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Azərbaycan Respublikasının Mineral Ehtiyatlarının Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye sahələrində 

Şəffaflıq Təşəbbüsü (MHŞT) üzrə Komissiyanın 31 dekabr 2008-cı il tarixində başa çatan bir illik 

dövr üzrə Hesabatı (10-cu Hesabat) və Müstəqil Mühasiblərin (Deloitte Audit şirkətinin) Rəyi 12 

iyun 2009-cu il tarixində Memorandum tərəflərinin birgə iclasında Anlaşma Memorandumunun 

tərəflərinə təqdim olunub və cəmiyyətə açıqlanıb. İctimai Birliklərin MSŞA Koalisiyası (bundan 

sonra - Koalisiya) növbəti hesabat üzrə auditin nəticələrinin açıqlanmasını ölkənin ictimai həyatı 

üçün önəmli hadisə hesab edir və bunu Azərbaycan hökumətinin ölkədə fəaliyyət göstərən neft və 

qaz şirkətləri ilə birgə mədən sənayesində şəffaflığın artırılması istiqamətində attığı daha bir 

əhəmiyyətli addımı kimi qiymətləndirir.   

Qeyd etməliyik ki, 2008-ci il dünya maliyyə böhranı və dünya bazarlarında neftin qiymətlərinin 

kəskin dəyişmələri ilə, habelə ölkəmizdə neft və qazın hasilatı və nəqli ilə bağlı baş verən mühüm 

hadisələrlə xarakterizə olunduğundan bu hesabat ictimaiyyət üçün xüsusi önəm kəsb edir. 10-cu 

Hesabat həm də Azərbaycanın “MHŞT-nin üzvü” statusu təsdiqləndikdən (2009-cu ilin fevralında) 

sonra açıqlanmış ilk hesabat olması ilə diqqəti cəlb edir.  

Koalisiya, Anlaşma Memorandumunun tərəflərindən biri kimi, 10-cu Hesabat üzrə auditin 

nəticələrini araşdırımaqla aşağıdakı məsələləri ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmağı vacib hesab edir.  

I. Hesabat dövrünün özəllikləri ilə bağlı    

Hesabat dövrü olan 2008-ci ildə dünyada, regionda və ölkəmizdə baş verən və Hökumətin neft-qaz 

hasilatı sənayesindən əldə etdiyi gəlirlərinin (məcmu daxilolmalarının) səviyyəsinə, habelə MHŞT 

üzrə hesabatın məzmununa əhəmiyyətli təsir göstərən aşağıdakı hadisə və proseslər qeyd 

edilməlidir:  

 İlin birinci yarısında dünya bazarlarında enerjidaşıyıcılarının və təbii resursların qiymətinin 

kəskin artımı baş verdi. İlin ortasında (iyul ayında) neftin qiyməti hətta rekord həddə - 147 

dollar/barrel səviyyəsinə qalxdı. Lakin sonradan dünya maliyyə böhranının kəskinləşməsi və 

dünyada neftə tələbatın kəskin azalması səbəbindən ilin sonunadək neftin qiymətləri 3-4 dəfə 

aşağı düşərək 40-45 dollar/barrel həddinə qədər gerilədi. Bütün bunlara rəğmən Azərbaycan 

neftinin orta illik satış qiyməti hökumətin məlumatına əsasən 97,6 doll./bar. olmuşdur;  

 Dünya bazarlarında neftin yüksək qiymətləri və saziş çərçivəsində neft hasilatı həcminin sürətlə 

artması səbəbindən hesabat ilinin əvvəllərində “Azəri-Çıraq-Günəşli” (AÇG) HPB sazişi üzrə 

şirkətlərlə Azərbaycan Hökuməti arasında mənfəət neftinin bölüşdürülməsi proporsiyaları 

ölkəmizin xeyrinə dəyişmişdir: əgər 2007-ci ilin sonunadək bu proporsiya 70:30 kimi olubsa, 

2008-ci ilin əvvəlindən 45:55, ilin ikinci rübündən isə 20:80 proporsiyasına keçmişdir. Bunun 

nəticəsi olaraq 2008-ci il üzrə Azərbaycan hökumətinin mənfəət neftinin payı ilk dəfə olaraq 

150 mln. barreli aşmişdir (müqayisə üçün qeyd edək ki, 2007-ci ildə bu bu göstərici 30.3 mln. 

barrel olub);   
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 Ötən ilin ortalarında Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) Əsas İxrac kəmərində baş verən qəza, 

sentyabrda isə AÇG-də baş verən qəza səbəbindən il ərzində ölkədə gündəlik neft hasilatını 

əvvəllər proqnozlaşdırılan 1 milyon barrel səviyyəsinə çatdırmaq mümkün olmadı. İlin 2-ci 

yarısında gündəlik neft hasilatı nəzərdə tutulduğundan 250-300 min barrel az oldu;  

 2008-ci ilin yayında Gürcüstanla Rusiya arasında baş verən qısamüddətli müharibə də 

Azərbaycan neftinin nəqli ilə bağlı müəyyən gərginlik yaradan amil oldu;    

 Hesabat ilində Azərbaycanın daha bir böyük karbohidrogen yatağı olan “Şahdəniz” qaz 

kondensatı yatağının istismarından hökumətə ödənişlərin həcmi artmağa başlamışdır və s.   

Hesabatdan göründüyü kimi, xarici neft və qaz şirkətlərin ödəmələrində mənfəət vergisinin həcmi 

əvvəlki illə müqayisədə azalması baş verib. Bu, artıq yuxarıda qeyd edildiyi kimi, mənfəət neftinin 

bölüşdürülməsində Azərbaycan hökumətinin payının artması ilə bağlıdır. Belə ki, hasil edilən 

mənfəət neftində xarici neft şirkətlərin payının azalması onların ödədiyi mənfəətdən verginin 

azalmasına gətirib çıxarmışdır. Güman edirik ki, qarşıdan gələn illərdə “Şahdəniz” və digər 

yataqlarından hasilatın həcmi artdıqca bu mənbə üzrə ödəmələrin həcmində azalma meyli müəyyən 

dövr üçün zəifləyəcək. 

Bir daha təkrarən qeyd etməliyik ki, “Şahdəniz” yatağından ödəmələrın başlanması ilə Koalisiya 

üçün gəlirlərin izlənməsi problemi nəinki aktuallığını itirmir, əksinə, qaz hasilatı tempinin artması 

ilə bu problem daha da mürəkkəbləşir. 

II. Hesabatın məzmunu ilə bağlı   

1. Əvvəllər də qeyd etdiyimiz kimi MHŞT hesabatı çərçivəsində əsas maliyyə göstəricisi olan 

mənfəət nefti yalnız natura ifadəsi ilə veildiyindən Koalisiya onun dəqiq dəyər ifadəsini 

tapmaqda çətinlik çəkdiyini bir daha qeyd etməyə məcburdur. Hesabat dövrü üçün Neft 

Fonduna bu maddə üzrə daxilolmalar 11,527 mln.AZN təşkil etmişdir. Bu məlumat izləyiciyə 

həmin məbləği MHŞT hesabatında olan natura ifadəısi ilə tutuşdurmağa çox səthi imkan 

yaradır. Belə ki, əldə edilən vəsaitin hansı kəmiyyətdə xam neftin satışından alındığı tam dəqiq 

görünmür və hətta həmin il üçün elan edilən neftin 1 bar. qiyməti ilə üst-üstə düşmür. Qeyd 

edək ki, hökumət 2008-ci ildə neftin orta satış qiymətinin 97,6 doll. olduğunu göstərmişdi. Çox 

güman ki, yaranmış fərq neftin satışı ilə müşaiyyət olunan xərclərlə bağlıdır. MHŞT 

təşəbbüsünün fərziyyələrdən uzaq olaraq dəqiq rəqəmlərə və onların tutuşdurulmasına 

əsaslandığına vurğulayaraq, hesabatın bu istiqamətdə təkmilləşməsinə ehtiyacın olmasını bir  

daha qeyd edirik. Başqa sözlə, hesabatda mənfəət neftinin natura ifadəsi ilə yanaşı dəyər 

ifadəsində də göstərilməsi bu yanlışlıqları aradan qaldırardı.    

2. Rəydən göründüyü kimi bir sıra hallarda hesabatlar arasında kənarlaşmalar hətta texniki 

xarakter daşısalar da, onların hədləri böyük məbləğlərdə olmuşdur. Məsələn, Qeyd 3-də xam 

neftinin həcmi hökumət tərəfindən 150,2 mln. göstərildiyi halda şirkətlər onu 195,6 mln. barrel 

göstərmiş və nəticədə bu göstərici üzrə 30%-lik xətaya yol verilmişdir.  Bununla bağlı 

Koalisiyanın xüsusi  narazılığı yenə də, əvvəlki dövrdə olduğu kimi, şirkətlərin öz işinə 

səhlənkar yanaşması ilə bağlıdır. Əgər auditor şirkəti növbəti hesabatda belə şirkətlərin adını 

hesabatda qeyd etsə, güman ediriki ki, bu ümumi işin xeyrinə olar və həmin qurumlar 

məsuliyyətini bir qədər atırmağa meylli olardı.  

3. Qeyd-4-də təbii qazla səmt qazının həcminin bir göstəricidə verilməsi bu sahədə hesabatlılıqda 

tam təsəvvür yaratmır. Bildiyimiz kimi, səmt qazı ilk andan MHŞT hesabatının predmeti olmasa 

da hökumətin təşəbbüsü ilə müntəzəm olaraq hesabatlarda əks olunur. Sonrakı dövrdə təbii 

qazın hesabatda öz yerini tapması izləyici üçün işi bir qədər çətinləşdirir. Eyni zamanda nəzər 

almaq lazımdır ki, səmt qazı hökumətə pulsuz verilir, təbii qaz isə sazişin predmeti kimi tərəflər 

arasında bölgü predmetidir. Başqa sözlə, bu iki göstəricinin iqtisadi mahiyyəti bir-birindən ciddi 

fərqlənir. Bütün bunları nəzərə alaraq, hesab edirik ki, növbəti hesabatlarda onların ayrı-

ayrılıqda göstərilməsi təqdirəlayiq olardı.  

4. İndiyəcən olan bütün hesabatlarla bağlı Koalisiyanın təklif və tövsiyələrində dəfələrlə 

təkrarlamağımıza baxmayaraq, hökumətin və şirkətlərin (xarici və yerli) təqdim etdikləri 

hesabatlarda ifadə vahidlərində olan və terminoloji xarakterli fərqlərin aradan qaldırılması 
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istiqamətində zəruri işlərin həyata keçirilməməsi yenə də rəydə anlaşılmazlıq yaradan amil 

olaraq qalmaqdadır. Belə ki, qeyd 4-də qazın həcmləri ilə bağlı hökumətlə xarici şirkətlərin 

hesabat rəqəmləri arasındakı fərqin mühüm hissəsi yenə də qazın həcminin ölçü standartlarında 

olan fərqlə izah olunur.  

5. Rəydə yenə də texniki qüsurlara, tərcümə ilə bağlı çatızmaqlıqlara rast gəlmək olur. Məsələn, 

Qeyd 5-də bonusun mahiyyəti Azərbaycan dilində qeyri korrekt göstərilib. Halbuku ingilis 

dilində bu açıqlama həqiqətə daha yaxındır. Hesab edirik ki, bonusun mahiyyətini Azərbaycan 

auditoriyasına aşılamaq üçün auditor şirkəri qanunvericilikdə olan  təriflərdən istifadə etsəydi 

daha məqsədəuyğun olardı.  

6. Qeyd 6-da nəqletmə ilə bağlı fərqin hökumətin öz neft payını nəql etmək üçün ödədiyi 0,1 mln. 

doll. hökumətin cədvəlinə daxil edilməsi nəticəsində baş verdiyi bildirilir. İstərdik aydınlıq 

gətirilsin ki, burada söhbət ARDNŞ-in ARDNF-ə şirkət kimi yox, hökumət tərəfi olaraq 

ödəməsindən gedirmi?  Hökumətin mənfəət neftində payi 2008-ci ildə  şirkətlərin payindan 

xeyli çox olub (təqribən 3-4 dəfə). Bəs nəyə görə ödənilən tariflərin həcmi eynidir? Auditorun 

rəyindən və izahatından belə çıxır ki, Hökumət öz hesabatında göstərdiyi 0,2–dən 0,1-i ABƏŞ-

in, 0,1-i isə Azərbaycan mənfəət neftinin ötürülməsinə aiddir. Yəni eyni həcmlərdə. Bu necə ola 

bilər, axı tərəflərin ötürdükləri neftin həcmləri arasında 3-4 dəfəlik fərq var.    

7. Qeyd 12-də yerli şirkətlərin çoxsaylı vergilərinin bir qrafada verilməsi olduqca ümumi görünür. 

Fikrimizcə, bu vergi növlərinin ayrı-ayrılıqda verilməsi həm vergi növləri üzrə tam təsəvvür 

yaradar, həm də izləyici ayrı-ayrılıqda həmin vergiləri dövlət büdcəsiin icrasında müvafiq 

göstəricilərlə tutuşdurmaq imkanı əldə edərdi.  

8. Azərnaycan Respublikası Hökumətinin hasilat sənayesində əldə etdiyi məcmu daxilolmaları 

barədə hesabatda (Forma C) qazla bağlı təqdim olunan göstəricilərin ayrı-ayrı hesabatlarda 

təqdim olunan oxşar göstəricilərlə üst-üstə düşməməsi Koalisiyanı ciddi narahat edir. Belə ki, 

Hökumətin MHŞT üzrə Hesabatında (Forma C) qazın hasilatı ilə bağlı 3 məlumat var: 1) xarici 

şirkətlərin hasilatında hökumətə düşən pay üzrə (dəyər ifadəsində) – 131,169 milyon ABŞ 

dolları (bu, yəqin ki, “Şahdəniz” yatağından hasil edilən qazdan hökumətin payıdır); 2) xarici 

şirkətlərin hasilatında hökumətə düşən pay üzrə (natura ifadəsində) – 2,1 milyard kub metr qaz 

(bu, yəqin ki, AÇG yatağından əldə olunan və hökumətə əvəzsiz təhvil verilən səmt qazıdır); 3) 

hökumətin yerli şirkətlərdən daxilolmaları üzrə (natura ifadəsində) – 9,7 milyon kub metr qaz. 

Bununla yanaşı, ARDNŞ-in elektron saytında yerləşdirilən məlumatda göstərilir ki, 2008-ci ildə 

bu şirkət tərəfindən 8,2 milyard kub metr qaz hasil olunub (bunun 7,6 milyardı NQÇİ tərəfindən 

hasil edilib, 590 milyonu isə “Şahdəniz” layihəsində ARDNŞ-in payı olub). Şirkətin 

məlumatına əsasən, 2008-ci ildə müştərək müəssisələr (MM) və əməliyyat şirkətləri (ƏŞ) 68,7 

milyon kub metr qaz təhvil veriblər. Şirkətin məlumatında göstərilir ki, ötən il ARDNŞ-ə AÇG 

tərəfindən 2,1 milyard kub metr qaz əvəzsiz olaraq verilib, “Şahdəniz” tərəfindən isə 2,1 miyard 

kub metr qaz satılıb. Beləliklə hesabtda əks olunan 2,1 mlrd. qazın ARDNŞ-ə AÇG –nin digər 

partnyorları təfərindən verilən səmt qazı, ya Şahdəniz yatağının hökumətin dəyər ifadəsində 

payı olması aydın olmur. Nəzərə alaq ki, ARDNŞ-in saytında bu rəqəm Şahdəniz tərəfindən 

şirkətə satılan qaz kimi göstərilib. Digər tərəfdən ARDNŞ-in öz qaz hasilatı hesabatda simvolik 

rəqəmlə - 9,7 milyon kub metr göstərilibsə, şirkətin saytında bu il üçün onun yalnız müştərək 

müəssisələrdən aldığı qaz 68,7 milyon kub metr təşkil etmişdir.  Bütün bu uyğunsuzluqlar bir 

daha onu nümayiş etdirir ki, qaz hasilatı hesabatı neftlə müqayisədə daha qeyri-şəffaf təsir 

bağışlyır və bu sahədə ciddi işlər görülməlidir.   

9. Yuxarıdakı qeydlə yanaşı, ölkədə hasil edilən qazın ümumi həcmi ilə bağlı verilən məlumatlar 

arasındakı uyğunsuzluqlar da narahatlıq yaradır. Belə ki, Dövlət Statistika Komitəsinin 

məlumatına əsasən 2008-ci ildə ölkədə 16 milyard 290,7 milyon kub metr qaz çıxarılıb. BP-

Azərbaycanın məlumatına əsasən 2008-ci ildə AÇG-də 2,1 milyard kub metr (səmt qaz), 

“Şahdəniz”də isə 7,1 milyard kub metr qaz hasil edilib. ARDNŞ-in hasil etdiyi 7,6 milyard kub 

metr qazı, habelə birgə müəssisələrin də hasilatını nəzərə alsaq, onda 2008-ci ildə ölkədə 

təqribən 16,9 milyard kub metr qazın hasil edildiyi məlum olur. Belə çıxır ki, 0,6 miyard kub 

metr qaz rəsmi statistic hesabatda görsənmir. Koalisiya bu fərqlərə aydınlıq gətirilməsini zəruri 

sayır.  
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III. Prosedur xarakterli məsələlərlə bağlı  

 

Hesabatın təqdim edilməsi müddətinin ləngidilməsi ilə bağlı indiyədək hər dəfə təkrar etdiyimiz 

narahatlıq yenə də qalmaqdadır. Belə ki, MHŞT üzrə tərəflər arasında imzalanmış (24 noyabr 2004-

cü il tarixli) Qarşılıqlı Anlaşma Memorandumunun 5-ci bəndinin f) yarımbəndinə əsasən yekun 

“Müstəqil mühasiblərin hesabatı” hər hansı uyğunsuzluğun aradan qaldırılması və belə 

uyğunsuzluğun əhəmiyyətsiz olması barədə ümumi razılığa gəlinməsi şərti ilə bütün tərəflərə 

hesabatın audit şirkətinə təqdim olunduğu son tarixdən sonra 30 gün ərzində və ya uyğunsuzluq tam 

həll olunduqdan sonra təqdim edilir. Memorandumun 5-ci bəndində illik hesabatların audit şirkətinə 

martın 15-nədək təqdim edilməli olması göstərilir. 10-cu Hesabat üzrə Müstəqil Mühasiblərin Rəyi 

də, əvvəllər olduğu kimi, iyun ayında, başqa sözlə, Memorandumda nəzərdə tutulduğundan 2 ay 

sonra təqdim olunub. Hesabatda hökumətin, habelə yerli və xarici şirkətlərin hesabatlarının 

Auditora Memorandumda müəyyən edilmiş müddətdə (yəni illik hesabatlar üzrə martın  15-dək) 

təqdim edilib-edilməməsi və ya ləngidilməsi barədə heç bir məlumat yoxdur. Belə olduğu təqdirdə 

hesabatda olan və rəydə “əhəmiyyətsiz” hesab olunan uyğunsuzluqların aradan qaldırılması üçün bu 

qədər uzun (2  ay) zaman müddətinin sərf olunması başa düşülən deyil. Hesab edirik ki, Auditor 

şirkəti “əhəmiyyətsiz” kimi izah olunan belə uyğunsuzluqların aradan qaldırılması müddətinin 

azaldılmasına və yekun Rəyin vaxtında təqdim edilməsinə diqqəti artırmalıdır. Bu məsələ MHŞT 

Katibliyinin də diqqətində olmalıdır.  

 

Müstəqil Mühasiblərin 10-cu hesabatını və əvvəlki hesabatların təcrübəsini əsas tutaraq 

İctimai  Birliklərin MHŞT Koalisiyası  hesabatlılıq prosesinin təkmilləşdirilməsi üçün 

aşağıdakı təklif və tövsiyələri irəli sürür:  

1. Müstəqil Mühasiblərin Rəyində Azərbaycanda MŞHT-nin dəyərləndirməsi hesabatında 

qeyd olunmuş təklif və tövsiyyələr nəzərə alınmaqla keyfiyyət dəyişiklikləri aparılmalıdır.  

2. Müstəqil mühasiblərin rəyində hökumətin, habelə yerli və xarici şirkətlərin hesabatlarının 

Memorandumda müəyyən edilən müddətdə təqdim edilib-edilməməsi və ya ləngidilməsi 

mütəmadi xarakter aldığı hallarda  bunun səbəbləri barədə izahatın öz əksini tapması 

məqsədəuyğundur. Koalisiya təklif edir ki, gələcəkdə auditor hesabatları (hökumətin və 

şirkətlərin) alarkən dərhal bu barədə Memorandumun tərəflərini xəbərdar etsin (hər 

ünvandan hesabat daxil olan kimi). Eyni zamanda audit şirkəti uyğunsuzluqların aradan 

qaldırılması müddətinin azaldılmasına və yekun Hesabatın vaxtında təqdim edilməsinə 

diqqəti artırmalıdır və gecikmənin konkret səbəbləri göstərilməlidir. Bu məqsədlə 

Memoranduma müvafiq dəyişiklik edilməlidir.  Auditor rəyinin hazırlanması və təqdim 

olunması müddətləri ilə bağlı Memorandumda müəyyən məhdudiyyətlər qoyulmalıdır; 

3. Anlaşma Memorandumun tələblərindən irəli gələrək, mövcud hesabat sisteminin  

təkmilləşdirilməsi məqsədilə tərəflər arasında yeni müzakirələrə start verilməlidir;  

4. Şirkətlərin hesabat formalarını doldurmaları zamanı yaranan və zaman-zaman təkrarlanan 

səhvlərin aradan qaldırılması üçün səhvlərə təkrarən yol vermiş şirkətlərin adları açıqlanmalı 

və onların bu işə məsul işçiləri üçün  xüsusi treninq keçirilməlidir;  

5. Şirkətlərin, xüsusilə də ARDNŞ-nin fərdi hesabatlarının açıqlanması məqsədilə Hökumət 

Komissiyasının və İctimai Birliklərin MSŞA Koalisiyasının təşəbbüsləri birgə formatda 

genişləndirilməlidir;  

6. MHŞT üzrə ölkə hesabatlarının və Auditor rəylərinin daha geniş ictimaiyyətə anlaşıqlı dildə 

çatdırılması üçün bunların mətbuatda dərc ediılməsi (izahedici şərhlərlə) məqsədəuyğundur.  

Koalisiya MHŞT üzrə Azərbaycan təcrübəsinin daha da təkmilləşdirilməsinə yönəldilmiş bu 

təkliflərə Hökumət Komissiyasının və şirkətlərin diqqətlə yanaşacaqlarına və bunların 

reallaşdırılması istiqamətində əməli addımlar atacaqlarına ümid edir. Bu, MHŞT prosesinə və 

hesabatlılıq sisteminə  vətəndaş cəmiyyətinin inam və etibarının artmasında mühüm rol oynaya 

bilər.  

 


