların nəticəsi kimi qiymətləndiriblər . Əgər bu yanaşmadan çıxış 7

etsək, onda belə bir mühakimə irəli sürə bilərik ki, belə leqallaşdırma həm də ÜDM-in 

Məhsula və idxala 
vergilər 524,4 625,6 714,6 1864,6 433,6 613,8 561,8 1609,2

ÜDM, cəmi 6520,2 6057,8 5743,1
18321,

1 4079,4 5079,4 6324,0
15482,

8

 h3ps://president.az/arHcles/39645 7
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miqdarında özünü göstərməlidir, yəni əvvəlki ilin birinci yarısında əslində iqtisadiyyatda real 
olaraq yaradılan, lakin kölgə iqtisadiyyatında olması səbəbindən rəsmi real ÜDM məlumatına 
daxil edilməyən müəyyən miqdarda yeni dəyər bu ilin birinci yarısında artıq real ÜDM-in 
həcminə daxil edilib. Bu isə o deməkdir ki, ölkədə kölgə iqtisadiyyatının miqyasları nəzərə 
alındıqda, bu ilin birinci yarısı üçün açıqlanan 2.7 faizlik azalma ölkə iqtisadiyyatındakı real 
azalmanı tam əks etdirmir, yəni real azalmanın daha böyük olması güman olunur. Ölkədə 
məşğul əhalinin yarıdan çoxunun özünəməşğul  qrupuna aid edilməsi, onların fəaliyyətinin 
nəticələri barədə dəqiq məlumatların olmaması bu gümanı daha da artırır. Buna görə də 
hökumətin pandemiyanın nəticələrinin azaldılmasına yönlik siyasətində bu amili nəzərə alması 
məqsədəuyğun olardı.

May ayında karantin rejimi yumşaldılsa da, sonradan virusa yoluxmaların kəskin şəkildə 
artması hökuməti iyun və iyul aylarında Bakı şəhəri daxil olmaqla ölkənin 16 şəhər və rayonunda 
sərt karantin reimini yenidən tətbiq etməyə məcbur etdi. Sərt karantin rejiminin yenidən tətbiq 
olunduğu ərazilər ölkənin xüsusilə iqtisadi aktiv bölgələri hesab olunur: ölkə  ÜDM-nin 80 
faizindən çoxu bu ərazilərdə yaradılır. Buna görə də İqtisadiyyat nazirliyiyi may ayında cari ilin 
sonuna ÜDM-in 3.8 faiz azalacağına dair verdiyi proqnozuna iyul ayında yeniləyərək azalmanın 
5.0 faiz ətrafında ola biləcəyini proqnozlaşdırıb . 8

İlin sonunadək dünyada və ölkədə pandemiyanın necə davam edəcəyi ilə bağlı qeyri-
müəyyənlik səviyyəsinin yüksək olması iqtisadi artım proqnozunun verilməsini xüsusilə 
mürəkkəbləşdirir. Amma ölkədə iqtisadi artıma təsir göstərən amillər, neft bazarında gözlənən 
durum, ölkə iqtisadiyyatının və ÜDM-in sahə strukturu, ilin birinci yarısının nəticələri, 
iqtisadiyyat sahələrinin bərpa olunma imkanları, hökumətin dəstək tədbirləri və fiskal 
genişlənmə istiqamətində davranışları  və s. kimi amillərin analizi əsasında güman edirik ki, ilin 
sonunadək ölkədə pandemiyanın növbəti geniş dalğası yaşanmazsa (belə bir ehtimal çox 
aşağıdır), iqtisadi daralma 4 - 4.5faiz aralığında ola bilər. Amma pandemiyanın daha bir 
dalğasının yaşanma halında onun miqyaslarından asılı olaraq iqtisadi daralmanın səviyyəsi ən 
pis halda 5.5 faizdək ola bilər.

1.2. Məşğulluq və işsizlik səviyyəsi 

Pandemiyanın mənfi təsirlərinin azaldılması üçün hökumətin məşğulluğa dəstək tədbirləri 
əsasən 2 istiqaməti nəzərdə tuturdu:
1) əmək müqaviləsi ilə işləyənlərin iş yerlərinin qorunması və işsizliyin artmasına imkan 

verilməməsi. Bu istiqamətdə həm dəstək tədbirləri, həm də inzibati tədbirlər həyata keçirilib: 

  h3p://maliyye.gov.az/staHc-page/page/184 8
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1.a) dəstək tədbirləri sırasında pandemiyadan zərər çəkən sahələrdə çalışan muzdlu 
işçilərin karantin dövründə ixtisarına yol verməmək üçün onların əməkhaqqının müəyyən 
hissəsinin ödənilməsinə hökumətin dəstək verməsi, habelə fərdi və mikro sahibkarlara 
dövlət maliyyə dəstəyinin göstərilməsi nəzərə tutulurdu. İqtisadiyyat nazirliyinin  
açıqlamasına görə, cari ilin 28 iyul tarixinə muzdlu işçilərin əməkhaqlarının 
kompensasiyası çərçivəsində 24 min 525 vergiödəyicisi üzrə 215689  muzdlu işçiyə 
təqribən 98 milyon manat vəsait ödənilib. Bundan başqa, fərdi, o cümlədən 
mikrosahibkarlara maliyyə dəstəyi paketi çərçivəsində  106765 vergiödəyicisinə 63,5 
milyon manat vəsait verilib” . Eyni zamanda işə çıxıb-çıxmamasından və nə qədər 9

işləməsindən asılı olmayaraq dövlət sektorunda çalışanların hamısının əmək haqqları 
karantin dövründə tamamilə ödənilir. 
1.b) İnzibati nəzarət tədbirləri kimi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 
(ƏƏSMN) yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti xüsusi karantin rejimi dövründə iş 
yerlərinin qorunması və işçilərin əsassız yerə işdən çıxarılmasının qarşısının alınması 
məqsədi ilə “Əmək müqaviləsi bildirişi” altsistemi üzərindən gündəlik nəzarət həyata 
keçirib. Həmin Xidmətin məlumatına əsasən, yalnız aprel ayında karantin dövründə əmək 
müqaviləsinə xitam verilmiş 700-dən çox işçinin yenidən işinə bərpası təmin edilib . 10

2) işsiz şəxslərlə bağlı görülən tədbirlər. Pandemiyanın mənfi təsirlərinin azaldılması ilə bağlı 
hökumətin Tədbirlər Planında  işsizlər və xüsusi karantin rejimi dövründə gəlirini itirən 11

qeyri-formal işləyən 200 min şəxsə aprel və may ayları üçün ölkə üzrə təsdiq olunmuş 
yaşayış minimumu (190 manat) məbləğində birdəfəlik ödəmənin həyata keçirilməsi, habelə 
50 min iki aylıq ödənişli ictimai iş yerllərinin yaradılması nəzərdə tutulurdu (yeri 
gəlmişkən, DSK-nın məlumatına əsasən 2020-ci ilin martın 1-nə ölkədə işsizlərin sayı 251 
min nəfər olub). Lakin sonradan dövlət başçısının göstərişi ilə birdəfəlik ödəmənin verilməli 
olduğu şəxslərin sayı 600 min nəfərə, ictimai iş yerlərinin sayı isə 90 minə qaldırıldı . 12

ƏƏSMN-nin məlumatına əsasən aprel-may aylarında 600 min şəxsə, sonradan iyun və iyul 
aylarında sərt karantin rejiminin tətbiq edildiyi 16 rayon və şəhər üzrə 283 min şəxsə 190 
manat birdəfəlik yardım ödənilib  (təəssüf ki, nazirlik yardım verilən şəxslərin yaş, sosial 13

tərkib və ölkə ərazisi üzrə strukturununu açıqlamayıb). Nazirliyin məlumatına əsasən yeni 
açılmış ödənişli ictimai iş yerlərinin sayı iyul ayında 65 mini ötüb . 14

  h3ps://www.taxes.gov.az/az/page/iqHsadi-arHma-ve-sahibkarlara-dovlet-desteyi-tedbirlerinin-9
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İşsizlərə dəstək proqramının daha bir elementi isə özünüməşğulluq proqramıdır. Cari il 
ərzində 12 min işsiz şəxsin bu proqrama cəlb edilməsi nəzərdə tutulur. Bu proqram BMT-nin 
İnkişaf Proqramının və Dünya Bankının dəstəyi ilə həyata keçirilməkdədir .  Azərbaycan 15

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25 iyul 2020-ci il tarixli qərarında  hazırkı pandemiya ilə 16

əlaqədar olaraq, ƏƏSMN-nin tabeliyindəki Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli qurumlarında 
işsiz və işaxtaran  kimi qeydiyyata alınmış və özünüməşğulluq proqramına cəlb edilmiş 
şəxslərin 2020-ci ildə bu məqsədlə təşkil olunan təlimlərə cəlb edilmədən natura şəklində 
material, avadanlıq və digər əmlakla təmin olunmaları nəzərdə tutulur. Həmin şəxslərə yerli 
məşğulluq orqanlarının  köməkliyi ilə tərtib etdikləri biznes planlar əsasında material, 
avadanlıq və digər əmlak veriləcək.
DSK-nın məlumatına əsasən 2020-ci il iyulun 1-nə ölkədəki 5220.6 min nəfər iqtisadi fəal 

əhalinin 4883.1 min nəfəri iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində məşğul olub. Ölkədə pandemiya 
ilə bağlı karantin tədbirlərinə start verildiyi mart ayının 1-nə olan vəziyyətlə müqayisədə iqtisadi 
fəal əhalinin sayı 32.2 min nəfər artmış, məşğul əhalinin sayı isə 53.7 min nəfər azalmışdır. 
Nəticədə iyulun 1-nə ölkədə olan işsizlərin sayı 337.5 min nəfər olub ki, bu da iqtisadi fəal 
əhalinin 6.5 faizi qədərdir.  Martın əvvəlində ölkədə işsizlər sayı 251.6 min nəfər idi. Beləliklə, 
rəsmi statistik məlumatlara əsasən, pandemiyanın yaşandığı ilk 4 ay (mart-iyun) ərzində ölkədə 
işsizlərin sayı 85.9 min nəfər yaxud 34.1 faiz artmış, işsizlik səviyyəsi isə 4.8 faizdən 6.5 faizə 
yaxud 1.7 faiz bəndi yüksəlmişdir. 

Bununla belə, ölkədə özünəməşğul əhalinin sayının çox yüksək olması karantin dövründə real 
olaraq nə qədər insanın işini və gəlirlərini itirdiyini müəyyən etməkdə çətinliklər yaradır. Belə ki, 
DSK-nın məlumatına əsasən 2020-ci ilin iyunun 1-nə iqtisadiyyatın bütün sahələrində muzdla 
işləyənlərin sayı 1681.7 min nəfər olub: bu həmin dövrdə bütün məşğul əhalinin 34.3 faizi 
qədərdir. Muzdlu işçilərin 930.0 min nəfəri (yaxud 55.3 faizi) dövlət sektorunda, 751.7 min 
nəfəri (44.7 faizi) özəl sektorda çalışır (mart-iyun ayları ərzində muzdlu işçilərin sayı dövlət 
sektorunda 18.6 min nəfər (2.0 faiz), özəl sektorda isə 21.6 min nəfər (3.0 faiz) artıb). Deməli, 
DSK-nın məlumatına əsasən ölkə iqtisadiyyatında 3.2 milyon şəxs (bütün məşğul əhalinin 65.7 
faizi) əmək müqaviləsi olmadan başqa formalarda əmək fəaliyyəti ilə məşğuldur, amma belə 
məşğulluğun fəaliyyət strukturu açıqlanmır. Yeri gəlmişkən, beynəlxalq əmək statistikasına 
əsasən, əmək müqaviləsi olmadan çalışanların sırasına işəgötürənlər (biznes sahibləri), 
özünəməşğul şəxslər, ailə şirkətlərinə yardım göstərən (amma əmək haqqı almayan) ailə üzvləri, 
istehsal kooperativlərinin üzvləri daxil edilir.   

DSK-nın statistik məlumatlar bazasında məşğulluğun iqtisadiyyatın sahələri üzrə strukturu 
açıqlanır . Həmin məlumatlara əsasən, ölkənin kənd təsərrüfatında (müşə təsərrüfatı və 17

 h3p://sosial.gov.az/post_359719 15
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balıqçılıq daxil olmaqla) 1.77 milyon nəfər məşğul əhali var, ondan yalnız 51.3 min nəfəri 
(yaxud 3.0 faizi) əmək müqaviləsi ilə çalışan, qalan 97.0 faizi isə özünəməşğul şəxslərdir 
(qanunvericiliyə əsasən torpaq payı olan hər kəs özünəməşğul hesab olunur ki, bu da ayrıca 
mübahisə mövzusudur). 

Kənd təsərrüfatını nəzərə almasaq, ölkə iqtisadiyyatının bütün digər sahələrində təqribən 1.5 
milyon nəfər əmək müqaviləsi olmadan əmək fəaliyyəti ilə məşğul şəxs var. DSK-nın məlumatına 
əsasən, sahədə məşğul olanların ümumi sayında əmək müqaviləsi olmadan çalışanların payının 
çox yüksək olduğu  sahələr bunlardır: daşınmaz əmlakla əməliyyatlar sahəsində - 79.2%; 
tikintidə - 70.0%; turizm və ictimai iaşədə - 70.1%; nəqliyyat və anbar təsərrüfatında – 64.6%; 
ticarətdə - 59.3%; emal sənayesində - 57.2%; informasiya və rabitədə - 57.6% və s.. Təhsil, 
səhiyyə, maliyyə və sığorta xidmətləri, peşə, elmi və texniki fəaliyyət kimi sahələrdə çalışanların 
böyük əksəriyyəti əmək müqaviləsi ilə çalışanlardır.

DSK-nın məlumatına əsasən, 2019-cu ilin sonuna ölkədə iqtisadiyyatın bütün sahələri üzrə 
fiziki-şəxs sahibkar kimi fəaliyyət göstərmək üçün dövlət qeydiyyatından keçən şəxslərin sayı 
914.6 min nəfər olub (bunun təqribən 240 min nəfəri kənd təsərrüfatında, 221.5 mini ticarətdə, 
42.1 mini turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşədədir və s.) . İqtisadiyyat Nazirliyinin 18

yanında Dövlət Vergi Xidməti aktiv faəliyyət göstərən (vergi ödəyən) fiziki-şəxs sahibkarlaırn 
sayının 200 minə yaxın olduğunu bəyan etmişdi. Onda fiziki-şəxs sahibkar kimi qeydiyyatdan 
keçməsinə rəğmən fəaliyyət göstərə bilməyən şəxslərin məşğul kimi göstərilməsi məsələsi ortaya 
çıxır. Pandemiyanın təsirlərinin azaldılması üzrə hökumətin Tədbirlər Planı 300 min fərdi və 
mikro sahibkarın belə təsirlərə məruz qalacağı gümanı üzərində qurulub . 19

DSK-nın məlumatına əsasən 2020-ci il iyununda ölkə iqtisadiyyatının bütün sahələrində 
dövlət qeydiyyatından keçmiş kommersiya təşkilatlarının 133.6 min olub , amma bunların heç 20

də hamısının faktiki fəaliyyət göstərdiklərini demək olmaz.   
Beləliklə, əgər fəaliyyət göstərən fiziki-şəxs sahibkarların sayını 300 min, biznes sferasında 

işəgötürən (hüquqi şəxs sahibi), mülkiyyətçi, səhmdar və ailə firmalarında çalışan ailə üzvlərinin 
sayını təqribən 250 min nəfər olduğunu güman etsək, təqribən 1.0 mln. nəfər məşğul kimi 
göstərilən əhalinin məşğulluq formasını dəqiqləşdirmək zərurəti ortadadır. Onların 
məşğulluq forması dəqiqləşdirilmədən pandemiya və karantin tədbirlərinin onların işlərinə və 
gəlirlərinə necə təsir göstərə biləcəyini müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Artıq ötən aylaırn 
təcrübəsi də göstərdi ki, pandemiya və karantin tədbirlərinin əhaliyə təsirlərinin real miqdarını 
qiymətləndirmək üçün bu şəxslərin məşğulluğuna aydınlıq gətirilməlidir. 

Yuxarıda vurğuladığımız kimi, hökumətin Tədbirlər Planında birdəfəlik yardım veriləcək 
şəxslərin sayının 200 min nəfər nəzərdə tutulmasına rəğmən (bu rəqəm rəsmi statistikaya əsasən 

 h3ps://www.stat.gov.az/source/st_units/ 18

 h3ps://cabmin.gov.az/media/files/ff0145806a54che10603cda6d837b7a.pdf 19

 h3ps://www.stat.gov.az/source/st_units/ 20
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həmin dövrdə ölkədə olan işsizlərin sayına uyğun olub), sonradan cəmiyyətdə yaranan 
narazılıqlarla əlaqədar dövlət başçısı yardımın əhatə dairəsinin 600 minə qaldırılmasına (yəni 
400 min nəfər artırılmasına), karantin nəticəsində işini və gəlirlərini itirən şəxslərin həmin 
yardım dairəsibnə daxil edilməsinə göstəriş verdi. Amma yardım göstərilənlərin sayının niyə 
məhz 400 min nəfər artırılmasına, bu göstəricinin necə əsaslandırılmasına indiyədək heç bir 
aydınlıq gətirilməyib. Yuxarıda qeyd etdiymiz kimi, təqribən 1.0 mln. nəfər məşğul kimi 
göstərilən şəxsin məşğulluq formasına və fəaliyyət sahəsinə aydınlıq gətirilmədən, hökumətin 
yardım paketinin pandemiyanın mənfi təsirlərinə məruz qalan bütün əhalini əhatə etməsini 
söyləmək mümkün deyildir. Çünki rəsmi statistikaya əsasən ölkədə olan 300 mindən çox işsizlə 
yanaşı, həm də məşğul olması kimi göstərilən 1.0 mln. nəfərin də məşğulluq forması və fəaliyyət 
sahəsi dəqiq bəlli olmadığından risk qrupunda 1.3 mln. nəfərin olması görünür. Halbuki ötən 
dövrdə verilən birdəfəlik yardımlar aprel-may aylarında 600 min nəfəri, iyun-iyul aylarında isə 
283 min nəfəri əhatə edib.  

Pandemiya və karantin rejimi uzandıqca bu risk qrupunun genişlənməsi ehtimalı çox 
yüksəkdir.  Çünki bu halda karantin səbəbindən fəaliyyətini qismən və tamamilə dayandıran 
şirkətlərin ixtisarlara getməsi qaçılmaz olacaq, habelə kiçik və orta biznesdə müflisləşmə 
hallarının olması mümkündür. Böhran dövrlərində ziyanla üzləşən firmalara işçiləri ixtisar 
etməyin qadağan edilməsi və inzibati yollarla belə ixtisarların qarşısının alınması  normal biznes 
mühiti baxımından yolverilməzdir. Əlbəttə ki, işçilərin əsassız yerə işdən çıxarılmasının qarşısı 
hər zaman alınmalıdır. Buna müstəqil həmkarlar təşkilatlarının və əmək hüquqlarının müdafiəsi 
sahəsində fəaliyyət göstərən vətəndaş cəmiyyətinin normal fəaliyyətinin təşkili, habelə müstəqil 
və ədalətli məhkəmə sistemi əsasında nail olmaq mümkündür. Müvafiq sahədə çalışan dövlət 
məmurları işçilərin hüquqlarını iş yerlərində Əmək Məcəlləsinin tələblərinə əməl olunmasına 
nəzarət etməklə qoruya bilərlər. İşdən azadedilmə hallarının əsaslı  yaxud əsassız olmasına 
məmur yox, yalnız məhkəmələr qərar verməlidirlər. İnzibati təzyiqlər nəticəsində müəssisələr 
işçiləri ixtisar edə bilmədiklərində, əksər hallarda belə işçilər işdə qalmış kimi uçotda görünür, 
amma faktiki olaraq işindən və gəlirlərindən məhrum olurlar. Belə hallar risk qrupuna daxil olan 
insanların faktiki olaraq diqqətdən kənarda qalmasına gətirib çıxarır. Buna görə də hökumət 
işçilərin ixtisarının qarşısını inzibati yollarla almaqdan çəkinməli, pandemiyanın mənfi 
təsirlərinə məruz qalan biznesə içşilərini saxlaya bilmələri üçün kompensasiya tədbirlərinə 
üstünlük verməlidir.

1.3. Məcmu tələb amilləri

1.3.1. Əhalinin gəlirləri və xərcləri 

DSK-nın məlumatına əsasən, 2020-ci ilin birinci yarısında ölkə əhalisinin nominal gəlirləri 
27.4 mlrd. manat olub ki, bu da əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 0.6 faiz yaxud 159.1 mln. 
manat çox deməkdir. Ümimi gəlirlərin 13.5 mlrd. manatı ilin birinci, 13.9 mlrd. manatı ilin ikinci 
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rübünün payına düşür. İlin birinci rübündə əhalinin nominal gəlirlərində 2019-cu ilin I rübü ilə 
müqayisədə 6.8 faizlik artım olsa da, ilin birinci yarısının sonunda əhalinin gəlirlərində 0.6 
faizlik artımın qeydə alınması, məhz II rübdə tətbiq olunan karantin tədbirlərinin əhalinin 
gəlirlərinin artmasına mənfi təsirini əks etdirir.    

DSK-nın məlumatına əsasən bütün icbari və könüllü ödənişlər edildikdən sonra 2020-ci ilin 
birinci yarısında əhalinin sərəncamında 24.7 mlrd. manatlıq vəsait qalıb. Bu ötən ilin müvafiq 
dövrü ilə müqayisədə 0.9 faiz azdır. 

DSK-nın məlumatları əsasında aparılan hesablamalar göstərir ki, bu ilin birinci yarısında 
əhalinin gəlirlərindən ödənilən bütün növ icbari və könüllü ödənişlərin məbləği 2670.9 mln. 
manat olub ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 381.8 mln. manat yaxud 16.7 faiz 
çoxdur. Maraqlıdır ki, əhalinin nominal gəlirləri ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə yalnız 0.6 
faiz artdığı halda, əhalinin icbari və könüllü ödənişlərində 16.7 faizlık artım baş verib.

DSK bildirir ki, 2020-ci ilin birinci yarısında ölkənin istehlak bazarında qiymətlərin artımı 
əhalinin gəlirlərinin artımını 2.4 faiz bəndi üstələyib. Yəni ilin birinci yarısında qeydə alınmış 
103.0 faizlik inflyasiya nəzərə alındıqda, əhalinin real gəlirləri yaxud alıcılıq qabiliyyəti ötən 
ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2.4 faiz aşağı düşüb.

1.3.2. Dövlət xərcləri 

Pandemiyanın 2020-ci ilin dövlət büdcəsinin gəlir və xərclərinin icrasına təsirlərinin geniş 
təhlili aşağıda ayrıca bölmədə təqdim olunur. 

Burada qısaca bunu qeyd edirik ki, pandemiya ilə mübarizə tədbirləri, onun ölkə 
iqtisadiyyatında yaratdığı mənfi təsirlərin azaldılması, xüsusilə əhalinin ayrı-ayrı təbəqələrinin 
sosial durumunun pisləşməsinin qarşısının alınması üçün hökumətin dəstək tədbirləri əsasən 
dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilir. Bu məqsədlə ilkin mərhələdə dövlət 
büdcəsindən 1.4 mlrd. manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulub. Nazirlər Kabinetinin 2020-ci ilin 
birinci yarısının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan 
iclasındakı çıxışlaırnda bu barədə məlumat verən maliyyə naziri S.Şərifov qeyd edib: 
“Pandemiya ilə mübarizə tədbirləri, onun ölkə iqtisadiyyatında yaratdığı mənfi təsirlərin 
azaldılması üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamları ilə dövlət 
büdcəsindən ayrılmış 1 milyard 409 milyon manat vəsaitdən 6 ay ərzində 752 milyon manat 
vəsaitin maliyyələşdirilməsi təmin olunub. Bu mənbədən səhiyyə sahəsinə ayrılmış 250 milyon 
manat vəsaitdən 149 milyon manat, sosial-iqtisadi dəstək tədbirləri üzrə ayrılmış 570 milyon 
manat vəsaitdən 281 milyon manat, sosial təminat dəstək tədbirləri üzrə ayrılmış 309 milyon 
manat vəsaitdən 244 milyon manat, dövlət şirkətlərinə maliyyə dəstəyinin göstərilməsi ilə bağlı 
ayrılmış 280 milyon vəsaitdən isə 118 milyon manat artıq istifadə edilib” . Bununla yanaşı nazir 21

çıxışında vurğulayıb ki, “pandemiyanın yaratdığı keyfiyyətcə yeni sosial və iqtisadi davranış 

 h3ps://president.az/arHcles/39645 21
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mühitinin xüsusiyyətləri, əhalinin həssas sosial qruplarına, dövlət şirkətlərinə, sahibkarlıq 
subyektlərinə, kiçik və orta biznesə dövlət dəstəyinin göstərilməsinin davam etdirilməsi” 
zəruriliyi 2020-ci ilin dövlət büdcəsinə yenidən baxılaraq düzəlişlər olunmasını tələb edir. 
Pandemiya ilə əlaqədar 2020-ci ilin dövlət büdcəsində dürüstləşdirilmə aparılmış və büdcənin 
xərcləri 597.5 mln. manat artırılmışdır.

Pandemiyanın mənfi təsirlərinin azaldılması tədbirləri çərçivəsində əhalinin pandemiyanın 
təsirlərinə məruz qalmış müəyyən təbəqələrinə əlavə sosial yardımın göstərilməsinə həm də 
ƏƏSMN-nin yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan vəsait ayrılır. Bu barədə yuxarıda adı 
çəkilən iclasdakı çıxışında məlumat verən ƏƏSM naziri S.Babayev bildirib ki, işini və gəlirini 
itirmiş şəxslərə verilən 190 manat məbləğində birdəfəlik yardımlar “çərçivəsində vətəndaşlara 
280 milyon manat vəsait ödənildi. Bu vəsaitin də 210 milyon manatının ödənilməsində məhz 
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun ehtiyat vəsaiti hesabına yaranan imkanlardan istifadə edilib” .22

   

1.3.3. İnvestisiya xərcləri 

DSK-nın məlumatına əsasən 2020-ci ilin birinci yarısında ölkənin iqtisadi və sosial 
sahələrində əsas kapitala ümumilikdə təqribən 6.0 mlrd. manat yönəldilib ki, bu da əvvəlki ilin 
müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2.7 faiz azdır. Müqayisə üçün qeyd edək ki, əvvəlki ilin müvafiq 
dövrü ilə müqayisədə əsas kapitala yönəldilən vəsaitin həcmi 2019-cu ilin birinci yarısında 5.5 
faiz, 2018-ci ildə isə 14.1 faiz azalmışdı. Yəni əvvəlki iki illə müqayisədə bu ilin birinci 
yarısında əsaslı kapital qoyuluşuna yönəldilən vəsaitin miqdarında azalma tempinin yavaşıdığını 
görürük. 

Eyni zamanda, DSK-nın məlumatına əsasən, cari ilin birinci yarısında iqtisadiyyatın neft-qaz 
sektoruna yönəldilən investisiyaların miqdarı 17.5 faiz artmış, qeyri neft-qaz sektoruna 
yönəldilən əsas vəsaitin miqdarı 15.5 faiz, qeyri neft-qaz sənayesinə yönəldilən vəsait isə 25.7 
faiz azalmışdır. Halbuki qeyri neft-qaz sektoruna yönəldilən investisiyanın miqdarı əvvəlki ilin 
müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2019-cu ilin birinci yarısında 5.1%, 2018-ci ilin birinci yarısında 
isə 21.5% artmışdı. Qeyri neft-qaz sənayesinə yönəldilən investisiyaların miqdarında isə 2018-ci 
ilin birinci yarısında 72.8 faizlik artım olmuşdusa da, 2019-cu ilin ilk 6 ayında 19.8 faiz azalma 
baş vermişdi. 

DSK-nın məlumatlarından aydın görünür ki, əsas kapitala vəsait qoyuluşunun ötən ilin 
müvafiq dövrləri ilə müqayisədə artım templəri ilin ilk iki ayında 10 faizi üstələyib, martdan 
başlayaraq artım tempi sürətlə aşağı düşməyə başlasa da, birinci rübün yekununda 6.5 faizlik 
müsbət temp, yəni artım qeydə alınıb. Amma ilin II rübündə mənfi artım tempi baş verib 
(diaqram 3).
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Diaqram 3. 2020-ci ilin birinci yarısında ölkə iq=sadiyya>nda əsas kapitala vəsait 
qoyuluşunun aylar üzrə ar>m tempi, əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə, faizlə 

 
(Mənbə: Dövlət Sta*s*ka Komitəsi) 

DSK-nın məlumatına əsasən, 6 aydakı ümumi sərmayənin 39.7 faizi dövlət, 60.3 faizi qeyri-
dövlət sektorunun payına düşüb. Əsas kapitala yönəldilmiş sərmayənin 3.7 mlrd. manat (ümumi 
sərmayənin 61.6%-i) müəssisə və təşkilatların vəsaiti, 324.0 mln. manatı (5.4%-i) bank 
kreditləri, 1.3 mlrd. manatı (22.2%-i) dövlət büdcəsinin vəsaitləri, 142.0 mln. manatı (2.4%-i) 
büdcədənkənar dövlət fondlarının vəsaitləri, 369.3 mln. manatı (6.2%-i) əhalinin şəxsi vəsaitləri, 
yerdə qalan 127.6 mln. manatı isə sair vəsaitlər hesabına baş tutub. Ötən ilin eyni dövrü ilə 
müqayisədə müəssisə və təşkilatların sərmayələri 5.4 faiz artıb, bank kreditləri 22.7 faiz, dövlət 
büdcəsinin investisiyaları 22.2 faiz, əhalinin şəxsi vəsaitləri hesabına kapital qoyuluşu isə 9.5 
faiz azalıb.

1.4. Xarici ticarət və xarici sektor göstəriciləri 

Xarici ticarət. DGK-nin məlumatına əsasən 2020-ci ilin birinci yarısında ölkənin xarici 
ticarət dövriyyəsi 12.7 mlrd. ABŞ dolları miqdarında olub ki, bu da 2019-cu ilin birinci yarısı 
(17.0 mlrd. ABŞ dolları) ilə müqayisədə 4.3 mlrd. dollar yaxud 25.3 faiz azdır. Cari ilin birinci 
yarısında ölkədən ixracın miqdarı 7.7 mlrd. ABŞ dolları, ölkəyə idxalın həcmi isə 5.0 mlrd. ABŞ 
dolları təşkil edib (cədvəl 3). 

Cədvəl 3. 2020-nin 6 ayında ixrac və idxal əməliyyatlarının dinamikası (mln. ABŞ dolları) 
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(Mənbə: Dövlət Gömrük Komitəsi) 

Əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə ixrac 2.3 mlrd dollar (23.0 faiz), idxal isə 2.0 mlrd. 
dollar (28.9 faiz) azalıb. DGK-nin sədri S.Mehdiyevin sözlərinə görə, əgər 2019-cu ildə Dövlət 
Neft Fondunun gətirdiyi qızılı nəzərə alınmazsa, bu ilin 6 ayında ölkənin ümumi idxalında 5.2 
faizlik azalma baş verib . 23

DGK-nin məlumatına əsasən, 2019-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə cari ilin birinci 
yarısında xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçısı olan hüquqi şəxslərin sayı 112 vahid azalıb, fiziki 
şəxslərin sayı isə 4781 vahid artıb. 

2020-ci ilin birinci yarısında ixracın ən aşağı səviyyələri may və iyun aylarında, idxalın ən 
aşağı göstəriciləri isə aprel və may aylarında qeydə alınıb. Ötən ilin birinci yarısı ilə 
müqayisədə bu ilin birinci yarısında yeyinti məhsullarının idxalında 37.9 mln., əczaçılıq 
məhsullarının idxalında 46.3 mln., qara metallar və onlardan hazırlanan məmulatlar idxalında 
45.7 mln., nəqliyyat vasitələri və onlar üçün hissələr idxalında 66.6 mln. ABŞ dolları miqdarında 
artım olub. Geyim əşyaları, geyim üçün ləvazimatlar idxalı 21.0 mln., maşın, mexanizm, elektrik 
aparatları, avadanlıqlar və bunların hissələrinin idxalı 82.2 mln. dollarlıq azalma qeydə alınıb. 
Cari ilin birinci yarısında ixracın ümumi həcmində neft-qaz sektorunun payı ötən ilin eyni dövrü 
ilə müqayisədə 1.9 faiz bəndi aşağı düşüb və 88.1 faiz olub (ötən ilin birinci yarısında 90.0% 
idi).

Ötən ilin birinci yarısı ilə müqayisədə bu ilin birinci yarısında ixracda artımın baş verdiyi əsas 
məhsullar meyvə-tərəvəz olub: 9.6 mln. ABŞ dolları dəyərində artım olub. Bütün digər 
məhsulların ixracında (dəyər ifadəsində) müəyyən qədər azalmalarqeydə alınıb. 

Tədiyə balansı. 2020-ci ilin birinci yarısı üzrə tədiyə balansının əsas göstəriciləri hələ 
açıqlanmayıb. Mərkəzi Bankın 2020-ci ilin birinci rübü üzrə açıqladığı məlumatlara  əsasən, 3 24

illik fasilədən (2017-2019-cu illər) sonra ölkənin tədiyə balansı yenidən mənfiyə keçib: cari ilin 
birinci rübündə tədiyə balansda 1.4 mlrd. ABŞ dollarına bərabər kəsir (defisit) yaranıb.  

Məlumatlara əsasən, bu ilin birinci rübündə cari hesablar balansında 646.3 mln. dollarlıq 
profisit yaranıb ki, bu da ötən ilin I rübü (1.6 mlrd. dollarlıq profisit) ilə müqayisədə 957 mln. 
dollar azalma deməkdir. Bu azalma əsasən xarici ticarət balansında olan profisitin ötən ilin 

Saldo 1409,2 52,2 107,1 1354,7 -117,1 -109,3 2696,7

Dövriyyə 2851,2 2185,5 1807,7 2845,2 1448,1 1538,1 12675,8

İxracın aylıq ar>mı -1011,4 -161,5 1142,6 -1434,5 48,9

İdxalın aylıq ar>mı 345,7 -216,3 -105,1 37,4 41,1

 h3ps://president.az/arHcles/39645 23
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birinci rübü (2.5 mlrd. dollar) ilə müqayisədə bu ilin eyni dövründə (1.9 mlrd. dollar) 613 mln. 
dollar, xidmətlər balansında olan kəsirin isə 326 mln. dollar artması (-500.0 mln.-dan -826 mln. 
dollara yüksəlməsi) nəticəsində baş verib. 

Cari ilin I rübündə ölkənin tədiyə balansının maliyyə hesabında 1.4 mlrd. dollarlıq kəsir 
yaranıb ki, bu da ötən ilin müvafiq göstəricisindən (215 mln. dollar) 6.5 dəfə çoxdur. Eyni 
zamanda bu, maliyyə hesabında yaranan kəsirin ən yüksək səviyyəsinin qeydə alındığı 2015-ci 
ilin birinci rübünün müvafiq göstəricisindən (4.4 mlrd. dollar) 3 dəfə azdır.

Mərkəzi Bankın məlumatına əsasən cari ilin I rübündə ölkədən 596 mln. dollar məbləğində 
qeydə alınmamış valyuta çıxışı olub (müqayisə üçün qeyd edək ki, əvvəlki ilin I rübündə 633.0 
mln. dollar qeydə alınmamış valyuta daxilolması baş vermişdi). 

Nəticədə 2020-ci ilin I rübündə ölkənin rəsmi ehtiyat aktivlərində 1.34 mlrd. dollarlıq azalma 
müşahidə olunub (ötən ilin I rübündə 2.0 mlrd. dollarlıq artım olmuşdu).
İlin II rübündə, bir tərəfdən, dünya bazarında neftin qiymətinin qalxması, digər tərəfdən isə 

idxalın aşağı səviyyədə saxlanılması tədiyə balansının göstəricilərinə təsirsiz ötüşməyib. Mərkəzi 
Bankın məlumatına əsasən, cari ilin 6 ayında xarici ticarət balansında 2.7 mlrd. ABŞ dolları 
səviyyəsində profisit qeydə alınıb , başqa sözlə ilin birinci rübü ilə müqayisədə 42.1 faiz artıb. 25

1.5. İnflyasiya 

1.5.1. İstehlak qiymətləri indeksi (İQİ)

DSK-nın məlumatına əsasən, 2020-ci ilin birinci yarısında ötən ilin müvafiq dövrü ilə 
müqayisədə illik istehlak qiymətləri indeksi 103.0 faiz olub, yəni illik 3.0 faizlik inflyasiya baş 
verib. Aylar üzrə istehlak qiymətləri indeksinin dəyişməsinin müşahidəsi göstərir ki, ilin ilk 3 
ayında qiymətlər az da olsa, artıma meylli olmuş, aprel ayından başlayaraq qiymətlərdə aşağı 
düşmə meyli yaranmışdır. May və iyun aylarında isə, müvafiq olaraq, 0.5 faiz və 0.3 faizlik 
deflyasiya qeydə alınıb (diaqram 4). 

Diaqram 4. İstehlak qiymətləri indeksinin dəyişməsi 

 h3ps://www.cbar.az/press-release-2688/faiz-dhlizinin-parametrlri-haqqinda 25
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(Mənbə: Dövlət Sta*s*ka Komitəsi) 

Mərkəzi Bank may və iyun aylarında baş vermiş deflyasiyanı məcmu tələbin daralması, yəni 
əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi ilə izah edib  ki, bu da birbaşa pandemiya ilə bağlı 26

əhalinin gəlirlərinin azalmasının nəticəsidir.
DSK-nın məlumatına əsasən, cari ilin may və iyun aylarında ərzaq məhsulları üzrə illik 

istehlak qiymətləri indeksi 105,5 faiz olmasına rəğmən, əvvəlki aylarla müqayisədə ərzaq 
məhsullarının qiymətləri 5.7 və 5.3 faiz düşüb. 

Qiymətləri dövlət tərəfindən tənzimlənən məhsullar və xidmətlər, həmçinin mövsümi xarakter 
daşıyan kənd təsərrüfatı məhsulları nəzərə alınmadan hesablanan və bazis inflyasiyası kimi qəbul 
edilmiş istehlak qiymətlərinin bazis indeksi 2020-ci ilin yanvar-iyun aylarında əvvəlki ilin 
müvafiq dövrü ilə müqayisədə 102.2 faiz təşkil edib. 

1.5.2. İstehsalçı qiymətləri indeksləri 

DSK-nın məlumatlarına əsasən, 2020-ci ilin yanvar-iyun aylarında əvvəlki ilin yanvar-iyun 
ayları ilə nisbətən  sənaye məhsullarının istehsalçı qiymət indeksləri 69.6 faiz, o cümlədən 
mədənçıxarma sənayesində 61.7 faiz, emal sənayesində isə 99.1 faiz olub, yəni ümumən 
sənaye məhsullarının istehsal qiymətləri 30.4 faiz, habelə mədənçıxarma sənayesində 38.3 faiz, 
emal sənayesində isə 0.9 faiz aşağı düşüb. Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, 
bölüşdürülməsi və təchizatı və su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sahələrində 
qiymət dəyişikliyi olmayıb.

2020-ci ilin birinci yarısında əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən kənd təsərrüfatı məhsullarının 
illik istehsalçı qiymət indeksləri 108.8 faiz, o cümlədən bitkiçilik məhsulları üzrə 111.4 faiz, 
heyvandarlıq məhsulları üzrə isə 106.3 faiz olub. Bu dövrdə nəqliyyat xidmətlərinin illik qiymət 
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indeksi 101.5 faiz, rabitə xidmətlərinin illik qiymət indeksi 100.0 faiz, mənzil bazarında illik 
qiymət indeksi də 100.0 faiz təşkil edib.

1.6. Pul və məzənnə siyasəti 

1.6.1. Valyuta bazarı və manatın məzənnəsi

Dünya bazarlarında neftin qiymətinin aşağı düşməsi ilə mart ayında ABŞ dollarına olan 
tələbin kəskin artması və milli valyutanın məzənnəsinə təzyiqin güclənməsi baş verdi. Mərkəzi 
Bankın məlumatına əsasən mart ayında banklarda nağd dollar satışının həcmi 1163.4 mln. 
oldu ki, bu da fevral ayındakı satışlardan 4.4 dəfə, yanvar və fevral ayları üzrə birgə satışların 
həcmindən 2.7 dəfə çox olub (diaqram 5). 

Diaqram 5. 2020-ci ilin birinci yarısında banklar tərəfindən ABŞ dollarının 
nağd sa>şının dinamikası, mln. ABŞ dolları 

 

(Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı) 

Mərkəzi Bankın nağd valyuta satışları ilə bağlı rejimin sərtləşdirilməsi istiqamətində inzibati 
xarakterli tədbirləri nəticəsində aprel ayında banklarda nağd dollar satışında kəskin azalma baş 
verib: aprel ayında satılan nağd dolların həcmi mart ayı ilə müqayisədə 3.8 dəfə azalıb. 
Ümumiyyətlə 2020-ci ilin yanvar-iyun ayları ərzində banklar tərəfindən 2.32 mlrd. dollar satılıb 
ki, bunun da demək olar yarısı məhz mart ayının payına düşüb. Müqayisə üçün bunu da qeyd 
etmək yerinə düşər ki, 2020-ci ilin yalnız mart ayında banklar 2019-cu ilin ilk 6 ayında cəmi 
satdıqlarından bir qədər çox ABŞ dolları satıb. 

Mart ayında əhalinin nağd dollara olan tələbin kəskin artması və uyğun olaraq bankların 
dollara artan tələbinin ödənilməsi üçün Dövlət Neft Fondu (DNF) valyuta hərraclarına çıxarılan 
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valyutanın həcmini kəskin artırmalı oldu: mart ayında Fondun qrafikə uyğun və qrafikdən kənar 
keçirdiyi valyuta hərraclarında 1.9 mlrd. dollar satıldı ki, bu da fevralda satılan həcmdən 3.6 dəfə 
çox idi. Artıq aprel ayında dollara olan spekulyativ tələbin azalması ilə DNF-nin hərraclarda 
satdığı dolların həcmi də 3.6 dəfə azalaraq, 531.3 mlrd. manat səviyyəsinə düşdü. Aprel ayından 
valyuta bazarında tələbin azalması və stabilləşməsi müşahidə olunur.
Əhali tərəfindən banklara nağd valyutanın təklifi yanvarda 129.2 mln., fevralda 127.9 mln. 

olmuşdusa, mart ayında 86.1 mln., apreldə isə 42 mln. dolar səviyyəsinədək aşağı düşüb. Amma 
artıq may ayından təklid artmağa başladı: mayda 71.2 mln., iyunda isə təklif 103.5 mln. dollara 
yüksəlib. 

Nağd əməliyyatlarla yanaşı, 2020-ci ilin I rübü ərzində nağdsız valyuta bazarında aparılmış 
əməliyyatların həcmi ötən ilin müvafiq dövrünə nəzərən 26.1 faiz artaraq 7.7 mlrd. ABŞ dolları 
ekvivalentində olub. Nağdsız valyuta əməliyyatlarının 87.7 faizi ABŞ dollarında, 12.3 faizi isə 
digər valyutalarda aparılıb. Valyuta əməliyyatlarının 43.1 faizi banklararası valyuta bazarında 
(BVB), 56.9 faizi isə bankdaxili valyuta bazarında (BDVB) reallaşdırılıb  (ilin II rübü ilə bağlı 27

məlumatlar Mərkəzi Bank tərəfindən hələ açıqlanmayıb).
Mərkəzi Bankın məlumatlarına əsasən, ümumiyyətlə 2020-ci ilin yanvar-iyun ayları ərzində 

DNF-nin iştirakı ilə keçirilən 50 valyuta hərracında 4.0 mlrd dollar satışı həyata keçirilib. 
Bunun 2.8 mlrd. dolları I rübdə, 1.2 mlrd. dolları isə II rübdə satılıb. Bunun nəticəsində Mərkəzi 
Bank həm manatın məzənnəsini sabit qoruyub saxlaya bilib (diaqram 6).

Diaqram 6. 2020-ci ilin birinci yarısında mana>n xarici valyutalara nəzərən məsənnəsi 

 
(Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı) 
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Eyni zamanda Mərkəzi bank özünün valyuta ehtiyatlarını qorumağa, hətta artırmağa nail olub: 
əgər ilin əvvəlində MB-nin valyuta ehtiyatları 6258.0 mln. dollar olmuşdusa, iyunun sonuna 
6436.3 mln. dollara yüksəlib, yəni 178.3 mln. dollar yaxud 2.8 faiz artıb.

DNF-nin keçirdiyi valyuta hərracları nəticəsində onun valyuta ehtiyatları 2020-ci ilin əvvəlinə 
olan 43.3 mlrd. dollardan martın sonuna 41.3 mlrd.-a qədər  azalsa da, sonradan ehtiyatların 
bərpası təmin olunub və iyunun sonuna 43.2 mlrd. dollara yüksəlib . 28

Maliyyə nazirliyinin məlumatına əsasən, 2020-ci ilin birinci yarısının sonunda ölkənin 
strateji valyuta ehtiyatlarının məbləği 51.1 mlrd. ABŞ dollarına bərabər səviyyədədir .29

Valyuta bazarında yüksək gərginlik dövründə Mərkəzi Bank həm əlavə dollar təklifi, həm də 
inzibati vasitələrlə manatın sabit məzənnəsini qoruyub saxlaya bilib. Lakin ilin birinci yarısında 
manatın əsas xarici ticarət tərəfdaşlarının valyutalarına nəzərən həm nominal, həm də real 
effektiv məzənnələrində bahalaşma baş verib :30

✓ manatın xarici valyutalara nisbətən ümumi nominal effektiv məzənnəsi yanvar ayındakı 
73.4%-dən apreldə 78.6%-ə yüksəlib, yəni 5.2 faiz bəndi artıb, iyunda isə 76.3%-ə qədər 
azalıb, yanvarla müqayisədə iyunda artım 2.9 faiz bəndi təşkil edib;

✓ manatın xarici valyutalara nisbətən real effektiv məzənnəsi yanvar ayındakı 109.0%-dən 
apreldə 118.9%-ə yüksəlib, yəni 9.9 faiz bəndi artıb, sonradan bir qədər azalıb və iyunda 
115.5% olub, başqa sözlə, ilin birinci yarısında real effektiv məzənnə 6.5 faiz bəndi artıb;

✓ qeyri-neft sektoru üzrə manatın xarici valyutalara nisbətən nominal effektiv məzənnəsi 
yanvar ayındakı 99.6%-dən apreldə 107.4%-ə yüksəlib, yəni 7.8 faiz bəndi artıb, 
sonradan azalaraq iyunda 102.8% səviyyəsində qərarlaşıb (yanvarla müqayisədə artım 3.2 
faiz bəndi); 

✓ qeyri-neft sektoru üzrə manatın xarici valyutalara nisbətən real effektiv məzənnəsi 
yanvar ayındakı 93.3%-dən apreldə 102.6%-ə yüksəlib, yəni 9.3 faiz bəndi artıb, 
sonradan bir qədər azalsa da, iyunda 98.3% olub: yanvarla müqayisədə artım 7.8 faiz 
bəndi təşkil edib.
Bu isə əslində Azərbaycanın rəqabət qabiliyyətli olmayan qeyri-neft məhsulları üçün 

ticarət şərtlərini daha da pisləşdirən amil kimi çıxış edir. 
Burada dəqqətçəkən daha bir məqam qeyri-neft sektorunda nominal effektiv məzənnədəki 

artımın (6.0%) real effektiv məzənnədəki artıma (5.4%) nisbətən bir qədər çox olmasıdır: bu fərq 
Azərbaycan inflyasiyanın xarici ticarət partnyorlarına nisbətən daha aşağı olduğunu göstərir.    

Bununla belə, neftin qiyməti aşağı düşəndə cəmiyyətdə yaranan devalvasiya 
gözləntilərinin yüksək səviyyəsi, habelə banklarda manatla əmanətlərin strukturu göstərir ki,  
2015-ci il hadisələrindən ötən dövr ərzində əhalinin manata etimadı hələ tam bərpa olunmayıb, 

 h3ps://oilfund.az/report-and-staHsHcs/report-archive 28
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Mərkəzi Bankın inzibati addımlarının zəifləyəcəyi təqdirdə manatın məzənnəsinə təzyiqlər 
artmaqda davam edə bilər. 

Neftin dünya bazar qiymətinin uzun müddət 35 dollardan aşağı olduğu istənilən şəraitdə 
manatın məzənnə riski yüksək olaraq qalacaq. Burada hökumətin tədiyə balansının maliyyə 
hesabı çərçivəsində ehtiyaclarını necə tənzimləyəcəyi, xüsusilə müxtəlif formalarda (depozit, 
investisiya, kapital qaçışı) ölkədən çıxan xarici valyutanın miqdarını necə məhdudlaşdıra 
biləcəyi də önəmlidir. 

Hazırda Azərbaycanda nə biznesin, nə dövlətin, nə də əhalinin xarici valyutada borcu həm 
məbləğ baxımından, həm də risk səviyyəsi baxımından elə də yüksək səviyyədə deyildir. Ancaq 
bank sektorunun əhali və biznesə olan borcunda yüksək dollarlaşma səviyyəsi (60%) 
qalmaqdır . Bu baxımdan devalvasiya 2015-ci il səviyyəsində olmasa da müəyyən fəsadlar 31

yarada bilər. Digər tərəfdən idxaldan yüksək asılılığımız var: hesablamalarımıza əsasən istehlak 
bazarımızın azı 60 faizi xarici mallar hesabına formalaşır. Belə vəziyyətdə devalvasiya çox ciddi 
inflyasiya riskləri yaradır. Amma devalvasiyanın həm investorlara, həm də bütövlükdə 
cəmiyyətdə yarada biləcəyi psixoloji təsirləri və iqtisadiyyatın bundan qısa- və uzunmüddətli 
itkiləri çox böyük ola bilər. Xüsusilə bu, cəmiyyətin milli valyutaya (manat) hələ də bərpa 
olunmayan etimadının daha da itirilməsinə gətirib çıxara bilər. 

Buna görə də hökumət məzənnə sabitliyini qorumaqda maraqlıdır və ilin sonunadək bunu 
təmin edəcəyini güman edirik. Kapital axını və daxildə valyuta alışı üzərində sərt inzibati nəzarət 
saxlanılarsa, neftin 35-40 dollar arası qiymətində ilin sonunadək məzənnə sabitliyinin qorunması 
hökumətə Dövlət Neft Fondunun ehtiyatlarından 3-4 mlrd. dolların istifadəsi hesabına başa gələ 
bilər.  

1.6.2. Pul siyasəti alətləri 

Mərkəzi Bank 2020-ci ilin yanvar-iyul ayları ərzində faiz dəhlizinin parametrlərini 5 dəfə 
müzakirə etmiş və bu dövrdə uçot dərəcəsi bir neçə dəfəyə ilin əvvəlindəki 7.5%-dən iyulun 30-
da 6.75%-ə endirilmişdir. Hazırda faiz dəhlizinin aşağı həddi 6.25%, yuxarı həddi isə 7.25% 
səviyyəsində müəyyən edilib . 32

Mart ayından koronavirus pandemiyasının iqtisadiyyata mənfi təsirlərinin artdığı şəraitdə 
makroiqtisadi sabitliyə yaranmış təhdidlərin qarşısının alınması və valyuta bazarında tarazlığın 
dəstəklənməsi üçün Mərkəzi Bank sterilizasiya alətlərinin müddətinə dair adekvat qərarlar qəbul 
edib. Sterilizasiya portfelinə daxil olan alətlərin müddətləri azaldılıb: 28 günlük depozit 
hərracları əvəzinə yalnız 14 günlük depozit hərraclarının keçirilməsinə, eyni zamanda 84, 168 və 
252 günlük not hərraclarının əvəzinə yalnız 28 günlük notların yerləşdirilməsinə dair qərar qəbul 
olunub.

 h3ps://uploads.cbar.az/assets/24b708836ab1958be0eb2ef83.pdf31

 h3ps://www.cbar.az/page-134/monetary-policy-decisions 32
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2020-ci ilin yanvar-iyun aylarında Mərkəzi Bank bankların əlində olan milli valyutada sərbəst 
vəsaitlərin cəlb olunması üzrə depozit hərraclarını aktiv şəkildə davam etdirib. İlin I rübündə 
24, II rübündə isə 12 belə hərrac keçirilib. İlin II rübündə keçirilən 12 hərracda ümumilikdə 5.0 
mlrd. manat vəsait cəlb olunub. Vəsaitlər, kiçik istisnalarla, əsasən 14 gün müddətinə və 6.76%-
lə cəlb edilib.

Mərkəzi Bank 2020-ci ilin I rübündə 7 uzunmüddətli not hərracı keçirmişdisə (bunların 2-də 
84 günlük, 3-də 168 günlük, 2-də 252 günlük notlar yerləşdirilmişdi), aprel-iyun ayları ərzində 
12 not hərracı keçirib ki, bunların da hamısı 28 günlük olub.  

2020-ci ilin birinci yarısında məcburi ehtiyat normaları dəyişməz saxlanılıb (sonuncu dəfə 
məcburi ehtiyat normaları 2016-cı il martın 3-də təyin edilib).  

1.6.3. Pul təklifi 

2020-ci ilin birinci yarısında Mərkəzi Bankın pul təklifi siyasəti manatın məzənnəsinin və 
maliyyə sabitliyinin qorunmasına yönəlik olub. Manatla pul bazası yanvarın əvvəlinə 12.15 
mlrd. manat olduğu halda, martda 10.06 mlrd. manat səviyyəsinədək düşüb, yəni 17.3 faiz azalıb 
ki, bu da mart ayında əhali tərəfindən nağd dollar alışının artması ilə bağlı olub. İyunun sonuna 
manatla pul bazasının həcmi 11.25 mlrd. manat səviyyəsinə yüksəlib, yəni 11.8  faiz artıb. 
Beləliklə, manatla pul bazası dövrün əvvəli ilə müqayisədə dövrün sonuna 7.4 faiz azalıb. Pul 
təklifində müvəqqəti azalma valyuta bazarında stabilliyin dəstəklənməsinə xidmət edib.  

Dövriyyədə olan nağd pul kütləsinin miqdarı 2020-ci ilin əvvəlindəki 10.4 mlrd. manatdan 
mart ayında 9.46 mard. manata qədər (yəni 10.0 faiz) azalıb, iyunun sonuna isə ilin əvvəlində 
olan səviyyəsinə yaxın bərpa olunub. Eynilə müxbir hesablarda olan vəsaitin həcmi ilin yanvarın 
əvvəlində olan 2.7 mlrd.-dan martda 1.9 mlrd. səviyyəsinə düşüb, sonra isə yenidən artaraq 
iyunda 2.7 mlrd. manat səviyyəsində bərpa olunub. 

2020-ci ilin yanvarın əvvəlinə M1 aqreqatı 15.4 mlrd. manat olub ki, bunun 9.5 mlrd. manatı 
banklardan kənarda olan nağd pul (M0), 5.9 mlrd.-ı isə manatla tələb olunanadək depozitlərdən 
təşkil olunub. Mart ayında banklardan kənarda olan nağd pul kütləsi 8.5 mlrd. manatədək (yəni 
10.5 faiz) azalıb, iyunun sonunda 9.2 mlrd. manata yüksəlib. Manatla depozitlərin məbləği də 
martda 5.3 mlrd.-a düşsə də, iyunun sonunda 5.7 mlrd. manata yüksəlib. 

Manatla müddətli depozitlər ilin əvvəlində 2.8 mlrd. manat həcmində olmuşdusa, iyunun 
sonunda 2.2 mlrd. manata düşüb, yəni 14.3 faiz azalıb. 

Manatla geniş pul kütləsinin (M2) yuxarıda sadalanan tərkib elementlərində baş verən azalma 
və qalxmalar onun həcminə də oxşar təsir göstərib: M2 aqreqatının miqdarı yanvarın əvvəlində 
olan 18.2 mlrd. manatdan martda 16.4 mlrd.-a (təqribən 10 faiz) azalıb, iyunun sonunadək 14.9 
mlrd. manata yüksəlib. 

Sərbəst dönərli valyutalarda (SDV) olan depozitlərin həcmində isə 2020-ci ilin yanvarın 
əvvəli (10.6 mlrd. manat) ilə müqayisədə iyunun sonunadək (9.04 mlrd.) 14.7 faizlik azalma baş 
verib. 
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Bütün yuxarıda göstərilən dəyişikliklərin nəticəsi olaraq geniş mənada pul kütləsi (M3) 
yanvarın əvvəlində olan 28.9 mlrd. manatdan iyunun sonuna 26.2 mlrd. manata qədər azalıb, 
yəni 9.3 faiz azalıb. 

Pul aqreqatlarında baş verən dəyişikliklər əsasən mart ayında milli valyutanın məzənnəsinə 
olan basqıları, sonrakı aylarda isə devalvasiya təzyiqlərinin azalması ilə manatın sabitliyinin 
bərpa olunmasını əks etdirir. 

2020-ci ilin yanvarında kommersiya banklarında olan cəmi depozitlərin məbləği 24.8 
mlrd.manat olub olub ki, bunun da 9.6 mlrd. manatı (38.7 faizi) manatla, qalan 15.2 mlrd. manatı 
(61.3 faizi) isə xarici valyutada olub. İyunun sonunda cəmi depozitlərin məbləği 2.3 mlrd. manat 
(yaxud 9.1 faiz) azalaraq 22.6 mlrd. manat səviyyəsinə düşüb: bunun 8.9 mlrd.-ı manatla (38.1 
faizi), qalan 13.6 mlrd.-ı (61.9 faizi) isə xarici valyutada depozitlərdən ibarət olub. Depozitlərin 
məbləğində azalma manatın devalvasiyası ehtimalının yüksəlməsi ilə bağlı əhlinin manat 
əmanətlərini geri çəkməsi və aprel ayında 4 kommersiya bankının lisenziyasının geri alınması ilə 
əlaqədar əmanətlərin əhaliyə qaytarılması səbəbindən baş verir. Bu ilin birinci yarısında 
depozitlərin valyuta strukturunda ciddi bir dəyişikliyin baş vermədiyi görünür. Bu isə o 
deməkdir ki, 2015-ci ildən fərqli olaraq bu ilin martında Mərkəzi Bank manata təzyiqlərin 
artması zamanı kommersiya banklarında olan əmanətlərin xarici valyutaya dəyişilməsinin 
qarşısını ala bilib. 

Bununla belə depozitlərin strukturunda belə bir məqam diqqəti cəlb edir ki, manatla olan 
depozitlərdə tələb olunanadək depozitlərin payı hər zaman yüksək  (65-70 faiz arası) olduğu 
halda,  xarici valyutada olan depozitlərdə müddətli və tələb olunanadək depozitlərin payı ya bir-
birinə çox yaxın olub (məsələn, yanvar ayında), ya da məhz müddətli depozitlərin payı 
digərindən bir az yuxarı olub (məsələn, iyunda xarici valyutada olan ümumi depozitlərin 60 faizi 
müddətli olub). Bu, 2015-ci il hadisələrindən ötən dövr ərzində əhalinin manata etimadının hələ 
tam bərpa olunmaması ilə bağlı ola bilər.  

Beləliklə, 2020-ci ilin birinci yarısında Mərkəzi Bankın pul və məzənnə siyasətinin təhlili 
əsasında belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, hesabat dövründə həmin siyasət dünya bazarında neftin 
qiymətinin kəskin azalması şəraitində manatın məzənnəsinə olan təzyiqlərin aradan qaldırılması 
və manatın məzənnə sabitliyinin qorunmasına yönəlik olub. 

2. Dövlət büdcəsinə təsirlərinin təhlili

Qlobal miqyasda 2020-ci ilin mart ayından elan olunan Covid-19 koronavirus pandemiyası 
Azərbaycan iqtisadiyyatı, xüsusilə də hökumətin büdcə öhdəliklərinin icrası ilə bağlı çağırışlar 
formalaşdırdı. Bir tərəfdən iqtisadiyyatın qapanması, digər tərəfdən isə dünya birjalarında təbii 
resursların qiymətinin kəskin azalması büdcə gəlirlərinin azalması üçün risklər yaradıb. 

Azərbaycanın dövlət büdcəsinin neft gəlirlərindən asılılıq səviyyəsi çox yüksədir. 2020-ci ilin 
büdcəsinin təxminən 58%-i neft-qaz gəlirlərindən, o cümlədən bunun 50.5%-i Neft Fondunun 
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transfertləri, 7.5%-i isə neft-qaz şirkətlərinin ödədiyi vergilər hesabına formalaşmalıdır. 2020-ci 
il dövlət büdcəsinin təsdiq olunmuş variantında neft gəlirlərinin proqnozlaşdırılan səviyyədə 
büdcəyə təmin edilməsi üçün xam neftin orta illik qiymətinin hər barrel üçün 55 dollar 
götürülmüşdü, dürüstləşdirilən büdcədə 35 dollar götürülüb. İlin 6 ayının yekunlarına görə isə 
“Azərlight” markalı neftin qiyməti hər barrel üçün orta satış qiyməti 38 dollar ətrafında olub.  

Neftin qiymətinin kəskin ucuzlaşmasının yaratdığı risklər yalnız dövlət büdcəsinə Neft Fondu 
və neft şirkətləri vasitəsilə daxilolmalarla məhdudlaşmır. Eyni zamanda, ölkələrarası ticarət 
əlaqələrinin məhdudlaşması, iqtisadi fəallığın enməsi və xarici ticarət dövriyyəsinin azalması 
səbəbindən dövlət büdcəsinin təxminən 16%-ni formalaşdıran gömrük xəttilə daxilolmaların 
ixtisarı riski yüksək olaraq qalır. 

Nəhayət, neft sektorundan və xarici ticarət əlaqələrindən sonra büdcədə əsas pay xidmət 
sektoruna, xüsisilə turizm və ictimai-iaşə, topdansatış qeyri-ərzaq ticarətinə və nəqliyyat 
sektorlarına məxsusdur. Hazırda bu sektorları hökumət pandemiyanın riskinə məruz qalmış 
sahələri elana edib, onlarla bağlı iqtisadi dəstək paketi həyata keçirilir. Bu baxımdan qeyd olunan 
sektorlardan da büdcəyə daxilolmaların proqnozlaşdırılandan daha az həcmdə olması riski 
yüksəkdir.        

Büdcə gəlirlərinin  formalaşması sahəsində qeyd olunan risklərin mövcudluğu şəraitində sərt 
karantin tədbirləri nəticəsində fəaliyyəti məhdudlaşdırılan və gəlir itkisinə məruz qalan biznesi 
xilas etmək, sürətlə artan yoxsul və isşsiz əhalinin dəstəklənməsi büdcə xərclərinin artımını 
qaçılmaz edir. Bu reallıqda makroiqtisadi sabitliyin, fiskal tarazlığın təmin edilməsi hökuməti 
çətin seçim qarşısında qoyur. Azalan gəlirlərin kompensasiya edilməsi, artan xərc öhdəlikləri 
üçün mənbələrin tapılması qısamüddətli dövrdə heç də asan deyil.

Azərbaycan üçün mürəkkəblik yaradan məqamlardan biri də budur ki, büdcə yalnız ev 
təsərrüfatlarının sosial ehtiyaclarını qarşılamır. İqtisadiyyatda dövlət sektorunun əhəmiyyətli rol 
alması, bir sıra mühüm (xüsusilə kommunal və enerji sektora aid) xidmətlərin dövlət şirkətlərinin 
inhisarında qalması, həmin təsərrüfat subyektlərinin davamlı olaraq dövlət büdcəsinin maliyyə 
dəstəyindən asılı olması büdcənin xərc yükünü daha da artırır.    

Bu şəraitdə dövlət büdcəsinin bir sıra istiqamətlər üzrə təsdiqlənmiş öhdəliklərini ixtisar 
etmədən icrası hökumət üçün əsas prioritetlərdən biri kimi müəyyən edilib. Odur ki, parlamentə 
təqdim olunan 2020-ci ilin büdcə dəyişikliyi layihəsi Dövlət Neft Fondunun ehtiyatlarından 
istifadə etməklə təsdilənmiş ümumi büdcə öhdəliklərinin nəinki tam icrasını nəzərdə tutur, 
həmçinin dövlət büdcəsinin məcmu xərclərinin 600 mln. manata yaxın artımı barədə qərar qəbul 
edildi . 

2.1. Dövlət büdcəsi gəlirlərinin icrasına təsirlər 
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Pandemiyanın uzanması iqtisadiyyatı təbii resurslardan asılı olan ölkələr üçün ikiqat zərbədir:  
bir tərəfdən əhalinin sağlamlığı iqtisadiyyat qapadılıb, digər tərəfdən isə tələbin azalması 
səbəbindən dünya birjalarında resursların qiymətinin kəskin ucuzlaşıb. 

Dövlət Neft Fondunun məlumatına görə, 2020-ci ilin ilk rübü üzrə xam neftin orta çəkili 
qiyməti 59 dollar olduğu halda , ilin ilk 6 ayının nəticələrinə görə 38.7 dollara enib . Yaranmış 33 34

vəziyyətdə hökumət cari il üzrə təsdiqlənmiş dövlət büdcəsini dəyişdirməyə, gəlirlərin 
strukturunu yenidən proqnozlaşdırmağa qərar verdi .  35

Dəyişikliyə əsasən büdcəsinin ümumi mədaxilinin həcmində çox cüzi dəyiklik var – 
təsdiqlənmiş büdcə 24134.5 mln. manat təşkil edirdisə, yenidən baxılma nəticəsində bu göstərici 
10.5 mln. manat (0.04%) azaldılaraq 24124 mln. manata endirilib. 

Büdcənin qeyri-neft sektorundan gəlirlərindəki azalma Dövlət Neft Fondunun 
transfertlərinin artırılması ilə kompensasiya olunub. Belə ki, 2020-ci ilin dövlət büdcəsində 
neftin qiymətinin 55 dollar səviyyəsində dövlət büdcəsinin 56%-nin neft sektoru hesabına 
formalaşdırılması proqnozlaşdırımışdı. Həmin gəlirlərin 84%-ni və ya 11350 mln. manatı Dövlət 
Neft Fondunun transfertləri, 16%-i və ya 2180 mln. manatı isə neft sektorunun ödədiyi vergilər 
hesabına fornalaşmalı idi. Neft sektoru üzrə vergi öhdəliklərinin üçdə ikisi və ya 1.450 mln. 
manatı Dövlət Neft Şirkəti, üçdə biri yaxud 730 mln. manatı isə xarici neft konsorsiumuna daxil 
olan şirkətlər üçün müəyyən edilmişdir.

Təsdiqlənmiş və yenidən baxılmış dövlət büdcəsinin neL gəlirlərinin strukturu, 
mln. manat

Dövlət büdcəsinin məcmu gəlirləri NeY Fondunun transfertləri Xarici neY şirkətlərinin vergi öhdəliyi

5501240

1220013990

24124

7301450

11350
13530

24136

Təsdiqlənmiş variant
Dürüsləşdirilmiş variant

 https://oilfund.az/fund/press-room/news-archive/1441 33

 https://oilfund.az/fund/press-room/news-archive/1454 34

 Büdcə dəyişikliklərilə bağlı sənədlər dəsti: http://maliyye.gov.az/news/5479/2020-ci-ilin-dovlet-ve-icmal-35

budcelerine-yeniden-baxilmasi-ile-bagli-qanun-layiheleri
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Pandemiyanın yaratdığı ciddi iqtisadi itkilərə baxmayaraq hökumət ən azından 
qısamüddətli dövrdə (2020-ci il ərzində) malik olduğu ehtiyatlardan istifadə hesabına da olsa, 
planlaşdırılan fiskal öhdəliklərini tam yerinə yetirməyi qərara aldı. Bu səbəbdən həm neft, həm 
qeyri-neft sektorunun vergi mədaxilində gözlənən itkilərin Dövlət Neft Fondunun dövlət 
büdcəsinə transfertlərinin artımı hesabına kompensasiya olunması nəzərdə tutulur. 
Dürüstləşdirilmiş büdcə sənədinə əsasən, neft sektoru üzrə vergi öhdəlikləri 390 mln. manat, o 
cümlədən SOCAR-ın vergi öhdəlikləri 210 mln. manat azaldılaraq 1450 mln. manatdan 1240 
mln. manata, xarici neft şirkətiləri üzrə öhdəliklər isə 180 mln. manat azaldılaraq 730 mln. 
manatdan 550 mln. manata endirilib. Əvəzində Neft Fondunun büdcə tranferləri 850 mln. manat 
və ya 7,5% artırılaraq 12200 mln. manata çatdırılmışdı. Fondun büdcəyə dəstəyinin artırılması 
barədə ehtimal hələ aprel ayının əvvəllərində Hesablama Palatasının rəhbərinin media-
müsahibəsində də səsləndirilmişdi . Qurumun sədri təklif edir ki, xarici borcların Dövlət Neft 36

Fondunun büdcəyə nəzərdə tutulan transfertləri hesabına ödənilməsi fiskal sistem üçün riskləri 
daha da azaldır.     

Göründüyü kimi, dövlət büdcəsinin neft gəlirlərinin əhəmiyyətli hissəsi – Neft Fondunun 
transfertləri “sığortalanmış” gəlirlərdir. Çünki neftin istənilən qiymətində Fondun əvvəlki illərdə 
formalaşmış ehtiyatları hesabına da olsa büdcə qarşısında öhdəliyin icrasında hər hansı problem 
müşahidə edilmir. 

Neftin dünya bazar qiymətləri SOCAR-ın də büdcə öhdəliklərinə daha az təsir edir, çünki 
şirkətin vergiyə cəlb olunan dövriyyəsinin 80-85%-i daxili bazarda satışlardan formalaşır. Daxili 
bazar qiymətləri isə sərbəst deyil və dövlət tərəfindən təyin olunan, dünya bazar qiymətlərinə 
bağlı olmayan qiymətlərdir. Bu səbəbdən 2015 və 2018-cu illərdə neftin orta illik qiymət 
səviyyəsi arasında 2 dəfəyə yaxın fərq olmasına baxmayaraq, SOCAR dövlət büdcəsinə eyni 
məbləğdə (1.4 mlrd. manatdan bir qədər çox) vergi ödəyib. Hazırkı dəyişiklik çərçivəsində isə 

NeL gəlirlərinin büdcədə payı, % 
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SOCAR üçün təsdqlənmiş öhdəliklər təxminən 14% azaldılır. Halbuki xarici neft konsorsiumu 
üzrə vergi öhdəliyi 25%-ə yaxın ixtisar edilib.

Büdcə dəyişikliyinin əsas nəticələrindən biri budur ki, dövlət büdcəsinin neft gəlirlərindən 
asılılığı 56%-dən 58%-ə yüksəlib. Bu artım əsasən Dövlət Neft Fondunun köçürmələrinin artımı 
hesabına baş verib. Əgər təsdiqlənmiş büdcədə Fondun transfertlərinin xüsusi çəkisi 47% idisə, 
yenidən baxılmış büdcədə həçmin göstərici 50,6%-ə yüksəlib. Büdcə dəyişkliyindən sonra neft 
sektorundan vergi ödəmələrinin dövlət büdcəsində payı isə 9%-dən 7.4%-ə enib. 

Dövlət büdcəsinin qeyri-neft gəlirləri içərisində son illər gömrükdən daxilolmaların 
həcmində əhəmiyyətli artım baş verib. 2020-ci ilin təsdiqlənmiş büdcəsinə əsasən qeyri-neft 
sektoru üzrə proqnozlaşdırılan 10.605 mln. manat gəlirin 4.0 mlrd. manatının Dövlət Gömrük 
Komitəsi vasitəsilə daxil olacağı gözlənirdi. Yenidən baxılmış büdcə sənədində isə gömrük 
orqanlarının büdcə öhdəlikləri 170 mln. manat və ya 4.3% azaldılaraq 3830 mln. manata 
endirilib. Azərbaycanda ixrac əməliyyatları çox kiçik istisnalarla tamamilə gömrük vergilərindən 
azad edildiyi üçün gömrük yığımları idxal əməliyyatları hesabına formalaşır. 2020-ci ilin ilk 
yarısında əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən idxal dövriyyəsində 29%, o cümlədən vergidən azad 
olunan monetar qızıl idxalı nəzərə alınmadan 5%-dən çox azalma var. İdxal dövriyyəsinin 
kiçilməsinin nəticəsidir ki, gömrük yığımlarında ötən ilin müvafiq dövrlərilə müqayisədə cari ilin 
ilk yarısında 46 mln. manat azalma qeydə alınıb. 

Təsdiqlənmiş büdcədə Dövlət Vergi Xidməti üzrə 7875 mln. manat büdcə öhdəliyi 
müəyyən edilmişdir ki, ondan 2180 mln. manatı neft, 5695 mln. manatı qeyri-neft sektoru 
hesabına təmin edilməli idi. Yeni dəyişikliyə əsasən bu qurumun öhdəliyi 685 mln. manat və ya 
8.7% azaldılaraq 7190 mln. manat müəyyən edilib. Azalmanın 390 mln. manatı neft, 295 mln. 
manatı isə qeyri-neft sahələrinin hesabına baş verib.

Vergi və gömrük orqanlarının büdcə öhdəliyi, mln. manat

Dövlət vergi xidməHnin büdcə öhdəliyi
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Vergi orqanlarının xəttilə daxilomalarda əsas azalma mənfəət vergisilə bağlı olacaq. 
Büdcənin yeni variantında mənfəət vergisi üzrə proqnoz 388.8 mln manat  (14.6%) azaldılaraq 
2268 mln. manat müəyyən edilib. Öz növbəsində, vergi orqanları üzrə proqnoz ƏDV üzrə 100 
mln. manat, fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə 45 mln.manat, sadələşdirilmiş vergi üzrə 39 mln. 
manat, əmlak vergisi üzrə 25 mln. manat  aksizlər üzrə 12,6 mln manat  azaldılıb.

2020-ci ilin ilk yarısında Dövlət Vergi Xidmətinin xəttilə daxilolamaların həcmində ötən ilə 
nisbətən azalma yoxdur. Lakin həm 2-ci rübdən başlayaraq iqtisadi artım iqtisadi daralma ilə 
əvəzlənməsi, həm də vergi qanunvericiliyinə dəyişikliyə uyğun olaraq pandemiyadan zərər 
görmüş bir sıra biznes sahələrinin may ayından başlayaraq ayrı-ayrı vergi növləri üzrə güzəştləri 
əldə etməsi ilin 2-ci yarısında vergi ödəmələrinə öz neqativ təsirlərinin göstərəcəyi bəllidir.

Azərbaycan dövlət büdcəsinin vergi yığımları əsasən dolayı (dövriyyə) vergilər (ƏDV, 
aksizlər, gömrük rusumları) hesabına formalaşdığı üçün iqtisadi artımın real göstəricilərindən 
daha çox nominal göstəricilər vergi yığımının dinamikasına təsir edir. Məsələn, 2020-ci il 
büdcəsinin dürüstləşdirilmiş variantında Dövlət Neft Fondunun transfertləri nəzərə alınmasa 
dövlət büdcəsinin gəlirlərinin təxminən 69%-i və ya 7000 mln. manatı dövriyyədən tutulan yaxud 

Dövlət Vergi Xidmə=nin daxilolmlarının mənbələr üzrə həcmi, mln. manat
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məhsulun qiymətinə tətbiq edilən vergilərə bağlıdır. Yuxarıda təqdim edilən qrafikdən də 
göründüyü kimi 2014-2019-cu illərdə qeyri-neft ÜDM-nin nominal artımı ilə bu sektordan vergi 
yığımlarının artımı arasında düz əlaqə mövcuddur. Hətta 2016-ci ildə sektorda real olaraq 4.4%-
lik daralma qeyd alındığı şəraitdə nominal olaraq 5.3%-lik iqtisadi artım sektor üzrə büdcə 
gəlirlərində 13.8% artımı təmin edib. 2020-ci ilin ilk yarısında qeyri-neft ÜDM-nin real olaraq 
2.5% azaldığı, pandemiya ilə əlaqdədar sərt karantin yaratdığı iqtisadi məhdudiyyətlər şəraitində 
Dövlət Vergi Xidmətinin xəttilə daxilolmaların (təxminən 4 mlrd. manat) ötən illə müqayisədə 
nəinki azaldığı, əksinə 10%-ə yaxın artımı da məhz qeyri-neft ÜDM-nin nominal olaraq 3.3% 
artımı ilə müşayiət olunub . Qarşıdakı dövrdə ÜDM-nin nəinki real həcminin, eləcə də 37

dövriyyədən vergilər üzrə proqnozun özünü doğrultması üçün vacib mənbə olan nominal ÜDM-
nin də azalması riski var. Çünki 2020-ci ilin 6 ayının yekunlarına görə, qeyri-neft ÜDM-nin 
təxminən 40%-dən çoxunu təşkil edən sahələrdə - tikinti, ticarət, nəqliyyat, turizm və ictimai-
iaşədə yaranan ÜDM-nin nominal həcmi əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə təxminən 1 000 
mln. manat və ya 12%-dən bir qədər çox azalıb .   38

Nəzərə almaq lazımdır ki, sərt karantin rejiminin ilin 3-cü rübündə davam etməsi və ölkənin 
daha geniş ərazisini əhatə etməsi nəticəsində işsizliyin və yoxsulluğun miqyasının 
genişlənməsinin istehlak tələbinə daraldıcı təsir göstərməklə iqtisadi artımı daha da 
zəiflədəcəyilə bağlı gözləntilər var. Eyni zamanda, həm kiçik və orta biznes, həm də ev 
təsərrüfatları sərt karantin rejiminin müddəti uzandıqca ehtiyatlarını daha çox xərcləməsi də 
iqtisadi daralma üçün ciddi risk formalaşdıran amillərdən biridir. 

Bundan əlavə, vergi proqnozlarının azaldılmaısına biznes üçün güzəştlərin də təsiri var. Vergi 
Məcəlləsinə edilən dəyişikliklərə əsasən, 2020-ci il 1 may tarixindən etibarən pandemiyadan 
zərər görən bir sıra biznes sahələrinə vergi güzəştləri və azadolunmaları tətbiq edilir . Vergi 39

imtiyazlarından avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə ölkədaxili (şəhərlərarası və rayonlararası, 
şəhərdaxili və rayondaxili) sərnişin daşımaları (o cümlədən taksi ilə) fəaliyyəti,  yerləşmə 
vasitələri hesab edilən mehmanxana (hotel) və mehmanxana tipli digər obyektlərin fəaliyyəti, 
turoperator və turagent fəaliyyəti, sifarişlər üzrə malların, o cümlədən yeməklərin, ərzaq və 
qeyri-ərzaq mallarının satıcılardan alıcılara daşınması və (və ya) çatdırılması fəaliyyəti, ictimai 
iaşə fəaliyyəti, sərgilərin təşkili, səhnə, istirahət və əyləncə (oyun), kinoteatr, teatr, muzey və 
konsert zallarının fəaliyyəti, idman-sağlamlıq obyektlərinin fəaliyyəti, hazırlıq (tədris) və 
ixtisasartırma kurslarının, məktəbdənkənar təhsil müəssisələrinin, psixoloji mərkəzlərinin 
fəaliyyəti ilə məşğul olan biznes subyektləri bəhrələnmək imkanı əldə ediblər. Qeyd olunan 
fəaliyyət istiqamətləri üzrə təqdim olunan vergi güzəştlərinə aşağıdakılar daxildir:

• əmlak və torpaq vergiləri üzrə tam məbləğdə azad edilirlər;

 h3p://maliyye.gov.az/staHc/105/dovlet-budcesinin-icrasina-dair-operaHv-melumat 37

 h3ps://www.stat.gov.az/news/macroeconomy.php?page=1 38

 h3p://www.e-qanun.az/code/1239

Avrasiya Bilik Mərkəzi

http://maliyye.gov.az/static/105/dovlet-budcesinin-icrasina-dair-operativ-melumat
http://www.e-qanun.az/code/12
https://www.stat.gov.az/news/macroeconomy.php?page=1


46

• əldə edilən mənfəətin (gəlirin) 75 faizi güzəşt edilir;
• avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən subyektlər 

sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri olduqda vergi məbləği üzrə 50 faizi güzət edilir;
• fiziki şəxslərdən icarəyə götürülən daşınmaz əmlaklar üzrə ödəmə mənbəyində tutulan 

verginin məbləği 50 faiz azaldılır;
• sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olmaq hüququndan istifadə edən şəxslərə bu 

hesablanan sadələşdirilmiş verginin məbləği 50 faiz azaldılır.
• əhalinin sağlamlığının və zəruri ərzaq məhsulları ilə ehtiyaclarının təmin edilməsi 

məqsədilə siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiqlənən məhsul  
növlərinin idxalı ƏDV-dən azad edilir.

Təəssüf ki, büdcə dəyişikliyilə bağlı açıqlanan sənədlərdə vergi proqnozlarının əsasən hansı 
sektorlar üzrə azalacağı ilə bağlı məlumatlar təqdim edilməyib. Sonuncu dəfə Hesablama 
Palatasının 2015-ci ilin dövlət büdcəsinin icrasına dair rəyində vergi daxilolmalarının sahəvi 
strukturu açıqlanmışdı . Əgər həmin dövrdən sonra bu strukturda əhəmiyyətli dəyişikliklər baş 40

verməyibsə, vergi gəlirlərinin ən yaxşı halda 10-15%-i pandemiyadan zərər görmüş fəaliyyət 
sahələri kimi vergi imtiyazları alan bisnes subyektləri tərəfindən formalaşdırılır. 

2.2. Dövlət büdcəsi xərclərinin icrasına təsirlər 

Pandemiyanın təsirləri dövlət büdcəsinin xərc yükünün artırılması zərurətini ortaya 
qoydu. 2020-ci ilin dövlət büdcəsinin xərcləri 26894.7 mln. manat proqnozlaşıdırılmışdır ki, bu 
2019-cu ilin faktiki xərclərilə müqayisədə 2478.8 mln. manat və ya 10.1% çoxdur. 

Büdcə dəyişikliyi nəticəsində məcmu xərclər 597.5 mln. manat (2.2%) artırılaraq 27497.2 
mln. manata çatdırılıb. Gəlirlərin azalmasına baxmayaraq, hökumətin bütün ehtiyat mənbələrdən 
yararlanaraq xərcləri artıracağı gözlənirdi. Çünki pandemiya səbəbindən iqtisadi fəallığın daha 
da zəifləməsi büdcə xərclərinin ixtisarını xeyli çətinləşdirir.

Son hökumət müşavirəsində ölkə prezidenti də neftin qiymətindən asılı olmayaraq büdcə tam 
icra edilməli olduğunu vurğulamışdı. 

Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, son 15 ildə Azərbaycanda iqtisadi artımın hərəkətverici 
qüvvəsi kimi fiskal alətlər, ilk növbədə büdcə investisiyaları çıxış edib. Bu baxımdan hökumət 
investisiya xərclərinin azaldılmasının yan təsirlərini, doğuracağı sosial-iqtisadi nəticələrini də 
nəzərə almamış deyil. Yeri gəlmişkən, Hesablama Palatasının rəhbəri də media açıqlamasında 
investisiya xərclərinin hətta daxili borclanma hesabına icra edilməsi, həmçinin bu xərclərin 
yalnız məşğulluğu davamlı olaraq təmin edəcək (zavod, fabrik və sair) layihələrin 
maliyyələşdirilməsinə yönəldilməsini zəruri sayıb.

 h3p://sai.gov.az/1/reyler/40
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Xərclərdə aparılan dəyişikliklərə əsasən, dövlət büdcəsinin 12 funksional xərc bölməsindən 2 
istiqamət üzrə xərclər artırılıb, 9 bölmə üzrə xərclər azaldılıb, 1 bölmə üzrə xərclərin həcmi 
olduğu kimi saxlanıb.

Səhiyyə xərclərində 347.6 mln. manat və ya 25.3%, əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər 
üzrə 447.9 mln. manat yaxud 24.9% artım baş verib. Səhiyyə xərclərinin artımı Covid-19 virusu 
ilə mübarizə tədbirləri çərçivəsində səhiyyə sisteminin maliyyə ehtuyaclarının artımı ilə bağlıdır. 
2020-ci ilin ilk yarısının yekunlarına dair ölkə prezidentinin iştirakı ilə keçirilən hökumət 
iclasında səslənə məlumata görə, ötən ilin eyni dövrünə nəzərən 2020-ci ilin 6 ayında səhiyyə 
xərcləri 75.8% artıb . Səhiyyə xərclərinin artımı modul tipli xəstəxanların tikintisi, dərman və 41

müalicə üçün zəruri avadanlıqların alışının genişlənməsi ilə bağlı olub. 
Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmət xərclərinin artımı isə ehtiyat fondlarının 280 mln. 

maanat (68.3%), sosial-iqtisadi islahatlarla bağlı xərclərin isə 189.8 mln. manat (18,1%) artımı 
ilə bağlıdır. Prezidentin ehtiyat fondunun məbləği 300 mln. manatdan 480 mln. manata, dövlət 
büdcəsinin ehtiyat fondunun məbləği 100 mln. manatdan 210 mln. manata çatdırılıb.  Lakin 
büdcə dəyişikliyinin əsaslandırılması ilə bağlı ictimaiyyət üçün açıqlanan izahat sənədlərində nə 
ehtiyat fondlarının, nə də “sosial-iqtisadi islahatlar” istiqaməti üzrə xərclərin ümumilikdə 470 
mln. manata yaxın artımının səbəbləri barədə detallı informasiya təqdim edilməyib. Ehtimal 
etmək olar ki, pandemiya ilə əlaqədar sosial müdafiə tədbirlərinə yönəldilməsi nəzərdə tutulan 
238 mln. manat, dövlət şirkətlərinə maliyyə dəstəyi kimi nəzərdə tutulan 136.6 mln. manat, 
sahibkarlıq subyektlərinə dəstək paketi kimi ayrılan 100 mln. manat bu artımlar hesabına təmin 
ediləcək. 

Dövlət büdcəsinin 9 funksional istiqaməti üzrə isə xərc proqnozları 434.1 mln. manat, o 
cümlədən ümumdövlət xidməti xərcləri 170 mln. manat, təhsil xərcləri 121 mln. manat, müdafiə 
xərcləri 49.4 mln. manat, məhkəmə və hüquq-mühafizə xərcləri 33.7 mln. manat, kənd təsərrüfatı 
xərcləri 23.2 mln. manat azaldılıb.      

Xərcləri artan bölmələr, mln. manat

Səhiyyə Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər
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İnvestisiya xərcləri isə dəyişməyib və təsdiqlənən məbləğdə - 4909 mln. manat səviyyəsində 
saxlanılıb. Yeri gəlmişkən, hələ 2020-ci il büdcəsi təsdiqlənəndə aydın oldu ki, son 10 il üzrə icra 
edilmiş illik büdcələrlə müqayisədə cari ilin büdcəsinin əsas xarakterik cəhəti büdcənin 
investisya yükünün kəskin şəkildə azaldılması, əvəzində sosial tutumunun əhəmiyyətli dərəcədə 
artırılmasıdır.  

2019-cu illə müqayisədə cari ildə büdcə investisiyalarının həcmi mütləq ifadədə 1291 mln. 
manat və ya 21% azaldılmışdı və belə şəraitdə büdcə dəyişikliklərinin investisiya xərclərini 
azaldacağı real görünmürdü. Özü də investisiya xərclərinin kəskin azalması büdcənin məcmu 
xərclərinin 10%, sosial sahələr üzrə xərclərin 44.5% artdığı şəraitdə baş verdi. 2020-ci ilin 
təsdiqlənən büdcəsində investisiya xərclərinin büdcədə payı (18.2%) son 3 ilin ən aşağı 
göstəricisi idi. 

Son illərin təcrübəsində böhran şəraitində gəlirlərin azalmasının mənfi makroiqtisadi 
fəsadlarını azaltmaq üçün hökumət daima xərclərin sekvestri barədə qərar qəbul edib və bir 
qayda olaraq xərclər investisya xərclərinin ixtisarı hesabına təmin eilib. Məsələn, 2015-ci ildə 
dünya birjalarında xam neft kəskin ucuzlaşması nəticəsində böyük məbləğdə resurs gəlirlərinin 
itirilməsi hökuməti büdcə xərclərində 18.6% və ya 3315 mln. manat, o cümlədən investisya 
xərclərini 1930 mln. manat və ya 28%  ixtisara məcbur etmişdir. Lakin bir vacib məqama diqqət 
yetirmək lazmdır: 2015-ci ilin təsdiqlənmiş büdcə xərclərində investisiyaların payı kifayət qədər 
yüksək idi – 33%. 2020-ci ilin təsdiqlənən dövlət büdcəsində isə həm mütləq göstərici kimi, həm 
xüsusi çəki etibarı ilə investisiya xərcləri əhəmiyyətli dərəcədə azdır və bu vəziyyətdə hökumətin 
investisiya xərcləri hesabına manevr imkanı xeyli məhdud idi.  Bu səbəbdən dövlət büdcəsinin 
əlavə ehtiyacları üçün tələb olunan vəsaitin, eləcə də gəlir itkisinin kompensasiyası üçün 434 
mln. manat bir sıra xərc istiqamətləri üzə ixtisarların aparılması, 608 mln. manat büdcə kəsirinin 
artımı, 850 mln. manat isə Neft Fondunun transfertlərinin genişləndirilməsi hesabına təmin edilir.  

Sosial xərclərin büdcədə payı,%
İnves=siya xərclərinin büdcədə payı,%
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Hazırkı iqtisadi şərtlərdə xərclərin artımının hökumət üçün nə dərəcədə alternativsiz prioritet 
olduğnun büdcə kəsirinin kəskin artımına gedilməsi də göstərir. 2020-ci ilin təsdiqlənən büdcə 
kəsiri kifayət qədər böyük məbləğ idi - 2779.2 mln. manat və ya təxminən cari il üzrə 
proqnozlaşdırılan ÜDM-nin 3%-i səviyyəsində. Dəyişdirilmiş büdcədə kəsir 608 mln. manat 
artırılaraq 3368.2 mln. manata çatıdılıb ki, bu da proqnozlaşdırılan ÜDM-nin 4.9%-nə bərabərdir. 
Büdcə kəsirinin əsasən xarici borclanma (951.2 mln. manat), daxili borclanma (290 mln. manat), 
xəzinə ehtiyatları (2121.2) hesabına təmin olunacağı hədəflənir.

Xərclərin iqtisadi strukturu nöqteyi-nəzərdən 2020-ci ilin təsdiqlənmiş büdcəsilə müqayisədə 
dəyişdirilmiş büdcədə əmək haqqı xərcləri 61.4 mln. manat azaldılmış, mal və xidmət alışı 
xərcləri isə 645.6 mln. manat artırılmışdır.

Büdcə xərclərinin artımı büdcə kəsirinin də artımına səbəb olmuşdur. Təsdqilənmiş büdcədə 
dövlət büdcəsinin kəsiri 2760,2 mln. manat nəzərdə tutulduğu halda, yenidən baxılan büdcədə 
kəsirin məbləği 608 mln. manat artırılaraq 3368,2 mln. manata çatdırıb. Kəsirdəki artım daxili 
borclanma və dövlət büdcəsinin vahidə xəzinə hesabının sərbəst qalığı hesabına örtüləcək.

2.3. Fiskal qaydanın tətbiqinin dayandırılması təcrübəsi və hüquqi aspektlər

Qlobal miqyasda Covid-19 virusu ilə pandemiya elan edildikdən sonra Azərbaycanda büdcə 
öhdəliklərinin artımı və iqtisadi qapanma ilə bağlı gəlirlərin azalması riskləri büdcə 
dəyişikliklərini gündəmə gətirdi. İlk dəfə rəsmi səviyyədə büdcəni dəyişmək təşəbbüsü 
Hesablama Palatasından gəldi. Qurumun rəhbərinin hələ aprelin ilk günlərində ölkə mediasına 
açıqlamasında qeyd olundu ki, pandemiya gəlirlərə təsirsiz ötüşməyəcəyi, gəlirləri azaldacağı 
real olduğundan büdcəyə yenidən baxılması realdır .42

Bunun ardınca isə ilin ilk 6 ayının yanında keçirilən müşavirədə maliyyə naziri bildirdi ki, ilin 
1-ci yarısında büdcə daxilolmaları üzə proqnozlar artırılması ilə yerinə yetirilsə də,  əldə olunan 
izafi ehtiyatlar ilin sonuna kimi xərclər və gəlirlər arasında gözlənilən natarazlığın aradan 
qaldırılması üçün kifayət etməyəcək. Bu səbəbdən çıxışda təklif edilib ki,  dövlət və icmal 
büdcələrinin xərclərinin prioritetliyinin və ünvanlılığının optimallaşdırılması, yaranmış vəziyyətə 
uyğun yeni ehtiyacların maliyyələşdirilməsi, dövlət büdcəsinin gəlir və xərcləri arasında 
tarazlığın təmin edilməsi məqsədilə 2020-ci ilin dövlət büdcəsinə yenidən baxılaraq düzəlişlər 
olunmasına ehtiyac var. Bu təklifə reaksiya olaraq ölkə prezidenti hökumətin zəruri təkliflər 
hazırlamasını tövsiyyə edib. 

“Büdcə sistemi haqqında” Qanunun 18.4, 18.5, 18,6 və 19.4-cü maddələri dövlət büdcəsinə 
səlahiyyətli icra orqanının avtonom surətdə dəyişdirilməsi üçün bir sıra hallar müəyyən edir. 
Həmin hallara daxildir: 

• Təsdiqlənmiş büdcə ayırmaları həddində funksional təsnifatın bölmələri daxilində, 
iqtisadi təsnifatın bölmə, köməkçi bölmə, paraqraflar, maddə və yarımmaddələri arasında 
müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən dəyişdirilir; 

 https://fed.az/az/dovlet/hesablama-palatasi-budceye-ve-budce-qaydalarina-qanunlara-yeniden-baxilmalidir-musahibe-7751242
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• Gəlirlər və kəsirin maliyyələşdirilməsi üzrə nəzərdə tutulmuş vəsaitlər təsdiq edilmiş 
məbləğdən az daxil olduqda, funksional və iqtisadi təsnifat üzrə xərclər (müdafiə olunan 
xərc maddələri istisna olmaqla) mütənasib şəkildə, inzibati təsnifat üzrə xərclər 
səlahiyyətli  orqanının müəyyən etdiyi qaydada azaldılır;

• Yerli gəlir və xərclərinin tənzimlənməsi üçün büdcədə nəzərdə tutulan vəsaitin məbləği 20 
faizədək artırıla və yaxud yerli gəlirlərin proqnozuna nisbətən əlavə daxil olan vəsait 
qədər azaldıla bilər; 

• Büdcəsinin icrası prosesində iqtisadi təsnifatın müvafiq bölmə, köməkçi bölmə, paraqraf, 
maddə və yarımmaddələrində nəzərdə tutulmuş birdəfəlik təyinatlı vəsaitlər üzrə hesabat 
ili ərzində  yaranmış qənaət dövlət büdcəsinin ehtiyat fonduna yönəldilir və  digər 
istiqamətlərə sərf edilir.

Əgər bu müddəalara uyğun olaraq, səlahiyyət icra orqanı büdcədə tarazlığı təmin edə bilmirsə, 
o halda adıçəkilən Qanunun 23-cü maddəsinə əsasən, dövlət büdcəsi haqqında qanuna yenidən 
baxılır. Büdcənin Milli Məclis vasitəsilə yenidən baxılatraq dəyişdirilməsi may ayının 15-dən tez 
və oktyabr ayının 15-dən gec olmayaraq baş verməlidir.

Lakin büdcə dəyişikliyi nəticəsində xərclərin müəyyən həddən artıq artımı “fiskal qayda”nın 
tətbiqinin dayandırılmasını zəruri edir. Belə ki, “Büdcə sistemi haqqında” Qanunun 11-1.2-ci 
maddəsinə əsasən icmal büdcənin xərcləri proqnozlaşdırılan inflyasiya səviyyəsi nəzərə 
alınmaqla əvvəlki ilin büdcə xərclərinin 103%-dən çox olmamalıdır . 2020-ci il üçün icmal 43

büdcə xərclərinin yuxarı həddi 4.6% proqnozlaşdırılan inflyasiyanın səviyyəsi çərçivəsində 
103% şərti qorunmaqla 29488.3 mln. manat məbləğində təsdiqlənib. Büdcə qanunvericiliyi 
zərurət fiskal qaydanın tətbiqinin dayandırılmasına “yaşıl işıq” yandırır. Belə ki, “Büdcə sistemi 
haqqında” Qanunun 11-1.6-cı maddəsinə görə, büdcə qaydasının tətbiqinin dayandırılması 
halında icmal büdcənin xərcləri icmal büdcə xərclərinin yuxarı həddindən artıq olarsa, bu  
xərclərin ortamüddətli dövrdə büdcə qaydası üzrə hesablanmış yuxarı həddə çatdırılması barədə 
təkliflər növbəti ilin büdcə zərfi daxil edilir. Qanunun 23.4-cü maddəsi büdcə qaydasının 
tətbiqinin dayandırılması üçün konkret hallar da müəyyən edir. Həmin hallara daxilıdir:

• dövlət büdcəsinin gəlirləri və onun kəsirinin maliyyələşdirilməsi üzrə faktiki 
daxilolmalar cari ilin rüblük göstəricilərinə görə təsdiqlənmiş göstəricilərdən 10 faiz az 
olduqda;

• yaxud bu daxilolmalar Dövlət Neft Fondundan dövlət büdcəsinə nəzərdə tutulmuş 
transfert istisna olmaqla təsdiqlənmiş rüblük göstəricilərdən 5 faiz az olduqda;

• dövlət büdcəsinin gəlir və xərcləri arasında tarazlığın pozulması təhlükəsi yarandıqda və 
həmin halların bu Qanunun 18.4-cü, 18.5-ci, 18.6-cı və 19.6-cı maddələrində nəzərdə 
tutulan dəyişikliklər aparılmaqla aradan qaldırılması mümkün olmadıqda;

 h3p://www.e-qanun.az/framework/1126 43
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• Səlahiyyətli orqan cari ilin dövlət büdcəsinə yenidən baxılaraq sekvestr tətbiq olunması 
və (və ya) dövlət büdcəsinin təsdiq olunmuş xərclərinin çatışmayan hissəsinin təmin 
edilməsi məqsədilə büdcə qaydasının tətbiqinin dayandırılması barədə qanunvericilik 
təşəbbüsü qaydasında oktyabr ayının 25-dən gec olmayaraq  Milli Məclisə müraciət edir.

Son müddədan göründüyü kimi, gəlirlərin azalması müqabilində xərclər artacağı tədqirdə 
büdcə qaydasının tətbiqini dayandırmaqla Dövlət Neft Fondunun transfertləri arıtımı üçün 
hüquqi imkanlar var. 

Lakin bu vəziyyətdə büdcə qaydasının tətbiqinin dayandırılması riski var.  Halbuki fiskal 
qayda kifayət qədər sərt yanaşma və intizam tələb edir. Hökumət hər hansı çağırışla üzləşəndə 
qanunverici orqanın birbaşa işturakı olmadan bu qaydaların tətbiqini dayandırması təcrübəsindən 
istifadə etməsi bu qaydanın vacib bir institut kimi əhəmiyyətini azaldır.  

3. Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun fəaliyyətinə təsirlərin analizi

Covid-19-un sosial-iqtisadi təsirlərinin ölçülməsi, iqtisadiyyatın nisbi dayanıqlığının qorunub 
saxlanması və bərpa edilməsi kontekstində suveren rifah fondları olan ölkələr digərlərindən 
fərqlənir. İlk növbədə burada “təhlükəsizlik yastığı”nın mövcudluğu önəmli psixoloji əhəmiyyətə 
malikdir. Tsiklik böhranlardan fərqli olaraq, hazırkı pandemiyanın miqyası və müddətini 
proqnozlaşdırmaq çətin olduğundan, hökumətlər əksər halda gözləmə mövqeyindədir və ən pis 
senariyə hazır olmaq üçün ehtiyatlı davranır. Bu baxımdan Fondun mövcudluğu özü-özlüyündə 
ən zəif iqtisadiyyatlar üçün belə ciddi əminlik amilidir, likvidliyin təminatı üçün böyük 
avantajdır.

Digər tərəfdən təbii resurs fondları böhran dövründə müəyyən mənada amortizasiya rolunu 
oynayıb, mənfi təsirləri öz üzərinə götürərək dövlət büdcəsini, qismən də olsa, sığortalaya bilir. 
Və, nəhayət, ən pis senaridə Fond hökumətin, böhrandan çıxış üçün əlahiddə stimullaşdırıcı aləti 
ola bilər.

Azərbaycan Dövlət Neft Fondu bütün bu imkanlara malikdir və Fonddan gözləntilər 
böyükdür. Bununla yanaşı onu da nəzərə almaq lazımdır ki, dövlət kapitalizmı modelinə 
əsaslanan Azərbaycan iqtisadiyyatı , möhkəm və dayanıqlı özəl sektora malik olmadığından, 44

hökumət fundamental makroiqtisadi tarazlığı və tənzimləməni dolayısı ilə, məhz Dövlət Neft 
Fondu vasitəsilə həyata keçirir. Belə ki,  Fond iqtisadiyyatın investisiya yükünü çəkir, xarici 
borclanmanın izafi artımına imkan vermir və nəhayət milli valyutanın məzənnəsinin qorunub 
saxlanmasında dövlətin əlində müstəsna intervensiya aləti rolunu oynayır. 

 https://acgc.cipe.org/business-of-integrity-blog/covid-19-is-straining-azerbaijans-oil-dependent-44
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Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, Dövlət Neft Fondu Azərbaycanda, sıradan bir rifah 
fondu deyil, dövlətin iqtisadi tənzimləməsinin təməl sütunudur.  

                 
3.1. Qısa arayış

Dövlət Neft Fondu Azərbaycanın neft-qaz gəlirlərinin effektiv idarə edilməsi üçün 1999-cu 
ildə yaradılmış suveren rifah fondudur. Neft-qaz resurslarının satışından 2001-2019-cu illərdə 
bütövlükdə Fonda  160 mlrd. dollara yaxın vəsait daxil olmuşdur ki, onun 119 mlrd. dol. 
xərclənmişdir. Xərclərin 100 mlrd. dol.-dan çoxu büdcəyə transferlər təşkil edir. Hazırda Fondun 
43 mlrd. doll., aktivləri mövcuddur. 2019-cu ilin sonuna Fondun aktivlərinin həcmi ÜDM-in 
90.2%-ni təşkil edib.  45

Fond Əsasnaməsinə və Qaydalara uyğun olaraq aktivlərini dünya bazırnda idarə edir, bu 
məqsədlə  qiymətli kağızlara, habelə əmlak və qızıla yatırımlar edir.

Fondun hər il təsqdiq edilmiş büdcəsi vasitəsi ilə strateji əhəmiyyət kəsb edən layihələr 
maliyyələşdirilir. Amma, 2019-cu ildən başlayaraq, Fond bu istiqamətdə fəaliyyətini minimuma 
endirib, yalnız məcburi köçkünlərin sosial-iqtisadi şəraitini yaxşılaşdırmaq üzrə ənənəvi 
fəaliyyətini maliyyələşdirir.  

Eyni zamanda  mövcud praktikaya uyğun olaraq, Fond 2003-cü ildən başlayaraq, hər il 
xərcləmələrinin əsas hissəsini dövlət büdcəsinə transfer etməklə həyata keçirir. 

3.2. Neft Fondunun təxmin edilən itkiləri 

Dövlət Neft Fondunun 2020-ci il üçün təsdiq edilmiş büdcəsinin ümumi gəlirləri 12 384088.2 
min AZN, (7284.8 milyon ABŞ dolları) xərcləri 11 589 910.3 min man. təsdiqlənmişdi. 
Gəlirlərin 85.3 %-ni dövlətin mənfəət nefti (karbohidrogenlərin satışından əldə edilən xalis 
gəlirlər), xərclərin isə 98 %-i dövlət büdcəsinə transfer təşkil edirdi.  2020-ci il üçün həm dövlət 46

büdcəsində, həm Neft Fondunun büdcəsində neftin qiyməti 55 dollardan hesablanmışdı.  
   Lakin bu ilin avqust ayının əvvəlində büdcəyə edilən dəyişikliklər neftin qiymətini dövlət 

büdcəsində və Fondda 35 dol. səviyyəsində nəzərdə tutur. Dəyişikliklər nəticəsində Fondun 
gəlirləri təsdiq edilmiş proqnozla müqayisdə 5041.5 mln. man (40.7%) az və ya 7342.6  mln. 
man., xərcləri isə müvafiq olaraq 850 mln. man (7.4%) artırılaraq 12410 mln. man. 
müəyyənləşdirilir.      47

 h3ps://www.oilfund.az/report-and-staHsHcs/get-download-file/6_2020_2.pdf45

 h3ps://www.oilfund.az/report-and-staHsHcs/get-download-file/6_2020_2.pdf46

 h3p://www.maliyye.gov.az/scripts/pdts/web/viewer.html?file=/uploads/news_files/5f2486962c071.pdf47
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Gəlirlərin strukturunda ən böyük ixtisara məruz qalan mənfəət neftinin və qazın satışından 
daxilolmalar olub- 39%!  Yeni büdcədə bu əsas gəlir mənbəyi 10.6 mlrd. man.-dan 6.5 mlrd. 
man.-a  endirilib.

 Beləlıklə, Fondun xərclərinin artırılması fonunda onun yeni büdcəsinin kəsiri 5 mlrd. man. 
təşkil edir ki, bu da gəlirlərin 68.5% deməkdir.     48

Neft Fondu hazırda və hətta post-pandemiya dövründə üçqat zərbə altında qalmış olur. Bir 
tərəfdən neft qiymətlərinin kəskin ucuzlaşması gözlənilən gəlirlərin azalmasına gətirib çıxarır. 
Digər tərəfdən dövlət maliyyəsinin defisitini kompensasiya etmək üçün Fonddan daha çox vəsait 
istifadə etmək zərurəti yaranır. Və nəhayət,  manatın məzənnəsini qorumaq üçün satışa daha çox 
dollar təklif etmək lazım gəlir. Burada, iqtisadi aktivliyin azalmasına baxmayaraq panika amili 
daha çox rol oynayır.

Dövlət Neft Fondunun - 2020–ci və sonrakı illər üçün gözlənilən itkilərinin həcmini təxmin 
etmək üçün aşağıdakı 3 amili nəzərdən keçirmək lazım gəlir. 1) dünya bazarında neft qiymətləri 
özünü necə aparacaq və hansı diapazonda qərarlaşacaq? 2) pandemiyanın ölkə iqtisadiyyatına 
vurduğu ümumi zərər nə qədər olacaq və nə zaman hökumət karantin tədbirlərini ləğv edib 
ölkəni normal sosial-iqtisadi həyatına qaytaracaq? 3) nəhayət, 1-ci 2 amildən asılı olaraq, 
hökumət yaranmış fövqəladə vəziyyətdə Neft Fondunun vəsaitindən əlavə olaraq istifadə etməyə 
vadar olub, qanunvericilikdə və mövcud praktikada dəyişikliyə gedərmi?      

Neft qiymətlərinin davranışı hazırda bir neçə amilə bağlıdır.  Cari ilin fevral ayından 
başlayaraq kəskin enən qiymətlər iyun ayından tədricən özünə gəlməyə başladı və əksər 
ekspertlərin proqnozlarının əksinə olaraq hazırda 40 dol. ətrafında oynayır. Şübhəsiz, vəziyyət 
sabit deyil, hər an dəyişə bilər və pandemiyanın ehtimal edilən 2-ci dalğasının baş verməsi 
fonunda dəyişmə daha çox  enməyə tərəf ola bilər. Proqnozlar 2020-ci il üçün orta neft 
qiymətinin 37 dol. civarında olacağını deyir.49

 Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, OPEC+-in qərarı ilə hasilat kvotasına Azərbaycan da 
qoşulduğundan, ölkənin xam neft hasilatı ötən dövrlə müqayisədə aşağıdır. Belə ki, 2020-ci ilin 
may ayında, aprel ayına nisbətən hasilat 18% aşağı düşərək  557.2 min barel/c olub. Halbuki, 
aprel ayında bu rəqəm 679.8 min bar/c idi.     50

Pandemiyanın və neft qiymətlərinin kəskin ucuzlaşmasının Neft Fonduna təsirlərini düzgün 
qiymətləndirmək üçün Fondun böhrandan öncəki durumu böyük önəm daşıyır. İlin əvvəlinə 
Dövlət Neft Fondu yaxşı nəticələrlə çıxmışdı. Belə ki, 2019-cu ildə Fondun büdcə gəlirləri 19 
030.6 milyon manat, büdcə xərcləri isə 11 588.6 milyon manat təşkil etmişdir. 2019-cu il ərzində 
Fondun neft və qaz sazişlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı gəlirləri 15 404,7  milyon manat, o 
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cümlədən mənfəət neftinin və qazın satışından 14 614.7 milyon manat, bonus ödənişləri 766.4 
milyon manat, akrhesabı ödənişləri 4.7 milyon manat, tranzit gəlirləri 18.9 milyon manat təşkil 
etmişdir. Ötən il ərzində Fondun vəsaitinin idarə olunmasından əldə edilən gəlirlər 3 625.9 
milyon manata bərabər olmuşdur ki, bu da ümumi gəlirlərin 19.1%-ni təşkil edir.  51

Eyni zamanda onu da nəzərə almaq lazımdır ki, pik dövrünü arxada qoymaqla Azəri-Çıraq-
Günəşli (AÇG) layihəsində hasilatın davamlı olaraq ilbəil aşağı düşməsi müşahidə edilir. Belə ki, 
əgər 2018-i ildə AÇG-də Fonda daxil olan mənfəət neftinin həcmi 213.51 mln. bar idisə, 2019- 
da bu rəqəm – 195 mln. bar  , 2020-ci il üçün 186. 7 mln. bar proqnozlaşdırılmışdı.  52 53

 “2020-ci ilin yanvar-iyun ayları ərzində neft və qaz sazişləri ilə bağlı daxilolmaları 4 914.7 
milyon manat təşkil etmişdir. Bu daxilolmaların tərkibində mənfəət nefti və qazın satışından 
gəlirlər 4 130.1 milyon manata bərabər olmuşdur. Bu aylar üzrə xam neftin ortaçəkili xalis 
mədaxil qiyməti 38.7 ABŞ dolları təşkil etmişdir”  Fondun 2020-ci ilin I yarısında 4.9 milyard 
manatlıq gəlirlərinə qarşı 5.8 milyard manat xərcləri qeydə alınıb. Xərclər gəliri üstələdiyindən 
aktivlərin nisbətən azalmasına  səbəb olub. Digər tərəfdən Fond 6 ay ərzində daxili bazarda 4 
milyard dollar (6.8 milyard AZN) satıb. Bu vəsaitin 2.9 milyard dolları onun gəlirləridirsə, belə 
çıxır ki, 1.1 milyard dolları xaricdəki aktivlərdən istifadə edib.   54

   Bu il üçün ayr-ayrı layihələrdən mənfəət neft daxilolmaları Hesablama Palatasının rəyində 
əksini tapıb. Belə ki, ən böyük gəlir mənbəyi payına malik AÇG-dən 2020-ci il üçün 
proqnozlaşdırılan mənfəət neftinin dəyəri 5,382 mlrd. doll. olmalı idi.  Orta hesabla aya 55

təxminən 450 mln. dol.-a qarşı may ayında Fond cəmi 115 mln. dol  gəlir əldə edib. Bu 5.5 
dəfədən çox azalma deməkdir.   

   Cari ilin may ayında Neft Fondunun əsas gəlir mənbəyi olan AÇG-dən mənfəət neft 
daxilolmaları bu ilin mart ayı ilə müqayisdə 5.5 dəfə azalaraq, cəmi 115 mln. doll olmuşdir.   56

   Əlbəttə bu itkiləri bütün ilə projeksiya etmək düzgün olmazdı. Amma, əgər hazırkı 
konyunktura davam edərsə və ilin sonuna qədər dünya bazarında neftin orta bazar qiyməti, 
gözlənildiyi kimi 37 dol. civarında qərarlaşarsa, Neft Fondunun yalnız neft qiymətindən itirdiyi 
məbləğ ən yaxşı halda 3.5-4 mlrd man. və ya 2 mlrd. dol-dan çox ola bilər. Bu isə il ərzində 
proqnoza nisbətən 35%-ə yaxın azalma deməkdir.    

 h3ps://www.oilfund.az/report-and-staHsHcs/get-download-file/7_2019_tam.pdf51

 h3ps://azertag.az/xeber/Oten_il_Azeri_CHiraq_Guneslide_hasilat_195_milyon_barrelden_chox_olub-140643552

 h3p://sai.gov.az/upload/files/Rey_ARDNF_%202020.pdf  53

 h3ps://www.oilfund.az/report-and-staHsHcs/get-download-file/6_2020_2.pdf54

 h3p://sai.gov.az/upload/files/Rey_ARDNF_%202020.pdf55

 h3ps://www.turan.az/ext/news/2020/6/subsc/energy%20news/ru/124599.htm 56

Avrasiya Bilik Mərkəzi

http://sai.gov.az/upload/files/Rey_ARDNF_%25202020.pdf
https://azertag.az/xeber/Oten_il_Azeri_CHiraq_Guneslide_hasilat_195_milyon_barrelden_chox_olub-1406435
https://www.oilfund.az/report-and-statistics/get-download-file/6_2020_2.pdf
https://www.oilfund.az/report-and-statistics/get-download-file/7_2019_tam.pdf
https://www.turan.az/ext/news/2020/6/subsc/energy%2520news/ru/124599.htm
http://sai.gov.az/upload/files/Rey_ARDNF_%25202020.pdf


55

   2020 və 2021–ci illər üçün dünya bazarında neftin qiymətinin proqnozu geniş diapazonda 
fərqlənir. Belə ki, S&P Global Ratings 2021-ci ildə Brent markalı neftin qiymətinin yüksələrək 
artıq 50 dol. çatacağını təxmin edir. Digər ekspertlər daha ehtiyatlıdır. ABŞ Enerji Məlumatları 
Administrasiyasının (EİA) proqnozlarına görə ən yaxşı halda neftin dünya bazarında qiyməti 45 
doll. ola bilər.  57

Postsovet ölkələrində 2020-ci ildə ÜDM-in azalma tempi haqında proqnozlar da fərqlidir. 
S&P Global Ratings ən böyük azalmanı Azərbaycanda təxmin edir-6.6%. Dünya Bankı isə 
regionda ən az azalmanı Azərbaycanda təxmin edir -2.6 %.  58

  Bütün bunlar pandemiya ilə əlaqədar böhranın qeyri-adiliyinin və bununla bağlı qeyri-
müəyyənliyin təzahürüdür.   

  Azərbaycanda neft gəlirlərinin proqnozu və bu istiqamətdə risklərin idarə edilməsi ilə bağlı 
digər problem gəlirlərin əsasən bir layihədən daxil olmasıdır. Belə ki, 2019-cu ildə Fonda daxil 
olan gəlirlərin 92.1%-i AÇG-nin payına düşür. Halbuki, Fonda AÇG-dən başqa 11 digər  
layihələrdən daxilolmalar olub.  Digər layihələrin fondun gəlirlərində cüzi payı, pandemiya 59

dövründə yeni layihələrin işlənməsinin real olmaması o deməkdir ki, Fond digər layihələrdən 
daxilolmaların artımına güvənə bilməz. Bir böyük layihədən asılılıq isə gəlirlərin volatilliyini bir 
qədər də artırır. 

Qeyd etməliyik ki, Fondun gəlirlərinin strukturunda 2017-ci ildə yenilənmiş AÇG layihəsi 
çərçivəsində ümumi məbləği 3.6 mlrd. doll. olan və 8 ilə (hər il 450 milyon dollar olmaqla) 
hesablanan illik bonuslar nəzərdə tutulur ki, bu da müəyyən mənada Fondun gəlirlərinin 
sığortalanmasına və nisbətən də olsa proqnozlaşdırılan olmasına xidmət edir.   

Beləliklə, Covid-19 Fondun gəlirlərliliyinin diversifikasiyasını bir az da müşgülləşdirir. Belə 
ki, proqnozlaşdırılan yeni sazişlər, çox güman ki, belə şəraitdə bağlanmayacaq, investorlar qeyri-
müəyyənlikdən çəkinib onların reallaşmsını, əksər neft ölkələrində olduğu kimi  bir neçə il 60

sonraya saxlayacaqlar.    

3.3. Aktivlərinin idarə edillməsi (asset management) 

Fondun investisiya portfelinin strukturu 2020-ci ilil 6 ayına aşağıdakı kimi olmuşdur. 
İstiqrazlar və pul bazarı alətləri-66.8%, səhmlər- 13.7%, daşınmaz əmlak -5.9%, qızıl- 13.6%.   61
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Maraqlıdır ki, ilin I-ci rübünə, yəni hələ pandemiyanın başlanğıcında Fondun portfeli fərqli 
idi:  İstiqrazlar və pul bazarı alətləri-68.7%, səhmlər- 12.4%, daşınmaz əmlak -6.1%, qızıl- 
12.8%.   62

Göründüyü kimi, Fond II-ci rübdə daha çox səhmlərə, habelə qızıla yatırıma üstünlük verib, 
əvəzində daşınmaz əmlak və istiqrazlara investisiyanı azaldıb.  

2020-ci ilin ilk 6 ayının göstəriciləri ilk növbədə onu deməyə əsas verir ki, pandemiyanın 
Fondun gəlirliliyinə neqativ təsirləri gözlənildiyi kimi güclü olmayb. Neftin qiymətinin kəskin 
enişi qısa zaman kəsiyində baş verdiyindən gəlirlərin həcmində kəskin azalma olmadı. O ki, 
qaldı aktivlərin strukturuna, Fondun rəhbərliyinin qeyd etdiyi kimi, bu dövrdə Fond risk–mənfəət 
dilemmasında konservativ yanaşmaya üstünlük verir. Hərçənd ki,  portfeldə istiqrazların əvəzinə 
səhmlərin payının artımı bunun əksini nümayiş etdirir.  Amma, yaxın perspektivdə Fond 
rəhbərliyinin qeyd etdiyi kimi, yüksək keyfiyyətli etibarlı və stabil gəlir vəd edən dövlət 
istiqrazlarına üstünlük veriləcək. Qızılın payının isə artımı anlaşılandır. Son 3-4 ayda dünya 
bazarında artan volatillik fonunda, stabil pozitiv dinamikanı qızılın qiyməti nümayiş etdirir.   

  Xatırladırıq ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 27 oktyabr tarixli 519 
nömrəli Fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun valyuta vəsaitlərinin 
saxlanılması, yerləşdirilməsi və idarə edilməsi haqqında Qaydalar”a dəyişikliklərdən sonra 
ARDNF-nin İnvestisiya siyasətinə əsasən investisiya portfelinin məcmu dəyərinin 10%-ə qədəri 
müvafiq olaraq qızıla və daşınmaz əmlaka yatırıla bilər.

Onu da xatırladaq ki, 2020-ci il yanvarın 1-nə Fondun aktivləri 2019-cu ilin müvafiq dövrünə 
(38 515.2 milyon ABŞ dolları) nisbətən 12.48% artaraq 43 323.3 milyon ABŞ dollarına bərabər 
olmuşdur. 2019-cu ildə aktivlərin artımı ARDNF-nin büdcə gəlirləri, o cümlədən vəsaitlərin 
idarə edilməsindən əldə edilən gəlirlər hesabına olmuşdur. Müvafiq dövr ərzində ən yüksək 
gəlirlilik səhm alt portfelində müşahidə olunmaqla investisiya portfelinin hər bir tərkib aktiv 
növü üzrə müsbət gəlirlilik qeydə alınmışdır. Belə ki, səhm alt portfeli üzrə ötən ilki mənfi 
gəlirliliyə baxmayaraq (-6.6%) 2019-cu il ərzində müvafiq göstərici 21.5% (özəl səhmlər daxil 
olmaqla) təşkil etmişdir.  63

Qeyd edək ki, 2020-ci ildə Dövlət Neft Fondunun vəsaitlərinin idarə olunmasından əldə 
edilən gəlirlər 1.45% səviyyəsində  olması proqnozlaşdırılır ki, bu da 2019 cu ilin 64

göstəricisindən (5.29% faiz)  xeyli aşağıdır.  65

Fondun rəhbərliyinin fikrinə görə hazırda dünya bazarında hökm sürən konyunkturanı nəzərə 
alaraq Fond hər hansı, əvvəlki illərdəki kimi birjada kotirovka olunan səhmlərə yeni 
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invesitisiyalar getmir, mümkün qədər konservativ mövqe seçərək böyük itkilərə getməməyə 
çalışır. Əvəzində etibarlı istiqrazalara yatırımları artırmaq niyyətindədir. (“Trend” agentliyi)

Beləliklə, Fond rəhbərliyinin davranışı ona köklənib ki, yaxın perspektivdə dünya bazarında 
stabillik yaranana qədər hər hansı riskli investiyalara getməməklə, minimal gəlirliliklə Fondun 
vəsaitlərini qorumağa çalışsın. 

Fondun 6 aylıq hesabatı müəyyən mənada bu tendensiyanı təsdiqləyir və Fond bu baxımdan 
hələ ki, aktivlərini qoruyub saxlaya bilir.   66

Belə ki, 2020-ci ilin əvvəlinə 43 233 mln. AZN -ə bərabər aktivləri ilin I-ci rübünün sonuna 
41 349.5  mln. AZN-ə düşsə də, 6 aylıq həcmi 43 223 mln. AZN olmuşdur.    67

Heç şübhəsiz yuxarıda qeyd edilən təsirlər hələ ki, ilkin xarakter daşıyır. Belə ki, 
pandemiyanın miqyasının və müddətinin artması neqativ təsirləri daha da artıracaq.
İlk növbədə pandemiyanın fond bazarına neqativ təsiri Fondun ötən ildə səhmlərdən əldə 

etdiyi gəlirləri təsirli halda aşağı sala bilər. Bu, həm də aktivlərin dəyərsizləşməsi səbəbindən baş 
verəcək. Daha ağır nəticə əmlak bazarına yatırımlarda özünü göstərəcək. Pandemiyanın qlobal 
səviyədə turizm və nəqliyyat sektorundan sonra ən çox neqativ təsirləri əmlak bazarına 
olduğundan, Fondun bu sahədə yatırımları da itkilərlə müşaiyyət olunacaq.  Burada xüsusi olaraq 
qeyd etmək lazımdır ki, Fondun Paris, London, Milan, Seul, Tokio, Moskva şəhərlərində sahib 
olduğu əmlak əsas etibarı ilə ofis binaları kimi fəaliyyət göstərib ona dividend gətirirdi. 
Xatırladırıq ki, 2019-cu ilin sonuna Fondun portfelində daşınmaz əmlakın payı 5.8%, bu ilin 3 
ayının sonuna – 6.1 %, 6 ayın sonuna isə 5.9% təşkil edib. Təbiidir ki, bu cüzi dəyişikliklər, 
daşınmaz əmlakın özünə olan investisiyaların dəyişkənliyi ilə yox, yeni qiymətləndirmədə bu 
aktivlərin dəyərinin dəyişməsi və digər alətlərin payının artıb-azalması ilə bağlıdır. Ənənəvi 
olaraq daşınmaz əmlakdan əldə edilən gəlir simvolik xarakter daşıyır və bu halda Fond daha çox 
orta və uzun müddətli perspektivdə aktivlərinin bir hissəsinin sığortalanması naminə bu 
yatrırımları edir. Pandemiya və post-pandemiya dövründə ofis binalaraına tələbatın kəskin 
azalması, qarşılığında şirkətlərin onlayn fəaliyyətə üstünlük verməsi ehtimalı bu aktivləri 
dəyərsizləşdirəcək.

Fondun qızıla yatırımı digər alətlərlə müqayisədə nisbətən uğurlu sayıla bilər. 2019-cu ilin 
sonuna Fondun aktivlərinin 11.4% qızıla yatırılmışdısa, 2020-cil ilin  3 ayının sonuna bu rəqəm 
12.8%, 6 ayın sonuna isə 13.6% olmuşdur.  68

Qeyd edək ki, ilin əvvəlindən indiyə kimi qızılın 1 unsiyası  1517 doll.-dan 1881 doll.–a (23 
iyul)  qədər (21%-dən artıq) yüksəlmişdir.   69
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O ki qaldı Neft Fondunun əsas investisiya aləti olan dövlət istiqraz alətlərinə, burada onsuz da 
aşağı olan gəlirlik səviyyəsində elə bir güclü dəyişiklik gözlənilmir, hərçənd ki, inkişaf etmiş 
ölkələr (Fond məhz həmin ölkələrin dövlət istiqrazlarına yatırıb edib) yaranmış durumda 
itkilərini kompensasiya etmək üçün, dövlət isqtiqrazlarının qiymətini  minimuma endirməkdə 
meyylidir.

Beləliklə, yeni vəziyyət Fondu investisiya portfelini nəzərdən keçirməyə və onun strukturuna 
bəzi dəyişikliklər etməyə vadar edəcək.

Dövlət Neft Fondunun uzunmüddətli aktivlərinin ümumi aktivlərdə payı son 6 ildən ən aşağı 
həddə - 4.97%-ə düşüb. Bu o deməkdir ki, Fond bir il ərzində aktivlərinin 95%-ni likvid vəsaitə 
çevirə bilər. Son dəfə ən aşağı paya (3.3%) 2012-ci ildə malik olan uzunmüddətli aktivlər hətta 
2016-cı ildə 15.2%-ə kimi yüksəlib. Sonrakı dövrlərdə azalmağa doğru gedib. Ötən il 
qısamüddətki aktivlərin payının artması qızıl külçələrin və qiymətli kağızların artımı ilə bağlı 
olub. Digər tərəfdən “Fondun investisiya siyasətində yuxarıda qeyd olunan risklərin azaldılması 
üçün nəzərdə tutulan bir neçə vacib mexanizmlər mövcuddur. Belə ki, Fondun investisiya 
portfelinin 70%-ə qədərini yüksək likvidli investisiyalar, o cümlədən borc öhdəlikləri və pul 
bazarları alətləri təşkil edir. Bundan əlavə, investisiya portfelinin 80%-dən çoxu yüksək likvid və 
daha az qiymət dəyişkənliyi ilə xarakterizə olunan sabit gəlirli qiymətli kağızlar və qızıldan 
ibarətdir ki, ümumiyyətlə, bu aktivlər bazar dəyişkənliyi və qeyri-müəyyənlik dövründə daha 
etibarlı alətlər hesab olunurlar”.  70

İlin 2-ci rübündə investisiya portfelinin strukturunda baş verən dəyişiklik onu deməyə əsas 
verir ki, əvvəlki praktikadan fərqli olaraq, Fondun idarəetməsində qərar qəbuletmə mexanizmi 
nisbətən daha çevik xarakter daşımağa başlayıb və bu yaxşı haldır. 

Orta və uzunmüddətli perspektiv üçün çox böyük ehtimal ondan ibarətdir ki, Fond bu 
istiqamətdə yeni investisiyalara getmyəcək, əvəzində qızıla və səhm bazarına yatırımlara 
üstünlük verəcək.       

Fondun vəsaitin idarə olunmasında əldə etdiyi gəlirlər ötən illə müqayisə kəskin azalacaq və 
ilin sonuna ən yaxşı halda 0% ətrafında gözlənilir. 

Ümumilikdə ilin sonuna Fondun aktivlərində  5-8 % eniş gözlənilir ki, bu da əsasən neftin 
qiymətinin büdcədə hesablanan səviyyədən az olması, habelə səhmlərin və əmlakın 
dəyərsizləşməsi ilə bağlı olacaq.

Bu baxımdan Fitch reytinq agentliyi daha sərt mövqedədir. Belə ki, agentliyin  açıqlamasına 
görə, Azərbaycanın xarici aktivləri (Neft Fondu və Mərkəzi Bank) 2020-ci ilin sonuna 38.3 
milyard dollara qədər azalacaq.   2019-cu ilin sonuna bu göstərici 49.5 milyard USD, 2020-ci 
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ilin I yarısında isə 49.7 milyard USD olub. Xarici ehtiyatlarımızın 38.3 milyard USD-yə düşməsi 
üçün Neft Fondunu aktivləri ən azı 7-8 milyard USD azalmalıdır.  71

3.4. Dövlət büdcəsinə transfertlər 

Dövlət Neft Fondundan büdcəyə transfert praktikası başlanğıcını 2003-cü ildən götürür. 1999-
cu ilin sonunda yaranan və tranzaksiyalarını 2001-2002-ci illərdən başlayaraq həyata keçirən 
Neft Fondunun bu dövr ərzində dövlət büdcəsi ilə birbaşa əlaqəliliyi yox idi. Büdcəyə 
transfertlərin başlanğıcı məhz neft gəlirlərinin kəskin artımı və hökumətin daxili bazarda 
xərcləmələrə, habelə istehlakla yanaşı böyük həcmli dövlət investisiyalarina üstünlük verməyi ilə 
izah edilir. Fondun transfert vasitəsilə dövlət büdcəsində ən yüksək payı 2013-cü ilə təsadüf edir 
– 58.2%. 2020-ci il üçün nəzərdə tutulan transfertin məbləği 11350 mln. AZN. nəzərdə 
tutulmuşdu. Büdcəyə dəyişikliklərdən sonra bu məbləğ 850 mln. man. artaraq 12.200 mln.man 
oldu ki, bu da ARDNF-in ümumi xərclərinin 98.3 %-i deməkdir.

Cari ilin ilk 6 ayı ərzində Fond  büdcəyə 5 675.0 milyon AZN transfert edib ki, bu da planın  
tən yarısı deməkdir. Ayrı-ayrı aylarda transferin məbləği fərqli olub, manatın məzənnəsinin 
sabitliyini qoruyub saxlamaq üçün bəzi ajiotaj olan dövrlərdə Fond orta göstəricidən daha yüksək 
transfer etməyə məcbur olub.

  Hazırda Fondun dövlət büdcəsinə transferi ilə bağlı baş verə biləcək hər hansı mümkün 
dəyişiklik bütövlükdə ölkənin fiskal vəziyətindən və hökumətn pandemiya ilə bağlı 
davranışından asılıdır. Bu ana qədər müşahidə edilən davranış isə onu deməyə əsas verir ki, 
hökumət mümkün qədər izafi xərcləməyə getməməyə üstünlük verir, pandemiya çərçivəsində 
planlaşdırılmış məbləğin belə xərclənməsinə maksimum qənaət edir. Bu yanaşma ilə hadisələrin 
sonrakı gedişi vəhdət təşkil etməyə də bilər. Belə ki, karantin dövrünün uzadılması, iqtisadi 
fəaliyyətin azalması hökuməti son anda bu davranışı dəyişməyə vadar edə bilər.             

3.5. Fondun valyuta satışı

Fondun dövlət büdcəsinə böyük məbləğdə transfert praktikası eyni zamanda ən azından 2 
makroiqtisadi funksiyanı yerinə yetirir. 

1. Büdcə xərcləmələrinin təxminən yarısını qarşılamaqla transfer neft qiymətlərinin 
volatilliyini büdcə üçün təsirli dərəcədə yumşaldır, neqativ zərbələri öz üzərinə 
götürməklə faktiki olaraq fiskal stabilliyi təmin edir;

2. Bazara stabil olaraq valyuta təklif etməklə, il ərzində vaxtaşırı yaranan izafi tələbi 
müvafiq təkliflə tarazlaşdırır və bununla da manatn məzənnəsinin yumşaq 
devalvasiyasının qarşısını alır.  
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İlk baxışdan pozitiv görünən bu funksiyalar əslində özündə çox ciddi uzunmüddətli neqativ 
risklər daşıyır. Neft Fondunun bu imkanı makroiqtisadi riskləri düzgün dəyərləndirib, müvafiq 
əks addımlar atmaq əvəzinə hökuməti inzibati addımlar ataraq iqtisadiyyatı bazar prinsilərindən 
daha da uzaqlaşdırmağa sövq edir. Həm fiskal, həm monetar sahələrdə bazar iqtisadiyyatının 
fövqəlgücü sayılan tələb-təklif tarazlığı dövlətlə bazar “oyunçuları” arasında yox, dövlətin özü 
özü ilə həyata keçirir. Əgər bazarda yeganə valyuta satıcısı Neft Fondudursa, maqkroiqtisadi 
tarazlığı inzibati yollarla idarə etmək çox rahat olur. Bir tərəfdən Fond valyuta satışını təmin edir, 
başqa tərəfdən Mərkəsi Bank hərracda iştirak edən valyuta almaq istəyən kommersiya banklarını 
da selektiv yolla tənzimləyir və tələbatı nəzarət altında saxlayır. Şübhə yoxdur ki, manatın 
məzənnəsinin bu cür idarə edilməsi qısamüddətli prespektivdə məzənnə ilə bağlı riskləri 
minimuma endirir, onu idarə etmək xeyli asanlaşır. Amma bu praktika adi intervensiyadan xeyli 
fərqlidir, çünki məzənnəni idarə etmək üçün bütün rıçaqlar hökumətin öz əlində cəmlənib. 
Beləliklə tədricən bazar siqnalları nəzərə alınmırsa, iqtisadiyyat əyri güzgüdə görünür və bu 
praktika nə qədər uzun davam edərsə, effektiv makroiqtisadi tənzimləməyə keçid bir o qədər ağır 
olur. Təəssüf ki, öncə qəbul edilmiş fiskal qayda da bu çevrəni qıra bilmir.

2020-cu ilin ilk 6 ayı ərzində Fondun hərracda valyuta satışının məbləği: 

Mənbə: Dövlət Neft Fondunun valyuta satışı üzrə aylıq məlumatları

Aylar

Valyuta satışının aylıq həcmi, milyon ABŞ dolları

2017 2018 2019 2020

Yanvar 285 299.1 634.9 300.2

Fevral 258.4 364.1 316.2 543.4

Mart 250 647 600.5 1,928.30

Aprel 220.8 802.6 423.7 531.1

May 300.3 422.7 352.4 334

İyun 373.2 439 315.9 373.2

İyul 253.2 536.6 434.9  

Avqust 292.6 733.7 815.4  

Sentyabr 252.2 394.8 618.95  

Oktyabr 318.7 489.6 654.85  

Noyabr 208.9 654.1 539.81  

Dekabr 584.8 677.1 886.35  

CƏMİ 3598.1 6460.4 6593.86 4010.2
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Göründüyü kimi, aylar üzrə ən böyük yük mart ayına düşür ki, bu da ölkədə faktiki olaraq 
pandemiyanın başlanğıcıdır.

“Fitch” agentliyinin məlumatına görə son dövrdə Fondun hərracda valyuta satışının həcmi 
onun illik planlaması ilə proporsional deyil. Bütövlükdə 2020-ci ilə planlanmış 6.7 mlrd. dol-ın 
artıq 4.1 mlrd. dol. satılaraq manat ifadəsində dövlət büdcəsinə transfer edilib. Və həmin 
məbləğin 2.5 mlrd.–ı mart-aprel aylarında satılıb. Çox böyük risk var ki, ilin qalan hissəsində bu 
temp davam etsin və beləliklə, Fond illik proqnozdan daha çox valyuta satıb büdcəyə transfert 
etsin.   72

Praktika göstərir ki, adətən bu və ya digər səbəblərdən bazarda mövcud olan ajiotaj dövrlərdə 
valyutaya tələb kəskin artır. Fond bunu həmin dövrdə hərraca çıxarılan valyutanın həcmini 
artırmaqla həll edir. Pandemiya ilə əlaqədar özəllik ondan ibarətdir ki, digər böhranlardan fərqli 
olaraq, bütün dünyada olduğu kimi eyni zamanda həm tələb, həm də təklif azalır. 
Məhdudlaşdırıcı addımlar, iqtisadi fəaliyyətin, xüsusən də xidmətlə bağlı fəaliyyət minimuma 
endirildiyindən xarici valyutaya tələb də azalır. Amma, neft qiymətlərinin kəskin düşməsi bazar 
iştirakçılarında baş verə biləcək devalvasiya xofu yaratdığından, valyuta alışına tələbat artır.

Hökumət, hələ 2015-ci il ikiqat devalvasiyanın mənfi təsirlərindən tam qurtulmamış yeni 
devalvasiyaya hələ ki, getmək fikrində vaz keçir. Aydın məsələdir ki, hökumət pilləli 
devalvasiyanı iqnor edirsə, yaxın zamanlarda manatın məzənnəsinin aşağı salınmasına qərar 
verməli olacaq. Bu isə neftin qiymətinin il ərzindəki səviyyəsindən, tədiyyə balansının 
vəziyyətindən və sosial-iqtisadi situasiyadan asılı olacaq.
       

3.6. Fondun birbaşa maliyyələşdirdiyi strateji layihələr

Neft fondu 2019-cu ildən başlayaraq məcburi köçkünlərin məskunlaşdırılması tədbirlərindən 
başqa hər hansı digər layihələri birbaşa maliyyələşdirmir. 2020-ci ildə hər hansı bir layihənin 
maliyyələşdirilməsi Fondun büdcəsndə əksini tapmayıb. Qeyd edək ki, bütövlükdə 2002-cü ildən 
başlayaraq maliyyələşdirilmiş layihələrə Fond bütövlükdə 20 mlrd. dollara yaxın vəsait sərf 
edib.  Çox böyük ehtimalla Fond yaxın perspektivdə bu tip strateji layihələrin birbaşa 
maliyyələşdirilməsinə vəsait ayırmayacaq. İstisna olaraq, ehtiyac yaranarsa, neft-qaz sektorunun 
inkişaf layihələri çərçivəsində SOCAR-ın və dövlətin payının maliyyələşdirilməsi nəzərdən 
keçirilə bilər.  O ki, qaldı  məcbur köçkünlərin sosial-iqtisadi inkişafına yönələn xərclər, burada 
Fond özünün əsas missiyası kimi fəaliyyətini davam etdirəcək. 

Fondun strateji layihələrin birbaşa maliyyələşdirməsinin dayandırması bir neçə səbəblə bağlı 
ola bilər. Əsas səbəb kimi, 2015-ci ildən başlayaraq neft gəlirlərinin artım dinamikasının 
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səngiməsi, Fondun aktivlərinin kəskin azalmasının qarşısının alınması və gələcək nəsillər üçün 
müəyyən məbləğdə vəsaitin saxlanıb (təxminən ÜDM-in 90% civarında), tarazlığının 
qorunmasıdır.     

3.7. Fondun əsasnamə və qaydalarında gözlənilən  dəyişikliklər, və ya   iqtisadiyyatın 
stimullaşdırmasına töhfə  

 Yarandığı andan indiyə qədər 20 il ərzində Fondun fəaliiyətinin tənzimlənməsində də bir neçə 
ciddi dəyişiklik baş verib. 

Bunlar aşağıdakılardır: 
2001 - Valyuta vəsaitlərinin saxlanılması, yerləşdirilməsi və idarə edilməsi haqqında 

Qaydalar təsdiq edildi;
2003-  Dövlət büdcəsinə ilk transfert həyata keçirildi;
2011- “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun valyuta vəsaitlərinin saxlanılması, 

yerləşdirilməsi və idarə edilməsi haqqında Qaydalar”a dəyişikliklər haqda 519 nömrəli Fərman 
ımzalandı. Bununla səhmlərə, qızıla, daşınmaz əmlaka və digər, daha yumşaq valyutalarda 
aktivlərin yerləşdirilməsinə, start verildi.

Göründüyü kimi, hökumət Fondun fəaliyyəti və investisiya siyasətinin dəyişdirilməsi ilə bağlı 
mövqeyi konservativdir.     

  Böyük ehtimalla, Fond bu yanaşmanı pandemiya dövründə də davam etdirəcək və yaxın 
zamanda onun fəaliyyəti və idarəetməsi ilə bağlı hər hansı dəyişiklik gözlənilmir.  

3.8. Pandemiya dövründə Fondun hesabatlılıq və şəffaflıq siyasəti və perspektivlər

2003-cü ildə, ilk ölkələr sırasında MHŞT-ə (EİTİ) qoşulan Azərbaycan hökuməti 2004-cü 
ildən başlayaraq yarımillik və illik hesabatları hazırlamış, MHŞT tarixində ilk olaraq tamhüquqlü 
üzv statusunu qazanmış, sonrakı dövrdə vətəndaş cəmiyyətinin ölkədə fəaliyyəti ilə bağlı 
yaranmış problemləri fonunda 2017-ci ildə bu təşəbbüsü tərk etməyə məcbur olmuşdur. 

MHŞT-ni tərk etdikdən sonra 5 aprel 2017-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Fərmanı ilə Hasilat Sənayesində Şəffaflıq üzrə Komissiya yaradılmış və Komissiyanın sədrliyi 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) icraçı direktoruna (MHŞT dövründə 
hökumət komissiyasının və Çoxtərəfli Qrupun sədri) həvalə edilmişdi. Komissiyaya həmçinin 5 
aidiyyəti hökumət qurumunun nazir müavinləri səviyyəsində məsul şəxsləri daxil edilmişdi   ).73

MHŞT-nı tərk etdikdən sonra Azərbaycan 3 hesabatını hazırlayıb. Hələ pandemiya 
başlamamış, ötən ilin sonunda Fondun rəhbərliyində edilmiş dəyişikliklər, habelə Komissiyanın 
üzvlərinin bir qisminin digər vəzifələrə keçməyi ilə əlaqədar, onu tərk etməsi şəffaflıq 
hesabatlarının hazırlanması işini ləngitdi. 
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Prezidentin 28 iyul 2020-ci il Hasilat sənayasində şəffaflıq üzrə hesabatlılığın tətbiqi ilə bağlı 
tədbirlər haqqında fərmanı ilə  HSŞ üzrə hesabatlılığın təmin edilməsi Dövlət Statistika 
Komitəsinə həvalə edilib.      74

Hökumət bu dəyişikliyi HSŞ-nin qlobal səviyyədə yeni- sistematik məlumat açıqlığı (EİTİ 
mainstreaming) fazasına daxil olması ilə əlaqələndirir. Bu mərhələdə, artıq hesabatlılıq onlayn 
dataların bir portalda sistematik olaraq yenilənməsi ilə davam edəcək ki, bu da onun təbirincə 
əsasən texniki xarakter daşıyır.

 Azərbaycan hökuməti 17 ildən artıqdır ki, hasilat sənayesində şəffaflığı məhz Neft Fondu 
tərəfindən həyata keçirirdi və bu da müəyyən mənada simvolik xarakter daşıyırdı. Fond isə öz 
növbəsində digər aidiyyəti qurumlarla müqayisədə bu işə ən layiqli təşkilat idi. Yarandığı andan 
yeni qurum kimi şəffaflığı prioritet istiqamət sayan Neft Fondu həm də bir ənənə yaramışdı. 
Demək olar ki, yeganə dövlət qurumu kimi ictimaiyyətlə dialoq rejimində fəaliyyət göstərən 
bəlkə də yeganə təşkilat idi. Statistika Komitəsi bu missiyanı həmin templə davam edə 
biləcəkmi, böyük sualdır.        

 Priotetlərin düzgün müəyyənlişdirilməsi böhran dövründə adi halda olduğundan daha 
vacibdir. Qlobal səviyyədə məhz pandemiya dövründə şəffaflıq və hesabatlılığın ölkə 
ictimaiyyəti üçün daha çox önəm daşıdığı son zamanlar tez-tez müzakirə olunan məslələrdəndir. 
Neft Fondu qeyd edilidiyi kimi, yarandığı andan bu istiqamətdə ölkədə fəaliyyət göstərən dövlət 
qurumları üçün müəyyən mənada örnək olmişdur. Fondun həm öz fəaliyyəti ilə bağlı geniş və 
əlçatan məlumatlandırma siyasəti, həm də vətəndaş cəmiyyəti qurumları ilə çoxtərəfli qrup 
formatında qərar qəbul etmə praktikası bu sahədə yaxın keçmişin məhdud sayda uğurlarından 
sayıla bilər. Bu ənənin tədricən əriməsi təhlükəsi ilk növbədə hökumətin özünü narahat etməlidir.  

Fondun fəaliyyətinə ictimai nəzarətinə gəlincə, bu məsələ pandemiya dövründə daha da 
aktuallaşır. Fondun müşahidə şurasında ictimaiyyətin təmsilçiliyi zərurəti həmişə vətəndaş 
cəmiyyətinin əsas çağırışlarından olub. Hazırda bu istiqamətdə real addımların atılması, Neft 
Fondunun müşahidə şurasında ictimaiyyətin nümayəndəsinin təmsilçiliyini təmin etmək Fondun 
rəhbərliyinə, habelə hökumətin bir neçəil öncə başladığı sosial-iqtisadi islahatlara etibarlılığı 
yüksəltməyə xidmət edərdi.       

4. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin fəaliyyətinə təsirlər

COVID-19 pandemiyasının dünya iqtisadiyyatında təsirlərindən biri də neftin qiymətinin 
kəskin ucuzlaşması oldu. İqtisadi aktivliyin azalması fonunda neft tələbatın kəskin azalması 
transmilli və milli neft şirkətlərinin gəlirlərinin kəskin azalmasını şərtləndirdi. Ünya bazarlarında 
neftin ucuzlaşması həm neftdən asılı olan Azərbacan iqtisadiyyatını, həm də ölkənin neft 
sektorunu təmsil edən Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətini (SOCAR) çətin duruma 

 https://president.az/articles/4012474
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saldı. Gəlirləri əsasən xam neftin satışı hesabına formalaşan SOCAR üçün neftin ucuzlaşması 
onun gəlirlərinin kəskin azalmasına səbəb olub.

SOCAR Azərbaycanın ən böyük şirkəti və vergiödəyicisidir. 2018-ci ilin sonuna işçilərinin 
sayı 51125 nəfərə çatıb . Şirkət ötən il ümumilikdə dövlət büdcəsinə 1448571.3 min manat, 75

Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna 173.641 min manat vəsait ödəyib . Ümumi vergi gəlirlərində 76

SOCAR-ın vergi ödənişlərinin payı 18.9% təşkil edir . 2019-ci ildə dövlət mülkiyyətində olan 77

vergi ödəyiciləri üzrə daxil olmuş vergi və digər icbari ödənişlərin 76.4%-i SOCAR-ın payına 
düşüb. 

Azərbaycanda neft və qaz hasilatı sənayesində dövlətin iştirakı SOCAR vasitəsilə həyata 
keçirilir. SOCAR əsasən Azərbaycan Respublikasının ərazisində hasilat, daşınma və emal 
fəaliyyət ilə məşğul olan Azərbaycanın şaquli inteqrasiya olunmuş milli neft və qaz şirkətidir. 
Dövlət SOCAR-da 100% iştirak payına malikdir. SOCAR həmçinin Azəri-Çıraq-Günəşli (AÇG) 
yataqlarında hasil olunan neftin əsas ixrac marşrutu olan BTC Boru Kəməri, həmçinin AÇG və 
Şahdəniz yataqlarında hasil olunan neftin əsas ixrac marşrutu olan CQBK daxil olmaqla AÇG və 
Şahdəniz HPBS-ləri və bir sıra beynəlxalq boru kəmərlərində əhəmiyyətli paya malikdir. 

SOCAR-ın istehsalı etdiyi neft emalı məhsulları daha çox daxili bazara hədəflənib. 2009-ci 
ildə neft məhsullarının 43.4%-ni ixrac etdiyi halda 2018-cı ildə ixracın payı 18%-ı düşüb. 2019-
ci ildə aktivlərinin həcmi 65.4 milyard AZN, ümumi gəlirləri isə 83.8 milyard AZN olub. 
Gəlirlərin 61%-i xam neftin, 26,5%-i neft məhsullarının, 4.7%-i neft-kimya məhsullarının, 4.9%-
i təbii qazın satışı hesabına formalaşıb. Şirkət gəlirlərin əsas hissəsini İsveçrədəki fəaliyyət 
nəticəsində əldə edib. Şirkətin İsveçrədə yaratdığı SOCAR Trading və SOCAR Energy 
Switzerland şirkələri vasitəsilə 2019-ci ildə 63.7 milyard manat gəliri olub ki, bu da həmin il 
üzrə konsolidəedilmiş gəlirlərin 76%-ni təşkil edib. Ümumi gəlirlərin cəmisi 7.3%-i 
Azərbaycanda formalaşıb .  78

Azərbaycanda orta hesabla neft hasilatının 18-20%-i, qaz hasilatının isə 19-24%-i SOCAR-ın 
payına düşür. Ancaq son illər ölkə üzrə neft hasilatında SOCAR-ın payının artması, qaz 
hasilatında isə azalması müşahidə edilir. Bunun səbəbi ölkə üzrə neft hasilatının azalması, qaz 
hasilatının isə əhəmiyyətli dərəcədə artmasıdır. . 79

SOCAR-ın 2019-cu ilin sonuna borc öhdəlikləri 11,4 milyard dollar təşkil edib. Borc cəlbi 
2020-ci ildə də davam edib. SOCAR 2020-ci ilin yanvar-may aylarında bir neçə yerli və 

 Davamlı Inkisaf üzrə Illik Hesabat, 201875

 h3p://www.socar.az/socar/az/news-and-media/news-archives/news-archives/2020/0276

  “Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanun 77

layihəsinə və dövlət büdcəsinin icrasına dair illik hesabata  Azərbaycan Respublikası  Hesablama Palatasının Rəyi, 
Bakı, 2020

 SOCAR-ın 2019-cu l üzrə maliyyə hesabaW. - h3p://www.socar.az/socar/assets/documents/az/socar-financial-78

reports/Maliyy%C9%99%20hesabatlar%C4%B1%202019.pdf

 SOCAR-ın dövlət və onun qurumları ilə maliyyə münasibətlərinin tənzimlənməsi. Bakı, 2020, Xəzər Bilik Mərkəzi79
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beynəlxalq banklardan ümumi məbləği 1 milyard 71 milyon manat olan yeni uzunmüddətli və 
qısamüddətli kreditlər cəlb edib, 1 milyard 82 milyon manat isə ödəyib.80

4.1. Pandemiya dövründə SOCAR-ın fəaliyyəti

Pandemiyanın SOCAR-ın fəaliyyətinə təsirini minimuma endirmək üçün şirkət prezidentinin 
22 Aprel 2020-ci il tarixli, SOCAR201000030300040020A00079 saylı Əmri  ilə Koronavirus 81

(COVID-19) pandemiyası ilə mübarizə çərçivəsində Biznesin Davamlılığının təminatı üzrə 
Proqram təsdiq edilib. Proqramın məqsədi SOCAR-ın əməkdaşları arasında COVİD-19 
virusunun yayılmasının qarşısının alınması və onların əmək şəraitinin müvafiq qaydada 
uyğunlaşdırılmasıdır. Proqram əsas diqqəti işçilərin sağlamlığının qorunmasına, gigiyenik 
qaydalara əməl olunmasına və işçilərin mütəmadi olaraq COVID-19 sınağında keçiriməsini 
nəzərdə tutur. 

SOCAR və onun strukturları tərəfindən müxtəli vaxtlarda ölkə prezidentinin 2020-ci il 19 
mart tarixli Fərmanı ilə yaradılmış Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna vəsait köçürülüb. 
SOCAR-a daxil olan “Azəriqaz” İstehsalat Birliyinin strateji rəhbərlərin bir aylıq vəzifə 
əməkhaqqının 50%-i miqdarında (ümumilikdə 180636 manat) vəsait köçürüblər . Bundan başqa 82

“Azəriqaz Layihə İnşaat” QSC 10 min manat, “Təmiz Qaz” QSC 10 min manat , “SOCAR 83

Petroleum” QSC 250 min manat , SOCAR AQŞ  1.5 milyon manat köçürüblər. 84 85

SOCAR nəzdində olan «SOCAR Polymer Invesment» MMC iyulun 9-da daxili bazar üçün 
200 milyon dollar məbləğdə istiqraz buraxıb və istiqrazların yerləşdirilməsində yalnız banklar 
iştirak edib. Emissiya şərtlərinə görə, «SOCAR Polymer»in istiqrazları dollarda, 5 il müddətinə, 
illik 5% gəlirliliklə buraxılıb. İstiqrazlar üzrə faizlər rübdə bir dəfə ödəniləcək. «SOCAR 
Polymer»in istiqrazlarının satışı üzrə məsləhəti «PAŞA Bank» ASC verib. Ümumilikdə 
istiqrazlar 8 banka satılıb. Bunlar Azərbaycan Beynəlxalq Bankı, Xalq Bank, Bank of Baku, 
Bank Respublika, Kapital Bank, Rabitə Bank, Ziraat Bank və PAŞA Bankdır. Hələlik yalnız 
Beynəlxalq Bank aldığı istiqrazların həcmini açıqlayıb – 65 milyon dollar.   «SOCAR Polymer» 

 h3p://www.socar.az/1/Maliyy%C9%99%20hesabatlar%C4%B1%202019.pdf80

 http://www.socar.az/socar/assets/documents/az/socar-standards/81

Biznesin%20Davaml%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1n%20t%C9%99minat%C4%B1%20%C3%
BCzr%C9%99%20Proqram%C4%B1n%C4%B1n%20t%C9%99sdiq%20edilm%C9%99si%20bar%C9%99d%C9%
99.pdf

 h3ps://report.az/energeHka/azeriqaz-koronavirusla-mubarizeye-180-636-manat-destek-oldu/82

 h3ps://report.az/energeHka/azeriqaz-dan-koronavirusla-mubarizeye-20-min-manat/83

 h3ps://report.az/energeHka/socar-petroleum-koronavirusla-mubarizeye-250-min-manat-iane-edib/84
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istiqrazların satışından əldə edilən vəsait hesabına   «Qazprombank» SC-dən aldığı kreditin bir 
hissəsini qaytaracaq.86

21 yanvar 2020-ci tarixində SOCAR 65 milyon AZN (38 milyon USD) məbləğində ödənişlə 
SOCAR Energy Georgia-da 16,3% səhm alıb. Nəticədə Qrupun SOCAR Energy Georgia-da 
nəzarət səhm payı 75,5%-dən 91,8%-ə yüksəlib .87

Dünya bazarlarında neftin ucuzlaşmasına rəğmən SOCAR-ın beynəlxalq kredit reytinqində 
ciddi pisləşmə qeydə alınmayıb. Yeganə olaraq Fitch Raiting Agentliyi 2020-ci il aprel ayının 
17-dəki açıqlamasında dövlət şirkətinin reytinqi ilə bağlı proqnozu “sabit”dən “neqativ”ə 
endirilib. Emitentin Uzumüddətli Defolt Reytinqi (Long-Term Issuer Default Rating - IDR) və 
təminatsız reytinqi isə “BB+” səviyyəsində dəyişməz qalıb . SOCAR dövlət şirkəti olduğundan 88

onun reytinqi ölkənin ümumi reytinqinə uyğunlaşdırılır. Agentlik hesab edir ki, SOCAR-ın 
avtonom kredit reytinqi (standalone credit profile -SCP) "b+" səviyyəsində qiymətləndirilir və 
2020-2021-ci ildə COVİD-19 pandemiyasından qaynaqlanan dünya bazarlarında neftin 
uzuclaşması  şirkətin leverec ehtiyatını məhdudlaşdırır. SCP-nin gələcəkdə pisləşməkdə davam 
etməsi SOCAR-ın reytinqinə mənfi təsir göstərə bilər. Agentliyin hesabatına görə, ölkənin 
reytinqinin aşağı salınması, dövlət dəstəyinin azaldılması şirkətin də reytinqinə neqativ təsir 
göstərə bilər. Fitch Raiting Agentliyi 2020-ci il yanvar ayının 28-dəki qiymətləndirməsində 
SOCAR-ın ümumi reytinqini BB+ saxlamaqla proqnozu da “sabit” saxlamışdı . Həmin dövrdə 89

dünya bazarlarında neftin qiyməti 60 dollardan da yüksək idi.
Moody`s reytinq şirkəti son dəfə ilin əvvəlində yanvarın 22-də SOCAR-ın reytinqə baxıb və 

ölkənin reytinqi (Ba2) səviyyəsində saxlayıb. Pandemiyanın dünya bazarlarına neqativ təsir 
etdiyi dövrə düşmədiyindən qiymətləndirmənin nəticəsində pisləşmə baş verməyib . SOCAR 90

2017-ci ildən bəri “Standard and Poors” Reytinq Agentliyinin xidmətindən istifadə etmir. 

4.2. Pandemiyanın SOCAR-ın fəaliyyətinə təsirini 
azaltmaq üçün dövlət dəstəyi

Pandemiyanın ölkə iqtisadiyyatına vurduğu zərəri minimuma endirmək üçün ölkə preidenti 
tərəfindən 19 mart 2020-ci il tarixində “Koronavirus (COVID-19) pandemiyasının və bundan 

 h3ps://fed.az/az/birja/dovlet-sirkeH-sakitce-200-milyon-isHqraz-buraxdi-yalniz-banklara-satdi-84435?86

hclid=IwAR0k-oGZ0yW82hZjxCsJ1dkv3ozMf80mJCbu_M0lLfILTJZCqjVY4ZZzE00

 h3p://www.socar.az/1/Maliyy%C9%99%20hesabatlar%C4%B1%202019.pdf87

 h3ps://www.fitchraHngs.com/research/corporate-finance/fitch-revises-azerbaijan-socar-outlook-to-negaHve-88

affirms-at-bb-17-04-2020

 h3ps://www.fitchraHngs.com/research/corporate-finance/fitch-affirms-azerbaijan-socar-at-bb-outlook-89

stable-28-01-2020
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PR_414808

Avrasiya Bilik Mərkəzi

https://fed.az/az/birja/dovlet-sirketi-sakitce-200-milyon-istiqraz-buraxdi-yalniz-banklara-satdi-84435?fbclid=IwAR0k-oGZ0yW82hZjxCsJ1dkv3ozMf80mJCbu_M0lLfILTJZCqjVY4ZZzE00
https://fed.az/az/birja/dovlet-sirketi-sakitce-200-milyon-istiqraz-buraxdi-yalniz-banklara-satdi-84435?fbclid=IwAR0k-oGZ0yW82hZjxCsJ1dkv3ozMf80mJCbu_M0lLfILTJZCqjVY4ZZzE00
https://fed.az/az/birja/dovlet-sirketi-sakitce-200-milyon-istiqraz-buraxdi-yalniz-banklara-satdi-84435?fbclid=IwAR0k-oGZ0yW82hZjxCsJ1dkv3ozMf80mJCbu_M0lLfILTJZCqjVY4ZZzE00
https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/fitch-affirms-azerbaijan-socar-at-bb-outlook-stable-28-01-2020
https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/fitch-affirms-azerbaijan-socar-at-bb-outlook-stable-28-01-2020
https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/fitch-affirms-azerbaijan-socar-at-bb-outlook-stable-28-01-2020
https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/fitch-revises-azerbaijan-socar-outlook-to-negative-affirms-at-bb-17-04-2020
https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/fitch-revises-azerbaijan-socar-outlook-to-negative-affirms-at-bb-17-04-2020
https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/fitch-revises-azerbaijan-socar-outlook-to-negative-affirms-at-bb-17-04-2020
http://www.socar.az/1/Maliyy%25C9%2599%2520hesabatlar%25C4%25B1%25202019.pdf
https://www.moodys.com/research/Moodys-announces-completion-of-a-periodic-review-of-ratings-of--PR_414808
https://www.moodys.com/research/Moodys-announces-completion-of-a-periodic-review-of-ratings-of--PR_414808
https://www.moodys.com/research/Moodys-announces-completion-of-a-periodic-review-of-ratings-of--PR_414808


67

irəli gələrək dünya enerji və səhm bazarlarında baş verən kəskin dalğalanmaların Azərbaycan 
Respublikasının iqtisadiyyatına, makroiqtisadi sabitliyə, ölkədə məşğulluq məsələlərinə və 
sahibkarlıq subyektlərinə mənfi təsirinin azaldılması ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında” 
Sərəncam  imzalanır. Sərəncam 2020-ci il dövlət büdcəsindən Nazirlər Kabinetinə 1 milyard 91

manat ayrılması nəzərdə tutulsa da, bu vəsait özəl sektorda fəalliyyət göstərən hüquqi şəxslərin 
və sahibkarlıq fəaliyyətini hüquqi şəxs yaratmadan həyata keçirən fiziki şəxslərə şamil edilib. 
Pandemiyanın ilk mərhələsində dövlət şirkətləri, o cümlədən SOCAR dövlətdən ciddi maliyyə 
dəstəyi almayıb. Ancaq ilin ikinci yarısında hökumət 2020-ci ilin dövlət büdcəsində etdiyi 
dəyişiklikdə SOCAR-a dəymiş zərərin azaldılması istiqamətində addım atıb. Yeni dəyişikliyə  92

əsasən, SOCAR-ın 2020-ci il üzrə dövlət büdcəsi qarşısındakı vergi ödənişləri öhdədliyi 14.5% 
və ya 210 milyon manat azaldılaraq 1240 milyon manata endirilib. “Azərbaycan Respublikasının 
2020-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasınını Qanun layihəsinə dair İzahatda  azalmanın səbəbi 
kimi xam neftin ixrac qiymətinin təsdiq edilmiş dövlət büdcəsi ücün nəzərdə tutulduğu 
qiymətdən (55 USD) 20 ABŞ dolları az götürülməsi, OPEK+ sazişi üzrə hasilat həcmlərinin 
azalması, habelə koronavirus (COVİD-19) pandemiyası ilə əlaqədar ölkə daxilində neft 
məhsullarına tələbatın azalması göstərilir. 

Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı  ilə SOCAR-ın adı “Azərbaycan Respublikasının 93

ərazisində elan edilmiş xüsusi karantin dövründə rəhbərləri və zəruri halda işçiləri işə cəlb edilən 
dövlət orqanlarının və qurumlarının Siyahısı”na daxil edilib. Bu o deməkdir ki, sərt karantin 
dövründə bu şirkətə işləməyə icazə verilib.

Dövlət tərəfindən SOCAR-a hər il müxtəlif məqsədlərlə edilən digər dəstəyi pandemiya ilə 
əlaqələndirmək düzgün olmaz. Belə ki, 2020-ci ilin birinci yarısında SOCAR-ın əlavə ödənilmiş 
səhm kapitalı hökumət tərəfindən 40 milyon AZN məbləğində artırılmış və əlavə olaraq 62 
milyon manat məbləğində nizamnamə kapitalına qoyuluşlar olub .  Bundan başqa bir sıra ərazi 94

vahidlərinin qazlaşdırılması üçün şirkətə dövlət büdcəsindən təxminən 29 milyon manat 
həcmində vəsait ayrılıb . 95

4.3. Pandemiyanın SOCAR-ın fəaliyyətinə neqativ təsiri

Maliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Dövlət Neft Fondu və SOCAR arasında imzalanmış 
SOCAR-ın Şahdəniz, Cənubi Qafqaz Boru Kəməri (CQBK) və Cənub Qaz Dəhlizi layihələri üzrə 

 h3p://www.e-qanun.az/framework/4479191

 h3p://www.maliyye.gov.az/scripts/pdts/web/viewer.html?file=/uploads/news_files/5f2486962c071.pdf 92

 h3p://www.e-qanun.az/framework/4483193

 h3p://www.socar.az/1/Maliyy%C9%99%20hesabatlar%C4%B1%202019.pdf94

 h3p://www.e-qanun.az/framework/4468495
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mənsub olduğu paylara düşən gəlirlərin idarə olunmasına dair Razılaşma Protokolunun icrasına 
uyğun olaraq, 2020-ci il ərzində SOCAR-a ödənişlər barədə məlumatlar aşağıdakı cədvəldə 
göstərilib .96

  (milyon ABŞ dolları ilə) 

Qeyd: Bu məlumatlar proqnoz xarakteri daşıyır və gələcəkdə layihə çərçivəsində faktiki hasilatı nəzərə 
alaraq dəyişə bilər. 

Cədvəldən göründüyü kimi, Şahdəniz və CQBK üzrə SOCAR-a ödəniləcək dividendlərin 
həcmi neftin qiymətindən asılı olaraq dəyişir. Neftin qiymətinin hər dəfə 10 dollar bahalaşması 
SOCAR-a çatacaq dividendləri 59.8 milyon dollar artırır. Ancaq Razılaşma Protokoluna əsasən, 
SOCAR-a çatacaq dividendin 55%-i şirkət tərəfindən Neft Fonduna ödənilir. Sonda qiymət 
artımından SOCAR-a qalan dividendin məbləği 26,9 milyon dollar bərabər olur. Məsələn, 2019-
cu ildə neftin orta qiyməti 64.2 dollar  olduğu halda, 2020-ci ilin I yarımilində 38 dollar  olub.  97 98

Bu isə o deməkdir ki, SOCAR-ın Şahdəniz və CQBK üzrə dividendləri 2019-cu illə müqayisədə 
ilin I yarısında 27 milyon dollar qədər azalıb.  

Pandemiya nəticəsində dünya bazarlarında neftin qiymətinin ucuzlaşması SOCAR-ın 
fəaliyyətinə neqativ təsir göstərib və bu təsirlər aşağıdakı şəkildə sistemləşdirmək olar.

a) Büdcə xərclərinin optimallaşdırılması (ixtisarı)

SOCAR-a edilməsi nəzərdə tutulan 
ödənişlərin mənbəyi

Neftin qiyməti, ABŞ 
dolları/barel

40$ 50$ 60$

SOCAR-a Şahdəniz payı üzrə ödəniləcək dividendlər 28.39 88.18 147.92 

SOCAR-a CQBK payı üzrə ödəniləcək dividendlər 47.30 47.30 47.30 

Şahdəniz və CQBK üzrə SOCAR-a ödəniləcək dividendlər, cəmi 75.69 135.48 195.22

SOCAR-dan ARDNF-yə gözlənilən ödənişlər (55%) 41.63 74.51 107.37 

 Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2020-ci il büdcəsinin layihəsi ilə bağlı Hesablama Palatasının 96

Rəyi. Bakı, 2019.  http://sai.gov.az/1/rey/72/

 Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı, h3ps://uploads.cbar.az/assets/00c0a7aa778232c5d5ee04f5e.pdf 97

 h3ps://president.az/arHcles/3949198
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Koronavirus (COVİD-19) pandemiyası çərçivəsində həyata keçirilən karantin tədbirlərinin 
SOCAR-ın maliyyə imkanlarına mənfi təsirini minimum endirmək üçün şirkət xərclərin 
azaldılmasına diqqəti artırıb. Xərclərin azaldılması siyasəti aşağıdakı istiqamətlərdə həyata 
keirilib.

• İşçilərə ödənilən vəsaitlərin azaldılması. 

Əmək haqqı xərclərinin azaldılmasını təmin etmək məqsədi ilə SOCAR tərəfindən 
Azərbaycan Neft və Qaz Sənayesi İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinə 
(ANQSİHİRK) müraciət olunaraq, SOCAR-da çalışan işçilərin səlahiyyətli nümayəndəsi kimi 
peşəkarlığa və xüsusi xidmətlərə, eləcə də aparıcı, məsul işçilərə və səlahiyyətə görə işçilərə 
təyin edilmiş aylıq əlavə ödəniş məbləğlərinin 1 iyul 2020-ci il tarixdən 50% azaldılması ilə 
bağlı münasibət bildirilməsi xahiş edilib. Komitə tərəfindən SOCAR-ın müraciətinə baxılıb və 
iyun ayının 22-də keçirilmiş iclasda aylıq əlavə ödəniş məbləğlərinin azaldılmasına razılıq 
verilib. Elə bununla bağlı SOCAR prezidenti Rövnəq Abdullayev 29 iyun 2020-ci il tarixində 
“ Ay l ı q ə l a v ə ö d ə n i ş l ə r i n m ə b l ə ğ l ə r i n ə y e n i d ə n b a x ı l m a s ı h a q q ı n d a ” 
SOCAR20100003030004002OA00109 saylı Əmr imzalayıb. 
Əmr əsasında SOCAR-ın 28 dekabr 2015-ci il tarixli SOCAR/15-1000/01/SM-04-000099 

nömrəli “Əməyin təşkili və normalaşdırılması sahəsində standartların təsdiq və tətbiq edilməsi” 
haqqında əmri ilə təsdiq edilmiş “Əməyin ödənişi üzrə işçi kateqoriyalarının idarə olunması 
(SOCARSS-010.2015)” standartına və “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətində 
işçilərin əməyinin ödənilməsi haqqında Əsasnamə”nin 19-cu Əlavəsinə əsasən, peşəkarlığa və 
xüsusi xidmətlərə, eləcə də aparıcı, məsul işçilərə və səlahiyyətə görə işçilərə təyin edilmiş aylıq 
əlavə ödənişlərin məbləğlərinin 01 iyul 2020-ci il tarixdən 50% azaldılması nəzərdə tutulur. 

SOCAR-ın İcitmai əlaqələr və təbdbirlərin təşkili idarəsinin rəis müavini İbrahim 
Əhmədov Modern.az-ın sorğusuna cavab olaraq , dünayada baş verən pandemiyanın şirkətin 99

gəlirlərinə mənfi təsirini təsdiq edib və bu səbəbdən əsas maaşların olduğu kimi saxlanılmaqla, 
maaşa əlavələrin 50 faiz azaldıldığını bildirib. 

• İşçilərin ixtisarı. 

SOCAR-ınn aprelin 30-u tarixində açıqladığı məlumatda qeyd edilir ki, hasilatın müvəqqəti 
məhdudlaşdırılması nəticəsində SOCAR-da sərbəstləşən işçilərin əksəriyyəti quyuların 
konservasiya işlərinə və avadanlıqların texniki xidmətinə cəlb olunacaqlar. Şirkətin açıqlamasına 
görə, sərbəstləşən işçilər isə Kadrların Ehtiyat Bazasına (KEB) daxil ediləcək, onların SOCAR-
ın müəssisə və təşkilatlarının siyahı tərkibində saxlanılması üçün əmək qanunvericiliyinin 
verdiyi imkanlar çərçivəsində tədbirlər görüləcək, şirkətdaxili vakansiyalar üzrə kənardan işə 
qəbulun dayandırılması və vakansiyaların KEB-də mövcud olan işçilər hesabına yerləşdirilməsi, 

 h3ps://modern.az/az/news/246442?99
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eləcə də işçilərin yenidən hazırlanması və yeni peşələrə yiyələnmələri üçün kadr hazırlığı 
mərkəzlərində təlimlərə cəlb olunması da nəzərdə tutulub . 100

SOCAR-ın 20 iyul 2020-ci il tarixli SOCAR202000030300040020A002018 saylı “Ştat 
vahidlərinin ixtisar edilməsi zərurəti ilə əlaqədar tədbirlərin görülməsi barədə” Əmri ilə şirkətin 
Təhlükəsizlik idarəsində ixtisarlara başlanıb. İdarənin 15 saylı komandasının tərkibində olan 4 
postun (“Azneft” İB-nin Neft Daşları NQÇİ) və 22 saylı komandasının tərkibində olan sutkalıq 2 
postun (“Azneft” İB-nin 28 May adına NQÇİ) bağlanılması qərara alınıb. Sutkalıq postun 
normativlərinə uyğun olaraq ləğv ediləcək postlar üzrə 15 saylı komanda üzrə 21 atıcı stat vahidi 
(4 post), 22 saylı komanda üzrə 10 atıcı stat vahidinin (2 post) ixtisar edilməsi zərurəti yaranıb. 

• Satınalma fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması

SOCAR-ın strukturuna daxil olan “Azəriqaz” İstehsalat Birliyi fors-major şəraitində icrada 
olan mal-material və xidmətlərin alqı-satqı müqavilələrinə yenidən baxılması barədə qərar verilib 
və nəticələri təsdiq edilməyən, eləcə də yeni elan edilən satınalma müsabiqələri təxirə salınıb. 
Birliyin açıqlamasına görə, yalnız qaz təchizatının davamlılığı, o cümlədən qəza-bərpa işlərinin 
operativ olaraq yerinə yetirilməsi üçün zəruri miqdarda mal-materiallar, iş və xidmətlər istisna 
olmaqla, digər təyinatlı alqı-satqı müqavilələrinin icrası dayandırılıb. Bu addım xərclərin 
optimallaşdırılması çərçivəsində atılıb . 101

 “OPEC plus” razılaşması üzrə Azərbaycanın yeni öhdəlikləri nəzərə alınmaqla, SOCAR da 
2020-ci ilin may ayından başlayaraq neft hasilatında həyata keçiriləcək müəyyən 
məhdudlaşdırmalar fonunda SOCAR-ın Satınalmalar Komitəsi 23 aprel 2020-ci il tarixli, 15 
saylı Protokolu tərtib edib. Protokola əsasən, Satınalmalar Komitəsinin qərarı əsasında bütün 
növ satınalma əməliyyatları dayandırılıb. Keçirilmiş satınalma müsabiqələri, o cümlədən, 
müsabiqədən kənar satınalma prosedurları üzrə satınalınma müqavilələrinin bağlanmasının 
mövcud qanunvericiliyin və şirkətdaxili normativ sənədlərin tələbləri nəzərə alınmaqla, qeyri-
müəyyən müddətə təxirə salınıb. Qərar həmçinin bağlanmış satınalma müqavilələrinin icrasının 
qarşı-tərəflərlə razılaşma əsasında qeyri müəyyən müddətə dayandırılmasını də nəzərdə tutur. 
Ancaq müstəsna hal olaraq, biznesin davamlılığının təmin edilməsi məqsədilə icrasının 
dayandırılması mümkün olmayan və ya məqsədəuyğun olmayan satınalma müqavilələrinin 
icrasının, eləcə də təxirəsalınmaz təlabatlar üzrə yeni müqavilələrin bağlanmasının Məsul 
qurumların (Baş ofisin Təchizat və Kapital qoyuluşları İdarələri) müsbət rəyi və nəzarəti altında 
sahə üzrə vitse-prezidentlə müvafiq qaydada razılaşdırılmaqla həyata keçirilə bilər.  

b) Neft hasilatının azalması

 h3ps://report.az/energeHka/socar-hazirda-iscilerin-kutlevi-ixHsari-gozlenilmir/100

 h3ps://report.az/energeHka/azeriqaz-da-saHnalmalar-opHmallasdirilir/101
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Dünya bazarlarında enerjidaşıyıcılırına tələbatın azalması OPEK+ ölkələrini hasilatlarını 
azaltmağa sövq etdi. Bu ilin fevral ayında ictimaiyyətə açıqlanan rəsmi məlumatda 2020-ci ildə 
SOCAR-ın 7.6 milyon ton neft, 7.2 milyard kubmetr qaz hasil etməyi planlaşdığı bildirilirdi . 102

Şirkət açıqlamasında bu il qaz hasilatını artırmağı, mövcud yataqların vəziyyətinə görə neft 
hasilatını isə azaltmağı planlaşdırdığını qeyd edib. 

Cari ilin aprel ayının 9-da OPEC+ formatında keçirilən iclasda 23 iştirakçı ölkədən biri olaraq 
Azərbaycan da üzərinə hasilatın könüllü azaldılması ilə bağlı öhdəliklər götürub .   Energetika 103

Nazirliyi tərəfindən hasilatın müvəqqəti azaldılması kvotalarının ölkədəki hasilatçılar arasında 
mütənasib şəkildə bölünməsi təklif edilib və təklifin icrasının təmin edilməsi Nazirlər 
Kabinetinin tapşırığı ilə SOCAR-a həvalə olunub. OPEC+ razılaşmasının şərtlərinə əsasən, 
2020-ci ilin may və iyun aylarında Azərbaycan üzrə gündəlik hasilat  554 min bareldən, iyul-
dekabr aylarında 587 min, 2021-ci ilin yanvar - 2022-ci ilin aprel ayları arasında isə 620 min 
bareldən yuxarı olmamalıdır.

Bu bölgüyə uyğun olaraq SOCAR-ın “Azneft” İstehsalat Birliyi may-iyun aylarında gündəlik 
hasilatı 17 min barel həcmində azaldaraq 100 min barel səviyyəsinə endirib. Sonrakı dövrlərdə 
tədricən artıraraq, 2020-ci ilin II yarısında ümumi hasilata gündəlik 5 min barel, 2021-ci ildən 
etibarən isə daha  6  min barelin əlavə edilməsini, beləliklə, 2021-ci ildə ümumi xam neft 
hasilatının gündəlik 111 min barel səviyyəsinə çatdırılması qərarı qəbul edillib. 

2020-ci ilin ikinci rübündə SOCAR-ın birbaşa istismar etdiyi yataqlarda 1.841 milyon ton 
neft, 1.827 milyard kubmetr qaz hasil olunub . 2019-cu ilin II rübü ilə müqayisədə neft hasilatı 104

86.8 min ton azalıb, qaz hasilatı isə 155.6 milyon kubmetr artıb. 2019-cu ilin II rübündə SOCAR 
1.928 milyon ton neft, 1.672 milyard kubmetrə yaxın qaz hasil edib . 105

Neft hasilatının azalması II rübə təsadüf edib, çünki I rübdə neft hasilatı 75.2 min ton artıb. 
Ümumilikdə götürdükdə isə 2020-ci ilin I yarımilində SOCAR-ın neft hasilatı (3.76 milyon ton) 
əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 11.6 min ton azalıb, qaz hasilatı (3.64 milyard 
kubmetr) isə 408.7 milyon kubmetr artıb. 

"Fitch Ratings" beynəlxalq reytinq agentliyinin proqnozuna görə, SOCAR 2020-ci ildə neft 
hasilatını 11% azaldacaq .106

c) Təmir-tikinti işlərinin ertələnməsi

 h3ps://report.az/energeHka/socar-bu-il-7-2-milyard-kubmetr-qaz-hasilaH-planlasdirir/102

 h3ps://report.az/energeHka/opec-cercivesinde-tedbirlerin-icrasi-socar-a-tapsirilib/103
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 h3ps://apa.az/az/senaye-ve-energeHka/Fitch-SOCAR-2022-ci-ild-neY-hasilaHni-arHracaq-582337106
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  “STAR Rafineri A.Ş”nin baş direktoru Mesut İlter  “Anadolu” agentliyinə 2020-ci il mart 
ayının 11-I tarixində verdiyi açıqlamada qeyd edirdi ki, SOCAR-ın BP şirkəti ilə birgə 
Türkiyənin İzmir şəhərinin Əliağa bölgəsində həyata keçirməyi planlaşdırdığı yeni neft-kimya 
kompleksinin (Merkuri layihəsi) inşasına 2020-ci ilin sonu və ya 2021-ci ilin əvvəlində başlanıla 
bilər.  Ancaq aprel ayının 10-da SOCAR-ın Türkiyədəki törəməsi “SOCAR Turkey Enerji 107

A.Ş”nin baş icraçı direktoru Zaur Qəhrəmanov “Anadolu” agentliyinə müsahibəsində Merkuri 
layihəsinin yekun investisiya qərarı neftin qiymətinin düşməsi səbəbindən 2021-ci ilin son 
rübünə təxirə salındığını bildirib. İcraçı direktorun sözlərinə görə, dünya bazarlarında neftin bir 
barelinin qiymətinin 20-30 dollar aralığında olması investisiya planlarına mənfi təsiri olub . 108

d) İstehsal planlarında dəyişiklik

COVID-19 pandemiyasının yayılmasına görə hava nəqliyyatına qadağaların olması 
səbəbindən SOCAR-ın Türkiyədə yerləşən STAR neft emalı zavodunda mart ayından təyyarə 
yanacağı istehsalından dizel yanacağına keçilib. SOCAR-ın Türkiyədəki törəməsi “SOCAR 
Turkey Enerji A.Ş”nin baş icraçı direktoru Zaur Qəhrəmanov “Anadolu” agentliyinə bidirib ki, 
dizel yanacağı istehlakında da son bir ayda  15%  azalma müşahidə olunur və istehlakdakı 
azalma 40% olarsa, neft emalı zavodumuzun gücünü 10-15% azaltmalı olacaqlar .  109

Koronavirus pandemiyasının yayılmasına görə SOCAR Türkiyədəki neft-kimya 
məhsullarının  ixrac marşrutlarını Avropa bazarından şərq bazarlarına istiqamətləndirib. Əgər 
əvvəllər neft-kimya məhsullarımızın 50%-i Almaniya, İtaliya və İspaniya başda olmaqla, Avropa 
ölkələrinə ixrac edilirdisə, sonrada ixrac marşrutu şərq bazarlarına dəyişdirilib .110

e) İnvestisiyaların azalması

2020-ci ilin yanvar-iyun aylarında SOCAR tərəfindən 40 727 metr qazma işləri həyata 
keçirib ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 50.3% azdır. 2019-cu ilin yanvar-iyun 
aylarında şirkət tərəfindən aparılan qazma işləri 81 896 metr təşkil edib. Buna səbəb COVID-19 
pandemiyası nəticəsində dünyada neftə olan tələbatın aşağı düşməsi və "OPEC+" razılaşması 
çərçivəsində hasilatın müvəqqəti məhdudlaşdırılması ilə əlaqədardır istehsal əsasən rentabelliyi 
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aşağı olan qurudakı yataqlarda məhdudlaşdırılıb və müvafiq olaraq aparılan qazma 
əməliyyatların həcmi də azaldılıb .111

İyun ayının 1-i tarixinə "SOCAR AQŞ" şirkəti tərəfindən Türkiyədə "Duz Gölü yeraltı qaz 
anbarının genişləndirilməsi" layihəsi çərçivəsində nəzərdə tutulmuş 40 quyudan 17-nin qazması 
başa çatdırılıb . 112

Türkiyənin Aksaray vilayətinin Düz gölü bölgəsində qaz anbarının genişləndirilməsi ilə 
bağlı "SOCAR AQŞ" və "China CAMC Engineering Co. Ltd. – IC İçtaş Construction 
Industries&Trade Inc." şirkəti arasında qazma müqaviləsi 2019-cu il oktyabrın 17-də imzalanıb. 
Layihəyə 2019-cu ildə başlanılıb və 2020-ci ilin oktyabrında başa çatdırmağa planlaşdırılır. İşə 
başlanandan keçmiş 7 ay ərzində qazılmalı quyuların 40%-i icra olunub. Başa çatmağa qalmış 4 
ay ərzində yerdə qalan 23 quyunun qazılması çətin görünür. Layihənin ümumi dəyəri 103 mln. 
ABŞ dolları təşkil edir, hər bir quyunun qazılması isə 2-2.5 mln. dollara başa gəlir.

f) İxracın, o cümlədən qeyri neft ixracının azalması

2020-ci ilin 6 ayı ərzində SOCAR tərəfindən ölkədən təxminən 9.94 milyon tona yaxın xam 
neft ixrac olunub . Bu, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 0.76 milyon ton azdır. 2020-ci 113

ilin I rübündə xam neft ixracı 2019-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 0.4 milyon ton azalsa 
da, II rübdə əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə  0.14 milyon ton artıb. 

Neftdən fərqli olaraq qaz və neft və neft kimya məhsullarının ixracında artım qeydə alınıb. 
Azərbaycan Respublikası İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin 

məlumatına görə, 2020-ci ilin yanvar-iyun aylarında SOCAR-ın “Marketinq və iqtisadi 
əməliyyatlar idarəsi” tərəfindən qeyri-neft məhsullaının ixracı 71.1 milyon dollar olub ki, bu da 
ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 41.5 milyon dollar azdır. 2019-cu ilin yanvar-may 
aylarında şirkətin ixracı 112.6 milyon dollar olub.114
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