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Abstrakt 
 

2014-cü ilin ikinci yarısından etibarən Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün yaranmış yeni 

çağırışlar fonunda dövlət borcu əhəmiyyətli səviyədə artıb. Bu müddət ərzində xarici dövlət 

borcunun ÜDM-ə olan nisbəti 8,6 faizdən (01.01.2015) 22,8 faizə (01.06.2018) yüksəlib. 

Nominal ifadədə artım isə 3,4 milyard ABŞ dolları həcmində olub. 2018-ci ilin əvvəlinə isə 

Azərbaycanın ümumi dövlət borcu 10 milyard 100 milyon ABŞ dolları, dövlət zəmanəti ilə 

götürülmüş kreditlərin həcmi isə 12 milyard 682 milyon ABŞ dolları olub. Beləliklə, qeyd edilən 

kateqoriyalar üzrə cəmi borcların həcmi 22.782 milyord dollardır ki, bu da ÜDM-un 55%-nə 

bərabərdir.  

Borc yükünün, xüsusi ilə də xarici borc öhdəliklərinin artması həm yerli ictimaiyyət və 

həm də hökumətdə narahatlığa səbəb olub. Xüsusi ilə də dövlət zəmanəti ilə borclanan dövlət 

qurumlarının maliyyə vəziyyətinin pisləşməsi bu kateqoriya borclar üzrə öhdəliklərin fiskal yükə 

çevrilməsi ehtimalını yüksəldib. Nəticədə 24.08.2018-ci il tarixində “Azərbaycan 

Respublikasında dövlət borcunun idarə edilməsinə dair orta və uzun müddət üçün Strategiya” 

təsdiqlənib. Strategiyanın təsdiqlənməsi problemi yenidən aktuallaşdırıb.  
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Azərbaycaın dövlət borcu: mövcud vəziyyət və trendlər 
 

Dövlət borcunun təsnifatı 

 

Azərbaycan Respublikasında dövlət borclanması əsasən “Dövlət borcu haqqında” və 

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarının tələbləri çərçivəsində 

həyata keçirilir. Qanunvericiliyə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası adından bağlanmış  

müqavilə öhdəlikləri üzrə ödənilməli olan vəsaitlər dövlət borcu hesab edilir1.   

Milli qanunvericiləyə əsasən Azərbaycanın dövlət borcu aşağıdakı üç əsas komponentdən 

ibarətdir:  

 Hökumətin maliyyə-kredit təşkilatları qarşısında kredit borcları; 

 Dövlət qiymətli kağızları və istiqrazlarının emissiyası və yerləşdirilməsi üzrə yaranmış 

borclar; 

 dövlət borcu sayılan şərti öhdəliklər (dövlət zəmanəti verilmiş kreditlər üzrə 1 maliyyə 

ilinə düşən və risk-xərc təhlili ilə müəyyən edilən məbləğ)2. 

Coğrafi strukturuna görə dövlət borcları daxili və xairic olmaqla iki hissəyə ayrılır. Eyni 

zamanda qanunvericlik hökumət üçün milli və xarici valyutada borclanma imkanı yaradır. Qeyd 

edək ki, heç bir halda dövlətə məxsus aktivlər və beynəlxalq ehtiyatlar dövlət borcu  qarşılığında 

girov qoyula bilməz3. Dövlət borcunun yuxarı həddi, borcun ÜDM-ə nisbəti, borcun mal və 

xidmətlərin ixracının həcminə nisbəti, borca xidmət xərclərinin büdcə xərclərinə nisbət hər il 

üçün dövlət büdcəsi haqqında qanunla müəyyən edilir4.  

 

Movcud vəziyyət haqqında qısa arayış 
 

Hesablama Palatasının məlumatına görə 2018-ci ilin əvvəlinə Azərbaycannın 

Respublikasının dövlət borcu 17004.7 milyon manat (9967 milyard ABŞ dolları)5, adambaşına 

düşən borcun məbləği isə 1718.3 manat (1010 ABŞ dolları) olub6. Dövlət borcunun ÜDM-ə 

                                                           
1 “Dövlət borcu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 22.05.2007, maddə: 1.1 
http://www.e-qanun.az/framework/13680  
2 “Azərbaycan Respublikasında dövlət borcunun idarə edilməsinə dair orta və uzun müddət üçün Strategiya”, 
24.08.2018, səh: 8 
https://static.president.az/media/W1siZiIsIjIwMTgvMDgvMjcvMjI0ODFuN2NnYl9fRE9WTEVUX19CT1JDVV9TVFJBV
EVRX1lBXy5wZGYiXV0?sha=67f1b296c90ca1f2  
3 “Dövlət borcu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 22.05.2007, maddə: 3.2 
http://www.e-qanun.az/framework/13680 
4 “Dövlət borcu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 22.05.2007, maddə: 6.0 
http://www.e-qanun.az/framework/13680  
5 QEYD: tədqiqat zamanı konvertasiyalar Mərkəzi Bankın müvafiq dövrə olan rəsmi məzənnələrinə uyğun 
aparılmışdır.  
6 Hesablama Palatası, ““Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanun layihəsinə və dövlət büdcəsinin icrasına dair illik hesabata Azərbaycan Respublikası 
Hesablama Palatasının Rəyi”, baxış tarixi: 02.09.2018, səh: 256 
http://sai.gov.az/upload/files/REY_ICRA2017_final.pdf  

http://www.e-qanun.az/framework/13680
https://static.president.az/media/W1siZiIsIjIwMTgvMDgvMjcvMjI0ODFuN2NnYl9fRE9WTEVUX19CT1JDVV9TVFJBVEVRX1lBXy5wZGYiXV0?sha=67f1b296c90ca1f2
https://static.president.az/media/W1siZiIsIjIwMTgvMDgvMjcvMjI0ODFuN2NnYl9fRE9WTEVUX19CT1JDVV9TVFJBVEVRX1lBXy5wZGYiXV0?sha=67f1b296c90ca1f2
http://www.e-qanun.az/framework/13680
http://www.e-qanun.az/framework/13680
http://sai.gov.az/upload/files/REY_ICRA2017_final.pdf
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nisbəti isə 24.3%, ölkənin strateji valyuta ehtiyyatlarına nisbəti isə 23.8 faiz olub7. Müvafiq 

dövrdə dövlət borcunun 1029,3 milyon manat (605.1 milyon ABŞ dolları) və yaxud 6,1%-i 

daxili, 15978,1 mln manatı (9393.4 milyard ABŞ dolları) yaxud 93,9%-i isə xarici dövlət 

borcunun, payına düşüb.8 

2018-ci ilin əvvəlinə xarici dövlət borcunun strukturu aşağıdakı kimi olub: 

 xarici valyuta nominallı dövlət qiymətli kağızlar üzrə: 3.331,4 milyon ABŞ dolları, 

 hökumətin birbaşa cəlb etdiyi kreditlər üzrə: 5.510,4 milyon ABŞ dolları, 

 xarici dövlət borcu hesab edilən şərti öhdəliklər üzrə: 556,5 milyon ABŞ dolları.   

Diaqram 1: Xarici dövlət borcunun strukturu, faizlə  

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasında dövlət borcunun idarə edilməsinə dair orta və uzun 

müddət üçün Strategiya, 2018 

Xarici dövlət borcunun 81.1%-i ABŞ dolları ilə, digər hissəsi isə avro, XBH (xüsusi 

borclanma hüququ), yapon yeni və s. valyutaların payına düşüb [bax: Cədvəl 1].  

Cədvəl 1: Xarici dövlət borcunun valyuta strukturu, milyon ABŞ dolları ilə 

 

Valyuta 

01.01.2018-ci il tarixinə 

faktiki xarici borc 

01.01.2017-ci il tarixinə 

olan göstəricilərlə 

müqayisədə dinamika 

ABŞ dolları 7623.5 30.2% 

Avro 888 24.8% 

XBH 570.4 6% 

Yapon yeni 209.3 3.6% 

Digər 107.2 0 

Cəmi 9398.3 26% 

                                                           
7 “Azərbaycan Respublikasında dövlət borcunun idarə edilməsinə dair orta və uzun müddət üçün Strategiya”, 
24.08.2018, səh: 9 
https://static.president.az/media/W1siZiIsIjIwMTgvMDgvMjcvMjI0ODFuN2NnYl9fRE9WTEVUX19CT1JDVV9TVFJBV
EVRX1lBXy5wZGYiXV0?sha=67f1b296c90ca1f2  
8 Hesablama Palatası, ““Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanun layihəsinə və dövlət büdcəsinin icrasına dair illik hesabata Azərbaycan Respublikası 
Hesablama Palatasının Rəyi”, baxış tarixi: 02.09.2018, səh: 256 
http://sai.gov.az/upload/files/REY_ICRA2017_final.pdf 

Xarici valyuta 

nominallı dövlət 

qiymətli kağızları 

35%

Hökumətin birbaşa 

cəlb etdiyi kreditlər 

59%

Xarici dövlət borcu 

hesab edilən şərti 

öhdəliklər 

6%

Xarici dövlət borcunun ayrı-ayrı komponentlərinin xüsusi çəkisi, 

faizlə

https://static.president.az/media/W1siZiIsIjIwMTgvMDgvMjcvMjI0ODFuN2NnYl9fRE9WTEVUX19CT1JDVV9TVFJBVEVRX1lBXy5wZGYiXV0?sha=67f1b296c90ca1f2
https://static.president.az/media/W1siZiIsIjIwMTgvMDgvMjcvMjI0ODFuN2NnYl9fRE9WTEVUX19CT1JDVV9TVFJBVEVRX1lBXy5wZGYiXV0?sha=67f1b296c90ca1f2
http://sai.gov.az/upload/files/REY_ICRA2017_final.pdf
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Mənbə: Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası, “2017-ci ilin dövlət büdcəsinin 

icrasına rəy”, 2018 

Göründüyü kimi 2017-ci ildə Azərbaycan Respulbikasının xarici borc öhdəlikləri 26% 

artıb. Ümumilkdə isə müvafiq dövr ərzində cəmi dövlət borclarında 26.2% yaxud 3533.3 milyon 

manat (2078.3 milyon ABŞ dolları) artım baş verib. Beləki, 2017-ci ilin əvvəlinə cəmi dövlət 

borcu 13471.4 milyon manat olub9.  

Azərbaycan Respublikasının xarici dövlət bocunun 96.3%-i 20 il müddətinə qaytarılmalı 

olan borclar kateqoriyasına daxildir [bax: Cədvəl 2].  

Cədvəl 2: Kredit sazişlərinin müddətlər üzrə bölgüsü, mln. ABŞ dolları ilə  

Borcun qaytarılma 

müddəti 

Məbləğ, 01.01.2018-ci il 

tarixinə 

Cəmi xarici borclarda 

xüsusi çəkisi 

10 ilə qədər 4241.3 45.1% 

10 ildə 20 ilə qədər 4807.1 51.2% 

20 ildən artıq 350 3.7% 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası, “2017-ci ilin dövlət büdcəsinin 

icrasına rəy”, 2018 

Dövlət borcunda artım proqnozlaşdırıldığı kimi 2018-ci il ərzində də artmaqda davam 

edib. Beləki, cari ilin 6 ayı ərzində Azərbaycanın xarici borc öhdəlikləri 2.1% artaraq 9.6 milyard 

ABŞ dolları səviyyəsinə yüksəlmişdir10.  

 

 Dövlət tərəfindən zəmanət verilmiş borclar 
 

2018-ci ilin əvvəlinə dövlət zəmanəti ilə alınan cəmi kreditin məbləği 21 milyard 561.4 

milyon manat yaxud 12 milyard 682.4 milyon ABŞ dolları həcmində olub. Ümumi Daxili 

Məhsula nisbəti 30.7% olan dövlət zəmanətli borcun 45.7% xarici, 54.3% -i isə daxili mənbələrin 

payına düşür.  

Dövlət zəmanəti ilə xarici mənbələrdən cəlb edilən borcların 54.3%-i “Cənub Qaz 

Dəhlizi” layihəsinin payına düşüb. Ümumilkdə isə xarici mənbələr hesabına zəmanətlə kredit 

alan əsas təşkilatlara aşağıdakılar daxildir: 

 “Cənub Qaz Dəhlizi” QSC – 3147.3 milyon ABŞ dolları; 

 “Azərenerji” ASC – 928.2 milyon ABŞ dolları; 

 “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC – 478.9 milyon ABŞ dolları; 

 SOCAR – 460.6 milyon ABŞ dolları; 

                                                           
9 Hesablama Palatası, ““Azərbaycan Respublikasının 2016-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanun layihəsinə və dövlət büdcəsinin icrasına dair illik hesabata Azərbaycan Respublikası 
Hesablama Palatasının Rəyi”, baxış tarixi: 02.09.2018, səh: 414 
http://sai.gov.az/upload/files/ICRA-2016-SON_FINAL.pdf  
10 Maliyyə Nazirliyi, “Dövlət borcunun idarə edilməsinə dair orta və uzun müddət üçün Strategiya ölkənin maliyyə 
dayanıqlılığını daha da gücləndirəcək”, 30.08.2018 
http://www.maliyye.gov.az/node/2218  

http://sai.gov.az/upload/files/ICRA-2016-SON_FINAL.pdf
http://www.maliyye.gov.az/node/2218
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 Digər təşkilatlar – 778.3 milyon ABŞ dolları 

Xarici mənbələrdən dövlət zəmanəti ilə cəlb edilmiş borcların ÜDM-ə nisbəti cari ilin 

əvvəlinə 14% təşkil etmişdir. Qeyd edək ki, 2018-2025-ci illərdə dövlət zəmanəti ilə xarici 

mənbələrdən cəlb edilməsi proqnozlaşdırılan ümumi borc məbləği 2 milyard 735 milyon ABŞ 

dolları həcmindədir.  

Daxili mənbələrdən dövlət zəmanəti ilə cəlb edilmiş borclar: 

 “Aqrarkredit” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Bank olmayan Kredit Təşkilatı tərəfindən 

buraxılmış qiymətli kağızlar üzrə borc – 10590.5 milyon manat (6229.3 milyon ABŞ 

dolları); 

 SOCAR -  321.7 milyon manat (189.2 milyon ABŞ dolları); 

 Əmanətlərin Sığortalanması Fondu – 800 milyon manat (470.6 milyon ABŞ dolları)11. 

Qeyd edək ki, Azərbaycanda dövlət mülkiyyətinə daxil olan hüquqi şəxslərin dövlət 

zəmanəti ilə borclaması “Dövlət borcu haqqında” Qanun və “Dövlət zəmanəti ilə alınan 

kreditlərə dair sazişlərin bağlanması qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  

Fərmanının tələbləri çərçivəsində həyata keçirilir12. Mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq 2016-

cı ildə etibarən dövlət müəssisələri dövlət zəmanəti tələb etmədən borclandıqda belə Maliyyə 

Nazirliyindən xüsusi razılıq almalıdırlar13.  

Ümumilkdə son illər dövlət müəssisələrinin borclanması mexanizmlərinin 

təkmilləşdirilməsi istiqamətində müəyyən addımlar atılmaqdadır. Bununla belə Azərbaycanda 

dövlət borcunun idarə ediləsi və ictimai məlumatlandırma istiqamətində şəffaflığı zəif 

qiymətləndirmək olar. Beləki, dövlət borcu haqqında qısa məlumatları Hesablama Paatası dövlət 

büdcəsinin icrasına verdiyi rəylərdən əldə etmək mümkündür. Lakin, bu məlumatlarda borc 

vəsaitlərinin istifadəsi istiqamətləri, borclanmanın effektivliyi, zəmanət verilmiş kreditlərin 

ümumi həcmi və öhdəlik götürmüş müəssisələr üzrə borcun strukturu, borclanan təşkilatların 

kredit borclarını qaytarma səviyyəsi kimi göstəricilər əks olunmur. Maliyyə Nazirliyi isə xarici 

dövlət borcları ilə bağlı rüblük və illik göstəricilər ictimailəşdirir ki, bu məlumatları informasiya 

tutumluluğu baxımından çox zəif olmaqla yalnız bir neçə ümumi indikatorları özündə əks etdirir. 

Qeyd edilən çatışmazlıq dövlətin borclanma prosesində ictimai nəzarət imkanlarını zəiflətməklə 

aiddiyyatı qurumların məsuliyyətini azaldır, korrupsiya risklərini yüksəldir və vəsaitlərin 

xərclənməsində effektivliyi zəiflədir.    

 

 

                                                           
11 “Azərbaycan Respublikasında dövlət borcunun idarə edilməsinə dair orta və uzun müddət üçün Strategiya”, 
24.08.2018, səh: 21-23 
https://static.president.az/media/W1siZiIsIjIwMTgvMDgvMjcvMjI0ODFuN2NnYl9fRE9WTEVUX19CT1JDVV9TVFJBV
EVRX1lBXy5wZGYiXV0?sha=67f1b296c90ca1f2  
12 “Dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin daxili və xarici borcalması Qaydası”nın təsdiqi haqqında Azərbaycan 
Respublikasi Prezidentinin Fərmanı, 28.12.2018, maddə: 1.3 
http://www.e-qanun.az/framework/34534  
13 “Dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin daxili və xarici borcalması Qaydası”nın təsdiqi haqqında Azərbaycan 
Respublikasi Prezidentinin Fərmanı, 28.12.2018 
http://www.e-qanun.az/framework/34534 

https://static.president.az/media/W1siZiIsIjIwMTgvMDgvMjcvMjI0ODFuN2NnYl9fRE9WTEVUX19CT1JDVV9TVFJBVEVRX1lBXy5wZGYiXV0?sha=67f1b296c90ca1f2
https://static.president.az/media/W1siZiIsIjIwMTgvMDgvMjcvMjI0ODFuN2NnYl9fRE9WTEVUX19CT1JDVV9TVFJBVEVRX1lBXy5wZGYiXV0?sha=67f1b296c90ca1f2
http://www.e-qanun.az/framework/34534
http://www.e-qanun.az/framework/34534
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Dövlət borcu üzərində nəzarətin artırılmasını zərurətə çevirən səbəblər 
 

2014-cü ilin II yarısından etibarən Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün xarici faktorlar 

əhəmiyyətli səviyyədə dəyişdi. Neftin dünya bazarlarında kəskin ucuzlaşması Azərbaycanın 

fiskal gəlirlərinin azalmasına səbəb oldu. Hansı ki, həmin dövrdə Azərbaycan hökumətinin 

Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin icrası da daxil olmaqla bir sıra istiqamətlərdə böyük öhdəlikləri 

var idi. Bundan başqa neft gəlirlərinin azalması fonunda tədiyə balansında defisit yarandı ki, 

nəticədə milli valyutanın dəyərinin sabit saxlanılması mümkün olmadı. Beləki, təkcə 2015-ci ildə 

milli valyuta (manat) dəyərinin 49.6% itirdi. Nəticədə ölkənin bank sektoru böyük zərərlərlə 

üzləşdi. Qeyd edək ki, yaranmış vəziyyət xüsusi ilə dövlət banklarında mövcud olan səmərəsiz 

və korrupsiyalaşmış idarəetmənin davam etdirilməsini mümkünsüz hala gətirdi ki, nəticədə 

hökumət sağlamlaşdırma qərarı almaqla iri borc öhdəlikləri üzrə məsuliyyəti öz üzərinə 

götürməli oldu.  

Yuxarıda sadalanan problemlər fonunda Azərbaycanın xarici borc öhdəlikləri, o 

cümlədən dövlətin xarici borcları sürtlə artmağa başladı. Dünya Bankının məlumatlarına görə 

müvafiq artım sürəti 2014-2016-cı illər ərzində 19.5% artıb. Qeyd edək ki, borclanma sürəti 

2017-ci ildə Azərbaycan Beynəlxalq Bankının xarici borclarının dövlətin üzərinə transferti 

əməliyyatı ilə daha da sürətlənib. 

Diaqram 2: Azərbaycanın xarici borclarının milli gəlirə və ixraca nisbətinin danamikası 

(dövlət və özəl sektor üzrə), faizlə 

  

Mənbə: Dünya Bankı, İnternational debt statistics - 201814 

Diaqram 2-dən göründüyü kimi, 2014-cü ildən etibarən xarici borcun ümumi milli gəlirə 

və ixraca nisbəti kəskin artıb. Artımı şərtləndirən əsas səbəblərə aşağıdalar daxildir: 

- Faktiki xarici borc məbləğinin artması; 

- Devalvasiyalardan sonra milli gəlirin xarici valyuta ilə ifadədə azaması;  

- Neftin ucuzlaşması səbəbindən ixracın həcmini azalması. 

                                                           
14 World Bank, «2018|İnternational Debt Statistics», baxış tarixi: 02.09.2018 
http://datatopics.worldbank.org/debt/ids/country/AZE  
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Göründüyü kimi, yuxarıda sadalanan faktorlar birlikdə ölkənin xarici borclar üzrə 

indikatorlarının əhəmiyyətli şəkildə zəifləməsi ilə nəticələnib.  

Ümumilkdə isə 2014- 2017-ci illəri əhatə edən dövr ərzində Azərbaycanın məcmu dövlət 

borcları 19.2%, xarici dövlət borcları 45.1% artıb. Məcmu dövlət borcunun ÜDM-ə nisbəti 

11.2%-dən 24.3%-ə, xarici dövlət brcunun ÜDM-ə nisbəti isə 8.6%-dən 22.8%-ə yüksəlib. 

Diaqram 3: Dövlət borcunun bəzi göstəriciləri üzrə dinamika (2014-2017) 

 

Mənbə: Hesablama Palatasının dövlət büdcəsinin icrasına rəyləri15, Maliyyə Nazirliyinin 

xarici dövlət borcu haqqında məlumatları16, 2018 

Yuxarıda sadalanan dinamikaya baxmayaraq Azərbaycanda dövlət borcunun hazırki 

səviyyəsi nisbətən aşağı risk qrupuna daxil edilə bilər. Beləki, borcun ümumi milli gəlirə nisbəti 

Azərbaycanda bir çox ölkələrlə müqayisədə daha yaxşı hesab edilə bilər [bax: Diaqram 4].  

Diaqram 4: Məcmu dövlət borcunun ümumi milli gəlirə nisbəti, faizlə  

  

Mənbə: Dünya Bankı, İnternational debt statistics - 201817 

                                                           
15 Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası 
http://sai.gov.az/1/reyler/  
16 Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 
http://www.maliyye.gov.az/en/node/1892  
17 World Bank, «İnternational Debt Statistics, 2018», baxış tarixi: 02.09.2018, səh: 13-14 
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Qeyd edək ki, 2016-cı ilin sonuna məcmu dövlət borcunun ümumi milli gəlirə nisbətinin 

Avropa və Mərkəzi Asiya ölkələri üçün 53.3% olub ki, bu da Azərbaycanla müqayisədə 13.5 faiz 

bəndi yüksəkdir. Lakin, Azərbaycanın da daxil olduğu orta gəlirli ölkələr üçün müvafiq göstərici 

25.9% olub18. Başqa sözlə dövlətin borclanma siyasətinə yenidən baxması alaşılan hesab edilə 

bilər. 

Dövlət borcunun 95 faizə yaxın hissəsinin xarici borc öhdəlikləri olması isə Azərbaycan 

üçün risk səviyyəsini daha da artıran faktorlardan hesab edilir.  

Diaqram 5: 2017-ci ilin sonuna xarici dövlət borcunun ÜDM-ə nisbəti  

 

Mənbə: CEIC19, 2018 

Göründüyü kimi Azərbaycanın xarici dövlət borcunun ÜDM-ə nisbəti region üzrə ən 

aşağı səviyyədədir. Lakin, ölkə iqtisadiyyatının, o cümlədən ixracın zəif şaxələnməsi, fiskal 

gəlirlərin neftdən asılılığı xarici borc öhdəlikləri üçün riskləri yüksəldir.  

Dövlət borcları üçün digər risk mənbəyi isə dövlət müəssisələrinin maliyyə vəziyyətinin 

qənaətbəxş olmaması hesab edilir. Beləki, dövlət müəssisələri tərəfindən dövlət zəmanəti ilə 

götürülən kreditlər müəyyən bir qismi geri qaytarıla bilmir və dövlətin fiskal yükünü artırır. Qeyd 

edək ki, Maliyyə Naziri Samir Şərifov  2015-ci ildə Milli Məclisdə çıxışı zamanı zəmanətlə kredit 

alan dövlət müəssisələrinin bəzilərinin borcu geri qaytara bilməməsini xarici borcu artıran əsas 

faktorlar sırasına daxil etmişdir20.  

Beləliklə Azərbaycanın dövlət borcu üzərində nəzarətin artırılmasını zərurətə çevirən 

səbəbləri aşağıdakı kimi sıralaya bilərik: 

- dövlət borcunun sürətli artımı (2014-cü ildən başlayaraq); 

- fiskal gəlirlərin neftdən yüksək səviyyədə asılılıq; 

                                                           
http://databank.worldbank.org/data/download/site-content/IDS-2018.pdf  
18 World Bank, «İnternational Debt Statistics, 2018», baxış tarixi: 02.09.2018, səh: 14 
http://databank.worldbank.org/data/download/site-content/IDS-2018.pdf  
19 CEİC, External debt: % of GDP 
https://www.ceicdata.com/en/indicator/greece/external-debt--of-nominal-gdp  
20 Modern.az, “Nazir Beynəlxalq Bankdakı yoxlamadan DANIŞDI: “Külli miqdarda vəsait girov olmadan kredit 
verilib”, 02.10.2015 
http://modern.az/articles/85987/1/#gsc.tab=0  
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- dövlət müəssisələrinin kredit qaytarma qabiliyyətinin zəif olması, dövlət zəmanəti ilə 

götürülən borcların büdcə vəsaitləri hesabına ödənilməsi zərurəti; 

- Maliyyə bazarlarının zəif inkişafı və dövlət müəssisələrinin alternativ maliyyə 

alətlərindən istifadə etməməsi; 

- Maliyyə dayanıqlığı və ölkənin kredit reytinqi üçün gözlənilən risklər. 
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Dövlət borcu üzrə yeni strateji baxış: orta və uzun müddət üçün 

tədbirlər planı 
 

Strategiyanın məqsədləri, hədəfləri və prioritet fəaliyyət istiqamətləri 

 

24 avqust 2018-ci il tarixində “Azərbaycan Respublikasında dövlət borcunun idarə 

edilməsinə dair orta və uzun müddət üçün Strategiya” təsdiqlənib21. Dayanıqlı və idarəolunan 

borc səviyyəsi, risklərlər üzrə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi, dövlət borcalmaları üzrə 

infrastrukturun və nəzarət mexanizmlərinin gücləndirilməsi 2018-2025-ci illəri əhatə edən 

strategiyanın əsas hədəflər olaraq müəyyən edilib.  

Strategiyanın məqsədləri aşağıdakı üç qrupa ayrılıb: 

I. İqtisadiyyatın ehtiyacları nəzərə alınmaqla dövlət borcunun dayanıqlığının 

təmin edilməsi. 

Əsas ölçü indikatorları:  

1. 2018-2025-ci illər ərzində məcmu dövlət borcu / ümumi daxili məhsul < 30% 

prinsipinin gözlənilməsi; 

2. 2025-ci ildə məcmu dövlət borcu / ümumi daxili məhsul < 20% hədəfinin 

təmin edilməsi 

II. Dövlətin maliyyə ehtiyaclarının ödənilməsi zamanı ən aşağı risk və ən az xərclə 

borclanmanın təmin edilməsi. 

Əsas ölçü indikatorları:  

1. 2025-ci ilə qədər xarici valyuta nominallı borcların məcmu borclarda xüsusi 

çəkisinin 87%-ə çatdırılıması 

2. Dəyişən faiz dərəcələri ilə cəlb edilən borcun məcmu borc portfelinin 56%-

dən artıq olmaması 

III. Ölkədaxili  maliyyə bazarlarının inkişafı. 

Əsas ölçü indikatorları: 

1. Təkrar bazarın formalaşması;  

2. Emissiya prospektlərinin tələbə uyğunlaşdırılması. 

Strategiyanın məqsədlərinə nail olmaq üçün müəyyən edilmiş prioritetlərə isə 

aşağıdakılar daxildir: 

1. 2018-2025-ci illər ərzində ümumi dövlət borcuna xidmət xərcləri / dövlət büdcəsi 

xərcləri < 15% prinsipinin gözlənilməsi, bu mümkün olmadıqda isə xərclərin daxili 

borclanma hesabına kompensasiya edilməsi; 

2. Strategiyaya daxil edilmiş layihələr xaricində dövlət borclanmasının dayandırılıması. 

Bu layihələrə aşağıdakılar daxildir:  

 İslahat əsaslı kreditlər (Asiya İnkişaf Bankı) – 500 milyon ABŞ dolları; 

                                                           
21 “Azərbaycan Respublikasında dövlət borcunun idarə edilməsinə dair orta və uzun müddət üçün Strategiya”, 
24.08.2018 
https://static.president.az/media/W1siZiIsIjIwMTgvMDgvMjcvMjI0ODFuN2NnYl9fRE9WTEVUX19CT1JDVV9TVFJBV
EVRX1lBXy5wZGYiXV0?sha=67f1b296c90ca1f2  

https://static.president.az/media/W1siZiIsIjIwMTgvMDgvMjcvMjI0ODFuN2NnYl9fRE9WTEVUX19CT1JDVV9TVFJBVEVRX1lBXy5wZGYiXV0?sha=67f1b296c90ca1f2
https://static.president.az/media/W1siZiIsIjIwMTgvMDgvMjcvMjI0ODFuN2NnYl9fRE9WTEVUX19CT1JDVV9TVFJBVEVRX1lBXy5wZGYiXV0?sha=67f1b296c90ca1f2
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 “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin sağlamlaşdırılması və Bakı-Yalama dəmir 

yolu xəttinin yenidən qurulması layihəsi üzrə (Asiya İnkişaf Bankı və Fransa İnkişaf 

Agentliyi) – 325 milyon ABŞ dolları; 

 Xarici valyuta nominallı dövlət qiymətli kağızlarının yenidən maliyyələşdirilməsi – 

1250 milyon ABŞ dlları; 

 “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsi – 2250 milyon ABŞ dolları; 

 “Azərbaycan Dəmir Yolları”QSC üçün “Stadler” şirkətindən 30 ədəd sərnişin 

vaqonunun alınması – 134.8 milyon ABŞ dolları; 

 “Azərikimya” İB-də rekonstruksiya işlərinin aparılması – 350 milyon ABŞ dolları. 

Sadalanan layihələr üzrə 2018-2025-ci illər ərzində gözlənilən dövlət borclanması ümumi 

həcmi 4 milyard 809.8 milyon ABŞ dollarına bərabər olacaq. Bunun 2075 milyon ABŞ dolları 

yaxud 43.1%-i dövlət tərəfindən birbaşa cəlb edilən vəsaitlərə, 2734.8 milyon ABŞ dolları və 

yaxud 56.9%-i isə dövlət zəmanəti ilə cəlb edilən vəsaitlər kateqoriyasına daxil olacaq22.  

Strategiyada nəzərədə tutulan hədəflərə nail olmaq məqsədi ilə institusionla və hüquqi 

çərçivə üzrə aşağıdakı fəaliyyətlərin icrası nəzərdə tutulub: 

- “Dövlət borcu haqqında” Qanununa dəyişiklərin edilməsi ilə strateji hədəflərin 

hüquqi təminatının gücləndirilməsi; 

- Uçot mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi - Maliyyə Nazirliyində dövlət şirkətləri 

tərəfindən dövlət zəmanəti olmadan cəlb edilən borclarının uçotunu aparmasının 

təşkil edilməsi; 

- Daxili institusional və maddi-texniki bazanın gücləndirilməsi: 

1. dövlət borcunun idarə edilməsi üzrə İT sisteminin tətbiqi; 

2. analitik işlər üzrə (xərc/risk təhlili, o cümlədən kredit risklərinin 

müəyyənləşdirilməsi) heyətin təyin olunması; 

Yuxarıda sadanan fəaliyyətlərin icrası nəticəsində dövlət borcunun həcmində, ÜDM-ə 

nisbətində, coğrafi bölgüsü (daxili və xarici), valyuta strukturunda, komponentlər üzrə 

strukturunda (birbaşa borclar, zəmanət verilmiş kreditlər, dövlət bondlarının yerləşdirilməsi ) 

ciddi dəyişiklərin ediləcəyi proqnozlaşdırılıb. Proqnoza əsasən 2018 və 2029-cu illərdə xarici 

dövlət borcunda artım gözlənilsə də sonrakı illərdə azalma trendi müşahidə ediləcək. Nəticədə 

2017-ci illin faktiki göstəricisi ilə müqayisədə 2025-ci ildə müvafiq borc istiqaməti üzrə 30.1% 

azalma baş verəcək. Bu illər ərzində xarici dövlət borclarına xidmətlə bağlı xərclər 8 milyard 500 

milyon ABŞ dolları olacaq [bax: Cədvəl 3].  

Proqnoza görə növbəti 7 il ərzində daxili dövlət borclarının həcmində 82% artım baş 

verəcək. Bu dövr ərzində daxili borclar üzrə xidmət xərclərinin 948 milyon manat (558 milyon 

ABŞ dolları) olacağı gözlənilir. 

 

                                                           
22 “Azərbaycan Respublikasında dövlət borcunun idarə edilməsinə dair orta və uzun müddət üçün Strategiya”, 
24.08.2018, səh: 12; 23, 
https://static.president.az/media/W1siZiIsIjIwMTgvMDgvMjcvMjI0ODFuN2NnYl9fRE9WTEVUX19CT1JDVV9TVFJBV
EVRX1lBXy5wZGYiXV0?sha=67f1b296c90ca1f2  

https://static.president.az/media/W1siZiIsIjIwMTgvMDgvMjcvMjI0ODFuN2NnYl9fRE9WTEVUX19CT1JDVV9TVFJBVEVRX1lBXy5wZGYiXV0?sha=67f1b296c90ca1f2
https://static.president.az/media/W1siZiIsIjIwMTgvMDgvMjcvMjI0ODFuN2NnYl9fRE9WTEVUX19CT1JDVV9TVFJBVEVRX1lBXy5wZGYiXV0?sha=67f1b296c90ca1f2
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Cədvəl 3: Daxili və xarici dövlət borcunun həcmi və borclara xidmətlə bağlı xərclərin 

proqnoz dinamikas, milyard 

 Xarici dövlət 

borcunun 

məbləği (ABŞ 

dolları ilə) 

Xarici dövlət 

borcuna xidmət  

xərcləri (ABŞ 

dolları ilə) 

Daxili Dövlət 

Borcunun məbləği 

Daixli dövlət borcuna 

xidmət  xərcləri 

Manat

la 

ABŞ 

dolları ilə 

Manatla  ABŞ dolları 

ilə 

2018 9.7 1.242 1.1 0.647 0.090 0.053 

2019 10.1 1.235 1.3 0.765 0.100 0.059 

2020 9.8 1.193 1.6 0.941 0.110 0.065 

2021 9.2 1.229 1.8 1.059 0.114 0.067 

2022 8.5 0.987 1.9 1.118 0.124 0.073 

2023 7.8 0.930 1.9 1.118 0.127 0.075 

2024 7.2 0.863 1.9 1.118 0.137 0.080 

2025 6.5 0.820 2.0 1.176 0.147 0.086 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasında dövlət borcunun idarə edilməsinə dair orta və uzun 

müddət üçün Strategiya, məlumatlar müəllif tərəfindən ümumiləşdirilib, 2018 (qeyd: 

cədvəlin tərtib edilməsi zamanı konvertasiyalar cari rəsmi məzənnə əsasənda aparılıb) 

2025-ci ildə ümumi dövlət borcunin 7.7 milyard ABŞ dollarına qədər azaldılması 

planlaşdırılır. Bu zaman ümumi dövlət borcunun ÜDM-ə nisbətinin 14.1%-ə düşməsi gözlənilir. 

Təbii ki, bu göstərici eyni zamanda ÜDM-un həcmi və milli valyutanın məzənnəsi kimi 

faktorlardan asılı olacaq [bax: daiqram 6]. 

Diaqram 6: Dövlət borclarının qiymətləndirilməsi üzrə bəzi göstəricilərin proqnoz 

dinamikası, faizlə 

  

Mənbə: Azərbaycan Respublikasında dövlət borcunun idarə edilməsinə dair orta və uzun 

müddət üçün Strategiya, məlumatlar müəllif tərəfindən ümumiləşdirilib, 2018 

Növbəti illərdə dövlətin borclanma siyasətində hər hansı dəyişiklik olmazsa və risklər 

üzrə mühit stabil qalarsa bu zaman dövlət borclarının ÜDM-ə nisbəti diaqram 6-da əks olunduğu 

2017(fa

ktiki)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ümumi dövlət borcuna xidmət 

xərclərinin dövlət büdcəsinin 

xərclərinə nisbəti

11.3 10.5 11.6 11.1 11.9 9.2 8.3 7.5 6.8

Cəmi dövlət borclarının ÜDM-ə 

nisbəti
24.3 23.9 24.7 22.7 21.7 19.6 17.6 15.8 14.1

Daxili dövlət borclarının ÜDM-ə 

nisbəti 
1.5 1.5 1.8 2 2.3 2.2 2.2 2.1 2.1

Xarici dövlət borclarının ÜDM-ə 

nisbəti
22.8 22.5 23 20.7 19.5 17.4 15.5 13.7 12

22.8 22.5 23 20.7 19.5 17.4 15.5 13.7 12

1.5 1.5 1.8 2 2.3 2.2 2.2 2.1 2.1
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kimi proqnozalşdırılır. Beləki, hökumət növbəti 7 il ərzində xarici dövlət borclarının ÜDM-ə 

nisbətinin 22.8%-dən 12%-ə qədər, borclara xidmət xərclərinin dövlət büdcəsinin xərclərinə 

nisbətinin 11.3%-dən 6.8%-ə qədər azalacağını, daxili borcların ÜDM-ə nisbətinin isə 1.5%-dən 

2.1%-ə qədər artacağını proqnozlaşdırır. 

 

Strategiyanın zəif tərəfləri 
 

“Azərbaycan Respublikasında dövlət borcunun idarə edilməsinə dair orta və uzun müddət 

üçün Strategiya”da icrası nəzrədə tutulan fəaliyyətlər daha çox kəmiyyət xarakterlidir. Beləki, 

strategiyada dövlət borcunun azaldılması və maliyyə dayanıqlığının təmin edilməsi üçün növbəti 

7 il ərzində yeni layihələr üzrə borclanmanın dayandırılması, borc istiqamətinin xarici 

mənbələrdən daxili mənbələr istiqamətində dəyişdirilməsi, borcun valyuta strukturunun nəzarətə 

götürülməsi kimi fəaliyyətlər nəzərdə tutulub. Lakin, borcların idarə edilməsi, borclanma 

mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi, dövlət zəmanəti ilə borclanan müəssisələrin fəaliyyətinin 

şəffaflaşdırılması və hesabatlılığın gücləndirilməsi, alınan borcların təyinatı üzrə və effektiv 

xərclənməsinin təmin edilməsi istiqamətlərində hər hansı konkret fəaliyyətlər müəyyən 

edilməyib. Bu isə strategiyanı problemin həllinə keyfiyyət yanaşması kontekstindən zəiflədir.  

Bundan başqa strategiyada Azərbaycan iqtisadiyyatının, o cümlədən dövlət sektorunun 

2018-2025-ci illər üçün maliyyə təminatı üzrə ehtiyacları geniş təhlil edilməyib. Bu isə ehtimal 

zərurətlər fonunda strategiyanın hədəflərini risk altına alır.    

  

Sartateji hədəflər üçün mümkün çətinliklər 
 

Baxmayaraq ki, “Azərbaycan Respublikasında dövlət borcunun idarə edilməsinə dair orta 

və uzun müddət üçün Strategiya” qeyd edilən istiqamətlərdə müəyyən fəaliyyətlərin həyata 

keçirilməsini nəzərdə tutur hesab edirik ki, proqnozlaşdırılan borc hədəflərinin təmin 

edilməsində müəyyən problemlər ortaya çıxacaqdır. Bu problemləri aşağıdakı kimi 

qruplaşdırmaq olar: 

1. Ölkədə infrastrukturun hədəflərə adekvat olmaması – iqtisadiyatın dinamikliyin 

təmin edilməsi, dayanıqlı şaxələndirmə siyasətinin icrası və resurs asılılığının aradan 

qaldırılması, istehsal mühitinin yaxşılaşdırılması kimi hədəflər infrastruktunun daha 

da inkişaf etdirilməsi halında mümkün ola bilər. Lakin, Azərbaycanda infrastrukturun 

yenidən qurulması prosesini başa çatmış hesab etmək olmaz. İki ay əvvəl ölkənin 

elektrik təchizatı şəbəkəsində baş verən problem də göstərdi ki, qısamüddətli dövr 

üçün tələbatın artması aşağı keyfiyyətli sistemin sıradan çıxmasına səbəb ola bilir. 

Bənzər problemləri təbii qaz, su, kanalizasiya təminat sistemlərində də müşahidə 

etmək mümkündür. Yaxud son illər ölkədə kənd təsərüfatının inkişaf etdirilməsi 

ixracın şaxələndirilməsi və məşğulluq kontesindən prioritet istiqamətərdən birinə 

çevrilib. Bu isə növbəti illərdə kənd təsərüfatına yararlı torpaqların qorunması 

(meliorasiya) xərcləri artıracaqdır. Ölkənin tranzit mərkəzə çevrilməsi istiqamətində 

görülən işlərin davamı olaraq dəmir yolu infrastrukturunun yenidən qurulması 

zərurəti ortaya çıxıb. Onu da qeyd edək ki, yuxarıda sadalanan sahələr də daxil 
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olmaqla dövlət müəssisələrinin maliyyə dayanıqlığı uzunmüüdətli səmərəsiz və qeyri-

şəffaf idarəetmə nəticəsində son illər əhəmiyyətli səviyyədə zəifləyib. Məsələn 2018-

ci ilin əvvəlinə “Azərenerji”ASC-nin bölüşdürülməmiş zərəri 2 milyard 123 milyon 

manat 23 , “Azərsu”ASC-nin 2017-ciu il üçün xalis zərəri 508.3 milyon manat, 

bölüşdürülməmiş zərəri isə 5 milyard 904 milyon manat 24 , “Azərbaycan Dəmir 

Yolları”QSC-nin borcu isə kapitalından 2.83 dəfə artıq olub25.  

2. Dövlət şirkətlərində maliyyə dayanıqlığının təmin edilməməsi – zəif likvidlik və 

səmərəsiz idarəetmə nəticəsində bir çox dövlət müəssisələri borc öhdəliklərini yerinə 

yetirə bilmir. Nəzərə almaq lazımdır ki, dövlət zəmanəti verilmiş borcların ümumi 

həcmi 12.7 milyard ABŞ dolları və yaxud ÜDM-in 30.7%-i həcmindədir. Bu 

borcların gələcəkdə dövlət büdcəsi üzərində yükə çevrilməsi ehtimalı çox yüksəkdir. 

Məsələn daxili borcun 49.1 faizi “Aqrarkredit”QSC tərəfindən emissiya edilən 

qiymətli kağızlar üçün verilib. Qurumun fəaliyyətində ciddi nöqsanların olması, 

şəffaflığın və hesabatlılığın təmin edilməməsi borcların qaytarılması prosesi üçün 

böyük risk formalaşdırır.  

3. Hüquqi mühitin dəyişkənliyi – Azərbaycanda qanunvericiliyə tez-tez dəyişiklərin 

edilməsi praktikası geniş yayılıb. Bu isə son nəticədə dövlət büdcəsinin gəlirləri, 

dövlət borclanması üçün müəyyən edilən hədəf indikatorlar üzrə dəyişiklərin 

ediləcəyi ehtimalı artırır. Nəticədə müəyyən edilmiş qaydalar yeniləri ilə əvəz edilə 

və nəticədə dövlətin borclanma siyasəti tamamiilə fərqli senari üzrə inkişaf edə bilər. 

4. Dövlət vəsaitlərinin idarə edilməsində şəffaflıq və hesabatlılığın zəif olması – dövlət 

müəssisələrinin bir çoxunda maliyyə-təsərüfat fəaliyyəti şəffaf deyil (məs: 

“Azərenerji”ASC, “Azərsu” ASC), bəzi dövlət müəssisələri isə qanunvericiliyin 

tələbini pozaraq illik maliyyə hesabatlarını ictimailəşdirmirlər (məs: “Azərbaycan 

Dəmir Yolları”QSC). Bu isə vəsaitlərin idarəedilməsi üzrə korrupsiya risklərini 

artırır, effektivliyi aşağı salır (məs: Azərbaycan Beynəlxalq Bankının təcrübəsi: sonda 

rəsmi olaraq etiraf edildi ki, bank cəlb etdiyi vəsaitləri məhsuliyyətsiz şəkildə, 

likvidlik səviyyəsi yüksək olan girovlar tələb etmədən, qeyri-rəsmi sövdələşmələr 

fonunda yerləşdirib26).   

  

 

 

 

                                                           
23 “AZƏRENERJİ” AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ, 31 dekabr 2017-ci il tarixinə bitən il üzrə Konsolidə edilmiş Maliyyə 
Hesabatları, baxış tarixi: 04.09.2018, səh: 5 
http://www.azerenerji.gov.az/files/2018_04_26_12_56_08_cecd.pdf  
24 “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları Müstəqil auditorun hesabatı ilə 
birlikdə 31 dekabr 2017-ci il tarixində başa çatan il üzrə, baxış tarixi: 04.09.2018, səh: 6 
http://www.azersu.az/userfiles/file/Hesabatlar/2017_AZE.pdf  
25 “Azərbaycan Dəmir Yolları”QSC-nin əsas fəaliyyət göstəriciləri, baxış tarixi: 04.09.2018 
https://ady.az/az/content/index/66/42  
26 Virtual Azərbaycan, Samir Şərifov: “Proses çox mürəkkəbdir, bu qədər manatın dövriyyəyə buraxılması...”, 
26.09.2017 
http://virtualaz.org/kapital/79543  

http://www.azerenerji.gov.az/files/2018_04_26_12_56_08_cecd.pdf
http://www.azersu.az/userfiles/file/Hesabatlar/2017_AZE.pdf
https://ady.az/az/content/index/66/42
http://virtualaz.org/kapital/79543
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