“AZƏRİQAZ” İSTEHSALAT BİRLİYİ DÖVLƏT NEFT
ŞİRKƏTİNİN KÖLGƏSİNDƏ
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GİRİŞ
Azюrbaycan dövlюt maliyyюsi vю dövlюt şirkюtlюri arasında sюrhюd olduqca kövrюkdir.
Bu qeyri-müюyyюnlikdюn istifadю edюrюk iri inhisarçı dövlюt şirkюtlюri dövlюt
maliyyюsinю özünün ümid yeri kimi baxır, korporativ statuslarını möhkюmlюndirmюk
юvюzinю dövlюt maliyю imkanlarından yararlanmağa üstünlük verirlюr. Acınacaqlı hal
odur ki, 28 illik post-sovet bazar münasibюtlюrinin qurulduğu ölkюdю dövlюt
şirkюtlюrinin dövlюt maliyюsindюn asılılığı azalmaq юvюzinю ilbюil artmaqda davam
edir.

http://sai.gov.az/upload/files/2019-REY_%C4%B0CRA.pdf

Yaranmış vюziyyюtin юsas sюbюblюri dövlюt maliyyюsinin idarюetmюsi ilю bağlı tюkmil
qaydaların olmaması, dövlюt şirkюtlюrinin korporativ statusunun zюifliyi, habelю tюbii
inhisarçı dövlюt şirkюtlюrinin oliqarxik idarюetmю üsuludur.
Dövlюt şirkюtlюrinin büdcю üzюrindю hegemonluğu son nюticюdю ölkюdю sahibkarlıq
vю biznes mühitinin zюiflюmюsi ilю nюticюlюnir. Belю ki, onsuz da юlverişsiz, qeyri
rюqabюt şюraitindю fюaliyyюt göstюrюn özюl sahibkarlıq dolayısı ilю iri dövlюt
şirkюtlюrinin inhisarı altına düşmюyю mюcbur edilir. Böyük nüfuza malik dövlюt
şirkюtlюri özlюrinin юlahiddю statuslarından sui istifadю edюrюk digюr özюl biznesi dю öz
çюtiri altına salır vю bundan юlavю gюlir юldю etmюk istюyir. Misal kimi SOCAR- ın
cюnub bölgюsindю çay vю çюltik biznesini himayю etmюsini göstюrmюk olar.
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Bütün adı çюkilюn sahюlюrdю
problemin başlanğıcı yaxşı idarюçiliyin tюmюl
prinsipinin pozulmasından, idarюçilik vю kommersiya funksiyalarının bir qurumda
cюmlюnmюsindюn keçir. Mюhz bu prinsipin pozulması sюbюbindюn yuxarıda sadalanan
sahюlюrin inhisarçıları keyfiyyюtli mюhsul vю xidmюt tюklif edib, daha çox gюlir юldю
etmюk yox, dövlюt büdcюsindюn mümkün qюdюr çox vюsait юldю etmюk mюqsюdilю
çalışırlar. Vю bu mюqsюdlю dю fюaliyyюtlюrini gюlirli etmюk yox, zюrюrlю işlюyюn kimi
nümayiş etdirirlюr ki, növbюti ildю dövlюt büdcюsindюn daha çox vюsait юldю edю
bilsinlюr. Paralel olaraq vaxtaşırı reallaşdırılan iri dövlюt investisiya layihюlюri dövlюt
büdcюsinin hesabına, daxili vюsait kifayюt etmюdikdю isю, beynюlxalq kreditlюri cюlb
etmюklю hюyata keçirirlюr ki, bu da son anda dövlюt büdcюsinin üzюrinю düşюn xarici
öhdюlikdir.
Belю şюraitdю özюl sahibkarlığı inkişaf etdirmюk xeyli çюtinlюşir. İlk növbюdю rasional
iqtisadi sistemin tюmюl ‚xюrc–fayda‛ prinsipi pozulur, юvюzindю plan iqtisadiyyatının
vюsait ayrılması (allocation) yanaşması ön plana çюkilir. Paralel olaraq dövlюt
büdcюsinin neft gюlirlюrindюn asılılığı artır, çünki qeyri-neft sektoru belю şюraitdю
güclюnю bilmir, юn yaxşı halda mюşğulluq problemini qismюn hюll edir ki, o da adюtюn
müvюqqюti xarakter daşıyır. Belюliklю, nюticюdю çıxış yolu olmayan halqa (vicious
circle) alınır: hökumюt vюsait çatışmazlığından (xüsusilю neft qiymюtlюri aşağı olanda)
gileylюnir, sahibkarlıq vю özюl biznes isю motivasiya olmadığından inkişaf etmir.
Tюbii, sahibkarlıq vю bazar iqtisadiyyatı yolunda maneюlюr yalnız dövlюt
şirkюtlюrinin büdcюdю izafi yükündюn ibarюt deyil. Amma mюhz bu problemin hюlli
sahibkarlığın inkişafına real töhvю verю bilюr, davamlı iqtisadi inkişafın bünövrюsinin
qurulmasında müstюsna rol oynayardı.

“AZƏRİQAZ” İSTEHSALAT BİRLİYİ
Azюriqaz hazırda SOCAR-ın nюzdindю istehsalat birliyi statusunda fюaliyyюt göstюrir.
1996-cı ildю «Аzюriqаz» Qаpаlı Sюhmdаr Cюmiyyюti yаrаdılmış, 2009-cu ilin iyul
аyındа Аzюrbаycаn Rеspublikаsı Prеzidеntinin nеft vю qаz sюnаyеsinin idаrюеtmю
mехаnizmlюrinin tюkmillюşdirilmюsi hаqqındа Sюrюncаmı ilю «Аzюriqаz» Qаpаlı
Sюhmdаr Cюmiyyюti yеnidюn tюşkil оlunаrаq АRDNŞ-nin tюrkibinю vеrilmiş vю halhazırda SOCAR-ın tюrkibindю öz fюаliyyюtini «Аzюriqаz» İstеhsаlаt Birliyi kimi dаvаm
еtdirir. 1
Azюriqaz İstehsalat Birliyi (İB) Azюrbaycan Respublikası юrazisindю tюbii qazı
tюchizat nöqtюlюrindюn qюbul edюrюk, paylanması vю satışını hюyata keçirir.
«Azюriqаz» qazın istеhsаlı, еmаlı, sахlаnmаsı, nюqli, pаylаnmаsı, hюmçinin sюnаyе vю
istеhlаkçı qurğulаrının tikintisi, istifаdюsi, nюzаrюti, sınаğı vю sеrtifikаtlаşdırılmаsı,
istеhsаlçılаr, pаylаyıcılаr, istеhlаkçılаr vю qаz аnbаrlаrı аrаsındа, idхаl-iхrаc vю trаnzit
mюqsюdilю qаzın bоru kюmюrlюri vаsitюsilю uzаq mюsаfюlюrю ötürülmюsi vю s. üzrю
fюаliyyюt göstюrir. 2
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‚Azюriqaz‛ İstehsalat Birliyinin missiyası Azюrbaycan Respublikası юrazisindю qaz
şюbюkюsinin tюhlükюsiz istismarını tюmin etmюk, юtraf mühitю ziyan vurmamaq, tюbii
qazdan istifadю edюn bütün istehlakçıları fasilюsiz,keyfiyyюtli vю tюhlükюsiz qaydada
tюbii qazla tюchiz etmюklю müştюri mюmnuniyyюtinю nail olmaqdan ibarюtdir.3
‚Azюriqaz‛ bir neçю sюbюbdюn önюmli rola malik olan dövlюt şirkюtidir:
1)
Azюrbaycanda tюbii qaz istehsalı, xam nefti sıxışdıraraq, tюdricюn
юn юsas vю perspektiv enerji növunю çevrilmюkdюdir.
2)
Yaxın perspektivdю Azюrbaycanın dünya bazarına юn stabil vю
perspektivli mюhsulu tюbii qaz olacağı gözlюnilir.
3)
Daxili bazarda istehlak, istilik sisteminin tюminatı, habelю elektrik
enerjisi istehsalı юsasюn tюbii qaz üzюrindю qurulur.
4)
Bütün bunlara rюğmюn ‚Azюriqaz‛ müstюqil qurum kimi deyil,
SOCAR-ın tюrkibindю istehsalat birliyi statusunda fюaliyyюt göstюrir.
Yuxarıda deyilюnlюr onu demюyю юsas verir ki, ölkюnin tюbii qaz sюnayesi hюm ixrac
potensialı baxımından, hюm dю nюqletmю vю daxili bazarda qaz tюchizatı baxımından,
mühüm юhюmiyyюtю malik bir sahю olmasına baxmayaraq, юlahiddю bir qurum kimi
deyil, Dövlюt Neft Şirkюti tюrkibindю idarюçilik mюsюlюsi ciddi suallar doğurur vю
юlahiddю araşdırılma tюlюb edir.

QANUNVERİCİ BAZA
"Azюriqaz" İstehsalat Birliyi Azюrbaycan Respublikası Prezidentinin 01 iyul 2009-cu il
tarixli 366 nömrюli "Neft vю qaz sюnayesindю idarюetmю mexanizmlюrinin
tюkmillюşdirilmюsi haqqında" Sюrюncamı ilю "Azюriqaz" Qapalı Sюhmdar Cюmiyyюtinin
maddi texniki bazasında yaradılmışdır4.
‚Azюriqaz‛ öz fюaliyyюtindю SOCAR-ın Nizamnamюsini юsas tutur.
Azюrbaycan Respublikası Dövlюt Neft Şirkюtinin Nizamnamюsi 18 sentyabr 2004-cü il
tarixli, 127 nömrюli fюrmana юsasюn dюyişikliklюrlю Azюrbaycan Respublikası
Prezidentinin 2003-cü il 24 yanvar tarixli, 844 nömrюli Fюrmanı ilю tюsdiq edilmişdir.
Nizamnamюyю юsasюn Şirkюtin юsas mюqsюdi Azюrbaycan respublikası юrazisindю,
quru vю dюniz sahюlюri dю daxil olmaqla, neft vю qaz yataqlarının axtarışının,
kюşfiyyatının, hazırlanmasının, işlюnmюsinin. Neftin, qazın, kondensatın vю onlardan
alınan mюhsulların nюql etmюsinin. Emalının vю satışının, istehlakçıların müvafiq
enerji daşıyıcılarına olan tюlюbatının sabit vю dayanıqlı ödюnilmюsinin, digюr işlюrin vю
xidmюtlюrin hюyata keçirilmюsindюn vю gюlir юldю etmюsindюn ibarюtdir,
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Qüvvюvю olan digюr vacib qanunverici baza hюlю 1998-ci ildю qюbul edilmiş № 513-IQ
saylı ‚Qaz tюchizatı haqqında‛ qanundur ki, ona sonralar xeyli dюyişikliklюr edilib5.
Qanunda qaz qurğularının tikintisi, qurulması vю istismarı üzrю tюlюblюr, qazın
istehsalı, emalı vю qaz konteynerlюri ilю юlaqюdar fюaliyyюt, energetika müqavilюlюri,
qazın nюql edilmюsi, paylanması vю saxlanılması, habelю tюhlükюsizlik, insanların
sağlamlığının vю юtraf mühitin qorunması tюdbirlюri юksini tapıb.
Amma bir çox mütюxюssislюrin qeyd etdiyi kimi, qanun xeyli köhnюlib vю bu günün
tюlюblюrinю cavab vermir.6 Xüsusilю tюbii qazın istifadюsi ilю bağlı istehlakçı ilю İB
arasında münasibюtlюr olduqca yayğın vю qeyri-müюyyюndir. Bundan hюm
istehlakçılar (qaz borularına vю sayğaca qanunsuz müdaxilюlюr), hюm dю İB özü sui
istifadю edir. Nюticюdю uçot vю hesabatlılıq prinsiplюri pozulur, korrupsiyanın isю
miqyası artır.
Azюrbaycan Respublikası Prezidentinin 29 may 2019-cu il 1209 nömrюli qюrarı ilю
‚Azюrbaycan Respublikasının energetika sektorunda islahatların sürюtlюndirilmюsi
hqqında‛ sюrюncamı mюhz bu problemlюrin hюllinю yönюlib. Amma, 1 ildюn çox vaxt
keçmюsinю baxmayaraq, hюlю ki, bu istiqamюtdю reall irюlilюyişlюr görünmür.
Sюrюncamda xüsusi olaraq qeyd edilir ki, ‚Qaz tюchizatı haqqında‛ Azюrbaycan
Respublikası qanunlarının yeni layihюlюrini hazırlayıb on iki ay müddюtindю
Azюrbaycan Respublikasının Prezidentinю tюqdim etsin ‛7
Eyni zamanda, iri dövlюt müюssisюlюrindю maliyyю vю biznes fюaliyyюtindю şюffaflıq
vю sюmюrюliliyin güclюndirilmюsi üzrю Tюdbirlюr Planı‛-nın tюsdiq edilmюsi haqqında
Nazirlюr Kabinetinin Sюrюncamına юsasюn (#636s, 1 dekabr 2016-cı il) 10-dan çox iri
dövlюt müюssisюlюrinin gюlirlюr vю xюrclюr smetaları hazırlanmalı, tюsdiq edilmюli vю
icrası üzrю monitorinq aparılmalı idi. Siyahı Dövlюt Neft Şirkюti ilю başlayır. Planda
smeta tюrtibinin detallı qaydaları vю onun monitorinqi yer tutur. Amma qeyd edilюn
planın icrasının sonrakı taleyi haqqında mюlumat yoxdur. 8

İDARƏETMƏ
‚Azюriqaz‛–ın idarюetmюsi, yuxarıda qeyd edildiyi kimi, SOCAR-ın tюrkibindю hюyata
keçirilir. Şirkюtin 2018-ci ili юhatю edюn illik hesabatında SOCAR-ın strukturunda tюbii
qazla bağlı ayrca qaz ixracı idarюsi, Neftqazelmtюdqiqatlayihю instiutu, Azюriqaz İB,
‚Qaz emalı’ zavodu, ‚Neftqaztikinti‛ tresti mövcuddur.9

ŞURA
SOCAR-ın Şurası Şirkюtin prezidenti yanında fюaliyyюt göstюrюn mюşvюrюtçi
orqandır. Şirkюtin Şurasının iclaslarına Şirkюtin prezidenti sюdrlik edir. Şirkюtin
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Şurasının tюrkibinю Şirkюtin vitse-prezidentlюri vю Şirkюtin prezidenti tюrюfindюn tюyin
olunmuş Şirkюtin digюr vюzifюli şюxslюri daxildir.
Şirkюtin Şurasının iclası ayda bir dюfюdюn az olmayaraq keçirilir. Şirkюtin Şurasının
növbюdюnkюnar iclası Şirkюtin prezidenti tюrюfindюn çağırılır. Şirkюtin Şurasının
iclasları onun tюrkibinю daxil olan şюxslюrin yarıdan çoxu iştirak etdikdю
sюlahiyyюtlidir. Şirkюtin Şurasının qюrarları açıq sюsvermю yolu ilю adi sюs çoxluğu ilю
qюbul olunur. Sюslюr bюrabюr bölündükdю Şirkюtin prezidentinin (Şirkюtin prezidenti
olmadıqda-Şirkюtin birinci vitse-prezidentinin) sюsi hюlledicidir.
Şirkюtin Şurasının iclasında aşağıdakı mюsюlюlюr müzakirю oluna bilюr: Şirkюtin
tюrkibinю daxil olan müюssisюlюrin fюaliyyюtinю dair illik iş proqramları vю onların
yerinю yetirilmюsi haqqında hesabatlar; Şirkюtin mюrkюzlюşdirilmiş fondlarının
yaradılması vю istifadю olunması qaydaları; Şirkюtin tюrkibinю daxil olan müюssisюlюrin
qarşılıqlı münasibюtlюrinin, mюhsul, xidmюt vю işlюrin hesablama qiymюtlюri; Şirkюtin
tюrkibinю daxil olan müюssisюlюrin istehsal vю tюsюrrüfat funksiyalarının tam vю ya
qismюn
mюrkюzlюşdirilmюsi;
Şirkюtin
xarici
şirkюtlюrlю
birgю
işinin
mюqsюdюuyğunluluğu; Şirkюtin tюrkibinю daxil olan müюssisюlюr arasındakı
münasibюtlюrdю yaranan mübahisюlюr; Şirkюtin fюaliyyюtinю aid olan digюr mюsюlюlюr. 10
Maraqlıdır ki, Azюrbaycan Respublikası Mülki Mюcюllюsinin 107-7 maddюsindю
(sюhmdar cюmiyyюtinin direktorlar şurası (müşahidю şurası)) qeyd edilib ki,
‚Direktorlar şurasının (müşahidю şurasının) üzvlüyünю, nizamnamюdю başqa hal
nюzюrdю tutulmamışdırsa, cюmiyyюtin sюhmdarı olmayan şюxs dю seçilю bilюr.
Cюmiyyюtin icra orqanlarının üzvlюri (tюkbaşçı icra orqanı) direktorlar şurasına
(müşahidю şurasına) üzv seçilю bilmюz.‛11
Amma kolliziya ondan ibarюtdir ki, SOCAR-ın dövlюt müюssisюsi kimi statusu
qanunvericilikdю
aydın юksini tapmayıb vю hюlю dю müzakirю predmetidir.
Mütюxюssislюr onu xüsusi statusa malik qurum kimi dюyюrlюndirirlюr. Bu qeyrimüюyyюnliyin başqa bir tюzahürü şirkюtin sahibliyinin hansı dövlюt agentliyinю
mюxsus olmasının da heç bir sюnюddю юksini tapmamasıdır.
Vю, nюhayюt, Şuranın mövcud mühitdю korporativ idarюetmю prinsiplюrinю uyğun
tюşkili belю, onun öz funksiyasını tam yerinю yetirmюk anlamına gюlmir. Belю ki,
institusional çюrçivюnin kövrюk olduğu şюraitdю özü-özlüyündю Şuranın (İH)
mövcudluğu hюlю idarюetmюnin cavabdehliyi, mюsuliyyюtliyi vю nюhayюt
sюlahiyyюtlюrin bölgüsünün praktikada юksini tapmasına dюlalюt etmir. Misal üçün bir
neçю il öncю ölkюnin siyas-iqtisadi hюyatında böyük rezonans yaratmış Beynюlxalq
Bank olayını göstюrmюk olar. Dünya Bankının dю tюsdiqlюdiyi müvafiq hesabatda
göstюrildiyi kimi, Beynюlxalq Bank mюhdud saydan sюhmdar cюmiyyюtlюrdюn biri idi
ki, onun müşahidю şurası mövcud idi.12 Amma nюticюdю bankın milyardlarla manat
tюminatsız kreditlюrin vermюsi, son nюticюdю bankrot olması onu göstюrdi ki, şura
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lazım olan anda öz funksiyasını yerinю yetirю bilmюdi. Bankın icraedici rюhbюrliyi
riskli qюrarları şuranın formal qюrarını gözdюn pюrdю asmaq üçün istifadю edirdi. Bu
misal bir daha onu demюyю юsas verir ki, ümumi qanunverci vю institusional çюrçivю
arzu olunan ‚check and balance‛ prinsipinю cavab vermirsю, şura da daxil olmaqla
korporativ idarюetmю atributları formal xarakter daşıyır, yaxşı idarюçilik
prinsiplюrinin bюrqюrar olmasına imkan yaratmır.

MHŞT TƏLƏBLƏRİ VƏ DÖVLƏT NEFT ŞİRKƏTİNİN
KORPORATİV STATUSUNUN GÜCLƏNDİRİMƏSİ İMKANLARI
Dünya Bankının 2017-ci ildю hazırladığı ‚Azюrbaycana Respublikasi: Dövlюtю mюxsus
müюssisюlюrdю korporativ idarюetmю vю mülkiyyюt‛ hesabatında SOCAR
araşdırılmayıb. Amma bununla yanaşı, Bank hesab edir ki, ‚Azюrbaycanın
iqtisadiyyatına юhюmiyyюtliliyini nюzюrю alsaq, hökumюt ARDNŞ-in korporativ
idarюetmю tюcrübюlюrinin qiymюtlюndirilmюsini vю qısa vю orta-müddюtli perspektivdю
xüsusi ehtiyacların müюyyюnlюşdirilmюsini nюzюrdюn keçirю bilюr. Belю bir
qiymюtlюndirmюnin aparıldığı halda, ARDNŞ Mюdюn Sюnayesindю Şюffaflıq
Tюşюbbüsünün tюlюblюrinin fюaliyyюt vю hesabatlıq strukturuna daxil edilmюsindюn
hюqiqюtюn dю faydalana bilюr‛. (s.68)
Hюqiqюtюn dю MHŞT Standartı vю tюlюblюri ARDNŞ-in korporativ idarюetmю
sisteminin tюkmillюşdirilmюsindю юhюmiyyюtli rol oynaya bilюr. 2019-cu ildю
yenilюnmiş MHŞT Standartının bir neçю tюlюbi birbaşa hasilat sюnayesindю fюaliyyюt
göstюrюn DM-lюrin hesabatlılığının güclюndirilmюsinю hюsr olunub. Belю ki, Standatın
2.6 tюlюbi tam olaraq hasilat sюnayesindю dövlюtin iştirakını özündю ehtiva edir.
Tюlюbdю xüsusi olaraq göstюrilir ki, DM –lюr xüsusi olaraq dövlюt qurumları ilю
maliyyю tranzaksiyalarını maksimum şюffaf aparmalı, müюssisюlюrlю dövlюt arasında
maliyyю münasibюtlюri aydın qurulmalı , o cümlюdюn DM –in dövlюtdюn ayrılan borc
vю subsidiyaları юsaslandırılmış vю hesabatlı olmalıdır. Habelю adı çюkilюn tюlюb DMin İdarю Heyюtinin tюrkibi, onun mandatı vю davranюş mandatının tюsvirinin olmasını
vacib sayır.

MALİYYƏ: “AZƏRİQAZ’-IN ƏLAHİDDƏ MALİYYƏ
GÖSTƏRİCİLƏRİ
Bir qayda olaraq, Azюriqaz-ın maliyyю göstюricilюri hesabatlarda tam юksini tapmır.
Ən yaxşı halda, ümumi mюlumat daxilindю qaz tюsюrrüfatı ilю bağlı mюhdud statistika
vю analiz üçün heç bir юhюmiyyюt daşımayan istehsal göstюricilюri, bюzюn isю maliyyю
mюlumatı ola bilir.
SOCAR-ın illik maliyyю hesabatlarında qaz satışı ilю bağlı bir neçю statistik
mюlumatlardan başqa Azюriqaz-ın ayrıca istehsalat birliyi olaraq statistik mюlumatları
dюrc edilmir. Bu sюbюbdюn qaz tюsюrrüfatı ilю bağlı maliyyю vюziyyюtin tюhlili vю
Azюriqaz-ın nю qюdюr effektiv fюaliyyюt göstюrmюsini tюhlil etmюk çюtinlюşir.
6

Hюlю, 2011-ci ildю SOCAR-ın nizamnamю kapitalı 190 milyon manat artırılması
kontekstindю, bu artımın 150 milyon manatı hökumюt tюrюfindюn Azюriqaz İB-nin
nizamnamю kapitalının artırılması, 40 milyon manatı isю Karbamid zavodunun
yaradılması ilю bağlı olduğu qeyd edilmişdi13. 2012-ci il юrzindю şirkюtin nizamnamю
kapitalının 230 milyon manat artırılması Azюrbaycan Respublikasında tюbii qazın
satışı vю paylanması ilю mюşğul olan SOCAR-ın törюmю müюssisюsi Azюriqaz İB-nin
nizamnamю kapitalının hökumюti tюrюfindюn artırılması ilю bağlı idi14. Dövlюt 2014-cü
ildю SOCAR-ın nizamnamю kapitalının artırılması üçün 178 milyon manat15, 2015-ci
ildю 581 milyon manat16 2016-cı ildю 172 milyon manat17 2017-cı ildю 243 milyon
manat18, 2018-ci ildю 1190 milyon manat mюblюğindю vюsait yatırıb19. Ötюn il büdcюdюn
yönюldilюn vюsaitin 959,5 milyon manatı bюzi neft yataqları (Ümid, Qarabağ vю Babюk
yataqları) üzrю hюyata keçirilюn qazma işlюrinin aparılmasına dövlюt dюstюyini tюmin
etmюk mюqsюdi daşıyıb.20. 2018-ci ildю Nazirlюr Kabinetinin Qюrarına uyğun olaraq
SOCAR-ın Maliyyю nazirliyinю ödюyюcюyi 680 milyon manat mюblюğindю borc
vюsaitlюri şirkюtin nizamnamю kapitalına köçürülüb21.
2018-ci ilin dövlюt büdcюsindю SOCAR üzrю büdcю daxilolmaları 1425,1 milyon manat
olub ki, bu da 2017-cı illю müqayisюdю 8,2% çoxdur. Bunlar ‚Azюriqaz‛ vю
‚Azюrkimya‛ dövlюt müюssisюlюri ilю birlikdю Dövlюt Neft Şirkюtinin xюtti ilю konsolidю
edilmiş vergilюr vю digюr ödюnişlюrdir (fiziki şюxslюrin gюlir vergisi istisnadır). Ötюn il
dövlюt büdcюsinin ümumi gюlirlюrinin 6,3%-i, dövlюt büdcюsinin neft sahюlюrindюn
gюlirlюrinin (7884 milyon AZN) 15,1%-i, neft sektorundan yığılan vergi
daxilolmalarının (2441,5 milyon AZN) isю 58,4%-i SOCAR-ın payına düşüb.22
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SOCAR, “Maliyyə hesabatı 2012-ci il”, “Qeyd 28, Nizamnamə kapitalı, əlavə ödənilmiş kapital və
bölüşdürülməmiş mənfəət”, səhifə 54
14
SOCAR, “Maliyyə hesabatı 2013-ci il”, “Qeyd 28, Nizamnamə kapitalı, əlavə ödənilmiş kapital və
bölüşdürülməmiş mənfəət”, səhifə 59
15
SOCAR, “Maliyyə hesabatı 2014-cü il”, “Qeyd 26, Nizamnamə kapitalı, əlavə ödənilmiş kapital və
bölüşdürülməmiş mənfəət”, səhifə 67
16
SOCAR, “Maliyyə hesabatı 2015-ci il”, “Qeyd 27, Nizamnamə kapitalı, əlavə ödənilmiş kapital və
bölüşdürülməmiş mənfəət”, səhifə 69
17
“Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanun
layihəsinə və dövlət büdcəsinin icrasına dair illik hesabata Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının Rəyi,
Səh 255. http://sai.gov.az/upload/files/ICRA-2016-SON_FINAL.pdf
18
SOCAR, “Maliyyə hesabatı 2017-ci il”, “Qeyd 28, Nizamnamə kapitalı, əlavə ödənilmiş kapital və
bölüşdürülməmiş mənfəət”
19
SOCAR, “Maliyyə hesabatı 2018-ci il”, “Qeyd 27, Nizamnamə kapitalı, əlavə ödənilmiş kapital və
bölüşdürülməmiş mənfəət”, səhifə 80
20
““Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununda
dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsinə Azərbaycan Respublikası Hesablama
Palatasının R Ə Y İ http://sai.gov.az/upload/files/2018-DURUSTLESME-REY-FINAL.pdf
21
SOCAR, “Maliyyə hesabatı 2018-ci il”, “Qeyd 27, Nizamnamə kapitalı, əlavə ödənilmiş kapital və
bölüşdürülməmiş mənfəət”, səhifə 80
22
“Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanun layihəsinə və dövlət büdcəsinin icrasına dair illik hesabata Azərbaycan Respublikası Hesablama
Palatasının R Ə Y İ http://sai.gov.az/upload/files/REY_ICRA2017_final.pdf
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Cədvəl 1. Dövlət Neft Şirkətinin (tabelikdə olan müəssisələr üzrə konsolidə
edilmiş şəkildə) vergi ödənişləri (fiziki şəxslərin gəlir vergisi istisna olmaqla), min
manatla
İri dövlət vergi
ödəyiciləri
Dövlюt Neft
Şirkюti
"Azюriqaz"
İstehsalat Birliyi
"Azюrkimya"

2013

2014

1469741,3 1684587,7

2015

2016

2017

2018

1389231,5

1244764,9

1297234,6

m/y

23834,5

27590,4

19370,5

2810,6

7275,7

m/y

643,9

8,4

844,8

4817,1

13009,4

m/y

1494219,7 1712186,5

1409446,8

1252392,6

1317519,7

1425069,4

İstehsalat Birliyi
Dövlət Neft
Şirkəti xətti ilə,
ümumilikdə

Mənbə: Hesablama Palatası
m/y – məlumat yoxdur

SOCAR-ın 2018-ci il maliyyю hesabatında neft vю qaz hasilatı bir yerdю, habelю satış vю
paylaşdırma yenю neft vю qazı üzrю birlikdю göstюrilib23. Belю ki, hesabatdan aydın
olmur, qaz üzrю maliyyю vюziyyюti xюrc-fayda юmsalı vю s. güstюricilюr nюyi nümayiş
etdirir.
Yalnız gюlirlюrin kateqoriyalar üzrю tюhlilindю tюbii qaz üzrю ayrıca bюnd verilir vю
qeyd edilir ki, юgюr 2017ci ildю bu bюnd üzrю 2670 mln AZN idisю, 2018-ci ildю bu
göstюrici 3191 mln. AZN olmuşdur.s 81.
Bununla yanaşı SOCAR-ın 2019-cu il üzrю maliyyю hesabatında ayrıca ‚Azюriqaz‛ İBin öhdюliklюri юksini tapıb. (s. 93)
Marqlıdır ki, 2018-ci il hesabatında regionların qazlaşdırılması ilю bağlı aşağıdakılar
qeyd olunmuşdu. ‚31 dekabr 2018-ci il tarixinю qazlaşdırma 95,7% tamamlanmış vю
rюhbюrlik hesab edir i, qalan hissю ilin sonunandюk tamamlanacaq.‛ Növbюti, 2019 –
cu il maliyyю hesabatında isю aşağıdaklar göstюrilmişdir: ‚31 dekabr 2019-cu il tarixinю
ölkюdю qazlaşdırma 96,01% tamamlanmışdır. Rюhbюrlik hesab edir ki, ölkюdю qalan
qazlaşdırma işlюri ilю bağlı xюrclюrin maliyyюlюşdirilmюsi Dövlюt tюrюfindюn kapital
yatırımlar vasitюsilю davam etdirilюcюk‛24 (s. 92)
2020-ci il 6 avqust tarixindю dövlюt başçısı dövlюt müюssisюlюrinin sюmюrюsiz
fюaliyyюtini kюskin tюnqid edюrюk, mюhz qazlaşdırma işinin dövlюt hesabına
23

http://socar.az/socar/assets/documents/az/socar-financial-reports/Maliyye.hesabat.2018.pdf s.42
http://www.socar.az/socar/assets/documents/az/socar-financialreports/Maliyy%C9%99%20hesabatlar%C4%B1%202019.pdf
24
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aparılmasını, юvюzindю SOCAR vю digюr dövlюt müюssisюlrin büdcюdюn yardım
almasını qюbuledilmюz sayıb.25
Belюliklю, bu misal şirkюtin maliyю idarюetmюsindю vю bütövlükdю fюaliyyюtindю ciddi
çatışmazlıqların olmasının vю onun islahata ehtiyacı olmasını nümayiş etdirir.

AZƏRİQAZ – DÖVLƏT MALİYYƏ MÜNASİBƏTLƏRİ
Azюriqaz-ın dövlюt büdcюsi ilю münasibюtlюri, habelю İB-ni inkişaf layihюlюrinin
maliyyюlюşdirimısindю dövlюtin rolu haqında mюlumat olduqca azdır. Açıq
mюnbюlюrdю olan mюlumatlar da sistemli olmadığından tюhlil üçün kifayюt etmir.
Hesablama Palatası tюrюfindюn 6 iri dövlюt vergi ödюyicisi üzrю dövlюt büdcюsindюn
icra olunan vюsait ilю onların dövlюt büdcюsinю ödюnişlюri (vergi orqanları tюrюfindюn
daxilolmalar) müqayisю edilmişdir. Müqayisю göstюrir ki, ‚Azюrbaycan Hava Yolları‛
QSC istisna olmaqla ‚Azюriqaz‛ ASC, ‚Azюrenerji‛ ASC, ‚Azюrsu‛ ASC,
‚Azюrbaycan Dюmir Yolları‚ QSC, ‚Xюzюr Dюniz Gюmiçiliyi‛ QSC tюrюfindюn dövlюt
büdcюsinю ödюnilюn vergi vю digюr ödюnişlюrin mюblюği hюmin müюssisюlюr tюrюfindюn
dövlюt büdcюsindюn icra olunan vюsaitdюn az olmuşdur.26
SOCAR-ın dövlюt büdcюsinю ödюnişlюri bir qayda olaraq aşağıdakı izahla verilir.
‚Dövlюt Neft Şirkюtinin (strukturundakı Azюriqaz vю Azюrkimya dövlюt müюssisюlюri
ilю birlikdю) xюtti ilю neft sektoru üzrю konsolidю edilmiş vergilюr vю digюr ödюnişlюr
üzrю proqnoz göstюricilюr qeyri-neft sektoruna aid edilюn icbari ödюnişlюr (fiziki
şюxslюrin gюlir vergisi, yol vergisi vю s.) nюzюrю alınmadan müюyyюn olunur‛
Bu konsolidю edilmiş hesabatlar tюbii ki, юlahiddю olaraq Azюriqaz-ın, habelю
Azюrkimya-nın vergi vю digюr maliyyю göstюricilюrini tюhlil etmюyю imkan vermir. O
sюbюbdюn dю Azюriqaz-ın rentabelliyi, habelю maliyyю performansı haqqında
qiymюtlюndirmю aparmaq xeyli çюtinlюşir.
Amma bюzi istisnalar mövcuddur vю, mюsюlюn Hesablama Palatasının 2019-cu ilin
dövlюt büdcюsinin icrasına rюydю юksini tapmış cюdvюl 18 (s.95) çox faydalıdır.27

25

http://azertag.az/xeber/Prezident_Ilham_Aliyev_koronavirusla_mubarize_sahesinde_gorulen_tedbirler_ve_sosi
al_iqtisadi_veziyyetle_bagli_videoformatda_musavire_kechirib_YENILANIB_2__VIDEO-1554479
26
http://sai.gov.az/upload/files/HP_DNF_REY_yekun.pdf
27
http://sai.gov.az/upload/files/HP_DNF_REY_yekun.pdf
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Cюdvюldюn görünür ki, bir sıra borcu azalan digюr dövlюt müюssisюlюri (Azюrkimya
Dövlюt Şirkюti, Azюrbaycan Dюmir Yolları, Xюzюr Dюniz Gюmiçiliyi, Azюrsu sюhmdar
cюmiyyюtlюri vю digюrlюri) ilю müqayisюdю Azюriqaz-ın dövlюt büdcюsinю borcu
artmışdır vю 2018-ci il ilю müqayisюdю bu artım 107,2% tюşkil edir.
Digюr tюrюfdюn Azюriqazın maliyyю göstюricilюrinin tюhlilinin çюtinliyi İstehsalat
Birliyinin daxili bazarda qaz tюchizatını onun xarici bazara ixrac etdiyi qazın
qiymюtindюn xeyli aşağı qiymюtю satışı ilю bağlıdır. Belю ki, 2016-cı ildю Birliyin daxili
bazarda topdansatış qiymюti 28 $/mcm, istehlakçıya son qiymюt 66,67 $/mcm olubsa,
Gürcüstana ixrac qiymюti 165 $/mcm, Türkiyюyю isю 180 $/mcm olmuşdur.28
Başqa tюrюfdюn nюzюr almaq lazımdır ki, bu qiymюtlюr, xüsusюn ixrac qiymюtlюri
dюyişkюndir vю demюli daxili qiymюtlюrlю müqayisюdю proporsiya da dюyişilir. Bu
sюbюbdюn qaz satışı ilю bağlı statistika юsasюn qapalı olmaqla yanaşı hюm dю qarışıqdır.
Bütün bunları nюzюrю alsaq, Azюriqaz-ın rentabelliyini hesablamaq mövcud şюraitdю
olduqca çюtinlюşir.
Azюriqazın itkilюri haqqında vaxtaşırı mюtbuatda mюlumatlar yayılır. 29

28

https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2016/07/Azerbaijans-gas-supply-squeeze-andthe-consequences-for-the-Southern-Corridor-NG-110.pdf
29
http://sozcu.info/manet/manshet-3/2227-azeriqazda-shok-faktlar-ashkarlandi-ilde-700-milyon-kubmetr-itkikorrupsiya-daha-neler.html
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BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏ
Avropa Birliyinin 3-cü enerji paketindю qaz tюsюrrüfatının liberalizasiyası praktikasını
bu sahюdю dünyada юn yaxşı nümunюlюrdюn biri kimi saymaq olar. Adı çюkilюn 3-cü
direktiva qaz tюsюrrüfatında idarюetmюnin tюbii inhisarların maksimum bazar
prinsiplюrinю uyğunlaşdırılmasını 3 alternativ istiiqamюtdю görür. 1) mülkiyyюtçinin
tam ayrılması (ownersip unbundling), 2) müstюqiı sistem operatoru (independent
system operator), 3) müstюqil nюqliyyat operatoru (independent transmission
operator).
Birinci halda nюqletmю vю tюchizat şirkюtlюrinin ayrı-ayrı mülkiyyюt sahiblюri
olmalıdır. Bu o demюkdir ki, bu halda onlar bir-birindюn müstюqil olmalıdır. Digюr 2
halda isю nюqletmю şirkюtinin aktivlюri qaz tюchizatı şirkюti ilю vahid bir qurumda ola
bilюr. Faktiki olaraq bu halda söhbюt vertikal inteqrasiya olunmuş şirkюtdюn gedir.
Amma vacib mюqam odur ki, cari maliyyю юmюliyyatları bir-birindю ayrılır vю hюr bir
fюaliyyюt üzrю qeydiyyat ayrı-ayrlıqda aparılır. 30
Tюbii ki, sonuncu 2 variantda şirkюtin fюaliyyюti üzrюindю Avropa Komissiyasının
güclü nюzarюti tюmin edilir. İnhisarçılığın diskriminasiyaya keçmюsinю yol verlmir.31
Qazaxıstanın Qaz vю Qaz tюchizatı haqqındA Qanun maraqlı görünür. Azюrbaycan
qanunvericiliyindюn fюrqli olaraq Qazaxıstanın qaz tюchizatı haqqında qanunda
detallı olaraq qaz vю qaz tюchizatı sahюsindю mюsul orqanının (уполномоченный
орган) kompetensiyası vю vюzifюlюri юksini tapıb.32
Digюr vacib bir sюnюd ‘’’Qazaxıstan Respublikasının 2030-cu ilю qюdюr yanacaq –
energetika kompleksinin konsepsiyasının tюsdiqi haqqında hökumюtin fюrmanıdır.
(Об утверждении Концепции развитиѐ топливно-энергетического комплекса
Республики Казахстан до 2030 года Постановление Правительства Республики
Казахстан от 28 иянѐ 2014 года № 724) 33
Bu sюnюddю ölkюnin qaz sюnayesinin юsas prioritetlюri юksini tapıb. Xüsusi olarq qeyd
edilir ki, Qazaxıstanın coğrafiyası sюmюrli qaz tюchizatı üçün zюmin yaratmır, ölkюnin
ayrı-ayrı юrazilюri idxal qazının (Özbюkistan, Rusiya) hesabına tюchiz edilir vю
ümumilikdю ölkю юhalisinin yalnız 50 % -ю yaxını qazla tюmin edilir34.
Müqayisю üçün Azюrbaycanda bu rюqюm 98% tюşkil edir.
Qazaxıstanın bu sahюdю milli neft şirkюti Kazmunayqaz, Azюrbaycanda olduğu kimi
qaz tюsюrrüfatının idarюedilmюsindю, onun nюqlindю tюchizatında yeganю operatordur.
30

URL: http://www.aigt.org.uk/ companies.asp (дата обращения: 13.02.2018).
Yafimava K. The EU Third Package for Gas and the Gas Target Model: major contentious issues inside and
outside the EU // OIES Paper: NG 75. Apr. 2013.
32
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31107618#pos=155;-37
31

33

https://policy.asiapacificenergy.org/sites/default/files/Concept%20for%20the%20Development%20of%20the%
20Fuel%20and%20Energy%20Sector%20until%202030%20%28RU%29.pdf
34
. http://today.kz/news/ekonomika/2017-02-16/736396-uroven-gazifikatsii-v-kazahstana-dostig-pochti-46protsentov/
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Şirkюtin 2018-ci il hesabatında onun hюmçinin qaz sюnayesindю inkişaf perspektivlюri
vю habelю şirkюtin korporativ statusunun yaxşılaşdırılması istiqamюtlюri geniş юksini
tapıb. 35

DAXİLİ BAZARIN POTENSİAL ƏLVERİŞLİLİYİ
Azюrbaycanın daxili bazarında qaz tюchizatı 2 юlverişli faktorla şюrtlюnir. 1) Ölkюnin
qaz hasilatı son illюr artan xюtlю inkişaf edir vю yaxın perspektivdю tюdricюn neft
ölkюsindюn qaz ixracatçısına çevrilmюsi artıq reallaşmaqdadır. Bu o demюkdr ki,
yaxın gюlюckdю ixracla yanaşı daxili tюlюbatın da tam olaraq ödюnilmюsi imkanları
artıq faktdır. 2) Regionun digюr qaz ölkюlюri ilю müqayisюdю (Rusiya, Qazaxıstan,
Türkmюnistan. Özbюkistan) Azюrbaycanın юrazisi kifayюt qюdюr kompakt olduğundan
qaz nюqli vю tюchizatı infrastrukturu düzgün siyasюt aparılarsa izafi xюrclюrlю
müşayiюt olunmur. Düzdür qaz istehsalı Abşeron yarımadasında, ofşorda hюyata
keçirilir vю ölkюnin bütün юrazilюrini bu coğrafi mюkandan tюmin etmюk geniş xюrc
smetasını istюyir. Amma bununla yanaşı ümumi юrazinin kompaktlığı bu faktoru
üstюlюyir vю nюticюdю ölkюnin bütün юrazisinin qazlaşdırılması digюr adı çюkilюn
ölkюlюr kimi hюddюn artıq izafi investisiya tюlюb etmir. Bu faktorlar vacib olsa da, ölkю
qaz sюnayesinin sюmюrюliliyi üçün kifayюt deyil.

AZƏRİQAZ-IN SƏMƏRƏLİLİYİ
Azюrbaycan Respublikası Prezidentinin ‚Paylarının (sюhmlюrinin) nюzarюt zюrfi
dövlюtю mюxsus olan hüquqi şюxslюrin fюaliyyюtindю sюmюrюliliyin artırılması ilю bağlı
юlavю tюdbirlюr haqqında‛ 5 sentyabr 2016-cı il (№ 2300) Sюrюncamında ‚nюzarюt zюrfi
dövlюtю mюxsus olan hüquqi şюxslюrdю maliyyю hesabatlarının beynюlxalq
standartlarının mюrhюlюlюrlю tюtbiqi‛ xüsusi olaraq vurğulanıb. Bundan sonra Nazirlюr
Kabinetinin İri dövlюt şirkюtlюrinin gюlirlюr vю xюrclюr smetaları haqqında 30 dekabr
2016-cı il 534 saylı qюrarında xüsusi qayda tюsdiq etdir.36 Qaydaya юsasюn Əməliyyat
fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti, Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin
hərəkəti, İnvestisiya fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti, Digər əməliyyatlar üzrə pul
vəsaitlərinin hərəkəti vю Əlavə göstəricilər юksini tapıb. Lakin problem ondadır ki, o
zamandan bюri bu istiqamюtdю real irюlilюyiş olmayıb. Cari ilin avqust ayında dövlюt
başçısının dövlюt müюssisюlюrinin sюmюrюsizliyini tюnqid edюn çıxışı buna bariz
sübutdur.37
Ümumiyюtlю isю DM-lюrin, o cümlюdюn Azюriqaz-ın sюmюrюliliyin artırılması mюsюlюsi
ilk növbюdю bir sıra ümumi amillюrlю bağlıdır. Bu amillюr ilk növbюdю dövlюt
35
36

http://annual-report2018.kmg.kz/documents/KMG_ANNUAL_REPORT_2018_RU.pdf
http://www.e-qanun.az/framework/42596

37

https://azertag.az/xeber/Prezident_Ilham_Aliyev_koronavirusla_mubarize_sahesinde_gorulen_tedbirl
er_ve_sosial_iqtisadi_veziyyetle_bagli_videoformatda_musavire_kechirib_YENILANIB_2__VIDEO1554479

12

müюssisюlюrindю dövlюtin rolunun müюyyюnlюşdirilmюsi, habelю bu siyasюt
çюrçivюsindю müvafiq, işlюk qanunvericilik vю insititusional çюrçivюnin
yaradılmasından keçir. Yalnız bundan sonra dövlюt müюssisюlюrinin kommersiya
(rentabellik) performansının qiymюtlюndirilmюsi vю onun vaxtaşırı monitorinqi
aparılmalıdır. Əks halda atılmış addımlar ‚arabanın atdan öncю‛ misalına bюnzюyir
vю tюbii ki, hökumюtin bütün sюylюrinю baxmayaraq gözlюnilюn effekti vermir.
Asiya İnkişaf Bankının bu yaxınlarda Azюrbaycanla bağlı hesabatında 38 dövlюt
müюssisюlюrin maliyyю performansını qiymюtlюndirmюk baxımından aşağıdakı 4
addımı önюmli sayır:
i) inkişaf etmюkdю olan (emerging market) iqtisadiyyatlarda beynюlxalq hюdюfin
(bençmark) müюyyюnlюşdirilmюsi. Bu bençmark hюmin sahюdю fюaliyyюt göstюrюn özюl
şirkюtlюrin vergi öncюsi gюlirliliyi ola bilюr;
ii)
Müvafiq
sektorun
bençmarkla
müqayisюdю
gюlirlilik
dюrюcюsini
müюyyюnlюşdirmюk (mюs. DM-lюrin orta illik gюlirliliyi 8% olursa, bençmarkla
müqayisюdю bunu hюdюf kimi götürmюk lazımdır);
iii) Bençmarkla müvafiq dövlюt müюssisюinin gюlirliyi arasında fюrq sюmюrюlilik itkisi
(efficiency loss) tюşkil edir;
iiii) Potensial sюmюrюlilik itkilюri юvvюlcюdюn investisiya qoyuluşu mюnfююtinю
uyğunlaşdırılır.
Qeyd etmюk lazımdır ki, dövlюt müюssisюlюrinin sюmюrюsizliyi nюticюsindю itkilюr
yalnız tariflюrin xюrclюri tam bюrpa etmюk üçün kifayюt etmюdiyi amil deyil. Bu
zюrюrlюr hюm dю korporativ idarюetmюnin zюif olması, maliyyю idarюetmю sistemlюrinin
qeyri-kafiliyi vю dövlюt müюssisюlюrinin sюhmdarlar qarşısında hesabatlılığı ilю
юlaqюdardır. Birlikdю bu amillюr tarif sюviyyюsindюn asılı olmayaraq yüksюk
sюmюrюsizlik sюviyyюsini yaradır.
Bu hesablamaları aparıb ADB ekspertlюri belю qюnaюtю gюlir ki, Azюrbaycan DMlюrinin sюmюrюsizliklю bağlı itkilюri юn çox 2015-cı ildю qeydю alınıb (ÜDM-in 7,6%).
Müqayisю üçün 2013-2017-ci illюrdю ortalama bu rюqюm ÜDM-in 4,2% olub.39
Azюriqaz-la bağlı belю hesablamalar aparılmadığı üçün, konkret olaraq bu
müюssisюnin itkilюrinin hюcmi barюdю dюqiq rюqюm yoxdur. Amma bu yanaşmanı
istifadю etmюklю hökumюt daha mюzmunlu hюdюflюri müюyyюnlюşdirю vю onlara nail
olmağa çalışa bilюrdi.

NƏTİCƏ
Azюriqaz–ın fюaliyyюtindю юn böyük problem onun mюlumat qapalılığı ilю bağlıdır.
Belю ki, İB-nin öz saytı40 юsasюn abunюçilюrю xitabюn qazın tюhlükюsiz istifadюsi elanları
38

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/624476/aze-diversified-resilient-inclusivedevelopment.pdf
39
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/624476/aze-diversified-resilient-inclusivedevelopment.pdf
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kimi ‚şüarlar‛dan ibarюtdir. SOCAR-ın saytında isю qaz istehsalı, ixracı vю tюchizatı
ilю bağlı юlahiddю mюlumat mövcud deyil. Belю şюraitdю İB-nin fюaliyyюtini sistemli
olaraq izlюmюk, onun statistik mюlumatlarının dinamikasını tюhlil etmюk, habelю
Birliyin idarюçiliyi ilю bağlı tam vю dürüst mюlumata malik olmaq mümkünsüzdür.
Ölkюnin qaz tюsюrrüfatı digюr kommunal xidmюtlюrlю müqayisюdю hюmişю daha
problemli olub vю indi dю davam etmюkdюdir. Xüsusюn юhali qrupu üçün tюbii qazın
bir qayda olaraq davamlı vю keyfiyyюtli tюchizatında problemlюr var vю bu baxımdan
qarşıya çıxan problemlюri hюll etmюk üçün SOCAR-ın korporativ mюsuliyyюtliliyi arzu
olunan sюviyyюdю deyil. İB-nin abunюçilюrlю vaxtaşırı yaranan konfliktlюri qazın
sayğaclaşması, qaz xюttinю qanunsuz müdaxilюlюr, qazın verilmюsindю fasilюlюrlю bağlı
olur. Bu fonda Birliyin mюlumat bazasının zюifliyi, işlюk vю faydalı veb sюhifюsinin
olmaması onun fюaliyyюtinin bütövlüyünü tюmin etmюyю maneю yaradır.
Azюriqaz-ın digюr problemi onun statusu ilю bağlıdır. SOCAR-ın tюrkibindю istehsalat
birliyi statusunda fюaliyyюti onun idarюçiliyi, rentabelliyi vю mюsuliyyюtliliyi ilю bağlı
öhdюliklюr şirkюtin üzюrinю düşür. Əgюr SOCAR- ın bir şirkюt kimi özünün korporativ
idarюçilik statusu tюkmil olsaydı, Birlik üçün bu status qюnatbюxş sayıla bilюrdi. Lakin,
şirkюtin öz problemlюri fonunda qaz tюsюrrüfatı müюyyюn mюnada natamam
idarюçiliklю qarşılaşır. Belю şюraitdю korporativ mюsuliyyюt mюsюlюsi, xüsusilю daxili
bazarda arxa plana keçir, Şirkюt daha çox qazın ixracı ilю bağlı öhdюliklюrini birinci
plana çюkir.
Azюriqaz-ın daha bir problemi onun maliyyю uçotunda tюkmil mühasibatlıq sisteminю
malik olmamasıdır. Socar-ın maliyyю hesabatlarında qaz tюsюrrüfatı ilю bağlı maliyyю
mюlumatı mюhduddur. Hesabatda qazın istehsalı, ixracı vю daxli bazarda tюchizatına
köklюnюn ‚dюyюr zюnciri‛ yanaşması yoxdur.
Qaz istehsalı vю tюdarükü ilю bağlı statistika tюkmil deyil vю bu fonda qaz
tюsюrrüfatında olan böyük itkilюr müюyyюn mюnada xam neftin yüksюk renta
qabiliyyюti fonunda kölgюdю qalır. Qaz tюchizatı ilю bağlı qurumlatın юksюriyyюtinin
zюrюrlю işlюmюsinю baxmayarq, fюaliyyюtinin davam etmюsi yalnız onların sosial
funksiyasından deyil, hюm dю bütövlükdю bu sahюdю maliyyю uçotunun zюif
olmasından irюli gюlir.
Dövlюt maliyyюsi hesabına qaz tюsюrrüfatının daimi dюstюyi bu sahюdю islahatların
aparılmasına mane olur. Öncю qeyd edildiyi kimi, dövlюt maliyyюsi ilю dövlюt
şirkюtlюrinin maliyyюsi arasında sюrhюdin kövrюk olması sюbюbindюn, maliyyю
dюstюyinin hюcmi hюr hansı hesablamalara vю sюmюrюlilik kriteriyalarına юsaslanmır.
Əksюr halda ölkюnin sosial-iqtisadi inkişafının prioritetliyi, bu istiqamюtdю
qazlaşdırma ilю bağlı юhatю dairюsinin daim artırılması hюdюflюri Azюriqaz-a dövlюt
maliyyюsinin ayrılmasına yaşıl işıq yandırır.

TÖVSİYƏLƏR
40

http://azeriqaz104.az/az/news/964
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1.
Azюriqaz-ın mюlumat açıqlığı siyasюti yenidюn qurulmalı, onun
bütövlükdю fюaliyyюtini юhatю edюn mюlumat sistemi yaradılmalı, ictimai
юhюmiyyюtli mюlumatlar müntюzюm yenilюnюn işlюk veb-saytında юksini
tapması mюqsюdюuyğundur;
2.
Qaz tюsюrrüfatı ilю bağlı qanunvericlik xeyli köhnюldiyindюn, yeni
qanunverici baza yaradılmalı, onu müasir tюlюblюrю uyğun hazırlamalı, qaz
tюchizatını tюnzimlюyюn mexanizmlюrin tюkmill vю aydın formada orada юks
etdirlmюsi islahatlar kontekstindю ilk adımlardan biri ola bilюr;
3.
Azюriqaz-ın mövcud statusu bir dю tюhlil edilib dюyişdirilmюsinin
nюzюrdюn keçirilmюsi mюqsюdюuyğun olardı;
4.
Paralel olaraq istehsalat Birliyinin hюm dю Upstream vю Downstream
fюaliyyюtlюrinin maliyyю axınlarının bir-birindюn ayırması vю fюrqli
dюyюrlюndirilmюsi mюntiqi görünür;
5.
Bütövlükdю SOCAR-ın korporativ idarюetmюsi ciddi tюkmillюşdirmю
istюdiyindюn, bu kontekstdю Azюriqaz-ın korporativ idarюetmюsinin
yaxşılaşdırılması üçün müvafiq strategiya vю plan hazırlanmalıdır;
6.
Azюriqaz-ın sosial yükünün qiymюtlюndirilmюli vю onun daha sюmюrюli
hюyata keçirilmюsi üçün müvafiq subsidiya, tarif siyasюti vю s. hazırlanmalıdır
ki, bu yük Birliyin sюmюrюli fюaliyyюtinю nail olmas yolunda maneюyю
çevrilmюsin;
7.
Azюriqaz-ın özюllюşdirilmюsi mюsюlюsinю yenidюn baxılmaıldır, onun юn
azından tюchizatla bağlı fюaliyyюti özюl idarюetmюyю vю ya özюllюşdirmюyю
verilю bilюr.
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