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Abbreviatura və Akronimlər 

AÇG  Azəri-Çıraq-Günəşli (Azərbaycanda neft yataqları kompleksi) 

AZN  Azərbaycan manatı 

BP Britiş Petrolium  

BTC  Bakı-Tbilisi-Ceyhan (neft kəməri) 

CAPEX  Kapital xərcləri 

CCGT Kombinə edilmiş dövrü qaz turbini (elektrik stansiyası)  

ŞT (EaP) Şərq Tərəfdaşlığı 

EaP GREEN “Şərq Qonşuluğunda Yaşıllaşan İqtisadiyyatlar” layihəsi 

ECS Enerji Xartiyası Katibliyi 

EECCA  Şərqi Avropa, Qafqaz və Mərkəzi Asiya 

Aİ Avropa İttifaqı 

ÜDM Ümumi daxili məhsul 

ÜTT Ümumdünya Ticarət Təşkilatı 

GHG İstixana qazı 

GIZ  Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Korporasiyası 

GSI  Global Subsidiyalar Təşəbbüsü 

MDR Mülkiyyətçi Dövlət Razılaşmaları 

SES Su Elektrik Stansiyası 

BEA (IEA) Beynəlxalq Enerji Agentliyi 

IGU Beynəlxalq Qaz Birliyi 

BVF (IMF) Beynəlxalq Valyuta Fondu 

INDC Milli olaraq təyin edilmiş qatqı təminatı 

IISD Beynəlxalq Davamlı İnkişaf İnstitutu 

SC  Səhmdar Cəmiyyəti 

LCOE  Enerjinin maya dəyəri 

LULUCF  Torpaqdan istifadə, torpaq istifadəsi və meşə təsərrüfatı 

O&M Əməliyyat və texniki xidmət 

İƏİT (OECD) İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı 

HPBS (PSA) Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişi 
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BOE Bərpa olunan enerji 

RROR Real mənfəəlilik dərəcəsigəlir dərəcəsi 

sLCOE Enerjinin orta hesablanmış maya dəyəri 

ARDNŞ (SOCAR) Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti 

ARDNF (SOFAZ) Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu 

TAP Trans Adriatik Boru Kəməri 

TFEC  Məcmu enerjinin son istehlakı  

MİET (TPES)  Məcmu ilkin enerji təchizatı 

BMT AİK (UNECE)  Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Avropa İqtisadi Komissiyası 

UNFCCC Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişikliyi Çərçivə 
Konvensiyası 

UNEP  Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ətraf Mühit Proqramı 

UNIDO  Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Sənaye İnkişaf Təşkilatı 

$  ABŞ dolları 

USGS Birləşdirilmiş qaz təchizatı sistemi (Rusiyada) 

ƏDV Əlavə Dəyər Vergisi 

ŞAQMA Şərqi Avropa, Qafqaz və Mərkəzi Asiya 

Ölçü vahidləri 

mlrd Milyard 

btu  Britaniya istilik vahidi 

Qkal Qiqa kalori 

QVt Qiqavat 

km  Kilometr 

kt Kiloton 

kVt Kilovat 

kVtsaat Kilovatsaat 

m3 Kub metr 

mln. m3 Milyon kubmetr 

mln Milyon 

Mmbtu Milyon Britaniya istilik vahidi 



5 
 

Mt Milyon ton 

mln. NET  Milyon neft ekvivalenti tonu 

MVt Meqavat 

MVt saat Meqavat saat 

t Ton 

NET Neft ekvivalenti tonu 

TVt saat Teravat saat 

Çirkləndiricilər 

CO2  Karbon dioksidi 
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İcmal 
 

• Tədqiqat Dünya Ticarət Təşkilatının Subsidiyalar və Kompensəedici addımlar haqqında 
Razılaşmasındakı subsidiyanın tərifindən (anlayışından) istifadə edərək Azərbaycan 
Respublikasında yanacaqla bağlı müxtəlif növ subsidiyaları təhlil edir. Həmçinin, tədqiqat daha 
geniş miqyasda enerji ilə əlaqədar qiymət və vergi siyasətini də nəzərdən keçirir, enerji səmərəliliyi 
və bərpa olunan enerji mənbələrinə dövlət dəstəyini araşdırır. 
 

• Azərbaycanda təbii qaz, elektrik, istilik və neft məhsullarının tənzimlənmiş qiymətləri vasitəsilə 
təmin edilən əhəmiyyətli istehlak subsidiyaları mövcuddur. Azərbaycanda təbii qaz və elektrik 
enerjisi istehlakı ilə bağlı subsidiyaların həcmi 2014-cü ildə 1.7 milyard ABŞ dolları və ya həmin il 
üzrə ÜDM-in 2.3%-i olaraq qiymətləndirilmişdir. Bu subsidiyalar təbii qaz və elektrik enerjisinin  
(əsasən gas-fired) yerli istehlakçılarına fayda vermək xarakteri daşıyır.  
 

• Tənzimlənmiş istehlak qiymətləri “Azərenerji” ASC (dövlət elektrik inhisarçısı), Azəriqaz IB 
(dövlət qaz inhisarçısı) və Azəristiliktəchizat   (dövlət rayon istilik təchizatçısı) xərclərini ödəmək 
imkanlarını məhdudlaşdırır. Beləliklə, bu üç şirkətin zərərləri Azərbaycan dövlət büdcəsi hesabına 
qarşılanır. 
 

• Azərbaycan hökuməti  iki potensial həssas sosial qrupun enerji istifadəsi ilə bağlı xərcini ödəmək 
məqsədilə birbaşa büdcə transfertləri təmin edir: məcburi köçkünlər (elektrik enerjisi üçün) və 
fermerlər (neft məhsulları üçün). 
 

• Azərbaycanda beynəlxalq şirkətlərlə saziş sistemi və ölkəsinin əsas sektoru olan neft qaz 
sektorunun inkişafını dəstəkləyən maliyyə stimullarının mürəkkəb olması ilə səciyyələnir. 
Məlumatın məhdudluğu səbəbindən bu dəstəyin miqdarını təyin etmək mümkün olmamışdır, lakin 
yüksək olduğu ehtimal edilir. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu (ARDNF), 
büdcədənkənar olsa da, neft və qaz sektoruna birbaşa transfertlər təmin edir. ARDNF-in 2016-cı il 
büdcəsinə əsasən, Cənub Qaz Dəhlizinin tikintisində Azərbaycanın iştirak payı 1.8 milyard 
manatdır (1.1 milyard ABŞ dolları).  
 

• Azərbaycanda Alternativ və Bərpa olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi fəaliyyət 
göstərir və 2020-ci ilə qədər elektrik enerjisi istehsalında bərpa olunan enerjinin payını 20%-ə 
qədər artırmaq nəzərdə tutulmuşdur. Lakin, enerji səmərəliliyi və bərpa olunan enerjinin inkişafına 
dövlət dəstəyi məhdud olaraq qalır. Bərpa olunan enerji mənbələrinə “yaşıl tariflər” (feed-in 
tarriffs) tətbiq edilmir. Enerji səmərəliliyi və bərpa olunan enerji istehsalı üçün idxal edilən 
avadanlıq və texnologiyalara tətbiq edilən ƏDV və gömrük rüsumundan azadolmalar, bu 
istiqamətdə neft və qaz sənayesinə tətbiq edilən siyasətdən fərqlənmir. 
 

• Enerji subsidiyaları və tarif təyinatı ilə bağlı şəffaflığın  və maraqlı tərəflər arasında dialoqun 
artırılması Azərbaycanda enerji siyasətinin səmərəliləşdirilməsi və beynəlxalq enerji bazarlarına 
inteqrasiyası istiqamətində mühüm addım olacaq. Həssas sosial qruplara dəstəyin yaxşılaşdırılması 
digər önəmli islahat istiqaməti hesab edilir – məsələn, bu məqsədlə tarif artımının dondurulması 
(məsələn elektrik enerjisində tarifləri). 
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Azərbaycanda Enerji Subsidiyaları 
Əhməd Əlili, Vüqar Bayramov (İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi) və Daniel Fjaertoft (Siqra Qrupu) 

tərəfindən hazırlanmış, Ivetta Gerasimchuk (Dayanıqlı İnkişaf üzrə Beynəlxalq İnstitutun Qlobal 
Subsidiyalar Təşəbbüsü) tərəfindən redaktə edilmişdir, 20 Sentyabr 2016-cı il versiyası 

Azərbaycan Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı ölkələri arasında yeganə xalis enerji ixracatçısı olması 
ölkənin enerji subsidiyalarının strukturunu təyin edir. Bu struktur daha çox Mərkəzi Asiyanın neft istehsal 
edən ölkələrinə və qismən də Körfəz ölkələrinə bənzəyir. Azərbaycanda enerji subsidiyalarını təhlil 
etməkdə əsas maneə şəffalığın aşağı olması və ölkədə yanacağın istehsalı və istehlakına dəstəyin səviyyəsi 
barədə ictimai məlumatın məhdud olmasıdır. Subsidiyaları qəbul edən,  eləcə də enerji istehlakçılarına 
dövlət dəstəyi təmin edən qurum olaraq, dövlət enerji şirkətlərinin də müvafiq məlumat açıqlaması kifayət 
qədər deyil. 

1. Giriş 

Uzun müddətdir, dövlətlər inkişafla bağlı hədəflərinə çatmaq və ya bazar uğursuzluğu kimi qiymətləndirilə 
bilinəcək halların öhdəsindən gəlmək məqsədilə enerji subsidiyalarından istifadə etmişlər. Kəndlərin və 
sənayenin inkişafı, enerjidən istifadənin yaxşılaşdırılması, enerji təhlükəsizliyi və müstəqilliyi və ya 
yoxsulluğun azaldılması kimi mühüm daxili siyasət hədəflərini dəstəkləməsi enerji subsidiyalarının daxil 
edilməsi və saxlanılması lehinə əsas arqument hesab edilir.  Bütün iddia edilən faydalarla yanaşı, enerji 
subsidiyaları bir çox hallarda ölkənin dövlət maliyyəsinə yük hesab edilir, artım potensialını zəiflədir və 
enerji istehlakında israfçılığa səbəb olur. 

Bir sıra tədqiqatçıların araşdırmaları göstərir ki, enerji subsidiyaları qeyri-mütənasib olaraq, cəmiyyətin ən 
zəngin və güclü nümayəndələrinə yönəlir və beləliklə, yaxşı əlaqələndirilmiş investorlar və sənaye 
sektorunun mənfəətini artırır. Xüsusilə daha təmiz alternativlərdən deyil, məhz yanacaq istifadəsini 
stimullaşdırmaqla yanacaqla bağlı bəzi subsidiya növləri, həmçinin, karbon dioksid və digər istixana 
qazlarının emissiyalarını artıra bilər. Empirik tədqiqatlara əsasən, enerji istehlakında israfçılığı təşviq edən 
subsidiyaları ləğv etməklə emissiyaları azaltmaq, eləcə də ekoloji, iqtisadi və sosial faydalar əldə etmək 
mümkündür. 

Aİ-nın Şərq Tərəfdaşlığı (ŞT) ölkələrini mövcud enerji-subsidiya sxemləri və onların iqtisadi, sosial və 
ekoloji təsirləri barədə məlumatlandırmaq məqsədilə, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (İƏİT) ŞT 
ölkələrində subsidiyalar mövzusunda regional tədqiqat təşkil etmişdir. Tədqiqat enerji subsidiyaları ilə 
bağlı regionda ilk hərtərəfli və ardıcıl araşdırma təqdim edərək, bu ölkələrdə şəffaflığın artırılmasını və 
islahatı dəstəkləmək məqsədilə əsaslı analitik baza yaratmağı nəzərdə tutur. 

Bu tədqiqat Ermənistan, Belarusiya, Gürcüstan, Moldova və Ukrayna ilə yanaşı Azərbaycanı da əhatə edir. 
Təhlil zamanı İƏİT-nın yanacaq istehlakı və istehsalına dövlət dəstəyini müəyyən etmək və miqdarını 
ölçmək məqsədilə 35 üzv ölkədə və bir sıra böyük inkişaf etməkdə olan G20 iqtisadiyyatlarının (Braziliya, 
Çin, Hindistan, İndoneziya, Rusiya Federasiyası və Cənubi Afrika) istifadə etdiyi metod əsas götürülür. 

Bu tədqiqatda təqdim edilən təhlil neft və əlaqədar neft məhsulları, təbii qaz, eləcə də bu yanacaq növləri 
əsasında istehsal edilmiş elektrik enerjisi və istiliyin istehlakçı və istehsalçılarına tətbiq edilən subsidiyaları 
əhatə edir. Həmçinin qısaca olaraq, alternativ enerji mənbələrinə tətbiq edilən subsidiyalar nəzərdən 
keçirilir. Təhlil zamanı ictimaiyyət üçün açıq mənbələrdən istifadə edilir və Azərbaycanda enerji 
subsidiyalarının konteksti, hal-hazırki durum, mürəkkəb və sürətlə dəyişən enerji subsidiyaları 
mexanizmləri ümumiləşdirilir. 

Analiz olunmuş materialların ilkin versiyası Azərbaycanda çoxsaylı insanlarla müzakirə olunmuşdur. Bu 
konsultasiya görüşləri 2016-cı ilin oktyabr ayında Bakıda keçirilib və hökumət (İqtisadiyyat Nazirliyi, 
Enerji Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə 
Dövlət Agentliyi və Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsi), Azərbaycanda 
fəaliyyət göstərən beynəlxalq partnyorlar (Aİ-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyi, Asiya İnkişaf Bankı, 
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İslam İnkişaf Bankı) və QHT sektorundan olan ekspertlərlə birlikdə müzakirə olunub. Müəlliflər xüsusilə 
də aşağıda adları çəkilən şəxslərə bu araşdırmaya verdikləri mükəmməl şərhlərinə və töhfələrinə görə 
minnətdarlıq ifadə edirlər: Asəf Rzayev (Enerji Nazirliyi), Rauf Qurbanov və onun komandası (Alternativ 
və Bərpaolunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi), Elçin Məmmədov (Ekologiya və Təbii Sərvətlər 
Nazirliyi) Ronald Steenblik və Federico de Luca (İƏİT Ticarət və Kənd təsərrüfatı Direktoratlığı). 

“Sigra Group”-dan olan Aparıcı Araşdırmaçılar Lars Lunden və Martin Jaer araşdırmanın metodologiya 
hissəsindəki işə verdikləri töhfələr, bu ölkədəki qiymətlər arasında fərq yanaşmasını tətbiq etmələri və 
araşdırmaya intellektual töhfə vermələri də çox yüksək dəyərləndirilir.  

ŞT tədqiqatı “Şərq Qonşuluğunda İqtisadiyyatların Yaşıllaşdırılması” Layihəsi (EaP GREEN) çərçivəsində 
hazırlanmışdır, Avropa İttifaqı tərəfindən dəstək alır və ŞT üzv ölkələrində dövlət tərəfindən kordinasiya 
edilir. EaP GREEN BMT tərəfdaşları ilə birgə həyata keçirilir: BMT AİK, UNEP və UNIDO. Bu təhlil 
üçün tədqiqat Dayanıqlı İnkişaf üzrə Beynəlxalq İnstitutun (IISD) Qlobal Subsidiyalar Təşəbbüsü (GSI) 
tərəfindən həyata keçirilmiş və İƏİT-də layihə meneceri Nelly Petkova tərəfindən nəzarət edilmişdir. 

2. Makroiqtisadi vəziyyət1və enerji sektorunun icmalı 
 
Digər keçmiş Sovet İttifaqı ölkələri kimi, İttifaqın dağılması Azərbaycan iqtisadiyyatına çox ciddi ziyan 
vurdu. 1989-cu ildə 1995-ci ilədək ölkə iqtisadiyyatı 62.5% dərəcəsində kiçilmə nümayiş etdirdi (World 
Bank, 2015d), lakin o dövrdən bəri Azərbaycan neft və qaz ixracındakı artım səbəbilə sürətli iqtisadi artıma 
nail olmuşdur. 2000-ci il ilə 2014-cü il arasında ÜDM 344% artmışdır və yoxsulluq dərəcəsi in 2001 50%-
dən in 2013 5.3%-ə enmişdir (World Bank, 2015). 

Cədvəl 1. Azərbaycanın əsas makroiqtisadi göstəriciləri 

Əsas göstəricilər: İl və vahid Beynəlxalq 
statistika 

Milli 
statistika 

Əhali 2014, million 9.30 9.48 
ÜDM 2014, $ milyard 74.15 75.19 
Adambaşına ÜDM 2014, $ 7 902 7 986 
Yanacaq istehsalı 2012, mln. NET 58.73 .. 
Yanacaq istehsalı 2014, mln. NET .. 61.13 
Xalis idxal 2012, mln. NET -44.27 .. 
Xalis idxal 2014, mln. NET  -45.87 
MİET (TPES)  2012, mln. NET 13.69 .. 
MİET (TPES) adambaşına 2012, NET 1.47 .. 
Elektrik istehlakı 2012, TVt saat 19.08 .. 
Elektrik istehlakı 2014, TVt saat  16.91 
Adambaşına elektrik istehlakı 2012, MVt saat 2.05 .. 
CO2 emissiyası 2012, Mt  29.27  
CO2 emissiyası 2014, Mt .. 30.2 
Adambaşına CO2 emissiyası 2012, t  3.15 .. 

        Mənbələr: BEA (2016), Dünya Bankı (2015d), Dövlətstatkom (2015c).. 

                                                      
1Ölkələr arasında müqayisəni asanlaşdırmaq üçün bu bölmədə Dünya Bankı və Beynəlxalq Enerji Agentliyi kimi 
beynəlxalq mənbələrin məlumatlarından istifadə edilmişdir. Lakin bu məlumatlarla Azərbaycan Dövlət Statistika 
Komitəsinin təqdim etdiyi məlumatlar arasında uyğunsuzluqlar mövcuddur. Bəzi hallarda milli mənbələr daha yeni 
məlumatlar təqdim edir. Buna görə, bu bölmədə bütun vacib meyarların təqdim edilməsi zamanı həm beynəlxalq həm 
də milli mənbələrdən istifadə olunmuşdur. 
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Azərbaycanda 2014-cü ildə neft sektoru ümumi ixracın 90%-ini (Comtrade, 2015) və ÜDM-nin 48.5%-ni 
(ECS, 2011) təşkil etmişdir. Lakin, ölkə bazar əsaslı iqtisadi islahatların həyata keçirilməsində məhdud 
irəliləyiş əldə etmişdir və iqtisadi səmərəsizlik uzun-müddətli inkişafın, xüsusilə də qeyri-neft sektorunun 
inkişafının qarşısında maneə olaraq qalmaqdadır. Son dövrlərdə qlobal yanacaq qiymətlərində müşahidə 
olunan ucuzlaşma, 2010-cu ildən bəri yanacaq hasilatındakı azalma neft gəlirlərinin kiçilməsi, nəticədə 
dövlət xərclərinin ciddi azalması və ÜDM-dəki artımın zəifləməsi kimi faktorlar Azərbaycanın 
diversifikasiya yolu ilə iqtisadi vəziyyətini gücləndirməsi ehtiyacını daha da qabartmışdır (Dünya bankı, 
2015c). 

Cədvəl 2. Valyuta məzənnəsinin orta çəkisi 

 2012 2013 2014 2015 2016* 
Manatın ortaçəkili  məzənnəsi, $ nisbətdə 0.7856  0.7844 0.7844 1.0261 1.6 

Mənbə: (Azərbaycan Mərkəzi Bankı 2016b). 
Qeyd: * 2016-cı il üçün valyuta məzənnəsinin orta çəkisi Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən təqdim edilmişdir, 2016. 

2.1. Enerji təchizatı 
 

Azərbaycan həm dənizdə, həm də quruda zəngin neft və qaz ehtiyatlarına malikdir. Son onillikdə 
Azərbaycan qabaqcıl enerji istehsalçısına çevrilmişdir (İEA, 2015a).  2012-ci ildə neft ehtiyatları 952 Mt, 
qaz ehtiyatları 991 milyard m3 olaraq dəyərləndirilmişdir (İEA, 2015b). Ümumilikdə 1990-2014 dövründə 
Azərbaycanda enerji istehsalı 183% artmışdır, bunun 237%-i xam neft istehsalı, 101%-i təbii qaz 
istehsalının payına düşmüşdür (Şəkil 2).  

2002-2014-cü illər ərzində Azərbaycan 1990-cı illərin əvvəlindəki enerji məhsullarının xalis idxalçısı olan 
ölkədən 2014-ci ildə daxili enerji istehsalının 75%-ni ixrac edən ölkəyə çevrilmişdir, bu isə 37.7 mln. NET 
neft və neft məhsulları və 5.6 mln. NET təbii qaz deməkdir (BEA, 2015b).  

Post-Sovet neft və qaz istehsalının demək olar ki, tam hissəsi Xəzər dənizindəki offşor plan yataqlarına  
xarici neft və qaz şirkətləri investisiyaları hesabına baş tutmuşdur. Bu yataqlara Azəri-Çıraq-Günəşli 
(ACG) neft yataqları kompleksi və Şahdəniz qaz yatağı daxildir. Həmin xarici şirkətlər həmçinin Gürcüstan 
və Türkiyə vasitəsilə Aralıq dənizinə çıxışı təmin edən Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri və təbii qazı 
Gürcustana ordan isə Türkiyədə Ərzuruma ixrac edən Bakı-Tbilisi-Ərzurum Boru Xətti daxil olmaqla ixrac 
infrastrukturu layihələrinə də investisiyalar yatırmışlar. Cənubi Qafqaz qaz kəməri hələki Şahdəniz 2 
layihəsi ilə Xəzər qazını Avropa bazarına çatdırmaq məqsədli Cənub Qaz Dəhlizinin yeganə tamamlanmış 
boru xəttidir (TAP-AG, 2015). Canub Qaz Dəhlizinin digər hissələri Trans-Anadolu Boru Xətti və Trans-
Adriatik Boru Xəttidir. 2016-cı ilin əvvəllərində verilmiş məlumatlara əsasən Trans-Anadolu Boru Xətti 
tikinti mərhələsindədir.  

Bundan əlavə, nisbətən daha az daşıyıcı qüvvəyə malik Gürcustan ərazisindən keçən Bakı-Supsa və Rusiya 
ərazisindən keçən Bakı-Novorossiysk neft kəmərləri də fəaliyyətdədirlər.  
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Şəkil 1. Bakıdan mövcud və planlaşdırılan neft və qaz kəmərləri 
 

 

Mənbə: Xəritə Thomas Blomberg tərəfindən yaradılmışdır, ©CC BY-SA 3.0. 

Azərbaycanda Məcmu İlkin Enerji Təchizatı (MİET) 2014-ci ildə 1990-ci illə müqayisədə 36.8% 
azalmışdır (BEA, 2016). 2000-ci ildən 2014-yə qədər ümumi enerji təchizatı 26.8%-lik artım nümayiş 
etdirmişdir. 2014-cü ildə təbii qaz ümumi enerji təchizatının 67.4%-ni, neft 31.0%-ni, SES-lər 1.1%-ni, 
bioyanacaq və tullantılar isə 0.8%-ni təşkil etmişdir.  

Şəkil 2. Ümumi enerji istehsalı, 1990-2014  

 

 
 
Mənbə: BEA 2016 sənədinə əsasən. 

 

Azərbaycan tam şəkildə elektrikləşdirilmişdir və ölkədaxili istehsal hesabına özünü tam təmin edir. 2014-
cü ildə elektrik stansiyalarının gücü 7 232 MVt olaraq dəyərləndirilmişdir, bunun 83.4%-i (6 032 MVt) 
istilik elektrik stansiyalarının, qalan hissəsi isə demək olar ki, su elektrik stansiyalarının payına (1200 MVt) 
düşür (Hüseynova, 2015). Azərbaycanda nüvə enerjisi istehsalı yoxdur. 
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Şəkil 3. Ümumi enerij təchizatı 1990-2014 Şəkil 4. 2014-ci ildə əsas enerji təchizatı 
yanacaq növünə görə 

 
 

Mənbə: Müəlliflərin təqdimatıBEA(2016) sənədinə əsaslanmışdır.  
 

Azərbaycan 2014-cü ildə bütün mənbələr hesabına 24.7 TVt elektrik istehsal etmişdir, bunun 94.5%-i təbii 
qazdan, 5.3%-i SES-də, 0.2%-i mazut və dizeldən əldə edilmişdir. Son dövrlərdə qazturbinli elektrik 
stansiyalarına investisayalarda ciddi artım müşahidə olunur və nəticədə 2005-ci ildən bəri bu tip 
stansiyaların gücü 1.5 GVt artmışdır. Şəkil 4-dən göründüyü kimi 2000-2014 dövründə elektrik istehsalı 
31.3% artmışdır, bu artımın 525%-i qaz elektrik stansiyalarının payına düşüb (Şəkil5). Gürcüstan və 
Ermənistan kimi, Azərbaycan da elektrik istehsalında əsas xammal olaraq qaza keçmişdir. Ölkənin elektrik 
balansında qazturbinli elektrik istehsalı mazut və dizelli istehsalı demək olar ki tam olaraq əvəzləmişdir. 

Dövlətin təkəlçi nəzarətində olan AzərEnerji ASC-nin məlumatına əsasən, 2025-ci iləcən elektrik enerjisinə 
olan tələbin 140% artması gözlənilir. 2022-2023-cü illərdə pik tələbin ikiqat artımı gözlənilir (ECS, 2013). 

 

Şəkil 5. Mənbələr üzrə elektrik istehsalı, 1990-2014 Şəkil 6. Mənbələr üzrə elektrik istehsalı, 
2014 

  

Mənbə: Müəlliflərin təqdimatıBEA(2015b) sənədinə əsaslanmışdır  
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2.2. Enerji tələbatı 
 

Azərbaycanda 2000-2014-cü illər üçün məcmu enerjinin son istehlakı (TFEC) 32% artmışdır. Bu artımın 
daha artıq ola biləcəyini gözləmək olardı, əgər 2007-ci ildə elektrik enerjisinin istehlak qiymətlərində üç 
qat bahalaşma olmasaydı (aşağıya bax). Qiymət artımlarının özü bu sektorda olan subsidiyaları 
məhdudlaşdırmaq üçün artırılmış addımlar idi (Dünya Bankı, 2013a). Nəticədə ev təsərrüfatlarının enerji 
istehlakı 58% azalaraq 2006-da 1200 min NET-dən 2010-da 495 min NET-ə düşmüşdür.  

Həmin dövrdən başlayaraq  ev təsərrüfatlarında enerji istehlakı yenidən artmış və 2014-cü ildə 2000-ci ilə 
nisbətən 31% artım olmuşdur. 

BEAnın məlumatına (2016) əsasən, təbii qaz və neft son enerji istehlakının 80%-ni təşkil etmişdir, bunun 
da 43%-i elektrik istehsalı üçün istifadə olunan qazın, 40%-i isə nəqliyyatda istifadə olunan neftin payına 
düşmüşdür. 2006 və 2007-ci ildə dizelin qiymətindəki artımın ardından dizel istehlakında azalma nümayiş 
etdirmişdir, lakin benzin qiymətlərindəki analoji artıma baxmayaraq ÜDM-dəki və şəxsi avtomobillərin 
sayındaki artımla əlaqəli olaraq benzin istehlakı artmışdır (Bünya Bankı 2013b). Enerji istehlakının 17%-i 
elektrik istehlakının payına düşür. Ev təsərüffatındakı enerji istehlakında evlərin istilik təchizatının payı 
kiçik olmuşdur (BEA, 2015b).  

 

2.3. Enerji sektorunun strukturu, mülkiyyət və idarəetmə 
 

Azərbaycanın enerji sektorunda dövlət mülkiyyətində olan enerji şirkətləri çoxluq təşkil edir, bununla 
yanaşı bir neçə beynəlxalq şirkətlərin quruda neft və qaz istehsalında böyük payları var (Şəkil 6).  

Quruda tədqiqat və hasilat əsasən Hasilatın Pay Bölgüsü sazişləri (PSAs) vasitəsilə təşkil edilir, bu zaman 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti  (SOCAR) Azərbaycan hökumətini təmsil edir və həmçinin 
British Petroleum (BP), Chevron, ExxonMobil, Statoil, Petronas, Total, LUKOIL kimi beynəlxalq neft 
şirkətləri ilə yanaşı konsorsium müqaviləsində iştirak edir. 2016-cı ilin əvvəlində SOCAR-ın nəhəng Azeri-
Çıraq-Günəşli neft sahəsində hasilat payı 11%, ölkənin ən böyük qaz sahəsi Şah Dənizdə isə 10% 
olmuşdur. Beynəlxalq şirkətlərlə oxşar birgə mülkiyyət münasibətlərində (joint ownership arrangements)-
bütün neft və qaz ixrac boru kəmərlərində SOCAR-ın  payı var (Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Cənubi Qafqaz 
Kəməri, Bakı-Supsa və Bakı Novorossiysk). 

Neftin nəqli və emalında, SOCAR dövlət tərəfindən təsis edilən monopoliyadır. SOCAR-ın fəalliyyətinə 
Sovet dövründən miras qalmış, emal gücü gündə 400 000 barel olan iki neft emalı zavodu (Heydər Əliyev 
Bakı Neft Emalı və Azərneftyağ Neft Emalı) cəlb edilmişdir. Bundan əlavə, SOCAR Türkiyədə yerləşən 
əsas neft-kimya şirkəti PETKİM-in (İzmirdə yeni emal zavodunun tikintisinə başlamışdır) ən böyük 
səhmdarıdır. SOCAR Azərbaycanda, Gürcüstanda, Ukraynada, Rumıniyada və İsveçrədə SOCAR brendinə 
məxsus yanacaq doldurma məntəqələrinə sahibdir. 

Qazın ötürülməsi, paylanması və satışı  SOCAR-ın tabeliyində olan “Azəriqaz” İB tərəfindən təşkil edilir. 
2002-ci ildə həyata keçirilən islahatın bir hissəsi olaraq, AzəriQaz hüquqi olaraq deyil, maliyyə cəhətdən 
SOCAR-dan müstəqil hesab edilir.  

Elektrik enerjisi bazarı qapalıdır və burada dövlət şirkəti “Azərenerji” ASC əsas iştirakçıdır. “Azərenerji”  
elektrik enerjisinin istehsalı, ötürülməsi və satışı ilə məşğul olan inhisarçı müəssisədir. Özəlləşdirilən bir 
neçə kiçik su elektrik stansiyaları istisna olmaqla, ölkənin istilik və su elektrik stansiyaları “Azərenerji” 
ASC tərəfindən idarə olunur. Digər tərəfdən, paytaxt Bakıya elektrik enerjisini təchiz etmək məqsədilə 
müstəqil regional paylama şirkəti “Bakıelektrikşəbəkə” (BES) ASC təsis edilmişdir (Huseynova, H., 2015). 
Daha sonra bu təşkilatın adı “Azerişıq” olaraq dəyişdirilib və hal-hazırda ölkə üzrə elektrik paylama 
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şirkətidir (Azerişıq 2015).  Rayon istiliyi Bakı və ətraf ərazilərdə “Azəristiliktəchizat” tərəfindən təchiz 
edilir (ECS, 2011). 

Energetika Nazirliyi sektora nəzarət və enerji siyasətinin formalaşdırılmasında məsuldur, istehsalçı və 
istehlakçı qiymətlərini təyin edən Tarif Şurasında iştirak edir2. Prezident və Prezident Ofisi Tarif Şurasına 
tarifləri təyin edərkən sosial məsələri nəzərə almağı tövsiyə edə bilər (tarif artımlarının ləğv edilməsinə 
gətirib çıxarmışdır)(Hasanli, 2015). 

Şəkil 7. Azərbayda Enerji Sektorunun Strukturu  

Mənbə: Müəlliflərin təqdimatı BEA (2015b) (SOCAR, 2015a) (BP, 2015a)(Azerenerji, 2015) (Tarif Şurası, 2015) 
sənədinə əsaslanmışdır. 

 

2.4. Enerji qiymətləri siyasəti 
 

Enerji qiymətləri Azərbaycanda dövlət tərəfindən tənzimlənir. Cədvəl 3-də müxtəlif enerji növləri üçün 
cari tarifləri əks etdirir. ECS (2011) hesabatına əsasən 2005-ci ildə qəbul edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasının yanacaq-enerji kompleksinin inkişafı (2005-2015-ci illər) üzrə Dövlət Proqramı”nda 
nəzərdə tutulmuş orta müddətli planlara “xərclərin qarşılanması üstəgəl 10% gəlir” tarif siyasətinə keçid də 
daxildir. Lakin, hökümətin bu plana nə dərəcədə sadiq qalacağı şübhələr doğurur. Bundan əlavə, əgər 
xərclərin qarşılanması siyasətinin tətbiqi tam şəkildə həyata keçirilsə belə, hökümətin bu tarif siyasəti üçün 

                                                      
2Ölkənin enerji sektorunda SOCAR və Azərenerjinin dominant rolunu nəzərə alsaq, Nazirlik, Tarif Şurası və milli 
enerji şirkətləri arasında siyasət, nəzarət və bizneslə bağlı rol bölgüsünün nə dərəcədə aydın olması sual doğura bilər. 
Enerji siyasətinin formalaşmasında dövlət şirkətlərinin və hökümət qurumlarının rolunu təyin etmək üçün ətraflı 
tədqiqata ehtiyac var.  
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Enerji Siyasətinin Formalaşdırılması 
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istinad nöqtəsi olaraq istehsal xərci yoxsa alternativ dəyəri əsas götürməli olduğu müzakirə edilib 
dəqiqləşdirilməlidir.  

 

Təbii qaz 

Təbii qazın topdan və parakəndə satışı, nəqli, elektrik istehsalı müəssisələrinə satışı və müəyyən enerji-
yüklü sənayelərə satışı üçün fərqli tariflər müəyyən edilmişdir. Bundan əlavə, tarif strukturu təbii qazın 
emalı üçün ayrıca tarif (kateqoriya) müəyyən edir. Ev təsərrüfatları üçün istifadənin həcmindən asılı 
olmayaraq tarif sabitdir. 

Azərbaycan zəngin qaz ehtiyatlarına malik ölkədir və qaz ixracatçısıdır, bu da o deməkdir ki, ölkə 
daxilindəki qaz istehlakının qaz ixracı gəlirləri şəklində alternativ dəyəri mövcuddur. BP (2015b) bildirir 
ki, 2014-cü ildə ölkədə 17 milyard m3 qaz istehsal edilmişdir və bunun 9 milyon m3i ölkə daxilində istehlak 
edilmiş, 8 milyon m3-i isə ixrac edilmişdir. İspaniyaya 5 milyard m3 ətrafında, Rusiya Federasiyasına 0.2, 
İran İslam Respublikasına 0.3 və digər post-sovet ölkələrinə 1.9 milyard m3 təbii qaz satılmışdır (SOCAR, 
2015a).  

Post-sovet ölkələri deyərkən bu statistikada əsasən Gürcüstanın nəzərdə tutulduğunu hesab etmək olar, belə 
ki, Rusiyadan sonra Gürcüstan bu regionda əsas qaz alıcısıdır (SOCAR, 2015a).  

2007-ci ildən etibarən Azərbaycan Türkiyəyə də minimal miqdarda qaz ixrac edib, ancaq Trans-Anadolu 
Qaz kəmərinin inşası ilə bu ixrac həcminin 16 milyard m3-ə çatdırılacağını düşünmək olar: Onun 6 milyard 
m3-i Türkiyənin daxilində istehlak olunacaq, 10 milyard m3–i isə Avropa ölkələrinə ötürüləcəkdir 
(Rzayeva, 2015). Qeyd: Mənbələrdən asılı olaraq, burada təqdim olunan rəqəmlər, az miqdarda fərqlənə 
bilər, amma ümumi mənzərə olduğunu kimi qalır.  

Təbii qazın ən yüksək pərakəndə satış qiyməti hər min m3 üçün 97 ABŞ dolları olub, bu isə SOCAR-ın 
istehsal xərci olan 36 ABŞ dollarından çoxdur və Azərbaycanın əsas ixrac tərəfdaşı olan Türkiyə üçün 
idxal qiyməti olan 343 ABŞ dollarından xeyli azdır (İGU, 2015). 2014-cü ildən bəri təbii qaz qiymətləri 
azalmaq istiqamətindədir, lakin Azərbaycanın daxili qiymətləri yenə də digər vacib göstərici3 olan Avropa 
bazarının 12 aylıq ortalaması 270 ABŞ dollarından da xeyli azdır (Dünya Bankı, 2016a). Mövzu ilə bağlı 
daha detallı məlumat istehsal və satış qiymətləri haqqında olan aşağıdakı bölmədə verilib. 

Bundan əlavə, “Azəriqaz” dövlətdən büdcə köçürmələri əldə etməkdən əlavə, satış və qaz nəqli ilə bağlı 
xərclərini qarşılamaq üçün təxirə salınmış vergi ödənişlərindən və borc bağışlanmasından da yararlanır 
(Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti, 2011). Bütün bunlar daxili bazardaki qaz qiymətləri 
siyasətindən doğan xərclərin bərpası çətinliklərindən xəbər verir.  

Elektrik 

Azərbaycanda elektrik enerjisi qiymətləri dövlət tərəfindən tənzimlənir və Azərbaycan Şərqi Avropa, 
Qafqaz və Orta Asiya regionunda qazın pərakəndə satışında blok tarif sistemindən istifadə etməyən kiçik 
sayda ölkələrdən biridir – təsərrüfatların istehlak səviyyəsindən asılı olmayaraq sabit tarif tətbiq edilir. Son 
20 il ərzində elektrik qiymətləri sadəcə 1 dəfə dəyişdirilmişdir. Daha dəqiq desək, elektrik enerjisi qiyməti 
2007-ci ildə kVt*saat üçün 0.024 dən 0.075 ABŞ dollarınadək -yə artırılmışdır (0.06 AZN)(ECS, 2011) və 
bu da yaxşılaşdırılmış ölçmə və yığım mexanizmləri ilə bərabər sektorun gəlirlərini kəskin artırmışdır 
(Fitchner, 2013). Bu tarif artımı təkrarlanmamasına baxmayaraq, ev təsərrüfatlarının elektrik enerjisinə 
olan sürətlə artan tələbinin qarşısını almağa nail olmuşdur. Əvvəl də qeyd olunduğu kimi, bu tədbirlərdən 
sonra ev təsərrüfatlarının elektrik enerjisi istehlakı 2006-da 1200 min NET göstəricisindən 58% azalaraq 
2010-da 495 min NET düşmüşdür. 2016-cı ilin əvvəllərində elektrik enerjisi istehlakı hələ də 2007-ci ildəki 
islahatdan qabaqki səviyyəsindən azdır. 

                                                      
3 Azərbaycan Cənub Qaz Dəhlizinin inşası ilə Avropaya olan qaz ixracını artırmaq niyyətindədir. 
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Bu tarif 2016-cı ilin yazında ev təsərrüfatları üçün  0.07 manat/kVtsaat-a artırılanadək qüvvədə qaldı. 
Manatın dəyərsizləşməsi səbəbilə elektrik qiymətləri hal hazırda 2007-ci ildəki səviyyəsindən aşağıdır. Bu 
da öz növbəsində istehlakçı tələbinin yenidən artması ehtimalını gündəmə gətirir. Daxili yanacaq 
qiymətlərini nəzərə aldıqda, nizamlaşdırılmış xərc hesablamaları 0.024-0.035 ABŞ Dolları/kVtsaat 
aralığında dəyişir. Bu o deməkdir ki, 2016-cı ildə Azərbaycanda tənzimlənmiş elektrik enerjisi qiymətləri 
xərclərin qarşılanması səviyyəsinin üstündədir. Eyni zamanda, hələ də borcların bağışlanılmasından əlavə 
(Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti, 2011; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti, 2015;) 
borcların toplanmasında da problemlər qalmaqdadır (Dünya Bankı, 2013), bu da xərclərin qarşılanması 
məsələsində hələ də problemlərin mövcud ola biləcəyindən xəbər verir.  

Mərkəzi isitmə 

Mərkəzi isitmə qiymətləri də tənzimlənir. Ev təsərrüfatları üçün, qiymət yaşayış ərazisinə əsasən müəyyən 
edilir. Digər istehlakçılar üçün qiymət isidilən ərazi və ya bir Qkal 29.25 ABŞ Dolları olmaqla istehlak 
edilən qiqakaloriyə əsasən təyin edilir (Cədvəl 3-ə bax).  

Daxili istehlak üçün qiymətlərin nə dərəcədə adekvat olduğunu müəyyənləşdirmək çətindir. Lakin, ödəniş 
səviyyəsinin real istehlakdan asılı olmayaraq müəyyənləşdirilməsi enerjidən səmərəli istifadəni 
stimullaşdırmır. Bu post-sovet ölkələri üçün geniş yayılmış problemdir. Tariflərin bu üsulla müəyyən 
edilməsi enerji israfına səbəb ola bilər.  

Neft məhsulları 
 
Benzin və dizel daxil olmaqla, bütün neft məhsulları tənzimlənən qiymətlərlə satılır və istehsalçı, topdan və 
pərakəndə satış qiymətləri ilə fərqlənir. 2016-cı ilin əvvəlində benzinin pərakəndə satışı 0.78 ABŞ dolları, 
dizelin isə 0.58 ABŞ dolları səviyyəsində müəyyən edilmişdir. GİZ (2014) məlumatına əsasən, 2012-ci 
ildəki qiymətlərə əsasən benzinə görə qlobal qırmızı bençmarkdan (beynəlxalq bazarda xam neft qiymətinə 
uyğundur) yuxarıda, dizelə görə isə aşağıdadır. GİZ klasifikassiyasına əsasən, bu göstəricilərlə Azərbaycan 
yüksək yanacaq subsidiyaları verən ölkələrlə yanacaq subsidiyaları verən ölkələr arasında yerləşir. 

2006-cı ilədək, Azərbaycanda neft məhsulları qiymətləri qonşu ölkələrə nisbətən xeyli aşağı olmuşdur və 
bu Gürcüstan və Rusiyaya yanacaq qaçaqmalçılığının yaranmasına səbəb olmuşdur. Bu problemin qarşısını 
almaq və büdcə gəlirlərini artırmaq üçün 2006 və 2007-ci illərdə neft məhsullarının qiymətlərində iki 
mərhələli artım həyata keçirilmişdir. İkinci dəfədə, bu artım su, elektrik enerjisi və ictimai nəqliyyat 
qiymətlərində artımla müşaiyət olunmuşdur (Dünya Bankı, 2013; Regnum, 2007). 

Cədvəl 3. Enerji daşıyıcısına görə tariflər, 2016, ƏDV və aksiz daxil olmaqla4 

Enerji 
daşıyıcısı 

Qiymət 
strategiyası Qiymət kateqoriyası Qiymət (AZN) ABŞ dolları 

ekv. 

Təbii qaz Nizamlanır 

Emal AZN 5.5 (1000 m3) 5.35 
Nəql (100 km) AZN 2.0 (1000 m3) 1.94 
Paylayıcılara topdansatış AZN 42.0 (1000 m3) 40.83 
Pərakəndə satış AZN 100.0 (1000 m3) 97.23 
Kimyəvi polad, aliminium və 
energetika sənayesi AZN 80.0 (1000 m3) 77.78 
Aylıq istehlakı 10 milyard m3-

                                                      
4 2017-ci ilin yanvarında Azərbaycanda qaz və elektrik qiymətləri üçün differensiallaşdırılmış taariflər 
tətbiq edilib. Yeni tariflərə əsasən, aylıq sərfiyyat 300 KVt\saat-dan artıq olarsa, istehlakçılar 0.11 manat 
ödəyəcəklər; qazın illik sərfiyyatı 1700 m3-dan artıq olarsa, əhali hər 1000 m3 üçün 200.0 manat 
ödəyəcəklər. 95 və 98 oktanlı benzin üçün də qiymətlər bir neçə dəfə, fasilələrlə artırılıb. Hal-hazırki, 
qiymətlər üzrə 95 oktanlı benzinin bir litrini 1.25 AZN-ə, 98 oktanlı benzini isə 1.50 manata almaq 
mümkündür. Məsələ ilə bağlı Tariff Şurasının şərhi ondan ibarətdir ki, idxal olunan 95 və 98 oktanlı 
benzinin qiyməti şura tərəfindən tənzimlənmir. 
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Enerji 
daşıyıcısı 

Qiymət 
strategiyası Qiymət kateqoriyası Qiymət (AZN) ABŞ dolları 

ekv. 
dən az olan sənaye 

Elektrik Nizamlanır 

“Azerenerji”  ASC istehsalı 1 kVts  0.041  0.040 
Kiçik Su Elektrik 
Stansiyalarının özəl istehsalı 1 kVts 0.025 0.024 
Külək enerjisi stansiyaları 1 kVts 0.045 0.044 
İstehlakçı qiyməti 1 kVts 0.07  0.058 
Nəqletmə tarifi 1 kVts 0.02  0.019 

Maye neft 
məhsulları 

Nizamlanır, 
pərakəndə, 
topdan və 
istehsal 
qiymətləri 

95 oktan istehlakçı qiyməti 1 litr  0.80  
(ƏDV daxil) 0.78 

95 oktan istehsalçı qiyməti 1 litr 0.35 (64% aksiz 
vergisi daxil) 0.34 

Dizel istehlakçı qiyməti 1 litr  0.60  
(ƏDV daxil) 0.58 

Dizel istehsalçı qiyməti 1 litr  0.35 (64% aksiz 
vergisi daxil) 0.34 

Mərkəzi 
isitmə Nizamlanır 

Ev təsərrüfatları 1 m2ayda  0.15 (ƏDV 
daxil) 0.15 

Qeyri-əhali 
1 m2 ayda 0.15 (ƏDV 

daxil) 0.15 

1 qkal 30 29.17 

Kömür 

Nizamlanır Topdansatış qiyməti 1 ton 39-76 AZN  37.92-73.89 
Ancaq daş 
kömür üçün 
məlumat 
mövcuddur 

İstehsalçı qiyməti 1 ton 28-54  27.22-52.50 

2015 AZN/ABŞ dollarının orta valyuta məzənnəsi 1.0285 
Mənbələr:Tarif Şurası(2016b) və Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankına(2016) əsaslanan müəlliflərin icmalı. 

 

2.5. Vergi siyasəti 
 

Azərbaycanın enerji sektoru üzrə vergi sistemi baza sistemi ilə Mülkiyyətçi Dövlət Razılaşmaları (MDR) 
və Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişişlərinin (HPBS) birləşməsidir. Əlavə olaraq, vergi güzəştləri 17 Aprel 
2009-cu ildə qüvvəyə minmiş “İxracyönümlü Neft və Qaz Əməliyyatları üçün Xüsusi İqtisadi Rejim 
haqqında” Qanuna əsasən və 18 yanvar 2016-cı ildə Prezident Fərmanı ilə təqdim edilmiş investisiyaların 
stimullaşdırılması sertifikatları ilə fərdi əsasda seçilmiş şirkətlərə təqdim edilə bilər. Bundan əlavə, 
Azərbaycan Xüsusi İqtisadi Zonaların yaradılmasını nəzərdə tutmuş və müvafiq qanunvericiliyi 
hazırlamışdır. Lakin, 2016-cı il Aprel ayına qədər Azərbaycanda heç bir Xüsusi iqtisadi Zona 
yaradılmamışdır (PWC, 2016). 
 
Milli sistem 
 
Azərbaycanın baza vergiləri Əlavə Dəyər Vergisi (ƏDV), mənfəət vergisi, əmlak vergisi, yol vergisi, 
torpaq vergisi, idxal vergisi və ixrac vergisi kimi vergi növlərindən ibarətdir (Cədvəl 4-ə bax). Kiçik 
bizneslər sadələşdirilmiş rejim ilə vahid vergi ödəyə bilərlər (Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi, 
2000). Həmçinin xarici şirkətlər tərəfindən mənfəətin repatriasiyası ilə əlaqədar gəlir vergisi nəzərdə 
tutulmuşdur. Milli sistem daxilində enerji məhsulları hasil edən sənaye müəssisələri mədən vergisi (renta) 
ödəməlidirlər, lakin təcrübədə bu, daha çox getdikcə azalmaqda olan qurudakı neft mədənlərinin istehsalına 
tətbiq olunur. Mədən vergisi mənfəət vergisi məqsədilə çıxıla bilər. Vergi neftin topdan satış qiymətinin 
26%-i, təbii qazın topdan satış qiymətinin 20%-i və kömür qiymətinin 3%-i həcmində tətbiq olunur 
(Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi, 2000).  
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Mənfəət vergisilə əlaqədar, geoloji və kəşfiyyat xərcləri üçün artan amortizasiya dərəcəsi mövcuddur. Bu 
dərəcə nəqliyyat vasitələri, avadanlıq və kompüterlər üçün 25%-dir, lakin bu rəqəm digər resurs qruplarına 
nisbətən daha yüksəkdir; bu qruplarda amortizasiya dərəcəsi 20% təşkil edir (Azərbaycan Respublikasının 
Milli Məclisi, 2000).  

ƏDV dərəcəsi 18%-dir və bütün yerli enerji satışları ƏDV vergisi ödəməlidir. Bəzi hallarda (Tarif Şurası, 
2016) ƏDV daxil olmaqla, istehlakçı tariflərini müəyyən edir. 

Cədvəl 4. Azərbaycanda enerji sahəsinə tətbiq olunan vergilərin milli sistemi 

Baza vergi sistemi ƏDV, mənfəət vergisi, əmlak vergisi, yol vergisi, torpaq vergisi, idxal vergisi, 
ixrac vergisi 

Xüsusi vergilər Aksiz vergisi, mədən vergisi (renta) 
Enerji Sektorunda 
Vergiqoyma İxrac Nəql Emal 

Neft Müvafiq şəkildə tətbiq olunur. Mənfəət 
vergisinin baza dərəcəsi 20%-dir.  

Mədən vergisi (renta): neft üçün 26%, qaz 
üçün 20%, mənfəət vergisindən çıxılır.  

xüsusi vergi 
mövcud deyil aksiz vergisi 

Təbii Qaz xüsusi vergi 
mövcud deyil 

xüsusi vergi 
mövcud deyil 

Elektrik xüsusi vergi mövcud deyil xüsusi vergi 
mövcud deyil 

xüsusi vergi 
mövcud deyil 

Maye benzin məhsulları n.a. n.a. aksiz vergisi 

Kömür Mədən vergisi (renta): 3%  n.a. aksiz vergisi 
Mənbələr: (Ernst&Young, 2015b) (Deloitte, 2015)(BakerMackenzie, 2009)(BP, 1994) əsasında Müəllifin xülasəsi. 
Qeyd: n.a. – Aid edilmir. 

Mülkiyyətçi Dövlət Razılaşmaları 

Beynəlxalq investorlar daxil olmaqla razılaşma əsasında maliyyələşdirilən yeni ixrac boru xətləri 
Mülkiyyətçi Dövlət Razılaşmaları (MDR) ilə tənzimlənir. MDR iştirakçıları yalnız 27% mənfəət vergisi və 
yerli işçilər üçün sosial ödəmələr etməklə mükəlləfdirlər. İştirakçılar digər vergilərdən azaddırlar. Tikinti 
və yeni ixrac borularının istismarında iştirak edən subpodratçılar sosial ödəmələr istisna olmaqla, bütün növ 
vergilərdən azaddırlar (Ernst & Young, 2015b).  MDR şərtləri sabitdir və yenidən müzakirə oluna bilməz.  
 
Hasilatın Pay Bölgüsü sazişləri 
Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra istehsala başlayan geniş dəniz yataqları hasilatın pay bölgüsü sazişləri 
(HPBS) və buna görə də xüsusi vergi yanaşması ilə tənzimlənir. HPBS hər razılaşma üçün (layihə üçün) 
ayrılıqda vergi rejimi tətbiq edir ki, bu da razılaşdırılmış bonuslar və akr ödəmələrini ehtiva edir. HPBS 
şərtləri sabitdir və yenidən müzakirə oluna bilməz.  
 
Azərbaycanın 30-dan çox HPBS-ya təfərrüatlı baxış bu tədqiqat işinin məqsədləri xaricindədir. Lakin 
“Əsrin müqaviləsi” adlandırılan Azəri-Çıraq-Günəşli HPBS-nə baxış aşağıdakı təfərrüatlara diqqət 
yetirməyi tələb edir. Xam neft bir tərəfdə iştirakçı beynəlxalq şirkətlər (Podratçılar) və digər tərəfdə 
ARDNŞ (SOCAR) ilə təmsil olunan hökumət arasında bölüşdürülür. Xam neft satışından əldə edilən gəlir 
və həmçinin neft iki kateqoriyaya bölünür: xərcləri ödəmək (“xərc nefti”) və mənfəət əldə etmək (“mənfəət 
nefti”) üçün. İstismar xərcləri əvvəlcə istehsal satışından qarşılanır. Sonra, qalan neftin 50%-i kapital 
xərclərini ödəmək üçün istifadə oluna bilər. Qalıq mənfəət nefti sonra istirakçı tərəflərin əldə etdiyi real 
mənfəət dərəcəsindən asılı olaraq, şirkətlər və dövlət arasında aşağıdakı şəkildə bölünür: real mənfəət 
dərəcəsinin 70%-i 16.75%-ə qədər, real mənfəət dərəcəsinin 45%-i 22.75%-qədər və real mənfəət 
dərəcəsinin 20%-i 22.75%-nə qədər.  
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Səmt  qazı5 HPBS-nın tərkib hissəsi deyil və ARDNŞ bu resurslardan istifadə etmək hüququna malikdir. 
İştirakçı şirkətlər ödənişsiz şəkildə ARDNŞ-nə təqdim olunan bu qazı istehsal edə bilərlər. Bunlardan 
əlavə, HPBS iştirakçıları HPBS çərçivəsindəki fəaliyyətləri ilə bağlı 25% mənfəət vergisi ödəməli, artan 
sayda yerli iş qüvvəsini işə cəlb etməli və ölkə daxilindəki fəaliyyətləri ilə əlaqədar gəlirlərinin bir hissəsi 
olaraq, işçilərin Azərbaycana gəlir vergisi verməsini təmin etməlidirlər. Digər HPBS işçirakşıları üçün 
mənfəət vergisi dərəcəsi 20% və 32% arasında dəyişir (Ernst & Young, 2015b). 
 
Şəkil 8 Azəri-Çıraqlı-Günəşli (AÇG) HPBS-ndan doğan maliyyə axınlarını təsvir edir. Bu şəkildə, 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu (ARDNF) və Dövlət Sosial Müdafiə Fondu fiskal sistemdən 
kənarda yerləşirlər və onlara edilən ödəmələrdən vergi tutulmur. Lakin onlar hökumətin HPBS-dən əldə 
etdiyi gəlirin ümumi mənzərəsini yaratmaq üçün qeyd olunmuşlar. ARDNF Azərbaycanın milli rifah 
fondudur, burada HPBS-nın yerinə yetirilməsi nəticəsində əldə edilmiş gəlirlər toplanır, idarə olunur və 
gələcək ehtiyaclar üçün saxlanılır. 2016-cı ilin əvvəlinə olan məlumata görə, ARDNF 35 milyard ABŞ 
dolları həcmində ehtiyat toplamışdır, bu da təxminən 2016-cı ilin devalvasiyadan sonrakı məzənnəsi ilə 
Azərbaycanın ÜDM-nə bərabərdir.  

Cədvəl 5. ARDNF-nın neft və qaz layihələri xərcləri (milyon AZN) 
 

2013 2014 2015 2016 
372.6* 1 308.6 (548,7**) 997 (693*) 1 822.8 (2 355**) 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu. 
Qeydlər: *İcra olunmuş. 
 **əlavə edilmiş. 
 

Şəkil 8. Azəri-Çıraq-Günəşli HPBS əsasında maliyyə axınları 

 

                                                      
5 Xam neftlə birgə hasil edilən təbii qazdır.  

Oxlar: 

 1-2. Məhsul və xidmətlər 
üçün ödənişlər 

 3. Müqaviləçinin mənfəət 
vergisindəki payı 

 4. Dövlətin mənfəət 
vergisindəki payı 

 5. Azərbaycanın milli rifah 
fondu ARDNF-na ödənilən 
renta və tranzit ödəmələri. 

 6. Podratçının 
mənfəətindən və 
subpodratçıların 
gəlirlərindən ödənilən 
vergilər 

 7. Heyətin əmək haqqı 
fondunun 22%-i 

 8. Heyətin əmək haqqısı 

 9. Heyətin gəlir vergisi 

 10. Heyətin Təqaüd 
Fonduna ödəmələri 

 



19 
 

Mənbə: (Bagirov, 2007) əsasən hazırlanmışdır. 

ARDNF büdcəsi Azərbaycanın dövlət büdcəsindən ayrı olaraq təsdiqlənir və onun tərkib hissəsi deyil. 
Lakin hər il ARDNF dövlət büdcəyə irihəcmi transferlər həyata keçirir.  

Əlavə olaraq, ARDNF müxtəlif strateji inkişaf və sosial inkişaf layihələrini maliyyələşdirir ki, bunlardan 
çoxu infrastruktur investisiyalarıdır. Bu investisiyalara neft və qaz infrastrukturunun inkişafı da daxildir.  

2016-cı ildə ARDNF-nun 2016-cı il büdcəsi Azərbaydan Respublikası Prezidenti tərəfindən 8.2 milyard 
AZN (5.4 milyard ABŞ dolları) həcmində təsdiq olunmuşdur ki, bu da aşağı neft qiymətləri dövründə 
gözlənilən gəlirdən 22% çoxdur. 8.2 milyard AZN büdcədən ARDNF-nun ən iri xərc bəndi dövlət 
büdcəsinə 6 milyard AZN-lik (4 milyard ABŞ dolları) transferdir. İkinci ən iri xərc bəndi 1.8 milyard AZN 
(660 milyon ABŞ dolları) olmaqla, Azərbaycanın Cənub Qaz Dəhlizinin tikintisində iştirakı ilə bağlı 
xərclərdir  (President of Azerbaijan , 2015).  

Fərdi əsasda təqdim olunan vergi imtiyazları 

Vergidən azad olma şirkətlərə fərdi əsasda iki razılaşma ilə təqdim edilə bilər.  

Birincisi, seçilmiş şirkətlər, xüsusilə ixracat sahəsində, neft və qaz sektoru üçün “manual nəzarət” 
razılaşması mövcuddur. Bu razılaşmanın əsasını 2009-cu il 17 aprel tarixindəqüvvəyə minmiş 
“İxracyönümlü Neft və Qaz Əməliyyatları üçün Xüsusi İqtisadi Rejimin Tətbiqi haqqında” Qanun təşkil 
edir. Bu qanun podratçılar və subpodratçılar tərəfindən yerinə yetirilən ixracyönümlü neft və qaz 
əməliyyatlarına tətbiq olunur. Qanun 15 il müddətinə qüvvədədir, lakin bu müddət uzadıla bilər. Fərdi 
güzəştlər əldə etmək üçün şirkətlər vergi ödəniləcək səviyyədə Azərbaycanda davamlı şəkildə qalmalı 
(adətən, əməliyyatlar və işçilər daimi əsasda ölkədə yerləşməsi) və hər bir müqavilə üçün ayrılıqda təqdim 
ediləcək xüsusi sertifikat əldə etməlidir. Bu sertifikat Enerji Nazirliyi tərəfindən, adətən podratçı və ya 
subpodratçının müqaviləsində qeyd olunmuş dövr üçün təqdim edilir. Bu sertifikatın sahibləri aşağıdakı 
vergi imtiyazlarından faydalana bilərlər (PWC, 2016): 

• Yerli şirkətlər (i) 20%-lik mənfəət vergisi və ya (ii) məcmu gəlirlər üzrə 5%-lik gəlir vergisi 
arasında seçə bilərlər; 

• Xarici subpodratçılar yalnız 5% gəlir vergisi verməklə mükəlləfdirlər; 
• 0% ƏDV dərəcəsi (məhsul və xidmət haqqı olaraq); 
• Divident vergisindən və filialın xalis gəlirindən alınan vergilərdən azad olma; 
• Gömrük rüsumlarından və vergilərindən azad olma; 
• Əmlak vergisi (daşınmaz əmlak və kapital mülkiyyətləri) və torpaq vergisindən azad olma.  

İkincisi, 2016-ci il 18 yanvar tarixli Prezidentin Fərmanı ilə İxracyönümlü neft və qaz sənayesi üçün 
səciyyəvi olmayan investisiyaların stimullaşdırılması üçün əlavə sertifikatlar təqdim etmişdir. Bu siyasətin 
prioritetləri arasında investisiyaların sənaye parklarına, emal zavodlarına və araşdırma sahəsinə cəlb 
edilməsi yer alır (Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi, 2016) (ABC.AZ, 2016). Qanuna əsasən, 
enerji şirkətləri bu sxemdən faydalanmırlar, lakin potensial olaraq, xüsusilə enerji səmərəliliyi və bərpa 
olunan enerji sahələrində məşğul olan bəzi şirkətlər bu növ investisiya stimullaşdırılması sertifikatları və 
əlaqədar vergi güzəştləri üçün uyğun namizədlər ola bilərlər. İqtisadiyyat Nazirliyi şirkətlərə və fərdlərə 
biznes planına əsasən investisiyaların stimullaşdırılması sertifikatlarını təqdim edir. Əlaqədar vergi 
güzəştləri sertifikatın verilmə tarixindən etibarən 7 il müddətində qüvvədədir və aşağıdakıları ehtiva edir: 
 

• Mənfəətin 50%-i gəlir vergisindən azaddır; 
• ƏDV-dən 100% azaddır və müvafiq icraedici orqanın razılığı ilə idxal olunan avadanlıqların və 

cihazların gömrük rüsumları və vergilərdən 100% azaddırlar; 
• Əmlak vergisindən (daşınmaz əmlak və kapital mülkiyyətləri) 100% azaddır; 
• Torpaq vergisindən (istifadə) 100% azaddır. 
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Bəzi analitik mənbələr (məsələn, OECD, 2003) hava kirlənməsi və su tullantıları, həmçinin bərk tullantılar 
üçün bir sıra ətraf mühit cərimələrinin mövcudluğunu müzakirə etsə də, hazırki tədqiqat işi Azərbaycanda 
hər hansı ətraf mühit vergilərinin olub-olmamasını müəyyən etməyə müvəffəq olmayıb. Buradan belə bir 
nəticə çıxarmaq olar ki, cərimələr ləğv olunub. Həmçinin HPBS-nın ətraflı nəzərdən keçirilməsi zamanı 
qaz yandırılmasını və ya dənizə qazma tullantılarının atılmasını məhdudlaşdıran heç bir texniki qeydlər 
aşkar edilməmişdir. 

2.6. İstixana qazları tullantısı və iqlim siyasəti  
 

Azərbaycan 1995-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişikliyi üzrə Çərçivə Razılaşmasını 
(BMTİDÇR) və 2000-ci ildə Kyoto Protokolunu ratifikasiya etmişdir. Lakin Qeyri-Əlavə I ölkə olaraq, 
Azərbaycan İstixana Qazları tullantılarının azaldılması üzrə kəmiyyət öhdəlikləri götürməmişdir. Enerji 
sektoru tullantıları 2005-ci ildə ümumi tullantıların 80%dən çoxunu təşkil etmişdir (Aliyev, 2013).  

(BP, 2015b) əsasən, enerji istehsalı və istehlakı ilə əlaqədar CO2 tullantıları 2005-ci ildə ümumilikdə 35 
milyon ton təşkil etmiş, 2010-cu ildə 26 milyon tona qədər azalmış və 2014-cü ildə yenidən 32 milyon tona 
qədər yüksəlmişdir (BP, 2015b). Lakin (BP, 2015b) statistik verilənlərinin dəqiqliyi ilə bağlı qeyri-
müəyyənlik mövcuddur. Xüsusilə, (Aliyev, 2015) qeyd olunur ki, 2010-cu ildə CO2 ekvivalenti İstixana 
qazları 50 milyon ton həcmində olmuşdur ki, bunun 37 milyon tonu enerji sənayesinin payına düşür.  

Azərbaycan iqlim dəyişikliklərinin qiymətləndirilməsi və aradan qaldırılması strategiyalarının işlənib-
hazırlanması ilə məşğul olan İqlim Dəyişikliyi və Ozon Mərkəzi yaratmışdır. Mərkəz Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər Nazirliyinin Hidrometeorogiya Departamentinin nəzdində fəaliyyət göstərir (AzMinEco, 2015b).  

Azərbaycan yerli siyasət vasitəsilə iqlim dəyişikliyi təsirlərinin yumşaldılmasında fəal rol oynayır (Aliyev, 
2013) (Aliyev, 2015). Azərbaycan həmçinin beynəlxalq iqlim dəyişikliyi müzakirələrində iştirak edir 
(Gallagher, 2014). Ekologiya Nazirliyi iqlimlə əlaqədar əldə etdiyi nailiyyətlər arasında əsasən təşkilatlar 
tərəfindən icra olunan layihələri qeyd edir. Son qiymətləndirmə hesabatı 2005-ci ilə aiddir (AzMinEco. 
2015b).  

2015-ci ilin sentyabrında Parisdə tərəflər arasında BMT İDÇK konfransının hazırlıqları çərçivəsində 
Azərbaycan öz üzərinə Könüllü götürülmüş Milli Töhfəsini (Intended Nationally Determined Contribution 
- INDC) təqdim etmişdir (INDC of Azerbaijan, 2015). INDC-yə əsasən, Azərbaycan bütün mənbələrdən 
istixana qazı tullantılarını 1990-cı ildəki 71.331 gigaton CO2 ekvivalentindən (LULUCF istisna olmaqla) 
2030-cu ilə qədər 35%, yəni 47.664 gigaton CO2 ekvivalentinə qədər azaltmağı hədəfləyir. Bu addım 
nəzərdə tutur ki, Azərbaycanın öz tullantılarını artırmaq imkanına malikdir. 

İstixana qazları tullantılarını məhdudlaşdırmaq tədbiri kimi, Azərbaycan 2004-cü ildə Alternativ və bərpa 
olunan enerji mənbələrindən  istifadə olunması üzrə Dövlət Proqramı qəbul etmişdir (Azərbaycan 
Hökuməti, 2004). Proqramın müddəti 2005-2013-cü illəri əhatə edirdi. Dövlət Proqramını həyata keçirmək 
üçün 2009-cu ildə Sənaye və Energetika Nazirliyində Azərbaycan Respublikası Alternativ və Bərpa Olunan 
Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi yaradıldı (ABOEMDA). Bu Agentlik  nazirliyin  tərkibində 
olmaqla alternativ enerjinin inkişafı və müvafiq investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi kimi müxtəlif 
funksiyaları yerinə yetirirdi. Daha sonra, Agentlikdə bir neçə dəfə struktur dəyişikliyi olmuşdur. Sonuncu 
dəfə, Azərbaycan Respublikasında dövlət idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 24 noyabr tarixli Fərmanı ilə “Mərkəzi icra hakimiyyəti 
orqanının statusuna bərabər sayılan dövlət orqanı” hüquqi statusuna malik Azərbaycan Respublikasının 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi əsasında Azərbaycan Respublikasının 
Energetika Nazirliyinin tabeliyində “Azərbaycan Respublikasının Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi” publik hüquqi şəxs yaradılıb (Energetika Nazirliyinin rəsmi saytından).  
ABOEMDA-nin 2012-2020-ci illər üzrə Alternativ və Bərpa olunan Enerji Mənbələrinin İstifadəsi üzrə 
Milli Strategiyanın hazırlanması ilə məşğul olduğunu qeyd edir, lakin cari tədqiqat işi bu səylərin hansı 
mərhələdə olması barədə məlumat əldə edə bilməyib. 

http://www.area.gov.az/
http://www.area.gov.az/
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Azərbaycanın “Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış” İnkişaf Konsepsiyasındaenerji səmərəliliyi və bərpa 
olunan enerjinin inkişafı məsələləri ölkə prioritetləri arasında qeyd olunur (Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti, 2012).  

Xüsusilə, Azərbaycan aşağıdakıları hədəfləyir:  

• 2020-ci ilə qədər elektrik enerji istehsalındabərpa olunan enerjinin payının 20%-ə qədər artırılması 
(2011-ci ildə bu pay 10% təşkil etmişdir, burada 9.8% su elektrik stansiyalarının və 0.2% digər 
bərpa olunan enerji mənbələrinin payına düşür) (Malikov, n.d.); 

• 2020-ci ilə qədər ölkənin ümumi enerji istehlakında bərpa olunan enerjinin payının 9.7%-ə qədər 
artırılması (2011-ci ildə bu, 2.35 təşkil etmişdir) (Malikov n.d.); 

Bununla yanaşı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə tədiq 
edilmiş “Azərbaycan Respublikasında kommunal xidmətlərin (elektrik, istilik enerjisi, su və qaz) inkişafına 
dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə 2020-ci ilə qədər bərpa olunan enerji mənbələri hesabına 350 MVt  külək, 50 
MVt günəş və 20 MVt bioenerji olmaqla ümumilikdə 420 MVt yeni generasiya güclərinin yaradılması 
nəzərdə tutulur. 

Azərbaycanda enerji səmərəliliyi ilə bağlı əsas sənədlərdən biri Yanacaq və Enerji Sektorunun İnkişafı üzrə 
Dövlət Proqramı olmuşdur (2005-2015). Proqram enerji və qaz tələbatının ödənilməsi üçün hidrokarbon 
enerji mənbələrinin istifadənin inkişaf etdirilməsini, həmçinin enerji itkilərinin azaldılmasını, enerji 
oğurluğunun qarşısının alınması və enerjinin səmərəsiz istifadəsinə qarşı mübarizəni nəzərdə tutur 
(Huseynova, 2015).  

Əlavə olaraq, Azərbaycan Enerji Xartiyası Razılaşmasını və Enerji Səmərəliliyi və Əlaqədar Ətraf Mühit 
məsələləri üzrə Protokolu ratifikasiya etmişdir. 2000-ci ildən bəri, bəzi elektrik stansiyalarının mazutdan 
təbii qaza keçməsinə qoyulan investisiyalar elektrik stansiyasılarının səmərəliliyini artırmış və tullantıları 
və digər ətraf mühitə mənfi təsirləri azaltmışdır (Huseynova, 2015). 

3. Enerji subsidiyalarının milli tərifi və müzakirəsi 
 

Aİ-nın Şərq Tərəfdaşlığının digər ölkələri haqqındakı hesabatı fəsillərində olduğu kimi, Azərbaycandakı 
enerji subsidiyalarının aşağıdakı müzakirəsi Ümumdünya Ticarət Təşkilatının (ÜTT) 162 üzv ölkəsi 
tərəfindən imzalanmış Subsidiyalar və Bərpaedici Tədbirlər Razılaşmasında yer almış subsidiya tərifinə 
əsaslanır. Bu tərifə əsasən, subsidiyaların aşağıdakılar daxil olmaqla, bir sıra növləri var: 

• Fondlardan birbaşa transferlər (məsələn, qrantlar, ssudalar və nizamnamə kapitalına yatırımlar), 
fondların potensial birbaşa transferləri və ya pul öhdəlikləri (məsələn, kredit zəmanətləri); 

• İtirilmiş və ya toplanmamış dövlət gəlirləri (məsələn, güzəştli vergi dərəcələri, vergidən azadolma 
və vergi kreditləri kimi fiskal güzəştlər); 

• Məhsullar və xidmətlərin Dövlət tərəfindən bazar qiymətindən daha aşağı qiymətlərlə təmin 
olunması (məsələn, ölkə ərazisində neft və qazın danışması üçün bazar qiymətindən daha aşağı 
ödəmələr) və ya malların bazar qiymətindən yuxarı qiymətlə satın alınması; 

• Gəlir və qiymət dəstəyi, məsələn, qiymətlərin, bazarların və digər sənaye xarakterli fəaliyyətlərin 
tənzimlənməsi.  

Lakin Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatının (ÜTT) üzvü deyil və bu səbəbdən subsidiyaların ÜTT 
tərifi milli qanunvericilik və müzakirələr üçün az əhəmiyyətlidir.  

Eyni zamanda, qlobal maliyyə iqtisadi böhranından doğan fiskal təzyiqləri və dünya neft və qaz 
qiymətlərindəki azalmanı nəzərə alaraq, Azərbaycanda büdcə və fiskal optimallaşdırma müzakirələri 
aparılmaqdadır. Azərbaycan Respublikasının “Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış” İnkişaf 
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Konsepsiyasında(2012-ci ildə qəbul olunmuşdur) qeyd edir ki, ölkənin strateji hədəfləri arasında “xüsusi 
diqqət büdcə resurslarının formalaşması və istifadəsi sahəsində fiskal intizamın yaradılmasına, fondların 
düzgün şəkildə bölüşdürülməsinə və xərcləmə səmərəliliyinin artırılmasına ayrılacaqdır. Müxtəlif büdcə 
risklərinin (xarici, maliyyə, əməliyyat riskləri və s.) sürətli qiymətləndirilməsi aparılacaqdır” (Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti, 2012).  

Bir çox ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycanın milli qanunvericiliyi, büdcə proseslərinə aid sənədlər daxil 
olmaqla, birbaşa büdcə transferlərini ifadə etmək üçün aydın şəkildə “subsidiyalar” terminindən istifadə 
edir ki (Azərbaycan Prezidenti, 2015b), (BVF, 2015), bu, ÜTT təriflərinə əsasən, birinci qrup 
subsidiyalardır. Xüsusilə, Azərbaycanda birbaşa dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən kənd təsərrüfatı 
subsidiyaları haqqında müzakirə davam etməkdədir (Kerimhanova, 2015). 

Vergidən azadolmalar həmçinin müzakirə olunmaqdadır. Məsələn, 2015-ci ilin sonunda Azərbaycanın 
Vergi Məcəlləsi dəyişdirilərkən, Milli Məclisdə ixracyönümlü neft və qaz şirkətləri üçün vergidən 
azadolmaların, xüsusilə idxal olunan avadanlıqların ƏDV vergisindən azadolmalarının aşağı dünya neft 
qiymətləri fonunda büdcəyə göstərdiyi təzyiqləri nəzərə alaraq, hələ də əsaslandırılmış olub-olmaması 
haqqında müzakirə gedirdi (TREND.AZ, 20 oktyabr 2015). Lakin bu vergi güzəştləri qüvvədə qaldı və 
Energetika Nazirliyi və İqtisadiyyat Nazirliyi kimi dövlət orqanları bu güzəştləri subsidiyalar kimi deyil, 
təşəbbüslər olaraq dəyərləndirdi.  

Bu səbəbdən düşünmək olar ki, praktikada birbaşa subsidiyalar Azərbaycanda subsidiyalar olaraq tərif 
edilir və vergi xərcləri həmçinin dövlət dəstəyinin bir forması olaraq müzakirə olunur (Şəkil 9-a bax).  

Eyni zamanda, digər Şərqi Avropa, Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələrində olduğu kimi, istehlakçı 
subsidiyaları Azərbaycanda enerji tarifləri islahatı adı altında tarixən müzakirə olunmuş və 2006-2007-ci 
ildə elektrik qiymətlərinin və neft məhsulları qiymətlərinin üçqat artımı 2016-cı ildə hələ də əhəmiyyətlidir.  

Subsidiyanın bir növü olaraq, risklərin dövlətə transferi səhmdarların məlumatlılığının aşağı səviyyədə 
olması halı ilə bağlı kateqoriyadır. Qeyri-ödəmələr riski və xərcləri indiki zamanda da dövlətlərə transfer 
edilməkdədir, baxmayaraq ki, ölçmə və toplama təcrübəsi son illərdə inkişaf edib.   

Şəkil 9. Azərbaycan dövlət dəstəyinin milli tərifinə nələri daxil edir? 

 “Subsidiya” və “dövlət 
dəstəyi” milli təriflərinə 

daxil edilmişdir 

 Yalnız milli “dövlət 
dəstəyi” tərifinə daxil 

edilmişdir 

 “Subsidiya” və ya 
“dövlət dəstəyi” milli 

təriflərinə daxil 
edilməmişdir 

     
Birbaşa 
büdcə 

transferləri 

Vergi xərcləri Tənzimlənən 
transferlər 

Riskin dövlətə 
transferi 

Mənbə 

    (Azərbaycan Prezidenti, 2015), (BVF, 2015b) 
Mənbə: Müəllifin xülasəsi. 

Azərbaycan öz subsidiya hesablamalarını və ya vergi xərcləri büdcələrini dərc etmir. İnformasiyanın 
əlçatmazlığı bu bölmənin hazırlanmasından ən böyük məhdudiyyət idi.  

Azərbaycanın enerji subsidiyaları ilə əlaqədar Dünya Bankının və Beynəlxalq Enerji Agentliyinin (BEA) 
bəzi qısa təhlilləri mövcudur. Dünya Bankı Azərbaycanın 2006-2007-ci illərdə aparılan subsidiya 
islahatlarının vəziyyəti ilə bağlı təhlil aparmış (Dünya Bankı, 2013b) və “Cutting Energy Subsidies while 
Protecting Affordability” tədqiqatında “Tarazlaşdırcı Akt” hissəsində istehlakçı enerji qiymətlərini təhlil 
etmişdir (Dünya BankıDünya Bankı, 2013a). Dünya Bankının hər iki nəşri Azərbaycanın 2006-2007-ci il 
istehlakçı subsidiyaları islahatını enerji tələbatının idarə edilməsində uğur olaraq qiymətləndirir.  

BEA-nin “World Energy Outlook 2015” nəşrinə daxil edilmiş statistik verilənlər Azərbaycanın yanacaq 
istehlakçı qiymətlərinin qiymət-fərq yanaşması əsasında hesablamalarını ehtiva edir (BEA, 2015d). Cədvəl 
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6. cəmi 1.5 milyard ABŞ dolları olan bu hesablamaları təqdim edir. 2013-cü il ilə müqayisədə 2014-cü ildə 
subsidiyaların dəyərində nəzərəçarpan dərəcədə azalma BEA-nın öz hesablamalarında meyar olaraq 
istifadə etdiyi dünya enerji qiymətlərinin kəskin düşməsi ilə əlaqədardır. 1.5 milyard ABŞ dolları 
həcmindəki istehlakçı subsidiyaları Azərbaycanın 2014-cü il ÜDM-nun 2%-ni təşkil etmişdir. BEA 
hesablamaları müəlliflər tərəfindən aşağıda nəticələrin trianqulyasiyası üçün istifadə olunmuşdur.  

Cədvəl 6. BEA-nin qiymət-fərq yanaşması əsasında Azərbnaycanda istehlakçı yanacaq subsidiyaları 
hesablamalarının nəticələri, milyard ABŞ dolları 

Subsidiyalaşdırılan 
Yanacaq 2012 2013 2014 

Neft 0.9 1.1 0.3 
Elektrik 0.6 0.7 0.5 
Qaz 0.9 1.0 0.7 
Kömür - - - 
Cəmi 2.4 2.8 1.5 

      Mənbə: (BEA, 2015d) əsasında hazırlanmışdır. 

Müəlliflərin tədqiqat işi yerli qiymət əmələgəlmə prosesini dərk etmək üçün Azərbaycan Tarif Şurasından 
əldə edilmiş tarif verilənlərinə, Azərbaycanın HPBS rejimi haqqında məlumat üçün BP-nin Xəzər 
əməliyyatlarının hesabatlarına və enerji vergiləri haqqında beynəlxalq hüquqi və mühasibat şirkətlərinə, 
həmçinin Azərbaycanın enerji sektoru haqqında ümumi məlumat üçün mətbuat hesabatlarına və sənaye 
təqdimatlarına əsaslanır. İstinad edilən mənbələr tədqiqat boyu qeyd edilir. 

Cədvəl 7-də müxtəlif subsidiya sxemlərinin hüquqi bazasına dair əsas nəticələr və İƏİT tərəfindən istifadə 
olunan subsidiya kateqoriyaları üzrə məlumat əlçatanlığını əhatə olunur (OECD, 2013). Bu hissə tədqiqat 
işinin qalan hissəsi üçün başlama nöqtəsidir.  

Cədvəl 7. Subsidiya İcmalı 

Enerji subsidiyaları İlkin nəticələr 
Fondların birbaşa transferləri və 
maliyyə öhdəlikləri 

• Azərbaycanda subsidiyalar qismində müzakirə olunur (öhdəliklər 
istisna olmaqla) 

• Milli büdcədən “Azərenerji” ASC və “Azərqaz” İB-yə   transferlər 
irihəcmli olmuşdur 

• ARDNF-dan Cənub Qaz Dəhlizinin tikintisinə transferlər 
İtirilmiş vergi gəlirləri • Vergi gəlirləri vergi rejiminin üç növü əsasında investisiyaların 

təhlükəsizliyi üçün ötürülə bilər: a) milli; b) HPBS və MDR; və c) 
dövlət sertifikatları əsasında fərdi seçimlər. 

• Vergi xərcləri dövlət dəstəyi kimi qəbul olunur, amma subsidiyalar 
kimi deyil, investisiya təşəbbüsləri kimi müzakirə olunur. 

• “Azərenerji” ASC və “Azəriqaz” İB-nə vergi ödəmələrinin təxrə 
salınması və bağışlanması 2014-cü və 2015-ci illərdə qeydə alınmışdır. 

Tənzimlənən transferlər (gəlir və 
ya qiymət siyasətinə dəstək kimi) 

• Azərbaycanda tariflərin müəyyən edilməsi təcrübəsində və tariflərin 
islahatı zamanı müzakirə edilmişdir 

• 2006-2007-ci illərdə istehlakçı subsidiyalarının qismi islahatı Dünya 
Bankı tərəfindən ümumi uğur olaraq qiymətləndirilmişdir 

• Bazar qiymətləri ilə müqayisədə qaz, elektrik, benzin məhsulları və 
qızdırılma üçün istehlakçı qiymətləri daha aşağıdır.  

• BEA Azərbaycanda yanacaq üzrə istehlakçı subsidiyalarını 2014-cü 
ildə 1.5 milyard ABŞ dolları həcmində qiymətləndirmişdir. 

Riskin transferi • Subsidiya kimi qəbul edilmir və ya müzakirə olunmur. 
• Qeyri-ödənişlərin riski və xərcləri dövlətə transfer olunmuş və 

olunmaqdadır, baxmayaraq ki, ölçmə və toplama təcrübəsi son illərdə 
inkişaf etmişdir 

Mənbə: Müəllifin xülasəsi. 
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4. Yanacağa dövlət dəstəyi 
 
Azərbaycanda yanacaq subsidiyalarını kəmiyyətcə hesablamaq üçün müəlliflər subsidiyaların müəyyən 
edilməsi üçün aşağıdan-yuxarıya yanaşmasından və qiymət-fərq təhlilindən istifadə etmişlər. Qiymət-fərq 
hesablamaları üçün müəlliflər bu hesabatda BEA-nin digər Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin təhlilində istifadə 
etdiyi qiymət-fərq metodologiyasını izləmişlər: 

Qiymət fərqi = İstinad qiyməti – Xalis tarif  

Subsidiya = Qiymət fərqi × İstehlak vahidi 

4.1.  İstehlakçı subsidiyaları üçün qiymət-fərq hesablamalarının nəticələri 
 
Azərbaycan neft və qaz üzrə xalis ixracatçıdır. Buna görə də, Aİ-nın Şərq Tərəfdaşlığının digər 
ölkələrindən fərqli olaraq, Azərbaycan üçün istinad qiyməti Ermənistan, Belarus, Gürcüstan, Moldova və 
ya Ukrayna halında olduğu kimi, idxal pariteti deyil, xarici bazarlara ixracın alternativ xərcidir. Başqa 
sözlə, Azərbaycanda təbii qaz və neft üçün istinad qiyməti ən yaxın beynəlxalq mərkəzdə, nəqliyyat 
xərclərinə uyğunlaşdırılmış məhsulun qiyməti kimi ifadə olunan ixrac pariteti qiymətidir. Bütün 
hesablamalar ƏDV daxil edilmədən aparılır.  

Eyni zamanda, neft və qaz istehsal edən ölkələr bir çox hallarda əsaslandırılmış istinad qiymətinin ixrac 
pariteti qiyməti deyil, istehsal xərcləri olduğunu iddia edirlər. Bundan əlavə, elektrik enerjisinin 
generasiyası üçün xərclər xalis enerji ixracatçısı və idxalatçısı üçün yeganə uyğun qiymət meyarıdır. Buna 
görə də, enerji istehsalı xərcləri həmçinin aşağıdakı təhlildə təqdim edilmişdir.  

Cədvəl 8-də bu tədqiqat işində Azərbaycanda yanacaq subsidiyalarının əsas kəmiyyət hesablamaları olan 
qiymət-fərq hesablama nəticələri təqdim edilmişdir. Azərbaycanın həm təbii qaz, həm də elektrik enerjisi 
istehlakı üçün subsidiyları 1.7 milyard ABŞ dolları və ya 2014-cü il ÜDM-nun 2.3%-i həcmində 
hesablanmışdır.  

Cədvəl 8. Müəlliflərin hesablamalarına əsaslanan, 2014-cü ildə Azərbaycanda yanacaq 
subsidiyalarının qiymət-fərq hesablama nəticələri 

Yanacaq Qiymət-fərq subsidiyaları hesablama 
nəticələri 

(+) Təbii qaz                     1.7 milyard ABŞ dolları 
(-) Generatorlar üçün aşağı salınmış qaz qiymətləri vasitəsilə 

elektrik enerjisinə dəstəyin ikiqat hesablanması istisna 
olmaqla 

-  0.9 milyard ABŞ dolları 

(+) Elektrik enerjisi                      0.9 milyard ABŞ dolları 
(+) Neft məhsulları  n.c. 
(+) Kömür n.c. və kiçikdir 
Cəmi   1.7 milyard ABŞ dolları 
Qeyd: n.c. – Hesablanmayıb. 

Təbii Qaz 

Cədvəl 9-da Azərbaycanda təbii qaz üçün qiymət fərqi təhlili təqdim olunur. İstehlak həcmi ölkənin 2014-
cü il üçün olan rəsmi Enerji Balansından götürülmüşdür (Dövlətstatkom, 2015d).  

ARDNŞ qaz istehsalı xərclərinin 2014-cü ildə hər min m3-ə 36 ABŞ dolları olduğunu elan etmişdir 
(SOCAR, 2015a). Qaz qiymətləri (tarifləri) hər min m3 üçün 78-97 ABŞ dolları arasında dəyişir 
(yuxarıdakı Cədvəl 3-ə bax, istehlak həcmi üzrə çəkili orta 87 dollar/milyon m3-dir). Bu səbəbdən, cari 
satış qiymətləri yerli istehsal xərclərini əhəmiyyətli dərəcədə üstələyir.  

Lakin Azərbaycanın yerli qaz tarifləri yalnız qonşu Ermənistan və Gürcüstanın tariflərindən deyil, 
həmçinin Azərbaycanın ən yaxın potensial ixrac bazarı olan – Türkiyədə olduğundan əhəmiyyətli dərəcədə 
aşağıdır. Əgər Azərbaycan hal-hazırda yerli səviyyədə istehlak olunan həcmdə qazı ixrac edərsə, ölkə əlavə 
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gəlir əldə edə bilər. Bu əlavə gəlir yanacağın yerli marketdə beynəlxalq qiymətlərdən aşağı satışının 
alternativ xərcidir. 2014-cü ildə Türkiyədə qazın ortalama topdan satış qiymətləri hər min m3 üçün 343 
ABŞ dolları olmuşdur (IGU, 2015). 2014-cü ildən bəri qaz qiymətləri aşağı düşməkdədir və Türkiyə 
bazarına dair məlumat çatışmazlığı səbəbindən, alternativ satış qiymətləri Avropanın 2015-ci il Yanvar-
Dekabr ayları üçün 12 aylıq orta qiymətinə bərabər olmuşdur, (Dünya Bankı, 2016a) ən son məlumatlarına 
əsasən, bu rəqəm nəqliyyat xərcləri çıxılmaqla hər min m3 üçün 270 ABŞ dolları təşkil edir. Ümumiyyətlə, 
Azərbaycanın Avropaya təbii qaz ixracını Cənub Qaz Dəhlizi vasitəsilə artırmağa dair cari planlarını 
nəzərə alarsaq, Avropada bazar qiyməti əsaslandırılmış meyardır.  

Azərbaycandan Avropaya qaz daşınmasının potensial xərclərinə dair dəqiq hesablamalar və müvafiq xalis-
gəlir qiyməti (yəni, daşınma xərcləri çıxılmış ixrac bazarı qiyməti) geniş və diqqətli tədqiqat tələb edir. 
Təsvir məqsədilə bu xərclər, birincisi, Avropa bazarlarına olan məsafə olaraq, Cənub Qaz Dəhlizi 
layihəsinin layihələndirilmiş uzunluğundan (3 500 km) (TAP-AG, 2015) və ikincisi, hər 100 kilometrdə hər 
min m3 üçün 1.25 ABŞ dollarına bərabər olan Rusiya Vahid Qaz Təchizatı Sistemi (RVQTS) üçün 
ortalama üçüncü-tərəf daşınma tarifindən istifadə etməklə təxminən hesablana bilər (Yafimova, 2015). 6 

Cədvəl 9. İstehlakçı qrupu üzrə təbii qaz üçün qiymət fərqi subsidiyalarının hesablama nəticələri, 
2014-cü il  

Qiymətlər və xərclər Vahid Elektrik 
generatorları 

Prioritet sənaye 
istehlakçıları 

Digər son 
istehlakçılar 

Satış qiyməti 1000 m3 üçün 
ABŞ dolları 78 78 97 

AzəriQaz istehsal xərcləri  1000 m3 üçün 
ABŞ dolları 36 36 36 

Beynəlxalq bazar qiymətləri (və 
ya istinad qiyməti) ilə satılarsa, 
AzəriQaz üçün alternativ xərc  

1000 m3 üçün 
ABŞ dolları 

 
226 

İstehlak həcmi milyard m3 6.3 0.3 5.6 

Qiymət fərqi  1000 m3 üçün 
ABŞ dolları 148 148 129 

Alternativ xərc metodu əsasında 
cəmi subsidiyalar 

milyard ABŞ 
dolları 0.9 0.05 0.7 

Qazın son istehlakı üzrə Cəmi 
(elektrik generatorlarına dəstək 
çıxılmaqla)  

milyard ABŞ 
dolları 0.77 

Bütün istehlakçı qrupları üzrə 
cəm 

milyard ABŞ 
dolları 1.7 

Mənbələr: (Tariff Şurası, 2015b) (QazProm, 2015) (SOCAR, 2015b)(Dövlətstatkom, 2015d) (Dünya Bankı, 2016a; 
Dünya Bankı, 2016b), “Sigra Group”-un təhlilinə əsasən müəlliflərin hesablamaları. 

Birlikdə bu iki göstəricidən istifadə etməklə, təxminən hər min m3 üçün 44 ABŞ dollarına (1.25*35) 
bərabər nəqliyyat xərci nəticəsi əldə edilir. Bu deməkdir ki, Azərbaycanda qazın ən yüksək qiyməti (97 
ABŞ dolları) və Avropanın nəqliyyat xərcləri üçün uyğunlaşdırılmış 12-aylıq ortalama qiyməti (270 – 
44=226) arasında fərq (qiymət fərqi) hər min m3 üçün 129 ABŞ dolları (226 – 97) təşkil edir ki, bu da 
Azərbaycandakı qaz istehsalçılarının alternativ xərcidir və yerli istehlakı subsidiyalaşdırmaq imkanıdır. 
Cədvəl 7-dəki qiymət fərqi təhlilinə əsasən, Azərbaycan alternativ satış variantı ilə müqayisədə hər il 
təxminən 1.7 milyard ABŞ dolları itirir.  

                                                      
6 Hesablamalar təxminidir. RVQTS daşınma tarifi cari daşınma xərclərinə dair daha yaxşı göstəriciləri olmadığı üçün istifadə 
olunmuşdur. Lakin RVQTS tam şəkildə amortizasiya olduğundan, yeni bir layihə olacaq Cənub Qaz Dəhlizi üçün gətirilmiş 
xərcləri hesablamaqdansa, bu göstərici mövcud şəbəkələr vasitəsilə cari daşınma xərclərinə daha yaxın qəbul edilir. Məsafənin 
hesablanması ənənəvidir, çünki, bu metod yekun məntəqə olaraq İtaliyanı nəzərdə tutur və son məntəqəyə olan məsafədə Balkan 
yarımadasından başlayan və Şərqi Avropanı keçərək davam edən mövcud şəbəkələri nəzərə almır. Buna görə də, əgər daşınma 
xərclərinin hesablama nəticələri çox aşağıdırsa, bu kompensasiya edilə bilər və ya daha qısa məsafə ilə kompensasiya edilər.  
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Eyni zamanda qeyd edilməlidir ki, elektrik enerjisi generatorları üçün qazın qiymətinin aşağı salınması qaz 
istehlakı subsidiyası kimi deyil, elektrik enerjisi istehlakı subsidiyası kimi nəzərdən keçirilməlidir. Əgər biz 
elektrik enerjisi generatorlarına dəstəyi (0.9 milyard ABŞ dolları) ümumi dəstəyin həcmindən (1.7 milyard 
ABŞ dolları) çıxsaq, 2014-cü ildə son istehlakçı üçün qaz subsidiyaları 0.8 milyard ABŞ dolları olmuşdur. 
Bu, BEA-nın təbii qaz subsidiyaları hesablamaları ilə təxminən eynidir, hansı ki, 2013-cü ildə 1 milyard 
ABŞ dolları və 2014-cü ildə 0.7 milyard ABŞ dolları təşkil etmişdir.  

Neft məhsulları 

Hazırkı tədqiqat işi Azərbaycanda neft məhsulları üçün istehsal (emal) xərclərini aşkar etməyə müvəffəq 
olmadı. Həmçinin, nəqliyyat xərcləri daxil olmaqla, ixrac bazarlarına xalis-gəlir xərclərinin hesablanması 
çətinlik yaratdı. Buna baxmayaraq, 10-cu və 11-ci Cədvəllər GIZ tərəfindən təqdim edilən 2014-cü il 
noyabr ayı üçün pərakəndə benzin qiymətlərindən istifadə edərək, yaxın bazarlarla müqayisəli təhlil təqdim 
edir (GIZ, 2015). 9-cu və 10-cu cədvəldəki benzinin pərakəndə qiymətləri və dəyəri ƏDV və aksiz vergiləri 
ehtiva edir – bu göstəricilər ölkəyə görə dəyişir, bu səbəbdən, bu meyardan istifadə məhdud səviyyədə 
əsaslandırılmışdır. Benzin üçün istehlakçı qiymət fərqi Türkiyədən başqa (ümumilikdə burada benzin 
qiymətləri beynəlxalq standartlara əsasən daha yüksəkdir) bütün ölkələr üçün əhəmiyyətsiz dərəcədə azdır, 
lakin dizel qiymətləri Gürcüstan, Ermənistan və Türkiyədə daha yüksəkdir. Buna baxmayaraq, əsaslı 
metodoloji bünövrə olmadan potensial subsidiya üçün kəmiyyət hesablamalarını təqdim etmək mümkün 
deyil. 

Cədvəl 10. Benzin qiymətləri, DOL/Litr              
(2014-cü il noyabr ayının ortası) 

 

Cədvəl 11. Dizel qiymətləri, DOL/Litr                     
(2014-cü il noyabr ayının ortası) 

 

 
Mənb: Müəllifin (GIZ, 2015) əsaslanan xülasəsi  

 

2015-ci ildə və 2016-cı ilin əvvəlində Azərbaycan manatı əhəmiyyətli dərəcədə dəyərini itirdi, lakin neft 
məhsullarının yerli valyutada ifadə edilmiş tənzimlənən qiymətləri dəyişmədi. Buna görə də, benzin və 
dizel üçün daha uyğun yerli pərakəndə satış qiymətləri Cədvəl 10 və 11-də göstərildiyi kimi, bir litr 
yanacaq üçün 1.21 və 0.77 ABŞ dolları deyil (2015-ci ilin ortalama məzənnəsi), müvafiq olaraq 0.78 və 
0.58 ABŞ dollarıdır. Mümkündür ki, manatın dəyərinin aşağı düşməsi qiymət fərqini daha da artırıb, lakin, 
digər bazarlar üçün yenilənmiş verilənlər olmadığı halda, tədqiqat 2014-cü ilin noyabr ayının ortası üçün 
olan vəziyyəti müqayisə etməklə kifayətlənir.  

Eyni zamanda, yuxarıda qeyd edildiyi kimi, BEA Azərbaycanda neft məhsulları üçün istehlak 
subsidiyalarını 2014-cü ildə 0.3 milyard ABŞ dolları və 2013-cü ildə 1.1 milyard ABŞ dolları həcmində 
hesablamışdır.   
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Elektrik enerjisi və isitmə  

Qazdan fərqli olaraq, elektrik enerjisi əhəmiyyətli həcmdə xarici ticarətə cəlb olunmayıb. Buna uyğun 
olaraq, qiymət fərqi istinad qiyməti kimi istehsal xərclərinə əsaslanmalıdır. Elektrik enerjisinin maya 
dəyəri (LCOE) elektrik enerjinin istehsal xərclərinin müxtəlif mənbələr üzrə müqayisəsi üçün ümumi 
metodologiyadır. Xüsusi olaraq, LCOE kapital tutumluluğu, istismar və maddi-texniki təchizat xərclərini, 
həmçinin yanacaq xərclərini nəzərə alır. Digər göstəricilərlə müqayisədə, LCOE elektrik enerjisinin 
mövcud satış qiymətləri şəraitində elektrik enerjisi generasiyasının hansı mənbələrinin iqtisadi cəhətdən 
əsaslandırılmış olduğu sualına cavab verir. Tədqiqatın bu bölməsi Azərbaycan üçün LCOE xərcləri mövcud 
satış qiymətləri ilə müqayisədə təxmini olsa belə, elektrik enerjisi üçün qiymət fərqi təhlilini aparmağa 
imkan verir.  

(FITCHNER, 2013) Azərbaycanda hər kVt üçün 0.024 ABŞ dolları səviyyəsində birləşmiş dövrə qaz 
turbin (BDQT) gücü istehsalı üçün ranqlaşdırılmış xərc hesablamalarını təqdim edir və hər kVt üçün 0.053 
ABŞ dollarını “beynəlxalq ranqlaşdırılmış xərc dəyəri” olaraq təklif edir. Cari istehsalçı tarifləri (hər kVt 
üçün 0.04 ABŞ dollar) (Cədvəl 3) yerli xərci üstələsə də, beynəlxalq səviyyədən aşağıdır.  

Azərbaycan stansiyalarında istehsal olunan elektrik enerjisini maya dəyəri (LCOE) 

 Vahid  Fitchner 
Öz 

hesablamalarımız 
(Sigra Group) 

Fitchner və Paylanmış Vahid    
Xüsusi investisiyalar hər kVt-a ABŞ dolları 975 975 
O&M CAPEX-in %-i n.a. 0% 
Yanacaq xərci (yerli)  hər MVt-saata ABŞ dolları 5 n.a. 
Yanacaq xərci (beyn.)  hər MVt-saata ABŞ dolları 5 n.a. 
Səmərəlilik  % 58% n.a. 
Ölçü MVt 450 n.a. 
İl ərzində tam istismar müddəti  saat 6 000 6 000 
İstismar müddəti il 25 25 
Diskount dərəcəsi  % 10% 10% 
       
Tədqiqatçıların hesablamaları (Sigra Group)    
İstifadə əmsalı % n.a. 68.5% 
Yerli yanacaq xərci hər m3-ə ABŞ dolları n.a. 78 

Yerli yanacaq xərci Dollar/mmbtu (1 milyon 
Britaniya Termal Vahidi) n.a. 2.210 

Konvertasiya əmsalı mcm/mmbtu n.a. 0.028 
Alternativ yanacaq xərci hər m3-ə ABŞ dollar  270 
Alternativ yanacaq xərci dollar/mmbtu  7.65 
Xüsusi isitmə xərci btu/kVt-saat .. 7 667 
Kapitalın Bərpası Amili   0.110 
     
Maya dəyərləri (Levelised costs)      
sLCOE Təbii qazın ölkədaxili  qiyməti Dollar / kVt-saat n.a. 0.035 
sLCOE Opportunity gas price Dollar / kVt-saat n.a. 0.077 
Gətirilmiş vahid xərcin yerli qaz qiyməti Dollar / kVt-saat 0.024 n.a. 
Beynəlxalq qaz qiymətiningətirilmiş vahid xərci Dollar / kVt-saat 0.053 n.a. 
        
Cari qiymətlər       
AzərEnerji QSC istehsalı Dollar / kVt-saat   0.040 
İstehlakçı qiyməti Dollar / kVt-saat   0.058 
        

Məzənnə 
2015-ci il ortalama AZN/ABŞ 
dolları  n.a. 1.028 

Mənbələr: (FITCHNER, 2013)(OpenEI, 2016), (EIA, 2015c) və Sigra Group təhili əsasında müəlliflərin xülasəsi. 

Qeyd: n.a. – Aid edilmir. 
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Yanacaq xərcləri ilə bağlı fərziyyələr “FITCHNER, 2013”-də aydın şəkildə ifadə olunmamışdır. Buna görə 
də, Cədvəl 10 paralel olaraq “OpenEI, 2016” və mümkün olduğu qədərilə, “FITCHNER, 2013” ilə eyni 
fərziyyələrdən istifadə edərək, enerjinin orta hesablanmış maya dəyəri (sLCOE) hesablamalarını təqdim 
edir. Yerli gətirmə xərcləri ilə bağlı hesablamaların iki nəticəsi arasındakı fərq bir ABŞ sentinə bərabərdir 
(hər kVt üçün 0.024 və 0.035 ABŞ dolları). Lakin, müvafiq beynəlxalq meyar hesablamalarının nəticəsi 
əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir; bunun əsas səbəbi alternativ yanacaq qiymətindəki fərqdir.  

Nəticə olaraq, yerli yanacaq qiymətlərindən istifadə edərsək, heç bir yanaşma Azərbaycandakı elektrik 
enerjisi istehlakı subsidiyalarının mövcudluğunu göstərmir. Qazın alternativ xərcinin təqdim edilməsi 
göstərir ki, potensial subsidiya tətbiq olunan alternativ xərcin səviyyəsindən asılıdır. Yuxarıda təklif olunan 
paralel hesablama metodologiyası həmçinin yerli qaz qiymətlərinin gətirilmiş xərclərinin hansı 
səviyyəsində istehsalçı tariflərinə bərabər olacağını müəyyən etmək üçün istifadə oluna bilər. Qazın 
qiyməti 1000 m3 üçün 102 ABŞ dolları qiymətində sLCOE hər kVt üçün 0.040 ABŞ dollarına bərabərdir. 
Müvafiq olaraq, hər m3 üçün ənənəvi alternativ qaz qiyməti olan 102 ABŞ dollarından daha yüksək 
alternativ qaz cari istehsalçı tariflərindən daha yüksək cari elektrik qiymətlərini əsaslandıracaq.  

“FITCHNER, 2013” tərəfindən əməliyyat və maddi-texniki təchizat hesablamaları təqdim olunmadığına 
görə, müəlliflərin öz hesablamaları müəyyən boşluqlara malikdir. Burada maya dəyəri daha yüksək 
olmalıdır. Hesablanmış maya dəyəri (0.035 ABŞ dolları/kVt-saat) və “Azərenerji”nin enerji generasiyası 
tarifləri (0.040 ABŞ dolları/kVt-saat) arasındakı beş sentlik fərqi nəzərə alaraq istisna etmək olmaz ki, 
əməliyyat və maddi-texniki təchizat xərclərinin təqdim edilməsi hesablanmış maya dəyəri cari tariflərdən 
daha yüksək səviyyəyə qaldıracaq ki, bu da həmçinin satınalma xərcləri nöqteyi-nəzərindən subsidiyalara 
səbəb olacaqdır.  

Yerli topdansatış qiyməti olan hər kVt-saat üçün 0.04 ABŞ dolları və beynəlxalq gətirmə xərci olan 0.077 
ABŞ dollar/kVt-saat arasındakı qiymət fərqini Azərbaycanın 2014-cü ildəki 24.8 TVt saat istehsalına tətbiq 
edərsək (Dövlətstatkom, 2015b), 2014-cü il üçün ümumi olaraq 0.9 milyard ABŞ dolları həcmində elektrik 
istehlakı subsidiyası əldə edirik ki, buraya elektrik generatorları üçün qaz qiymətlərinin daha aşağı 
səviyyədə salınması da daxildir. Bu rəqəm BEA-nin qiymət-fərq hesablamalarından daha yüksəkdir. Hansı 
ki, Azərbaycandakı elektrik istehlakı subsidiyalarını 2014-cü ildə 0.5 milyard ABŞ dolları və 2013-cü ildə 
0.7 milyard ABŞ dolları olaraq hesablayır.  

Elektrik istehlakı subsidiyalarının hesablanması daha iki amillə mürəkkəbləşib. İlk amil ev 
təsərrüfatlarından ödəmələrin potensial olaraq daha az yığılmasıdır (Dünya Bankı, 2013). Bu məsələyə dair 
ictimai məkanda çox məlumat yoxdur, lakin Azərenerji bu problemi həll edə biləcək birbaşa büdcə 
transferləri qəbul edir (aşağıdakı bölmədə aşağıdan-yuxarıya inventarizasiya və Əlavə hissəsinə baxın).  

İkinci çətinlik istilik kogenerasiya güclərinin birgə yaradılmasıdır. Virtual məkanda istilik generasiyası 
xərclərinə dair heç bir məlumat yoxdur. Mərkəzi isitmə sistemi həmçinin Azərbaycanı tam olaraq əhatə 
etmir, əsasən paytaxt Bakıda və onun ətraflarında mövcuddur. Lakin, ŞAQMA regionunda mərkəzi isitmə 
sistemi geniş şəkildə subsidiyalaşdırılır və elektrik tarifləri vasitəsilə təkrar subsidiyalaşdırılır. Eyni 
vəziyyətin Azərbaycanda da olduğunu ehtimal edə bilərik.  

 

4.2 Azərbaycanda yanacağa dövlət dəstəyinin aşağıdan-yuxarıya inventarizasiyası 
 

Məlumat azlığı səbəbindən Azərbaycanda yanacaq subsidiyalarının aşağıdan-yuxarıya inventarizasiyasının 
təsdiqlənməsini məhdudlaşdırmışdır. Cari tədqiqat işi mətbuat hesabatlarına əsaslanır ki, bu mənbələrin 
qeyri-dəqiqliyi qeyri-səhihliyin potensial mənbəyi ola bilər. Yalnız  məhdud sayda sxem aşkar edilmişdir 
və kəmiyyət hesablamaları yalnız nümayiş üçün istifadə oluna bilər.  
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Cədvəl 12-nin nəticələri, Əlavələr isə hər sxem üzrə daha təfərrüatlı məlumat təqdim edir. Birbaşa 
transferlər nöqteyi-nəzərindən, “Azərenerji” ASC, “Azəriqaz” İB və mərkəzi istilik sistemini təmin edən 
“Azəristiliktəchizat” ASC milli büdcə resurslarının resipientləridirlər. Transferlərin məbləği mətbuat 
hesabatlarında göstərilən rəqəmlərdir.  

Texniki cəhətdən büdcədənkənar qurum olsa da, Azərbaycanın milli rifah fondu olan ARDNF həmçinin 
neft və qaz sektoruna birbaşa transferlər həyata keçirir. Əvvəldə müzakirə olunduğu kimi, 2016-cı il 
ARDNF-nun büdcəsində (Cədvəl 11-ə bax) Azərbaycanın Cənub Qaz Dəhlizinin tikintisindəki iştirak 1.8 
milyard AZN (1.66 milyard ABŞ dolları) həcmində maliyyələşdirilmişdir (President of Azebaijan, 2015). 
Aşağıda təqdim olunmş Cədvəl 11-də 2013-2016-cı illər ərzində ARDNF tərəfindən dəstəklənmiş neftlə 
əlaqəli investisiyalar haqqında informasiyanı ehtiva edir.  

Cədvəl 11. ARDNF-nun neft-əlaqəli xərcləri (Milyon AZN) 
Layihələr 2013 2014 2015 2016 

“Star” neft email kompleksinin 
tikintisi 

372.6 223.54  127 

“Cənub Qaz Dəhlizi” 
layihələrinə transferlər 

- 49.831 692.85 241.9 

Neft-qaz və neft-kimya 
Kompleksinin tikintisi  

- 363.34 (0*) - - 

Dövlətin neft və qaz 
layihələrindəki iştirakının 
maliyyələşməsi 

- 51 - - 

Cəmi 372.6* 1 308.6 (548,7**) 997 (693*) 1 822.8 (2 355**) 
Mənbə: Azərbaycanın Dövlət Neft Fondu. 

Qeydlər: *İcra olunmuş. 
 **Əlavə edilmiş. 

 

Bundan əlavə, enerji istehlakçılarının xüsusi kateqoriyası üçün daha iki növ büdcə transferləri mövcuddur. 
Birincisi, Azərbaycan elektrik enerjisi istehlakında məcburi köçkünlərə dəstək göstərir. Bu subsidiya aylıq 
bir nəfər üçün 150 kilovat-saat olaraq müəyyən olunmuşdur və Barmek və Bayvanın qəsəbələri üçün 
Qaçqınlar və Məcburi Köçkünlərlə İş üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən maliyyələşdirilir (Dünya Bankı, 
2013b).  

İkincisi, fermerlər neft məhsulları üzrə Kapital Bank tərəfindən təqdim edilən fərdi plastik kartlara 
köçürülən subsidiyalar alırlar. 2015-ci ildə illik subsidiyanın məbləği bir hektar əkin üçün 40 AZN (39 
ABŞ dolları) idi. Bu subsidiya 2007-ci ildə qüvvəyə minmişdir, bu zaman tənzimlənən dizel və digər neft 
məhsullarının qiymətləri qaldırılmış və bu qiymət artımı üçün fermerləri kompensasiya etmək qərara 
alınmışdır (Kerimhanova, 2015). 

Vergi xərcləri kateqoriyası üçün aşağıdan-yuxarı inventarizasiyasına nələrin daxil edilməli olduğu aydın 
deyil, çünki, yuxarıda izah olunduğu kimi, Azərbaycanın upstream neft və qaz əməliyyatları üçün bir sıra 
vergi rejimləri mövcuddur. Milli vergi rejimi və bununla yanaşı, HPBS və MDR əsasında xüsusi vergi 
qaydaları mövcuddur. Lakin HPBS və MDR çərçivəsində beynəlxalq konsorsiumlarla xüsusi razılaşmalar 
xaricində, 17 Aprel 2009-cu ildə qüvvəyə minmiş “İxracyönümlü Neft və Qaz Əməliyyatları üçün Xüsusi 
İqtisadi Rejimin Tətbiqi haqqında” Qanunda göstərilən ən az üç vergi güzəştini sadalamaq düzgün olardı. 
Bu qanun altında subsidiyalaşdırılan əməliyyatların miqyası haqqında kifayət qədər məlumat yoxdur, bu da 
əməliyyatların kəmiyyət qiymətləndirməsini qeyri-mümkün edir və dövlət mənbələrindəki hesablamalar 
ictimai olaraq əlçatan deyil.  

Tənzimlənən qiymətlər vasitəsilə enerji istehlakçıları üçün təqdim olunan tənzimlənən transferlər yuxarıda 
qiymət-fərq metodundan istifadə edərək müzakirə edilmişdir. Bu subsidiyalar üçün heç bir rəsmi aşağıdan-
yuxarıya hesablamalar yoxdur.  
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Cədvəl 12. Azərbaycanda yanacaq subsidiyalarının aşağıdan-yuxarıya inventarizasiyası 

Subsidiya 

Subsidiya 
mexanizmi (məs. 

vergidən 
azadolma və ya 
qiymət dəstəyi) 

Fəaliyyət 

Hesablanmış illik məbləğ, AZN mlyn 

Mənbə /Hesablama üsulu 2012 2013 2014 

 
2015 
plan 

(Aprel 
ayı 

üçün) 

Birbaşa büdcə transferləri (yanacaq-əlaqəli infrastruktur xərcləri daxil olmaqla)  

AzərEnerjiyə büdcə dəstəyi 
İtkilərin 

kompensasiya 
edilməsi  

Elektrik enerjisi 
generasiyası 141.7 72 37.7 n.a. 

Qafqazinfo.az (2013). Corruption Facts at AzerEnerji Revealed 
by Hackers. Retrieved 18 January 2016, from Qafqazinfo.az: 
http://www.qafqazinfo.az/iqtisadiyyat-4/hakerlerin-azerenerji-
de-uze-cixardigi-korrupsiya-49750 
 
ABC.az (n.d.). Fitch: AzerEnerji Expects Power Rates to Stay 
Unchanged in 2014-17. Retrieved 18 January 2016, from 
ABC.az: http://abc.az/eng/interview/200.html 

AzəriQaza büdcə dəstəyi Xərclərin 
kompensasiyası Təbii qaz təchizatı n.a. n.a. n.a. n.a. 

Azertag (29December, 2005). AzeriGas did not Receive 
Subsidies. Retrieved 18 January 2016, from Azertag: 
http://azertag.az/xeber/AZARIQAZA_SUBSIDIYA_AYRILMIR-
332895 

AzərİstilikTəchizata büdcə dəstəyi Xərclərin 
kompensasiyası 

Mərkəzləşdirilmiş 
isitmə n.a. n.a. n.a. 43 

APA.az (27November, 2015). AzeriGas: “AzerIstilikTechizat 
Owns us 43 million manats Debt”. Retrieved 18 January 2016, 
from APA.az: http://m.apa.az/az/news/406296 

Enerji layihələrinin ARDNF tərəfindən birbaşa 
maliyyələşməsi 

 

İnvestisiyaların 
maliyyələşdirilməs

i 

Müxtəlif, neft ixracı 
infrastrukturun 

tikintisi daxil olmaqla 
    

ARDNF-nun 2016-cı il büdcəsində Azərbaycanın Cənub Qaz 
Dəhlizinin tikintisindəki İştirakı birbaşa ARDNF tərəfindən 1.8 
milyard AZN (660 milyon ABŞ dolları) həcmində 
maliyyələşdirilmişdirAzəerbaycan Respublikasının Prezidenti , 
2015) 
 

Məcburi köçkünlərə dəstək 
Dövlət Qaçqınlar 

Komitəsindən 
birbaşa transfer 

Həssas qrup 
tərəginfən elektrik 
enerjisi istehlakı  

n.a. n.a. n.a. n.a. 
Qaçqınlar və Məcburi Köçkünlərlə İş üzrə Dövlət Komitəsi 
Barmek və Bayva İcmalarında Məcburi Köçkünlərin Elektrik 
İstehlakı ilə bağl güzəştlər təqdim edir(Dünya Bankı, 2013b) 

Fermerlərə dəstək  
Plastik kartlar 

vasitəsilə birbaşa 
transfer 

Fermerlər tərəfindən 
dizel və digər neft 

məhsullarının 
istehlakı 

n.a. n.a. n.a. n.a. İldə becərilmiş torpağın hər hektarına görə 40 AZN 
(Kerimhanova, 2015) 

Aralıq cəmibirbaşa büdcə transferləri   141.7 72 37.7 43  

Vergi xərcləri 

İxracyönümlü Neft və Qaz Əməliyyatları üçün 
Xüsusi İqtisadi Rejimin Tətbiqi haqqında” 
Qanunu əsasında vergi güzəştləri 

• Yerli şirkətlər (i) 20%-lik mənfəət 
vergisi və (ii) ümumi gəlirlərə tətbiq 
olunan 5%-lik gəlir vergisi arasında 
seçim edə bilərlər 

Ötürülmüş dövlət 
gəlirləri 

 

Nef və qaz İxracı 
əməliyyatları  n.a. n.a. n.a. n.a. 

17 Aprel 2009-cu ildə qüvvəyə minmiş “İxracyönümlü Neft və 
Qaz Əməliyyatları üçün Xüsusi İqtisadi Rejimin Tətbiqi 
haqqında” Qanun (PWC, 2016). Bu qanuna əsasən 
subsidiyalaşdırılan əməliyyatların miqyasına dair kifayət qədər 
məlumat yoxdur, bu da əməliyyatların kəmiyyət 
qiymətləndirməsini qeyri-mümkün edir.  

http://www.qafqazinfo.az/iqtisadiyyat-4/hakerlerin-azerenerji-de-uze-cixardigi-korrupsiya-49750
http://www.qafqazinfo.az/iqtisadiyyat-4/hakerlerin-azerenerji-de-uze-cixardigi-korrupsiya-49750
http://abc.az/eng/interview/200.html
http://azertag.az/xeber/AZARIQAZA_SUBSIDIYA_AYRILMIR-332895
http://azertag.az/xeber/AZARIQAZA_SUBSIDIYA_AYRILMIR-332895
http://m.apa.az/az/news/406296
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Subsidiya 

Subsidiya 
mexanizmi (məs. 

vergidən 
azadolma və ya 
qiymət dəstəyi) 

Fəaliyyət 

Hesablanmış illik məbləğ, AZN mlyn 

Mənbə /Hesablama üsulu 2012 2013 2014 

 
2015 
plan 

(Aprel 
ayı 

üçün) 
• Xarici subpodratçılar yalnız 5%-lik 

glir vergisi ödəməklə mükəlləfdirlər 
• 0% ƏDV dərəcəsi 
• Filialın xalis gəlirləri üzrə divident 

gəlir vergisindən və vergilərdən 
azadolma 

• Gömrük rüsumlarından və 
vergilərdən azadolma 

• əmlak vergisi və torpaq vergisindən 
azadolma 

Induced transfers (gəlir və ya qiymət dəstəyi) 

Benzin (Premium, AI-95) 
Tənzimlənən 

qiymətlər 

Benzin istehlakı 

n.a. n.a. n.a. n.a. 
Tariff (Price) Council of the Azerbaijan Republic (n.d.). Tariffs 
for Oil Products. Retrieved 8 January 2016, from 
http://www.tariffcouncil.gov.az/?/az/content/72/ 

Benzin (AI-92) 
Tənzimlənən 

qiymətlər n.a. n.a. n.a. n.a. 
Tariff (Price) Council of the Azerbaijan Republic (n.d.). Tariffs 
for Oil Products. Retrieved 8 January 2016, from 
http://www.tariffcouncil.gov.az/?/az/content/72/ 

Dizel 
Tənzimlənən 

qiymətlər Dizel istehlakı n.a. n.a. n.a. n.a. 
Tariff (Price) Council of the Azerbaijan Republic (n.d.). Tariffs 
for Oil Products. Retrieved 8 January 2016, from 
http://www.tariffcouncil.gov.az/?/az/content/72/ 

Mazur və kerosin 

Tənzimlənən 
qiymətlər 

Mazut və kerosin 
istehlakı  n.a. n.a. n.a. n.a. 

Tariff (Price) Council of the Azerbaijan Republic (n.d.). Tariffs 
for Oil Products. Retrieved 8 January 2016, from (a) 
http://www.tariffcouncil.gov.az/?/az/content/72/  (b) Milli.az 
NewsPortal (28 November 2011). Tariff Council Increased 
Price for Some of the Communal Services. Retrieved 8 January 
2016 from http://news.milli.az/economy/82557.html 

Təbii Qaz 
 

Tənzimlənən 
qiymətlər 

Elektrik generasiyası 
daxil olmaqla, təbii 

qaz istehlakı  
n.a. n.a. n.a. n.a. 

(1) Tariff (Price) Council of the Azerbaijan Republic (n.d.). 
Tariffs for Natural Gas Wholesale and Retail Prices. Retrieved 
8 January 2016, from (1)       
http://wwwffcouncil.gov.az/?/az/content/66/ (2) SOCAR (2014). 
Financial Report by SOCAR for 2014. Retrieved 8 January 
2016, from SOCAR: 
http://www.socar.az/socar/assets/documents/az/socar-annual-
reports/illik-hesabat2014az.pdf 

Elektrik Enerjisi 
 

Tənzimlənən 
qiymətlər 

Elektrik enerjisi 
istehlakı n.a. n.a. n.a. n.a. 

Tariff (Price) Council of the Azerbaijan Republic (n.d.). Tariffs 
for Electricity. Retrieved 8 January 2016, from 
http://www.tariffcouncil.gov.az/?/az/content/70/ 

Mənbə: Müəllifin xülasəsi 
 

http://www.tariffcouncil.gov.az/?/az/content/72/
http://www.tariffcouncil.gov.az/?/az/content/72/
http://www.tariffcouncil.gov.az/?/az/content/72/
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5. Enerji səmərəliliyi və bərpa olunan enerjiyə dövlət dəstəyi 
 

2014-cü ildə Azərbaycan Hökuməti enerji səmərəliliyi və alternativ və bərpa olunan enerji 
yaradılmasında istifadə olunan idxal olunmuş avadanlıq və texnologiyaları gömrük rüsumlarından və 
ƏDV-dən azad edən 112 və 113 nömrəli Qətnamələri qəbul edib (Huseynova, 2015). Neft və qaz 
sektorunda istifadə olunan idxal olunmuş avadanlıq və texnologiyaları üçün də analoji vergi azadolmaları 
mövcud olduğuna görə, 2014-cü il Qətnamələri əvvəllər enerji səmərəliliyi və bərpa olunan enerjinin 
inkişafı istiqamətində mövcud olan mənfi yayınmaları aradan qaldırır.  

Tarif Şurası bərpa olunan enerji mənblərindən alınan elektrik enerjisi istehsalçıları üçün imtiyazlı tariflər 
təqdim etmək səlahiyyətinə malikdir, lakin bu səlahiyyət indiki zamana qədər yalnız məhdud şəkildə 
istifadə olunmuşdur. Bu Fəslin Qiymət Siyasəti bölməsindəki Cədvəl 3-də göstərildiyi kimi, elektrik 
enerjisi üzrə istehsalçı tarifi differensiallaşdırılıb. 2008-ci ildən bəri AzərEnerji-nin termal elektrik 
stansiyaları üçün istehsalçı tarifi hər kVt üçün 0.025 AZN olmuşdur (0.024 ABŞ dolları). Külək elektrik 
stansiyaları üçün tariflər termal elektrik stansiyaları göstəricisindən bir qədər yüksək olmuş və hər kVt 
üçün 0.045 AZN (0.044 ABŞ dolları) olaraq təyin olunmuşdur. Bu istehsalçı tarifləri istehlakçılar 
tərəfindən ödənən qiymətdən – hər kVt üçün 0.06 AZN (0.058 ABŞ dolları) – aşağıdır.  

6. Nəticə 
 

Qlobal maliyyə böhranı və iqtisadi durğunluqdan və dünya neft və qaz qiymətlərindəki azalmadan doğan 
fiskal təzyiqlərin fonunda Azərbaycanda büdcə və fiskal siyasətin optimallaşdırılması haqqında müzakirə 
getməkdədir. Azərbaycanın “Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış” milli strategiyasında (2012-ci ildə qəbul 
edilmişdir) qeyd edilir ki, ölkənin strateji hədəfləri arasında “xüsusi diqqət büdcə resurslarının 
formalaşması və istifadəsi sahəsində fiskal intizamın yaradılmasına, fondların düzgün şəkildə 
bölüşdürülməsinə və xərcləmə səmərəliliyinin artırılmasına ayrılacaqdır. Müxtəlif büdcə risklərinin 
(xarici, maliyyə, əməliyyat riskləri və s.) sürətli qiymətləndirilməsi aparılacaqdır” (Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti, 2012).  

Enerji sektorunun Azərbaycan iqtisadiyyatındakı əhəmiyyətini, həmçinin Azərbaycanda yanacaq enerjisi 
üçün göstərilən dövlət dəstəyini nəzərə alaraq, enerji subsidiyalarına baxış bu prosesin ayrılmaz tərkib 
hissəsinə çevrilməlidir. Eyni zamanda, bu baxış təkcə büdcə xərcləri ilə məhdudlaşmamalı və enerji 
şirkətləri üçün təqdim edilən vergi imtiyazları, həmçinin AzərEnerji, AzəriQaz və AzərIstilikTəchizat 
kimi cəmiyyətlərə büdcə transferlərini zəruri edən əsas səbəblər də ehtiva edilməlidir. Bu səbəblərə təbii 
qaz, elektrik enerjisi, isitmə və neft məhsullarının tənzimlənən qiymətləri daxildir.  

Azərbaycan 2007-ci ildə elektrik enerjisi tarifləri və neft məhsulları qiymətləri üzrə islahat aparmışdır ki, 
bu da artan enerji tələbatını ödəməyə və enerji istifadəsindəki itkiləri aradan qaldırmağa kömək etmişdir. 
Buna baxmayaraq, ölkə elektrik enerjisi üçün mərhələli tarifləri və həssas qruplar üçün hədəfli dəstəyin 
digər formalarını qəbul etməmişdir, bu tədbirlər, beynəlxalq təcrübədə göstərildiyi kimi, subsidiyaların 
daha çox azaldılmasına vasitəçi ola bilərdi.  

Enerji tarifi 2007-ci il islahatlarından bəri yenidən nəzərdən keçirilməyib. Azərbaycan manatının dəyər 
itirməsi o deməkdir ki, tənzimlənən yerli qiymətlər şəklində subsidiyalar və enerji idxalının alternativ 
xərcləri yenidən artmışdır.  

2006-cı ildəki qiymətlər islahatından sonra, enerji taarifləri 2016-cı ildə yenidən nəzərdən keçirilib. Bu 
qiymət artımlarına baxmayaraq, Azərbaycan manatından olan devalvasiya nizamlanan yerli taariflər və 
idxal olunan enerji məhsulları üçün subsidiyaların eyni səviyyədə saxlayır. 

Yanacaq enerjisi istehsalı və istehlakına dəstəyin müxtəlif formaları həmçinin Azərbaycanın qəbul etdiyi 
iqtisadiyyatın diversifikasiyası, enerji səmərəliliyinin artırılması və 2020-ci ilə qədər ümumi enerji 
yaradılmasında bərpa olunan enerjinin payının 20%-ə qədər artırılması kimi hədəflərə də mane olur.  
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Eyni zamanda, Azərbaycan rəhbərliyi beynəlxalq enerji bazarlarına, investisiyaların cəlb olunmasına və 
ölkənin ümumi rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına meyllidir. Enerji subsidiyaları və tariflərin müəyyən 
olunması üzrə şəffaflığın və tərəflərin müzakirələrinin artırılması Azərbaycanın öz hədəflərinə çatmasına 
daha da yaxınlaşması üçün əhəmiyyətli bir addımdır. Bu cür tərəfdaş konsultasiyaları səmərəsiz enerji 
subsidiyalarını, həmçinin hədəfli dəstək vasitəsilə həssas qrupları qoruyarkən bu növ subsidiyaları aradan 
qaldırmaq yollarını müəyyən etməyə kömək edəcəkdir.  
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Əlavələr 
1. “Azərenerji” ASC-yə büdcə transferləri 

Subsidiyanın Kateqoriyası Qrantlar və digər birbaşa ödəmələr 

Stimullaşdırılan Fəaliyyət “Azərenerji” ASC-nin əməliyyatları onun itkilərini kompensasiya etməklə 
dəstəklənir 

Subsidiyanın Adı “Azərenerji” ASC-yə büdcə transferləri 

Qanunvericilik Milli 

Qanunvericilik/Dəstəkləyən 
Təşkilat 

- Prezidentin Fərmanları 

- Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi qərarlar 

Subsidiyanın siyasət 
məqsəd(lər)i 

Elektrik enerjisi istehlakı ilə əlaqədar sosial problemlərin həll edilməsi 

Subsidiyanın Son 
Resipient(lər)i 

Azərenerji 

Müddət 1991-ci ildən indiki zamana qədər, müstəqillikdən sonra 

Arxa məlumat AzərEnerji dövlət müəssisədir və ölkədə ən iri elektrik enerjisi istehsalçısıdır. 
Sovet İttifaqının süqutundan sonra ölkənin elektrik enerjisi sektoruna səmərəli 
büdcə dəstəyi yaratmaq üçün bir neçə islahatlar həyata keçirilmişdir. Ölkədə 
elektrik sayğaclarının kütləvi quraşdırılması nəticəsində ölkədə elektrik 
enerjisinin istifadəsi azalmışdır - əhali elektrik enerjisinin istehlakı ilə bağlı 
narahat olmağa başlamışdılar. Bu addımların məqsədi sektorda xərclərin 
səmərəliliyini artırmaq idi. Lakin hər bir neçə ildən bəri, şirkətlər tərəfindən 
meydana gələn borclar və bücəyə vergi ödəmələri dövlət büdcəsindən ayrılan 
resurslar (subsidiyalar) vasitəsilə kompensasiya edilir.  

Lakin xidmətlər qarşılığında ödəmələrin yerinə yetirilməməsi səbəbindən, 
AzerEnerji borcları toplanır və dövlət büdcəsi qarşısındakı vergi öhdəliklərini 
yerinə yetirməyə qabil olur. AzerEnerjinin maliyyə itkilər dövlət büdcəsindən 
ödənilir (subsidiyalaşdırılır).  

Subsidiyanın təyin 
olunmuş məbləği 

2012 –141.7 milyon AZN - 180.37 milyon ABŞ dolları (0.7845DOL/AZN 
məzənnə ilə) 

2013 –72 milyon AZN - 91.77 milyon ABŞ dolları (0.7845DOL/AZN məzənnə 
ilə) 

2014 –37.7 milyon AZN - 48.06 milyon ABŞ dolları (0.7844 DOL/AZN 
məzənnə ilə) 

Məlumat mənbələri Rəsmi Sənədlər: 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti (9 Avqust, 2010-cu il). Təbii qaz 
və neft məhsullarının topdansatış qaydasında alınması üzrə əsas enerji 
istehlakçılarının kreditor borclarının tənzimlənməsi barədə. 18 Yanvar 
2016-cı il tarixində Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetindən əldə 
edilmişdir: http://cabmin.gov.az/?/az/pressreliz/view/351/ 

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi (29 Dekabr, 2009-cu il).Əhalinin 
Təbii Qazdan İstifadəsi Üzrə Yaranmış Borclarının Silinməsi Tədbirləri 
Barədə. 18 Yanvar 2016-cı il tarixində Ədliyyə Nazirliyinin Normativ-Hüquqi 
Aktlar üzrə Vahid Elektronik Verilənlər Bazasından əldə edilmişdir: 
http://www.e-qanun.az/framework/18961 

http://cabmin.gov.az/?/az/pressreliz/view/351/
http://www.e-qanun.az/framework/18961
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Mətbuat Hesabatları: 

ANSPress (17 Avqust, 2010). Yığılan Enerji Borcları Silinib. 18 yanvar 2016-
cı ildə ANSPressdən götürülüb: 
http://www.anspress.com/index.php?a=2&lng=az&nid=56832 

Axar.az Xəbər Portalı (9 Dekabr, 2013-cü il). AzərEnerji niyə borc içində 
üzür? 18 yanvar 2016-cı ildə Axar.az Xəbər Portalından götürülüb: 
http://axar.az/news/3703 

Mediaforum News (19 Dekabr, 2010-cu il). Prezident Əhalinin Təbii Qazdan 
İstifadəsi Üzrə Yaranmiş Borclarinin Silinməsinə Fərman Verdi. 18 yanvar 
2016-cı ildə MediaForum Xəbər Portalından 
götürülüb:http://www.mediaforum.az/az/2009/12/29/PREZ%C4%B0DENT-
%C6%8FHAL%C4%B0N%C4%B0N-T%C6%8FB%C4%B0%C4%B0-
QAZDAN-%C4%B0ST%C4%B0FAD%C6%8FS%C4%B0-
%C3%9CZR%C6%8F-064623177c.html 

Müsavat Qəzeti (19 Avqust 2010-cu il). "Əhalinin də Enerji Borcları 
Silinməlidir". 18 yanvar 2016-cı ildə Müsavat Qəzetindən 
götürülüb:http://musavat.com/news/iqtisadiyyat/ehalinin-de-enerji-borclari-
silinmelidir_83123.html?welcome=1 

Qafqazinfo News (24 Yanvar, 2014-cü il). Milyonlar xərclənir, yenə borcları 
var. 18 yanvar 2016-cı ildə Qafqazinfo-dan götürülüb: 
http://www.qafqazinfo.az/musahibe-17/milyonlar-xerclenir-yene-borclari-var-
68027 

Report İnformasiya Agentliyi (27 Aprel, 2015-ci il). "Azərsu" və 
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2. “Azəriqaz” İB-nə büdcə transferləri 

Subsidiyanın Kateqoriyası Qrantlar və digər birbaşa ödəmələr 

Stimullaşdırılan Fəaliyyət “Azəriqaz” IB-nə əməliyyatları onun itkilərini kompensasiya etməklə 
dəstəklənir 

Subsidiyanın Adı “Azəriqaz” İB-nə büdcə transferləri 

Qanunvericilik Milli 

Qanunvericilik/Dəstəkləyən 
Təşkilat 

- Prezidentin Fərmanları 

- Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi qərarlar 

Subsidiyanın siyasət 
məqsəd(lər)i 

Qaz, isitmə və elektrik enerjisi istehlakı ilə əlaqədar sosial problemlərin həll 
edilməsi 

Subsidiyanın Son 
Resipient(lər)i 

“Azəriqaz” İB 

Müddət 1991-ci ildən indiki zamana qədər, müstəqillikdən sonra 

Arxa məlumat AzəriQaz dövlət mülkiyyətində təbii qaz inhisarçı müəssisəsidir. Sovet 
İttifaqının süqutundan sonra ölkənin elektrik enerjisi sektoruna səmərəli 
büdcə dəstəyi yaratmaq üçün bir neçə islahatlar həyata keçirilmişdir. Ölkədə 
qaz sayğaclarının kütləvi quraşdırılması nəticəsində ölkədə təbii qaz istifadəsi 
azalmışdır - əhali elektrik enerjisinin istehlakı ilə bağlı narahat olmağa 
başlamışdılar. Bu addımların məqsədi sektorda xərclərin səmərəliliyini 
artırmaq idi.  

Lakin xidmətlər qarşılığında ödəmələrin yerinə yetirilməməsi səbəbindən, 
AzəriQaz borcları toplanır və dövlət büdcəsi qarşısındakı vergi öhdəliklərini 
yerinə yetirməyə qabil olur. AzəriQazın maliyyə itkiləri dövlət büdcəsindən 
ödənilir (subsidiyalaşdırılır). 

Subsidiyanın təyin 
olunmuş Məbləği İctimai mənbələrdə əlçatan deyil.  

Məlumat mənbələri Rəsmi Sənədlər: 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti (9 Avqust, 2010-cu il).  

The Cabinet of Ministers of Azerbaijan Republic (2010, August 9). Təbii qaz 
və neft məhsullarının topdansatış qaydasında alınması üzrə əsas enerji 
istehlakçılarının kreditor borclarının tənzimlənməsi barədə. 18 Yanvar 
2016-cı il tarixində Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetindən əldə 
edilmişdir: http://cabmin.gov.az/?/az/pressreliz/view/351/ 

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi (29 Dekabr, 2009-cu il).Əhalinin 
təbii qazdan istifadəsi üzrə yaranmış borclarının silinməsi tədbirləri barədə. 
18 Yanvar 2016-cı il tarixində Ədliyyə Nazirliyinin Normativ-Hüquqi Aktlar 
üzrə Vahid Elektronik Verilənlər Bazasından əldə edilmişdir: http://www.e-
qanun.az/framework/18961 

Mətbuat Hesabatları: 

Axar.az Xəbər Portalı (9 Dekabr, 2013-cü il). AzərEnerji niyə borc içində 
üzür? 18 yanvar 2016-cı ildə Axar.az Xəbər Portalından götürülüb: 
http://axar.az/news/3703 

Mediaforum News (19 Dekabr, 2010-cu il). Prezident Əhalinin Təbii Qazdan 

http://cabmin.gov.az/?/az/pressreliz/view/351/
http://www.e-qanun.az/framework/18961
http://www.e-qanun.az/framework/18961
http://axar.az/news/3703
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İstifadəsi Üzrə Yaranmiş Borclarinin Silinməsinə Fərman Verdi. 18 yanvar 
2016-cı ildə MediaForum Xəbər Portalından 
götürülüb:http://www.mediaforum.az/az/2009/12/29/PREZ%C4%B0DENT-
%C6%8FHAL%C4%B0N%C4%B0N-T%C6%8FB%C4%B0%C4%B0-
QAZDAN-%C4%B0ST%C4%B0FAD%C6%8FS%C4%B0-
%C3%9CZR%C6%8F-064623177c.html 

Müsavat Qəzeti (19 Avqust 2010-cu il). "Əhalinin də Enerji Borcları 
Silinməlidir". 18 yanvar 2016-cı ildə Müsavat Qəzetindən 
götürülüb:http://musavat.com/news/iqtisadiyyat/ehalinin-de-enerji-borclari-
silinmelidir_83123.html?welcome=1 

Qafqazinfo News (24 Yanvar, 2014-cü il). Milyonlar xərclənir, yenə borcları 
var. 18 yanvar 2016-cı ildə Qafqazinfo-dan götürülüb: 
http://www.qafqazinfo.az/musahibe-17/milyonlar-xerclenir-yene-borclari-var-
68027 

Report İnformasiya Agentliyi (27 Aprel, 2015-ci il). "Azərsu" və 
"Azərenerji"nin vergi borcu yaranıb. 18 yanvar 2016-cı ildə Report 
İnformasiya Agentliyindən götürülüb: http://report.az/i-nfrastruktur/azersu-
ve-azerenerji-nin-vergi-borcu-yaranib/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mediaforum.az/az/2009/12/29/PREZ%C4%B0DENT-%C6%8FHAL%C4%B0N%C4%B0N-T%C6%8FB%C4%B0%C4%B0-QAZDAN-%C4%B0ST%C4%B0FAD%C6%8FS%C4%B0-%C3%9CZR%C6%8F-064623177c.html
http://www.mediaforum.az/az/2009/12/29/PREZ%C4%B0DENT-%C6%8FHAL%C4%B0N%C4%B0N-T%C6%8FB%C4%B0%C4%B0-QAZDAN-%C4%B0ST%C4%B0FAD%C6%8FS%C4%B0-%C3%9CZR%C6%8F-064623177c.html
http://www.mediaforum.az/az/2009/12/29/PREZ%C4%B0DENT-%C6%8FHAL%C4%B0N%C4%B0N-T%C6%8FB%C4%B0%C4%B0-QAZDAN-%C4%B0ST%C4%B0FAD%C6%8FS%C4%B0-%C3%9CZR%C6%8F-064623177c.html
http://www.mediaforum.az/az/2009/12/29/PREZ%C4%B0DENT-%C6%8FHAL%C4%B0N%C4%B0N-T%C6%8FB%C4%B0%C4%B0-QAZDAN-%C4%B0ST%C4%B0FAD%C6%8FS%C4%B0-%C3%9CZR%C6%8F-064623177c.html
http://musavat.com/news/iqtisadiyyat/ehalinin-de-enerji-borclari-silinmelidir_83123.html?welcome=1
http://musavat.com/news/iqtisadiyyat/ehalinin-de-enerji-borclari-silinmelidir_83123.html?welcome=1
http://www.qafqazinfo.az/musahibe-17/milyonlar-xerclenir-yene-borclari-var-68027
http://www.qafqazinfo.az/musahibe-17/milyonlar-xerclenir-yene-borclari-var-68027
http://report.az/i-nfrastruktur/azersu-ve-azerenerji-nin-vergi-borcu-yaranib/
http://report.az/i-nfrastruktur/azersu-ve-azerenerji-nin-vergi-borcu-yaranib/
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3.  “Azəristiliktəchizat” ASC-yə büdcə transferləri 

Subsidiyanın Kateqoriyası Qrantlar və digər birbaşa ödəmələr 

Stimullaşdırılan Fəaliyyət “Azəristiliktəchizat” ASC-nin əməliyyatları onun itkilərini kompensasiya 
etməklə dəstəklənir 

Subsidiyanın Adı “Azəristiliktəchizat” ASC-yə büdcə transferləri 

Qanunvericilik Milli 

Qanunvericilik/Dəstəkləyən 
Təşkilat 

- Prezidentin Fərmanları 

- Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi qərarlar 

Subsidiyanın siyasət 
məqsəd(lər)i 

İstilik istehlakı ilə əlaqədar sosial problemlərin həll edilməsi 

Subsidiyanın Son 
Resipient(lər)i 

“Azəristiliktəchizat” ASC 

Müddət 1991-ci ildən indiki zamana qədər, müstəqillikdən sonra 

Arxa məlumat AzərİstilikTəchizat dövlət mülkiyyətində olan mərkəzi istilik şirkətidir, 
əhalinin kiçik bir hissəsini qış aylarında istiliklə təmin edir. Bu 
subsidiyaların ümumi enerhji subsidiyalarındakı payı çox kiçikdir.  

Lakin mətbuat hesabatlarına əsasən, AzərİstilikTəchizatın AzəriQaza olan 
borcu səbəbindən, bu müəssisənin fəaliyyəti ilə bağlı problemlər 
olmuşdur. . 

Subsidiyanın təyin 
olunmuş Məbləği 

2015-ci ildə bu subsidiyaların həcmi 43 milyon AZN (40.76 milyon ABŞ 
dolları – 1.05 DOL/AZN məzənnədə)  

Məlumat mənbələri Mətbuat Hesabatları: 

1News.az (19 Noyabr, 2015-ci il). Bakılıların Mənzillərinə Istilik 
Verilməsi Tarixi Elan Olundu. 18 yanvar 2016-cı ildə 1News.az Xəbər 
Portalından götürülüb: 
http://www.1news.az/society/20151119040452735.html 

1News.az (2015, November 20). Bakıda evlərin İsidilməsinə Başlayan 
Qazanxanaların Sayı Açıqlanıb. 18 yanvar 2016-cı ildə 1News.az Xəbər 
Portalından 
götürülüb:http://www.1news.az/society/20151120021718602.html 

Oxu.az (28 Noyabr, 2015-ci il). Bakıda Evlər Niyə Qızdırılmır - 
SƏBƏBLƏR. Retrieved 18 yanvar 2016-cı ildə 
götürülüb:http://ru.oxu.az/society/102636 

 
  

http://www.1news.az/society/20151119040452735.html
http://www.1news.az/society/20151120021718602.html
http://ru.oxu.az/society/102636
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4. Tənzimlənən təbii qaz qiymətləri 
 

Subsidiyanın Kateqoriyası Induced transfers  

Stimullaşdırılan Fəaliyyət Elektrik enerjisi və istiliyin generasiyası daxil olmaqla, təbii qaz istehlakı 

Subsidiyanın Adı Tənzimlənən təbii qaz qiymətləri 

Qanunvericilik Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası 

Qanunvericilik/Dəstəkləyən 
Təşkilat 

- Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası tərəfindən qəbul 
olunan qərarlar (İqtisadiyyat və Sənaye, Maliyyə, Vergilər, Ədliyyə, 
Energetika, Nəqliyyat, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları, Kənd 
Təsərrüfatı, Səhiyyə, Təhsil, Əmək və Əhalinin Sosial müdafiəsi 
Nazirlikləri, Gömrük Komitəsi və Dövlət Şəhərsalma və Memarlıq 
Komitəsi nümayəndələrindən formalaşıb) 

Subsidiyanın siyasət 
məqsəd(lər)i 

Təbii qaz, elektrik enerjisi və istiliyin istehlakı ilə əlaqədar sosial 
problemlərin həll edilməsi, həmçinin bir sıra enerji-tutumlu sənaye sahələri 
üçün təbii qazın təmin edilməsi 

Subsidiyanın Son 
Resipient(lər)i 

Təbii qaz istehlakçıları 

Müddət 1991-ci ildən indiki zamana qədər, müstəqillikdən sonra 

Arxa məlumat Azərbaycan Respublikasının Tarif Şurasının strukturu Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 26 Dekabr 2005-ci il tarixli 341 nömrəli 
Fərmanı ilə təsdiqlənmişdir. Əhalinin ictimai problemlərini nəzərə almaq 
üçün, müstəqillik qazanıldığı dövrdən bəri elektrik enerjisi qiymətləri 
Nazirlər Kabineti tərəfindən tənzimlənmişdir. 2005-ci ildən bəri qiymət 
tənzimlənməsi Tarif Şurasının səlahiyyətindədir.  

Subsidiyanın təyin 
olunmuş məbləği İctimai mənbələrdə əlçatan deyil 

Məlumat mənbələri - Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası(2007). Azərbaycan 
Respublikasının Tarif Şurasının Tarixi. 8 yanvar 2016-cı ildə 
götürülüb:http://www.tariffcouncil.gov.az/?/en/content/44/ 

- Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası(n.d.). Təbii Qazın 
topdan və pərakəndə satış Tarifləri. 8 yanvar 2016-cı ildə 
götürülüb:http://www.tariffcouncil.gov.az/?/az/content/66/ 

- Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi (31 yanvar, 2002-ci 
il). Tarif (qiymət) Şurasının yaradılması haqqında. 8 yanvar 2016-cı ildə 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsindən götürülüb: 
http://customs.gov.az/az/nkq17.html 

 
 

  

http://www.tariffcouncil.gov.az/?/en/content/44/
http://www.tariffcouncil.gov.az/?/az/content/66/
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5. Tənzimlənən elektrik enerjisi qiymətləri 

Subsidiyanın Kateqoriyası Tənzimlənən transferlər 

Stimullaşdırılan Fəaliyyət Elektrik Enerjisi istehlakı 

Subsidiyanın Adı Tənzimlənən elektrik enerjisi qiymətləri 

Qanunvericilik Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası 

Qanunvericilik/Dəstəkləyən 
Təşkilat 

- Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası tərəfindən qəbul 
olunan qərarlar (İqtisadiyyat və Sənaye, Maliyyə, Vergilər, Ədliyyə, 
Energetika, Nəqliyyat, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları, Kənd 
Təsərrüfatı, Səhiyyə, Təhsil, Əmək və Əhalinin Sosial müdafiəsi 
Nazirlikləri, Gömrük Komitəsi və Dövlət Şəhərsalma və Memarlıq 
Komitəsi nümayəndələrindən formalaşıb) 

Subsidiyanın siyasət 
məqsəd(lər)i 

Elektrik enerjisi istehlakı ilə əlaqədar sosial problemlərin həll edilməsi 

Subsidiyanın Son 
Resipient(lər)i 

Elektrik Enerjisi istehlakçıları 

Müddət 1991-ci ildən indiki zamana qədər, müstəqillikdən sonra 

Arxa məlumat Azərbaycan Respublikasının Tarif Şurasının strukturu Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 26 Dekabr 2005-ci il tarixli 341 nömrəli 
Fərmanı ilə təsdiqlənmişdir. Əhalinin ictimai problemlərini nəzərə almaq 
üçün, müstəqillik qazanıldığı dövrdən bəri elektrik enerjisi qiymətləri 
Nazirlər Kabineti tərəfindən tənzimlənmişdir. 2005-ci ildən bəri qiymət 
tənzimlənməsi Tarif Şurasının səlahiyyətindədir.  

Son iyirmi il ərzində elektrik enerjisi qiymətləri yalnız bir dəfə 
uyğunlaşdırılıb. Xüsusilə, elektrik enerjisi tarifləri hər kilovatt üçün 2007-ci 
ildə 0.024 ABŞ dollarından 0.075 ABŞ dollarına yüksəlmişdir ki, bu da 
təkmilləşdirilmiş ölçə və yığım təcrübəsi ilə bərabər sektor gəlirlərini 
artırmışdır (FITCHNER, 2015). Bir dəfə olmasına baxmayaraq, bu tariff 
artımı istehlakçılar tərəfindən enerji tələbata nəzarət sahəsində 
müvəffəqiyyətli olmuşdur. Belə ki, ev təsərrüfatları tərəfindən elektrik 
enerjisi istehlakı 2006-cı ildəki 1 200 ktoe-dən 495 ktoe-yə düşərək, 58% 
azalma göstərmişdir. 2016-cı ilin əvvəlinə olan məlumata görə, istehlak 
səviyyəsi hələ də 2007-ci ilin islahat öncəsi səviyyəsindən aşağıdadır.  

2007-ci ildə təyin olunmuş tariff dərəcələri 2016-cı ilin yaz aylarına qədər 
qüvədə olmuşdur, bu müddətdə ev təsərrüfatları üçün enerji istehlak 
xərcləri 0.07 AZN/kVt-saat-a qalxmışdır. Azərbaycan manatının dəyər 
itirməsi səbəbindən, istehlakçı elektrik tarifləri indi dollar ifadəsində 2007-
ci il səviyyəsindən daha ucuzdur (2015-ci il 1.028 AZN/USD orta illik 
məzənnəsi ilə 0.068 ABŞ dolları/kVt-saat). 

Subsidiyanın təyin 
olunmuş məbləği İctimai mənbələrdə əlçatan deyil 

Məlumat mənbələri - Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası (2007). Azərbaycan 
Respublikasının Tarif Şurasının Tarixi. 8 yanvar 2016-cı ildə 
götürülüb:http://www.tariffcouncil.gov.az/?/en/content/44/ 

- Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası (n.d.). Təbii Qazın 
topdan və pərakəndə satış Tarifləri. 8 yanvar 2016-cı ildə 
götürülüb:http://www.tariffcouncil.gov.az/?/az/content/66/ 

- Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi (31 yanvar, 2002-ci 
il). Tarif (qiymət) Şurasının yaradılması haqqında. 8 yanvar 2016-cı ildə 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsindən götürülüb: 
http://customs.gov.az/az/nkq17.html 

http://www.tariffcouncil.gov.az/?/en/content/44/
http://www.tariffcouncil.gov.az/?/az/content/66/
http://customs.gov.az/az/nkq17.html
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Aİ-nin Şərq Tərəfdaşlığı Ölkələrində Enerji Subsidiyaları İnventarı: Azərbaycan

Bu araşdırma Azərbaycandakı enerji subsidiyaları haqqında olub, Aİ-nin Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrini əhatə 

edən regional analizin bir hissəsidir. Layihə çərçivəsində Azərbaycanla yanaşı, Ermənistan, Belarus, Gürcüstan, 

Moldova Respublikası və Ukraynaya dair araşdırmalar aparılıb. Bu araşdırmalar zamanı İqtisadi Əməkdaşlıq 

və İnkişaf Təşkilatının (İƏİT) metodologiyasından istifadə olunub. Bu metodologiyadan İƏİT-ə üzv olan 35 

ölkə və bir neçə G20 ölkələrində (Braziliya, Çin, Hindistan, İndoneziya, Rusiya Federasiyası və Cənubi 

Afrika) hökumətlərin mineral əsaslı yanacaqların istifadəsi və istehsalına ayırdığı dəstəyi müəyyən etmək və 

qiymətləndirmək üçün istifadə olunub. 

Bu araşdırma daş kömür, neft və müvafiq neft-yanacaq növləri, təbii qaz və mineral yanacaqlar əsasında istehsal 

edilmiş istilik və elektrik enerjisi sahələrinə ayrılan subsidiyaları əhatə edir. Araşdırma ictimaiyyətə açıq olan 

müxtəlif mənbələrdən əldə edilən informasiyalar əsasında hazırlanıb, Azərbaycanda enerji subsidiyalarının 

dəyişən və mürəkkəbləşən landşaftını, mexanizmlərini və mövcud vəziyyətinin icmalını əks etdirir.

Əlavə məlumat üçün

www.green-economies-eap.org

Ms. Nelly Petkova (OECD): Nelly.PETKOVA@oecd.org

Foto
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