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GİRİŞ 

Azəәrbaycanda neft vəә qaz hasilatı səәnayesindəә dövləәtin iştirakı Azəәrbaycan Respublikası 
Dövləәt Neft Şirkəәti (“SOCAR”) vasitəәsiləә həәyata keçirilir. SOCAR təәkcəә dövləәt şirkəәti deyil, 
həәm dəә Azəәrbaycanın əәn böyük şirkəәtidir, əәn böyük vergiödəәyicisidir. Şirkəәt təәkcəә 2017-ci ildəә 
dövləәt büdcəәsinəә 1,511 milyard manat, Dövləәt Sosial Müdafiəә Fonduna 155 milyon 984 min 
manat məәbləәğindəә vergi ödəәyib. Bir qayda olaraq büdcəә daxilolmalarının 6%-8%-i, vergi 
gəәlirləәrinin 15-17%-i dövləәt neft şirkəәtinin payına düşür. Şirkəәtin illik gəәlirləәri isəә dövləәt büdcəәsi 
gəәlirləәrindəәn 4 dəәfəә çoxdur. Bu baxımdan SOCAR-ın maliyyəә fəәaliyyəәtinin ictimaiyyəәtəә 
açıqlanması vacibdir vəә bu təәdqiqatda da dövləәt şirkəәtinin şəәffaflıq vəә ictimaiyyəәtəә açıqlıq 
məәsəәləәləәri, idarəәetməәnin müasir standartlara uyğunluq səәviyyəәsi araşdırılıb.   

SOCAR istehsal-satış zəәnciri boyunca şaquli inteqrasiya edilmiş şirkəәtdir vəә əәsasəәn 
quruda vəә Xəәzəәr dəәnizinin Azəәrbaycan sektorunda axtarış, kəәşfiyyat vəә işləәnməә, emal, daşınma 
vəә pəәrakəәndəә satış fəәaliyyəәtləәrini həәyata keçirir. Daxili pəәrakəәndəә fəәaliyyəәti iləә yanaşı, həәmçinin 
Gürcüstan, Rumıniya, İsveçrəә vəә Ukraynada pəәrakəәndəә fəәaliyyəәti həәyata keçirir. Dövləәt 
SOCAR-da 100%-lik iştirak payına malikdir. Ona görəә daim ona maliyyəә vəә strateji dəәstəәk 
göstəәrir. Şirkəәtləә dövləәt arasında illəәrboyu böyük həәcmli maliyyəә axınları mövcuddur. Dövləәt 
şirkəәtəә kapitalının artımına maliyyəә dəәstəәyi verir, subsidiya ayırır, investisiya yatırır, kreditləә 
təәmin edir, vergi güzəәşti verir. SOCAR isəә dövləәtəә vergi ödəәyir, investisiya yatırır. Ancaq 
SOCAR-ın dövləәtləә maliyyəә münasibəәtləәrini təәnzimləәyəәcəәk dəәqiq vəә aydın qaydalar sistemi 
mövcud deyil. Mövcud qaydalar isəә ölkəә iqtisadiyyatında xüsusi rola malik bir qurumla dövləәt 
arasında xüsusi yanaşmanı özündəә əәks etdirmir. 

Təәdqiqatın nəәticəәsi göstəәrir ki, şirkəәt daim Korporativ idarəәetməә prinsipləәrinəә əәsaslanan 
idarəәetməә sistemi təәtbiq edildiyini açıqlasa da reallıqda idarəәçilik bu standartlara uyğun gəәlmir. 
Şirkəәtin təәşkilati-hüquqi forması da tam aydın deyil, qüvvəәdəә olan Mülki Məәcəәlləәnin təәləәbləәri iləә 
ziddiyyəәt təәşkil edir.  

Bir sıra ölkəәləәrdəә dövləәt şirkəәtləәri bir qayda olaraq qeyri-şəәffaf vəә hesabatlı olmayan 
dövləәt qurumları sırasına daxil edilir. Hesab olunur ki, şəәffaflığın olmaması şirkəәtləәri 
ictimaiyyəәtin rifahı üçün işləәməәyəә stimulu azalda biləәr. NRGİ təәşkilatının həәr il təәrtib etdiyi 
Resursların İdarəәedilməәsi İndeksinin (RGI) 2017-ci il üzrəә hesabatında 100 mümkün baldan 70-
ni toplayan SOCAR-ın mövqeyi qəәnaəәtbəәxs hesab edilir vəә İndeksdəә qiyməәtləәndiriləәn 52 neft-
qaz dövləәt şirkəәti arasında 10-cu yeri tutur. Şirkəәtin İndeksdəә mövqeyinin yaxşı olması EİTİ 
standartlarına uyğun olaraq məәlumatları açıqlamasıdır. Çünki EİTİ standartları hökuməәtləәrdəәn 
vəә dövləәt şirkəәtləәrindəәn mal satışı, kvazi-fiskal xəәrcləәr, dövləәt şirkəәtləәrinin birgəә vəә törəәməә 
müəәssisəәləәri, resurs şirkəәtləәrindəәn dövləәt şirkəәtləәrinəә maddi ödəәnişləәr vəә dövləәt şirkəәtləәri iləә 
digəәr dövləәt agentlikləәri arasında transfertləәr barəәdəә məәlumat verməәyi təәləәb edir . EİTİ 1

beynəәlxalq təәşəәbbüsünü təәrk etməәsinəә rəәğməәn Azəәrbaycan hasilat səәnayesindəә şəәffaflıq vəә 
hesabatlılıq standartlarının beynəәlxalq prinsipləәrinin təәtbiq ediləәcəәyini bəәyan edib. 

Təәdqiqatın birinci bölməәsindəә SOCAR-ın Azəәrbaycan iqtisadiyyatında rolu, mandatı, 
şirkəәtləәr dövləәt arasındakı maliyyəә münasibəәtləәri, şirkəәtin daxili idarəәetməә səәviyyəәsi vəә bunun 
beynəәlxalq standartlara uyğunluğu, hüquqi-statusu, habeləә şəәffaflıq vəә hesabatlılıq məәsəәləәləәri 
araşdırılır. İkinci bölməә şirkəәtin perfoması, maliyyəә göstəәriciləәri, neft-qaz hasilatının səәviyyəәsi, 
o cümləәdəәn neft emalından alınan məәhsulların həәcmi vəә ixrac imkanları məәsəәləәləәrinəә həәsr 
olunub. Təәdqiqatın son bölməәsindəә SOCAR-ın fəәaliyyəәtindəә son 10 ildəә müşahidəә ediləәn 

 Natural Resource Charter Benchmarking Framework. https://resourcegovernance.org/sites/default/files/1

documents/precept_6_0.pdf  
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tendensiyalar vəә onun fəәaliyyəәtindəә idarəәetməәnin səәməәrəәliliyini artırmaq, şəәffaflığa vəә 
hesabatlılığa nail olmaq üçün təәklif ediləәn tövsiyəәləәr təәqdim edilib. 
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Şirkəәt barəәdəә məәlumat 

Azəәrbaycanın neft səәnayesini özündəә birləәşdirəәn SOCAR uzun müddəәt “Azəәrneft” 
adlanıb. 19-cu əәsrin əәvvəәlləәrindəәn başlayaraq ayrı-ayrı vaxtlarda təәrkibindəәki müəәssisəәləәrin 
xüsusiyyəәtindəәn asılı olaraq, keçmiş SSRİ-nin müxtəәlif təәşkilatlarına (Azəәrbaycan SSR Xalq 
Komissarları Soveti, SSRİ Ali Xalq Təәsəәrrüfatı Şurası, SSRİ Ağır Səәnaye Nazirliyi, Azəәrbaycan 
SSR Xalq Təәsəәrrüfatı Şurası) tabe olmuş vəә "Azəәrneftkomitəә", "Azəәrneftkombinat", 
"Azəәrneftçıxarma" Birliyi vəә s. adlandırılıb. 1954-1959-cu illəәrdəә "Azəәrneft"in bazasında 
Azəәrbaycan SSR Neft Səәnayesi Nazirliyi, 1965-1970-ci illəәrdəә isəә Azəәrbaycan SSR Neftçıxarma 
Səәnayesi Nazirliyi yaradılıb. Qurum 1970-ci ilin avqustunda yenidəәn "Azəәrneft" adlandırılıb. 
1991-ci ildəә Azəәrbaycan dövləәt müstəәqilliyini bəәrpa etdikdəәn sonra, Azəәrbaycan Respublikası 
Prezidentinin 3 dekabr 1991-ci il tarixdəә imzaladığı Fəәrmanla "Azəәrineft" Dövləәt Konserninəә 
çevrilib. Prezidentin 13 sentyabr 1992-ci il tarixli Fəәrmanı iləә "Azəәrineft" Dövləәt Konserni vəә 
"Azəәrnefkimya" İstehsalat Birliyininin bazasında Azəәrbaycan Respublikası Dövləәt Neft Şirkəәti 
yaradılıb.  

ARDNŞ yarandığı vaxtdan onun strukturunda bir sıra dəәyişiklikləәr edilib. 1994-cü ildəә 
Dövləәt Neft Şirkəәtinin strukturunda Dəәnizdəә vəә Quruda Neft vəә Qazçıxarma İstehsalat Birlikləәri 
yaradılıb. 2003-cü ildəә isəә Dəәnizdəә vəә Quruda Neft vəә Qazçıxarma İstehsalat Birlikləәri 
birləәşdiriləәrəәk "Azneft" İstehsalat Birliyini təәşkil edib.  

Azəәrbaycan Respublikası Dövləәt Neft Şirkəәti (SOCAR) Azəәrbaycan əәrazisindəәki neft vəә 
qaz yataqlarının axtarışı, kəәşfiyyatı vəә işləәnməәsi, neftin, qazın vəә qaz kondensatının hasilatı, 
emalı vəә nəәqli, neft vəә neft-kimya məәhsullarının, qazın daxili vəә xarici bazarlarda satışı, habeləә 
ölkəә əәrazisindəә səәnayenin vəә əәhalinin təәbii qazla təәchizatı iləә məәşğul olur. SOCAR-ın təәrkibindəә 
3 istehsalat birliyi, 1 neft vəә 1 qaz emalı zavodu, Dəәrin Özülləәr Zavodu, 2 trest, 1 institut daxil 
olmaqla hüquqi şəәxs statusuna malik 23, qeyri-hüquqi şəәxs statusuna malik 4 qurum fəәaliyyəәt 
göstəәrir. Bundan əәlavəә SOCAR müxtəәlif sahəәləәrdəә fəәaliyyəәt göstəәrəәn (sığorta, inşaat, emal, 
gəәmiqayırma, marketinq vəә s.) şirkəәtləәrdəә paya malikdir vəә hazırda onun iştirakı iləә 33 birgəә 
müəәssisəә fəәaliyyəәt göstəәrir .  2

SOCAR-ın digəәr şirkəәtləәrin iştirakı iləә 5 Alyans yaradıb. Bunlara ARDNŞ HC Heavy 
Crane, "ARDNŞ Maersk”, SOCAR Optilan, SOCAR SCNBV, SOCAR TGP aiddir.  

SOCAR əәsasəәn Azəәrbaycan Respublikasının əәrazisindəә hasilat, daşınma vəә emal 
fəәaliyyəәt iləә məәşğul olan Azəәrbaycanın şaquli inteqrasiya olunmuş milli neft vəә qaz şirkəәtidir. 
SOCAR həәmçinin Azəәri-Çıraq-Günəәşli (AÇG) yataqlarında hasil olunan neftin əәsas ixrac 
marşrutu olan BTC Boru Kəәməәri, həәmçinin AÇG vəә Şahdəәniz yataqlarında hasil olunan neftin 
əәsas ixrac marşrutu olan CQBK daxil olmaqla AÇG vəә Şahdəәniz HPBS-ləәri vəә bir sıra beynəәlxalq 
boru kəәməәrləәrindəә əәhəәmiyyəәtli paya malikdir. Bundan əәlavəә, SOCAR Türkiyəәnin yeganəә neft-
kimya istehsalçısı olan Petkimdəә nəәzarəәt-səәhm paketinəә (51%) malikdir.   3

Xam neft Azəәrbaycanda 1847-ci ildəәn hasil edilir vəә SOCAR hal-hazırda Azəәrbaycanın 

 http://www.socar.az/socar/az/company/about-socar/discover-socar 2

 DAVAMLI İNKİŞAF HAQQINDA HESABAT – 2016. Səәh 12. http://www.socar.az/socar/assets/documents/az/3

socar-annual-reports/davamli-inkisaf2016.pdf 
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xam neft hasilatının təәxminəәn 20%-nəә nəәzarəәt edir. Öz hasilatına əәlavəә olaraq, Şirkəәt BP 
təәrəәfindəәn idarəә olunan AÇG HPBS vəә Şahdəәniz HPBS-ləәri daxil olmaqla beynəәlxalq neft 
şirkəәtləәri iləә bir çox HPBS-ləәri bağlayıb. Şirkəәt AÇG HPBS-dəә 11.65% paya, Şahdəәniz HPBS-dəә 
10% paya malikdir. 

SOCAR-ın missiyası Azəәrbaycan Respublikasının yanacaq-enerji təәhlükəәsizliyini, neft-
qaz vəә neft-kimya səәnayesinin inkişafı üzrəә strateji maraqları təәmin etməәk, qabaqcıl vəә ekoloji 
təәmiz texnologiyalardan istifadəә edəәrəәk Azəәrbaycanın elmi-texniki, iqtisadi vəә intellektual 
potensialının artırılmasına dəәstəәk olmaq, regional vəә beynəәlxalq enerji layihəәləәrindəә həәlledici 
mövqe tutmaq, karbohidrogen ehtiyatlarının vəә emal məәhsullarının daxili vəә xarici bazarlarda 
satışından maksimal məәnfəәəәt əәldəә etməәkdir. Şirkəәt məәramı əәməәliyyat effektivliyi, sosial vəә 
ekoloji məәsuliyyəәti qabaqcıl təәcrübəәyəә uyğun, dünyanın şaquli inteqrasiya olunmuş iri 
beynəәlxalq neft-qaz şirkəәtinəә çevrilməәkdir. Şirkəәt hasil edilmiş bütün karbohidrogenləәrəә vəә 
onların emalından alınan neft, neft-kimya vəә qaz məәhsullarına münasibəәtdəә sahibliyi həәyata 
keçirir.  

2017-ci ilin sonuna SOCAR-ın nizamnaməә kapitalı 3036 milyon manat təәşkil edir  vəә 4

dövləәtəә məәxsusdur. Qurumun Nizamnaməәsinəә  görəә, şirkəәt dövləәtin öhdəәlikləәrinəә, dövləәt dəә 5

qanunvericilikdəә nəәzəәrdəә tutulmuş hallar istisna olmaqla, Şirkəәtin öhdəәlikləәrinəә görəә cavabdeh 
deyil. Kommersiya fəәaliyyəәtini həәyata keçirəәn şirkəәtin əәmlakı müxtəәlif məәnbəәləәr, o cümləәdəәn  
dövləәt təәrəәfindəәn veriləәn əәmlak, kommersiya fəәaliyyəәtinin həәyata keçirilməәsindəәn əәldəә ediləәn 
gəәlir hesabına təәşkil olunur. Şirkəәt əәmlakı üzəәrindəә sahiblik, istifadəә vəә səәrəәncam verməәk 
hüquqlarını həәyata keçirir. Dövləәtəә vergiləәri vəә digəәr məәcburi ödəәnişləәri ödəәdikdəәn sonra 
SOCAR özünün vəә strukturuna daxil olan qurumların fəәaliyyəәtindəәn əәldəә edilmiş məәnfəәəәti 
məәrkəәzləәşdirilmiş fondlarda cəәmləәşdirməәk vəә həәmin vəәsaitləәr üzəәrindəә müstəәqil səәrəәncam 
verməәk hüququna malikdir.  

SOCAR-ın Nizamnaməәsi, Nizamnaməәsinəә əәlavəә vəә dəәyişiklikləәrin edilməәsi, strukturu 
Azəәrbaycan Respublikasının Prezidenti təәrəәfindəәn təәsdiq edilir.  

Şirkəәtin strukturuna daxil olan qurumlarının vəә səәlahiyyəәtli idarəәetməә orqanlarının 
(Şirkəәtin Şurası vəә komitəәləәrinin) müvafiq olaraq nizamnaməәləәrini vəә əәsasnaməәləәri isəә Şirkəәtin 
prezidenti təәrəәfindəәn təәsdiq edir. Eyni zamanda SOCAR-ın strukturuna daxil olan 
qurumlar şirkəәtin prezidenti təәrəәfindəәn struktura uyğun olaraq müəәyyəәn edilmiş qaydada 
yaradılır, yenidəәn təәşkil edilir vəә ləәğv edilir. Şirkəәt təәrəәfindəәn yaradılan müəәssisəәləәr, təәşkilatlar 
vəә digəәr təәsisatlar arasındakı münasibəәtləәr, o cümləәdəәn əәmlakın balansdan balansa verilməәsi, 
malların, işləәrin vəә xidməәtləәrin təәqdim edilməәsi, qarşılıqlı hesablaşmaların aparılması daxili 
normativ səәnəәdləәrinəә uyğun olaraq həәyata keçirilir. Şirkəәtin strukturuna daxil olan qurumların 
rəәhbəәrləәri vəә onların müavinləәri, habeləә baş mühasibləәri Şirkəәtin prezidenti təәrəәfindəәn vəәzifəәyəә 
təәyin vəә vəәzifəәdəәn azad olunurlar. Nizamnaməәyəә görəә, şirkəәtin digəәr işçiləәrinəә münasibəәtdəә 

 Azəәrbaycan Respublikası Dövləәt Neft Şirkəәti Maliyyəә Hesabatlarının Beynəәlxalq Standartlarına uyğun 4

Konsolidasiya edilmiş maliyyəә hesabatları 31 dekabr 2017-ci il - http://www.socar.az/socar/assets/documents/az/
socar-financial-reports/Maliyye.hesabat.2017.pdf 

 “Azəәrbaycan Respublikası Dövləәt Neft Şirkəәtinin strukturunun təәkmilləәşdirilməәsi haqqında” AR Prezidentinin 5

Fəәrmanı, 24 yanvar 2003-cü il, № 844
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http://www.socar.az/socar/assets/documents/az/socar-financial-reports/Maliyye.hesabat.2017.pdf


işəәgötürəәn funksiyalarının həәyata keçirilməәsi şirkəәtin prezidenti təәrəәfindəәn müəәyyəәn olunmuş 
qaydada təәşkil olunan Kadrların İdarəә Edilməәsi Komitəәsinəә həәvaləә ediləә biləәr. 
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I. Dövləәt vəә vəәtəәndaş qarşısında hesabatlılığı  

a. Rolu vəә mandatı:  

Azəәrbaycanda neft vəә qaz hasilatı səәnayesindəә dövləәtin iştirakı Azəәrbaycan Respublikası 
Dövləәt Neft Şirkəәti (“SOCAR”) vasitəәsiləә həәyata keçirilir. SOCAR neft, qaz vəә neft–kimya 
səәnayesinin müxtəәlif sahəәləәri üzrəә həәm Azəәrbaycan Respublikasının əәrazisindəә, həәm dəә 
beynəәlxaq bazarda fəәaliyyəәt göstəәrir. Ölkəә əәrazisindəә SOCAR neft vəә qaz yataqlarının axtarışı, 
kəәşfiyyatı vəә işləәnməәsi, neft, qaz vəә qaz kondensatının hasilatı, emalı vəә nəәqli, neft, qaz vəә neft–
kimya məәhsullarının daxili vəә xarici bazarlarda satışını həәyata keçirir. 2016-cı ilin nəәticəәləәrinəә 
əәsasəәn, SOCAR-da çalışan işçiləәrin sayı 50735 nəәfəәr olub . Müqayisəә üçün bildirəәk ki, bp 6

Azəәrbaycan şirkəәtindəә çalışan işçi heyəәtinin sayı həәmin tarixəә 3238 nəәfəәr olub ki, bunun da 2817 
nəәfəәrini yerli işçiləәr təәşkil edib.   7

SOCAR istehsal-satış zəәnciri boyunca şaquli inteqrasiya edilmiş şirkəәtdir vəә əәsasəәn 
quruda vəә Xəәzəәr dəәnizinin Azəәrbaycan sektorunda axtarış, kəәşfiyyat vəә işləәnməә, emal, daşınma 
vəә pəәrakəәndəә satış fəәaliyyəәtləәrini həәyata keçirir. Daxili pəәrakəәndəә fəәaliyyəәti iləә yanaşı, həәmçinin 
Gürcüstan, Rumıniya, İsveçrəә vəә Ukraynada pəәrakəәndəә fəәaliyyəәt həәyata keçirir. Nizamnaməәyəә 
görəә, Şirkəәtin mandatı neft, neft-kimya vəә qaz səәnayesinin vahid kompleks kimi səәməәrəәli 
fəәaliyyəәtinin vəә inkişafının təәmin edilməәsindəәn, istehlakçıların enerji daşıyıcılarına olan 
təәləәbatının etibarlı ödəәnilməәsindəәn ibarəәtdir. SOCAR-ın kommersiya fəәaliyyəәtini həәyata 
keçirməәsi onun Nizamnaməәsindəә (1.2.) birbaşa göstəәrilir. Eyni zamanda Nizamnaməәyəә görəә, 
gəәlir əәldəә etməәk Şirkəәtin əәsas məәqsəәdləәrindəәn biri hesab edilir. Nizamnaməәnin 3.4.-cü bəәndinəә 
əәsasəәn, şirkəәt qanunvericilikləә nəәzəәrdəә tutulmuş vergiləәri vəә digəәr məәcburi ödəәnişləәri müəәyyəәn 
edilmiş qaydada ödəәdikdəәn sonra özünün vəә strukturuna daxil olan qurumların fəәaliyyəәtindəәn 
əәldəә edilmiş məәnfəәəәti məәrkəәzləәşdirilmiş fondlarda cəәmləәşdirməәk vəә həәmin vəәsaitləәr üzəәrindəә 
müstəәqil səәrəәncam verməәk hüququna malikdir. SOCAR-ın maliyyəә hesabatına görəә, 2017-ci ilin 
sonuna şirkəәtin bölüşdürülməәmiş məәnfəәəәti 7357 milyon manat təәşkil edib . Bu vəәsaitin gəәləәcəәk 8

taleyi iləә bağlı qəәrarı şirkəәtin özü verir.  
SOCAR-ın iri dövləәt müəәssisəәsi kimi qeyri-kommersiya fəәaliyyəәtini əәks etdirəәn kvazi-

fiskal fəәaliyyəәtləәri mövcuddur. Kvazi-fiskal fəәaliyyəәtləәr dövləәt müəәssisəәləәri təәrəәfindəәn hökuməәt 
adından həәyata keçiriləәn (əәslindəә müvafiq dövləәt qurumları təәrəәfindəәn həәyata keçirilməәli olan), 
lakin şirkəәt təәrəәfindəәn həәyata keçiriləәn vəә kompensasiya edilməәyəәn fiskal əәməәliyyatlardır. Bu 
xəәrcləәr şirkəәtin Nizamnaməә fəәaliyyəәtləәrinəә aid olmur.  MHŞT Standartının 3-cü təәləәbinin 6.b 9

bəәndindəә nəәzəәrdəә tutulan dövləәt şirkəәtinin kvazi-fiskal fəәaliyyəәtləәrinin araşdırılması zamanı 
məәhz BVF-nin “Təәbii resurslardan gəәlirləәrin şəәffaflığının təәmin edilməәsi üzrəә Bəәləәdçi”nin 

 http://www.socar.az/socar/assets/documents/az/socar-annual-reports/davamli-inkisaf2016.pdf  6

 https://www.bp.com/en_az/caspian/press/businessupdates/2016-year-end-results1.html 7

 SOCAR, “Maliyyəә hesabatı 2017-cı il”, “Konsolidasiya edilmiş kapitalda dəәyişiklikləәr haqqında hesabat”, səәh. 7, 8

http://www.socar.az/socar/assets/documents/az/socar-financial-reports/Maliyye.hesabat.2017.pdf 

 http://www.eiti.az/doc/2015/2015_EITI_report_published_aze_final.pdf 9
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yanaşması əәsas götürülür. Azəәrbaycanın HSŞ Hökuməәt Komissiyası son hesabatında enerji 
sektorunda kvazi-fiskal xəәrcləәrin 2 növü (enerjidaşıyıcıları vəә dövləәt xəәrcləәri sahəәsindəә 
kvazifiskal fəәaliyyəәt) üzrəә məәlumatları daxil edib. 

Hökuməәtin xüsusi qəәrarlarına uyğun olaraq dövləәt büdcəәsinəә, ayrı–ayrı dövləәt 
agentlikləәrinəә vəә hökuməәtin həәyata keçirdiyi layihəәləәrəә SOCAR təәrəәfindəәn pul şəәklindəә 
qoyuluşlar vəә maliyyəәləәşdirməәləәr həәyata keçirilir. Bu növ qoyuluşlar vəә maliyyəәləәşdirməәnin 
məәbləәğləәri (dövləәt idarəәləәrinin subpodratçılarına ödəәnişləәr formasında) 2017-ci ildəә 567 milyon 
AZN vəә 89 milyon AZN təәşkil edib. Bu vəәsaitləәt əәsasəәn Azəәrbaycan Respublikasında mövcud 
olan, həәmçinin yeni istirahəәt, nəәqliyyat, təәhsil vəә tibb infrastrukturunun təәmiri vəә yenidəәn 
qurulması üçün istifadəә edilib. Ümumilikdəә isəә 2013-2017-ci illəәr əәrzindəә SOCAR təәrəәfindəәn 
dövləәt layihəәləәrinəә pul şəәklindəә qoyuluşları vəә maliyyəәləәşdirməәləәri 1890 milyon manat olub. 
(Qrafik 1-1)  

'  
Qrafik 1-1. SOCAR təәrəәfindəәn pul şəәklindəә qoyuluşlar vəә maliyyəәləәşdirməәləәr, milyon manat 
Məәnbəә: SOCAR-ın maliyyəә hesabatları 

SOCAR təәrəәfindəәn tikilmiş aktivləәrin köçürülməәsi formasında maliyyəәləәşdirməә 2013-cü 
ildəә 33 milyon AZN, 2014-cü ildəә 28 milyon AZN, 2015-ci ildəә isəә 13 milyon AZN təәşkil edib . 10

2016 vəә 2017-ci illəәrdəә SOCAR Qrup təәrəәfindəәn tikilmiş aktivləәrin köçürülməәsi formasında 
maliyyəәləәşdirməә olmayıb.  

SOCAR-ın Nizamnaməәsindəә Şirkəәtin dövləәt təәrəәfindəәn həәyata keçiriləәn sosial-iqtisadi 
inkişaf proqramlarında nəәzəәrdəә tutulmuş təәdbirləәrin təәmin edilməәsindəә iştirakı nəәzəәrdəә tutulsa 
da, beləә iştirakın həәyata keçirilməәsi qaydaları Nazirləәr Kabineti yaxud başqa dövləәt qurumları 
təәrəәfindəәn işləәnilməәyib. Müxtəәlif proqramlarda SOCAR-ın iştirakı məәsəәləәləәri, bir qayda olaraq, 
ümumi şəәkildəә qeyd edilir. Hesabatlarda bu işləәrin həәyata keçirilməәsi iləә bağlı həәmin qurumlarla 
SOCAR arasında müqaviləәrləәr barəәdəә məәlumatlar yoxdur.  

SOCAR-ın kommersiya vəә qeyri-kommersiya rolları arasında müəәyyəәn ziddiyyəәtləәr 
görünür. Şirkəәtin enerjidaşıyıcıları sahəәsindəәki kvazi fiskal fəәaliyyəәti əәsasəәn istehsal vəә emal 
etdiyi məәhsulun (təәbii qazın) satışı iləә bağlıdır vəә əәsas fəәaliyyəәtinəә yaxındır. Ancaq şirkəәt 
həәmçinin təәmsil olunduğu sektora aid olmayan sahəәləәrdəә (idman, səәhiyyəә, təәhsil) mandatına 
uyğun gəәlməәyəәn fəәaliyyəәtləәr göstəәrir. Şirkəәtin qəәbul etdiyi bir sıra səәnəәdləәr, sosial fiskal 
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fəәaliyyəәtinəә müəәyyəәn qəәdəәr aydınlıq gəәtirsəә dəә ümuməәn götürdükdəә bu sahəәdəә qeyri-
müəәyyəәnlik qalmaqdadır.  

SOCAR-ın dövləәtləә maliyyəә münasibəәtləәrini təәnzimləәyəәcəәk dəәqiq vəә aydın qaydalar 
sistemi mövcud deyil. Mövcud qaydalar isəә ölkəә iqtisadiyyatında xüsusi rola malik bir qurumla 
dövləәt arasında xüsusi yanaşmanı özündəә əәks etdirmir vəә dövləәtləә adi müəәssisəә iləә olan 
münasibəәtləәrdəәn deməәk olar ki, fəәrqləәnmir.  SOCAR iləә dövləәt arasında maliyyəә transferinəә dair 
xüsusi münasibəәtləәri əәks etdirəәn yeganəә səәnəәd Nazirləәr Kabinetinin “İri dövləәt vergi 
ödəәyiciləәrinin gəәlirləәr vəә xəәrcləәr smetaları haqqında” 9 iyun 2005-ci il tarixli,  102 saylı 
Qəәrarıdır. Bu qəәrar fiskal transfer qaydalarını yox, SOCAR-ın dövləәt büdcəәsinəә vergi ödəәnişinin 
vəә dövləәt aldığı subsidiyaların düzgün uçotu qaydalarını təәnzimləәyir.  

Qəәrarda qeyd edilir ki,  SOCAR iri dövləәt vergi ödəәyicisi kimi növbəәti ilin gəәlirləәr vəә 
xəәrcləәr smetalarının rüblük bölgüdəә layihəәləәrinin ilkin variantmı həәr il iyulun 1-dəәk dövləәt 
büdcəәsinin vəә icmal büdcəәnin layihəәləәrinin hazırlanması məәqsəәdiləә yaradılan Komissiyaya 
təәqdim etməәlidir. Bundan başqa növbəәti ilin gəәlir vəә xəәrcləәr smetalarını vəә müvafiq investisiya 
proqramlarını razılaşdırmaq üçün həәr il dekabrın 1-dəәk aidiyyəәti sahəә nazirliyinəә, habeləә 
Maliyyəә vəә İqtisadiyyat nazirlikləәrinəә təәqdim etməәlidir. Sonra şirkəәt öz gəәlirləәr vəә xəәrcləәr 
smetalarını bu qurumlarla razılaşdırmaqla həәr il fevralın 25-dəәk təәsdiq etməәlidir. ƏӘgəәr gəәlirləәr vəә 
xəәrcləәr smetaları bu müddəәtəә qəәdəәr təәsdiq edilməәzsəә, həәmin vaxtdan təәsdiq olunan dövrəә qəәdəәr 
SOCAR əәməәkhaqqı vəә ona bəәrabəәr tutulan ödəәnişləәr, əәməәkhaqqı fondundan Dövləәt Sosial 
Müdafiəә Fonduna ayırmalar, bank kreditləәri, vergi vəә digəәr icbari ödəәnişləәr istisna olmaqla, digəәr 
xəәrcləәr əәvvəәlki ilin müvafiq dövrü əәrzindəә faktiki istifadəә olunmuş xəәrcləәrin 50 faizindəәn çox 
ödəәnişləәrəә yol verməәməәməәlidir.  

Qəәrara görəә, SOCAR digəәr iri dövləәt vergi ödəәyiciləәri kimi təәsdiq olunmuş gəәlirləәr vəә 
xəәrcləәr smetalarının rüblük icrası barəәdəә hesabatı həәr rübdəәn sonra 45 günəәdəәk Maliyyəә vəә 
İqtisadiyyat nazirlikləәrinəә vəә aidiyyəәti üzrəә Energetika Nazirliyinəә vəә Rabitəә, Yüksəәk 
Texnologiyalar vəә Nəәqliyyat Nazirliyinəә təәqdim etməәlidir. Smetaların icrası barəәdəә rüblük 
hesabatlarda SOCAR-ın daxilolmaları həәmin dövr üçün təәsdiq edilmiş proqnoz göstəәriciləәrindəәn 
əәn azı 20 faiz az vəә ya çox olduqda, bu barəәdəә hesabatla birlikdəә müvafiq qurumlara 
əәsaslandırılmış məәlumatlar təәqdim edilməәlidir.  

SOCAR ölkəәnin əәn böyük şirkəәti olaraq Azəәrbaycan Respublikasının iqtisadiyyatında 
mühüm yer tutur. Şirkəәt Azəәrbaycanın əәn iri vergi ödəәyicisidir. Şirkəәt təәkcəә 2017-ci ildəә dövləәt 
büdcəәsinəә 1,511 milyard manat, Dövləәt Sosial Müdafiəә Fonduna 155 milyon 984 min manat 
məәbləәğindəә vergi ödəәyib.  

SOCAR-la dövləәt arasında maliyyəә axınlarını aşağıdakı şəәkildəә sistemləәşdirməәk olar: 

Dövləәtdəәn SOCAR-a maliyyəә axını 

Kapitalın artımı. SOCAR-ın nizamnaməә kapitalı 2017-ci ildəә 1234 milyon manat artaraq 
3036 milyon manat təәşkil edib. 2017-cı il əәrzindəә dövləәt təәrəәfindəәn SOCAR-ın nizamnaməә 
kapitalına ediləәn əәlavəә ödəәniş məәbləәği 2382 milyon manat olmuş vəә 31 dekabr 2017-cı il 
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tarixindəә bitəәn il üzrəә əәlavəә ödəәnilmiş kapitalın məәbləәği 4541 milyon manat təәşkil edib . 11

Bundan əәvvəәl 2016-cı ildəә Nazirləәr Kabinetinin 26 dekabr tarixli Səәrəәncamı iləә SOCAR-ın 
nizamnaməә kapitalının artırılmasına 172 milyon 256 manat məәbləәğindəә vəәsait yönəәldilib .  12

2018-ci ilin dövləәt büdcəәsinin “İqtisadi fəәaliyyəәtin digəәr sahəәləәri” köməәkçi bölməәsindəә 
bəәzi neft yataqları (Ümid, Qarabağ vəә Babəәk yataqları) üzrəә həәyata keçiriləәn qazma işləәrinin 
aparılması məәqsəәdiləә dövləәt dəәstəәyi olaraq nizamnaməә kapitalının artırılması üçün SOCAR-a 
663,2 milyon manat ayrılması nəәzəәrdəә tutulur. Bu vəәsait müvafiq il üzrəә büdcəә qanununda 
nəәzəәrdəә tutulmasa da 29 iyun 2018-ci il tarixdəә “Azəәrbaycan Respublikasının 2018-ci il dövləәt 
büdcəәsi haqqında” Qanuna dəәyişik ediləәrəәk xəәrcləәrəә sonradan əәlavəә edilib .  13

Subsidiyalaşma. Məәrkəәzi Bankın məәnfəәəәtindəәn ayırmalar üzrəә 2017-ci ildəә dövləәt 
büdcəәsinəә 250 milyon manat məәbləәğindəә vəәsait 2016-cı il əәrzindəә SOCAR təәrəәfindəәn istehsal 
olunan təәbii qazın daxili bazarda maya dəәyəәrinin aşağı qiyməәtəә satışına (Tarif Şurasının 
müəәyyəәn etdiyi qiyməәtəә əәsasəәn əәhaliyəә) görəә yaranmış zəәrəәrin örtülməәsi üçün subsidiyanın 
verilməәsinəә istiqaməәtləәndirilib. Eyni zamanda 2018-ci ilin dövləәt büdcəәsinin “İqtisadi 
fəәaliyyəәtin digəәr sahəәləәri” köməәkçi bölməәsindəә idxal olunan təәbii qazın “Azəәrenerji” Açıq 
Səәhmdar Cəәmiyyəәtinəә müqaviləә dəәyəәrindəәn aşağı qiyməәtəә satışına görəә yaranmış zəәrəәrin 
örtülməәsi üçün Şirkəәtəә 300 milyon manat məәbləәğindəә subsidiya ayrılması nəәzəәrdəә tutulur.  14

İnvestisiya. SOCAR-ın iştirak etdiyi layihəәləәr tam vəә ya qisməәn dövləәt büdcəәsi vəә ya 
Dövləәt Neft Fondundan ayrılan investisiya yönümlü vəәsaitləәr hesabına maliyyəәləәşdirilir. 
Azəәrbaycan Respublikasının Prezidentinin 2014-cü il 25 fevral tarixli Səәrəәncamı iləә SOCAR 
təәrəәfindəәn nizamnaməә kapitalı 100 milyon ABŞ dolları məәbləәğindəә olan vəә səәhmləәrinin 51%-i 
dövləәt mülkiyyəәtindəә, 49%-i SOCAR-a məәxsus olan “Cəәnub Qaz Dəәhlizi” (CQD ASC) qapalı 
səәhmdar cəәmiyyəәti təәsis edilib. Səәrəәncamla Dövləәt Neft Fonduna CQD ASC-nin birbaşa dövləәt 
mülkiyyəәtindəә olan səәhmləәrinin maliyyəәləәşdirilməәsi, eləәcəә dəә CQD ASC-yəә keçəәn layihəәləәrdəәki 
iştirak paylarının maliyyəәləәşdirilməәsi üçün təәləәb olunan vəәsaitin, geri qaytarılmaq şəәrti iləә CQD 
ASC-yəә uzunmüddəәtli investisiya edilməәsi tapşırılıb. 2014-2016-cı illəәr əәrzindəә Dövləәt Neft 
Fondu təәrəәfindəәn CQD ASC-nin nizamnaməә kapitalının artırılması üçün ümumilikdəә 1232,1 
milyon ABŞ dolları (1530,3 milyon AZN) vəәsait İqtisadiyyat Nazirliyinəә köçürülüb. 2017-ci il 
əәrzindəә qeyd olunan layihəә üzrəә nəәzəәrdəә tutulan iştirak payına vəәsait yönəәldilməәyib .  15

 SOCAR, “Maliyyəә hesabatı 2017-ci il”, “Qeyd 28, Nizamnaməә kapitalı, əәlavəә ödəәnilmiş kapital vəә 11

bölüşdürülməәmiş məәnfəәəәt” 

 “Azəәrbaycan Respublikasının 2016-cı il dövləәt büdcəәsinin icrası haqqında” Azəәrbaycan Respublikasının Qanun 12

layihəәsinəә vəә dövləәt büdcəәsinin icrasına dair illik hesabata Azəәrbaycan Respublikası Hesablama Palatasının Rəәyi, 
Səәh 255. http://sai.gov.az/upload/files/ICRA-2016-SON_FINAL.pdf 

 ““Azəәrbaycan Respublikasının 2018-ci il dövləәt büdcəәsi haqqında" Azəәrbaycan Respublikası Qanununda 13

dəәyişiklikləәr edilməәsi barəәdəә” Azəәrbaycan Respublikasının Qanun layihəәsinəә Azəәrbaycan Respublikası Hesablama 
Palatasının RƏӘYİ http://sai.gov.az/upload/files/2018-DURUSTLESME-REY-FINAL.pdf

 ““Azəәrbaycan Respublikasının 2018-ci il dövləәt büdcəәsi haqqında" Azəәrbaycan Respublikası Qanununda 14

dəәyişiklikləәr edilməәsi barəәdəә” Azəәrbaycan Respublikasının Qanun layihəәsinəә Azəәrbaycan Respublikası Hesablama 
Palatasının RƏӘYİ http://sai.gov.az/upload/files/2018-DURUSTLESME-REY-FINAL.pdf

 “Azəәrbaycan Respublikasının 2017-ci il dövləәt büdcəәsinin icrası haqqında” Azəәrbaycan Respublikasının Qanun 15

layihəәsinəә vəә dövləәt büdcəәsinin icrasına dair illik hesabata Azəәrbaycan Respublikası Hesablama Palatasının RƏӘYİ. 
Səәh. 212.  http://sai.gov.az/upload/files/REY_ICRA2017_final.pdf
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Kreditləәşməә. Dövləәt İnvestisiya Proqramının icrası çəәrçivəәsindəә dövləәt zəәmanəәti əәsasında 
2015-ci ildəә Məәrkəәzi Bankı təәrəәfindəәn bir sıra layihəәləәrin həәyata keçirilməәsi üçün 16 sifarişçi 
təәşkilata 3141,5 milyon manat məәbləәğindəә kredit xəәtti açılıb. Bu vəәsaitin 60,2%-i vəә ya 1891,5 
milyon manatı SOCAR-ın payına düşüb .  16

Vergi güzəәştləәri. Nazirləәr Kabinetinin 2 dekabr 2013-cü il qəәrarı iləә neft məәhsullarının, o 
cümləәdəәn benzinin vəә dizelin qüvvəәdəә olan aksiz dəәrəәcəәləәri artırıldı. Qəәrara görəә, Aİ-95 markalı 
benzinin aksiz dəәrəәcəәsi 101%-dəәn 159%-əә, Aİ-92 (92%) vəә Aİ-80 (93%) markalı benzinləәrin həәr 
ikisi üçün aksiz dəәrəәcəәsi 134%-əә qaldırıldı. Dizeldəә artım 24%-dəәn 57%-əә çatdırıldı. Bu artımın 
davamı olaraq Tarif Şurasının qəәrarı iləә həәmin ilin dekabrın 3-dəәn etibarəәn ölkəә əәrazisindəә 
satılan yanacağın (benzin, dizel) qiyməәti artırıldı. Nazirləәr Kabineti 6 fevral 2014-cü il qəәrarı iləә 
bu qəәrara növbəәti dəәyişiklik edildi. Dəәyişiklik əәsasında Azəәrbaycan Respublikasında istehsal 
olunan vəә satılan 23 növ neft məәhsullarının 11-dəә təәtbiq ediləәn aksiz vergisinin dəәrəәcəәləәri 
əәhəәmiyyəәtli dəәrəәcəәdəә azaldı. Məәsəәləәn, dəәyişikliyəә görəә, Aİ-95 markalı benzinəә təәtbiq ediləәn 
aksiz vergisi 159%-dəәn 64%-əә, Aİ-92 benzinindəә 134%-dəәn 65%-əә, Aİ-80-dəә 134%-dəәn 66%-əә 
endirildi. Dizel yanacağı üçün isəә bu göstəәrici 57%-dəәn 18%-əә endirildi. Bu azalma nəәticəәsindəә 
vergi dəәrəәcəәləәri son artıma qəәdəәrki həәddəәn dəә aşağı endirildi. Yanacağın bahalaşmasına səәbəәb 
olan vergi dəәrəәcəәləәri endirildikdəәn sonra yanacağın qiyməәti ucuzlaşdırılmadı. Hökuməәtin qəәrarı 
iləә SOCAR-ın emal etdiyi müxtəәlif növ yanacağın satışından həәr ton üçün əәlavəә olaraq 30-60 
faiz intervalında qazanc yarandı.  

Hökuməәt dövrü olaraq daxili bazarda yanacağın qiyməәtini təәnzimləәməәk üçün gömrük 
rüsumların dəәyişiklik edəәrəәk idxal olunan yanacağı müəәyyəәn müddəәtəә idxal rüsumlarından azad 
edir . Bu güzəәştləәr nəәticəәsindəә ölkəәyəә yanacaq idxal edəәn SOCAR şirkəәti vergi güzəәştləәri əәldəә 17

edir.  

SOCAR-dan dövləәtəә ayırmalar  

Büdcəә ödəәnişləәri. 2017-ci ilin dövləәt büdcəәsindəә neftin qiyməәtinin 40 ABŞ dolları 
(2016-cı ilin dövləәt büdcəәsindəә neftin qiyməәtinin 25 ABŞ dolları) həәddindəә götürülməәsinəә 
əәsaslanaraq SOCAR-ın büdcəә daxilolmaları 1317,5 milyon manat olub ki, bu da 2016-cı illəә 
müqayisəәdəә (1240 milyon manat) çoxdur. Bunlar “Azəәriqaz” vəә “Azəәrkimya” dövləәt 
müəәssisəәləәri iləә birlikdəә Dövləәt Neft Şirkəәtinin xəәtti iləә konsolidəә edilmiş vergiləәr vəә digəәr 
ödəәnişləәrdir (fiziki şəәxsləәrin gəәlir vergisi istisnadır). 2017-ci ildəә dövləәt büdcəәsinin ümumi 
gəәlirləәrinin 6,2%-i, dövləәt büdcəәsinin neft sahəәləәrindəәn gəәlirləәrinin (7884 milyon AZN) 16,7%-i, 
neft sektorundan yığılan vergi daxilolmalarının (1784 milyon AZN) isəә 73,9%-i SOCAR-ın 
payına düşüb.   18

 http://sai.gov.az/upload/files/HP%202016%20fealiyyet.pdf 16

 http://www.e-qanun.az/framework/36122 17

 “Azəәrbaycan Respublikasının 2017-ci il dövləәt büdcəәsinin icrası haqqında” Azəәrbaycan Respublikasının Qanun 18

layihəәsinəә vəә dövləәt büdcəәsinin icrasına dair illik hesabata Azəәrbaycan Respublikası Hesablama Palatasının R ƏӘ Y İ 
http://sai.gov.az/upload/files/REY_ICRA2017_final.pdf 
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2018-ci ilin dövləәt büdcəәsi gəәlirləәrindəә SOCAR-ın büdcəә ödəәnişləәri artırılaraq 1380 
milyon manat proqnozlaşdırılıb.   

'  
Qrafik 1-2. SOCAR-ın büdcəә ödəәnişləәri (2013-2017) 
Məәnbəә: Azəәrbaycan Respublikası Hesablama Palatası 

2017-ci il əәrzindəә dövləәt mülkiyyəәtindəә olan vergi ödəәyiciləәrinin büdcəә ödəәnişləәrinin 
təәrkibindəә SOCAR-ın payı 2015-ci vəә 2016-cı illəәrləә müqayisəәdəә, müvafiq olaraq 8,0 faiz bəәndi 
vəә 6,1 faiz bəәndi artaraq 71,8%-əә yüksəәlib. Ancaq Şirkəәt üzrəә 2017-ci il üçün müəәyyəәn edilmiş 
1365 milyon manat məәbləәğindəә proqnoz  96,5% səәviyyəәsindəә (1317,5 milyon manat) icra edilib. 
Daxilolmanın həәcmi 2015-ci iləә nisbəәtəәn 91,9 milyon manat vəә ya 6,5% azalsa da, 2016-cı illəә 
müqayisəәdəә 65,1 milyon manat vəә ya 5,2% artıb . 19

SOCAR-ın büdcəә ödəәnişləәri dünya bazarlarınnda xam neftin ucuzlaşması səәbəәbindəәn 
2014-2016-cı illəәrdəә 1,71 milyarddan 1,25 milyard manata düşsəә dəә sonrakı iləәrdəә artım 
tendensiyası nümayiş etdirib vəә 2018-ci il üçün 1,38 milyard manata qəәdəәr artırılıb. Vergi 
ödəәnişləәrin artımına rəәğməәn 2014-2018-ci illəәrdəә ölkəә üzrəә ümumi vergi gəәlirləәrindəәn SOCAR-
ın vergi ödəәnişləәrin payı 22,3%-dəәn 14,7%-əә qəәdəәr azalıb. (Qrafik 1-2) 

İnvestisiya. Dövləәtin müvafiq qəәrarlarına uyğun olaraq SOCAR təәrəәfindəәn dövləәt 
büdcəәsinəә, ayrı–ayrı dövləәt təәsisatlarına vəә dövləәtin  həәyata keçirdiyi layihəәləәrəә dövri olaraq 
birbaşa pul şəәklindəә qoyuluşlar vəә ya maliyyəәləәşdirməәləәr həәyata keçirir. 2017-ci il əәrzindəә 
SOCAR təәrəәfindəәn dövləәtəә ediləәn bu cür birbaşa pul köçürməәləәri vəә xüsusəәn dəә Azəәrbaycan 
Respublikasında mövcud olan infrastrukturun tikintisinəә vəә təәmirinəә, eyni zamanda yeni 
əәyləәncəә, nəәqliyyat, təәhsil vəә səәhiyyəә infrastrukturunun tikintisinəә ediləәn maliyyəәləәşməәləәr (dövləәt 
orqanlarının subpodratçılarına ödəәniş şəәklindəә) uyğun olaraq 567 milyon vəә 89 milyon manat 
olub .  (Qrafik 1-1) 20
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layihəәsinəә vəә dövləәt büdcəәsinin icrasına dair illik hesabata Azəәrbaycan Respublikası Hesablama Palatasının R ƏӘ Y İ 
http://sai.gov.az/upload/files/REY_ICRA2017_final.pdf 

 SOCAR, “Maliyyəә hesabatı 2017-ci il”, “Qeyd 28, Nizamnaməә kapitalı, əәlavəә ödəәnilmiş kapital vəә 20

bölüşdürülməәmiş məәnfəәəәt”, səәh. 69, http://www.socar.az/socar/assets/documents/en/socar-financial-reports/2016.pdf 
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b. Korporative idarəәetməә: 

SOCAR dövləәt şirkəәtidir vəә 100% iştirak payı Azəәrbaycan Respublikasına məәxsusdur. 
Şirkəәtin təәşkilati hüquqi forması xüsusi formadır vəә  dövləәt müəәssisəәsi kimi qeydiyyatdan keçib.   
Tam dövləәt mülkiyyəәtindəә olan müəәssisəә kimi, SOCAR daim dövləәtin dəәstəәyini alır. Hökuməәt 
tarixəәn SOCAR-a maliyyəә vəә strateji dəәstəәk göstəәrir, SOCAR-ın əәməәliyyatlarını, ehtiyatlarını, 
istehsal səәviyyəәsini, daşınma vəә emalı şəәbəәkəәləәrinin genişləәndirilməәsindəә yardımçı rol oynayır.  

Azəәrbaycan Respublikası Prezidentinin “Azəәrbaycan Respublikası Dövləәt Neft Şirkəәtinin 
strukturunun təәkmilləәşdirilməәsi haqqında” 24 yanvar 2003-cü il tarixli, 844 saylı Fəәrmanı iləә 
SOCAR-ın qüvvəәdəә olan qanunvericiliyəә əәsaslanan yeni idarəәetməә strukturu, o cümləәdəәn yeni 
Nizamnaməәsi təәsdiq edilib. Nizamnaməәyəә görəә, SOCAR-ın strukturuna Rəәhbəәrlik, Şirkəәtin 
Şurası, 5 Komitəә daxildir. Şirkəәtin rəәhbəәrliyi kateqoriyasına şirkəәtin prezidenti, birinci vitse-
prezidenti vəә 11 vitse-prezident dəә olmaqla 13 nəәfəәr daxildir.    

Vitse-prezidentləәr aşağıdakı sahəәləәr üzrəә müəәyyəәnləәşdirilib: geologiya vəә geofizika 
məәsəәləәləәri üzrəә; yataqların işləәnməәsi üzrəә; iqtisadi məәsəәləәləәr üzrəә; emal üzrəә; səәrmayəәləәr vəә 
marketinq üzrəә; sosial məәsəәləәləәr üzrəә; ekologiya üzrəә, kadr, rejim vəә informasiya texnologiyaları 
üzrəә; strateji inkişaf üzrəә, neftin, qazın nəәqli vəә qaz təәsəәrrüfatı məәsəәləәləәri üzrəә; vitse-prezident 

Nizamnaməәnin 5.3-cü bəәndinəә əәsasəәn, Şirkəәtin rəәhbəәrliyinəә daxil olan prezident, birinci 
vitse-prezidentləәr vəә bütün vitse-prezidentləәr – dövləәt vəә hökuməәt başçısı olan Azəәrbaycan 
Respublikasının Prezidenti təәrəәfindəәn vəәzifəәyəә təәyin edilir vəә vəәzifəәdəәn azad edilir. Şirkəәtin 
rəәhbəәrliyi kateqoriyasına daxil olan 13 şəәxsdəәn 11-i hakim siyasi partlya olan Yeni Azəәrbaycan 
Partiyasının üzvüdür.  

Nizamnaməәdəә rəәhbəәr vəәzifəәdəә çalışan şəәxsləәrin bilik vəә bacarıqlarına, o cümləәdəәn yaş 
həәddinəә vəә iş təәcrübəәsinəә dair həәr hansı meyarlar nəәzəәrdəә tutulmayıb. Eyni zamanda rəәhbəәr 
vəәzifəәləәrdəә çalışanlar üçün zaman limitidəә yoxdur.    

SOCAR-ın hesabatlarında  vurğulanır ki, şirkəәt Korporativ idarəәetməә prinsipləәrinəә 21

əәsasəәn, məәrkəәzləәşdirilmiş idarəәetməә sistemi təәtbiq edir vəә bu sistem Şirkəәtin Şurası, rəәhbəәrlik vəә 
komitəәləәrdəәn ibarəәtdir. Ancaq araşdırmamız göstəәrir ki, SOCAR-ın idarəәçiliyi korporativ 
idarəәetməә standartlarına uyğun gəәlmir. Şirkəәtin təәşkilati-hüquqi forması da tam aydın deyil.  
Halbuki bütün bu məәsəәləәləәr beynəәlxalq standartlarda, o cümləәdəәn İqtisadi ƏӘməәkdaşlıq vəә İnkişaf 
Ölkəәləәrinin 2015-ci ildəә qəәbul etdikləәri “Dövləәt mülkiyyəәtindəә olan şirkəәtləәrdəә korporativ 
idarəәetməә barəәdəә Bəәləәdçidəә dəә  əәksini tapıb.   22

SOCAR-ın kommersiya qurumu olaraq təәşkilati-hüquqi forması qüvvəәdəә olan 
Mülki Məәcəәlləәnin təәləәbləәri iləә ziddiyyəәt təәşkil edir. Məәcəәlləәnin 64-cü maddəәsinəә görəә, 
kommersiya təәşkilatı qismindəә təәsəәrrüfat ortaqlıqları vəә cəәmiyyəәtləәri nəәzəәrdəә tutur. Beləә 
qurumlar onları yaradan təәsisçiləәrinin (iştirakçılarının) paylarına bölünmüş nizamnaməә (şəәrikli) 
kapitalı olan kommersiya təәşkilatları hesab olunurlar. Məәcəәlləәyəә görəә, təәsəәrrüfat ortaqlıqları vəә 

 http://www.socar.az/socar/assets/documents/az/socar-annual-reports/davamli-inkisaf2014.pdf 21

 OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, 2015 Edition https://www.oecd-22
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cəәmiyyəәtləәri yaradılarkəәn  cəәmiyyəәtin firma adında cəәmiyyəәtin adı iləә yanaşı "məәhdud 
məәsuliyyəәtli cəәmiyyəәt", “səәhmdar cəәmiyyəәti” sözləәri göstəәrilməәlidir. 

SOCAR-ın firma adında onun təәşkilati-hüquqi statusu “dövləәt şirkəәti” şəәklindəә göstəәrilib. 
Şirkəәtin dövləәt qeydiyyatı 1992-ci ildəә o vaxt qüvvəәdəә olan qanunvericilik əәsasında həәyata 
keçirilib. Hazırda qüvvəәdəә olan Mülki Məәcəәlləә isəә 2000-ci ildəә qəәbul edilib. Təәəәssüf ki, şirkəәtin 
Nizamnnaməәsi 2003-cü ildəә yeniləәnsəә dəә bu amil nəәzəәrəә alınmayıb. Şirkəәtin isəә hansı 
kateqoriyaya - təәsəәrrüfat cəәmiyyəәti, yoxsa ortaqlıq aid edilməәsi aydın deyil. ƏӘn azı 
qanunvericilik firma adında hansı kateqoriyaya aid olduğunu yazmağı təәləәb edir.  

Digəәr problem SOCAR-da korporativ idarəәetməә standartlarının təәtbiq 
edilməәməәsidir. Şirkəәtin Bakı Fond Birjasında emitent olaraq yerləәşdirdiyi prospektdəә  qeyd 23

edilir ki, Azəәrbaycan Respublikasında xüsusi olaraq korporativ idarəәetməә standartları mövcud 
olmadığından şirkəәtləәrin idarəәetməә forması ümumi olaraq Mülki Məәcəәlləә iləә müəәyyəәn edilir vəә 
SOCAR-ın hazırkı korporativ idarəәetməә orqanlarının Azəәrbaycan Respublikasının müvafiq 
qanunvericiliyinəә uyğun yaradılması iddia edilir. Şirkəәtin əәksəәr hesabatlarında korporativ 
idarəәetməә standartlarının təәtbiqi dəәfəәləәrləә vurğulanır. Ancaq araşdırmalarımız göstəәrir ki, 
idarəәetməә prinsipləәri nəәinki korporativ idarəәetməә standartlarına, həәtta şirkəәtin istinad etdiyi 
Məәcəәlləәnin təәləәbləәri iləә tam uyğunluq təәşkil etmir. Məәcəәlləәdəә korporativ idarəәetməәnin vacib 
elementləәri əәksini tapsa da SOCAR-ın idarəәetməә strukturunda buna rast gəәlməәk olmur.  

SOCAR-ın idarəәetməә strukturunu analiz edəәk. Qeyd etdiyimiz kimi, Nizamnaməәyəә görəә, 
SOCAR-ın strukturuna rəәhbəәrlik, Şirkəәtin Şurası, 5 Komitəә, Baş ofis, filiallar, nümayəәndəәlikləәr 
vəә hüquqi şəәxs statusuna malik olmayan təәşkilatlar (İdarəәləәr), ortaq Neft Şirkəәtləәri vəә Şirkəәt 
təәrəәfindəәn yaradılan təәsisatlar daxildir.  

Şirkəәtin prezidenti şirkəәtin fəәaliyyəәtinəә rəәhbəәrlikləә yanaşı Şirkəәtin Baş ofisinin 
strukturunu vəә ştat cəәdvəәlini təәsdiq edir, aparatın struktur bölməәləәrinin əәsasnaməәləәrini təәsdiq 
edir, aparatın işçiləәrini vəәzifəәyəә təәyin edir vəә vəәzifəәdəәn azad edir, onlar barəәsindəә həәvəәsləәndirməә 
vəә təәnbeh təәdbirləәri təәtbiq edir. Eyni zamanda şirkəәtin strukturuna daxil olan qurumların 
rəәhbəәrləәrini, onların müavinləәrini vəә baş mühasibləәrini vəәzifəәyəә təәyin edir vəә vəәzifəәdəәn azad 
edir,  həәmin qurumların Nizamnaməәləәrini vəә ƏӘsasnaməәləәrini təәsdiq edir, işəәgötürəәn 
funksiyalarını həәyata keçirəәn Kadrların İdarəә Edilməәsi Komitəәsinin təәrkibini, hüquq vəә 
vəәzifəәləәrini müəәyyəәn edir. 

Nizamnaməәnin 5.7-ci bəәndinəә əәsasəәn, Şirkəәtin Şurası (ŞŞ) kollegial idarəәetməә orqanıdır. 
ŞŞ-nin təәrkibinəә şirkəәtin prezidenti, vitse-prezidentləәri vəә prezident təәrəәfindəәn müəәyyəәn olunan 
digəәr vəәzifəәli şəәxsləәr daxildir. ŞŞ-nin iclaslarına şirkəәtin prezidenti səәdrlik edir. ŞŞ-nin iclası 
ayda bir dəәfəәdəәn az olmayaraq keçirilir vəә növbəәdəәnkəәnar iclas ancaq şirkəәtin prezidenti 
təәrəәfindəәn çağırılır. Qəәrarlar açıq səәsverməә yolu iləә adi səәs çoxluğu iləә qəәbul olunur. Səәsləәr 
bəәrabəәr bölündükdəә Şuranın səәdrinin vəә ya onu əәvəәz edəәn Şuranın digəәr üzvünün səәsi həәlledici 
olur. ŞŞ haqqında ƏӘsasnaməә SOCAR prezidenti təәrəәfindəәn təәsdiq edilir.  

Bundan başqa SOCAR-ın nəәzdindəә 5 komitəә - Audit, Riskləәrin idarəә edilməәsi, 
Satınalmalar, Kadrların idarəә edilməәsi, İnformasiya təәhlükəәsizliyi komitəәləәri fəәaliyyəәt göstəәrir.  

 http://bfb.az/teqdimat/?s_issuer=5083 23
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Gözləәməәk olardı ki, 2003-cü ildəә qəәbul edilmiş struktur vəә Nizamnaməә illəәr keçdikcəә 
təәkmilləәşdiriləәcəәk vəә beynəәlxalq korporativ idarəәetməә sisteminəә uyğunlaşdırılacaq. Ancaq 
təәəәssüf ki, şirkəәtin idarəәçiliyi həәm korporativ idarəәetməә standartlarına, həәm dəә milli 
qanunvericiliyin təәləәbləәrinəә tam cavab vermir.  

Mülki Məәcəәlləәyəә görəә, təәsəәrrüfat cəәmiyyəәtləәrindəә ali idarəәetməә orqan onların 
iştirakçılarının (səәhmdarlarının) ümumi yığıncağı hesab olunur. Ümumi yığıncaq Cəәmiyyəәtin 3 
ildəәn artıq olmayan müddəәtəә direktorlar şurasını (vəә ya müşahidəә şurasını) vəә (vəә ya) təәftiş 
komissiyasını (müfəәttiş) yaradır. Cəәmiyyəәtin direktorlar şurası (müşahidəә şurası) öz 
səәlahiyyəәtləәri hüdudlarında ümumi rəәhbəәrliyi vəә cəәmiyyəәtin fəәaliyyəәti üzəәrindəә nəәzarəәti həәyata 
keçirir. Bundan başqa Cəәmiyyəәtin kollegial (idarəә heyəәti, müdiriyyəәt) vəә ya təәkbaşçı (direktor, 
baş direktor) icra orqanı yaradıla biləәr. İcra orqanı cəәmiyyəәtin fəәaliyyəәtinəә cari rəәhbəәrliyi həәyata 
keçirir, direktorlar şurasına (müşahidəә şurasına) vəә səәhmdarların ümumi yığıncağına hesabat 
verir. İcra orqanı müşahidəә şurası vəә ya Nizamnaməәdəә bu səәlahiyyəәt müşahidəә şurasına 
verilməәyibsəә, ümumi yığıncaq təәrəәfindəәn müəәyyəәnləәşdirilir. 

Hazırda SOCAR-ın idarəәetməәsindəә ümumi yığıncaq vəә onun seçdiyi müşahidəә şurası 
mövcud deyil. Yeganəә olaraq idarəә heyəәti funksiyasını yerinəә yetirəәn Şirkəәt Şurası mövcuddur. 
Faktiki olaraq ümumi yığıncaq vəә müşahidəә şurası funksiyalarını ölkəә prezidenti icra edir.  
Şirkəәtdəә qarşılıqlı nəәzarəәt mexanizmləәri mövcud deyil, nəәzarəәt ancaq birtəәrəәfli - şirkəәtin 
prezidenti təәrəәfindəәn səәrəәncamında olan strukturlara nəәzəәrdəә tutulur.   

Azəәrbaycanda hazırda 2 sektorda - bank vəә təәsəәrrüfat cəәmiyyəәtləәrinəә münasibəәtdəә 
korporativ idarəәetməә standartları qəәbul olunub. Azəәrbaycan Respublikası Məәrkəәzi Bankının 
İdarəә Heyəәtinin 3 iyun 2013-cü il tarixli, 12/04 saylı Qəәrarı iləә “Banklarda korporativ idarəәetməә 
standartları” təәsdiq edilib .  Bu standartlar Bank nəәzarəәti üzrəә Bazel Komitəәsinin “Korporativ 24

idarəәetməәnin təәkmilləәşdirilməәsi üzrəә prinsipləәr”inəә uyğun olaraq beynəәlxalq korporativ 
idarəәetməә təәcrübəәsi nəәzəәrəә alınmaqla hazırlanıb. Digəәr səәnəәd isəә Azəәrbaycan Respublikasının 
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi (indiki İqtisadiyyat Nazirliyi) təәrəәfindəәn 2011-ci ildəә qəәbul edilmiş 
“Azəәrbaycan korporativ idarəәetməә standartları”dır . SOCAR-ın idarəәçiliyi “İƏӘİÖ-nün “Dövləәt 25

mülkiyyəәtindəә olan şirkəәtləәrdəә korporativ idarəәetməәnin rəәhbəәr prinsipləәrinəә  vəә Azəәrbaycan 26

korporativ idarəәetməә standartlarına uyğunlaşdırılmalıdır.   
SOCAR-da audit fəәaliyyəәti Şirkəәtin Prezidenti yanında yaradılmış Audit Komitəәsi 

təәrəәfindəәn həәyata keçirilir. SOCAR-ın Audit Komitəәsi daxili audit siyasəәtini vəә strategiyasını 
müəәyyəәn edir vəә həәyata keçirilməәsini təәmin edir. Audit Komitəәsinin 3 üzvü var. Bunlar SOCAR-
ın vitse-prezidentləәri vəә hüquq idarəәsinin rəәhbəәridir. Komitəәyəә Şirkəәtin Şurasında təәmsil olunan 
vitse-prezident rəәhbəәrlik edir. Halbuki Mülki Məәcəәlləәnin 107-ci maddəәsinəә görəә, Audit komitəәsi 
cəәmiyyəәtin direktorlar şurası (müşahidəә şurası) təәrəәfindəәn yaradılır vəә ona tabedir.  

 http://www.e-qanun.az/framework/25981 24

 http://economy.gov.az/article/korporativ-idar%C9%99etm%C9%99/21348 25

 OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, 2015 Edition https://www.oecd-26
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Göründüyü kimi korporativ standartlarda daxili audit bölməәləәri icraçı orqana (idarəә 
heyəәti) deyil, nəәzarəәt edəәn quruma direktorlar şurasına (müşahidəә şurasına) tabedir. Bu 
tabeçilikdəә məәqsəәd icra prosesinəә nəәzarəәt etməәk, şəәffaflığı təәmin etməәkdir. SOCAR-ın 
nümunəәsindəә isəә icraçı qurumum rəәhbəәri həәm daxili nəәzarəәt bölməәsini yaradır, həәm dəә ona 
nəәzarəәt edir. İcra qurumunun fəәaliyyəәtinəә isəә daxili nəәzarəәt yoxdur.  
Şirkəәtləәrin şəәffaf vəә peşəәkar idarəә edilməәsindəә korrupsiyaya qarşı mübarizəәnin təәrkib hissəәsi 

kimi işçiləәrin, xüsusəәndəә rəәhbəәr işçiləәrin maraqlarının toqquşması daim diqqəәt məәrkəәzindəә olur 
vəә şirkəәtləәr bunun qarşısını almaq üçün müvafiq qaydalar qəәbul edirləәr.  
İnsan kapitalının inkişafı. SOCAR işçi heyəәtinin bilik vəә bacarıqlarının artırılmasını 

diqqəәtdəә saxlayır. Şirkəәtdəә İnsan resurslarının idarəә edilməәsi məәrkəәzləәşdirilmiş qaydada 
SOCAR-ın baş ofisi səәviyyəәsindəә aparılır. Şirkəәt üzrəә insan resurslarının idarəә edilməәsi 3 əәsas 
qurum (Kadrların İdarəә Edilməәsi Komitəәsi, İnsan Resursları Departamenti, Baş ofis vəә digəәr 
qurumlarının Kadrlar şöbəәləәri) təәrəәfi ndəәn həәyata keçirilir: 

İşçiləәrin etik davranışı. Azəәrbaycan Respublikası prezidentinin 28 iyul 2007-ci il tarixli 
Səәrəәncamı iləә təәsdiq edilmiş “Şəәffaflığın artırılması vəә korrupsiyaya qarşı mübarizəә üzrəә Milli 
Strategiya” çəәrçivəәsindəә SOCAR-ın prezidentinin 10 avqust 2012-ci il tarixli, 108  saylı əәmri iləә 
korrupsiya iləә mübarizəә, maraqların toqquşmasının qarşısını almağı nəәzəәrdəә tutan bir sıra  
standartlar təәsdiq olunub. “SOCAR-ın Korrupsiya iləә mübarizəә üzrəә  Siyasəәti” standartında 
korrupsiya iləә mübarizəә vəә maraqların toqquşmasının qarşısını almağa yönəәlik müddəәalar var. 
Eyni zamanda Biznes Etikası Məәcəәlləәsi Şirkəәt üçün əәhəәmiyyəәt dəәrəәcəәsi yüksəәk olan etik 
prinsipləәri sıralanmaqla, maraqların toqquşması, əәməәk sağlamlığın qorunması, bəәrabəәr 
imkanların verilməәsi, ümuməәn işçiləәrin birbiriləәri iləә vəә Şirkəәtləә işçiləәr arasında olan 
münasibəәtləәri təәnzimləәyir.  

c. Şəәffaflıq vəә hesabatlılıq 

Bir sıra  ölkəәləәrdəә dövləәt şirkəәtləәri bir qayda olaraq qeyri-şəәffaf vəә hesabatlı olmayan 
dövləәt qurumları sırasına daxil edilir. Şəәffaflığın olmaması şirkəәtləәri ictimaiyyəәtin rifahı üçün 
işləәməәyəә stimulu azalda biləәr. Bu baxımdan EİTİ standartları hökuməәtləәrdəәn vəә dövləәt 
şirkəәtləәrindəәn mal satışı, kvazi-fiskal xəәrcləәr, dövləәt şirkəәtləәrinin birgəә vəә törəәməә müəәssisəәləәri, 
resurs şirkəәtləәrindəәn dövləәt şirkəәtləәrinəә maddi ödəәnişləәr vəә dövləәt şirkəәtləәri iləә digəәr dövləәt 
agentlikləәri arasında transfertləәr  barəәdəә məәlumat verməәyi təәləәb etməәk yolu iləә dövləәt şirkəәtləәri 
barəәdəә məәlumatların açıqlanması təәcrübəәsini təәkmilləәşdirməәk üçün yaxşı əәsas yaradır.  Bu 
şəәffaflıq təәləәbləәri iləә yanaşı digəәr daxili idarəәetməә mexanizmləәri vəә prosedurları hesabatlılığı 
təәkmilləәşdirəә biləәr .  27

NRGİ təәşkilatının  həәr il təәrtib etdiyi Resursların İdarəәedilməәsi İndeksinin (RGI) 2017-ci 
il üzrəә hesabatında  100 mümkün baldan 70-ni toplayan SOCAR-ın mövqeyi qəәnaəәtbəәxs hesab 28

edilir vəә İndeksdəә qiyməәtləәndiriləәn 52 neft-qaz dövləәt şirkəәti arasında 10-cu yeri tutur. Şirkəәtin 
İndeksdəә mövqeyinin yaxşı olması EİTİ standartlarına uyğun olaraq məәlumatları açıqlamasıdır. 

 Natural Resource Charter Benchmarking Framework. Precept 6: State-Owned Enterprises27

 http://resourcegovernanceindex.org/country-profiles/AZE/oil-gas 28
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Çünki EİTİ hesabatlarında hökuməәtəә ödəәnişləәr, qeyri-əәməәliyyat fəәaliyyəәti xəәrcləәri, eyni 
zamanda mal mübadiləәsi, o cümləәdəәn dövləәt payını alan şirkəәt barəәdəә təәfsilatlı məәlumatlar əәskini 
tapır. Ancaq Azəәrbaycanın EİTİ Təәşəәbbüsünü təәrk etməәsi məәlumat açıqlığının bundan sonra da 
davam edəәcəәyini şübhəә altına salır.   

Hüquqi şəәxsləәrin Maliyyəә Hesabatlarının Beynəәlxalq Standartlarına keçidiləә əәlaqəәdar 
Azəәrbaycan qanunvericiliyi maliyyəә hesabatlarının xarici auditor təәrəәfindəәn aparılmasını vəә 
auditor hesabatının dəәrcinin icbariliyini nəәzəәrdəә tutan dəәyişiklikləәr edib. “Mühasibat uçotu 
haqqında” Azəәrbaycan Respublikasının Qanununun 12.3-cü maddəәsinəә əәsasəәn, ictimai 
əәhəәmiyyəәtli qurumlardan vəә birləәşdirilmiş (konsolidəә edilmiş) maliyyəә hesabatlarını 
hazırlayan kommersiya təәşkilatlarından, habeləә bu Qanunun 12.2-ci maddəәsindəә qeyd olunan 
təәşkilatlardan  aşağıdakılar təәləәb olunur:  29

• qurumun İnternet səәhifəәsi olduqda, həәmin məәlumatlardan səәrbəәst istifadəә 
edilməәsini təәmin etməәk şəәrtiləә, illik maliyyəә hesabatının vəә birləәşdirilmiş (konsolidəә 
edilmiş) maliyyəә hesabatlarının, auditor rəәyi iləә birlikdəә, həәmin internet 
səәhifəәsindəә vəә ya məәtbu orqanda dəәrc olunması; 

• qurumun illik maliyyəә hesabatlarının vəә birləәşdirilmiş (konsolidəә edilmiş) maliyyəә 
hesabatlarının nüsxəәsinin  auditor rəәyi iləә birlikdəә həәr hansı şəәxsəә, onun müraciəәti 
əәsasında pulsuz təәqdim olunması.  

SOCAR-ın Nizamnaməәsinəә 2014-cü ildəә edilmiş dəәyişiklik nəәticəәsindəә hesabatın dəәrci 
məәcburi öhdəәlik kimi daxil edilib. Nizamnaməәnin 6.1-1-ci bəәndinəә əәsasəәn, Şirkəәt birləәşdirilmiş 
(konsolidəә edilmiş) maliyyəә hesabatlarını auditor rəәyi iləә birlikdəә hesabat dövrü başa çatdıqdan 
sonra növbəәti il iyun ayının 30-dan gec olmayaraq internet səәhifəәsindəә vəә dövri məәtbu nəәşrdəә 
dəәrc etdirir. Həәmin bəәndəә görəә, hesabat dövrü əәrzindəә SOCAR vəә ya onun törəәməә cəәmiyyəәtləәri 
dövləәt zəәmanəәti iləә kredit aldıqda vəә ya dövləәt borcunun xəәrcləәnməәsi iləә bağlı layihəәləәrdəә iştirak 
etdikdəә, həәmçinin onlara büdcəәdəәn subsidiya, subvensiya, qrant vəә ya müəәyyəәn səәlahiyyəәtləәrin 
yerinəә yetirilməәsi iləә bağlı büdcəә vəәsaiti ayrıldıqda isəә hesabatları eyni zamanda, Azəәrbaycan 
Respublikasının Maliyyəә Nazirliyinəә təәqdim edir.  

“Mühasibat uçotu haqqında” Qanunun 12.4-cü maddəәsinəә əәsasəәn, mühasibat uçotu 
subyektinin nizamnaməәsi iləә müəәyyəәn olunmuş idarəәetməә orqanı bu subyektin maliyyəә 
hesabatlarının vəә birləәşdirilmiş (konsolidəә edilmiş) maliyyəә hesabatlarının hazırlanmasına, 
təәqdim vəә dəәrc olunmasına cavabdehdir. 

SOCAR 2008-ci il yanvar ayının 1-dəәn etibarəәn maliyyəә hesabatlarının beynəәlxalq 
standartlarına keçib. 2009-cu ildəәn başlayaraq Şirkəәt həәr il rəәsmi internet saytında kəәnar audit 
şirkəәti təәrəәfindəәn hazırlanmış maliyyəә hesabatları (Maliyyəә Hesabatlarının Beynəәlxalq 
Standartlarına uyğun Konsolidasiya edilmiş maliyyəә hesabatları) yerləәşdirir .  30

Şirkəәt rəәsmi internet saytında maliyyəә hesabatı iləә yanaşı mütəәmadi olaraq “İllik 
hesabat” (2004-2017-cı illəәr) vəә “Davamlı inkişaf üzrəә hesabat” (2011-2017-cı illəәr) təәrtib 

 Dövləәt zəәmanəәti iləә kredit alan vəә ya dövləәt borcunun xəәrcləәnməәsi iləә bağlı layihəәləәrdəә iştirak edəәn, həәmçinin 29

büdcəәdəәn subsidiya, subvensiya, qrant vəә ya müəәyyəәn səәlahiyyəәtləәrin yerinəә yetirilməәsi iləә bağlı büdcəә vəәsaiti 
ayrılan kommersiya təәşkilatları 

 http://www.socar.az/socar/az/economics-and-statistics/economics-and-statistics/socar-reports 30
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edəәrəәk yerləәşdirir . Bu hesabatlar həәmçinin çap şəәklindəә hazırlanır. Davamlı inkişaf üzrəә 31

hesabatı Şirkəәtin davamlı inkişafın butun istiqaməәtləәri uzrəә fəәaliyyəәti haqqında məәlumatları, 
həәmçinin Şirkəәtin qarşısında duran vəәzifəәləәr vəә gəәləәcəәk planlar haqqında informasiyalar əәks 
olunur. İllik hesabata isəә Şirkəәtin il əәrzindəә fəәaliyyəәti (istehsal, emal vəә satış məәlumatları, yeni 
yataqların kəәşfi vəә işləәnməәsi, iştirak etdiyi layihəәləәr vəә s.) barəәdəә məәlumatlar daxil edilir. Ancaq 
ekspertləәr üçün anlaşılan olan maliyyəә hesabatlarından fəәrqli olaraq illik vəә davamlı inkişaf üzrəә 
hesabatlar populyar dildəә hazırlanır vəә vəәtəәndaşlar üçün nisbəәtəәn çox anlaşıqlı dildəә olur.  

Qanunverici orqan olan Milli Məәclis SOCAR-ın fəәaliyyəәtini yoxlamaq vəә nəәzarəәt etməәk 
səәlahiyyəәtinəә malik deyil. SOCAR-ın asılı olduğu instansiya yeganəә olaraq Azəәrbaycan 
Respublikası prezidentidir. Şirkəәt buna görəә dəә fəәaliyyəәti barəәdəә digəәr qurumlar, o cümləәdəәn 
parlament qarşısında hesabat vermir. Qanunvericilik baxımından parlamentin müəәyyəәn məәlumat 
təәləәb etməәk hüququ var. “Azəәrbaycan Respublikası Milli Məәclisi deputatının statusu haqqında” 
Qanunun 11-ci maddəәsinəә görəә, deputatlar öz fəәaliyyəәti iləә əәlaqəәdar zəәruri materialları vəә 
səәnəәdləәri almaq üçün dövləәt müəәssisəәləәrinəә, idarəәləәrinəә, təәşkilatlarına müraciəәt edəә biləәr. 
Həәmin orqanlar təәləәb olunan materialları vəә səәnəәdləәri dövləәt sirri haqqında Azəәrbaycan 
Respublikası qanunvericiliyinin təәləәbləәrini gözləәməәkləә 10 gün müddəәtindəә deputata təәqdim 
etməәlidirləәr. Digəәr təәrəәfdəәn Azəәrbaycan Respublikası Milli Məәclisinin Daxili Nizamnaməәsinin 
39-cü maddəәsindəә göstəәrilir ki, parlamentin yaratdığı Komitəә qanun vəә qəәrar layihəәləәrinin 
hazırlanması üçün zəәruri olan səәnəәdləәri vəә materialları dövləәt vəә qeyri-dövləәt müəәssisəәləәrindəәn 
təәləәb etməәk, onların nümayəәndəәləәrini (ekspertləәrini) komitəәnin iclaslarına dəәvəәt etməәk hüququ 
vardır.  

Milli Məәclisin orqanı olan Hesablama Palatasının SOCAR-ı məәhdud həәddəә yoxlamaq 
səәlahiyyəәti mövcuddur. “Hesablama Palatası haqqında” Qanunun 2.1-ci maddəәsindəә Palatanın 
fəәaliyyəәt dairəәsi kimi eyni zamanda hüquqi şəәxsləәrəә vəә bəәləәdiyyəәləәrəә dövləәt büdcəәsindəәn 
vəәsaitləәr ayrıldıqda həәmin vəәsaitləәrin təәyinatı üzrəә istifadəә edilməәsinəә nəәzarəәti həәyata keçirməәk 
daxil edilib. Ancaq bu vaxta qəәdəәr dövləәtdəәn həәr il kifayəәt qəәdəәr vəәsait alan SOCAR-ın 
fəәaliyyəәtinin yoxlanılması iləә bağlı məәlumat yoxdur.  

Şirkəәtin saytında 2009-cu ildəәn sonra maliyyəә hesabatları yerləәşdirilib. İndiyəәdəәk saytda 
yerləәşdirilmiş vəә audit yoxlamasından keçmiş illəәr 2009-2017-ci illəәri əәhatəә edib. Bu müddəәtdəә 
yalnız bir şirkəәt – Ernst and Young Holding şirkəәti təәrəәfindəәn audit aparılıb. Məәrkəәzi Londondan 
yerləәşəәn EY dünyanın 150-dəәn çox ölkəәsindəә işləәyir. Məәlumat üçün deyəәk ki, Dövləәt Neft 
Fondu fəәaliyyəәt göstəәrdiyi 2002-2015-ci illəәrdəә indiyəәdəәk 3 audit şirkəәti iləә işləәyib. Bunlar Ernst 
and Young Holding (2002-2006, 2010-2012), Deloitte and Touche  (2007 - 2009) vəә Pwc 
(2013-2015) şirkəәtləәridir.  

Ümumiyyəәtləә bir audit şirkəәti iləә uzunmüddəәtli iş təәcrübəәsi keçmiş SSRİ-yəә məәxsus 
dövləәt şirkəәtləәrindəә geniş yayılıb. Məәsəәləәn, Qazaxıstanın “KazMunayQaz” şirkəәti  dəә ancaq 32

Ernst and Young Holding şirkəәti iləә işləәyib vəә 2005-2017-ci illəәri əәhatəә edəәn dövrləәrin auditini 

 http://www.socar.az/socar/az/economics-and-statistics/economics-and-statistics/socar-reports 31

 http://www.kmg.kz/rus/investoram/finansovye_i_godovye_otchety/ 32
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bu şirkəәtəә həәvaləә edib. Rusiyanın nəәhəәng Gasprom şirkəәti  1998-20014-cü illəәrdəә PWC, 33

2015-2017-ci illəәrdəә FBK MMC iləә əәməәkdaşlıq edib. Ukraynanın Naftoqaz şirkəәti  isəә 3 34

şirkəәtləә işləәyib. Fəәaliyyəәtinin ilk illəәrindəә kəәnar auditor olaraq əәvvəәlcəә yerli BDO LLC 
(2001-2003, 2010-2011), daha sonra Ernst and Young Holding (2004-2009) vəә “Deloitte & 
Touche USC” (2012-2017) kimi dünya səәviyyəәli şirkəәtləәrin xidməәtindəәn yararlanıb.  

SOCAR illik maliyyəә hesabatlarını Azəәrbaycan dilinəә təәrcüməә eləәtdirib rəәsmi saytda 
yerləәşdirir ki, bu da maraqlı şəәxsləәrin hesabata əәlçatanlığını artırır. Ancaq əәsas problem audit 
hesabatının adi vəәtəәndaş üçün çəәtin anlaşılan olmasıdır. Bu baxımdan maliyyəә əәməәliyyatlarının 
vəәtəәndaş cəәmiyyəәti, o cümləәdəәn məәtbuat üçün asan anlaşılan olması üçün maliyyəә hesabatının 
ayrıca “oxuna biləәn” hesabat şəәklindəә hazırlanması faydalı olardı. Bu işdəә SOCAR-ın 
ixtisaslaşmış QHT-ləәrləә əәməәkdaşlıq edilməәsi işəә töhfəә verəәr.   

SOCAR-da satınalmalar Azəәrbaycan Respublikası qanunvericiliyi çəәrçivəәsindəә daxili 
normativ səәnəәdləәrəә əәsasəәn həәyata keçirilir. Şirkəәt prezidentinin “ARDNŞ-nin Satınalmalarla 
əәlaqəәdar münasibəәtləәrin təәnzimləәnməәsi haqqında” 31 iyul 2009-cu il tarixli 105 saylı ƏӘmri iləә  
satınalmalara dair  bir sıra normativ səәnəәdləәr qəәbul edilib. Satınalmalar konsepsiyasına əәsasəәn 
Baş ofis SOCAR-ın Nizamnaməәsinəә vəә Normativ səәnəәdləәrəә uyğun olaraq satınalmalar 
əәməәliyyatlarını, o cümləәdəәn audit xidməәtləәri üzrəә satınalmaları həәyata keçirir. Normativ səәnəәdləәr 
satınalmalara dair prosedurları, qaydaları, formaları vəә s. özündəә əәks etdirir. Ancaq dövrü 
məәtbuatda bu vaxta qəәdəәr audit şirkəәtləәrinin seçilməәsi barəәdəә məәlumatlara rast gəәlinməәyib. Bu 
vaxta qəәdəәr SOCAR ancaq bir auditor şirkəәtinin - Ernst and Young Holding-in audit 
xidməәtindəәn yaralanıb.  

  

 http://www.gazprom.ru/investors/disclosure/reports/2018/ 33

 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweben.nsf/0/C4775D2495121A4AC2257107003B5C8D?34
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II. Şirkəәtin fəәaliyyəәti 

SOCAR-ın məәramı əәməәliyyat effektivliyi, sosial vəә ekoloji məәsuliyyəәti qabaqcıl 
təәcrübəәyəә uyğun, dünyanın şaquli inteqrasiya olunmuş iri beynəәlxalq neft-qaz şirkəәtinəә 
çevrilməәkdir. Beləә bir iddialı məәramın qarşılığında Şirkəәtin yaxın vəә ortamüddəәtli dövr üçün 
həәdəәfləәrini nəәzəәrdəә tutan ayrıca həәr hansı inkişaf strategiyası mövcud deyil. Şirkəәtin fəәaliyyəәti 
çox şaxəәlidir vəә qarşısında xeyli sayda vəәzifəәləәr qoyulub: qlobal enerji təәhlükəәsizliyi sisteminəә 
inteqrasiya, müasir texnologiyaları, avadanlıq vəә materialları Azəәrbaycan Respublikasının neft-
qaz vəә neft-kimya səәnayesinəә cəәlb etməәk, dünyanın aparıcı şirkəәtləәri sırasına çıxmaq vəә s. Bu 
sahəәdəә SOCAR xeyli işləәr görür. Müasir texnologiyalar cəәlb edilir, kadr potensialı gücləәndirilir, 
Azəәrbaycan Respublikasında vəә onun hüdudlarından kəәnarda istehsal vəә satış sahəәləәri yaradır. 
Ancaq Şirkəәtin yaxın vəә ortamüddəәtli dövrdəә qarşıya qoyduyu həәdəәfləәr vəә buna nail olmaq üçün 
fəәaliyyəәt planını əәks etdirəәn vahid bir səәnəәdin – strategiyanın olması SOCAR-ın gəәləәcəәkdəә 
dünyanın enerji sektorunda hansı rola malik olacağını planlaşdırmaq vəә hansı digəәr sektorlara 
daxil olmaq niyyəәtinin olub-olmadığını müəәyyəәnləәşdirməәk çəәtindir. Şirkəәt prezidentinin 
açıqlamasında  qeyd edilir ki, Azəәrbaycanda həәyata keçiriləәn enerji strategiyasının aparıcı 35

qüvvəәsi olan SOCAR indiyəә qəәdəәr görülmüş işləәrin məәntiqi davamı olaraq 2011-ci ildəәn 2025-ci 
iləә kimi uzunmüddəәtli strateji inkişafa dair Kompleks Planını təәrtib edib. Planda Şirkəәtin bütün 
fəәaliyyəәt sahəәləәri, o cümləәdəәn, axtarış-kəәşfiyyat, işləәnməә vəә hasilat (Upstream), xammalın nəәqli 
vəә satışı (Midstream), emal vəә emal məәhsullarının satışı (Downstream) vəә digəәr xidməәti 
fəәaliyyəәt növləәri üzrəә inkişaf trendləәri müəәyyəәn edilib vəә məәqsəәdyönlü şəәkildəә icra olunur.” 
Açıqlamada Kompleks Planın olması bildirilsəә dəә beləә Plan ictimaiyyəәtəә açıq deyil vəә onun 
mövcudluğu sual doğurur.   

Müqayisəә üçün qeyd edəәk ki, Rusiyanın Qazprom şirkəәti 2018-ci ildəә elektroenergetika 
sahəәsindəә 2018-2027-ci illəәri əәhatəә edəәn Strategiya qəәbul edib . Qazaxıstanın KazMunayQaz 36

şirkəәtinin 2025-ci iləә kimi inkişaf Strategiyası mövcuddur.  37

Ötəәn əәsrin 90-cı illəәrindəә SOCAR-ın əәsas həәdəәfi Azəәrbaycan neftinin xarici bazarlarda 
satışını təәmin etməәk vəә müasir texnologiyaları məәnimsəәməәk idisəә, yeni əәsrdəә, xüsusiləә dəә onun 
ikinci dekadasında həәdəәf olaraq Azəәrbaycan qazının Avropa bazarlarında satışına nail olmaq, 
özünün emal vəә satış imkanlarını daha da artırmaq olub.  

SOCAR-ın fəәaliyyəәti daha çox hökuməәtin qəәbul etdiyi strategiyalarda rol almaq vəә töhfəә 
verməәk olub. Məәsəәləәn, «Azəәrbaycan Respublikasının yanacaq-energetika kompleksinin inkişafı 
(2005-2015-ci illəәr) üzrəә Dövləәt Proqramı»nda SOCAR qarşısında işləәnməәdəә olan yataqların 
istismarının intensivləәşdirilməәsi, müasir məәdəәn-geofiziki vəә neft-məәdəәn avadanlıqlarının 
istehsalata təәtbiqinin sürəәtləәndirilməәsi məәsəәləәləәri başlıca vəәzifəәləәr kimi qoyulub.  

SOCAR hasil edilmiş bütün karbohidrogenləәrəә vəә onların emalından alınan neft, neft-
kimya vəә qaz məәhsullarına münasibəәtdəә sahibliyi həәyata keçirir. Azəәrbaycanda həәr il orta 
hesabla 40 milyon tona yaxın neft, 29 milyon kubmetr qaz istehsal olunur. 2008-2017-ci illəәrdəә 

 SOCAR-ın 2015-ci il üzrəә İllik hesabatı35

 http://www.gazprom.ru/press/news/2018/june/article436680/ 36

 http://www.kmg.kz/rus/kompaniya/strategiya_kompanii/ 37
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SOCAR-ın texnoloji imkanlarının artmasına, yeni yataqların aşkar edilməәsinəә artmasına rəәğməәn 
neft istehsalında azalma olub. Bu müddəәtdəә SOCAR təәrəәfindəәn hasil ediləәn neftin pik səәviyyəәsi 
2008-ci ildəә (8,6 milyon ton) olub. Halbuki 2010-cu illəәrdəә ölkəә üzrəә neft hasilatında rekord 
həәdd (50,8 milyon ton) qeydəә alınıb. Sonrakı illəәrdəә azalma tendensiyası müşahidəә edilib vəә 
2017-ci ildəә əәn aşağı həәddəә - 7,4 milyon tona düşüb. Son 10 ildəә şirkəәtin neft hasilatı 
ümumilikdəә 14,2% azalıb. Ölkəә üzrəә ümumi neft hasilatında SOCAR-ın payı 16,7-19,8% 
arasında dəәyişib. Ümumi neft hasilatının artması fonunda SOCAR-ın payı azalsa da (16,7%) 
2017-ci ildəә 19,2%-əә yüksəәlib. (Qrafik 2-1) 

'  
Qrafik 2-1. İllik neft hasilatı (2008-2017), min ton 
Məәnbəә: SOCAR 

Neftləә yanaşı qaz hasilatında da azalma baş verib. 2008-ci ildəә şirkəәtin qaz hasilatı 7,75 
milyard kubmetr olduğu halda 2017-dəә 6,09 milyard kubmetrəә qəәdəәr azalıb. Son 10 ildəә qaz 
hasilatının azalması 21,5% olub. Halbuki bu müdəәtdəә ölkəә üzrəә qaz hasilatı əәsasəәn artma 
(22,2%) istiqaməәtindəә olub. SOCAR-ın hasil etdiyi təәbii qazın ölkəә üzrəә hasilatda payı 
2008-2017-ci illəәrdəә 33,1%-dəәn 21,3%-əә düşüb. Buna səәbəәb ölkəә üzrəә hasilatın artması, şirkəәtin 
hasilatının isəә azalmasıdır. (Qrafik 2-2) 
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Qrafik 2-2. İllik qaz hasilatı (2008-2017), milyon kubmetr 
Məәnbəә: SOCAR-ın illik hesabatları 

SOCAR-ın fəәaliyyəәt çevrəәsinin genişləәnməәsi vəә neftin bahalaşması şirkəәtin son illəәr 
aktivləәrini əәhəәmiyyəәtli dəәrəәcəәdəә  artıb. 2009-cu ildəә "Azəәriqaz" İstehsalat Birliyi, 2010-cu ildəә 
isəә “Azəәrikimya” Dövləәt Şirkəәti SOCAR-ın tabeliyinəә verilib. Bununla da şirkəәt həәm təәbii qazın 
satışı, həәm dəә neft məәhsullarının kimya səәnaysindəә emalı sahəәsindəә dəәyəәr zəәncirini əәldəә etməәyəә 
nail olub.   

Son vaxtlar SOCAR təәbii qazın nəәqlinəә diqqəәti artırıb. 2011-cu ildəәn başlayaraq Cəәnub 
Qaz Dəәhlizi layihəәsinin reallaşmasına başlanıb vəә layihəәnin ilkin məәrhəәləәsi olan Trans-Anadolu 
qaz boru kəәməәrinin (TANAP) inşası haqda səәnəәdləәr imzalanıb. 45 milyard ABŞ dolları 
dəәyəәrindəә səәrmayəә qoyulması planlaşdırılan Cəәnub Qaz Dəәhlizi layihəәsinəә dünyanın 7 ölkəәsi, 12 
nüfuzlu şirkəәti vəә 12 qaz alıcısı cəәlb olunub. Dəәhlizin reallaşdırılması məәqsəәdi iləә 4 layihəә üzrəә 
işləәr aparılır: Şahdəәniz yatağının tammiqyaslı işləәnilməәsi, Cəәnubi Qafqaz Boru Kəәməәrinin 
genişləәndirilməәsi, TANAP vəә TAP boru kəәməәrləәrinin inşası.  38

Cəәnub Qaz Dəәhlizi layihəәsinin tam hazır olduqdan sonra illik ötürücülük qabiliyyəәti ilk 
məәrhəәləәdəә 16 mlrd. kubmetr təәşkil edəәcəәk. Sonradan bu göstəәricinin 30 mlrd. kubmetrəәdəәk 
artırılması imkanları da nəәzəәrəә alınıb. Şirkəәt rəәhbəәri açıqlamasında qeyd edib ki, 2025-ci iləәdəәk 
Azəәrbaycanın ümumi ixrac potensialının 40 mlrd. kubmetr qaz həәcminəә çatdırılması tamamiləә 
realdır. Şirkəәtin həәdəәfi “Şahdəәniz-2” layihəәsi uzrəә ilk təәbii qazı gəәləәn il bazarlara catdırmaq vəә 
bu layihəәni 2020-ci iləә qəәdəәr tamamlamaqdır.  39

SOCAR 2008-2017-ci illəәrdəә aktivləәrini 12,5 milyard AZN-dəәn 61,4 milyard AZN-əә 
çatdırmaqla 5 qat artıma nail olub. Ümumi kapitalın, o cümləәdəәn nizamnaməә kapitalının artımı 
aktivləәri artırsa da, əәsas artım öhdəәlikləәr hesabına baş verib. (Qrafik 2-3) 

'  
Qrafik 2-3. Maliyyəә göstəәriciləәri (2008-2017), milyon AZN  
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Məәnbəә: SOCAR-ın maliyyəә hesabatları 

Son 10 ildəә şirkəәtin ümumi kapitalı 7,5 milyard AZN-dəәn 22 milyard AZN-əә yüksəәlib. 
Bu artıma rəәğməәn ümumi kapitalın aktivləәrdəә payı 59,8%-dəәn 35,8%-əә düşüb. Şirkəәtin cəәld 
etdiyi vəәsaitləәrin (ticarəәt vəә sair kreditor borcları, qısamüddəәtli vəә uzunmüddəәtli borc öhdəәlikləәri 
vəә s.) payı uyğun olaraq artıb. Hesabat dövründəә nizamnaməә kapitalı 422,7 milyon AZN-dəәn 3 
milyard AZN-əә qəәdəәr artıb. Nizamnaməә kapitalının artım əәsasəәn dövləәt büdcəәsindəә ayrılan 
vəәsaitləәr hesabına baş verib. (Qrafik 2-3) 

'  
Qrafik 2-4. Maliyyəә göstəәriciləәri (2008-2017)  
Məәnbəә: SOCAR-ın maliyyəә hesabatları 

SOCAR-ın bölüşdürülməәmiş məәnfəәəәtinin həәcmi il üzrəә 6-8 milyard manat arasında 
dəәyişib. 2008-ci ildəә şirkəәtin öz kapitalının 90,5%-ni bölüşdürülməәmiş məәnfəәəәt hesabına 
formalaşmışdısa, 2017-ci ilin sonuna bu rəәqəәm azalaraq 33,5%-əә düşüb. Nizamnaməә kapitalın 
payı isəә 5,6%-dəәn 13,8%-əә yüksəәlib. (Qrafik 3-4) 

Həәyata keçirilmiş təәdbirləәr nəәticəәsindəә SOCAR-da neft emalının dəәrinliyi 2001-ci ildəә 
53,3% olduğu halda 2016-cı ildəә 89,5%-əә yüksəәlib. Ancaq 2014-cü ildəәn (93,4%) bəәri azalma 
tendensiyası göstəәrir.  

SOCAR-ın illik hesabatlarının təәhlili göstəәrir ki, neft-qaz hasilatı iləә yanaşı neft emalında 
da azalma olub. 2008-2016-cı illəәrdəә şirkəәtin ümumilikdəә neft emalının həәcmi  18,2% azalaraq 
7348 milyon tondan 6009,4 milyon tona düşüb. Bu müddəәt əәrzindəә neft emalının əәn yüksəәk 
həәddi 2008-ci ildəә qeydəә alınıb. Dünya bazarlarında neftin ucuzlaşmağa başladığı 2014-cü ildəә 
emalın həәcmi artaraq 6740,5 milyon tona yüksəәlsəә dəә sonrada yenidəәn azalıb. (Qrafik 2-5) 
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'  
Qrafik 2-5. Neft emalı vəә ondan alınan məәhsulların dinamikası (2008-2016) 
Məәnbəә: SOCAR-ın maliyyəә hesabatları 
Azalma neft emalı nəәticəәsindəә alınan məәhsullarda da baş verib. 2008-2016-cı illəәrdəә 

istehsal olunan açıq rəәngli məәhsulların həәcmi 20,3%, benzin 17,3%, dizel yanacağı 22,3%, 
reaktiv mehəәrrik yanacağı 20%, soba mazutu 64,2%, bitum 18,7%, sürtkü yağları 81,5% azalıb. 
Yeganəә olaraq maye qazın (2,5%) vəә neft koksunun (22,3%) həәcmindəә artım olub. SOCAR 
2014-cü ildəәn başlayaraq neftin emalı zamanı vakkum qazoylu əәldəә etməәyəә başlayıb. 2014-cü 
ildəә əәldəә ediləәn qazoylun həәcmi 578,5 milyon ton olduğu halda 2016-cı ildəә 365 milyon tona 
qəәdəәr azalıb.  (Qrafik 2-5) 

SOCAR-ın son 10 ildəә istehsalı etdiyi neft emalı məәhsulları daha çox daha çox daxili 
bazara həәdəәfləәnib. 2008-ci ildəә neft məәhsullarının 44,8%-ni ixrac etdiyi halda 2016-cı ildəә 
ixracın payı 27%-ı düşüb. Şirkəәtin 2013-cü ildəә daxili bazarda satışı əәn yüksəәk həәddəә - 74% 
olub.  İxrac olunan neft məәhsullarının təәxminəәn 60-70%-ni dizel yanacağı vəә neft koksu təәşkil 
edir. SOCAR neft məәhsullarından fəәrqli olaraq neft-kimya məәhsullarının satışı əәsasəәn xarici 
bazarlarda həәyata keçirib. Bu məәhsulların təәxminəәn 80-85%-i ixraca yönəәldilib. 2014-cü ildəә 
həәtta ixracın payı 90%-əә yaxınlaşıb. Ancaq 2014-2016-cı illəәrdəә ixracın payında azalma 
müşahidəә edilib vəә 2016-cı ildəә 85,7%-əә düşüb. (Qrafik 2-5) 
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'  
Qrafik 2-6. Neft vəә neft-kimya məәhsullarının ixrac dinamikası (2008-2016) 
Məәnbəә: SOCAR-ın illik hesabatları 

SOCAR-ın ümumi gəәlirləәri 2008-ci ildəә cəәmisi 4,7 milyard AZN olduğu halda 2017-ci 
ilin sonuna 92,6 milyard AZN-əә yüksəәlib. Gəәlirləәrin əәsas hissəәsini xam neft satışından əәldəә 
olunan gəәlirləәr təәşkil edir. Dünya bazarlarına xam neftin bahalaşması şirkəәtin illik gəәlirləәrinin 
əәhəәmiyyəәtli dəәrəәcəәdəә artmasına səәbəәb olub. Eləә bu səәbəәbəә görəә, xam neft hasilatının azalmasına 
rəәğməәn onun cəәmi gəәlirləәrdəә payı 2008-ci ildəәki 23,8%-dəәn 2017-ci ildəәki 61%-əә yüksəәlib. 10 il 
əәrzindəә xam satışından illik gəәlir 1,1 milyard AZN-dəәn 56,6 milyard AZN-əә çatıb. Bu müddəәtdəә 
təәbii qazın satışından əәldəә etdiyi illik gəәliri 2008-ci illəә (515 milyon AZN) müqayisəәdəә artaraq 
2,7 milyard AZN  təәşkil edib .  40

'  
Qrafik 2-7. Kapital vəә əәməәliyyat xəәrcləәrinin dinamikası, 2008-2017  
Məәnbəә: SOCAR-ın maliyyəә hesabatları 
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Şirkəәtin istehsal, nəәql etdiyi vəә satdığı məәhsulların çeşidinin artması gəәlirləәrin artımı iləә 
yanaşı xəәrcləәri dəә artırıb. ƏӘməәliyyat xəәrcləәri 2008-ci ildəә 3,3 milyard AZN-dəәn 2017-ci ildəәki 
90,9 milyard AZN-əә yüksəәlib. (Qrafik 2-7) 

SOCAR-ın illik gəәlirinin artmasının əәsas səәbəәbi satış vəә paylaşdırma üzrəә fəәaliyyəәtini 
genişləәndirməәsidir. Şirkəәt son illəәr xaricdəә (İsveçrəә, Gürcüstan, Rumıniya, BƏӘƏӘ) vəә daxildəә neft 
məәhsullarının satışı vəә paylaşdırılması iləә aktiv məәşğul olur. Gəәlirləәrin təәrkibindəә böyük paya 
malik bu məәnbəә üzrəә gəәlirləәr 2015-2017-ci illəәrdəә 3 dəәfəәyəәdəәk artıb. Şirkəәt gəәlirləәrin əәsas 
hissəәsini İsveçrəәdəәki fəәaliyyəәt nəәticəәsindəә əәldəә edib. Şirkəәtin İsveçrəәdəә yaratdığı SOCAR 
Trading vəә SOCAR Energy Switzerland şirkəәləәri vasitəәsiləә 2017-ci ildəә 78,6 milyard manat 
gəәliri olub ki, bu da həәmin il üzrəә konsolidəәedilmiş gəәlirləәrin 85%-ni təәşkil edib. 2016-cı ildəә bu 
göstəәrici 78%, 2015-ci ildəә 72% olub .  41

2008-ci ildəә Cenevrəә şəәhəәrindəә təәsis edilmiş SOCAR Trading Azəәrbaycan neftinin vəә 3-
cü təәrəәfləәrəә məәxsus neft vəә neft məәhsullarının satışı iləә məәşğuldur. ƏӘsas ofisləәri Cenevrəә (baş 
qəәrargah), Sinqapur, Dubay, London, Hyuston vəә Kalqari şəәhəәrləәrindəә yerləәşdir. SOCAR Energy 
Switzerland (SES) İsveçrəә bazarında neft məәhsullarının topdan vəә pəәrakəәndəә satışı iləә 
məәşğuldur. 2012-ci ildəә SOCAR vəә “ExxonMobil” şirkəәtləәri arasında imzalanan muqaviləә 
əәsasında “Esso Switzerland” şirkəәtinin aktivləәri SOCAR-ın nəәzarəәtinəә keçib. Hazırda İsvecrəәdəә 
SOCAR brendi altında 167 yanacaq doldurma məәntəәqəәsi fəәaliyyəәt gostəәrir.  

SOCAR-ın illik hesabatları göstəәrir ki,  şirkəәt təәrəәfindəәn son 10 ildəә istehsal olunan xam 
neftin maya dəәyəәri 63,2%, təәbii qazın maya dəәyəәri isəә 123% bahalaşıb. 2008-ci il 1 ton xam 
neftin maya dəәyəәri 68,3 manat olduğu halda 2017-ci ilin sonuna 111,4 manata qəәdəәr artıb. Bu 
müddəәtdəә təәbii qazın 1000 kubmetrinin maya dəәyəәri 27,9 manatdan 62,2 manata yüksəәlib. 
(Qrafik 2-8)    

'  
Qrafik 2-8. İstehsal olunan xam neft vəә təәbii qazın maya dəәyəәrinin dinamikası, 2008-2017  
Məәnbəә: SOCAR-ın illik hesabatları 

Şirkəәt illik məәnfəәəәtini ilbəәil artırmağa müvəәffəәq olub. 2008-ci ildəә 486,8 milyon 
manatlıq illik məәnfəәəәti artıraraq 2017-ci ildəә 2 milyard manat səәviyyəәsinəә qaldıra bilib. Yeganəә 

0

30

60

90

120

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

62.19
46.77

39.7437.1933.48
44.1139.538.33

45.18

27.89

111.42
97.8194.7491.6392.9687.4782.45

75.9
63.4268.26

1 ton xam neftin maya dəyəri, manat 1000 kubmetr təbii qazın maya dəyəri, manat

 SOCAR-ın maliyyəә hesabatları, 2015-201741

  27



olaraq 2015-ci ildəә 1,8 milyard manatlıq zəәrəәr edib ki, bunun da səәbəәbi dünya bazarlarında 
neftin kəәskin ucuzlaşması vəә bu ucuzlaşma fonunda milli valyutanın devalvasiyaya uğramasıdır.    

Şirkəәt son 10 ildəә 10-dan artıq ölkəәdəә fəәaliyyəәt göstəәrəәn nümayəәndəәlikləәri, Türkiyəә, 
Gürcüstan, Ukrayna vəә başqa ölkəәləәrdəәki birgəә müəәssisəәləәri vasitəәsi iləә dünya enerji bazarına 
daxil ola bilib. SOCAR 2006-cı ildəәn Gürcüstan bazarına daxil olub. 2006-cı ildəәn Energy 
Georgia törəәməә müəәssisəәsi vasitəәsiləә neft, 2008-ci ildəәn SOCAR Georgia Gaz törəәməә şirkəәti 
vasitəәsiləә qaz satışına başlayıb. 2008-ci ildəәn Türkiyəә bazarına daxil olaraq “SOCAR –Turcas-
İnjaz” alyansı təәrkibindəә Türkiyəәnin əәn iri neft-kimya müəәssisəәsi olan “Petkim” şirkəәtinin 
nəәzarəәt səәhm sahib olmuş vəә şirkəәti idarəәçiliyəә götürüb. “Petkim”in məәhsullaı  Türkiyəә bazarının 
25-27 faizini təәmin edir. Bu göstəәricinin 40%-a çatdırılması nəәzəәrdəә tutulub. SOCAR-ın 
həәdəәfləәrindəәn biri “Petkim”i iri logistika məәrkəәzinəә, Türkiyəәnin əәn böyük, Avropanın isəә aparıcı 
istehsal kompleksləәrindəәn birinəә çevirməәkdir. 2011-ci ildəә Türkiyəәdəә inşasına başlanan vəә 6,3 
mlrd. dollarlıq investisiya iləә qurulan STAR neft emalı zavodu 2018-ci ilin IV rübünəә zavod 
fəәaliyyəәtəә başlayacaq.  

SOCAR daxili bazarda neft məәhsullarının emalını artırmaq siyasəәtini yeridib. 2012-ci 
ildəә SOCAR Sumqayıtda azot gübrəәsi – karbamid istehsalı zavodunun inşasına başlayıb. Zavod 
inşası “2008-2015-ci illəәrdəә Azəәrbaycan Respublikasında əәhalinin əәrzaq məәhsulları iləә etibarlı 
təәminatına dair Dövləәt Proqramı”na əәsasəәn həәyata keçirilir. 2014-cü ildəә “SOCAR Polymer” 
MMC iləә İtaliyanın “Maire Tecnimont S.p.A.”Mühəәndislik Şirkəәtləәr Qrupu arasında Sumqayıt 
Kimya Texnoparkı layihəәsi çəәrçivəәsindəә Polipropilen zavodunun inşası üzrəә əәməәkdaşlıq 
müqaviləәsi imzalayıb.  

Ölkəәnin əәn böyük şirkəәti olan SOCAR-ın sosial yükünü çox olmasına rəәğməәn şirkəәt 
xəәrcləәrin optimallaşdırılması təәdbirləәri çəәrçivəәsindəә işçi heyəәtinin sayının azaldılması siyasəәti 
yürüdüb. 2008-ci ildəә Şirkəәtdəә vəә ona məәxsus törəәməә müəәssisəәləәrdəә çalışan işçiləәrin sayı 64794 
nəәfəәr olduğu halda 2016-cı ildəә onların sayı 21,4% azalaraq 50735 nəәfəәrəә düşüb .  Həәr işçiyəә 42

düşəәn illik gəәlir orta hesabla 2008-ci ildəә 72,7 min AZN olduğu halda 2016-cı ildəә bu rəәqəәm 1,8 
milyon AZN-əә yüksəәlib.   

Dövləәt Neft Şirkəәtinin əәsas son məәhsulları neft, qaz vəә neft məәhsullarıdır. Neft 
məәhsullarının maya dəәyəәrinin 85-90%-ni xam neftin alınmasına çəәkiləәn xəәrcləәr təәşkil edir. 2009-
cu ildəә 1 ton neftin maya dəәyəәri 76.53 manat təәşkil etdiyi halda 2016-cı ildəә 1 ton neftin istehsal 
maya dəәyəәri 97,81 manata yüksəәlib.  

Son illəәr SOCAR bir sıra problemləәrləә üzləәşib vəә bu prolemləәrin həәllindəә hökuməәt 
şirkəәtəә daim dəәstəәk verib. 2014-ci ilin sonlarına doğru dünya əәmtəәəә bazarlarında neftin 
qiyməәtinin növbəәti dəәfəә ucuzlaşması iqtisadiyyatı neft gəәlirləәrindəәn asılı olan dövləәtləәri yenidəәn 
ağır duruma saldı. Brent markalı neftin qiyməәti 2014-cü ilin iyun ayında bir barel üçün təәxminəәn 
115 dollar olduğu halda həәmin ilin sonuna təәxminəәn 51% azalaraq 56 dollara qəәdəәr ucuzlaşdı. 
Ucuzlaşma prosesi növbəәti aylarda da davam etdi vəә neftin qiyməәti 2016-cı ilin əәvvəәlinəә 29 
dollara qəәdəәr endi . Neftin qısa müddəәtdəә bu səәviyyəәdəә ucuzlaşması digəәr neft ölkəәləәri kimi 43

Azəәrbaycan iqtisadiyyatına da narahatçılıqlar yaratdı. 2014-ci ilin sonlarına doğru neft 

 http://www.socar.az/socar/assets/documents/az/socar-annual-reports/davamli-inkisaf2016.pdf 42

 Bloomberg portalı. https://www.bloomberg.com/quote/CO1:COM 43
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gəәlirləәrinin azalması milli valyutaya təәzyiqi artırdı. Valyuta ehtiyatının sürəәtləә azalması 
hökuməәti 2015-ci ildəә iki dəәfəә kəәskin devalvasiyaya getməәyəә məәcbur etdi. Ümumilikdəә 2 kəәskin 
devalvasiya nəәticəәsindəә manat dollar qarşısında dəәyəәrini 49% itirdi. Dünya bazarlarında neft vəә 
qazın ucuzlaşması vəә ona görəә ölkəәdəә baş vermiş devalvasiya vəә makroiqtisadi sabitliyin 
pozulması SOCAR-a aşağıdakı problemləәr yaratdı.  

• Dünya bazarlarında neftin vəә qazın ucuzlaşması nəәticəәsindəә SOCAR-ın illik gəәlirləәri 
vəә məәnfəәəәti azaldı. 2015-ci ildəә şirkəәtin illik gəәliri 16,6% azalaraq 39,7 milyard AZN-
dəәn 33,1 milyard AZN-əә düşdü. Gəәlirləәrin azalması şirkəәtin məәnfəәəәtinəә dəә məәnfi təәsir 
göstəәrdi. 2015-ci ildəә şirkəәt son 10 ildəә ilk dəәfəә olaraq zəәrəәrəә (1,8 milyard AZN) düşdü. 
Ancaq 2016-cı ildəә neftin bahalaşması şirkəәtin illik gəәlirləәrini vəә məәnfəәəәtini artırdı.  
(Qrafik 3-5.) 

• Şirkəәtin kredit reytinqi pisləәşdi. “Standard & Poor's” – beynəәlxalq kredit agentliyi 
2015-ci il 4 dekabr tarixindəә Dövləәt Neft Şirkəәtinin (SOCAR) uzunmüddəәtli kredit 
reytinqini “BB+” səәviyyəәsindəә təәsdiq edib. Bu barəәdəә fins.az saytı adı çəәkiləәn agentliyəә 
istinadəәn xəәbəәr verib. Reytinq üzrəә proqnoz isəә “Stabil”dəәn “Məәnfi”yəә dəәyişdirilib. 
Agentlik bəәyan edib ki, SOCAR dövləәtləә əәlaqəәli təәşkilatdır vəә Azəәrbaycanın suveren 
reytinqi düşdükcəә, bu şirkəәtin dəә reytinqi zəәifləәyəәcəәk . Moody`s agentliyi 2016-cı ildəә 44

SOCAR_ın reytinqini aşağı salıb . 45

• Devalvasiya nəәticəәsindəә xarici valyutada olan xarici borcu milli valyuta ifadəәsindəә 
kəәskin artdı. SOCAR-ın borcunun 80%-i xarici valyutada cəәlb edilib vəә eyni zamanda 
kapital xəәrcləәrinin əәsas hissəәsi xarici valyutada əәldəә  edilib. Devalvasiya nəәticəәsindəә 
xarici borc manat ifadəәsindəә 2 dəәfəәyəәdəәk artıb. SOCAR-ın fəәaliyyəәti əәsasəәn daxili 
bazara yönəәlik olduğundan gəәlirləәri milli valyutadadır. Nəәticəәdəә gəәlirləәrindəә ciddi 
dəәyişiklik olmasa da məәzəәnnəә fəәrqinəә görəә xəәrcləәri vəә öhdəәlikləәri əәhəәmiyyəәtli dəәrəәcəәdəә 
artıb .  46

SOCAR-ın düşdüyü çəәtin vəәziyyəәtdəәn xils etməәk üçün hökuməәt şirkəәtəә müxtəәlif 
istiqaməәtli dəәstəәk verib.  

SOCAR-ın gəәlirləәrini artırmaq məәqsəәdiləә ölkəә daxilindəә satdığı məәhsulların topdan vəә 
pəәrakəәndəә qiyməәtləәrini artırıb. Tarif Şurasının 16 saylı, 28 noyabr 2016-cı il tarixli Qəәrarı iləә 
SOCAR-ın istehsal etdiyi reaktiv mühəәrrik yanacağının şirkəәtdaxili tarifi 1 ton üçün 338,2 
manatdan 415,95 manata, soba yağlarının tarifi isəә 69,94 manatdan 185,13 manata qaldırılıb.    

Tarif Şurasının 18 saylı, 28 noyabr 2016-cı il tarixli Qəәrarı  iləә SOCAR-ın satdığı təәbii 
qazın satış tarifləәri artırılıb. ƏӘhali üçün illik istehlak həәcminin 1700 m3 -dəәk olan hissəәsi üçün 

 https://www.standardandpoors.com/ru_RU/web/guest/article/-/view/type/HTML/id/1775232 44

 https://www.moodys.com/research/Moodys-Downgrade-of-Azerbaijan-is-credit-negative-for-SOCAR--45

PR_343742 

 https://www.standardandpoors.com/ru_RU/web/guest/article/-/view/type/HTML/id/1775232 46
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10 qəәpik, 1700 m3 -dəәn çox olan hissəәsi üçün 20 qəәpik ödəәməәyəә başlayıb. Halbuki artıma qəәdəәr 
qazın istehlak həәcmindəәn asılı olmayaraq həәr kubmetr üçün 10 qəәpik ödəәnilirdi. Eyni zamanda 
qeyri-əәhali qrupu üçün qazın 1 kubmetrinin tarifi 20 qəәpik (artımdan əәvvəәl əәhali qrupu iləә eyni 
olub) müəәyyəәnləәşdirilib. Bundan başqa həәmin Qəәrarla təәbii qazın qaz paylayıcılarına topdan 
satışı 42 manatdan 75 manata, magistral qaz kəәməәrləәrinəә birbaşa qoşulmaqla istehsal 
məәqsəәdləәri üçün təәbii qaz istehlak edəәn elektrik enerjisi istehsalı müəәssisəәləәrinəә təәbii qazın satışı 
80 manatdan 120 manata qaldırılıb. Tarif Şurasının 16 saylı, 14 iyul 2017-ci il Qəәrarı iləә 
SOCAR-ın emal etdiyi avtomobil benzininin (Aİ-92) şirkəәtdaxili tarifi həәr ton üçün 411,91 AZN-
dəәn 619,36 AZN-əә artırılıb.  

Nazirləәr Kabinetinin 90 saylı, 31 mart 2014-cü il tarixli Qəәrarı iləә qiyməәtləәri (tarifləәri) 
dövləәt təәrəәfindəәn təәnzimləәnəәn malların (işləәrin, xidməәtləәrin) Siyahısına dəәyişiklik edilib vəә idxal 
olunan ekoloji norması avro-5 təәləәbləәrinəә uyğun, oktan əәdəәdi 95 vəә daha yüksəәk olan avtomobil 
benzinləәri bu siyahıdan çıxarılıb. Qəәrar qəәbulundan sonra 27 mart 2014-cü ildəәn başlayaraq 
SOCAR xaricdəәn gəәtirdiyi beləә növ benzini bazar qiyməәtinəә daha baha satmaq imkanı əәldəә etdi. 

Şirkəәtin kapitallaşmasına dəәstəәk verib.SOCAR-ın nizamnaməә kapitalı 2017-ci ildəә 1234 
milyon manat artaraq 3036 milyon manat təәşkil edib. 2017-cı il əәrzindəә dövləәt təәrəәfindəәn 
SOCAR-ın nizamnaməә kapitalına ediləәn əәlavəә ödəәniş məәbləәği 2382 milyon manat olmuş vəә 31 
dekabr 2017-cı il tarixindəә bitəәn il üzrəә əәlavəә ödəәnilmiş kapitalın məәbləәği 4541 milyon manat 
təәşkil edib . 2018-ci ilin dövləәt büdcəәsinin “İqtisadi fəәaliyyəәtin digəәr sahəәləәri” köməәkçi 47

bölməәsindəә bəәzi neft yataqları (Ümid, Qarabağ vəә Babəәk yataqları) üzrəә həәyata keçiriləәn qazma 
işləәrinin aparılması məәqsəәdiləә dövləәt dəәstəәyi olaraq nizamnaməә kapitalının artırılması üçün 
SOCAR-a 663,2 milyon manat ayrılması nəәzəәrdəә tutulur.  48

ƏӘhaliyəә göstəәriləәn xidməәt subsidiyalaşdırılıb. 2016-cı il əәrzindəә SOCAR təәrəәfindəәn 
istehsal olunan təәbii qazın daxili bazarda maya dəәyəәrinin aşağı qiyməәtəә satışına (Tarif Şurasının 
müəәyyəәn etdiyi qiyməәtəә, əәsasəәn əәhaliyəә) görəә yaranmış zəәrəәrin örtülməәsi üçün 2017-ci ildəә 250 
milyon manat məәbləәğindəә subsidiya verilib. 2018-ci ilin dövləәt büdcəәsinin “İqtisadi fəәaliyyəәtin 
digəәr sahəәləәri” köməәkçi bölməәsindəә idxal olunan təәbii qazın “Azəәrenerji” Açıq Səәhmdar 
Cəәmiyyəәtinəә müqaviləә dəәyəәrindəәn aşağı qiyməәtəә satışına görəә yaranmış zəәrəәrin örtülməәsi üçün 
Şirkəәtəә 300 milyon manat məәbləәğindəә subsidiya ayrılması nəәzəәrdəә tutulur.  49

Bundan başqa Dövləәt İnvestisiya Proqramının icrası çəәrçivəәsindəә dövləәt zəәmanəәti 
əәsasında 2015-ci ildəә Məәrkəәzi Bankı təәrəәfindəәn bir sıra layihəәləәrin həәyata keçirilməәsi üçün 
SOCAR-a 1891,5 milyon manat məәbləәğindəә kredit ayrılıb.  Hökuməәt dövrü olaraq daxili 50

bazarda yanacağın qiyməәtini təәnzimləәməәk üçün gömrük rüsumların dəәyişiklik edəәrəәk idxal 

 SOCAR, “Maliyyəә hesabatı 2017-ci il”, “Qeyd 28, Nizamnaməә kapitalı, əәlavəә ödəәnilmiş kapital vəә 47

bölüşdürülməәmiş məәnfəәəәt” 

 ““Azəәrbaycan Respublikasının 2018-ci il dövləәt büdcəәsi haqqında" Azəәrbaycan Respublikası Qanununda 48

dəәyişiklikləәr edilməәsi barəәdəә” Azəәrbaycan Respublikasının Qanun layihəәsinəә Azəәrbaycan Respublikası Hesablama 
Palatasının RƏӘYİ http://sai.gov.az/upload/files/2018-DURUSTLESME-REY-FINAL.pdf

 ““Azəәrbaycan Respublikasının 2018-ci il dövləәt büdcəәsi haqqında" Azəәrbaycan Respublikası Qanununda 49

dəәyişiklikləәr edilməәsi barəәdəә” Azəәrbaycan Respublikasının Qanun layihəәsinəә Azəәrbaycan Respublikası Hesablama 
Palatasının RƏӘYİ http://sai.gov.az/upload/files/2018-DURUSTLESME-REY-FINAL.pdf

 http://sai.gov.az/upload/files/HP%202016%20fealiyyet.pdf 50

  30

http://sai.gov.az/upload/files/2018-DURUSTLESME-REY-FINAL.pdf
http://sai.gov.az/upload/files/HP%25202016%2520fealiyyet.pdf
http://sai.gov.az/upload/files/2018-DURUSTLESME-REY-FINAL.pdf


olunan yanacağı müəәyyəәn müddəәtəә idxal rüsumlarından azad edir . Bu güzəәştləәr nəәticəәsindəә 51

ölkəәyəә yanacaq idxal edəәn SOCAR şirkəәti vergi güzəәştləәri əәldəә edir.  
SOCAR perspektivdəә əәsas problemi xarici borcun artması vəә dünya əәmtəәəә bazarlarında 

alternativ enerjinin inkişafı nəәticəәsindəә neft-qaz məәhsullarına təәləәbatın azalması, o cümləәdəәn 
sıxılmış qazın payının artması nəәticəәsindəә boru vasitəәsiləә qaz satışına marağın azalması ola biləәr. 
SOCAR-ın 2017-ci il dekabrın 31-i tarixinəә ümumilikdəә borc öhdəәlikləәri 15511 milyon AZN 
qiyməәtləәndirilir. Bunun 5998 milyon manatı qısamüddəәtli borc öhdəәlikləәri, 9513 milyon manatı 
isəә uzunmüddəәtli borc öhdəәlikləәrinin payına düşür.  Halbuki 2008-ci ildəә şirkəәtin ümumi borc 52

öhdəәlikləәri 2110,9 milyon AZN olub. Həәmin il qısamüddəәtli borc öhdəәlikləәri 386,4 milyon AZN, 
uzunmüddəәtli borc öhdəәlikləәrinin həәcmi isəә 1724,5 milyon AZN olub . 2008-2017-ci illəәrdəә 53

şirkəәtin borc öhdəәlikləәri 7 dəәfəәdəәn çox artıb. Artım səәbəәbi bir təәrəәfdəәn şirkəәtin müxtəәlif 
layihəәləәrləә bağlı aktiv xarici borclanmaya getməәsidirsəә, digəәr səәbəәbi 2015-ci ildəә baş vermiş 
devalvasiya nəәticəәsindəә xarici valyutada olan borcların manat ifadəәsindəә artmasıdır.   

 http://www.e-qanun.az/framework/36122 51

 SOCAR, “Maliyyəә hesabatı 2017-ci il”, Borc öhdəәlikləәri, səәh 64-6552

 SOCAR, “Maliyyəә hesabatı 2009-ci il”, Borc öhdəәlikləәri, səәh 46-4753
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III. Tövsiyəәləәr 

Azəәrbaycan əәrazisindəәki neft vəә qaz yataqlarının axtarışı, kəәşfiyyatı vəә işləәnməәsi, neftin, 
qazın vəә qaz kondensatının hasilatı, emalı vəә nəәqli, neft vəә neft-kimya məәhsullarının, qazın 
daxili vəә xarici bazarlarda satışı iləә məәşğul olan dövləәt şirkəәtinin – SOCAR-ın fəәaliyyəәti 
cəәmiyyəәtin daim diqqəәt məәrkəәzindəә olub vəә müxtəәlif müzakirəә yol açıb. Vəәtəәndaş cəәmiyyəәti, o 
cümləәdəәn KİV bu qurumdan lazımi məәlumatları əәldəә etməәkdəә çəәtinlik çəәkir. Şirkəәt fəәaliyyəәti 
barəәdəә maliyyəә vəә fəәaliyyəәt hesabatları yerləәşdirməәsinəә rəәğməәn ictimaiyyəәtəә açıq olmaqda 
maraqlı görünmür. Rəәsmi internet saytında son dövrləәr xəәbəәrləәrin, xüsusəәn dəә satışla bağlı 
xəәbəәrləәrin seyrəәlməәsi müşahidəә edilir. Şirkəәtin birgəә vəә törəәməә müəәssisəәləәrinin maliyyəә vəә 
proqram fəәaliyyəәti barəәdəә hesabatlara rast gəәlinmir.  

SOCAR aktivləәrinin həәcminəә görəә Azəәrbaycanın əәn böyük şirkəәti olmaqla yanaşı əәn 
böyük vergiödəәyicisi vəә əәn böyük işəәgötürəәnidir. Şirkəәtin kifayəәt qəәdəәr sosial məәsuliyyəәti var.  

Təәdqiqatın hazırlanması prosesindəә SOCAR-ın fəәaliyyəәtindəә son 10 ildəә aşağıdakı 
tendensiyalar müşahidəә edildi: 

- SOCAR sürəәtləә böyüyür, neft sektoru iləә yanaşı qeyri-neft sektoru seqmentinəә dəә daxil 
olur vəә ölkəә iqtisadiyyatı üçün böyük riskəә çevrilir 

- Dövləәtin xarici borclarının üstəәləәyəәn borc öhdəәlikləәri artmaqda davam edir vəә 
onların qaytarılması ölkəәnin valyuta bazarının sabitliyinəә təәhlükəә yaradır  

- Dünyanın enerji seqmentinin sürəәtləә dəәyişməәsi, bəәrpaolunan enerjinin payının 
artması fonunda Şirkəәtin gəәləәcəәyəә baxışlarını vəә həәdəәfləәrini müəәyyəәnləәşdirəәn vəә onun 
inkişafını nəәzəәrdəә tutan orta vəә uzunmüddəәtli vahid Strategiya səәnəәdi mövcud deyil 

- Hesabatlarında korporativ idarəәetməә sistemləәrini təәtbiq etdiyini daim vurğulayan 
Şirkəәt korporativ idarəәetməә standartlarına uyğun gəәlməәyəәn idarəәetməәyəә malikdir 

- Şirkəәtin fəәaliyyəәtinəә qanunverici orqan təәrəәfindəәn nəәzarəәt mexanizmi yoxdur 

- Şirkəәtləә dövləәt arasındakı maliyyəә axınlarını təәnzimləәyəәn aydın, dəәqiq normativləәr 
mövcud deyil   

MSŞT beynəәlxalq təәşəәbbüsünü təәrk etməәsinəә rəәğməәn Azəәrbaycan hasilat səәnayesindəә 
şəәffaflıq vəә hesabatlılıq standartlarının beynəәlxalq prinsipləәrinin təәtbiq ediləәcəәyini bəәyan edib vəә 
bununla bağlı ölkəә prezidenti “Hasilat səәnayesindəә şəәffaflığın vəә hesabatlılığın artırılması iləә 
bağlı əәlavəә təәdbirləәr haqqında” 5 aprel 2017-ci il tarixli Fəәrman imzalayıb.  Fəәrmana görəә, 
hasilat səәnayesindəә şəәffaflıq vəә hesabatlılıq standartlarının təәtbiqi üçün bir sıra beynəәlxalq 
prinsipləәrəә, o cümləәdəәn dövləәt hasilat səәnayesindəәn əәldəә olunan gəәlirləәrin idarəә olunması iləә 
bağlı vəәtəәndаşlаr qаrşısındа hеsаbаtın verilməәsinəә, dövləәt orqanlarının fəәaliyyəәtindəә, özəәl 
sektorda vəә ictimai münasibəәtləәrdəә şəәffаflıq vəә hеsаbаtlılıq stаndаrtlаrı təәşviqinəә, hasilat 
səәnаyesindəә fəәaliyyəәt göstəәrəәn dövləәt vəә özəәl şirkəәtləәr təәrəәfindəәn şəәffаflığın, o cümləәdəәn 
dövləәtin maliyyəә idarəәetməәsinin vəә hesabatlılığın gücləәndirilməәsinin təәmin olunmasına vəә s. 
istinad edilməәlidir. Fəәrmanla Azəәrbaycan Respublikasının hasilat səәnayesindəә şəәffaflığın vəә 
hesabatlılığın təәmin edilməәsi məәqsəәdiləә Hasilat Səәnayesindəә Şəәffaflıq üzrəә Komissiya yaradılıb. 
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Dünyada geniş vüsəәt alan beynəәlxalq təәşəәbbüsləәr vəә ona uyğunlaşdırılan vəә yerli şəәffaflıq 
təәşəәbbüsləәri fonunda SOCAR-ın dünyada uğurla təәtbiq ediləәn təәcrübəәləәri məәnimsəәməәsi vacibdir. 
Bu təәcrübəәləәr şəәffaflığa vəә hesabatlığa, yaxşı idarəәetməәyəә, cəәmiyyəәtəә açıqlığa, qarşılıqlı 
əәsaslanmalıdır.   

Bütün bunları nəәzəәrəә alaraq SOCAR-ın fəәaliyyəәtindəә idarəәetməәnin səәməәrəәliliyini artırmaq, 
şəәffaflığa vəә hesabatlılığa nail olmaq üçün aşağıdakı addımların atılması məәqsəәdəәuyğun olardı: 

1. Şirkəәtin gəәləәcəәk həәdəәfləәrinin müəәyyəәnləәşdirilməәsi vəә fəәaliyyəәt çəәrçivəәləәrinin 
dəәqiqləәşdirilməәsi 

1.1. Şirkəәtin orta (5 illik) vəә uzun müddəәtli (15-20 illik) dövrəә həәdəәfləәnmiş vahid 
İnkişaf Strategiyasının işləәnib hazırlanması 

1.2. SOCAR-ın böyüyəәrəәk “Too big to fail” statuslu şirkəәtəә çevrilməәsinin qarşısını 
almaq vəә bazarda rəәqabəәt mühiti yaratmaq üçün onun üfiqi vəә şaquli inhisarçı 
mövqeyinin aradan qaldırılması.  

1.3. Şirkəәtin üfuqi inteqrasiya olunmaq həәdəәfləәrinin məәhdudlaşdırılması. Bunun 
üçün “Azəәrkimya” istehsalat birliyinin şirkəәtin təәrkibindəәn ayrılaraq müstəәqil 
şirkəәtəә çevrilməәsi məәqsəәdəәuyğun olardı.    

1.4. Şirkəәtin şaquli inteqrasiya olunmaq həәdəәfləәrinin məәhdudlaşdırılması. 
İstehsal subyekti iləә satış subyekti arasında qarşılıqlı nəәzarəәtin gücləәnməәsi vəә 
şəәffaflığın təәmin edilməәsi üçün ölkəә daxilindəә əәhaliyəә vəә qeyri-əәhali qrupuna 
təәbii qaz satışını həәyata keçirəәn “Azəәriqaz” İB-nin SOCAR-ın təәrkibindəәn 
çıxarılması vəә müstəәqil quruma çevrilməәsi  

2. Şirkəәtin təәşkilati hüquqi-formasının dəәqiqləәşdirilməәsi vəә idarəәçilikdəә korporativ 
idarəәetməә standartlarının təәtbiqi 

2.1.  Şirkəәtin təәşkilati-hüquqi formasının mövcud “dövləәt müəәssisəәsi” statusundan 
təәsəәrrüfat cəәmiyyəәti forması olan vəә səәhmləәri dövləәtəә məәxsus səәhmdar 
cəәmiyyəәti statusuna keçidinin təәmin edilməәsi 

2.2. Şirkəәtin korporativ idarəәetməә standartlarını təәtbiq eiməәsi. Bunun üçün 
Nizamnaməәyəә dəәyişiklikləәr ediləәrəәk idarəәetməә strukturu dəәyişilməәli, hazırda 
fəәaliyyəәtdəә olan Şirkəәt Şurası ləәğv edlməәlidir. ƏӘvəәzindəә ölkəә prezidenti 
təәrəәfindəәn təәyin ediləәn strateji idarəәçiliyəә cavabdeh Müşahidəә Şurası (vəә ya 
Direktorlar Şurası) yaradılmalıdır. Müşahidəә Şurasının (vəә ya Direktorlar 
Şurası)  isəә icraçı qurumun – İdarəә Heyəәtinin vəә Nəәzarəәt-Təәftiş (Audit) 
Komitəәsinin rəәhbəәr vəә işçiləәrini təәyin edir.   

2.3. Nizamnaməәyəә Şirkəәti idarəә edəәn strukturların (Müşahidəә Şurası, İdarəә Heyəәti, 
Nəәzarəәt-Təәftiş (Audit) Komitəәsi) rəәhbəә vəә üzvləәrinin peşəәkarlığına dair təәləәbləәr 
daxil edilsin 
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3. Müvafiq qanunvericiliyəә şəәffaflıq vəә hesabatlılıq öhdəәlikləәrinin dəәqiq vəә 
aydın çəәrçivəәləәrini müəәyyəәnləәşdirəәn dəәyişiklikləәr edilməәsi 

3.1. 2019-2021-ci illəәri əәhatəә edəәn “Açıq hökuməәtin təәşviqinəә dair Milli Fəәaliyyəәt 
Planı”nında hasilat səәnayesindəә fəәaliyyəәt göstəәrəәn şirkəәtləәrin,  cümləәdəәn 
SOCAR-ın şəәffaflığı vəә hesabatlılığı qeyd edilməәlidir  

3.2. “İnformasiya əәldəә etməәk haqqında” Qanuna dəәyişiklik ediləәrəәk SOCAR-ın 
informasiya sahibləәri kateqoriyasına daxil edilməәsi (Maddəә 9) vəә şirkəәtin 
fəәaliyyəәti iləә bağlı maliyyəә vəә əәməәliyyat məәlumatları açıqlanması zəәruri olan 
informasiyalar siyahısına daxil edilməәlidir (Maddəә 29) 

4. SOCAR iləә dövləәt arasında maliyyəә axınlarının təәnzimləәyəәn müvafiq normativləәr 
vəә qaydaların qəәbulu 

5. Şirkəәtin satınalmalar barəәdəә standartları təәkmillşdirilsin vəә onun fəәaliyyəәtini 
yoxlayan müstəәql kəәnar auditor şirkəәtinin seçilməәsi prosedurlarının şəәffaf 
keşirilməәsi təәmin olundun   

6. SOCAR-a kvazi-fiskal fəәaliyyəәtinin səәməәrəәliliyini artırması üçün tövsiyəә olunur: 

SOCAR: 

6.1. Neft, qaz vəә neft məәhsullarının daxili istehlakçılar üçün dünya bazar 
qiyməәtindəәn aşağı qiyməәtəә icbari şəәkildəә təәqdim edilməәsinin Şirkəәtəә, xüsusiləә 
onun maliyyəә durumuna təәsiri iləә bağlı xüsusi araşdırma aparsın vəә beləә təәsirin 
kəәmiyyəәt vəә keyfiyyəәt təәsirləәrini dəәqiqləәşdirsin;  

6.2. Şirkəәtin bilavasitəә özünün səәlahiyyəәtləәrinəә aid olmayan, lakin ayrı-ayrı dövləәt 
proqramlarının icrasında iştirak formasında Şirkəәtin həәyata keçirdiyi bütün 
sosial xarakterli fəәaliyyəәtləәr (layihəәləәr) üzrəә müvafiq dövləәt qurumları iləә 
müqaviləәləәrin bağlanmasına nail olsun;  

6.3. Şirkəәtin illik hesabatlarında onun bütün sosial fəәaliyyəәtləәri üzrəә, habeləә idman 
sahəәsindəә bütün fəәaliyyəәtləәri üzrəә illik xəәrcləәrini əәks etdirsin 

Hökuməәt:  

6.4. SOCAR-ın kvazi-fiskal fəәaliyyəәtləәrinin azaldılması istiqaməәtindəә kompleks 
təәdbirləәr həәyata keçirsin (məәsəәləәn, neft məәhsullarının vəә qazın daxili satış 
qiyməәtləәrinin dünya bazar qiyməәtləәrinəә uyğunlaşdırılması, yaxud bu 
məәhsulların icbari qaydada bazar qiyməәtləәrindəәn aşağı satıldığı hallarda 
Şirkəәtin üzləәşdiyi itkiləәrin aradan qaldırılması istiqaməәtindəә);  
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6.5. SOCAR-ın bilavasitəә onun funksiyalarına aid olmayan istiqaməәtləәr üzrəә dövləәt 
proqramlarında iştirakı hallarını, beləә layihəәləәrin icrasında Şirkəәtin iştirakı 
qaydalarını işləәyib təәsdiq etsin;  

6.6. SOCAR-ın ayrı-ayrı  dövləәt qurumlarının səәlahiyyəәtləәrinəә aid sosial 
fəәaliyyəәtləәrin icrasına cəәlb edilməәsi hallarını aradan qaldırmaq üçün təәdbirləәr 
görsün.  
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