
  

2009-cu ildə Azərbaycan EİTİ təşəbbüsü üzrə ilk tamhüquqlu üzv 

statusu alan ölkə olmuşdur. 2005-ci ildə ölkədə “Məlumatın əldə 

ediməsi” haqda qanun qəbul edilmişdir, lakin onun dövlət 

orqanları tərəfindən icrası qənaətbəxş deyil.  

 

Hesabatvermə ənənəsi 

(58 ölkə arasında 22-ci yer. Xal: 100-dən 54) 

Azərbaycan hökümətinin bir çox gəlirlər üzrə detallı məlumat 

verməsinə baxmayaraq, bu göstərici üzrə “qismən yaxşı” icra və 

toplanmış 54 xal lisenziyalar, kontraktlar, kəşfiyyat  üzrə geniş 

məlumatın olmaması və Dövlət Neft Fondundan transfertləri 

tənzimləyən qanunvericiliyin olmaması ilə bağlıdır.  

 

Ətraf mühitə təsirlərin qiymətləndirilməsi hesabatları ictimaiyyət 

üçün açıqdır, lakin sazişlər əlçatan deyil. Vergilər haqda 

məlumatları Nazirliyin veb-saytından əldə etmək olar. Bundan 

başqa, BP şirkəti iki sazişi öz veb-səhifəsində yerləşdirmişdir.  

Dövlət Neft Fondu öz veb-saytında gəlir mənbələri, hasilatın həcmi, 

ölkədə fəaliyyət göstərən şirkətlər, sosial investisiyaların dəyəri, 

ölkənin HPB sazişlərində payı, royalti, xüsusi vergilər, dividentlər, 

bonuslar və akr vergisi ilə bağlı illik hesabat verir, lakin bu 

məlumat hər bir şirkət üçün fərdi olaraq verilmir. Heç bir digər 

qurum neft-qaz gəlirləri haqda məlumat dərc etmir.  

 

Təminatlar və keyfiyyətə nəzarət 

(58 ölkə arasında 34-cü yer. Xal: 100-dən 51) 

Hökümət tərəfindən hasilat sektoruna tam olmayan nəzarət, 

auditlə bağlı tələblər və maraqlar konflikti ilə bağlı məlumatın 

açıqlanması üzrə olan müsbət icraya mənfi təsir göstərmişdir və bu 

hissədə ölkə “qismən yaxşı” icra nümayiş etdirərək 51 xal 

toplamışdır.  

 

Milli qanunvericiliyə görə sazişlər Parlament tərəfindən 

təsdiqlənir, halbuki reallıqda bu nəzarət sadəcə formal xarakter 

daşıyır. Dövlət Neft Fondunun hesabatları auditdən keçir, lakin 

qanunverici orqan tərəfindən yoxlanılmır. 2012-ci il iyun ayında 

Parlament dövlət orqanlarına şirkətlər haqda məlumatı açıqlamağı 

yasaqlayan qanun qəbul etmişdir. Azərbaycan höküməti tənqidi 

yazan reportyorlar və redaktorlara qarşı məhkəmə işləri açmışdır 

ki, bu da, vətəndaş cəmiyyəti üçün hökümət rəsmilərini hesabatlı 

tutmaq işini daha da çətinləşdirir.  

 

Əlverişli mühit 

(58 ölkə arasında 40-cı yer. Xal: 100-dən 24) 

Korrupsiyaya nəzarət, hesabatlılıq və demokratiya ilə bağlı 

dəyərləndirmələr ölkənin “zəif” icrasına səbəb olub və bu hissədə 

ölkə xalı 24 olub.  

 

Dövlət şirkətləri 

(45 ölkə arasında 16-cı yer. Xal: 100-dən 67) 

SOCAR tamamilə Azərbaycan hökümətinə məxsusdur və bütün 

Resursların İdarəedilməsi İndeksi  

(Resource Governance Index)  

 

 

Azərbaycan  

 
 

Resursların İdarəedilməsi İndeksi 58 ölkədə neft, qaz və mədən 

sənayesi sektorlarının idarə edilməsinin keyfiyyətini ölçür. 

 

Ölkə haqda məlumat 

Azərbaycanın təsdiq olunmuş neft ehtiyatları 7 milyard barrelə 

bərabərdir və bu ehtiyatlar əsasən Xəzər dənizində yerləşir. Ölkədə 

gündəlik neft istehsalı 1 milyon bareldir. 2010-cu ildə Azərbaycan 

240 milyard kub-metr qaz ixrac edib. Ölkə hasilat sənayesindən çox 

asılıdır; 2011-ci ildə neft və qaz gəlirləri ölkənin ümumi gəlirlərinin 

74 faizini, ixracın 95 faizini, ümumi daxili məhsulun isə 47 faizini 

təşkil edib. 

 

  

Azərbaycan 2000 2005 2011 

Əhali (milyon)  6.7 8.39 63.4 

ÜDM  (milyard ABŞ dolları) 6.7 15.0 63.4 

ÜDM adam başı (milyard ABŞ dolları) 2,490 4,496 8,890 

Neft və qaz gəlirləri (dövlət  

gəlirlərinin %) 

... 54% 65% 

Hasilat sənayesinin ümumi ixracatda 

payı (ümumi ixracatda pay %) 

87% 78% 95% 

Mənbə: Neft və qaz gəlirlərinin ümumi dövlət gəlirlərində payı BVF və 

EMM-dən. Digər mərlumatlar Dünya Bankından. Neft və qaz gəlirləri 

üzrə 2005 məlumatı 2007-ci ildən. 

 

Azərbaycanın Resursların İdarəedilməsi İndeksində yeri 

Azərbaycan 58 ölkə arasında 28-ci olmaqla, 48 xalla “zəif” yer 

tutub. “Əlverişli mühit” bölməsi üzrə ölkənin nümayiş etdirdiyi 

uğursuz icra digər bölmələr üzrə “qismən yaxşı” icranı zəiflədib.  

 

İnstitusional və hüquqi mühit 

(58 ölkə arasında 36-cı yer. Xal: 100-dən 57) 

Bu göstərici üzrə Azərbaycan “qismən yaxşı” icra ilə 57 xal yığıb; bu 

bütün digər göstəricilər üzrə yığılmış ən yüksək xal olmaqla, 

ölkənin hüquqi quruluşunda olan qeyri-səlisliyi və hökümətin 

şəffaflıq istiqamətində səylərini nümayiş etdirir.  

 

Azərbaycanda neft-qaz ehtiyatları və lisenziyaların idarə 

olunmasını tənzimləyən qanunvericilik yoxdur. Dövlət Neft Şirkəti 

olan SOCAR (ARDNŞ) neft-qaz ehtiyatlarının hasilatı hüququnu 

verən qurumdur və xarici şirkətlərlə olan bütün hasilatın pay 

bölgüsü sazişlərində iştirak edir. Sazişlərdə ətraf mühitə təsirlərin 

qiymətləndirilməsi şərtləndirilib və bu proses ictimai müzakirədən 

keçir.  

 

Neft-qaz gəlirləri Dövlət Neft Fonduna və dövlət büdcəsinə daxil 

olur. SOCAR və xarici neft şirkətlərinin ödədiyi vergilər Vergilər 

Nazirliyi tərəfindən toplanılır və birbaşa büdcəyə gedir. Hasilatın 

Pay Bölgüsü sazişlərindən gələn gəlirlər, o cümlədən bonus və 

royalti ödənişləri isə Dövlət Neft Fonduna daxil olur.  
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Sıra  Ümumi hesab 
28/58  48/100 



 

Təbii Resurs Fondu 

(23 ölkə arasında 14-cü yer. Xal: 100-dən 44) 

Dövlət Neft Fondu 1999-cu ildə büdcədənkənar fond kimi təsis 

edilmişdir. Prezident bu Fondun xərcləri ilə bağlı məhdudiyyətsiz 

qərarvermə səlahiyyətinə malikdir. Parlamentin heç bir nəzarət 

rolu yoxdur, lakin Fondun maliyyə hesabatları illik olaraq 

auditdən keçir və aktivlər, əməliyyatlar və investisiyalar haqda 

məlumatları əhatə edir.  

 

neft-qaz əməliyyatlarında iştirak edir. Şirkət illik olaraq hasilat 

həcmi, ixrac həcmi, kəşfiyyat və işlənməyə qoyulan sərmayələr, 

istehsal xərcləri, ölkədə fəaliyyət göstərə şirkətlər, istehsal 

göstəriciləri, kvazi-fiskal əməliyyatlar və hökümətin HPB 

sazişlərindəki payı ilə bağlı hesabat verir. SOCAR-ın illik maliyyə 

hesabatları xarici auditor tərəfindən qiymətləndirilir və bu 

hesabatlar SOCAR-ın bütün törəmə şirkətləri üzrə 

ümumiləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) hesabları daxil edir. 

Gəlirlərlə bağlı məlumatlar isə tam verilmir. 
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Azərbaycanın ümumi, bölmələr və indikatorlar üzrə nəticə 

Sıra (58 
ölkə 
arasında) 

 Hesab (100-
dən) 

28 Ümumi Nəticə 48 

36 İnstitusional və hüquqi çərçivə 57 

 İnformasiya haqda qanunun 
müstəqilliyi 

67 

 Sektor üzrə qanunvericiliyin əhatəliyi 67 

 MHŞT təşəbbüsündə iştirak 100 

 Müstəqil lisenziya prosesi 0 

 Tələb olunan ətraf mühit və sosial təsir 
üzrə qiymətləndirmə 

50 

 Gəlir yığımının aydın olması 67 

 Ümumi ictimai sektorun balansı 11 

 Dövlət Neft Şirkətinin maliyyə hesabatı 
tələb olunur 

100 

 Fond qaydaları qanunda təsvir olunub 50 

 Subnasional transfer qaydaları 
qanunda təsvir olunub 

... 

   

22 Hesabat vərdişləri 54 

 Lisenziya vermə prosesi 17 

 Kontraktlar 33 

 Ətraf mühit və sosial təsir üzrə 
qiymətləndirmə 

67 

 Kəşfiyyat məlumatları 0 

 İstehsal həcmi 50 

 İstehsal dəyəri 0 

 Gəlirin əsas mənbələri 100 

 İkinci dərəcəli gəlirlərin mənbələir 100 

 Subsidiyalar 100 

 Fəaliyyət göstərən şirkətlərin adları 67 

 Dövlət neft şirkətinin əhatəli hesabatı 83 

 Dövlət neft şirkətinin hasilat 
məlumatları 

71 

 Dövlət neft şirkətinin gəlirləri üzrə 
məlumat 

14 

 Dövlət neft şirkətinin kvazi fiskal 
fəaliyyəti 

100 

 Dövlət neft şirkətinin direktorlar şurası 50 

 Fond qaydaları 0 

 Əhatəli fond hesabatı 67 

 Subnasional transfer qaydaları ... 

 Subnasional transferlə bağlı əhatəli 
hesabat 

... 

 Transferlərin subnasional hesabatı ... 

Sıra (58 
ölkə 
arasında) 

 Hesab (100-
dən) 

34 Nəzarət və keyfiyyət kontrolu 51 

 Lisenziya vermə prosesinə nəzarət 33 

 Büdcə prosesinə nəzarət 22 

 Hökümət hesabatlarının keyfiyyəti 28 

 Maraqlar konfliktinin hökümət 
tərəfindən açıqlanması 

100 

 Dövlət neft şirkətinin hesabat 
keyfiyyəti 

50 

 Dövlət neft şirkətinin hesabatının 
auditdən keçməsi 

100 

 Dövlət neft şirkətinin beynəlxalq 
mühasibat standartlarının istifadəsi 

100 

 Dövlət neft şirkətinin maraqlar 
konfliktini açıqlaması 

0 

 Fond hesabatlarının keyfiyyəti 50 

 Fond hesabatlarının audit olunması 100 

 Hökümət fond qaydalarına riayət 
etməsi 

83 

 Fonddan xərcləmələrə nəzarət 0 

 Fond tərəfindən maraqlar konfliktinin 
açıqlanması 

0 

 Subnasional transfer hesabatlarının 
keyfiyyəti 

... 

 Hökümət subnasional transfer 
qaydalarına riayət edir 

... 

   

40 Əlverişli mühit 24 

 Korrupsiya (Tİ korrupsiya indeksi və 
WGI korrupsiya nəzarəti) 

16 

 Açıq büdcə (İBP indeksi) 46 

 Hesabatlılıq və demokratiya (EİU 
demokratiya indeksi və WGI səs və 
azadlıq) 

16 

 Hökümətin effektivliyi (WGI) 22 

 Qanunun aliliyi (WGI) 22 

 

█    Məqbul 

█    Qismən məqbul 

█    Zəif 

█    Qeyri-məqbul 

 


