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Karbohidrogen resursları ilə zəngin Azərbaycanda fiskal gəlirlər neft, neft məhsulları və 

qazın satışından əhəmiyyətli səviyyədə asılıdır. Bu prizmadan yanaşdıqda dünya bazarlarında 

neftin qiymətinin dəyişməsi dövlətin maliyyə vəziyyətinin proqnozlaşdırılmasında əsas indikator 

hesab edilir. Qeyd edək ki, cari ilin dövlət büdcəsi və neft fondunun büdcəsinin hesablanması 

zamanı neftin bir barrelinin qiyməti 45 ABŞ dolları səviyyəsində razılaşdırılıb1. Bu şərtlər 

daxilində Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) 2018-ci il ərzindən 

Azərbaycan Respublikasının payına düşən karbohidrogen satışından əldə edəcəyi xalis gəlirlər 

9,724 milyard manat2, dövlət büdcəsinə neft sektorundan daxil olan vergi gəlirləri isə 1,88 milyard 

manat həcmində proqnozlaşdırılıb. Beləliklə neft gəlirlərinin dövlət büdcəsində xüsusi çəkisi ötən 

illə müqayisədə artaraq 55,1% olub3 [2017-ci ildə müvafiq göstərici 47,9% olub4].  

Müşahidələrimiz onu deməyə əsas verir ki, hazırda qlobal neft bazarlarında mövcud 

konyuktur Azərbaycanın xeyrinə dəyişməkdədir. Brent markalı neftin bir barrelinin qiyməti 70-75 

ABŞ dolları intervalında dinamika nümayiş etdirir5. Ümumilkdə isə 2018-ci ilin yanvar-mart 

aylarında brent markalı neftin bir barreli üçün orta qiymət 66,8 ABŞ dolları olub6 [Qeyd: 2017-ci 

ilin III rübündən başlayaraq Azəri light markalı neftin aylıq orta qiyməti üçün yeganə mənbə hesab 

edilən SOCAR tərəfindən məlumatların açıqlanması dayandırılıb]. Bununla yanaşı hesabat dövrü 

ərzində ölkənin neft hasilatı 2,4% artaraq 9,7 milyon ton, qaz hasilatı isə 5,2% artaraq 7,3 milyard 

m3 olub7.  

Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına görə cari ilin ilk üç ayı ərzində 5,438 milyon ton 

və yaxud 2,686 milyard ABŞ dolları ekvivalentində neft, 938,9 min m3 yaxud 0,168 milyard ABŞ 

                                                           
1 Maliyyə Nazirliyi, “İcmal və Dövlət Büdcələrinin layihəsi”, səh: 10 
http://www.maliyye.gov.az/sites/default/files/Budce-19.10.2017.pdf 
2 ARDNF, Dövlət Neft Fondunun 2018-ci il büdcəsi təsdiq edildi, 29.12.2017 
http://www.oilfund.az/az_AZ/hesabatlar-ve-statistika/buedce-melumatlari/azerbaycan-respublikasi-doevlet-neft-
fondunun-2017-ci-il-buedcesi-tesdiq-edildi-29-12-2017.asp   
3 Maliyyə Nazirliyi, “İcmal və Dövlət Büdcələrinin layihəsi”, səh: 12 
http://www.maliyye.gov.az/sites/default/files/Budce-19.10.2017.pdf  
4 Minstry of Finance, “Information (operative) on the execution of the state budget for 2017”, 12.01.2018 
http://www.maliyye.gov.az/en/node/2119 
5 Bloomberg Market, Brent Crude oil, 26.04.2018 
https://www.bloomberg.com/quote/CO1:COM  
6 World Bank, “World Bank Commodities Price Data”, 06.04.2018 
http://pubdocs.worldbank.org/en/664371522786567489/CMO-Pink-Sheet-April-2018.pdf   
7 SOCAR, 2018-ci ilin I rübü üzrə qazma, hasilat və ixrac göstəriciləri, 16.04.2016 
http://www.socar.az/socar/az/news-and-media/news-archives/news-archives  

http://www.maliyye.gov.az/sites/default/files/Budce-19.10.2017.pdf
http://www.oilfund.az/az_AZ/hesabatlar-ve-statistika/buedce-melumatlari/azerbaycan-respublikasi-doevlet-neft-fondunun-2017-ci-il-buedcesi-tesdiq-edildi-29-12-2017.asp
http://www.oilfund.az/az_AZ/hesabatlar-ve-statistika/buedce-melumatlari/azerbaycan-respublikasi-doevlet-neft-fondunun-2017-ci-il-buedcesi-tesdiq-edildi-29-12-2017.asp
http://www.maliyye.gov.az/sites/default/files/Budce-19.10.2017.pdf
https://www.bloomberg.com/quote/CO1:COM
http://pubdocs.worldbank.org/en/664371522786567489/CMO-Pink-Sheet-April-2018.pdf
http://www.socar.az/socar/az/news-and-media/news-archives/news-archives
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dolları ekvivalentində qaz ixrac edilib8. Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə ixrac edilən neftin 

həcmi 11,7%, dəyəri isə 35% artıq olub.  

Yuxarıda sadalanan faktorlar Azərbaycanın neft gəlirlərinə öz təsirini göstərməkdədir. 

Beləki, 2018-ci ilin I rübündə ARDNF-nun mənfəət neftinin və qazın satışından gəlirləri 3,533 

milyard manat9 və yaxud proqnoz göstəricidən təxminən 45,3% artıq, dövlət büdcəsinin neft-

sektorundan vergi gəlirləri isə 0,467 milyard manat10 olub. 

Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin məlumatına görə ilin ilk üç ayında  

Günüdəlik neft ixracı orta hesabla 625 min barrel olub11. Gündəlik neft ixracının həcmini nəzərə 

alsaq [45 ABŞ dolları/barrel proqnoza qarşı 66.8 ABŞ dolları/barrel] neft satışı hər gün orta 

hesabla Azərbaycana əlavə 13,62 milyon ABŞ dolları əlavə gəlirin daxil olmasına səbəb olub. Bu 

prizmadan yanaşsaq ölkənin neft gəlirləri ilin I rübündə proqnozlaşdırılanla müqayisədə təxminən 

1,23 milyard ABŞ dolları həcmində artıq olub.  

Hazırda ölkə ictimaiyyətini düşündürən mühüm məsələlərdən birinin neft qiymətlərində 

müşahidə edilən artım olduğunu nəzərə alaraq aşağıdakı hesablamaların aparılması məqsədəuyğun 

hesab edirik. Beləliklə Cədvəl 1-də gündəlik neft hasilatının dəyişmədiyi halda müvafiq orta 

qiymətlərlə neft satışında ölkəyə illik əlavə daxilolmaların həcmi öz əksini tapıb. 

Cədvəl 1. Gündəlik neft ixracının dəyişmədiyi halda neft gəlirlərində illik artımın 

proqnozlaşdırılan həcmi (baza qiymət bir barrel üçün 45 ABŞ dolları olması şərti ilə). 

Neftin orta illik satış 

qiyməti 

50 

USD/barel 

55 

USD/barel 

60 

USD/barel 

65 

USD/barel 

70  

USD/barel 

75 

USD/barel 

Neft gəlirlərində artım, 

milyard ABŞ dolları ilə 

1,14 2,28 3,42 4,56 5,7 6,84 

Mənbə: müəllifin hesablamaları, 2018 

Qeyd edək ki, sektorda fəaliyyət göstərən müəssisələrin və requlyator qurumların zəif 

hesabatlılığı neftin qiymətində baş verən dəyişiklər nəticəsində Azərbaycan dövlətinin xalis 

                                                           
8 DGK, “XARİCİ TİCARƏT HAQQINDA”, səh: 12 
http://customs.gov.az/modules/pdf/pdffolder/71/FILE_0DA0B3-E08572-5D8C2E-3EF68F-82C106-6D94DB.pdf  
9 ARDNF, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2018-ci ilin yanvar-mart ayları üzrə gəlir və xərclərinə dair 
məlumat, baxış tarixi: 25.04.2015 
http://www.oilfund.az/az_AZ/hesabat-arxivi/rublukh/2018_1/2018_1_1/  
10 Maliyyə Nazirliyi, 2018-ci ilin birinci rübündə dövlət büdcəsinin icrasına (operativ) dair məlumat, 10.04.2018 
http://www.maliyye.gov.az/node/2153  
11 Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyi 
http://minenergy.gov.az/52/xeberler.html  

http://customs.gov.az/modules/pdf/pdffolder/71/FILE_0DA0B3-E08572-5D8C2E-3EF68F-82C106-6D94DB.pdf
http://www.oilfund.az/az_AZ/hesabat-arxivi/rublukh/2018_1/2018_1_1/
http://www.maliyye.gov.az/node/2153
http://minenergy.gov.az/52/xeberler.html


 

4 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ NEFT GƏLIRLƏRINDƏ GÖZLƏNILƏN ARTIM                                  CESD 

gəlirlərinin hesablanması üçün ciddi çətinliklər yaradır. Buna baxmayaraq müxtəlif metodlardan 

istifadə edərək təxmini göstəriciləri əldə etməyə çalışmışıq.  

Metod 1: Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin hesablamalarına görə xam neftin 

qiymətinin 5 dollar dəyişməsi dövlət büdcəsinin gəlirlərinə 62,5 milyon manat, Neft Fondunun 

gəlirlərinə isə 794 milyon manat zərərə səbəb ola bilər12. Bu prizmadan yanaşsaq ARDNF və 

dövlət büdcəsinin neft sektorundan vergi daxilolmalarının neftin qiymətdən asılı olaraq dəyişməsi 

aşağıdakı kimi ola bilər [bax: Cədvəl 2].  

Cədvəl 2: Qiymət dəyişmələrinə uyğun olaraq ARDNF və dövlət büdcəsinin neft 

sektorundan vergi daxilolmalarında gözlənilən artımlar, milyard manatla 

Neftin orta illik satış 

qiyməti 

50 

USD/barel 

55 

USD/barel 

60 

USD/barel 

65 

USD/barel 

70  

USD/barel 

75 

USD/barel 

Dövlət Büdcəsinin 

gəlirlərində artım 

0,0625 0,125 0,1875 0,250 0,3125 0,375 

ARDNF-nun 

gəlirlərində artım 

0,794 1,588 2,382 3,176 3,970 4,764 

Cəmi artım 0,856 1,713 2,569 3,425 4,282.5 5,139 

Mənbə: müəllifin hesablamaları, 2018 

Göründüyü kimi, bu metodla aparılan hesablamalardan məlum olur ki, neftin bir barrelinin 

orta illik qiymətinin 75 ABŞ dolları olması halında ARDNF və neft sektorundan dövlət büdcəsinin 

gəlirləri 5,1 milyard manat yaxud 3 milyard ABŞ dolları artıq ola bilər. 

Metod 2: ARDNF-nun hesabatına görə fond 2018-ci ilin I rübündə mənfəət neftinin və qazın 

satışından 3,533 milyard manat gəlir əldə edib13. Gündəlik neft ixracının 625 min barrel olduğunu 

nəzərə aldıqda Fondun bir barrel neftin satışından xalis gəliri 62,8 manat yaxud 36,9 ABŞ dolları 

olub14. Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişi üzrə şərtlər nəzərə alındıqda (Azərbaycan Beynəlxalq 

Əməliyyat Şirkətinin (ABƏŞ) payının çıxılması nəzərdə tutulur) Azərbaycan neftinin bir barreli 

                                                           
12 Maliyyə Nazirliyi, “İcmal və Dövlət Büdcələrinin layihəsi”, səh: 47 
http://www.maliyye.gov.az/sites/default/files/Budce-19.10.2017.pdf 
13 ARDNF, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2018-ci ilin yanvar-mart ayları üzrə gəlir və xərclərinə 
dair məlumat, baxış tarixi: 25.04.2015 
http://www.oilfund.az/az_AZ/hesabat-arxivi/rublukh/2018_1/2018_1_1/  
14 Konvertasiya Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının orta məzənnəsi əsasında aparılıb (1 USD=1.7 manat).  

http://www.maliyye.gov.az/sites/default/files/Budce-19.10.2017.pdf
http://www.oilfund.az/az_AZ/hesabat-arxivi/rublukh/2018_1/2018_1_1/
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üçün çəkilən xalis xərclər 17,7 ABŞ dolları olub15 [transport xərcləri daxil]. Bu məlumatlar 

əsasında hesablama apardıqda isə aağıdakı nəticələri əldə etmiş oluruq [bax: Cədvəl 3].  

Cədvəl 3: Neft qiymətlərin dəyişməsi və hasilatın sabit qalması halında ARDNF-nun 

gəlirlərində ehtimal edilən artımın həcmi, miyard manatla 

Neftin orta illik satış 

qiyməti 

50 

USD/barel 

55 

USD/barel 

60 

USD/barel 

65 

USD/barel 

70  

USD/barel 

75 

USD/barel 

ARDNF-nun mənfəət 

neftinin satışından  

əldə etdiyi gəlirlərdə  

artım 

0,8553 1,7106 2,5658 3,4218 4,2771 5.132 

Mənbə: müəllifin hesablamaları, 2018 

İkinci metodla aparılan hesablamalara görə isə neftin orta illik qiymətinin 75 ABŞ 

dolları/barrel olamsı halında ARDNF-nun gəliri proqnozlaşdırılanla müqayisədə 5,1 milyard ABŞ 

dolları yaxud 8,7 milyard manat artıq olacaq.  

Yuxarıda tətbiq edilən metodlarla aparılan hesablamaların nəticələrində fərqliliklər olsada 

bir məsələ aydın olur ki, neftin hazırki qiymət səviyyəsi Azərbaycan üçün ciddi məbləğlərdə əlavə 

gəlir yarada bilər. Neft gəlirlərinin artması ölkənin tədiyə balansında profisitin yaranması, milli 

valyutanın (manat) məzənnəsini dəstəklənməsi, strateji valyuta ehtiyatlarının artıması  kimi 

mühüm makro iqtisadi indikatorlara müsbət təsri etsə də dövlətin fiskal siyasəti üçün müəyyən 

risklər formalaşdırır. Qeyd edək ki, bu istiqamətdə narahatlıq yaradan müəyyən indikatorlar artıq 

müşahidə edilməkdədir. Beləki, 2015-ci ildən sonra fiskal konsolidasiya keçid istiqamətində 

cəhdlər olsa da, 2017-ci ilin II rübündən sonra yenidən fiskal ekspansiya sindromu özünü büruzə 

verdi. Neftin dünya bazarlarında qiymət artımının davamlılığı fonunda dövlət büdcəsinə16 və 

ARDNF-nun büdcəsinə edilən dəyişiklər17 nəticəsində hər iki mənbə üzrə xərcləmələr artırıldı. 

Bundan başqa 2018-ci ilin dövlət büdcəsində neft sektorundan daxilolmaların ümumi həcmi 2017-

ci illə müqayisədə 51% artıq planlaşdırıldı. ARDNF-dan dövlət büdcəsinə transfertin həcmi isə 

                                                           
15 Qeyd: 2016-cı ildə SOCAR-ın vitse prezidentinin açıqlamasına görə neftin bir barrelinin istehsal xərcləri 20 ABŞ 
dolları olub. “Average production cost of Azerbaijani oil $20 a barrel, Socar says”, 26.01.2016 
http://www.intellinews.com/average-production-cost-of-azerbaijani-oil-20-a-barrel-socar-says-89313/  
16 Azərtac, “Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 30.06.2017 
https://azertag.az/store/files/news/QANUN_2017-CI%20IL_%20DOVLAT_%20BUDCASI_%20HAQQINDA.pdf  
17 Prezident.az, “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2017-ci il büdcəsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 10 yanvar tarixli 1186 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 04.10.2017 
https://www.president.az/articles/25422  

http://www.intellinews.com/average-production-cost-of-azerbaijani-oil-20-a-barrel-socar-says-89313/
https://azertag.az/store/files/news/QANUN_2017-CI%20IL_%20DOVLAT_%20BUDCASI_%20HAQQINDA.pdf
https://www.president.az/articles/25422
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3,116 milyard manat yaxud 1,83 milyard ABŞ dolları artırıldı. Nəticədə neft sektorunun dövlət 

büdcəsində xüsusi çəkisi yenidən 7,2 faiz bəndi artaraq 55,1%-ə yüksəldi [bax: daiqram 1]. 

Diaqram 1: Dövlət büdcəsinin gəlirlərində neft sektorunun payı, faizlə 

 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi, 2018 

 

Bundan başqa Strateji Yol Xəritələrində neft vəsaitlərinin xərclənməsi şərtlərinin 

müəyyənləşdirilməsi üçün 2017-ci ildə “Qızıl qayda” prinsiplərinin qəbul edilməsi tələbinin 

olmasına baxmayaraq bu öhdəliyin yerinə yetirilməsi hələlik mümkün olmayıb18.   

Bütün bunlara baxmayaraq hesab edirik ki, neft gəlirlərinin artması dövlətin iqtisadiyyatı 

neft pullarından sterilizasiya etməsi və fiskal konsolidasiya siyasəti istiqamətində hədəflərin təxirə 

salınması ilə nəticələnməməlidir. Əks halda ölkə iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafı istiqamətində 

atılan addımlar ciddi nəticələrə səbəb olmayacaq və daim xarici təsirlərə açıq olacaq.  

 

 

 

 

                                                           
18 Azərtac, “Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi”, 06.12.2016, səh: 
105 
https://azertag.az/store/files/untitled%20folder/_STRATEJI%20YOL%20XERITESI_.pdf  
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