Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu
➢ Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu
➢ Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun Müşahidə Şurasının
birinci iclasında nitqi (16 iyul 2002-ci il)
➢ Rəsmi sənədlər
➢ Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Fərmanı (29 dekabr 1999-cu il)
➢ Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (29 dekabr 2000-ci il)
➢ Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu haqqında Əsasnamə
➢ Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlər
haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (19 iyun 2001-ci il)
➢ 2001-ci ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin istifadəsinin əsas
istiqamətləri və xərcləri haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (22 oktyabr 2001ci il)
➢ Əlavə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin 2001-ci ildə istifadə edilməsi ilə
bağlı xərclərin yönəldilməsinin istiqamətləri
➢ Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun fəaliyyətini tənzimləyən bəzi qanunvericilik
aktlarında dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (7 fevral
2003-cü il)
➢ Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun valyuta vəsaitinin saxlanılması, yerləşdirilməsi və
idarə edilməsi haqqında Qaydalar
➢ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 19 iyun tarixli, 511 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş "Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun valyuta vəsaitinin saxlanılması,
yerləşdirilməsi və idarə edilməsi haqqında Qaydalar"a əlavələrin edilməsi haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Fərmanı (21 dekabr 2001-ci il)
➢ Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun 2002-ci il büdcəsi haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Fərmanı (21 dekabr 2001-ci il)
➢ Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun Müşahidə Şurasının tərkibinin təsdiq edilməsi
haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (27 dekabr 2001-ci il)
➢ "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun 2002-ci il büdcəsi haqqında" Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 21 dekabr tarixli, 604 nömrəli Fərmanında əlavə və
dəyişikliklərin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (1 noyabr 2002-ci
il)
➢ 2002-ci ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun büdcəsinin icrası ilə bağlı bəzi tədbirlər
haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (1 noyabr 2002-ci il)
➢ Əlavə 1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2002-ci ildə idarə edilməsi ilə bağlı xərclər
smetası
➢ Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2003-cü il büdcəsi haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Fərmanı (27 yanvar 2003-cü il)
➢ Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2003-cü il büdcəsinin icrası ilə bağlı bəzi tədbirlər
haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (27 yanvar 2003-cü il)
➢ Əlavə 1. 2003-cü ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin istifadə edilməsinin
əsas istiqamətləri (proqramı)
➢ Əlavə 2. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2003-cü ildə idarə edilməsi ilə bağlı xərclər
smetası
➢ Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2002-ci il büdcəsinin icrası haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (26 dekabr 2003-cü il)
➢ Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2005-ci il büdcəsində dəyişikliklərin edilməsi
haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (28 dekabr 2005-ci il)
➢ Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2006-cı il büdcəsi barədə Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Fərmanı (28 dekabr 2005-ci il)
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➢ Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun Müşahidə Şurasının yeni tərkibinin təsdiq edilməsi
haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (16 may 2007-ci il)
➢ Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2007-ci il büdcəsinin təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (28 dekabr 2006-cı il)
➢ Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2008-ci il büdcəsinin təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (26 dekabr 2007-ci il)
➢ Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2008-ci il büdcəsində dəyişikliklər və əlavələr
edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (11 iyul 2008-ci il)
➢ Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2009-cu il Büdcəsinin təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (26 fevral 2009-cu il)
➢ Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2008-ci il büdcəsinin icrası haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (30 iyun 2009-cu il)
➢ Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2009-cu il büdcəsində dəyişikliklər edilməsi
haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (7 oktyabr 2009-cu il)
➢ Azərbaycan Respublikası dövlət neft fondunun 2010-cu il büdcəsinin icrası ilə bağlı bəzi tədbirlər
haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (25 dekabr 2009-cu il)
➢ Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2010-cu il büdcəsinin təsdiq edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (25 dekabr 2009-cu il).
➢ Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2009-cu il büdcəsinin icrası haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (22 iyul 2010-cu il).
➢ Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2009-cu il büdcəsində dəyişikliklər edilməsi
haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (22 iyul 2010-cu il).
➢ “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2011-ci il büdcəsinin təsdiq edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 28 dekabr tarixli 365 nömrəli Fərmanında
dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (14 iyul 2011-ci il)
➢ Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2010-cu il büdcəsinin icrası Haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (14 iyul 2011-ci il)
➢ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 28 dekabr tarixli 1266 nömrəli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2011-ci ildə idarə edilməsi ilə bağlı
xərclər smetası”nda dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı (14 iyul 2011-ci il)
➢ “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun 2002-ci il büdcəsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 21 dekabr tarixli 604 nömrəli Fərmanında əlavə və
dəyişikliklərin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 1 noyabr tarixli
811 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Fərmanı (24 noyabr 2011-ci il).
➢ Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2012-ci il büdcəsinin təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (29 dekabr 2011-ci il)
➢ 2012-ci ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin istifadə edilməsinin əsas
istiqamətləri (proqramı)
➢ Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2012-ci ildə idarə edilməsi ilə bağlı xərclər smetası
➢ “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2012-ci il büdcəsinin təsdiq edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 29 dekabr tarixli 570 nömrəli Fərmanında
dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (8 fevral 2012-ci il)
➢ “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2012-ci il büdcəsinin təsdiq edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 29 dekabr tarixli 570 nömrəli Fərmanında
dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (2 iyul 2012-ci il)
➢ Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2011-ci il büdcəsinin icrası haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (2 iyul 2012-ci il).
➢ “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2012-ci il büdcəsinin təsdiq edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 29 dekabr tarixli 570 nömrəli Fərmanında
dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (2 iyul 2012-ci il)
➢ Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2013-cü il büdcəsi haqqında Respublikası
Prezidentinin Fərmanı (30 dekabr 2012-ci il).
➢ Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2012-ci il büdcəsinin icrası haqqında Azərbaycan
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Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (29 avqust 2013-cü il)
➢ Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2014-cü il büdcəsi haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Fərmanı (19 dekabr 2013-cü il).
➢ “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2014-cü il büdcəsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 19 dekabr tarixli 57 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi
barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (10 aprel 2014-cü il)
➢ Prezidentinin 2013-cü il 19 dekabr tarixli 57 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (10 aprel 2014-cü il)
➢ Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2013-cü il büdcəsinin icrası haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (22 may 2014-cü il)
➢ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 434 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu haqqında Əsasnamə”də dəyişikliklər
edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (22 dekabr 2014-cü il)
➢ Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2014-cü il büdcəsinin icrası haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (24 iyun 2015-ci il)
➢ Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2016-cı il büdcəsi haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Fərmanı (29 dekabr 2015-ci il)
➢ “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2016-cı il büdcəsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 29 dekabr 2015-ci il tarixli 719 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi
barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (18 mart 2016-cı il)
➢ Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2015-ci il büdcəsinin icrası haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (18 may 2016-cı il)
➢ Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2017-ci il büdcəsi haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Fərmanı (10 yanvar 2017-ci il)
➢ Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2016-cı il büdcəsinin icrası haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (1 may 2017-ci il)
➢ “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2017-ci il büdcəsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 10 yanvar tarixli 1186 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi
barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (12 may 2017-ci il)
➢ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 434 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi
barədəAzərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (16 iyun 2017-ci il)
➢ “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun Müşahidə Şurasının yeni tərkibinin təsdiq edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 27 noyabr tarixli 73 nömrəli
Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (5 avqust
2017-ci il)
➢ “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2017-ci il büdcəsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 10 yanvar tarixli 1186 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər
edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (4 oktyabr 2017-ci il)
➢ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 12 sentyabr tarixli 579 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun illik gəlir və xərclər proqramının
(büdcəsinin) tərtibi və icrası Qaydaları”nda dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Fərmanı (21 noyabr 2017-ci il)
➢ Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2018-ci il büdcəsi haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Fərmanı (28 dekabr 2017-ci il)
➢ “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun idarə edilməsi ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 30 mart tarixli 2071 nömrəli Sərəncamında
dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (7 may 2018-ci il)
➢ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 434 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu haqqında Əsasnamə”də dəyişikliklər
edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (7 may 2018-ci il)
➢ Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu Müşahidə Şurasının yeni tərkibinin təsdiq edilməsi
haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (27 iyun 2018-ci il)
➢ “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2018-ci il büdcəsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 28 dekabr tarixli 1770 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər
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edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (17 iyul 2018-ci il)
➢ Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2017-ci il büdcəsinin icrası haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (17 iyul 2018-ci il)
➢ Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2019-cu il büdcəsi haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Fərmanı (28 dekabr 2018-ci il)
➢ Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2018-ci il büdcəsinin icrası haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (19 iyul 2019-cu il)
➢ İ.A.Məmmədovun Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun İcraçı direktoru təyin edilməsi
haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (29 noyabr 2019-cu il)“Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft Fondu Müşahidə Şurasının yeni tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 27 iyun tarixli 255 nömrəli Sərəncamında
dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (9 dekabr 2019-cu il)
➢ Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu işçilərinin təltif edilməsi haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (26 dekabr 2019-cu il)
➢ Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2020-ci il büdcəsi haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Fərmanı (29 dekabr 2019-cu il)
➢ Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2019-cu il büdcəsinin icrası haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (8 iyul 2020-ci il)
➢ “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2020-ci il büdcəsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 29 dekabr tarixli 906 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi
barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (31 avqust 2020-ci il)
➢ Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2021-ci il büdcəsi haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Fərmanı (30 dekabr 2020-ci il)
➢ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 19 iyun tarixli 511 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun valyuta vəsaitinin saxlanılması,
yerləşdirilməsi və idarə edilməsi haqqında Qaydalar”da dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Fərmanı (30 dekabr 2020-ci il)
➢ Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2020-ci il büdcəsinin icrası haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (25 iyun 2021-ci il)
➢ Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2022-ci il büdcəsi haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Fərmanı (23 dekabr 2021-ci il)
➢ Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2021-ci il büdcəsinin icrası haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (8 iyul 2022-ci il)
➢ “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2022-ci il büdcəsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 23 dekabr tarixli 1527 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi
barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (22 iyul 2022-ci il)
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Əlavə məlumatlar
Dövlət Neft Fondunun aktivləri artıb
Dövlət Neft Fondu - Azərbaycanın inkişaf fondudur
Neft Fondu: Azərbaycan neft strategiyasının vacib elementi kimi
Neft və qaz gəlirlərinin uğurlu idarəsinin Azərbaycan formulu
Azərbaycanın inkişaf fondu
“Yaradılan gündən şəffaflıq Neft Fondunun fəaliyyətinin əsas prinsiplərindəndir”
Azərbaycanın inkişafına və tərəqqisinə xidmət edən Dövlət Neft Fondunun yaranmasından 10 il keçir
Neft Fondu Azərbaycanın gələcək sürətli inkişafının təminatçısıdır
Şahmar Mövsümov: «Valyuta ehtiyatlarının idarə edilməsini yüksək səviyyədə yerinə yetirməyə
qadirik»
Dövlət Neft Fondu neft-qaz layihələrində pay alacaq
Neft Fondunun qarşısında qoyulan məqsədlər strateji xarakter daşıyır
Şəffaflıq təşəbbüsünün tətbiqində lider ölkə
Dövlət Neft Fondu Azərbaycanın strateji maraqlarına xidmət edir
Neft Fondu Azərbaycanın tərəqqisinə, bugünkü və gələcək nəsillərə xidmət edir
Dövlət Neft Fondunun ehtiyatları 586 ton qızıl ekvivalentindədir
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu Londonda daşınmaz əmlak almışdır
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Dövlət Neft Fondunun yeni investisiya siyasəti
Azərbaycan Dövlət Neft Fonduna məxsus qızılın miqdarı 15 tona çatmışdır
Dövlət Neft Fondunun 2012-ci ildə büdcə gəlirləri 13 673,7 milyon manat olmuşdur
Dövlət Neft Fondunun büdcə gəlirləri altı ayda 6493,6 milyon manat təşkil edib.
Dövlət Neft Fondu ilə BMT-nin biznes və insan hüquqları üzrə İşçi qrupu arasında əməkdaşlıq
məsələləri müzakirə olunub
“Azəri-Çıraq-Günəşli” layihəsi çərçivəsində Dövlət Neft Fonduna 105 802 milyon dollar vəsait daxil
olub
Dövlət Neft Fondu mənfəət neftinin və qazın satışından 10 milyard manata yaxın gəlir əldə edib
Neft Fondundan dövlət büdcəsinə doqquz ayda 7 milyard manatdan çox vəsait transfert edilib
Dövlət Neft Fondunun köçkünlərə dəstəyi artır
Neft Fondunun aktivləri 35 milyard dollara yaxındır
Neft Fondunun vəsaitləri artmaqda davam edəcək: Ekspertlər həlledici faktorun neftin qiyməti
olacağı qənaətindədirlər
Neft Fondundan transfertin azaldılması zəruridir
Neft Fondu 14 banka 48,9 mln. dollar satıb
Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun aktivləri bu il 7% artıb
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu Milli Neft Strategiyasının tərkib hissəsi kimi
Müstəqillik, iqtisadi güc və neft strategiyası...
Sarıyeva, İradə. Azərbaycanın müstəqilliyinin iqtisadi bünövrəsində milli neft strategiyasının rolu:
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu milli neft strategiyasının tərkib hissəsi kimi
Səfərova, Samirə. Azərbaycanın müstəqilliyinin iqtisadi bünövrəsində milli neft strategiyasının rolu:
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu milli neft strategiyasının tərkib hissəsi kimi...
Cəlilova, Günel. Azərbaycanın müstəqilliyinin iqtisadi bünövrəsində milli neft strategiyasının rolu:
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu milli neft strategiyasının tərkib hissəsi kimi.
ARDNF iqtisadiyyatı neqativ təsirlərdən necə qoruyur?
Neft Fondunun 7,5 milyardlıq dəstəyi manatın məzənnəsini sabitləşdirəcək
Neft Fondu: gəlirlilik artsa da, aktivlər azalıb
Neft Fondumuzun aktivləri hazırda belə sıralanıb...
Azərbaycan Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsünün qərarını ədalətsiz hesab edir
Neft Fondunun 2017-ci il üçün büdcə xərclərinin ümumi həcmi 14 483 856 min manatdan 15 242 928
min manata qədər artırılıb
Ötən 9 ayda Neft Fondunun büdcə gəlirləri 8 793,4 milyon manat, büdcə xərcləri isə 6 911,7 milyon
manat təşkil edib
Ötən il Dövlət Neft Fondu 3597,8 milyon dollar xarici valyuta satıb
Dövlət Neft Fondu bu ilin birinci rübündə 4,4 milyard manatdan çox gəlir əldə edib
Neft Fondu indiyədək “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsinə 1,5 milyard manat xərcləyib
Neft Fondu indiyədək “Azəri-Çıraq-Günəşli” layihəsindən 131,3 milyard dollar qazanıb
Suveren fondlar və şəffaflıq – Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun nümunəsində
Dövlət Neft Fondu indiyədək Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsinə 580 milyon manat vəsait ayırıb
Neft Fondu gənclərin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramının maliyyələşdirilməsinə
indiyədək 207,4 milyon manat ayırıb
Neft Fondu bu vaxtadək qaçqın və məcburi köçkünlərlə bağlı tədbirlərə 2,1 milyard manat ayırıb
Bu vaxtadək Neft Fondu dövlət büdcəsinə 82,2 milyard manat transfert edib
Dövlət Neft Fondu bu vaxtadək “Star” layihəsinə 1,6 milyard manat xərcləyib
Altı ayda Dövlət Neft Fondunun büdcə gəlirləri 173,7 milyon manat təşkil edib
Azərbaycanın Neft Fondu dünyanın 100 ən güclü investorları sırasına necə düşdü...
Azərbaycan Neft Fondu yığdığı qızılın miqdarını iki dəfə artıracaq
Ötən il Neft Fondunun mənfəət nefti və qazın satışı üzrə gəlirləri 9,8 milyard dollar olub: Dövlət Neft
Fondunun 2018-ci il büdcəsində 6,2 milyard manat profisit yaranıb, fondun aktivləri 38,5 milyard
dollara çatıb
Dövlət Neft Fondu olmasaydı...
Dövlət Neft Fondu - bugündən sabaha etibarlı əmanət
Dövlət Neft Fondu Azərbaycanın bugünkü və gələcək nəsilləri arasında etibarlı körpü yaradır
Şəffaflıq ARDNF-nin fəaliyyətinin əsas prinsiplərindən biridir
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➢ Azərbaycanın strateji maraqlarına xidmət edən nüfuzlu fond
➢ Neft gəlirlərindən səmərəli və şəffaf istifadənin optimal yolu: ARDNF-in 20 illik uğurlu fəaliyyətinin
timsalında
➢ Azərbaycanda dayanıqlı inkişafın əsas hərəkətverici qüvvələrindən biri – Dövlət Neft Fondu...
➢ Təbii sərvətlərdən əldə edilən gəlirlər və suveren fondların bu ehtiyatların idarə edilməsində rolu
➢ Dövlət Neft Fondu 20 il ərzində müasir standartlara cavab verən beynəlxalq maliyyə qurumuna
çevrilib
➢ Neft Fondu dollarla yığımlarını artıracaq: Qızıl alışının artması investisiya portfelində dolların payını
yüksəldir
➢ ARDNF 2019-cu ilin gəlir və xərclərinə dair hesabatını açıqlayıb: Keçən il fondun gəlirləri 12,4
faizdən çox artaraq 43,3 milyard dolları üstələmişdir
➢ ARDNF zəmanət verir
➢ Neft Fondu biznes üçün investisiya fondu rolunda: - real sektoru necə canlandırmalı...
➢ Dövlət Neft Fondu dünyanın ən şəffaf suveren fondları siyahısında ilk beşlikdə qərarlaşıb
➢ Neft Fondu: uğurlu fəaliyyət, yeni hədəflər: Makroiqtisadi sabitliyin qorunmasında mühüm
layihələrin maliyyələşdirilməsində, ehtiyat vəsaitlərin yaradılmasında fond əhəmiyyətli mövqeyə
malikdir
➢ Dövlət Neft Fondunun ötən il üzrə gəlir və xərcləri açıqlanıb
➢ Neft Fondu vəsaitlərinə 20 faiz qənaət edilib: Azərbaycan büdcəsində 2 milyard manata yaxın profisit
var
➢ Neft-qaz gəlirləri artıb: Həm Neft Fondu, həm də vergilər üzrə
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Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Neft Fondu
Azərbaycan dünyada qədim neft ölkəsi kimi tanınır. 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində Bakı
dünyanın ən iri neft mərkəzlərindən birinə çevrilmişdi.
Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdikdən sonra neft ölkənin inkişafında mühüm rol oynadı. Həmin
dövrlərdə ölkə hərbi təcavüzə məruz qalmış, müxtəlif xarakterli risklərlə üzləşmişdi. Ölkənin inkişafını təmin
etmək məqsədilə ümummilli lider Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti nəticəsində milli neft strategiyası
hazırlandı. Bu strategiya 3 mühüm komponenti özündə ehtiva edir:
xarici sərmaye və təcrübənin ölkəyə cəlb edilməsi,
çoxvariantlı ixrac sisteminin qurulması,
təbii sərvətlərdən əldə olunan gəlirlərin şəffaf və səmərəli idarə edilməsi.
1994-cü il sentyabrın 20-də dünyanın tanınmış neft şirkətləri ilə Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda
"Azəri-Çıraq-Günəşli" yataqlarının birgə işlənməsi və neft hasilatının pay bölgüsü haqqında saziş imzalandı.
“Əsrin müqaviləsi” adlandırılan bu saziş yeni sazişlərin imzalanmasına geniş yol açdı. İmzalanmış neft-qaz
müqavilələri, “qara qızılın” boru kəmərləri ilə ixracının başlanması ölkəyə böyük həcmdə gəlirlər gətirdi. Artan
gəlirlər onların saxlanacağı və aktivlərin effektiv idarə olunacağı bir qurumun yaranmasını şərtləndirdi. Həmin
dövrdə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidenti vəzifəsini daşıyan İlham
Əliyevin birbaşa təşəbbüsü ilə bu ideyanın gerçəkləşdirilməsi mümkün oldu. İlham Əliyevin təklifi ilə dünyada
bu sahədə mövcud analoji suveren fondların təcrübələri öyrənildi.
Nəticədə ümummilli lider Heydər Əliyevin 29 dekabr 1999-cu il tarixli 240 nömrəli Fərmanı ilə
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu (ARDNF) təsis edildi.
ARDNF neft və qazdan əldə edilən gəlirlərin toplanmasını, səmərəli idarə edilməsini və gələcək nəsillər
üçün saxlanmasını təmin edən xüsusi qurumdur. ARDNF büdcədənkənar, ayrıca dövlət təsisatıdır. Şəffaflıq
ARDNF-nin fəaliyyətinin əsas prinsiplərindən biridir. Bu dövr ərzində ARDNF institusional cəhətdən yüksək
səviyyədə inkişaf etmiş, beynəlxalq səviyyəli maliyyə təşkilatına çevrilib.
https://www.oilfund.az/fund/about/history
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT
FONDUNUN MÜŞAHİDƏ ŞURASININ BİRİNCİ İCLASINDA
NİTQİ
Prezident sarayı
16 iyul 2002-ci il
Hörmətli iclas iştirakçıları!
Mən bu gün Dövlət Neft Fondunun Müşahidə Şurasının birinci iclasını çağırmışam. Bildiyiniz kimi,
1999-cu ilin sonunda mənim Fərmanımla Azərbaycanda Dövlət Neft Fondu yaradılıbdır. Dövlət Neft Fondunun
yaradılması Azərbaycan dövlətinin 1994-cü ildən həyata keçirdiyi neft strategiyası nəticəsində mümkün
olmuşdur. Biz Azərbaycanda neft strategiyasını hazırlayıb həyata keçirməyə başlayarkən qarşımıza əsas bir
böyük məqsəd və vəzifə qoymuşuq: Azərbaycanın zəngin təbii sərvətləri olan neft və qaz yataqlarının xarici şirkətlərlə, onların investisiyalarının cəlb olunması vasitəsiylə müştərək işlənilməsini təşkil etmək, bunun
nəticəsində zəngin yataqlarımızdan neft və qaz hasilatını təmin etmək və təbiidir ki, bunların hamısını
Azərbaycanın milli mənafelərinin təmin olunmasına yönəltmək. Yəni bütün bu strategiya yalnız və yalnız
Azərbaycanın milli mənafeləri üçün həm işlənib hazırlanıb həm də həyata keçirilir.
Təbiidir, mənafe çox geniş anlayışdır. Burada çox məsələlər var. Ancaq bunların içərisində birinci yerdə
Azərbaycanın iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi, sosial problemlərin həll olunması, Azərbaycan əhalisinin rifah
halının yaxşılaşdırılması dayanır. Bizim bu strategiyamız birinci gündən bizə çox böyük ümidlər verdi.
Məlumdur ki, biz neft strategiyasını mürəkkəb şəraitdə həyata keçirməyə başladıq və buna başlayan kimi, dərhal
ölkəmizə qarşı təxribatlarla, terror aktları ilə, dövlət çevrilişi cəhdləri ilə rastlaşdıq. Amma bunlara baxmayaraq,
biz öz iradəmizdən dönmədik, tutduğumuz yolla getdik. İndi artıq məlumdur ki, böyük nəticələr əldə edilib və
daha böyük nəticələrin əldə olunması üçün imkanlar, şərait yaranıbdır.
«Azəri», «Çıraq», «Günəşli» neft yataqlarının işlənilməsi ilə əlaqədar 1994-cü ildə imzalanmış müqavilənin
icrası birinci növbədə «Çıraq» yatağının işlənilməsindən başladı. Qısa bir müddətdə bu nəhəng layihə həyata
keçirildi. «Çıraq» neft yatağında müasir tələblərə cavab verən, yüksək texnikaya, texnologiyaya malik olan
platforma quruldu və biz 1997-ci ilin noyabr ayında orada ilkin neftin alınmasını və ixrac olunmasını qeyd
etdik.
Bakı–Supsa neft kəmərinin tikilməsi zəruri idi. Çünki biz «Çıraq» yatağından hasil etdiyimiz nefti Bakı–
Novorossiysk xətti ilə ixrac edirdik. Ancaq bu kəmər, birincisi, ixrac proqramının hamısının vaxtında həyata
keçirilməsini təmin etmirdi, biz bir çox problemlərlə rastlaşdıq. İkincisi də, biz eyni zamanda alternativ neft
kəmərlərinin yaranmasını məqsədəuyğun hesab etmişik və bu məqsədlə də Bakı–Supsa neft kəmərini tikdik və
1999-cu ilin aprel ayında o, işə salındı. Yəni artıq kəmər neftlə dolu idi və Supsada bu kəmərlə vurulan nefti biz
özümüz müşahidə etdik və bu hadisəni də qeyd etdik.
Beləliklə, neft strategiyasının həyata keçirilməsinin ilk nəticələri göz qabağındadır. Bunlar ondan ibarətdir
ki, biz müştərək iş apardığımız şirkətlərlə «Çıraq» neft yatağından neft çıxarır, onu ixrac edirik və bu layihədən
gəlir nefti əldə edirik. Məhz ona görə də bu gəlir neftindən, yəni neftin Azərbaycana çatan hissəsindən gələn
gəlirin istifadə olunması məsələsi gündəliyə gəldi. Təkcə o vaxt yox, bu, əvvəldən də gündəlikdə idi, biz bu
barədə düşünürdük. Fikrimiz var idi ki, gərək ayrıca Neft Fondu yaradaq və bu layihələrdən gələn gəlirləri Neft
Fonduna toplayaq, toplanmış vəsaitdən ölkənin vacib məsələlərinin həll olunmasında istifadə edək. Amma
birinci mərhələdə hələ gəlirləri toplayıb gələcək üçün zəmin yaradaq. Təbiidir ki, gəlirlər getdikcə artır və
artacaqdır. Gəlirlər artandan sonra onların istifadəsi daha çox mümkün olacaqdır.
Neft Fondunun yaradılması Azərbaycanda müzakirə olundu. Beynəlxalq maliyyə mərkəzlərində müzakirə
edildi. Biz bu sahədə dünya təcrübəsini ətraflı öyrəndik. Bütün bu işləri həyata keçirərək bir məqsəd güdürdük
ki, Neft Fondunun yaradılması, onun forması, idarə edilməsi, istifadə mexanizmi elə müəyyən olunsun ki, oraya
gələn gəlirlər və oradan xərclənən vəsait təkcə bu işlə məşğul olanlar üçün yox, bütün cəmiyyətimiz üçün və
hətta dünyada maraqlananlar üçün açıq olsun, şəffaf olsun.
Biz bunu ön plana çəkirdik və çəkmişik. Birincisi, ona görə ki, keçmişdə – doğrudur, onda Neft Fondu
olmayıbdır – neftdən gəlirlər gəlib, amma, təəssüflər olsun ki, bəzi hallarda dərhal dağıdılıbdır. İkincisi, respublikanın bəzən çox böyük ehtiyacları olur, əgər mən dediyim sistem yaranmasaydı, kimlərsə o ehtiyacları təmin
etmək üçün bundan istifadə etməyə cəhd göstərə və buna nail ola bilərdilər. Bir də ki, Azərbaycanın təbii
sərvətləri xalqa məxsusdur, xalqındır. Xalqdan başqa heç kəsin deyil və xalqın etimad etdiyi dövlət, iqtidar bu
təbii sərvətlərin xalqa məxsusluğunu daim gözünün önündə saxlamalıdır və onlardan ancaq xalqın, yalnız xalqın
tələbatını təmin etmək üçün istifadə edilməlidir. Bax, bu prinsiplər əsasında biz Neft Fondunun
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formalaşdırılması üçün çox məsləhətləşmələr apardıq. Hətta bəzən mübahisələr də olurdu, müxtəlif fikirlər də
olurdu. Ancaq biz bütün beynəlxalq təcrübəni öyrənərək, Azərbaycanın xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq,
Azərbaycanın Dövlət Neft Fondunu yaratdıq və artıq o vaxtdan keçən iki il sübut edir ki, biz nə qədər doğru və
düzgün bir qurum, sistem yaratmışıq.
Fondun yaranma prosesində müxtəlif ölkələrdə müəyyən qüvvələr guya bu dağılacaq, filan olacaq, hansı
ölkədə dağıdıblar kimi şaiyələri ortaya ataraq, Azərbaycan dövlətinin suveren hüquqlarına toxunan bəzi təkliflər
irəliyə sürürdülər. Yaxud da, Azərbaycanda müxalifət qüvvələri həmişə çalışırlar ki, bir şey tapsınlar. Onun
ətrafında aylarla əhəmiyyətsiz, mənası olmayan danışıqlar aparsınlar. Çox vaxt da heç nə tapmayanda, tapmırlar
da – nəsə uydururlar.
Ancaq burada, təbii ki, mövzu var – neft hasilatı, neftin satışından gələn gəlir. Bu gəlirdən istifadə olunması,
həqiqətən çox ciddi məsələdir. Bu gün də ciddi məsələdir, gələcək üçün, gələcək nəsillər üçün də ciddi məsələdir.
Belə bir çox etibarlı Neft Fondu sisteminin yaradılması indiki bizim hakimiyyət dövründə gələn gəlirlərin
Azərbaycan xalqının mənafeyinə tam istifadə olunmasını təmin edir. Ancaq əgər gələcəkdə kimsə bunu, bu sistemi
dəyişdirərsə, yaxud parçalayarsa, dağıdarsa, əlbəttə, dərhal Azərbaycan çox böyük itkilər verər və xalq özünə
məxsus olan sərvətdən məhrum olar. Bu çox ciddi məsələdir. Bizim yaratdığımız Neft Fondu, hesab edirəm ki, çox
etibarlıdır və bu etibarlılığı daim təmin etməliyik. Ona görə bu sistemin fəaliyyəti də gərək daim bu etibarlılığı
təmin etsin.
Mən qeyd etdim ki, Fərmanımda əks olunmuş müddəalar bu işin tam aşkarlığını, şəffaflığını təmin edir. Neft
Fondu daxil olan vəsait haqqında, yaxud onun hansısa bir hissəsi işlənərsə, onun haqqında mətbuatda vaxtaşırı
məlumat verir və bundan sonra da verməlidir. Ancaq Neft Fondunun idarə olunmasında da bir çox proseslər də
var. buna görə də biz o vaxt mənim Fərmanım ilə Neft Fondunun Müşahidə Şurasını yaratdıq. Müşahidə Şurasını
həm icra orqanlarının, qanunvericilik orqanının nümayəndələrindən, həm də bizim ictimaiyyətin nümayəndələrindən yaratdıq. İcra orqanlarının və ictimaiyyətin nümayəndələri prezident tərəfindən təyin olunublar.
Qanunvericilik orqanının nümayəndələri isə Milli Məclisin qərarı ilə təyin ediliblər.
Beləliklə, biz həm icra orqanlarının, həm də qanunvericilik orqanının bu işə cəlb olunmasını təmin etmişik.
Yenə də deyirəm, şəffaflığın təmin olunması üçün mənim Fərmanımda, qəbul edilmiş əsasnamədə, başqa
sənədlərdə çox ciddi müddəalar əks olunubdur. Bunlar Neft Fondunun vəsaitindən istifadədə hansısa
pozuntulara yol verilməsinə imkan verməyəcəkdir.
Müşahidə Şurası daim fəaliyyət göstərməlidir. Rübdə bir dəfə onun iclası keçirilməlidir və gərək Müşahidə
Şurası Dövlət Neft Fondunun hesabatını dinləsin. Təkcə Neft Fondunun yox, auditor xidmətinin hesabatını da
dinləsin və öz münasibətini bildirsin. Bütün bu struktur, sistem, yenə də deyirəm, yalnız və yalnız Dövlət Neft
Fondunun fəaliyyətinin doğru, düzgün, şəffaf olması üçündür.
Mənim fikirmcə, biz indiki mərhələdə hələ ki, Neft Fonduna daxil olan gəlirləri toplayıb müxtəlif banklarda –
bunu Neft Fondunun rəhbərliyi yaxşı bilir ki, harada – saxlamalıyıq. Yalnız çox vacib hallarda bunlardan istifadə
edə bilərik. Ancaq bir, iki, üç ildən sonra bizim gəlirlərimiz artacaq və çox sürətlə artacaqdır. O zaman bu
məsələyə baxmaq olar ki, bunun hansı hissəsini saxlamaq, hansı hissəsini bəzi sosial məsələlərin, xalqın sosial
problemlərinin həllinə yönəltmək, yaxud bir hissəsini müxtəlif yollarla investisiya kimi istifadə etmək və bundan
da gəlir götürmək olar. Yəni biz Neft Fondunun vəsaitini elə orada saxlamamalıyıq. Böyük bir vəsaitdir. Dünya
maliyyə sistemində məlumdur ki, belə böyük vəsaitə malik olan ya dövlət, ya qurum, ya da bank o vəsaiti ancaq
toplayıb saxlamır, ondan istifadə edir. Bu istifadədə də gəlir gətirir. Ona görə Neft Fondunun gələcək
vəzifələrindən biri də odur ki, toplanan vəsaitdən ölkəmizə əlavə gəlir gətirmək üçün tədbirlər görsün.
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RƏSMİ SƏNƏDLƏR

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun
yaradılması haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə dünyanın tanınmış neft şirkətləri arasında 1994-cü
ildə "Əsrin müqaviləsi" ilə təməli qoyulmuş işgüzar əməkdaşlıq ilkin real nəticələrini vermək ərəfəsindədir. Bu
sahədə gözlənilən gəlirlərin Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi tərəqqisinə istiqamətləndirilməsi dövlət
siyasətinin başlıca məqsədidir.
Bunu nəzərə alaraq, ölkənin neft yataqlarının xarici şirkətlər ilə birgə işlənməsindən əldə edilən mənfəət
neftinin satışından daxil olan valyuta vəsaitlərinin və digər gəlirlərin toplanması və səmərəli idarə edilməsi, həmin vəsaitlərin öncül sahələrin inkişafına və sosial-iqtisadi baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edən layihələrin
həyata keçirilməsinə yönəldilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu yaradılsın.
2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun aşağıdakı mənbələr hesabına formalaşdırılması
müəyyən edilsin:
Azərbaycan Respublikasının payına düşən xam neftin və qazın satışından əldə edilən gəlirlər
(qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş ödənişlər çıxılmaq şərti ilə);
bonus ödənişləri;
akrhesabı ödənişlər (2001-ci ildən başlayaraq);
xarici şirkətlərlə bağlanmış müqavilələr çərçivəsində dövlət əmlakından istifadə üçün icarə haqqı;
Fondun fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlər;
xarici şirkətlərlə bağlanmış müqavilələrə uyğun olaraq Azərbaycan tərəfinə verilən aktivlərin satışından
və digər daxilolmalardan əldə edilən gəlirlər.
3. Azərbaycan Respublikasının payına düşən xam neftin və qazın satışı Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən həyata keçirilsin.
4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun
Əsasnaməsini və onun ali idarəetmə orqanının tərkibi barədə təkliflərini iki ay müddətində hazırlayıb
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin.
5. Azərbaycan Respublikasının Milli Bankına tapşırılsın ki, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft
Fondu fəaliyyətə başlayanadək onun vəsaitlərinin xüsusi hesabda toplanmasını təmin etsin.
6. Bu Fərman imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 29 dekabr 1999-cu il
№ 240
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Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu haqqında
Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikasında neft və qazın kəşfiyyatı və işlənməsi sahəsində bağlanmış sazişlərin həyata
keçirilməsindən əldə edilən gəlirlərin yığılmasını və səmərəli idarə olunmasını təmin etmək məqsədi ilə qərara
alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu haqqında Əsasnamə təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti 2001-ci il yanvarın 5-dək Dövlət Neft Fonduna daxil
olmuş vəsaitin Azərbaycan Respublikasının Milli Bankında xüsusi hesaba köçürülməsini təmin etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı Fondun vəsaitinin yüksək reytinqli, beynəlxalq aləmdə nüfuz
qazanmış banklarda saxlanılmasına dair təkliflərini 15 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə təqdim etsin.
4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Fərmandan irəli gələn məsələləri həll etsin.
5. Bu Fərman dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 29 dekabr 2000-ci il
№ 434
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Azərbaycan Respublikası Prezidentini
29 dekabr 2000-ci il tarixli Fərmanı ilə
təsdiq edilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu haqqında
Əsasnamə
1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR
1.1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu (bundan sonra - Fond) neft və qazın kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsünə dair Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti ilə (və ya müvafiq
Səlahiyyətli Dövlət Orqanı ilə) sərmayəçilər arasında bağlanmış Sazişlərin həyata keçirilməsindən, habelə
Azərbaycan Respublikasında, o cümlədən Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda neft-qaz ehtiyatlarının
kəşfiyyatı və işlənməsinə dair digər bağlanmış Sazişlərin həyata keçirilməsində Azərbaycan Respublikasının
əldə etdiyi vəsaitin səmərəli idarə olunması məqsədilə "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun
yaradılması haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 dekabr 1999-cu il 240 nömrəli Fərmanına
uyğun olaraq yaradılmışdır.
1.2. Fond Azərbaycan Respublikası Prezidenti qarşısında hesabat verir və məsuliyyət daşıyır.
1.3. Fond büdcədənkənar dövlət təsisatıdır, hüquqi şəxsdir, bank təşkilatlarında hesablaşma və digər
hesablara, üzərində Azərbaycan Respublikası Dövlət Gerbinin əksi və öz adı olan möhürə, müvafiq ştamp və
blanklara malikdir.
1.4. Fondun vəsaitinin formalaşması və xərclənməsi üzərində ümumi nəzarət Müşahidə Şurası tərəfindən
həyata keçirilir.
1.5. Fond öz fəaliyyətini həyata keçirmək üçün Azərbaycan Respublikasının dövlət hakimiyyəti orqanları,
fiziki və hüquqi şəxslərlə, habelə beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq edir.
1.6. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanları və bu Əsasnamə ilə Fonda verilmiş hüquqlar və
vəzifələr istisna olunmaqla:
a) Fond Azərbaycan Respublikasının Hökuməti, digər dövlət hakimiyyəti orqanları, o cümlədən
nazirliklər, dövlət komitələri, dövlət təsisatları, müəssisələri və təşkilatları, maliyyə institutlarına münasibətdə
və onların qarşısında, habelə Azərbaycan Respublikasının və digər ölkə və yurisdiksiyaların hər hansı sosial
fondları, ictimai və digər qeyri-hökumət təşkilatlarına münasibətdə və onların qarşısında heç bir hüquqa,
vəzifəyə malik deyildir və heç bir öhdəlik daşımır;
b) Fond Azərbaycan Respublikası Hökuməti, digər dövlət hakimiyyəti orqanları, dövlət müəssisələri,
təsisatları və təşkilatlarının öhdəlik və ya təminatları ilə bağlı heç bir məsuliyyət daşımır.
1.7. Fond öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının
qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanlarını və sərəncamlarını, habelə bu Əsasnaməni
rəhbər tutur,
1.8. Fond Bakı şəhərində yerləşir.
2. FONDUN ƏSAS VƏZİFƏLƏRİ
Fondun əsas vəzifəsi Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının bugünkü və gələcək nəsillərinin mənafeyi
naminə neft və qaz ehtiyatlarının kəşfiyyatı və işlənməsi sahəsində bağlanmış sazişlərin həyata keçirilməsindən
və Fondun öz fəaliyyətindən əldə olunan valyuta və digər vəsaitin yığılmasını və səmərəli idarə olunmasını
təmin etməkdir.
3. FONDUN FORMALAŞMASI MƏNBƏLƏRİ
3.1. Fondun vəsaiti aşağıdakı mənbələr hesabına formalaşır:
- Azərbaycan Respublikasının payına düşən xam neftin və qazın satışından əldə edilən gəlirlər
(qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş ödənişlər çıxılmaq şərtilə);
- bonus ödənişləri (2000-ci ildən başlayaraq);
- akrhesabı ödənişlər;
- xarici şirkətlərlə bağlanmış müqavilələr çərçivəsində dövlət əmlakından istifadə üçün icarə haqqı;
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- xarici şirkətlərlə bağlanmış müqavilələrə uyğun olaraq Azərbaycan tərəfinə verilən aktivlərin satışından
və digər daxilolmalardan əldə edilən gəlir;
- xarici şirkətlərlə birgə fəaliyyət nəticəsində əldə edilən digər gəlirlər;
- Fondun vəsaitinin yerləşdirilməsindən əldə edilən gəlir.
3.2. 3.1-ci bənddə sadalanan ödəniş və gəlirlərin yığılması və Fonda ödənilməsi Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti və ya Səlahiyyətli Dövlət Orqanı tərəfindən həyata keçirilir;
3.3. Fondun vəsaiti yüksək reytinqli banklarda saxlanılır.
3.4. Fondun vəsaitinin uçotu və istifadə edilməsi haqqında hesabatın tərtib edilməsi və aparılması
qaydaları Fondun Müşahidə Şurası tərəfindən müəyyən edilir.
3.5. Bu Əsasnamənin 3.1-ci bəndində göstərilən mənbələrindən daxil olan vəsait müvafiq qurumlar
(təsisatlar) tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Milli Bankında açılmış xüsusi hesaba köçürülür. Fondun
hesabına köçürülmüş vəsaitin məbləği haqqında bu vəsaiti köçürmüş qurum (təsisat) onun köçürüldüyü andan 2
(iki) gündən gec olmayaraq Fonda uçot üçün ödəniş tapşırıqlarının təsdiq olunmuş surətləri əlavə olunmaqla
müəyyən edilmiş formada məlumat təqdim edir.
4. FONDUN VƏSAİTİNİN İSTİFADƏ OLUNMASI
4.1. İnvestisiya məqsədləri üçün əsasən fondun yüksək reytinqli kredit təşkilatlarında yerləşdirilən
depozitlərindən əldə edilən gəlirlər istifadə edilir.
4.2. Fondun vəsaitinin istifadəsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamları ilə hər il üçün təsdiq
edilmiş əsas istiqamətlərə (proqrama) uyğun olaraq həyata keçirilir;
4.3. Fondun vəsaiti ölkənin sosial-iqtisadi tərəqqisi naminə ən mühüm ümummilli problemlərin həllinə və
strateji əhəmiyyətli infrastruktur obyektlərinin inşa və rekonstruksiya edilməsinə istifadə oluna bilər.
4.4. Hər il Fondun vəsaitinin istifadə edilməsinin təsdiq olunmuş istiqamətləri haqqında məlumat və eləcə
də onun faktiki istifadəsi barədə illik hesabat mətbuatda dərc edilir.
4.5. Fondun vəsaiti dövlət hakimiyyəti orqanlarına, dövlət və qeyri-dövlət müəssisələrinə (təşkilatlarına)
kredit (borc) verilməsinə, eləcə də Azərbaycan Respublikasının yurisdiksiyasında olan hər hansı bir subyektin
borcunun (öhdəliyinin, təminatının) və yaxud digər yüklənməsini girovu qismində istifadə oluna bilməz.
4.6. Fondun gəlirləri vergi, rüsum və digər ödənişlərdən qanunvericiliyə müvafiq olaraq azaddır.
5. FONDUN İDARƏ EDİLMƏSİ
5.1. Fondun fəaliyyətinə operativ rəhbərliyi icraçı direktor həyata keçirir.
5.2. İcraçı direktor Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin edilir və vəzifədən
azad edilir.
5.3. Fondun icraçı direktoru:
- Fondun cari işini təşkil edir və ona rəhbərlik edir;
- Fondun vəsaitinin istifadə edilməsinin əsas istiqamətlərinə (proqramına) dair təkliflər hazırlayır və onu
Müşahidə Şurasının rəyi ilə birlikdə təsdiq olunmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim edir;
- Fondun fəaliyyəti barədə illik hesabatı hazırlayır və onu Müşahidə Şurasının rəyi ilə birlikdə
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim edir;
- Fondun idarə edilməsi ilə bağlı (o cümlədən aparatın saxlanılması üçün) xərclər smetasının layihəsini
hazırlayır və təsdiq olunmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim edir.
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tapşırıqlarına əsasən zəruri materialların hazırlanmasını təmin
edir;
- Fondun aparatının işçilərini qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada vəzifəyə təyin edir və vəzifədən
azad edir, onlara münasibətdə həvəsləndirmə və tənbeh tədbirləri tətbiq edir;
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təyin etdiyi auditor tərəfindən auditin keçirilməsi üçün zəruri
şəraitin yaradılmasını təmin edir;
- Fondun illik fəaliyyətinin nəticələrini əks etdirən auditor rəyini mətbuatda dərc etdirir;
- Fondun fəaliyyəti ilə bağlı analitik arayışlar hazırlayır, onları Azərbaycan Respublikası Prezidentinə və
Müşahidə Şurasına təqdim edir;
- Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və bu Əsasnaməyə müvafiq olaraq digər səlahiyyətləri
həyata keçirir.
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5.4. Fondun fəaliyyətinə ümumi nəzarəti təmin etmək məqsədi ilə müvafiq dövlət orqanlarının və ictimai
təşkilatların nümayəndələrindən, habelə digər şəxslərdən ibarət Müşahidə Şurası formalaşdırılır.
5.5. Müşahidə Şurasının üzvləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən təsdiq olunur.
5.6. Müşahidə Şurası icraçı direktorun təqdimatına əsasən Fondun vəsaitinin istifadə edilməsinin əsas istiqamətlərini (proqramını), onun illik hesabatını (ona əlavə olunmuş auditor rəyi ilə birlikdə) və balansını, habelə
Fondun illik xərclər smetasının layihəsini nəzərdən keçirir və onlara rəy verir.
5.7. Müşahidə Şurası öz iclaslarını zərurət olduqca, lakin rübdə bir dəfədən az olmayaraq keçirir.
Müşahidə Şurasının növbədənkənar iclasları icraçı direktorun və ya Müşahidə Şurasının üzvlərinin yarısının
təşəbbüsü ilə keçirilə bilər.
5.8. Müşahidə Şurası üzvlərinin fəaliyyəti ictimai (əvəzi ödənilmədən) əsaslarla həyata keçirilir.
6. UÇOT VƏ HESABAT
Fond qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada mühasibat uçotu və statistik hesabatlar aparır. Fondun
illik maliyyə fəaliyyəti haqqında hesabat Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən təyin olunan
müstəqil auditor tərəfindən yoxlanılmalı və təsdiq olunmalıdır.
7. FOND HAQQINDA ƏSASNAMƏYƏ DƏYİŞİKLİKLƏR
EDİLMƏSİ
Fond Haqqında Əsasnaməyə hər hansı dəyişiklik və əlavələr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən təsdiq olunur.
8. FONDUN YENİDƏN TƏŞKİLİ VƏ LƏĞV EDİLMƏSİ
Fondun yenidən təşkili və ləğv edilməsi Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin qərarı ilə həyata
keçirilir.
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun
fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun fəaliyyətinin normativ hüquqi əsaslarının müəyyən edilməsi və Fondun vəsaitinin səmərəli idarə olunması və istifadəsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:
1. "Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun valyuta vəsaitinin saxlanılması, yerləşdirilməsi və
idarə edilməsi haqqında Qaydalar" təsdiq edilsin (əlavə edilir).
2. Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin yığılması və istifadəsi şərtlərinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə Neft
Fondunun gəlir və xərclər proqramının (büdcəsinin) tərtibi və icrası qaydaları aşağıdakı prinsiplərə əsaslanaraq
1 (bir) ay müddətində hazırlansın və Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim edilsin:
Neft Fondunun illik gəlir və xərclər proqramının tərtibi və icrası Azərbaycan Respublikasının
makroiqtisadi siyasətinə və dövlət idarəetmə sektorunun gəlir və xərclərinin ümumiləşdirilməsi prinsipinə
əsaslanaraq Neft Fondu tərəfindən Maliyyə Nazirliyi ilə əlaqələndirilməklə həyata keçirilir;
Neft Fondunun bütün xərcləri Fondun təsdiq edilmiş illik gəlir və xərclər proqramı çərçivəsində həyata
keçirilir;
Neft Fondunun Əsasnaməsinə uyğun olaraq Fondun vəsaiti hesabına həyata keçirilən layihə və
proqramların maliyyələşdirilməsi ilə bağlı xərclər dövlət xəzinədarlığı vasitəsi ilə icra edilir.
3. Neft Fondunun fəaliyyətinə əlavə şəffaflıq gətirilməsi məqsədi ilə Fondun fəaliyyəti, o cümlədən gəlir
və xərcləri barədə məlumatlar mütəmadi olaraq mətbuatda dərc edilsin.
4. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun İcraçı direktoru bu Fərmandan irəli gələn məsələləri
həll etsin.
5. Bu Fərman imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 19 iyun 2001-ci il
№ 51I
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2001-ci ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun
vəsaitinin istifadəsinin əsas istiqamətləri və xərcləri haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu haqqında Əsasnaməyə və Dövlət Neft Fondunun gəlir və
xərclər proqramının (büdcəsinin) tərtibi və icrası Qaydalarına uyğun olaraq qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2001-ci ildə vəsaitinin istifadəsinin əsas istiqamətləri
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Erməni millətçilərinin apardığı etnik təmizləmə nəticəsində Ermənistan
ərazisindəki öz tarixi torpaqlarından didərgin salınmış azərbaycanlıların məskunlaşması problemlərinin həlli
haqqında" 2001-ci il 22 avqust tarixli, 562 nömrəli və "Azərbaycan torpaqlarının erməni silahlı qüvvələri
tərəfindən işğalı nəticəsində Ağdam və Füzuli rayonlarından didərgin düşmüş və çadır düşərgələrində
müvəqqəti yerləşdirilmiş məcburi köçkünlərin bir qisminin həmin rayonların ərazisində məskunlaşdırılması ilə
bağlı bəzi tədbirlər haqqında" 2001-ci il 7 sentyabr tarixli, 577 nömrəli fərmanlarına uyğun olaraq müəyyən
edilsin və onlar üzrə xərclər 16 677,7 mln. manat məbləğində təsdiq olunsun.
2. 2001-ci ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin istifadə edilməsi ilə bağlı
xərclərinin yönəldilməsinin istiqamətləri müəyyən edilsin (əlavə olunur).
3. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun İcraçı direktoru bu Fərmandan irəli gələn vəzifələrin
icrasını təmin etsin.
4. Bu Fərman imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 22 oktyabr 2001-ci il
№ 592
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ƏLAVƏ
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2001-ci il 22 oktyabr tarixli, 592 nömrəli
Fərmanı ilə
TƏSDİQ EDİLMİŞDİR
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin 2001-ci ildə
istifadə edilməsi ilə bağlı xərclərin yönəldilməsinin
İSTİQAMƏTLƏRİ
Xərc istiqamətləri
1. Əsaslı tikinti
2. Layihələndirmə
haqqının ödənilməsi
Cəmi

üzrə

Xərclərin məbləği (milyon manat)
xidmətlərin

14977.7
1700.0
16 677.7
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun fəaliyyətini tənzimləyən
bəzi qanunvericilik aktlarında dəyişikliklər edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin formalaşma mənbələrinin və istifadəsi
qaydalarının təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə qərara alıram:
1. "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun yaradılması haqqında" Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 1999-cu il 29 dekabr tarixli, 240 nömrəli Fərmanına (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik
toplusu, 1999-cu il, № 12, maddə 720) aşağıdakı dəyişiklik edilsin:
Fərmanın 2-ci bəndi aşağıdakı redaksiyada verilsin:
2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun aşağıdakı mənbələr hesabına formalaşdırılması
müəyyən edilsin:
2.1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti və ya səlahiyyətli dövlət orqanı ilə sərmayəçilər
arasında bağlanmış Azərbaycan Respublikasında, o cümlədən Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan
Respublikasına mənsub olan bölməsində neftin və qazın kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsünə dair
sazişlərin, habelə neft-qaz ehtiyatlarının kəşfiyyatı, işlənməsi və nəqlinə dair digər sazişlərin həyata
keçirilməsindən əldə edilən aşağıdakı gəlirlər:
2.1.1. Azərbaycan Respublikasının payına düşən karbohidrogenlərin satışından əldə edilən xalis gəlirlər
(karbohidrogenlərin nəql edilməsi üzrə məsrəflər, bank, gömrük rəsmiləşdirilməsi, müstəqil nəzarət (sörveyer),
marketinq və sığorta xərcləri çıxılmaq şərti ilə, habelə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin
sərmayəçisi, payçısı və ya tərəfdaşı olduğu layihələrdə onun sərmayəsinə və ya iştirak payına düşən gəlirlər
istisna olmaqla);
2.1.2. neft-qaz sazişlərinin imzalanması və ya icrası ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft
Şirkətinə və ya səlahiyyətli dövlət orqanına sərmayəçilər tərəfindən ödənilən bonuslar (mükafatlar);
2.1.3. karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi ilə əlaqədar sərmayəçilər tərəfindən müqavilə sahəsindən
istifadə üçün Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinə və ya səlahiyyətli dövlət orqanına ödənilən
akrhesabı ödənişlər;
2.1.4. neft-qaz layihələrinin həyata keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının payına düşən dividendlər və mənfəətin bölüşdürülməsindən əldə edilən gəlirlər (Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin
sərmayəçisi, payçısı və ya tərəfdaşı olduğu layihələrdə onun sərmayəsinə və ya iştirak payına düşən gəlirlər
istisna olmaqla);
2.1.5. neftin və qazın Azərbaycan Respublikasının ərazisi ilə Bakı-Supsa, Bakı-Tbilisi-Ceyhan və BakıTbilisi-Ərzurum ixrac boru kəmərləri vasitəsi ilə ötürülməsindən əldə edilən gəlirlər;
2.1.6. neft-qaz sazişləri çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinə və ya səlahiyyətli
dövlət orqanına sərmayəçilər tərəfindən verilən aktivlərdən əldə edilən gəlirlər.
2.2. Fondun aktivlərinin yerləşdirilməsindən və idarə olunmasından əldə edilən gəlirlər, o cümlədən faiz
gəlirləri, dividendlər, valyuta aktivlərinin yenidən qiymətləndirilməsindən alınan gəlirlər və s.
2.3. Qrantlar və digər təmənnasız yardımlar.
2.4. Qanunvericiliyə uyğun olaraq digər gəlirlər və daxilolmalar.
2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli, 434 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu haqqında Əsasnamədə (Azərbaycan Respublikasının
qanunvericilik toplusu, 2000-ci il, № 2, maddə 846) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
2.1. Əsasnamənin 3-cü bölməsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:
3. Fondun formalaşması mənbələri
3.1. Fondun vəsaiti aşağıdakı mənbələr hesabına formalaşır:
3.1.1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti və ya səlahiyyətli dövlət orqanı ilə sərmayəçilər
arasında bağlanmış Azərbaycan Respublikasında, o cümlədən Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan
Respublikasına mənsub olan bölməsində neftin və qazın kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsünə dair
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sazişlərin, habelə neft-qaz ehtiyatlarının kəşfiyyatı, işlənməsi və nəqlinə dair digər sazişlərin həyata
keçirilməsindən əldə edilən aşağıdakı gəlirlər:
3.1.1.1. Azərbaycan Respublikasının payına düşən karbohidrogenlərin satışından əldə edilən xalis gəlirlər
(karbohidrogenlərin nəql edilməsi üzrə məsrəflər, bank, gömrük rəsmiləşdirilməsi, müstəqil nəzarət (sörveyer),
marketinq və sığorta xərcləri çıxılmaq şərti ilə, habelə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin
sərmayəçisi, payçısı və ya tərəfdaşı olduğu layihələrdə onun sərmayəsinə və ya iştirak payına düşən gəlirlər
istisna olmaqla);
3.1.1.2. neft-qaz sazişlərinin imzalanması və ya icrası ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft
Şirkətinə və ya səlahiyyətli dövlət orqanına sərmayəçilər tərəfindən ödənilən bonuslar (mükafatlar);
3.1.1.3. karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi ilə əlaqədar sərmayəçilər tərəfindən müqavilə sahəsindən
istifadə üçün Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinə və ya səlahiyyətli dövlət orqanına ödənilən
akrhesabı ödənişlər;
3.1.1.4. neft-qaz layihələrinin həyata keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının payına düşən dividendlər və mənfəətin bölüşdürülməsindən əldə edilən gəlirlər (Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin
sərmayəçisi, payçısı və ya tərəfdaşı olduğu layihələrdə onun sərmayəsinə və ya iştirak payına düşən gəlirlər
istisna olmaqla);
3.1.1.5. neftin və qazın Azərbaycan Respublikasının ərazisi ilə Bakı-Supsa, Bakı-Tbilisi-Ceyhan və BakıTbilisi-Ərzurum ixrac boru kəmərləri vasitəsi ilə ötürülməsindən əldə edilən gəlirlər;
3.1.1.6. neft-qaz sazişləri çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinə və ya səlahiyyətli
dövlət orqanına sərmayəçilər tərəfindən verilən aktivlərdən əldə edilən gəlirlər;
3.1.2. Fondun aktivlərinin yerləşdirilməsindən və idarə olunmasından əldə edilən gəlirlər, o cümlədən faiz
gəlirləri, dividendlər, valyuta aktivlərinin yenidən qiymətləndirilməsində alınan gəlirlər və sair;
3.1.3. qrantlar və digər təmənnasız yardımlar;
3.1.4. qanunvericiliyə uyğun olaraq digər gəlirlər və daxilolmalar.
3.2. Fondun idarə olunan vəsaiti investisiya reytinqli banklarda və aktivlərdə yerləşdirilir.
3.3. Fondun vəsaitinin uçotu və istifadə edilməsi haqqında hesabatın tərtib edilməsi və aparılması
qaydaları Fondun Müşahidə Şurası tərəfindən müəyyən edilir.
2.2. Əsasnamənin 4.1-ci bəndi aşağıdakı redaksiyada verilsin: "4.1. Fondun vəsaitinin istifadə edilməsi
(xərclənməsi) Fondun maliyyə ili ərzində xərclərinin gəlirləri üstələməməsi prinsipinə əsaslanır".
3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 12 sentyabr tarixli, 579 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş "Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun illik gəlir və xərclər proqramının (büdcəsinin) tərtibi
və icrası Qaydalarında (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 9, maddə 594)
aşağıdakı dəyişiklik edilsin:
Qaydaların 2.3-cü bəndi aşağıdakı redaksiyada verilsin: "2.3. Neft Fondunun büdcəsinin gəlir maddələrini
aşağıdakılar təşkil edir:
2.3.1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti və ya səlahiyyətli dövlət orqanı ilə sərmayəçilər
arasında bağlanmış Azərbaycan Respublikasında, o cümlədən Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan
Respublikasına mənsub olan bölməsində neftin və qazın kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsünə dair
sazişlərin, habelə neft-qaz ehtiyatlarının kəşfiyyatı, işlənməsi və nəqlinə dair digər sazişlərin həyata
keçirilməsindən əldə edilən aşağıdakı gəlirlər:
2.3.1.1. Azərbaycan Respublikasının payına düşən karbohidrogenlərin satışından əldə edilən xalis gəlirlər
(karbohidrogenlərin nəql edilməsi üzrə məsrəflər, bank, gömrük rəsmiləşdirilməsi, müstəqil nəzarət (sörveyer),
marketinq və sığorta xərcləri çıxılmaq şərti ilə, habelə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin sərmayəçisi, payçısı və ya tərəfdaşı olduğu layihələrdə onun sərmayəsinə və ya iştirak payına düşən gəlirlər istisna
olmaqla);
2.3.1.2. neft-qaz sazişlərinin imzalanması və ya icrası ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft
Şirkətinə və ya səlahiyyətli dövlət orqanına sərmayəçilər tərəfindən ödənilən bonuslar (mükafatlar);
2.3.1.3. karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi ilə əlaqədar sərmayəçilər tərəfindən müqavilə sahəsindən
istifadə üçün Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinə və ya səlahiyyətli dövlət orqanına ödənilən
akrhesabı ödənişlər;
2.3.1.4. neft-qaz layihələrinin həyata keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının payına düşən dividendlər və mənfəətin bölüşdürülməsindən əldə edilən gəlirlər (Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin
sərmayəçisi, payçısı və tərəfdaşı olduğu layihələrdə onun sərmayəsinə və ya iştirak payına düşən gəlirlər istisna
olmaqla);
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2.3.1.5. neftin və qazın Azərbaycan Respublikasının ərazisi ilə Bakı-Supsa, Bakı-Tbilisi-Ceyhan və BakıTbilisi-Ərzurum ixrac boru kəmərləri vasitəsi ilə ötürülməsindən əldə edilən gəlirlər;
2.3.1.6. neft-qaz sazişləri çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinə və ya səlahiyyətli
dövlət orqanına sərmayəçilər tərəfindən verilən aktivlərdən əldə edilən gəlirlər;
2.3.2. Fondun aktivlərinin yerləşdirilməsindən və idarə olunmasından əldə edilən gəlirlər, o cümlədən faiz
gəlirləri, dividendlər, valyuta aktivlərinin yenidən qiymətləndirilməsindən alınan gəlirlər və sair;
2.3.3. qrantlar və digər təmənnasız yardımlar;
2.3.4. qanunvericiliyə uyğun olaraq digər gəlirlər və daxilolmalar.
4. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti bu
Fərmandan irəli gələn məsələləri həll etsinlər.
5. Bu Fərman imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 7 fevral 2003-cü il
№ 849
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun valyuta vəsaitinin
saxlanılması, yerləşdirilməsi və idarə edilməsi haqqında
Qaydalar
1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR

1.1. Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli, 434 nömrəli
Fərmanı ilə təsdiq olunmuş "Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu haqqında Əsasnamə"yə uyğun olaraq
hazırlanmış və Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun (bundan sonra - Neft Fondu) valyuta vəsaitinin
saxlanılması, yerləşdirilməsi və idarə edilməsi qaydalarını müəyyən edir.
1.2. Neft Fondunun valyuta vəsaitinin bu Qaydalara uyğun olaraq idarə edilməsi Neft Fondunun valyuta
vəsaitinin təhlükəsiz saxlanılması və səmərəli idarəetmə yolu ilə investisiya gəliri əldə etməklə davamlı
artırılması məqsədlərini daşıyır.
1.3. Bu Qaydaların məqsədləri üçün Neft Fondunun valyuta vəsaiti (Neft Fondunun investisiya portfeli)
dedikdə, Neft Fondunun vəsaitinin istifadə edilməsinin əsas istiqamətləri (proqramı) və Neft Fondunun idarə
edilməsi ilə bağlı xərclər smetası çərçivəsində təsdiq edilmiş xərclər istisna olmaqla, xarici valyutada ifadə
olunmuş vəsait nəzərdə tutulur.
2. NEFT FONDUNUN VƏSAİTİNİN SAXLANILMASI

2.1. Neft Fondunun valyuta vəsaitinin saxlanılmasının təşkili 2.1.1. Azərbaycan Respublikasında Neft
Fondunun hesabları yalnız Azərbaycan Respublikasının Milli Bankında açılır.
2.1.2. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda (xaricində) Neft Fondunun hesabları Standard
ənd Purz (Standard & Poorsy, Mudiz (Moodys) və Fiç (Fitch) beynəlxalq reytinq agentliklərinin aşağıda
göstərilən uzunmüddətli kredit reytinqindən aşağı olmayan reytinqə malik olan banklarda açıla bilər:
"AA" - Standard ənd Purz, Fiç İbka
"Aa3" - Mudiz
2.1.3. Neft Fondunun beynəlxalq maliyyə bazarlarında tərəf müqabili "A" (Standard ənd Purz, Fiç) və ya
"A2" (Mudiz) kredit reytinqindən aşağı olmayan uzunmüddətli reytinqə malik olan kommersiya bankları və
digər maliyyə təsisatları ola bilər.
2.1.4. Neft Fonduna qiymətli kağızlar üzrə depozitar xidmətləri mərkəzi (milli) banklar və "AA"
(Standard ənd Purz, Fiç) və ya "Aa3" (Mudiz) kredit reytinqindən aşağı olmayan uzunmüddətli reytinqə malik
olan kommersiya bankları və digər maliyyə təsisatları tərəfindən göstərilə bilər.
2.1.5. Neft Fondu üçün bank və ya digər hesabların (qiymətli kağızlar üzrə depozitar hesabların) açılması
və aparılması müvafiq müqavilə (saziş) əsasında həyata keçirilir.
2.1.6. Neft Fondu adından valyuta vəsaitinin saxlanılması, yerləşdirilməsi və idarə edilməsi ilə bağlı
müqavilələri (sazişləri) Fondun İcraçı direktoru imzalaya bilər.
2.2. İnvestisiya portfelinin valyuta tərkibi
2.2.1. Neft Fondunun vəsaitinin valyuta tərkibinə aşağıdakı ölkələrin valyutaları və (və ya) bu
valyutalarda ifadə olunmuş investisiya aktivləri daxil ola bilər;
Avropa Valyuta Birliyinə daxil olan ölkələr;
Amerika Birləşmiş Ştatları; Yaponiya; Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı.
2.2.2. Neft Fondunun investisiya portfelinə həmçinin portfelin 5%-indən artıq olmayan həcmdə "A"
(Standard ənd Purz, Fiç) və ya "A2" (Mudiz) kredit reytinqindən aşağı olmayan uzunmüddətli ölkə (suveren
borc) reytinqinə malik olan ölkələrin valyutalarında ifadə olunan investisiya aktivləri də daxil ola bilər. Neft
Fondunun vəsaitinin bu tip aktivlərə investisiya edilməsi, valyuta bazarlarında qiymətin və ya məzənnənin
dəyişməsi ilə bağlı mümkün risklərdən sığortalanmaq məqsədi ilə ABŞ dollarına müddətli mübadilə əməliyyatı
ilə müşayiət edilməlidir.
2.2.3. Neft Fondunun vəsaitinin valyuta tərkibinə 2.2.1 və 2.2.2-ci yarımbəndlərində göstərilənlərdən
başqa, digər valyutalar və ya onlarda ifadə olunmuş investisiya aktivləri daxil ola bilməz.
3. NEFT FONDUNUN VƏSAİTİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ

3.1. İdarəetmənin təşkili
3.1.1. Neft Fondunun valyuta vəsaitinin idarə edilməsi onun hər il üçün qəbul olunan investisiya
siyasətinə uyğun olaraq həyata keçirilir.

21

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

3.1.2. Neft Fondunun investisiya siyasəti, onun vəsaitinin istifadə edilməsinin əsas istiqamətləri
(proqramı) layihəsi çərçivəsində Neft Fondunun İcraçı direktoru tərəfindən hazırlanır və Müşahidə Şurasının
rəyi ilə birlikdə təsdiq olunmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim edilir.
3.3.1. Bu Qaydaların 2.1-ci və 3.4-cü bəndləri ilə ziddiyyət təşkil etməmək şərti ilə Neft Fondunun
investisiya portfelinə aşağıdakı aktivlər daxil ola bilər:
Mərkəzi (milli), kommersiya banklarındakı və digər maliyyə təsisatlarındakı depozitlər;
"A" (Standard ənd Purz, Fiç) və ya "A2" (Mudiz) kredit reytinqindən aşağı olmayan uzunmüddətli ölkə
(suveren borc) reytinqinə malik olan ölkələrin hökumətləri tərəfindən buraxılmış dövlət qiymətli kağızları
(istiqrazları);
"A" (Standard ənd Purz, Fiç) və ya "A2" (Mudiz) kredit reytinqindən aşağı olmayan uzunmüddətli ölkə
(suveren borc) reytinqinə malik olan ölkələrin hökumətləri, dövlət agentlikləri və ya dövlət təminatları olan
maliyyə təsisatları tərəfindən buraxılmış qiymətli kağızlar;
beynəlxalq maliyyə təşkilatları (Ümumdünya Bankı, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, Asiya
İnkişaf Bankı və sair) tərəfindən buraxılmış qiymətli kağızlar və borc Öhdəlikləri;
"A" (Standard ənd Purz, Fiç) və ya "A2" (Mudiz) kredit reytinqindən aşağı olmayan uzunmüddətli
reytinqə malik olan kommersiya bankları və digər maliyyə təsisatları tərəfindən buraxılmış və qiymətli
kağızlarda ifadə edilmiş borc öhdəlikləri.
3.3.2. Neft Fondunun valyuta vəsaitinin idarə edilməsi üçün xarici menecer cəlb edildikdə, xarici menecer
tərəfindən idarə olunan investisiya portfelinə yuxarıda sadalananlardan əlavə digər aktivlər, o cümlədən
korporativ qiymətli kağızlar da daxil ola bilər. Cəlb edilən xarici menecerin kredit reytinqi "Aa3" (Mudiz) və
"AA" - (Standard ənd Purz, Fiç) reytinqindən aşağı olmamalıdır.
3.4. İnvestisiya istiqamətlərinin məhdudlaşdırılması
3.4.1. Neft Fondunun valyuta vəsaiti bu Qaydaların 3.3-cü bəndi ilə nəzərdə tutulan investisiya aktivləri
və onların əldə edilməsi (satışı) üçün zəruri əməliyyatların aparılması istisna olmaqla, başqa istiqamətlərə, o
cümlədən korporativ qiymətli kağızlara, səhmlərə, korporativ borcların (maliyyə təsisatları və bankların borc
kağızları istisna olmaqla) qiymətli metalların və daşların, hər hansı daşınmaz əmlakın, malların və bu
Qaydaların 2.2-ci bəndində göstərilənlərdən başqa, digər valyutaların alınmasına investisiya edilə bilməz.
3.4.2. Neft Fondunun valyuta vəsaiti idarə edilərkən valyuta arbitrajı, svop, forvard, fyüçers tipli
əməliyyatlar yalnız valyuta bazarlarında əməliyyatların aparılması zamanı qiymətin, yaxud məzənnənin dəyişməsi ilə əlaqədar mümkün riskin minimuma endirilməsi (hecinq) və ya investisiya portfelinin valyuta tərkibinin
və aktivlər strukturunun optimallaşdırılması məqsədi ilə həyata keçirilə bilər.
4. VALYUTA VƏSAİTİNİN İDARƏ EDİLMƏSİNƏ DAİR HESABAT

Valyuta vəsaitinin idarə edilməsi ilə bağlı qərarlar qəbul etmək və vəsaitin səmərəli idarə edilməsinə
nəzarəti həyata keçirmək məqsədi ilə Neft Fondu Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə və Fondun
Müşahidə Şurasına aşağıdakı rüblük və illik hesabatları təqdim etməlidir:
Neft Fondunun valyuta vəsaitinin vəziyyəti (investisiya portfelinin həcmi və strukturu) haqqında hesabat;
Valyuta vəsaitinin hərəkəti (ehtimal olunan mədaxil və məxaric) üzrə hesabat-proqnoz.
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 19 iyun tarixli,
511 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Fondunun valyuta vəsaitinin saxlanılması, yerləşdirilməsi və
idarə edilməsi haqqında Qaydalar"a əlavələrin edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin istifadəsi hesabına iqtisadiyyatın real
sektorunun, kiçik və orta sahibkarlığın, maliyyə bazarının inkişafının milli bank sistemi vasitəsi ilə
dəstəklənməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 19 iyun tarixli, 511 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş "Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun valyuta vəsaitinin saxlanılması, yerləşdirilməsi və
idarə edilməsi haqqında Qaydalar"a aşağıdakı əlavələr edilsin:
Qaydaların 2.1.1-ci və 2.1.2-ci yarımbəndlərindəki "Neft Fondunun" sözlərindən sonra "hesablaşma" sözü
əlavə edilsin;
Qaydaların 2.1.3-cü yarımbəndindəki "maliyyə təsisatları" sözlərindən sonra "daxili maliyyə bazarında
isə, Neft Fondunun investisiya portfelinin 5%-dən artıq olmayan həcmdə vəsaitinin yerləşdirilməsi şərti ilə,
nizamnamə kapitalının və aktivlərinin həcminə görə ən iri və kredit reytinqinə görə ən etibarlı kommersiya
bankları" sözləri əlavə edilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun İcraçı direktoru bu Fərmandan irəli gələn məsələləri
həll etsin.
3. Bu Fərman imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 21 dekabr 2001-ci il
№ 607
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Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun
2002-ci il büdcəsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun illik gəlir və xərclər proqramının (büdcəsinin) tərtibi
və icrası Qaydalarına uyğun olaraq qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun 2002-ci il büdcəsinin gəlirləri 880.196,0 mln.
manat, xərcləri 153.484,5 mln. manat təsdiq edilsin.
2. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun 2002-ci il büdcəsinin gəlirləri
aşağıdakı daxilolmalar hesabına formalaşır:
Sıra
№-si
1.
2.
3.
4.
5.

Gəlir mənbələri
Azərbaycan Respublikasının payına düşən xam neftin satışından əldə edilən
gəlir (qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş ödənişlər çıxılmaq şərti ilə)
Akrhesabı Ödənişlər
Xarici şirkətlərlə bağlanmış müqavilələr çərçivəsində dövlət əmlakından
istifadə üçün icarə haqqı
Fondun vəsaitinin yerləşdirilməsindən əldə edilən gəlir

Gəlirlərin məbləği (milyon
manat)
717800,0
48 539,0
2 328,0
53 329,0

Digər gəlirlər və daxilolmalar

58 200,0

Cəmi

880 196,0

3. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun 2002-ci il büdcəsinin
xərcləri aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir:
Sıra
№-si

Xərc istiqamətləri

Xərclərin məbləği
(mln. man.)

1.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 22 avqust tarixli, 562 nömrəli: “Erməni millətçilərinin apardığı etnik təmizləmə nəticəsində Ermənistan ərazisindəki öz tarixi torpaqlarından didərgin salınmış azərbaycanlıların məskunlaşması
problemlərinin həlli haqqında” Fərmanı ilə bağlı xərclər,o cümlədən: əsaslı tikinti

74 500,0 74 500,0

2.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 7 sentyabr tarixli, 577 nömrəli "Azərbaycan torpaqlarının erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğalı nəticəsində
Ağdam və Füzuli rayonlarından didərgin düşmüş və çadır düşərgələrində müvəqqəti
yerləşdirilmiş məcburi köçkünlərin bir qisminin həmin rayonların ərazisində məskunlaşdırılması ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında" Fərmanı ilə bağlı xərclər,o cümlədən:
əsaslı tikinti

75 822,3 72 156,3

3.

Əhaliyə ödənişlər (məcburi köçkünlərə kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaları
üçün maddi yardımın göstərilməsi)
Fondun idarə edilməsi ilə bağlı xərclər
Cəmi

3 666,0
3 162,2
153484,5

4. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinə və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft
Fonduna tapşırılsın ki, xarici sərmayəçilərlə bağlanmış neft və qazın kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay
bölgüsünə dair, habelə müvafiq sazişlər çərçivəsində dövlət əmlakının icarəsindən, Azərbaycan tərəfinə verilən
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aktivlərdən və digər daxilolmalardan əldə edilən gəlirlərin Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fonduna
mədaxil edilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi üçün müvafiq tədbirlər görsünlər və bu barədə Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə məlumat versinlər.
5. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fonduna tapşırılsın ki, Azərbaycan Respublikasının Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi və Azərbaycan Respublikasının Satınalmalar üzrə
Dövlət Agentliyi ilə birlikdə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun 2002-ci il büdcəsinin
qaçqınların və məcburi köçkünlərin məskunlaşdırılması problemlərinin həlli ilə bağlı xərc maddələrinin icrası
zamanı vəsaitin qənaətlə və səmərəli istifadə edilməsi, o cümlədən bütün xərclərin aşkarlıq şəraitində həyata
keçirilməsi və satınalmalar barədə qüvvədə olan qanunvericiliyə ciddi riayət edilməsi üzərində nəzarəti təmin
etsin.
6. Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft
Fonduna tapşırılsın ki:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun vəsaiti hesabına ölkədə yoxsulluğun səviyyəsinin
azaldılması strategiyasına və dövlət investisiya siyasətinə uyğun müvafiq layihələrin maliyyələşdirilməsi və bu
məqsədlər üçün tələb olunan maliyyə vəsaitinin illik həcmləri barədə təkliflərini Azərbaycan Respublikasının
Orta Müddətli Dövlət İnvestisiya Proqramına daxil edilmək üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə
təqdim etsinlər;
ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunun və onun rəqabət qabiliyyətinin, habelə milli sahibkarlığın
inkişafının Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin istifadəsi hesabına dəstəklənməsini
təmin etmək məqsədi ilə mövcud imkanların və beynəlxalq təcrübənin araşdırılması əsasında 2 ay müddətində
təkliflər hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsinlər.
7. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun İcraçı direktoru bu Fərmandan irəli gələn məsələləri
həll etsin.
8. Bu Fərman dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 21 dekabr 2001-ci il
№ 604
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun
Müşahidə Şurasının tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli, 434 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu haqqında Əsasnamənin 5.5-ci bəndinə uyğun olaraq
qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun Müşahidə Şurası aşağıdakı tərkibdə təsdiq edilsin:
Artur Rasizadə
- Azərbaycan Respublikasının Baş naziri;
Arif Rəhimzadə
- Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi sədrinin birinci müavini;
Vahid Axundov
- Azərbaycan Respublikasının İqtisadi siyasət üzrə Dövlət müşaviri;
İlham Əliyev
- Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidenti;
Əvəz Ələkbərov
- Azərbaycan Respublikasının maliyyə naziri;
Fərhad Əliyev
- Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkişaf naziri;
Heydər Babayev
- Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət
Komitəsinin sədri
Elman Rüstəmov
- Azərbaycan Respublikası Milli Bankının İdarə Heyətinin sədri;
Əli Abbasov
- Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı;
Mahmud Kərimov
- Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti.
2. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il
№ 85
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"Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun
2002-ci il büdcəsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2001-ci il 21 dekabr tarixli, 604 nömrəli Fərmanında əlavə və
dəyişikliklərin edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli, 434 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu haqqında Əsasnaməyə və Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2001-ci il 12 sentyabr tarixli, 579 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Fondunun illik gəlir və xərclər proqramının (büdcəsinin) tərtibi və icrası Qaydalarının 5.4.1-ci və
5.4.2-ci bəndlərinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun İcraçı Direktorunun vəsatətini
və Neft Fondunun Müşahidə Şurasının rəyini nəzərə alaraq qərara alıram:
1. "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun 2002-ci il büdcəsi haqqında" Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 21 dekabr tarixli, 604 nömrəli Fərmanında aşağıdakı əlavə və dəyişikliklər
edilsin:
Fərmanın 1-ci bəndində "gəlirləri 880.196,0 mln. manat sözləri "gəlirləri 1.180.196,0 mln. manat" sözləri
ilə, "xərcləri 153.484,5 mln. manat" sözləri "xərcləri 522.162,2 mln. manat" sözləri ilə əvəz edilsin;
Fərmanın 2-ci bəndindəki cədvəldə 5-ci sıra nömrəsi 6-cı sıra nömrəsi hesab edilsin və aşağıdakı
redaksiyada yeni 5-ci sıra nömrəsi əlavə edilməklə, gəlirlərin məbləğinin cəmi göstərilən qrafada "880. 196,0"
rəqəmləri "1 180 196,0" rəqəmləri ilə əvəz edilsin:
"5. Bonus ödənişləri 300 000,0"
Fərmanın 3-cü bəndindəki cədvəlin 1-ci və 2-ci sıra nömrələrində xərc istiqamətləri və xərclərin məbləği
aşağıdakı redaksiyada verilsin, xərclərin məbləğinin cəmi göstərilən qrafada isə "153 484,5" rəqəmləri "522
162,2" rəqəmləri ilə əvəz edilsin:
Sıra №

Xərc istiqamətləri

Xərclərin məbləği
(milyon manat)

1

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 22 avqust tarixli, 562 nömrəli
"Erməni millətçilərinin apardığı etnik təmizləmə nəticəsində Ermənistan ərazisindəki öz
tarixi torpaqlarından didərgin salınmış azərbaycanlıların məskunlaşması problemlərinin həlli
haqqında", 2001-ci il 7 sentyabr tarixli, 577 nömrəli "Azərbaycan torpaqlarının erməni silahlı
qüvvələri tərəfindən işğalı nəticəsində Ağdam və Füzuli rayonlarından didərgin düşmüş və
çadır düşərgələrində müvəqqəti yerləşdirilmiş məcburi köçkünlərin bir qisminin həmin
rayonların ərazisində məskunlaşdırılması ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında" və 2002-ci il 13
may tarixli, 700 nömrəli "Biləsuvar rayonu ərazisində yerləşən beş çadır düşərgəsində
məskunlaşmış məcburi köçkünlərin sosial-məişət vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı bəzi
tədbirlər haqqında" fərmanları ilə bağlı xərclər

219000,0

2

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 30 iyul tarixli, 739 nömrəli
Fərmanına əsasən Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas İxrac Boru Kəməri Layihəsində Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin iştirak payının maliyyələşdirilməsi ilə bağlı xərclər

300 000,0

2. Müəyyən edilsin ki, "Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas İxrac Boru Kəməri Layihəsində Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin iştirak payının maliyyələşdirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2002-ci il 30 iyul tarixli, 739 nömrəli Fərmanının icrası ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Fondunun vəsaiti hesabına Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin törəmə şirkətində əldə
ediləcək dövlətə məxsus pay üzərində sahiblik hüququ Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə
verilir, həmin pay üzrə dividendlər isə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fonduna yönəldilir.
3. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu, Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti bu Fərmandan irəli gələn məsələləri həll etsin.
4. Bu Fərman dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
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Bakı şəhəri, 1 noyabr 2002-ci il
№ 811
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2002-ci ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun
büdcəsinin icrası ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 12 sentyabr tarixli, 579 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş "Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun illik gəlir və xərclər proqramının (büdcəsinin) tərtibi
və icrası Qaydaları"na və "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun 2002-ci il büdcəsi haqqında"
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 21 dekabr tarixli, 604 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq
qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2002-ci ildə idarə edilməsi ilə bağlı xərclər smetası
təsdiq edilsin (əlavə olunur - Əlavə 1).
2. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun ştat vahidlərinin sayı və əmək haqqı dərəcələri təsdiq
edilsin (əlavə olunur - Əlavə 2).
3. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun İcraçı Direktoru bu Fərmandan irəli gələn məsələləri
həll etsin.
4. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 1 noyabr 2002-ci il
№ 1082
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ƏLAVƏ 1
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 1 noyabr tarixli, 1082 nömrəli Sərəncamı ilə
TƏSDİQ EDİLMİŞDİR
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun
2002-ci ildə idarə edilməsi ilə bağlı
XƏRCLƏR SMETASI
Xərc
maddəsinin
kodu

Xərc maddəsinin adı

Xərclərin ümumi məbləği
(min manatla)

1.1

ƏMƏYİN ÖDƏNİŞİ FONDU

263 600

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.3

Ştatda olan işçilərin əmək haqqı
Ştatdankənar işçilərin əmək haqqı
Əməyin ödənilməsi ilə bağlı sair pul ödənişləri
ƏMƏK HAQQINA ÜSTƏLİK
Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırmalar
MALLARIN ALINMASI VƏ XİDMƏTLƏRİN HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ

183 600
50000
30000
76444
76444
3 487 638

1.3.1

Dəftərxana ləvazimatı, cari təsərrüfat məqsədləri üçün mal və materialların
alınması

1.3.5

Ezamiyyətlər və xidməti səfərlər, işçilərə kompensasiya ödənişləri

255 450

1.3.6
1.3.6.

Nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi
Yanacaq və sürtgü materiallarının alınması

42000
26000

1.3.6.

Sair nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi

16000

1.3.7
1.3.8
1.3.8.

Rabitə xidmətləri haqqının ödənilməsi
Kommunal xidmətləri haqqının ödənilməsi
Elektrik enerjisi haqqının ödənilməsi

275 000
39000
5000

1.3.8.

Qaz haqqının ödənilməsi

1 000

1.3.8.

Su haqqının ödənilməsi

3 000

1.3.8.

İstilik enerjisi (yanacaq) haqqının ödənilməsi

30000

1.3.8.

Sair kommunal Xidmətləri haqqının ödənilməsi

-

1.3.13

İnventar və avadanlığın alınması, təmiri xərclərinin ödənilməsi

5000

30000

1
2

1
2
3
4
6

1.3.14
1.3.15
4.1
4.1.2
4.1.4

4.3
4.3.4
6.2

Binaların cari təmiri xərclərinin ödənilməsi
Sair cari xərclər
ƏSAS VƏSAİTLƏRİN ALINMASI
Nəqliyyat vasitələrinin alınması
Dövlət müəssisə və təşkilatları üçün qeyri-istehsalat avadanlığının və uzun müddət
istifadə olunan əşyaların alınması
Əsaslı təmir
İnzibati və idarəetmə obyektlərinin əsaslı təmiri
QEYRİ-MADDİ AKTİVLƏRİN ALINMASI
Ümumi xərclər:

841 188
571 512
90504
481 008

501 000
500 000
263 006
3 162 200
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun
2003-cü il büdcəsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli, 434 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu haqqında Əsasnaməyə və Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2001-ci il 12 sentyabr tarixli, 579 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Fondunun gəlir və xərclər proqramının (büdcəsinin) tərtibi və icrası Qaydaları"na uyğun olaraq və
2002-ci ilin sonuna Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin 3 387 milyard manat təşkil
etdiyini nəzərə alaraq qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2003-cü il büdcəsinin gəlirləri 1 219 516 mln. manat,
xərcləri 1 217 755 mln. manat təsdiq edilsin.
2. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2003-cü il büdcəsinin gəlirləri
aşağıdakı daxilolmalar hesabına formalaşır:
Sıra №
Gəlir mənbələri
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Azərbaycan Respublikasının payına düşən xam neftin satışından əldə
edilən gəlir (qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş ödənişlər çıxılmaq şərti ilə)
Bonus ödənişləri

Gəlirlərin məbləği (milyon
manat)
735 000,0

326 873,0

Akrhesabı ödənişlər
Xarici şirkətlərlə bağlanmış müqavilələr çərçivəsində dövlət
əmlakından istifadə üçün icarə haqqı

46 975,0
2 400,0

Fondun vəsaitinin yerləşdirilməsindən əldə edilən gəlir
Digər gəlirlər və daxilolmalar

45 868,0
62 400,0

Cəmi:

1 219 516,0

3. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2003-cü il büdcəsinin xərcləri
aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir:
Sıra №
Xərc istiqamətləri

Xərclərin məbləği
(milyon manat)

1.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 22 avqust tarixli, 562 nömrəli "Erməni
millətçilərinin apardığı etnik təmizləmə nəticəsində Ermənistan ərazisindəki öz tarixi torpaqlarından
didərgin salınmış azərbaycanlıların məskunlaşması problemlərinin həlli haqqında", 2001-ci il 7 sentyabr tarixli, 577 nömrəli "Azərbaycan torpaqlarının erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğalı
nəticəsində Ağdam və Füzuli rayonlarından didərgin düşmüş və çadır düşərgələrində müvəqqəti
yerləşdirilmiş məcburi köçkünlərin bir qisminin həmin rayonların ərazisində məskunlaşdırılması ilə
bağlı bəzi tədbirlər haqqında" və 2002-ci il 13 may tarixli, 700 nömrəli "Biləsuvar rayonu ərazisində
yerləşən beş çadır düşərgəsində məskunlaşmış məcburi köçkünlərin sosial məişət vəziyyətinin
yaxşılaşdırılması ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında" fərmanlarının icrası ilə bağlı xərclər

136417,0

2.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 30 iyul tarixli, 739 nömrəli Fərmanına əsasən
Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas İxrac Boru Kəməri Layihəsində Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Şirkətinin iştirak payının maliyyələşdirilməsi ilə bağlı xərclər
Azərbaycan Respublikasının 2003-cü il dövlət büdcəsinə transferi
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun idarə edilməsi ilə bağlı xərclər
Cəmi:

576 000,0

3.
4.

500 000,0
5 338,0
1 217755,0

4. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun İcraçı Direktoru bu Fərmandan irəli gələn məsələləri
həll etsin.
5. Bu Fərman dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
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Bakı şəhəri, 27 yanvar 2003-cü il
№ 848
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun
2003-cü il büdcəsinin icrası ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci 11-12 sentyabr tarixli, 579 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş "Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun illik gəlir və xərclər proqramının (büdcəsinin) tərtibi
və icrası Qaydaları"na və Dövlət Neft Fondunun 2003-cü il büdcəsinə uyğun olaraq qərara alıram:
1. "2003-cü ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin istifadə edilməsinin əsas
istiqamətləri (proqramı)" təsdiq edilsin (əlavə olunur - Əlavə 1).
2. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2003-cü ildə idarə edilməsi ilə bağlı xərclər smetası
təsdiq edilsin (əlavə olunur - Əlavə 2).
3. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun İcraçı Direktoru bu Sərəncamdan irəli gələn
məsələləri həll etsin.
4. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
Bakı şəhəri, 27 yanvar 2003-cü il
№ 1134
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ƏLAVƏ 1
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2003-cü ü 27 yanvar tarixli, 1 134 nömrəli Sərəncamı ilə
TƏSDİQ EDİLMİŞDİR
2003-cü ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin istifadə edilməsinin
ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ (PROQRAMI)
I. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT FONDUNUN VƏSAİTLƏRİNİN
XƏRC İSTİQAMƏTLƏRİ
Sıra №

Xərc istiqamətləri

1

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 22 avqust tarixli, 562 nömrəli "Erməni
millətçilərinin apardığı etnik təmizlənmə nəticəsində Ermənistan ərazisindəki öz tarixi torpaqlarından
didərgin salınmış azərbaycanlıların məskunlaşması problemlərinin həlli haqqında", 2001-ci il 7 sentyabr
tarixli, 577 nömrəli "Azərbaycan torpaqlarının erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğalı nəticəsində
Ağdam və Füzuli rayonlarından didərgin düşmüş və çadır düşərgələrində müvəqqəti yerləşdirilmiş
məcburi köçkünlərin bir qisminin həmin rayonların ərazisində məskunlaşdırılması ilə bağlı bəzi tədbirlər
haqqında" və 2002-ci il 13 may tarixli, 700 nömrəli "Biləsuvar rayonu ərazisində yerləşən beş çadır
düşərgəsində məskunlaşmış məcburi köçkünlərin sosial məişət vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı
bəzi tədbirlər haqqında" fərmanlarının icrası ilə bağlı xərclər

2

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 30 iyul tarixli, 739 nömrəli Fərmanına əsasən
Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas İxrac Boru Kəməri Layihəsində Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Şirkətinin iştirak payının maliyyələşdirilməsi ilə bağlı xərclər

.

Xərclərin məbləği
(milyon manat)

136417,0
.
3

576 000,0

Azərbaycan Respublikasının 2003-cü il dövlət büdcəsinə transferi

.

500 000,0
Cəmi

1212417,0

II. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT FONDUNUN
İNVESTİSİYA SİYASƏTİ (İNVESTİSİYA İSTİQAMƏTLƏRİ)

2.1. Dövlət Neft Fondunun investisiya portfelinin
proqnozlaşdırılan həcmi
2003-cü ildə Dövlət Neft Fondunun investisiya portfelinin proqnozlaşdırılan ortaçəkili həcmi 617,4
milyon ABŞ dollarına bərabər götürülsün (ilin əvvəlinə investisiya portfelinin həcmi 579,7 milyon ABŞ dolları
götürülməklə).
2.2. Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin likvidliyi üzrə tələblər
Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin likvidliyi üzrə aşağıdakı tələblər müəyyən edilsin:
1 (bir) günlük likvidlik - investisiya portfelindəki aktivlərin 10%-dən artıq olmayan hissəsi;
1 (bir) aylıq likvidlik - investisiya portfelindəki aktivlərin 5%-dən artıq olmayan hissəsi.
2.3. Dövlət Neft Fondunun investisiya portfelinin
valyuta tərkibi üzrə tələblər
Dövlət Neft Fondunun investisiya portfelinin valyuta tərkibi üzrə aşağıdakı tələblər (+-5%) müəyyən edilsin:
ABŞ dolları - investisiya portfelinin 65%-i;
Avro - investisiya portfelinin 30%-i;
İngiltərə funt sterlinqi - investisiya portfelinin 5%-i.
ABŞ dolları Neft Fondunun investisiya portfelinin baza valyutası müəyyən edilsin.
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2.4. Dövlət Neft Fondunun investisiya portfelində
aktivlərin nisbəti üzrə tələblər
Dövlət Neft Fondunun investisiya portfelində aktivlərin nisbəti üzrə aşağıdakı tələblər müəyyən edilsin:
Depozitlər - investisiya portfelinin 40%-dən artıq olmayan hissəsi;
Qiymətli kağızlar - investisiya portfelinin yerdə qalan hissəsi, o cümlədən korporativ qiymətli kağızlar –
investisiya portfelinin 25%-dən artıq olmayan hissəsi.
2.5. Dövlət Neft Fondunun investisiya portfelindəki
aktivlərin investisiya müddəti üzrə tələblər
Dövlət Neft Fondunun investisiya portfelindəki aktivlərin ortaçəkili investisiya müddəti 38 ay müəyyən
edilsin.
2.6. Kredit riskinin idarə edilməsi üzrə tələblər
Bir maliyyə qurumunun (mərkəzi banklar, depozitar banklar və eyni maliyyə qurumunun xarici menecer
kimi çıxış etməsi halları istisna olmaqla) və ya bir investisiya aktivinin investisiya portfelindəki maksimal
xüsusi çəkisi 15% həddində müəyyən edilsin.
2.7. Dövlət Neft Fondunun investisiya portfelinin idarə edilməsinə
xarici menecerlərin cəlb edilməsi üzrə tələblər
İnvestisiya portfelinin idarə edilməsinə xarici menecerlərin cəlb edilməsi üzrə aşağıdakı tələblər müəyyən
edilsin:
xarici menecerlərə idarəetməyə verilən investisiya portfelinin ümumi həcmi investisiya portfelinin 60%dən artıq olmayan hissəsi;
bir xarici menecerə idarəetməyə verilən investisiya portfelinin minimal həcmi - 30 mln. ABŞ dolları,
maksimal həcmi - investisiya portfelinin cari həcminin 10%-dən artıq olmayan hissəsi.
2.8. Dövlət Neft Fondunun investisiya portfelinin idarə edilməsinin
proqnozlaşdırılan səmərəlilik səviyyəsi üzrə tələblər
Dövlət Neft Fondunun idarə edilməsinin proqnozlaşdırılan səmərəliliyi (bençmark) 3 (üç) aylıq LİBOR
faiz dərəcəsi" müəyyən edilsin.
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ƏLAVƏ 2
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2003-cü il 27 yanvar tarixli, 1 134 nömrəli Sərəncamı ilə
TƏSDİQ EDİLMİŞDİR
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun
2003-cü ildə idarə edilməsi ilə bağlı
XƏRCLƏR SMETASI
Xərc
maddəsinin
kodu
1
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.2.1.
1.3.

Xərc maddəsinin adı
2
ƏMƏYİN ÖDƏNİŞİ FONDU
Ştatda olan işçilərin əmək haqqı
Ştatdankənar işçilərin əmək haqqı
Əməyin ödənilməsi ilə bağlı sair pul ödənişləri
ƏMƏK HAQQINA ÜSTƏLİK
Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırmalar
MALLARIN ALINMASI VƏ XİDMƏTLƏRİN HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ

Xərclərin ümumi
məbləği (min
manatla)
3
625 400
533 400
42000
50000
168 858
168 858
2933815

1.3.1.

Dəftərxana ləvazimatı, cari təsərrüfat məqsədləri üçün mal və materialların alınması

50000

1.3.5.

Ezamiyyələr və xidməti səfərlər,
işçilərə kompensasiya ödənişləri

307 800

1.3.6.
1.3.6.

Nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi
Yanacaq və sürtgü materiallarının alınması

30000
20088

1.3.6.

Sair nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi

9912

1.3.7.
1.3.8.
1.3.8.

Rabitə xidmətləri haqqının ödənilməsi
Kommunal xidmətləri haqqının ödənilməsi
Elektrik enerjisi haqqının ödənilməsi

445 620
77000
61 000

1.3.8.

Qaz haqqının ödənilməsi

12000

1.3.8.

Su haqqının ödənilməsi

1 000

1.3.8.

İstilik enerjisi (yanacaq) haqqının ödənilməsi

1 000

1.3.8.

Sair kommunal xidmətləri haqqının ödənilməsi

2000

1.3.13

İnventar və avadanlığın alınması, təmiri xərclərinin ödənilməsi

7000

1.
2.

1.
2.
3.
4.
6.
.
Sair cari xərclər,
2016395
o cümlədən: bank, konvertasiya və depozitar xidmətlərinin haqqının ödənilməsi xərcləri
1 640 395
xarici auditin keçirilməsi xərcləri, məsləhətçi xidmətlərin ödənilməsi
265 000
inzibati binanın mühafizəsi xərcləri
72000 39000
digər xərclər
4.1.
ƏSAS VƏSAİTLƏRİN ALINMASI
350 000
4.1.4.
Dövlət müəssisə və təşkilatları üçün qeyri-istehsalat avadanlığının və uzun müddət
350 000
istifadə olunan əşyaların alınması
1.3.15
.

4.3.
4.3.4.
6.2.

əsaslı təmir
İnzibati və idarəetmə obyektlərinin əsaslı təmiri
QEYRİ-MADDİ AKTİVLƏRİN ALINMASI
Ümumi xərclər:

1 250 000
1 250 000
10000
5 338 073
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun
2002-ci il büdcəsinin icrası haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli, 434 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu haqqında" Əsasnaməyə və Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2001-ci il 12 sentyabr tarixli, 579 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Fondunun "İllik gəlir və xərclər proqramının (büdcəsinin) tərtibi və icrası Qaydalarına müvafiq
olaraq, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu tərəfindən Dövlət Neft Fondunun 2002-ci il büdcəsinin
icrası ilə bağlı hesabat təqdim edilmişdir. Həmin hesabata dair Dövlət Neft Fondunun Müşahidə Şurasının rəyini
və Dövlət Neft Fondunun maliyyə fəaliyyətinin nüfuzlu beynəlxalq auditor təşkilatı tərəfindən keçirilmiş
auditinin nəticələrini nəzərə alaraq, qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2002-ci il büdcəsinin 294 303 milyon manat və ya
24,9% artıq gəlirlə və 87 990,2 milyon manat və ya 16,8% kəsirlə icrası təsdiq edilsin.
2. Bu Sərəncam dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 26 dekabr 2003-cü il
№ 52
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun
2005-ci il büdcəsində dəyişikliklərin edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Heydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas İxrac Boru Kəməri Layihəsinin tikintisi ilə bağlı xərclərin
artmasını nəzərə alaraq və bu artımın Azərbaycan Respublikasının həmin layihədəki iştirak payına düşən
hissəsinin Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas İxrac Boru Kəməri Layihəsində "Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Şirkətinin iştirak payının maliyyələşdirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 30
iyul tarixli 739 nömrəli fərmanına uyğun olaraq Dövlət Neft Fondu tərəfindən maliyyələşdirilməsini təmin
etmək məqsədilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 434 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş
"Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu haqqında Əsasnamə"yə və Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2001-ci il 12 sentyabr tarixli 579 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Fondunun illik gəlir və xərclər proqramının (büdcəsinin) tərtibi və icrası Qaydaları"nın 5.4.1-ci və
5.4.2-ci bəndlərinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun İcraçı Direktorunun
vəsatətini və Müşahidə Şurasının rəyini nəzərə alaraq, habelə qeyd edilən artımla əlaqədar "Azərbaycan
Respublikasının 2005-ci il dövlət büdcəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər və
əlavələr edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il 21 iyun tarixli 941-IIQD nömrəli qanunu ilə
Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il icmal büdcəsində müvafiq dəyişikliklərin edilməsini nəzərə alaraq,
"Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2005-ci il büdcəsi barədə" Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2005-ci il 1 mart tarixli 201 nömrəli fərmanında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2005-ci il, № 3, maddə 159) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. 1-ci bənddə "xərcləri 1072871,0 milyon manat" sözləri "xərcləri 1172871,0 milyon manat" sözləri ilə
əvəz edilsin;
1.2. 3-cü bəndində verilmiş cədvəlin 2-ci sıra nömrəsində xərclərin məbləği göstərilən sütunda "105000,0"
rəqəmi "205000,0" rəqəmi ilə, cədvəldə xərclərin məbləğinin cəmi göstərilən sütunda "1072871,0" rəqəmi
"1172871,0" rəqəmi ilə əvəz edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun İcraçı Direktoru bu fərmandan irəli gələn məsələləri
həll etsin.
3. Bu fərman imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 28 dekabr 2005-ci il
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun
2006-cı il büdcəsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 434 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş
"Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu haqqında Əsasnamə"yə və Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2001-ci il 12 sentyabr tarixli 579 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Fondunun illik gəlir və xərclər proqramının (büdcəsinin) tərtibi və icrası Qaydaları"na uyğun
olaraq, habelə "Büdcə sistemi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq 2006-cı il üçün
icmal büdcəsinə daxil edilmiş Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun gəlir və xərclərinin Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən təsdiq edildiyini nəzərə alaraq qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2006-cı il büdcəsinin gəlirləri 807842,6 min manat,
xərcləri 954287,7 min manat məbləğində təsdiq edilsin.
2. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2006-cı il büdcəsinin gəlirləri
aşağıdakı daxilolmalar hesabına formalaşır:
Gəlir mənbələri

1. Azərbaycan Respublikasının payına düşən
karbohidrogenlərin satışından əldə edilən xalis
gəlirlər (karbohidrogenlərin nəql edilməsi üzrə
məsrəflər, bank, gömrük rəsmiləşdirilməsi,
müstəqil nəzarət (sörveyer), marketinq və sığorta
xərcləri çıxılmaq şərti ilə, habelə Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin sərmayəçisi,
payçısı və ya tərəfdaşı olduğu layihələrdə onun
sərmayəsinə və ya iştirak payına düşən gəlirlər
istisna olmaqla)
2. Karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi ilə
əlaqədar sərmayəçilər tərəfindən müqavilə
sahəsindən istifadə üçün ödənilən akrhesabı
ödənişlər
3. Neftin və qazın Azərbaycan Respublikasının
ərazisi ilə ötürülməsindən əldə edilən gəlirlər
4. Neft-qaz sazişlərinin imzalanması və ya icrası
ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft
Şirkətinə və ya səlahiyyətli dövlət orqanına
sərmayəçilər tərəfindən ödənilən bonuslar
(mükafatlar)
5. Neft Fondunun aktivlərinin yerləşdirilməsindən
və idarə edilməsindən əldə edilən gəlirlər
6. Digər gəlirlər və daxilolmalar
Cəmi

Gəlirlərin
məbləği
(min manat)
684 000,0

7 434,0

13 500,0
67500,0

35318,6
90,0
807842,6

3. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2006-cı il büdcəsinin xərcləri
aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir:
Xərc istiqamətləri

Xərclərin
məbləği
(min manat)
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1. Qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial-məişət və
məskunlaşma məsələləri ilə bağlı bəzi
tədbirlərin maliyyələşdirilməsi
2. Heydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas
İxrac Boru Kəməri layihəsində Azərbaycan
Respublikasının iştirak payının maliyyələşdirilməsi
ilə bağlı xərclər
3. Azərbaycan Respublikasının 2006-cı il dövlət
büdcəsinə transfert
4. Oğuz-Qəbələ zonasından Bakı şəhərinə su
kəmərinin çəkilməsi
5. Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən
qurulması layihəsinin maliyyələşdirilməsi
6. Dövlət İnvestisiya Şirkətinin nizamnamə
kapitalının formalaşdırılması
7. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun
idarə edilməsi ilə bağlı xərclər
Cəmi

Əsrin müqaviləsi

110311,0

38000,0

585000,0
90000,0
37000,0
90000,0
3976,7
954287,7

4. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun İcraçı Direktoru bu fərmandan irəli gələn məsələləri
həll etsin.
5. Bu fərman imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 28 dekabr 2005-ci il
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Əsrin müqaviləsi

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun Müşahidə Şurasının
yeni tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 434 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu haqqında Əsasnamənin 5.5-ci bəndinə uyğun olaraq
qərara alıram:
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun Müşahidə
Şurasının aşağıdakı yeni tərkibi təsdiq edilsin:
Artur Rasi-zadə

- Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Valeh Ələsgərov

- Azərbaycan Respublikasının Milli Məclis sədrinin müavini

Vahid Axundov

- Azərbaycan Respublikasının İqtisadi siyasət məsələləri üzrə
Dövlət müşaviri

Samir Şərifov

- Azərbaycan Respublikasının maliyyə naziri

Heydər Babayev

- Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkişaf naziri

Elman Rüstəmov

- Azərbaycan Respublikasının Milli Bankının İdarə heyətinin
sədri

Azər Əmiraslanov

- Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İqtisadi siyasət
daimi komissiyasının sədr müavini

Gündüz Məmmədov

- Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qiymətli
Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin sədri

Mahmud Kərimov

- Azərbaycan Respublikasının Milli Elmlər Akademiyasının
prezidenti

2. “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun Müşahidə Şurasının tərkibinin təsdiq edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 27 dekabr tarixli 855 nömrəli Sərəncamı qüvvədən
düşmüş hesab edilsin.
Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 16 may 2007-ci il.
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Əsrin müqaviləsi

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun
2007-ci il büdcəsinin təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 434 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş
«Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu haqqında Əsasnamə»yə və Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2001-ci il 12 sentyabr tarixli 579 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Fondunun illik gəlir və xərclər proqramının (büdcəsinin) tərtibi və icrası Qaydaları»na uyğun olaraq
qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2007-ci il büdcəsinin gəlirləri 1 555 739,6 min manat,
xərcləri 977 066,9 min manat məbləğində təsdiq edilsin.
2. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2007-ci il büdcəsinin gəlirləri
aşağıdakı daxilolmalar hesabına formalaşır:
SıraN-si Gəlir mənbələri Gəlirlərin məbləği(min manat)
1. Azərbaycan Respublikasının payına düşən karbohidrogenlərin satışından əldə edilən xalis gəlirlər
(karbohidrogenlərin nəql edilməsi üzrə məsrəflər, bank, gömrük rəsmiləşdirilməsi, müstəqil nəzarət (sörveyer),
marketinq və sığorta xərcləri çıxılmaq şərti ilə, habelə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin
sərmayəçisi, payçısı və ya tərəfdaşı olduğu layihələrdə onun sərmayəsinə və ya iştirak payına düşən gəlirlər
istisna olmaqla) 1 429 724,2
2. Karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi ilə əlaqədar sərmayəçilər tərəfindən müqavilə sahəsindən
istifadə üçün ödənilən akrhesabı ödənişlər 5 561,6
3. Neft və qazın Azərbaycan Respublikasının ərazisi ilə ötürülməsindən əldə edilən gəlirlər 14 620,0
4. Neft-qaz sazişlərinin imzalanması və ya icrası ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft
Şirkətinə və ya səlahiyyətli dövlət orqanına sərmayəçilər tərəfindən ödənilən bonuslar (mükafatlar) 17 200,
5. Digər gəlirlər və daxilolmalar 200,0
6. Fondun aktivlərinin yerləşdirilməsindən və idarə olunmasından əldə edilən gəlirlər 55 067,4
7. Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və ixrac olunan xam neftin kontrakt qiyməti ilə ölkədaxili
topdan satış qiyməti arasındakı fərqdən ödənişlər 33 366,4
CƏMİ 1 555 739,6
3. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2007-ci il büdcəsinin xərcləri
aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir
SıraN-si Xərc istiqamətləri Xərclərin məbləği (min manat)
1. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma məsələləri ilə bağlı bəzi tədbirlərin
maliyyələşdirilməsi 124 161,0
2. Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il dövlət büdcəsinə transfert 585 000,0
3. Oğuz-Qəbələ zonasından Bakı şəhərinə su kəmərinin çəkilməsi 183 620,0
4. Samur Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsinin maliyyələşdirilməsi 76 900,0
5. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun idarə edilməsi ilə bağlı xərclər 7 385,9
CƏMİ 977 066,9
4. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun İcraçı Direktoru bu Fərmandan irəli gələn məsələləri
həll etsin.
5. Bu Fərman imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 28 dekabr 2006-cı il
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun
2008-ci il büdcəsinin təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 434 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu haqqında Əsasnamə”yə və Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2001-ci il 12 sentyabr tarixli 579 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Fondunun gəlir və xərclər proqramının (büdcəsinin) tərtibi və icrası Qaydaları”na uyğun olaraq
qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2008-ci il büdcəsinin gəlirləri 3 609 361,0 min
manat, xərcləri 1 680 853,6 min manat məbləğində təsdiq edilsin.
2. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2008-ci il büdcəsinin gəlirləri
aşağıdakı daxilolmalar hesabına formalaşır:
№

Gəlirlərin
məbləği
(min manat)

Gəlir mənbələri

1.

2.
3.
4.

Azərbaycan
Respublikasının
payına
düşən
karbohidrogenlərin satışından əldə edilən xalis gəlirlər
(karbohidrogenlərin nəql edilməsi üzrə məsrəflər, bank,
gömrük rəsmiləşdirilməsi, müstəqil nəzarət (sörveyer),
marketinq və sığorta xərcləri çıxılmaq şərti ilə, habelə
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin sərmayəçisi,
payçısı və ya tərəfdaşı olduğu layihələrdə onun sərmayəsinə və
ya iştirak payına düşən gəlirlər istisna olmaqla)
Neft-qaz layihələrinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar
Azərbaycan Respublikasının payına düşən dividendlər (BTC
layihəsi üzrə)
Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin idarə olunmasından
əldə edilən gəlirlər
Digər gəlirlər və daxilolmalar
Cəmi

3 473 109,6

13 423,2
121 928,2
900,0
3 609 361,0

3. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2008-ci il büdcəsinin xərcləri
aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir:
№

1.
2.
3.
4.
5.

Xərc istiqamətləri
Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-məişət və
məskunlaşma məsələləri ilə bağlı bəzi tədbirlərin
maliyyələşdirilməsi
Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il dövlət
büdcəsinə transfert
Oğuz-Qəbələ zonasından Bakı şəhərinə su
kəmərinin çəkilməsi layihəsinin maliyyələşdirilməsi
Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən
qurulması layihəsinin maliyyələşdirilməsi
Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu layihəsinin
maliyyələşdirilməsi

Xərclərin
məbləği
(min manat)
145 000,0
1 100 000,0
211 820,0
120 600,0
88 682,0
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Əsrin müqaviləsi

2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici
6. ölkələrdə
təhsili
üzrə
Dövlət
Proqramının
maliyyələşdirilməsi
Dövlət Neft Fondunun idarə edilməsi ilə bağlı
7.
xərclər
Cəmi

5 000,0
9 751,6
1 680 853,6

4. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun İcraçı Direktoru bu Fərmandan irəli gələn
məsələləri həll etsin.
5. Bu Fərman dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 26 dekabr 2007-ci il.
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Əsrin müqaviləsi

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2008-ci il büdcəsində
dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Cari ildə xam neftin qiymətlərinin yüksək səviyyədə qalması şəraitində karbohidrogenlərin istismarı ilə
əlaqədar hasilatın pay bölgüsü barədə sazişlərdən Azərbaycan dövlətinə əlavə gəlirlərin daxil olacağını nəzərə
alaraq, eyni zamanda 2008-ci il üçün dövlət büdcəsində dəyişikliklər edilməsi ilə əlaqədar Dövlət Neft
Fondunun büdcəsində dəyişikliklər edilməsi zərurətini nəzərə alaraq qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 434 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş «Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu haqqında Əsasnamə»yə və Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2001-ci il 12 sentyabr tarixli 579 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Fondunun illik gəlir və xərclər proqramının (büdcəsinin) tərtibi və icrası Qaydaları»nın 5.4.1.-ci və
5.4.2.-ci bəndlərinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun İcraçı Direktorunun
vəsatətini və Müşahidə Şurasının rəyini nəzərə alaraq, “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2008ci il büdcəsinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 26 dekabr tarixli
687 nömrəli Fərmanında aşağıdakı dəyişikliklər və əlavələredilsin:
1.1. Fərmanın 1-ci bəndində “gəlirləri 3 609 361,0 min manat”
sözləri “gəlirləri 10 144 743,2 min manat” sözləri ilə, “xərcləri 1 680 853,6 min manat” sözləri “xərcləri
4 380 853,6 min manat” sözləri ilə əvəz edilsin.
1.2. Fərmanın 2-ci bəndində verilmiş cədvəl aşağıdakı redaksiyada verilsin:

S
ıra
N-si

.

.
.
.
.

Gəlir mənbələri

Azərbaycan Respublikasının payına düşən karbohidrogenlərin
satışından əldə edilən xalis gəlirlər (karbohidrogenlərin nəql edilməsi üzrə
məsrəflər, bank, gömrük rəsmiləşdirilməsi, müstəqil nəzarət (sörveyer),
1
marketinq və sığorta xərcləri çıxılmaq şərti ilə, habelə Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin sərmayəçisi, payçısı və ya tərəfdaşı
olduğu layihələrdə onun sərmayəsinə və ya iştirak payına düşən gəlirlər
istisna olmaqla)
2
Neft-qaz layihələrinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan
Respublikasının payına düşən dividendlər (BTC layihəsi üzrə)
3
Xam neftin ixrac qiyməti üzrə Dövlət Neft Fonduna köçürülən
yığımlar
4
Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin idarə olunmasından əldə edilən
gəlirlər
5
Digər gəlirlər və daxilolmalar

G
əlirlərin
məbləği
(min
manat)

9
819 516,0

10
4 806,0
70
623,1
14
8 898,1
90
0,0

10
144 743,2
1.3. Fərmanın 3-cü bəndində verilmiş cədvəlin 2-ci sırasında “1 100 000,0” rəqəmləri “3 800 000,0”
rəqəmləri ilə əvəz edilsin və xərclərin məbləğinin cəmi göstərilən sırada “1 680 853,6” rəqəmləri “4 380 853,6”
rəqəmləri ilə əvəz edilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun İcraçı
Direktoru bu Fərmandan irəli gələn məsələləri həll etsin.
3. Bu Fərman imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
CƏMİ
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Əsrin müqaviləsi

Bakı şəhəri, 11 iyul 2008-ci il.
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Əsrin müqaviləsi

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2009-cu il
büdcəsinin təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 434 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu haqqında Əsasnamə”yə və Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2001-ci il 12 sentyabr tarixli 579 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Fondunun illik gəlir və xərclər proqramının (büdcəsinin) tərtibi və icrası Qaydaları”na uyğun olaraq
qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2009-cu il büdcəsinin gəlirləri 8 361 016,3 min
manat, xərcləri 5 319 534,9 min manat məbləğində təsdiq edilsin.
2. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2009-cu il büdcəsinin gəlirləri
aşağıdakı daxilolmalar hesabına formalaşır:
№
1.

2.

3.
4.
5.

Gəlir mənbələri

Gəlirlərin məbləği
(min manat)
Azərbaycan Respublikasının payına düşən karbohidrogenlərin 7 992 300,0
satışından əldə edilən xalis gəlirlər (karbohidrogenlərin nəql
edilməsi üzrə məsrəflər, bank, gömrük rəsmiləşdirilməsi,
müstəqil nəzarət (sörveyer), marketinq və sığorta xərcləri
çıxılmaq şərti ilə, habelə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Şirkətinin sərmayəçisi, payçısı və ya tərəfdaşı olduğu
layihələrdə onun sərmayəsinə və ya iştirak payına düşən gəlirlər
istisna olmaqla)
Neft-qaz layihələrinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar
150 784,0
Azərbaycan Respublikasının payına düşən dividendlər (BTC
layihəsi üzrə)
Neft və qazın Azərbaycan Respublikasının ərazisi ilə
5 600,0
ötürülməsindən əldə edilən gəlirlər
Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin idarə olunmasından əldə
211 432,3
edilən gəlirlər
Digər gəlirlər və daxilolmalar
900,0
Cəmi
8 361 016,3

3.Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2009-cu il büdcəsinin xərcləri aşağıdakı
məqsədlərə yönəldilir:
№
1.

2.
3.
4.
5.

Xərc istiqamətləri

Xərclərin məbləği
(min manat)
80 000,0

Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial məişət və
məskunlaşma məsələləri ilə bağlı bəzi tədbirlərin
maliyyələşdirilməsi
Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il dövlət büdcəsinə 4 915 000,0
transfert
Oğuz-Qəbələ zonasından Bakı şəhərinə su kəmərinin
100 000,0
çəkilməsi layihəsinin maliyyələşdirilməsi
Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması 110,000,0
layihəsinin maliyyələşdirilməsi
Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu layihəsinin
80 000,0
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6.

7.

maliyyələşdirilməsi
2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici
ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramının
maliyyələşdirilməsi
Dövlət Neft Fondunun idarə edilməsi ilə bağlı xərclər
Cəmi

Əsrin müqaviləsi

10 000,0

24 534,9
5 319 534,9

4.Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun icraçı direktoru bu Fərmandan irəli gələn məsələləri həll
etsin.
5.Bu Fərman imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 26 fevral 2009-cu il.
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun
2008-ci il büdcəsinin icrası haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 434 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş «Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu haqqında Əsasnamə»yə və Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2001-ci il 12 sentyabr tarixli 579 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Fondunun illik gəlir və xərclər proqramının (büdcəsinin) tərtibi və icrası Qaydaları»na müvafiq
olaraq Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu tərəfindən Dövlət Neft Fondunun 2008-ci il büdcəsinin
icrası ilə bağlı hesabat təqdim edilmişdir. Həmin hesabata dair Dövlət Neft Fondunun Müşahidə Şurasının rəyini
və Dövlət Neft Fondunun maliyyə fəaliyyətinin nüfuzlu beynəlxalq auditor təşkilatı tərəfindən keçirilmiş
auditinin nəticələrini nəzərə alaraq, qərara alıram:
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2008-ci il büdcəsinin icrası gəlirlər 11 864 648,1
min manat, xərclər 4 291 751,4 min manat məbləğində olmaqla və ya Dövlət Neft Fondunun 2008-ci il
büdcəsində nəzərdə tutulana müvafiq olaraq 17% artıq gəlirlə və büdcə xərcləri üzrə 2 % kəsirlə aşağıdakı kimi
təsdiq edilsin:
Göstəricilər

Min manatla
Gəlirlər 11 864 648,1

Azərbaycan Respublikasının payına düşən karbohidrogenlərin
satışından əldə edilən xalis gəlirlər (karbohidrogenlərin nəql edilməsi
üzrə məsrəflər, bank, gömrük rəsmiləşdirilməsi, müstəqil nəzarət
(sörveyer),
1
marketinq və sığorta xərcləri çıxılmaq şərti ilə, habelə 11 526 985,7
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin sərmayəçisi, payçısı
və ya tərəfdaşı olduğu layihələrdə onun sərmayəsinə və ya iştirak
payına düşən gəlirlər istisna olmaqla)

Neft-qaz layihələrinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan
2
97 234,6
Respublikasının payına düşən dividendlər (BTC layihəsi üzrə)
Karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi ilə əlaqədar sərmayəçilər
tərəfindən
3
müqavilə sahəsində istifadə üçün ödənilən akrhesabı 3 567,0
ödənişlər
Neft və qazın Azərbaycan Respublikasının ərazisi ilə ötürülməsindən
4
165,7
əldə edilən gəlirlər
Neft-qaz sazişlərinin imzalanması və ya icrası ilə bağlı Azərbaycan
Respublikasının
5
Dövlət Neft Şirkətinə və ya səlahiyyətli dövlət 2 822,2
orqanına sərmayəçilər tərəfindən ödənilən bonuslar(mükafatlar)
Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin idarə olunmasından əldə edilən
6
231 171,3
gəlirlər
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Digər
7
gəlirlər və daxilolmalar

2 701,6
Xərclər 4 291 751,4

Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma
1
144 999,4
məsələləri ilə bağlı bəzi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi

Azərbaycan
2
Respublikasının 2008-ci il dövlət büdcəsinə transfert

3 800 000,0

Oğuz-Qəbələ zonasından Bakı şəhərinə su kəmərinin çəkilməsi
3
211 819,5
layihəsinin maliyyələşdirilməsi
Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsinin
4
120 600,0
maliyyələşdirilməsi
Bakı-Tbilisi-Qars
5
yeni dəmir yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsi

5 271,1

2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili
6
2 295,6
üzrə Dövlət Proqramının maliyyələşdirilməsi
Dövlət
7
Neft Fondunun idarə edilməsi ilə bağlı xərclər

6 765,8

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 30 iyun 2009-cu il
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2009-cu il büdcəsində
dəyişikliklər edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaiti hesabına həyata keçirilən qaçqın və məcburi
köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma məsələləri ilə bağlı bəzi tədbirlərin və eyni zamanda, Oğuz-Qəbələ
zonasından Bakı şəhərinə su kəmərinin çəkilməsi və Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması ilə
bağlı layihələrin vaxtında icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 434 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu haqqında Əsasnamə"yə və Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2001-ci il 12 sentyabr tarixli 579 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Fondunun illik gəlir və xərclər proqramının (büdcəsinin) tərtibi və icrası Qaydaları"nın 5.4.1-ci və
5.4.2-ci bəndlərinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun İcraçı Direktorunun
vəsatətini və Müşahidə Şurasının rəyini nəzərə alaraq, "Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2009cu il büdcəsinin təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 26 fevral tarixli 68
nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 2, maddə 81) 3-cü
bəndində verilmiş cədvəlin 1-ci sırasında "80 000,0" rəqəmi "90 000,0" rəqəmi ilə, 3-cü sırasında "100 000,0"
rəqəmi "120 000,0" rəqəmi ilə, 4-cü sırasında "110 000,0" rəqəmi "130 000,0" rəqəmi ilə, 5-ci sırasında
"80 000,0" rəqəmi "30 000,0" rəqəmi ilə əvəz edilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun İcraçı Direktoru bu Fərmandan irəli gələn
məsələləri həll etsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 7 oktyabr 2009-cu il.
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Azərbaycan Respublikası dövlət neft fondunun 2010-cu il büdcəsinin icrası ilə
bağlı bəzi tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 19 iyun tarixli 511 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun valyuta vəsaitinin saxlanılması, yerləşdirilməsi və
idarə edilməsi haqqında Qaydalar”a, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 12 sentyabr tarixli 579
nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun illik gəlir və xərclər
proqramının (büdcəsinin) tərtibi və icrası Qaydaları”na və Dövlət Neft Fondunun 2010-cu il büdcəsinə uyğun
olaraq qərara alıram:
1. “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin 2010-cu ildə istifadə edilməsinin əsas
istiqamətləri (proqramı)” təsdiq edilsin (əlavə olunur - Əlavə 1).
2. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2010-cu ildə idarə edilməsi ilə bağlı xərclər
smetası təsdiq edilsin (əlavə olunur – Əlavə 2).
3. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun İcraçı Direktoru bu Sərəncamdan irəli gələn
məsələləri həll etsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 25 dekabr 2009-cu il.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2009-cu il 25 dekabr tarixli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmişdir
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT FONDUNUN VƏSAİTİNİN 2010-CU İLDƏ
İSTİFADƏ EDİLMƏSİNİN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ (PROQRAMI)
Əlavə 1
I. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun
vəsaitinin xərc istiqamətləri
1.1. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma məsələləri ilə bağlı bəzi
tədbirlərin maliyyələşdirilməsi;
1.2. Dövlət büdcəsinə transfert;
1.3. Oğuz-Qəbələ zonasından Bakı şəhərinə yeni su kəmərinin çəkilməsi layihəsinin maliyyələşdirilməsi;
1.4. Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsinin maliyyələşdirilməsi;
1.5. Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsi;
1.6. 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramının
maliyyələşdirilməsi.
II. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun investisiya siyasəti
2.1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun
investisiya siyasətinin məqsədi
2010-cu ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun (bundan sonra – Neft Fondu
adlandırılacaq) investisiya siyasətinin məqsədi Neft Fondunda toplanan vəsaitin aşağı risk və aşağı qiymət
dəyişkənliyi şəraitində idarə edilməsi və bu siyasətə uyğun olan gəlirliliyin əldə edilməsidir. Qarşıya qoyulan
məqsədə nail olmaq üçün 2010-cu ildə Neft Fondunun vəzifəsi mühafizəkar, əsas kapitalın itirilməməsinə və
təminatlı gəlirin əldə edilməsinə imkan verən investisiya siyasətinin yeridilməsidir.
2.2. Neft Fondunun investisiya portfelinin proqnozlaşdırılan həcmi
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İnvestisiya portfeli – Neft Fondunun büdcəsində təsdiq edilmiş xərclərin aparılması üçün
konvertasiya edilərək manat hesablarına köçürülmüş vəsait çıxıldıqdan sonra qalan xarici valyutada ifadə olunan
aktivlərdən ibarətdir.
2010-cu il üzrə Neft Fondunun investisiya portfelinin proqnozlaşdırılan orta çəkili vəsait həcmi
(məcmu dəyəri) 10,6 milyard manata bərabər götürülür. İnvestisiya portfelinin məcmu dəyəri investisiya
portfelinə daxil olan aktivlərin aylıq olaraq yenidən qiymətləndirilməsi əsasında müəyyən edilir.
2.3. Neft Fondunun vəsaitinin likvidliyi üzrə tələblər
Neft Fondunun vəsaitinin likvidlik dərəcəsi Fondun büdcə xərcləri üzrə planlaşdırılan pul və digər
köçürmələrinin tam və vaxtında yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün yetərli səviyyədə saxlanılmalıdır. Bu
səviyyəni təmin etmək məqsədilə Neft Fondunun vəsaitinin 100 milyon ABŞ dollarından az olmayan hissəsi
nağd vəsait və ya onun ekvivalentlərində saxlanmalıdır. Bu vəsaitin həcminin göstərilən məbləğdən az olması
halı 7 təqvim günündən çox davam etməməlidir.
2.4. Neft Fondunun investisiya portfelinin valyuta tərkibi (səbəti) üzrə tələblər
ABŞ dolları Neft Fondunun investisiya portfelinin baza valyutası müəyyən edilir.
Neft Fondunun investisiya portfelinin məcmu dəyərinin:
- 50 faizi ABŞ dollarında ifadə olunan aktivlərə;
- 40 faizi AVRO-da ifadə olunan aktivlərə;
- 5 faizi İngiltərə funt sterlinqində ifadə olunan aktivlərə yerləşdirilir.
Neft Fondunun investisiya portfelinin məcmu dəyərinin 5 faizi isə “A” (Standart and Purz, Fiç) və ya
“A2” (Mudiz) kredit reytinqindən aşağı olmayan uzunmüddətli ölkə (suveren borc) reytinqinə malik olan
ölkələrin valyutalarında və ya ABS dollarında və ya xüsusi çəkidəki mütənasiblik əsasında bölüşdürülərək ABŞ
dolları, AVRO və İngiltərə funt sterlinqində ifadə olunan aktivlərə yerləşdirilə bilər.
2.5. Risklərin idarə olunması üzrə tələblər
Faiz dərəcəsi riski - Neft Fondunun investisiya portfelinin faktiki ortaçəkili investisiya müddəti
(durasiyası) dünya bazarlarındakı cari vəziyyətdən asılı olaraq Fond tərəfindən müəyyən edilir və 48 ayı
üstələməməlidir.
Kredit riski - Neft Fondunun valyuta vəsaiti yalnız investisiya kredit reytinqli aktivlərdə və ya
investisiya
kredit
reytinqli
emitentlərin
qiymətli
kağızlarında
yerləşdirilə
bilər.
Bir maliyyə qurumunun (depozitar banklar istisna olmaqla) və ya bir investisiya aktivinin investisiya
portfelindəki maksimal xüsusi çəkisi investisiya portfelinin məcmu dəyərinin 15 faizi həddində müəyyən edilir.
2.6. Neft Fondunun valyuta vəsaitinin xarici menecerlərin
idarə edilməsinə verilməsi üzrə tələblər
Xarici menecerlərin idarə edilməsinə verilən vəsaitin həcmi aşağıdakı kimi müəyyən edilir:
- xarici menecerlərə idarəetməyə verilən vəsaitin ümumi həcmi – investisiya portfelinin məcmu
dəyərinin 60 faizindən artıq olmayan hissəsi;
- bir xarici menecerə idarəetməyə verilən vəsaitin maksimal həcmi - investisiya portfelinin məcmu
dəyərinin 15 faizindən artıq olmayan hissəsi.
Neft Fondunun vəsaitinin idarə edilməsinə cəlb edilən xarici menecerlərin investisiya siyasəti Neft
Fondu ilə bu menecerlər arasında bağlanan investisiya sazişində əks etdirilməlidir.
2.7. İnvestisiya portfelinin idarə edilməsinin
proqnozlaşdırılan gəlirlilik səviyyəsi
Neft Fondunun investisiya portfelindəki aktivlərin (investisiya portfelinin idarəetmə xərcləri
çıxılmaqla) idarə edilməsinin hədəf gəlirliliyi (bençmark) kimi Britaniya Bankirlər Assosiasiyası tərəfindən
müvafiq valyuta üzrə dərc edilmiş 3 (üç) aylıq LIBOR faiz dərəcəsi götürülür.
2.8. Neft Fondunun valyuta vəsaitinin
idarə edilməsi üzrə məhdudiyyətlər
Neft Fondunun valyuta vəsaiti Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 19 iyun tarixli 511
nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun valyuta vəsaitinin
saxlanması, yerləşdirilməsi və idarə edilməsi haqqında Qaydalar”da nəzərdə tutulan investisiya aktivləri və
onların əldə edilməsi üçün zəruri əməliyyatların aparılması istisna olmaqla, başqa istiqamətlərə, o cümlədən
qiymətli metalların və daşların, hər hansı daşınmaz əmlakın, malların alınmasına investisiya edilə bilməz.
Neft Fondunun valyuta vəsaiti bu Əlavənin 2.4. bəndində göstəriləndən başqa valyutaların
alınmasına yalnız həmin valyutaların ABŞ dollarına qarşı məzənnə dəyişkənliyi riskinin sığortalanması (hec)
şərti ilə investisiya edilə bilər.
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Neft Fondunun valyuta vəsaiti idarə edilərkən valyuta arbitrajı, svop, forvard, fyüçers, opsion tipli
törəmə qiymətli kağızlarla əməliyyatlar yalnız maliyyə bazarlarında əməliyyatların aparılması zamanı qiymətin,
yaxud məzənnənin dəyişməsi ilə əlaqədar mümkün riskin minimuma endirilməsi (hecinq) və ya investisiya
portfelinin valyuta tərkibinin və aktivlər strukturunun optimallaşdırılması məqsədilə həyata keçirilə bilər.
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2009-cu il 25 dekabr tarixli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmişdir

Əlavə 2
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun
2010-cu ildə idarə edilməsi ilə bağlı xərclər smetası
Xərc
Bölmə

Köməkçi bölmə

Paraqraf

Maddə

Yarımmaddə

Xərclərin

maddəsinin

ümumi

kodu

məbləği
(manatla)

ƏMƏYİN
ÖDƏNİŞİ

210000

2,647,400

211000

2,170,000

211100

1,680,000

211200

70,000

211300

420,000

212000

477,400

212100

477,400

220000

787,680

221000

61,000

Dəftərxana və
təsərrüfat xərcləri

221100

18,500

Mətbəə xərcləri

221200

19,000

İdarənin digər xərcləri

221300

23,500

İdarənin sair
xərcləri

221310

13,500

Cari təmir

221320

10,000

ƏMƏK HAQQI
Ştatda olan işçilərin
ə/h
Ştatdan kənar işçilərin
ə/h
Əməyin ödənişi ilə
bağlı sair pul
ödənişləri
ƏMƏK HAQQINA
ÜSTƏLİK
Dövlət sosial müdafiə
fonduna ayırmalar
MALLARIN
(işlərin və
xidmətlərin)
SATIN
ALINMASI
İdarənin saxlanılması

Ezamiyyə xərcləri

222000

245,250

Ölkədaxili
ezamiyyətlər

222100

250

Xarici ezamiyyətlər

222200

245,000

223000

36,000

223100

18,000

223200

18,000

224000

215,330

Nəqliyyat xidmətləri
haqqının ödənilməsi
Yanacaq və sürtkü
materiallarının
alınması
Digər nəqliyyat
xidmətləri
Kommunal və
kommunikasiya
xidmətlərinin
ödənilməsi
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Elektrik enerjisi
haqqının ödənilməsi

224100

15,000

224200

2,000

224300

1,200

224500

500

224600

3,850

224700

7,000

224800

31,400

224810

16,400

224820

15,000

224900

154,380

224910

116,885

224920

37,495

225000

228,500

Yumşaq inventar,
yataq ləvazimatları və
xüsusi geyimlərin
alınması

225200

3,000

Digər istehlak mal və
materialların alınması

225400

225,500

225410

225,500

İnventarın
alınması

225411

10,000

Avadanlığın
alınması

225412

9,860

Digər alışlar
və xidmətlər

225413

205,640

226000

1,600

226200

1,600

270000

51,000

272000

50,000

Qaz haqqının
ödənilməsi
Su haqqının
ödənilməsi
Kanalizasiya
xidmətləri haqqının
ödənilməsi
Digər kommunal
xidmətləri haqqının
ödənilməsi
Kommunal və
kommunikasiya
xidmətləri ilə bağlı
digər xərclər
Telefon danışıq
haqlarının ödənilməsi
Ölkədaxili
telefon
danışıq
haqlarının
ödənilməsi
Beynəlxalq
telefon
danışıqları
haqlarının
ödənilməsi
Poçt-rabitə xidmətləri
Poçt
xidmətlərinin
ödənilməsi
"İnternet"
xidməti
haqqının
ödənilməsi
İstehlak mallarının
və materiallarının
alınması

İnventar və
avadanlığın
alınması

Sair xidmətlərin
haqqının ödənilməsi
Abadlaşdırma
xidmətləri haqqının
ödənilməsi
TƏQAÜDLƏR
VƏ SOSİAL
MÜAVİNƏTLƏ
R
Sosial müdafiə üzrə
müavinətlər
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Natural formada olan
sosial yardımlar
Digər təqaüdlər,
müavinətlər və
transfertlər
Digər müavinət və
transfertlər
DİGƏR
XƏRCLƏR
Faizlər üzrə ödənişlər
istisna olmaqla
mülkiyyətlə bağlı
xərclər
İcarə və muzdlu
xidmətlər
Sair müxtəlif xərclər
Sair xərclər

272200

50,000

274000

1,000

274800

1,000

280000

9,078,970

281000

1,270,000

281400

1,270,000

282000

7,808,970

282100

6,657,390

o cümlədən
MHŞT ilə bağlı
xərclər

134,137

Bank xərcləri
QEYRİMALİYYƏ
AKTİVLƏRİN
ALINMASI
Əsas vəsaitlər
Bina və tikililər
Qeyri-yaşayış
binaları
Qeyri-yaşayış
binalarının
tikintisi
Maşın və avadanlıqlar
Digər maşın
və
avadanlıqlar
Qeyri-istehsal
aktivləri
İstehsalda istifadə
olunmayan qeyrimaddi aktivlər
ÜMUMİ XƏRCLƏR

282300

1,151,580

310000

20,866,150

311000

20,041,290

311100

20,000,000

311120

20,000,000

311122

20,000,000

311200

41,290

311220

41,290

314000

824,860

314400

824,860

33,431,200
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2010-cu il büdcəsinin
təsdiq edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 434 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu haqqında Əsasnamə”yə və Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2001-ci il 12 sentyabr tarixli 579 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Fondunun illik gəlir və xərclər proqramının (büdcəsinin) tərtibi və icrası Qaydaları”na uyğun olaraq
qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2010-cu il büdcəsinin gəlirləri 5 963 126,7 min
manat, xərcləri 5 428 431,2 min manat məbləğində təsdiq edilsin.
2. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2010–cu il büdcəsinin gəlirləri
aşağıdakı daxilolmalar hesabına formalaşır:
№

1.

2.
3.
4.

Gəlirlərin məbləği
(min manat)

Gəlir mənbələri
Azərbaycan Respublikasının payına düşən karbohidrogenlərin
satışından əldə edilən xalis gəlirlər (karbohidrogenlərin nəql
edilməsi üzrə məsrəflər, bank, gömrük rəsmiləşdirilməsi, müstəqil
nəzarət (sörveyer), marketinq və sığorta xərcləri çıxılmaq şərti ilə,
habelə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin
sərmayəçiləri, payçısı və ya tərəfdaşı olduğu layihələrdə onun
sərmayəsinə və ya iştirak payına düşən gəlirlər istisna olmaqla)
Neft-qaz layihələrinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan
Respublikasının payına düşən dividendlər (BTC layihəsi üzrə)
Fondun aktivlərinin yerləşdirilməsindən və idarə olunmasından
əldə edilən gəlirlər
Digər gəlirlər və daxilolmalar
Cəmi

5 564 476,9

155 813,8
241 936,0
900,0
5 963 126,7

3. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2010-cu il büdcəsinin xərcləri aşağıdakı
məqsədlərə yönəldilir:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Xərc istiqamətləri

Xərclərin məbləği
(min manat)

Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma
80 000,0
məsələləri ilə bağlı bəzi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi
Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il dövlət büdcəsinə transfert 4 915 000,0
Oğuz-Qəbələ zonasından Bakı şəhərinə su kəmərinin çəkilməsi
200 000,0
layihəsinin maliyyələşdirilməsi
Samur Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsinin
110 000,0
maliyyələşdirilməsi
Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsi 80 000,0
2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə
10 000,0
təhsili üzrə Dövlət Proqramının maliyyələşdirilməsi
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun idarə edilməsi ilə
33 431,2
bağlı xərclər
Cəmi
5 428 431,2
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
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Bakı şəhəri, 25 dekabr 2009-cu il.
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2009-cu il büdcəsinin
icrası haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 434 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu haqqında Əsasnamə”yə və Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2001-ci il 12 sentyabr tarixli 579 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Fondunun illik gəlir və xərclər proqramının (büdcəsinin) tərtibi və icrası Qaydaları”na müvafiq
olaraq Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu tərəfindən Dövlət Neft Fondunun 2009-cu il büdcəsinin
icrası ilə bağlı hesabat təqdim edilmişdir. Həmin hesabata dair Dövlət Neft Fondunun Müşahidə Şurasının rəyini
və Dövlət Neft Fondunun maliyyə fəaliyyətinin nüfuzlu beynəlxalq auditor təşkilatı tərəfindən keçirilmiş
auditinin nəticələrini nəzərə alaraq, qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2009-cu il büdcəsinin icrası gəlirlər 8 176 692,0 min
manat, xərclər 5 294 496,6 min manat və ya Dövlət Neft Fondunun 2009-cu il büdcəsində nəzərdə tutulana
nisbətən gəlirlər üzrə 97,8%, xərclər üzrə 99,5% səviyyəsində olmaqla aşağıdakı kimi təsdiq edilsin:
Sı
ra N-si

Göstəricilər
Gəlirlər

Min
manatla
8 176
692,0

Azərbaycan Respublikasının payına düşən karbohidrogenlərin satışından
əldə edilən xalis gəlirlər (karbohidrogenlərin nəql edilməsi üzrə məsrəflər, bank,
gömrük rəsmiləşdirilməsi, müstəqil nəzarət (sörveyer), marketinq və sığorta
7 702
1.
xərcləri çıxılmaq şərti ilə, habelə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft 634,6
Şirkətinin sərmayəçisi, payçısı və ya tərəfdaşı olduğu layihələrdə onun
sərmayəsinə və ya iştirak payına düşən gəlirlər istisna olmaqla)
Neft-qaz layihələrinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan
2.
156 822,6
Respublikasının pay ına düşən dividendlər (BTC layihəsi üzrə)
Karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi ilə əlaqədar sərmayəçilər
3. tərəfindən müqavilə sahəsindən istifadə üçün ödənilən akrhesabı ödənişlər
1 064,0
Neftin və qazın Azərbaycan Respublikasının ərazisi ilə ötürülməsindən
əldə edilən gəlirlər
Neft-qaz sazişlərinin imzalanması və ya icrası ilə bağlı Azərbaycan
5. Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinə və ya səlahiyyətli dövlət orqanına
sərmayəçilər tərəfindən ödənilən bonuslar (mükafatlar)
Dövlət Neft Fondunun vəsaitlərinin idarə olunmasından əldə edilən
6.
gəlirlər
7.
Digər gəlirlər və daxilolmalar
Xərclər
4.

8 908,6
804,1
305 889,5
568,6
5 294 496,
6

Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma
məsələləri ilə bağlı bəzi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi
2.
Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il dövlət büdcəsinə transfert
1.

Oğuz-Qəbələ zonasından Bakı şəhərinə su kəmərinin çəkilməsi
Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsinin
4.
maliyyələşdirilməsi
5.
Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsi
3.

89 883,0
4
915 000,0
119 956,5
129 999,6
22 117,2
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2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə
Dövlət Proqramının maliyyələşdirilməsi
7.
Dövlət Neft Fondunun idarə edilməsi ilə bağlı xərclər
6.

7 912,1
9 628,2

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 22 iyul 2010-cu il.

62

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2009-cu il büdcəsində
dəyişikliklər edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Cari ildə xam neftin qiymətlərinin yüksək səviyyədə qalması şəraitində karbohidrogenlərin istismarı ilə
əlaqədar hasilatın pay bölgüsü barədə sazişlərdən Azərbaycan dövlətinə əlavə gəlirlərin daxil olacağını, habelə
Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il üçün dövlət büdcəsində dəyişikliklər edildiyini nəzərə alaraq, Dövlət
Neft Fondunun büdcəsində müvafiq dəyişikliklərin aparılmasını təmin etmək məqsədilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 434 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu haqqında Əsasnamə”yə və Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2001-ci il 12 sentyabr tarixli 579 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Fondunun illik gəlir və xərclər proqramının (büdcəsinin) tərtibi və icrası Qaydaları”nın 5.4.1-ci və
5.4.2-ci bəndlərinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun İcraçı Direktorunun
vəsatətini və Müşahidə Şurasının rəyini nəzərə alaraq, “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2010cu il büdcəsinin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 25 dekabr tarixli 204
nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 12, maddə
992) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. 1-ci bənddə “5 963 126,7”
rəqəmləri
“9 032 139,4” rəqəmləri ilə, “5 428 431,2”
rəqəmləri “6 428 431,2” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;
1.2. 2-ci bənddə verilmiş cədvəl aşağıdakı redaksiyada verilsin:
Gəlirlərin
məbləği
(min manat)

Gəlir mənbələri

.

.
.
.
.

Azərbaycan Respublikasının payına düşən karbohidrogenlərin
satışından əldə edilən xalis gəlirlər (karbohidrogenlərin nəql
edilməsi üzrə məsrəflər, bank, gömrük rəsmiləşdirilməsi, müstəqil
1
nəzarət (sörveyer), marketinq və sığorta xərcləri çıxılmaq şərti ilə,
habelə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin sərmayəçisi,
payçısı və ya tərəfdaşı olduğu layihələrdə onun sərmayəsinə və ya
iştirak payına düşən gəlirlər istisna olmaqla)
Neft-qaz layihələrinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar
2
Azərbaycan Respublikasının payına düşən dividendlər (BTC
layihəsi üzrə)
3
Neftin və qazın Azərbaycan Respublikasının ərazisi ilə
ötürülməsindən əldə edilən gəlirlər
4
Dövlət Neft Fondunun valyuta aktivlərinin
yerləşdirilməsindən və idarə olunmasından əldə edilən gəlirlər
5
Digər gəlirlər və daxilolmalar

8 615 782,1

155 813,8
9 640,8
250 002,7
900,0

Cəmi
9 032 139,4
1.3. 3-cü bənddə verilmiş cədvəlin 2-ci sırasında “4 915 000,0” rəqəmləri “5 915 000,0” rəqəmləri ilə
əvəz edilsin və xərclərin məbləğinin cəmi göstərilən sırada “5 428 431,2” rəqəmləri “6 428 431,2” rəqəmləri ilə
əvəz edilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun İcraçı Direktoru bu Fərmandan irəli gələn məsələləri
həll etsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 22 iyul 2010-cu il.
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“Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2011-ci il büdcəsinin təsdiq edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 28 dekabr tarixli 365 nömrəli
Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Cari ildə xam neftin qiymətlərinin yüksək səviyyədə qalması şəraitində karbohidrogenlərin istismarı ilə
əlaqədar hasilatın pay bölgüsü barədə sazişlərdən Azərbaycan dövlətinə əlavə gəlirlərin daxil olacağını nəzərə
alaraq, habelə Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il dövlət büdcəsində dəyişikliklər edilməsi ilə əlaqədar
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2011-ci il üçün büdcə gəlirlərinin və xərclərinin
dəqiqləşdirilməsini, eləcə də Dövlət Neft Fondunun vəsaiti hesabına qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosialməişət məsələləri və məskunlaşması ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlərin, Samur-Abşeron suvarma sisteminin
yenidən qurulması, Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu layihələrinin vaxtında icrasını təmin etmək, Dövlət Neft
Fondunun inzibati binasının tikintisini sürətləndirmək və beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı ilə bağlı
ödənişlərin həyata keçirilməsi üçün Fondun 2011-ci il büdcə xərclərində müvafiq dəyişikliklər aparmaq
məqsədi ilə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 434 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu haqqında Əsasnamə”yə və Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2001-ci il 12 sentyabr tarixli 579 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Fondunun illik gəlir və xərclər proqramının (büdcəsinin) tərtibi və icrası Qaydaları”nın 5.4.1-ci və
5.4.2-ci yarımbəndlərinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun İcraçı direktorunun
vəsatətini və Müşahidə Şurasının rəyini nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu
maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2011-ci il büdcəsinin təsdiq edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 28 dekabr tarixli 365 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010, № 12, maddə 1065) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. 1-ci hissədə “9 132 941,0” rəqəmləri “12 796 172,0” rəqəmləri ilə, “6 886 155,4” rəqəmləri
“9 939 985,3” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;
1.2. 2-ci hissədəki cədvəl aşağıdakı redaksiyada verilsin:

№

1.

2.

3.

4.
5.

Gəlir mənbələri

Gəlirlərin
məbləği
(min
manat)

Azərbaycan Respublikasının payına düşən
karbohidrogenlərin satışından əldə edilən xalis gəlirlər
(karbohidrogenlərin nəqli məsrəfləri, bank, gömrük
rəsmiləşdirilməsi, müstəqil nəzarət (sörveyer), marketinq və
sığorta xərclərini çıxmaq şərtilə, habelə Azərbaycan
0
Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin sərmayəçiləri, payçısı və
ya tərəfdaşı olduğu layihələrdə onun sərmayəsinə və ya iştirak
payına düşən gəlirlər istisna olmaqla)
Şahdəniz-I fazasının icrası çərçivəsində hasil olunmuş
qazın satışı üzrə müqavilə qiymətində edilmiş dəyişiklik
nəticəsində yaranmış fərqdən daxilolmalar
Neft-qaz layihələrinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar
Azərbaycan Respublikasının payına düşən dividendlər (BTC
layihəsi üzrə)
Karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi ilə əlaqədar
sərmayəçilər tərəfindən müqavilə sahəsindən istifadə üçün
ödənilən akrhesabı ödənişlər
Neftin və qazın Azərbaycan Respublikasının ərazisi ilə
ötürülməsindən əldə edilən gəlirlər

12 137 044,

101 666,0

131 992,0

1 688,0
8 920,0
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8.
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Neft-qaz sazişlərinin imzalanması və ya icrası ilə bağlı
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinə və ya
səlahiyyətli dövlət orqanına sərmayəçilər tərəfindən ödənilən
bonuslar
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun
valyuta aktivlərinin yerləşdirilməsindən və idarə
olunmasından əldə edilən gəlirlər
Digər gəlirlər və daxilolmalar
Cəmi

17 600,0

396 362,0
900,0
12 796
172,0

1.3. 3-cü hissədə verilmiş cədvəlin “Xərclərin məbləği (min manat)” sütununun 1-ci sətrində “110 000,0”
rəqəmləri “140 000,0” rəqəmləri ilə, 2-ci sətrində “6 480 000,0” rəqəmləri “9 203 200,0” rəqəmləri ilə, 4-cü
sətrində “110 000,0” rəqəmləri “200 000,0” rəqəmləri ilə, 5-ci sətrində “80 215,1” rəqəmləri “260 800,0”
rəqəmləri ilə, 7-ci sətrində “57 494,3” rəqəmləri “87 539,3” rəqəmləri ilə əvəz edilsin və xərclərin məbləğinin
cəmi göstərilən sətirdə “6 886 155,4” rəqəmləri “9 939 985,3” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.
2.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun İcraçı direktoru bu Fərmandan irəli gələn
məsələləri həll etsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 14 iyul 2011-ci il.

65

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2010-cu il büdcəsinin icrası
haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 434 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu haqqında Əsasnamə”yə və Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2001-ci il 12 sentyabr tarixli 579 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Fondunun illik gəlir və xərclər proqramının (büdcəsinin) tərtibi və icrası Qaydaları”na müvafiq
olaraq Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu tərəfindən Fondun 2010-cu il büdcəsinin icrası ilə bağlı
hesabat təqdim edilmişdir. Həmin hesabata dair Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun Müşahidə
Şurasının rəyini və Dövlət Neft Fondunun maliyyə fəaliyyətinin nüfuzlu beynəlxalq auditor təşkilatı tərəfindən
keçirilmiş auditinin nəticələrini nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin
32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2010-cu il büdcəsinin icrası, gəlirlər 13 088 543,4 min
manat, xərclər 6 386 614,9 min manat və ya Dövlət Neft Fondunun 2010-cu il büdcəsində nəzərdə tutulduğuna
nisbətən gəlirlər üzrə 144,9%, xərclər üzrə 99,4% səviyyəsində olmaqla, aşağıdakı kimi təsdiq edilsin:
Sı
ra N-si

Göstəricilər

min manatla

Gəlirlər

13 088543,
4

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
1.
2.

Azərbaycan Respublikasının payına düşən karbohidrogenlərin satışından
əldə edilən xalis gəlirlər (karbohidrogenlərin nəqli üzrə məsrəfləri, bank, gömrük
rəsmiləşdirilməsi, müstəqil nəzarət (sörveyer), marketinq və sığorta xərclərini
çıxmaq şərtilə, habelə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin
8
sərmayəçiləri, payçısı və ya tərəfdaşı olduğu layihələrdə onun sərmayəsinə və ya
iştirak payına düşən gəlirlər istisna olmaqla)
Neft-qaz layihələrinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan
Respublikasının payına düşən dividendlər (BTC layihəsi üzrə)
Neftin və qazın Azərbaycan Respublikasının ərazisi ilə ötürülməsindən
əldə edilən gəlirlər
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitlərinin idarə
edilməsindən əldə olunan gəlirlər
Karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi ilə əlaqədar sərmayəçilər
tərəfindən müqavilə sahəsindən istifadə üçün ödənilən akrhesabı ödənişlər
Neft-qaz sazişlərinin imzalanması və ya icrası ilə bağlı Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinə və ya səlahiyyətli dövlət orqanına
sərmayəçilər tərəfindən ödənilən bonuslar (mükafatlar)
Şahdəniz-I fazasının icrası çərçivəsində hasil olunmuş qazın satışı üzrə
müqavilə qiymətində edilmiş dəyişiklik nəticəsində yaranmış fərqdən
daxilolmalar
Digər gəlirlər və daxilolmalar
Xərclər
Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma
məsələləri ilə bağlı bəzi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi
Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il dövlət büdcəsinə transfert

Oğuz-Qəbələ zonasından Bakı şəhərinə su kəmərinin çəkilməsi layihəsinin
maliyyələşdirilməsi
4.
Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsinin
3.

12 656 097,

158 660,9
8 302,5
155 906,1
1 201,0
1 601,6

105 021,9
1 751,6
6 386 614,9
104 947,7
5 915 000,0
199 617,7
130 998,7
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maliyyələşdirilməsi
Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsi
2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə
6.
Dövlət proqramının maliyyələşdirilməsi
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun idarə edilməsi ilə bağlı
7.
xərclər
5.

12 420,3
9 605,3
14 025,2

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 14 iyul 2011-ci il.
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 28 dekabr tarixli 1266 nömrəli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2011-ci ildə idarə edilməsi ilə
bağlı xərclər smetası”nda dəyişikliklər edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Cari ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun inzibati binasının tikintisi ilə bağlı aparılan
işlərin sürətləndirilməsi, Dövlət Neft Fondunun üzv olduğu Suveren Fondların Beynəlxalq Forumuna üzvlük
haqqı ilə bağlı ödənişlərin həyata keçirilməsi, habelə Dövlət Neft Fondunun 2011-ci il büdcəsində dəyişikliklər
edilməsi ilə əlaqədar, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 434 nömrəli Fərmanı
ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu haqqında Əsasnamə”yə və Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 12 sentyabr tarixli 579 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft Fondunun illik gəlir və xərclər proqramının (büdcəsinin) tərtibi və icrası
Qaydaları”nın 5.4.1-ci və 5.4.2-ci yarımbəndlərinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Fondunun İcraçı direktorunun vəsatətini və Müşahidə Şurasının rəyini nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 28 dekabr tarixli 1266 nömrəli Sərəncamı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010, № 12, maddə 1105) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2011-ci ildə idarə edilməsi ilə bağlı xərclər smetası”nda aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:
1.1.Xərclər smetasında verilmiş cədvəldə “Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması” bölməsinin “Xərclərin
ümumi məbləği (manatla)” sütununda “40,933,350” rəqəmləri “70,933,350” rəqəmləri ilə, “Əsas vəsaitlər”
köməkçi bölməsinin “Xərclərin ümumi məbləği (manatla)” sütununda “40,127,900” rəqəmləri “70,127,900”
rəqəmləri ilə, bu köməkçi bölmənin “Bina və tikililər” paraqrafının, “Qeyri-yaşayış binaları” maddəsinin,
“Qeyri-yaşayış binalarının tikintisi” yarımmaddəsinin “Xərclərin ümumi məbləği (manatla) sütununda
“40,000,000” rəqəmləri “70,000,000” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;
1.2.“Qeyri-istehsal aktivləri” köməkçi bölməsindən sonra aşağıdakı məzmunda bölmə əlavə edilsin və
müvafiq olaraq, ümumi xərclər sətrində “57,494,300” rəqəmləri “87,539,300” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.
Qrantlar və
digər
ödənişlər
Üzvlük
haqqı və
digər
ödənişlər
Beynəlxalq
təşkilatlara
üzvlük haqqı

260000

45,000

264000

45,000

264100

45,000

2. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun İcraçı direktoru bu Sərəncamdan irəli gələn
məsələləri həll etsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 14 iyul 2011-ci il.
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“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun 2002-ci il büdcəsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 21 dekabr tarixli 604 nömrəli Fərmanında əlavə və
dəyişikliklərin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 1 noyabr
tarixli 811 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “BakıTbilisi-Ceyhan Əsas İxrac Boru Kəməri Layihəsində dövlətə məxsus payların idarə edilməsinin
təkmilləşdirilməsi tədbirləri barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 22 iyul tarixli 1648
nömrəli Sərəncamını nəzərə alaraq qərara alıram:
1. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun 2002-ci il büdcəsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 21 dekabr tarixli 604 nömrəli Fərmanında əlavə və dəyişikliklərin edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 1 noyabr tarixli 811 nömrəli Fərmanında
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002, № 11, maddə 656; 2011, № 7, maddə 638)
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. 2-ci hissədə “Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə” sözləri “Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinə” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.2. 3-cü hissədə “, Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi” sözləri çıxarılsın.
2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti bu Fərmandan irəli gələn məsələləri həll etsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 24 noyabr 2011-ci il.
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2012-ci il büdcəsinin
təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq,
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2012-ci il büdcəsini formalaşdırmaq və Fondun valyuta
vəsaitinin səmərəli idarə edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2012-ci il büdcəsinin gəlirləri 10 697 030,6 min
manat, xərcləri 10 561 304,0 min manat məbləğində təsdiq edilsin.
2. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2012-ci il büdcəsinin gəlirləri
aşağıdakı daxilolmalar hesabına formalaşır:
№

Gəlirlərin
məbləği
(min manat)

Gəlir mənbələri

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Azərbaycan Respublikasının payına düşən karbohidrogenlərin
satışından əldə edilən xalis gəlirlər (karbohidrogenlərin nəql edilməsi üzrə
məsrəflər, bank, gömrük rəsmiləşdirilməsi, müstəqil nəzarət (sörveyer),
marketinq və sığorta xərcləri çıxılmaq şərti ilə, habelə Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin sərmayəçisi, payçısı və ya tərəfdaşı
olduğu layihələrdə onun sərmayəsinə və ya iştirak payına düşən gəlirlər
istisna olmaqla)
Karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi ilə əlaqədar sərmayəçilər
tərəfindən müqavilə sahəsindən istifadə üçün ödənilən akrhesabı ödənişlər
Neftin və qazın Azərbaycan Respublikasının ərazisi ilə
ötürülməsindən əldə edilən gəlirlər
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun aktivlərinin
yerləşdirilməsindən və idarə olunmasından əldə edilən gəlirlər
Qanunvericiliyə uyğun olaraq digər gəlirlər və daxilolmalar
Cəmi

10 365 432,0

3 342,8
8 137,0
319 218,8
900,0
10 697 030,6

3. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2012-ci il büdcəsinin xərcləri
aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir:
№
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Xərc maddələri
Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma
məsələləri ilə bağlı bəzi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi
Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il dövlət büdcəsinə transfert
Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsinin
maliyyələşdirilməsi
Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsi
2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili
üzrə Dövlət Proqramının maliyyələşdirilməsi
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun idarə edilməsi ilə
bağlı xərclər
Cəmi

Xərclərin məbləği
(min manat)
110 000,0
9 905 000,0
200 000,0
252 484,0
20 000,0
73 820,0
10 561 304,0
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4. “2012-ci ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin istifadə edilməsinin əsas
istiqamətləri (proqramı)” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
5. “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2012-ci ildə idarə edilməsi ilə bağlı xərclər
smetası” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
6. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu bu Fərmandan irəli gələn məsələləri həll etsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 29 dekabr 2011-ci il.
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2012-ci ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin
istifadə edilməsinin əsas istiqamətləri (proqramı)
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2011-ci il 29 dekabr tarixli Fərmanı ilə
təsdiq edilmişdir
1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun
vəsaitinin xərc istiqamətləri
1.0. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun (bundan sonra - Neft Fondu) vəsaitinin xərc
istiqamətləri aşağıdakılardır:
1.0.1. qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma məsələləri ilə bağlı bəzi
tədbirlərin maliyyələşdirilməsi;
1.0.2. Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il dövlət büdcəsinə transfert ;
1.0.3. Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsinin maliyyələşdirilməsi;
1.0.4. Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsi;
1.0.5. 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramının
maliyyələşdirilməsi.
2. Neft Fondunun investisiya siyasəti
2.1. Neft Fondunun investisiya siyasətinin məqsədi
Neft Fondu 2012-ci ildə əsas kapitalın itirilməsi riskinin aşağı olması şərti ilə maksimum gəlirliliyin
əldə edilməsinə imkan verən investisiya siyasətini həyata keçirəcəkdir.
2.2. Neft Fondunun investisiya portfeli
2.2.1. İnvestisiya portfelinin proqnozlaşdırılan həcmi
2012-ci il üzrə Neft Fondunun investisiya portfelinin proqnozlaşdırılan məcmu dəyəri (orta çəkili
həcmi) 23 milyard manata bərabər götürülür. İnvestisiya portfelinin məcmu dəyəri Neft Fondunun büdcəsində
təsdiq edilmiş xərclərin aparılması üçün konvertasiya edilərək manat hesablarına köçürülmüş vəsait çıxıldıqdan
sonra qalan xarici valyutada ifadə olunan aktivlərin aylıq olaraq yenidən qiymətləndirilməsi əsasında müəyyən
edilir.
2.2.2. İnvestisiya portfelinin valyuta tərkibi
1. Neft Fondunun investisiya portfelinin baza valyutası ABŞ dolları müəyyən edilir. Neft Fondunun
investisiya portfelinin məcmu dəyərinin 50 faizi ABŞ dollarında, 40 faizi AVRO-da və 5 faizi İngiltərə funt
sterlinqində ifadə olunan aktivlərə yerləşdirilir.
2. Neft Fondunun investisiya portfelinin məcmu dəyərinin qalan 5 faizi Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2001-ci il 19 iyun tarixli 511 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası Dövlət
Neft Fondunun valyuta vəsaitinin saxlanması, yerləşdirilməsi və idarə edilməsi haqqında Qaydalar"ın 2.2.1-ci
yarımbəndində nəzərdə tutulmuş valyutalarda ifadə olunan aktivlərə yerləşdirilə bilər.
2.2.3. İnvestisiya portfelinin alt portfelləri
2.2.3.0. Neft Fondunun investisiya portfeli aşağıdakı alt portfellərdən (bundan sonra “portfel”) ibarətdir:
1. borc öhdəlikləri və pul bazarları alətləri portfeli – investisiya portfelinin məcmu dəyərinin minimum
85 faizi;
2. səhm portfeli - investisiya portfelinin məcmu dəyərinin maksimum 5 faizi;
3. daşınmaz əmlak portfeli - investisiya portfelinin məcmu dəyərinin maksimum 5 faizi;
4. qızıl portfeli - investisiya portfelinin məcmu dəyərinin maksimum 5 faizi.
2.2.4. İnvestisiya portfelinin hədəf gəlirliliyi
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1. Neft Fondunun borc öhdəlikləri və pul bazarları alətləri portfelinin idarə edilməsinin hədəf gəlirliliyi
(bençmark) kimi Britaniya Bankirlər Assosiasiyası tərəfindən müvafiq valyuta (AVRO istisna olmaqla) üzrə
dərc edilmiş 3 (üç) aylıq LIBOR faiz dərəcəsi götürülür.
2. Neft Fondunun borc öhdəlikləri və pul bazarları alətləri portfelinin AVRO-da ifadə olunan
aktivlərinin idarə edilməsində hədəf gəlirliliyi (bençmark) kimi 3 (üç) aylıq EURİBOR faiz dərəcəsi götürülür.
3. LİBOR dərəcəsi mövcud olmayan valyutalar üzrə hədəf gəlirliyi kimi maliyyə bazarında banklar
arasında 3 aylıq kreditlər üzrə ən geniş yayılmış faiz dərəcələri istifadə edilir.
4. Səhm portfelinin hədəf gəlirliliyi (bençmark) kimi MSCI World İndex-i götürülür.
2.3. Risklərin idarə olunması üzrə tələblər
2.3.1. Faiz dərəcəsi riski
Neft Fondunun borc öhdəlikləri portfelinin faktiki ortaçəkili investisiya müddəti (durasiyası) dünya
bazarlarındakı cari vəziyyətdən asılı olaraq Fond tərəfindən müəyyən edilir və 48 ayı üstələməməlidir.
2.3.2. Kredit riski
Neft Fondunun valyuta vəsaitinin yerləşdirildiyi investisiya aktivlərinin kredit reytinqi Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 19 iyun tarixli 511 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft Fondunun valyuta vəsaitinin saxlanması, yerləşdirilməsi və idarə edilməsi haqqında
Qaydalar"a uyğun olmalıdır. Bir maliyyə qurumunun (depozitar banklar istisna olmaqla) və ya bir investisiya
aktivinin investisiya portfelindəki maksimum xüsusi çəkisi investisiya portfelinin məcmu dəyərinin 15 faizi
həddində müəyyən edilir.
2.3.3. Likvidlik üzrə tələblər
Neft Fondunun vəsaitinin likvidlik dərəcəsi Fondun büdcə xərcləri üzrə planlaşdırılan pul və digər
köçürmələrinin tam və vaxtında yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün yetərli səviyyədə olmalıdır. Bu səviyyəni
təmin etmək məqsədilə Neft Fondunun vəsaitinin 100 milyon ABŞ dollarından az olmayan hissəsi yüksək
likvidliyə malik qısa müddətli pul bazarları alətlərində saxlanmalıdır. Bu vəsaitin göstərilən məbləğdən az
olması halı 7 iş günündən çox davam etməməlidir.
2.3.4. Xarici menecerlər üzrə tələblər
1. Xarici menecerlərə idarəetməyə verilən vəsaitin ümumi həcmi investisiya portfelinin məcmu
dəyərinin 60 faizindən, bir xarici menecerə idarəetməyə verilən vəsaitin maksimum həcmi investisiya
portfelinin məcmu dəyərinin 5 faizindən artıq olmamalıdır. Neft Fondunun RAMP proqramı çərçivəsində
Dünya Bankının xəzinədarlığına idarəetməyə verilən vəsaitinin həcmi 500 milyon ABŞ dollarından artıq
olmamalıdır.
2. Neft Fondunun vəsaitinin idarə edilməsinə cəlb edilən xarici menecerlərin səlahiyyətləri və
idarəetməyə verilmə müddəti Neft Fondu ilə bu menecerlər arasında bağlanan sazişdə əks etdirilməlidir.
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2012-ci ildə
idarə edilməsi ilə bağlı xərclər smetası
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2011-ci il 29 dekabr tarixli Fərmanı ilə
təsdiq edilmişdir
№

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.

Xərclərin adları
ƏMƏYİN ÖDƏNİŞİ
ƏMƏK HAQQI
Ştatda olan işçilərin əmək haqqı
Ştatdan kənar işçilərin əmək haqqı
Əməyin ödənişi ilə bağlı sair pul
ödənişləri
ƏMƏK HAQQINA ÜSTƏLİK

Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırmalar
MALLARIN (işlərin və xidmətlərin)
SATIN ALINMASI
2.1.
İdarənin saxlanılması
2.1.1.
Dəftərxana və təsərrüfat xərcləri
2.1.2.
Mətbəə xərcləri
2.1.3.
İdarənin digər xərcləri
2.1.3.1.
İdarənin xərcləri
2.2.
Ezamiyyə xərcləri
2.2.1.
Ölkədaxili ezamiyyətlər
2.2.2.
Xarici ezamiyyətlər
2.3.
Nəqliyyat xidmətləri haqqının
ödənilməsi
2.3.1.
Yanacaq və sürtkü materiallarının
alınması
2.3.2.
Digər nəqliyyat xidmətləri
1.2.1.
2.

2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.2.1.
2.4.2.2.
2.4.3.
2.4.3.1.
2.4.3.2.
2.5.

Kommunal və kommunikasiya
xidmətlərinin ödənilməsi
Kommunal və kommunikasiya
xidmətləri ilə bağlı digər xərclər
Telefon danışıq haqlarının ödənilməsi
Ölkədaxili telefon danışıq haqlarının
ödənilməsi
Beynəlxalq telefon danışıqları haqlarının
ödənilməsi
Poçt-rabitə xidmətləri
Poçt xidmətlərinin ödənilməsi
"İnternet" xidməti haqqının ödənilməsi
İstehlak mallarının və materiallarının
alınması

Xərc
maddəsinin
Kodu

Xərclərin
məbləği
(manatla)

210000
211000
211100
211200

3 887 530,0
3 186 500,0
2 479 200,0
70 000,0

211300

637 300,0

212000

701 030,0

212100

701 030,0

220000

1 183 536,0

221000
221100
221200
221300
221310
222000
222100
222200

109 995,0
24 000,0
60 150,0
25 845,0
25 845,0
350 250,0
250,0
350 000,0

223000

36 000,0

223100

18 000,0

223200

18 000,0

224000

163 400,0

224700

5 000,0

224800

31 400,0

224810

16 400,0

224820

15 000,0

224900
224910
224920

127 000,0
92 944,0
34 056,0

225000

523 891,0
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Yumşaq inventar, yataq ləvazimatları və
xüsusi geyimlərin alınması
2.5.2.
Digər istehlak mal və materialların
alınması
2.5.2.1.
İnventar və avadanlığın alınması
2.5.2.1.1.
İnventarın alınması
2.5.2.1.2.
Avadanlığın alınması
2.5.2.1.3.
Digər alışlar və xidmətlər
3.
QRANTLAR VƏ DİGƏR
ÖDƏNİŞLƏR
3.1.
Üzvlük haqqı və ödənişlər
3.1.1.
Beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı
4.
TƏQAÜDLƏR VƏ SOSİAL
MÜAVİNƏTLƏR
4.1.
Sosial müdafiə üzrə müavinətlər
4.1.1.
Natural formada olan sosial yardımlar
4.2.
Digər təqaüdlər, müavinətlər və
transfertlər
4.2.1.
İş qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə
verilən müavinətlər
5.
DİGƏR XƏRCLƏR
5.1.
Faizlər üzrə ödənişlər istisna olmaqla
mülkiyyətlə bağlı xərclər
5.1.1.
İcarə və muzdlu xidmətlər
5.2.
Sair müxtəlif xərclər
5.2.1.
Sair xərclər
5.2.2.
Bank xərcləri
6.
QEYRİ-MALİYYƏ AKTİVLƏRİNİN
ALINMASI
6.1.
Əsas vəsaitlər
6.1.1.
Bina və tikililər
6.1.1.1.
Qeyri-yaşayış binaları
6.1.1.1.1.
Qeyri-yaşayış binalarının tikintisi
6.1.2.
Maşın və avadanlıqlar
6.1.2.1.
Digər maşın və avadanlıqlar
6.2.
Qeyri-istehsal aktivləri
6.2.1.
İstehsalda istifadə olunmayan qeyri-maddi
aktivlər
2.5.1.

XƏRCLƏRİN CƏMİ

Əsrin müqaviləsi

225200

4 000,0

225400

519 891,0

225410
225411
225412
225413

519 891,0
10 000,0
14 165,0
495 726,0

260000

45 000,0

264000
264100

45 000,0
45 000,0

270000

90 000,0

272000
272200

50 000,0
50 000,0

274000

40 000,0

274300

40 000,0

280000

16 545 934,0

281000
281400
282000
282100
282300

1 675 000,0
1 675 000,0
14 870 934,0
8 690 934,0
6 180 000,0

310000
311000
311100
311120
311122
311200
311220
314000

52 068 000,0
50 275 000,0
50 000 000,0
50 000 000,0
50 000 000,0
275 000,0
275 000,0
1 793 000,0

314400

1 793 000,0
73 820 000,0
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“Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2012-ci il büdcəsinin təsdiq edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 29 dekabr tarixli 570 nömrəli
Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, qaçqınların
və məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma məsələləri ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlərin vaxtında
icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:
“Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2012-ci il büdcəsinin təsdiq edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 29 dekabr tarixli 570 nömrəli Fərmanında aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:
1. 1-ci hissədə “10 561 304,0” rəqəmləri “10 751 304,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;
2. 3-cü hissədəki cədvəlin 3.1-ci bəndində “110 000,0” rəqəmləri “300 000,0” rəqəmləri ilə və xərclərin
məbləğinin cəmi göstərilən sətirdə “10 561 304” rəqəmləri “10 751 304,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 8 fevral 2012-ci il.
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“Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2012-ci il büdcəsinin təsdiq edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 29 dekabr tarixli 570 nömrəli
Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Cari ildə xam neftin qiymətinin yüksək səviyyədə qalması şəraitində karbohidrogenlərin istismarı ilə
əlaqədar hasilatın pay bölgüsü barədə sazişlərdən Azərbaycan dövlətinə əlavə gəlirlərin daxil olacağını nəzərə
alaraq, habelə Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il dövlət büdcəsində dəyişikliklər edilməsi ilə əlaqədar
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2012-ci il üçün büdcə gəlirlərinin dəqiqləşdirilməsini təmin
etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 434 nömrəli Fərmanı ilə
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu haqqında Əsasnamə”yə və Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 12 sentyabr tarixli 579 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft Fondunun illik gəlir və xərclər proqramının (büdcəsinin) tərtibi və icrası
Qaydaları”nın 5.4.1-ci və 5.4.2-ci yarımbəndlərinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Fondunun İcraçı direktorunun vəsatətini və Müşahidə Şurasının rəyini nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2012-ci il büdcəsinin təsdiq edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 29 dekabr tarixli 570 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011, № 12, maddə 1145; 2012, № 2, maddə 78) aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:
1.1. 1-ci hissədə “10 697 030,6” rəqəmləri “13 721 815,2” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;
1.2. 2-ci hissənin cədvəlində:
1.2.1. 2.1-ci bəndin “Gəlirlərin məbləği (min manat)” sütununda “10 365 432,0” rəqəmləri “13 388
644,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;
1.2.2. aşağıdakı məzmunda 2.4-1-ci bənd əlavə edilsin:
2.4-1. Neft-qaz sazişlərinin imzalanması və ya icrası ilə bağlı sərmayəçilər tərəfindən ödənilən bonuslar 1
572,6
1.2.3. sonuncu sətrin “Gəlirlərin məbləği (min manat)” sütununda “10 697 030,6” rəqəmləri “13 721
815,2 ” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu bu Fərmandan irəli gələn məsələləri həll etsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 2 iyul 2012-ci il.
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2011-ci il büdcəsinin icrası
haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 434 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu haqqında Əsasnamə”yə və Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2001-ci il 12 sentyabr tarixli 579 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Fondunun illik gəlir və xərclər proqramının (büdcəsinin) tərtibi və icrası Qaydaları”na müvafiq
olaraq, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu tərəfindən Fondun 2011-ci il büdcəsinin icrası ilə bağlı
hesabat təqdim edilmişdir.
Həmin hesabata dair Fondun Müşahidə Şurasının rəyini və Fondun maliyyə fəaliyyətinin nüfuzlu
beynəlxalq auditor təşkilatı tərəfindən keçirilmiş auditinin nəticələrini nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2011-ci il büdcəsinin icrası, gəlirlər 15 628 352,8 min
manat, xərclər 9 606 595,4 min manat və ya Dövlət Neft Fondunun 2011-ci il büdcəsində nəzərdə tutulduğuna
nisbətən gəlirlər üzrə 122,1 faiz, xərclər üzrə 96,6 faiz səviyyəsində olmaqla, aşağıdakı kimi təsdiq edilsin:
Sıra
№-si

Göstəricilər
Gəlirlər

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.

min manatla
cəmi:
15 628 352,8

Azərbaycan Respublikasının payına düşən karbohidrogenlərin satışından əldə
edilən xalis gəlirlər (karbohidrogenlərin nəql edilməsi üzrə məsrəfləri, bank,
gömrük rəsmiləşdirilməsi, müstəqil nəzarət (sörveyer), marketinq və sığorta
15 257 481,2
xərclərini çıxmaq şərtilə, habelə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin
sərmayəçisi, payçısı və ya tərəfdaşı olduğu layihələrdə onun sərmayəsinə və ya
iştirak payına düşən gəlirlər istisna olmaqla)
Şahdəniz-I fazasının icrası çərçivəsində hasil olunmuş qazın satışı üzrə müqavilə
101 666,0
qiymətində edilmiş dəyişiklik nəticəsində yaranmış fərqdən daxilolmalar
Neft-qaz layihələrinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının
66 784,1
payına düşən dividendlər (BTC layihəsi üzrə)
Karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi ilə əlaqədar sərmayəçilər tərəfindən
1 346,4
müqavilə sahəsindən istifadə üçün ödənilən akrhesabı ödənişlər
Neftin və qazın Azərbaycan Respublikasının ərazisi ilə ötürülməsindən əldə edilən
7 502,4
gəlirlər
Neft-qaz sazişlərinin imzalanması və ya icrası ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Neft Şirkətinə və ya səlahiyyətli dövlət orqanına sərmayəçilər tərəfindən 15 730,0
ödənilən bonuslar (mükafatlar)
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitlərinin idarə edilməsindən
176 431,2
əldə edilən gəlirlər
Digər gəlirlər və daxilolmalar
1 411,5
cəmi:
Xərclər
9 606 595,4
Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma məsələləri ilə
139 974,0
bağlı bəzi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi
Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il dövlət büdcəsinə transfert
9 000 000,0
Oğuz-Qəbələ zonasından Bakı şəhərinə su kəmərinin çəkilməsi layihəsinin
32 567,3
maliyyələşdirilməsi
Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsinin
199 998,3
maliyyələşdirilməsi
Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsi
161 926,1
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“2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət
14 999,4
Proqramı”nın maliyyələşdirilməsi
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun idarə edilməsi ilə bağlı xərclər
57 130,3
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 2 iyul 2012-ci il
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“Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2012-ci il büdcəsinin təsdiq edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 29 dekabr tarixli 570 nömrəli
Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Cari ildə xam neftin qiymətinin yüksək səviyyədə qalması şəraitində karbohidrogenlərin istismarı ilə
əlaqədar hasilatın pay bölgüsü barədə sazişlərdən Azərbaycan dövlətinə əlavə gəlirlərin daxil olacağını nəzərə
alaraq, habelə Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il dövlət büdcəsində dəyişikliklər edilməsi ilə əlaqədar
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2012-ci il üçün büdcə gəlirlərinin dəqiqləşdirilməsini təmin
etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 434 nömrəli Fərmanı ilə
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu haqqında Əsasnamə”yə və Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 12 sentyabr tarixli 579 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft Fondunun illik gəlir və xərclər proqramının (büdcəsinin) tərtibi və icrası
Qaydaları”nın 5.4.1-ci və 5.4.2-ci yarımbəndlərinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Fondunun İcraçı direktorunun vəsatətini və Müşahidə Şurasının rəyini nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2012-ci il büdcəsinin təsdiq edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 29 dekabr tarixli 570 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011, № 12, maddə 1145; 2012, № 2, maddə 78) aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:
1.1. 1-ci hissədə “10 697 030,6” rəqəmləri “13 721 815,2” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;
1.2. 2-ci hissənin cədvəlində:
1.2.1. 2.1-ci bəndin “Gəlirlərin məbləği (min manat)” sütununda “10 365 432,0” rəqəmləri “13 388
644,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;
1.2.2. aşağıdakı məzmunda 2.4-1-ci bənd əlavə edilsin:
2.4-1. Neft-qaz sazişlərinin imzalanması və ya icrası ilə bağlı sərmayəçilər tərəfindən ödənilən bonuslar
1 572,6
1.2.3. sonuncu sətrin “Gəlirlərin məbləği (min manat)” sütununda “10 697 030,6” rəqəmləri “13 721
815,2 ” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu bu Fərmandan irəli gələn məsələləri həll etsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 2 iyul 2012-ci il.
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2013-cü il büdcəsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq,
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2013-cü il büdcəsini formalaşdırmaq və Fondun valyuta
vəsaitinin səmərəli idarə edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2013-cü il büdcəsinin gəlirləri 11 482 040,4 min
manat, xərcləri 13 403 099,4 min manat məbləğində təsdiq edilsin.
2. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2013–cü il büdcəsinin gəlirləri
aşağıdakı daxilolmalar hesabına formalaşır:
S

Gəlir mənbələri

№-si

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Gəlirlərin məbləği
(min manat)

Azərbaycan Respublikasının payına düşən karbohidrogenlərin satışından
əldə edilən xalis gəlirlər (karbohidrogenlərin nəql edilməsi üzrə məsrəflər, bank,
gömrük rəsmiləşdirilməsi, müstəqil nəzarət (sörveyer), marketinq və sığorta
11 171 072,0
xərcləri çıxılmaq şərti ilə, habelə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Şirkətinin sərmayəçiləri, payçısı və ya tərəfdaşı olduğu layihələrdə onun
sərmayəsinə və ya iştirak payına düşən gəlirlər istisna olmaqla)
Karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi ilə əlaqədar sərmayəçilər
1 833,1
tərəfindən müqavilə sahəsindən istifadə üçün ödənilən akrhesabı ödənişlər
Neftin və qazın Azərbaycan Respublikasının ərazisi ilə ötürülməsindən
9 223,8
əldə edilən gəlirlər
Dövlət Neft Fondunun valyuta aktivlərinin yerləşdirilməsindən və idarə
287 448,1
olunmasından əldə edilən gəlirlər
Neft-qaz sazişlərinin imzalanması və ya icrası ilə bağlı sərmayəçilər
11 963,4
tərəfindən ödənilən bonuslar
Qanunvericiliyə uyğun olaraq digər gəlirlər və daxilolmalar
500,0
Cəmi
11 482 040,4

3. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2013-cü il büdcəsinin xərcləri
aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir:
№-si
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Xərc istiqamətləri

Xərclərin məbləği
(min manat)

Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma
300 000,0
məsələləri ilə bağlı bəzi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi
Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il dövlət büdcəsinə transfert
11 350 000,0
Samur Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsinin
107 438,0
maliyyələşdirilməsi
Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsi
138 274 ,5
2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə
34 056,0
Dövlət Proqramının maliyyələşdirilməsi
Azərbaycan Respublikasında bütün yaşayış məntəqələrinə çıxış imkanı
yaradan yüksək sürətli fiber-optik şəbəkənin qurulması layihəsinin 103 555,9
maliyyələşdirilməsi
Neft-Qaz və Neftkimya Kompleksinin tikintisi layihəsində Azərbaycan
211 950,0
Respublikasının iştirak payının maliyyələşdirilməsi
Türkiyə Respublikasında "Star" neft emalı kompleksinin tikintisi
596 600,0
layihəsində Azərbaycan Respublikasının iştirak payının maliyyələşdirilməsi
TANAP layihəsində Azərbaycan Respublikasının iştirak payının 86 350,0
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maliyyələşdirilməsi
Xəzər dənizində yeni müasir üzən qazma qurğusunun tikinti layihəsində
388 575,0
Azərbaycan Respublikasının iştirak payının maliyyələşdirilməsi
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun idarə edilməsi ilə bağlı
86 300,0
xərclər
Cəmi
13 403 099,4

4. “2013-cü ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin istifadə edilməsinin əsas
istiqamətləri (proqramı) ” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
5. “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2013-cü ildə idarə edilməsi ilə bağlı xərclər
smetası” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
6. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu bu Fərmandan irəli gələn məsələləri həll etsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 30 dekabr 2012-ci il.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2012-ci il 30 dekabr tarixli Fərmanı
ilə təsdiq edilmişdir
2013-cü ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin istifadə edilməsinin
əsas istiqamətləri (proqramı)
1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin xərc istiqamətləri
1.1. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma məsələləri ilə bağlı bəzi
tədbirlərin maliyyələşdirilməsi;
1.2. Dövlət büdcəsinə transfert;
1.3. Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsinin maliyyələşdirilməsi;
1.4. Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsi;
1.5. 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramının
maliyyələşdirilməsi;
1.6. Azərbaycan Respublikasının bütün yaşayış məntəqələrinə çıxış imkanı yaradan yüksək sürətli fiberoptik şəbəkənin qurulması layihəsinin maliyyələşdirilməsi;
1.7. Neft-Qaz və Neftkimya Kompleksinin tikintisi layihəsində Azərbaycan Respublikasının iştirak
payının maliyyələşdirilməsi;
1.8. Türkiyə Respublikasında “Star” neft emalı kompleksinin tikintisi layihəsində Azərbaycan
Respublikasının iştirak payının maliyyələşdirilməsi;
1.9. TANAP layihəsində Azərbaycan Respublikasının iştirak payının maliyyələşdirilməsi;
1.10. Xəzər dənizində yeni müasir üzən qazma qurğusunun tikinti layihəsində Azərbaycan
Respublikasının iştirak payının maliyyələşdirilməsi.
2. Neft Fondunun İnvestisiya siyasəti
2.1. Neft Fondunun investisiya siyasətinin məqsədi
2013-cü ildə Neft Fondu əsas kapitalın itirilməsi riskinin aşağı olması şərti ilə maksimum gəlirliliyin
əldə edilməsinə imkan verən investisiya siyasətini həyata keçirəcəkdir.
2.2. Neft Fondunun investisiya portfeli
2.2.1. İnvestisiya portfelinin proqnozlaşdırılan həcmi
2013-cü il üzrə Neft Fondunun investisiya portfelinin proqnozlaşdırılan məcmu dəyəri (orta çəkili
həcmi) 25,2 milyard manata bərabər götürülür. İnvestisiya portfelinin məcmu dəyəri Neft Fondunun büdcəsində
təsdiq edilmiş xərclərin aparılması üçün konvertasiya edilərək manat hesablarına köçürülmüş vəsait çıxıldıqdan
sonra qalan xarici valyutada ifadə olunan aktivlərin aylıq olaraq yenidən qiymətləndirilməsi əsasında müəyyən
edilir.

82

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

2.2.2. İnvestisiya portfelinin valyuta tərkibi
Neft Fondunun investisiya portfelinin baza valyutası ABŞ dolları müəyyən edilir. Neft Fondunun
investisiya portfelinin məcmu dəyərinin:
• 50 faizi ABŞ dollarında ifadə olunan aktivlərə;
• 40 faizi AVRO-da ifadə olunan aktivlərə;
• 5 faizi İngiltərə funt sterlinqində ifadə olunan aktivlərə;
• qalan 5 faizi isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 19 iyun tarixli 511 nömrəli Fərmanı
ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun valyuta vəsaitinin saxlanması,
yerləşdirilməsi və idarə edilməsi haqqında Qaydalar”ın 2.2.1-ci yarımbəndində nəzərdə tutulmuş valyutalarda
ifadə olunan aktivlərə yerləşdirilə bilər.
2.2.3. İnvestisiya portfelinin alt portfelləri
2.2.3.0. Neft Fondunun investisiya portfeli aşağıdakı alt portfellərdən (bundan sonra “portfel”) ibarətdir:
1. borc öhdəlikləri və pul bazarları alətləri portfeli – investisiya portfelinin məcmu dəyərinin minimum
85 faizi;
2. səhm portfeli - investisiya portfelinin məcmu dəyərinin maksimum 5 faizi;
3. daşınmaz əmlak portfeli - investisiya portfelinin məcmu dəyərinin maksimum 5 faizi;
4. qızıl portfeli – investisiya portfelinin məcmu dəyərinin maksimum 5 faizi.
2.2.4. İnvestisiya portfelinin hədəf gəlirliliyi
1. Neft Fondunun borc öhdəlikləri və pul bazarları alətləri portfelinin idarə edilməsinin hədəf gəlirliliyi
(bençmark) kimi Britaniya Bankirlər Assosiasiyası tərəfindən müvafiq valyuta (AVRO istisna olmaqla) üzrə
dərc edilmiş 3 (üç) aylıq LIBOR faiz dərəcəsi götürülür.
2. Neft Fondunun borc öhdəlikləri və pul bazarları alətləri portfelinin AVRO-da ifadə olunan
aktivlərinin idarə edilməsində hədəf gəlirliliyi (bençmark) kimi 3 (üç) aylıq EURİBOR faiz dərəcəsi götürülür.
3. LİBOR dərəcəsi mövcud olmayan valyutalar üzrə hədəf gəlirliyi kimi maliyyə bazarında banklar
arasında 3 aylıq kreditlər üzrə ən geniş yayılmış faiz dərəcələri istifadə edilə bilər.
4. Səhm portfelinin hədəf gəlirliliyi (bençmark) kimi MSCI World İndex-i götürülür.
2.3. Risklərin idarə olunması üzrə tələblər
2.3.1. Faiz dərəcəsi riski
Neft Fondunun borc öhdəlikləri portfelinin faktiki ortaçəkili investisiya müddəti (durasiyası) dünya
bazarlarındakı cari vəziyyətdən asılı olaraq Fond tərəfindən müəyyən edilir və 48 ayı üstələməməlidir.
2.3.2. Kredit riski
Neft Fondunun valyuta vəsaitinin yerləşdirildiyi investisiya aktivlərinin kredit reytinqi Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 19 iyun tarixli 511 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft Fondunun valyuta vəsaitinin saxlanması, yerləşdirilməsi və idarə edilməsi haqqında
Qaydalar”a uyğun olmalıdır. Bir maliyyə qurumunun (depozitar banklar istisna olmaqla) və ya bir investisiya
aktivinin investisiya portfelindəki maksimal xüsusi çəkisi investisiya portfelinin məcmu dəyərinin 15 faizi
həddində müəyyən edilir.
2.3.3. Likvidlik üzrə tələblər
Neft Fondunun vəsaitinin likvidlik dərəcəsi Fondun büdcə xərcləri üzrə planlaşdırılan pul və digər
köçürmələrinin tam və vaxtında yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün yetərli səviyyədə olmalıdır. Bu səviyyəni
təmin etmək məqsədilə Neft Fondunun vəsaitinin 100 milyon ABŞ dollarından az olmayan hissəsi yüksək
likvidliyə malik qısa müddətli pul bazarları alətlərində saxlanmalıdır. Bu vəsaitin göstərilən məbləğdən az
olması halı 7 iş günündən çox davam etməməlidir.
2.3.4. Xarici Menecerlər üzrə tələblər
1. Xarici menecerlərə idarəetməyə verilən vəsaitin ümumi həcmi investisiya portfelinin məcmu
dəyərinin 60 faizindən, bir xarici menecerə idarəetməyə verilən vəsaitin maksimum həcmi investisiya
portfelinin məcmu dəyərinin 5 faizindən artıq olmamalıdır. Neft Fondunun RAMP proqramı çərçivəsində
Dünya Bankının xəzinədarlığına idarəetməyə verilən vəsaitlərinin həcmi 500 milyon ABŞ dollarından artıq
olmamalıdır.
2. Neft Fondunun vəsaitinin idarə edilməsinə cəlb edilən xarici menecerlərin səlahiyyətləri və
idarəetməyə verilmə müddəti Neft Fondu ilə bu menecerlər arasında bağlanan sazişdə əks etdirilməlidir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2012-ci il 30 dekabr tarixli Fərmanı ilə
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təsdiq edilmişdir
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2013-cü ildə idarə edilməsi ilə bağlı
xərclər smetası
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun
2013-cü ildə idarə edilməsi ilə bağlı xərclər smetası
№

Bölmə
1
2
3
4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
6
6.1

ƏMƏYİN ÖDƏNİŞİ
MALLARIN (işlərin və xidmətlərin)
SATIN ALINMASI
QRANTLAR VƏ DİGƏR ÖDƏNİŞLƏR
TƏQAÜDLƏR
VƏ
SOSİAL
MÜAVİNƏTLƏR
DİGƏR XƏRCLƏR
İcarə və muzdlu xidmətlər
Sair xərclər
İnzibati və idarəetmə obyektlərinin əsaslı
təmiri
Bank xərcləri
QEYRİ-MALİYYƏ
AKTİVLƏRİNİN
ALINMASI
Bina və tikililər
XƏRCLƏRİN CƏMİ

210000

Xərclərin
məbləği
(manatla)
3,887,530

220000

1,338,750

260000

45,000

270000

90,000

280000
281400
282100

18,761,620
1,100,000
9,023,320

282240
282300

2,400,000
6,238,300

310000

62,177,100

311100

60,000,000
86,300,000

Xərc maddəsinin kodu
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2012-ci il büdcəsinin icrası haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 434 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu haqqında Əsasnamə”yə və Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2001-ci il 12 sentyabr tarixli 579 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Fondunun illik gəlir və xərclər proqramının (büdcəsinin) tərtibi və icrası Qaydaları”na müvafiq
olaraq Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu tərəfindən Dövlət Neft Fondunun 2012-ci il büdcəsinin
icrası ilə bağlı hesabat təqdim edilmişdir. Həmin hesabata dair Dövlət Neft Fondunun Müşahidə Şurasının rəyini
və Dövlət Neft Fondunun maliyyə fəaliyyətinin nüfuzlu beynəlxalq auditor təşkilatı tərəfindən keçirilmiş
auditinin nəticələrini nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci
bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2012-ci il büdcəsinin icrası gəlirlər 13 674
min
manat, xərclər 10 573 605,8 min manat və ya Dövlət Neft Fondunun 2012-ci il büdcəsində
070,1
nəzərdə tutulana nisbətən gəlirlər üzrə 99,7%, xərclər üzrə 98,4% səviyyəsində olmaqla, aşağıdakı
kimi təsdiq edilsin:
Sıra N-si

1.

2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Göstəricilər
Gəlirlər, cəmi:
o cümlədən:
Azərbaycan Respublikasının payına düşən karbohidrogenlərin satışından əldə
edilən xalis gəlirlər (karbohidrogenlərin nəql edilməsi üzrə məsrəflər, bank,
gömrük rəsmiləşdirilməsi, müstəqil nəzarət (sörveyer), marketinq və sığorta
xərcləri çıxılmaq şərti ilə, habelə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Şirkətinin sərmayəçiləri, payçısı və ya tərəfdaşı olduğu layihələrdə onun
sərmayəsinə və ya iştirak payına düşən gəlirlər istisna olmaqla)
Karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi ilə əlaqədar sərmayəçilər tərəfindən
müqavilə sahəsindən istifadə üçün ödənilən akrhesabı ödənişlər
Neftin və qazın Azərbaycan Respublikasının ərazisi ilə ötürülməsindən əldə
edilən gəlirlər
Neft-qaz sazişlərinin imzalanması və ya icrası ilə bağlı Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinə və ya səlahiyyətli dövlət orqanına
sərmayəçilər tərəfindən ödənilən bonuslar (mükafatlar)
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitlərinin idarə
edilməsindən əldə edilən gəlirlər
Digər gəlirlər və daxilolmalar
Xərclər, cəmi:
o cümlədən:
Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma məsələləri
ilə bağlı bəzi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi
Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il dövlət büdcəsinə transfert
Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsinin
maliyyələşdirilməsi
Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsi
2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə
Dövlət proqramının maliyyələşdirilməsi
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun idarə edilməsi ilə bağlı
xərclər

min manatla
13 674 070,1

13 117 354,6

3 008,1
7 890,8
1 572,6
543 992,1
251,9
10 573 605,8
299 982,0
9 905 000,0
199 997,1
119 027,6
19 977,3
29 621,8

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
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Bakı şəhəri, 29 avqust 2013-cü il.
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2014-cü il büdcəsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq,
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2014-cü il büdcəsini formalaşdırmaq və Fondun valyuta
vəsaitinin səmərəli idarə edilməsini təmin etmək məqsədilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2014-cü il büdcəsinin gəlirləri
11 626 943,4min
manat, xərcləri isə 11 349 934,8 min manat məbləğində təsdiq edilsin.
2. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2014–cü il büdcəsinin gəlirləri
aşağıdakı daxilolmalar hesabına formalaşır:
Sıra
№-si
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Gəlir mənbələri

Gəlirlərin məbləği
(min manat)
Azərbaycan Respublikasının payına düşən karbohidrogenlərin satışından əldə 11 221 286,4
edilən xalis gəlirlər (karbohidrogenlərin nəql edilməsi üzrə məsrəflər, bank,
gömrük rəsmiləşdirilməsi, müstəqil nəzarət (sörveyer), marketinq və sığorta
xərcləri çıxılmaq şərti ilə, habelə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Şirkətinin sərmayəçiləri, payçısı və ya tərəfdaşı olduğu layihələrdə onun
sərmayəsinə və ya iştirak payına düşən gəlirlər istisna olmaqla)
Karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi ilə əlaqədar sərmayəçilər tərəfindən 1 661,6
müqavilə sahəsindən istifadə üçün ödənilən akrhesabı ödənişlər
Neftin və qazın Azərbaycan Respublikasının ərazisi ilə ötürülməsindən əldə 6 276,0
edilən gəlirlər
Dövlət Neft Fondunun valyuta aktivlərinin yerləşdirilməsindən və idarə 379 580,7
olunmasından əldə edilən gəlirlər
Neft-qaz sazişlərinin imzalanması və ya icrası ilə bağlı sərmayəçilər tərəfindən 18 038,7
ödənilən bonuslar
Qanunvericiliyə uyğun olaraq digər gəlirlər və daxilolmalar
100,0
Cəmi
11 626 943,4

3. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2014-cü il büdcəsinin xərcləri
aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir:

Sıra
№-si
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Xərclərin məbləği
(min manat)
Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma məsələləri 300 000,0
ilə bağlı bəzi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi
Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il dövlət büdcəsinə transfert
9 337 000,0
Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsinin 80 221,3
maliyyələşdirilməsi
Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsi
132 311,0
2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət 33 680,0
Proqramının maliyyələşdirilməsi
Azərbaycan Respublikasında bütün yaşayış məntəqələrinə çıxış imkanı yaradan 100 000,0
yüksək sürətli fiber-optik şəbəkənin qurulması layihəsinin maliyyələşdirilməsi
Neft-Qaz və Neft-kimya Kompleksinin tikintisi layihəsində Azərbaycan 285 000,0
Respublikasının iştirak payının maliyyələşdirilməsi
Türkiyə Respublikasında "Star" neft emalı kompleksinin tikintisi 223 582,5
layihəsində Azərbaycan Respublikasının iştirak payının maliyyələşdirilməsi
TANAP layihəsində Azərbaycan Respublikasının iştirak payının 800 000,0
maliyyələşdirilməsi
Xərclər
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun idarə edilməsi ilə bağlı 58 140,0

3.10.
xərclər

Cəmi

11 349 934,8

4. “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin 2014-cü ildə istifadəsinin əsas
istiqamətləri (proqramı)” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
5. “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2014-cü ildə idarə edilməsi ilə bağlı xərclər
smetası” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 19 dekabr 2013-cü il.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2013-cü il 19 dekabr tarixli Fərmanı ilə
təsdiq edilmişdir
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin 2014-cü ildə istifadəsinin əsas istiqamətləri
(proqramı)
1.
Azərbaycan
Respublikası
Dövlət
Neft
Fondunun
vəsaitinin xərc istiqamətləri
1.1. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma məsələləri ilə bağlı bəzi
tədbirlərin maliyyələşdirilməsi;
1.2. Dövlət büdcəsinə transfert;
1.3. Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsinin maliyyələşdirilməsi;
1.4. Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsi;
1.5. 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramının
maliyyələşdirilməsi;
1.6. Azərbaycan Respublikasının bütün yaşayış məntəqələrinə çıxış imkanı yaradan yüksək sürətli fiberoptik şəbəkənin qurulması layihəsinin maliyyələşdirilməsi;
1.7. Neft-Qaz və Neft-kimya Kompleksinin tikintisi layihəsində Azərbaycan Respublikasının iştirak
payının maliyyələşdirilməsi;
1.8. Türkiyə Respublikasında "Star" neft emalı kompleksinin tikintisi layihəsində Azərbaycan
Respublikasının iştirak payının maliyyələşdirilməsi;
1.9. TANAP layihəsində Azərbaycan Respublikasının iştirak payının maliyyələşdirilməsi.
2. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun İnvestisiya siyasəti
2.1.
Azərbaycan
Respublikası
Dövlət
Neft
Fondunun
investisiya
siyasətinin məqsədi
2014-cü ildə Neft Fondu əsas kapitalın itirilməsi riskinin aşağı olması şərti ilə maksimum gəlirliliyin
əldə edilməsinə imkan verən investisiya siyasətini həyata keçirəcəkdir.
2.2. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun investisiya portfeli
2.2.1. İnvestisiya portfelinin proqnozlaşdırılan həcmi
2014-cü il üzrə Neft Fondunun investisiya portfelinin proqnozlaşdırılan məcmu dəyəri (orta çəkili
həcmi) 27 milyard manata bərabər götürülür. İnvestisiya portfelinin məcmu dəyəri Neft Fondunun büdcəsində
təsdiq edilmiş xərclərin aparılması üçün konvertasiya edilərək manat hesablarına köçürülmüş vəsait çıxıldıqdan
sonra qalan xarici valyutada ifadə olunan aktivlərin aylıq olaraq yenidən qiymətləndirilməsi əsasında müəyyən
edilir.
2.2.2. İnvestisiya portfelinin valyuta tərkibi
Neft Fondunun investisiya portfelinin baza valyutası ABŞ dolları müəyyən edilir. Neft Fondunun
investisiya portfelinin məcmu dəyərinin:
- 50 faizi ABŞ dollarında ifadə olunan aktivlərə;
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- 35 faizi AVRO-da ifadə olunan aktivlərə;
- 5 faizi İngiltərə funt sterlinqində ifadə olunan aktivlərə;
- qalan 10 faizi isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 19 iyun tarixli 511 nömrəli
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun valyuta vəsaitinin saxlanması,
yerləşdirilməsi və idarə edilməsi haqqında Qaydalar"ın 2.2.1-ci yarımbəndində nəzərdə tutulmuş valyutalarda
ifadə olunan aktivlərə yerləşdirilə bilər.
2.2.3. İnvestisiya portfelinin alt portfelləri
Neft Fondunun investisiya portfeli aşağıdakı alt portfellərdən (bundan sonra “portfel”) ibarətdir:
- borc öhdəlikləri və pul bazarları alətləri portfeli – investisiya portfelinin məcmu dəyərinin minimum 80 faizi;
- səhm (pay) portfeli - investisiya portfelinin məcmu dəyərinin maksimum 10 faizi;
- daşınmaz əmlak portfeli - investisiya portfelinin məcmu dəyərinin maksimum 5 faizi;
- qızıl portfeli – investisiya portfelinin məcmu dəyərinin maksimum 5 faizi.
2.2.4. İnvestisiya portfelinin hədəf gəlirliliyi
2.2.4.1. Neft Fondunun borc öhdəlikləri və pul bazarları alətləri portfelinin idarə edilməsinin hədəf
gəlirliliyi (bençmark) kimi Britaniya Bankirlər Assosiasiyası tərəfindən müvafiq valyuta (AVRO istisna
olmaqla) üzrə dərc edilmiş 3 (üç) aylıq LIBOR faiz dərəcəsi götürülür.
2.2.4.2. Neft Fondunun borc öhdəlikləri və pul bazarları alətləri portfelinin AVRO-da ifadə olunan
aktivlərinin idarə edilməsində hədəf gəlirliliyi (bençmark) kimi 3 (üç) aylıq EURİBOR faiz dərəcəsi götürülür.
2.2.4.3. LİBOR dərəcəsi mövcud olmayan valyutalar üzrə hədəf gəlirliyi kimi maliyyə bazarında
banklar arasında 3 aylıq kreditlər üzrə ən geniş yayılmış faiz dərəcələri istifadə edilə bilər.
2.2.4.4. Səhm (pay) portfelinin hədəf gəlirliliyi (bençmark) kimi MSCI World İndex-i götürülür.
2.3. Risklərin idarə olunması üzrə tələblər
2.3.1. Faiz dərəcəsi riski
Neft Fondunun borc öhdəlikləri portfelinin faktiki ortaçəkili investisiya müddəti (durasiyası) dünya
bazarlarındakı cari vəziyyətdən asılı olaraq Fond tərəfindən müəyyən edilir və 48 ayı üstələməməlidir.
2.3.2. Kredit riski
Neft Fondunun valyuta vəsaitinin yerləşdirildiyi investisiya aktivlərinin kredit reytinqi Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 19 iyul tarixli 511 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft Fondunun valyuta vəsaitinin saxlanması, yerləşdirilməsi və idarə edilməsi haqqında
Qaydalar”a uyğun olmalıdır. Bir maliyyə qurumunun (depozitar banklar istisna olmaqla) və ya bir investisiya
aktivinin investisiya portfelindəki maksimal xüsusi çəkisi investisiya portfelinin məcmu dəyərinin 15 faizi
həddində müəyyən edilir.
2.3.3. Likvidlik üzrə tələblər
Neft Fondunun vəsaitinin likvidlik dərəcəsi Fondun büdcə xərcləri üzrə planlaşdırılan pul və digər
köçürmələrinin tam və vaxtında yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün yetərli səviyyədə olmalıdır. Bu səviyyəni
təmin etmək məqsədilə Neft Fondunun vəsaitinin 100 milyon ABŞ dollarından az olmayan hissəsi yüksək
likvidliyə malik qısa müddətli pul bazarları alətlərində saxlanmalıdır. Bu vəsaitin göstərilən məbləğdən az
olması halı 7 iş günündən çox davam etməməlidir.
2.3.4. Xarici menecerlər üzrə tələblər
2.3.4.1. Xarici menecerlərə idarəetməyə verilən vəsaitin ümumi həcmi investisiya portfelinin məcmu
dəyərinin 60 faizindən, bir xarici menecerə idarəetməyə verilən vəsaitin maksimum həcmi investisiya
portfelinin məcmu dəyərinin 5 faizindən artıq olmamalıdır. Neft Fondunun RAMP proqramı çərçivəsində
Dünya Bankının xəzinədarlığına idarəetməyə verilən vəsaitlərinin həcmi 500 milyon ABŞ dollarından artıq
olmamalıdır.
2.3.4.2. Neft Fondunun vəsaitinin idarə edilməsinə cəlb edilən xarici menecerlərin səlahiyyətləri və
idarəetməyə verilmə müddəti Neft Fondu ilə bu menecerlər arasında bağlanan sazişdə əks etdirilməlidir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2013-cü il 19 dekabr tarixli Fərmanı ilə
təsdiq edilmişdir
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2014-cü ildə idarə edilməsi ilə bağlı xərclər smetası
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№
1
2
3
4
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1

Xərclər
Kod
ƏMƏYİN ÖDƏNİŞİ
210000
MALLARIN
(işlərin və xidmətlərin) SATIN
220000
ALINMASI
QRANTLAR VƏ DİGƏR ÖDƏNİŞLƏR
260000
TƏQAÜDLƏR VƏ SOSİAL MÜAVİNƏTLƏR
270000
DİGƏR XƏRCLƏR
280000
İcarə və muzdlu xidmətlər
281400
Sair xərclər
282100
Bank xərcləri
282300
QEYRİ-MALİYYƏ AKTİVLƏRİNİN ALINMASI
310000
Bina və tikililər
311100
XƏRCLƏRİN CƏMİ

Əsrin müqaviləsi

Məbləğ
5,859,900
2,076,350
286,000
90,000
15,771,750
560,000
7,831,750
7,380,000
34,056,000
30,235,000
58,140,000
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Əsrin müqaviləsi

“Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2014-cü il büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2013-cü il 19 dekabr tarixli 57 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Şahdəniz”
qaz-kondensat yatağının istismarının ikinci mərhələsi və Cənub Qaz Dəhlizinin yaradılmasına dair digər
layihələrlə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 25 fevral tarixli 287
nömrəli Sərəncamının 2.1-ci bəndini nəzərə alaraq qərara alıram:
1. “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2014-cü il büdcəsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 19 dekabr tarixli 57 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2013, № 12, maddə 1524) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. 1-ci hissədə “11 349 934,8” rəqəmləri “10 590 034,8” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;
1.2. 3-cü hissənin cədvəlində:
1.2.1. 3.9-cu bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:
3.9.

“Şahdəniz” qaz-kondensat yatağının istismarının ikinci mərhələsi, Cənubi
Qafqaz Boru Kəmərinin genişləndirilməsi, Trans-Anadolu Boru Kəməri və TransAdriatik Boru Kəməri layihələrinin idarə edilməsi məqsədi ilə təsis edilmiş qapalı
səhmdar cəmiyyətinin birbaşa dövlət mülkiyyətində olan səhmlərinin
maliyyələşdirilməsi

40 100,0

1.2.2. “Xərclərin məbləği (min manat)” sütununda cəmi göstərilən sətirdə “11 349 934,8” rəqəmləri
“10 590 034,8” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;
1.3. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin 2014cü ildə istifadəsinin əsas istiqamətləri (proqramı)”nın 1.9-cu bəndi aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“1.9. “Şahdəniz” qaz-kondensat yatağının istismarının ikinci mərhələsi, Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin
genişləndirilməsi, Trans-Anadolu Boru Kəməri və Trans-Adriatik Boru Kəməri layihələrinin idarə edilməsi
məqsədi ilə təsis edilmiş qapalı səhmdar cəmiyyətinin birbaşa dövlət mülkiyyətində olan səhmlərinin
maliyyələşdirilməsi.”.
2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu bu Fərmandan irəli gələn məsələləri həll etsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 10 aprel 2014-cü il.
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2013-cü il büdcəsinin icrası haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 434 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu haqqında Əsasnamə”yə və Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2001-ci il 12 sentyabr tarixli 579 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Fondunun illik gəlir və xərclər proqramının (büdcəsinin) tərtibi və icrası Qaydaları”na müvafiq
olaraq Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu tərəfindən Fondun 2013-cü il büdcəsinin icrası ilə bağlı
hesabat təqdim edilmişdir. Həmin hesabata dair Dövlət Neft Fondunun Müşahidə Şurasının rəyini və Dövlət
Neft Fondunun maliyyə fəaliyyətinin nüfuzlu beynəlxalq auditor təşkilatı tərəfindən keçirilmiş auditin
nəticələrini nəzərə alaraq və Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq qərara alıram:
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2013-cü il büdcəsinin icrası, gəlirlər 13 600 400,1 min
manat, xərclər 12 302 663,5 min manat və ya Fondun 2013-cü il büdcəsində nəzərdə tutulana nisbətən gəlirlər
üzrə 118,5%, xərclər üzrə 94,5% səviyyəsində olmaqla, aşağıdakı kimi təsdiq edilsin:
N-si

1.

2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Göstəricilər
Gəlirlər cəmi:

min manatla
13 600 400,1

o cümlədən:
Azərbaycan Respublikasının payına düşən karbohidrogenlərin satışından əldə
edilən xalis gəlirlər (karbohidrogenlərin nəql edilməsi üzrə məsrəflər, bank,
gömrük rəsmiləşdirilməsi,
müstəqil nəzarət (sörveyer), marketinq və
13 108 016,4
sığorta xərcləri çıxılmaq şərti ilə, habelə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Şirkətinin sərmayəçiləri, payçısı və ya tərəfdaşı olduğu
layihələrdə onun
sərmayəsinə və ya iştirak payına düşən gəlirlər istisna olmaqla)
Karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi ilə əlaqədar sərmayəçilər tərəfindən
1 831,9
müqavilə sahəsindən istifadə üçün ödənilən
akrhesabı ödənişlər
Neftin və qazın Azərbaycan Respublikasının ərazisi ilə ötürülməsindən əldə edilən
8 063,8
gəlirlər
Neft-qaz sazişlərinin imzalanması və ya icrası ilə bağlı sərmayəçilər tərəfindən
1 850,1
ödənilən bonuslar
Dövlət Neft Fondunun valyuta aktivlərinin yerləşdirilməsindən və idarə
480 559,5
olunmasından əldə edilən gəlirlər
Digər gəlirlər və daxilolmalar
78,4
Xərclər cəmi:
12 302 663,5
o cümlədən:
Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma məsələləri ilə
299 990,2
bağlı bəzi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi
Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il dövlət büdcəsinə transfert
11 350 000,0
Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsinin
173 933,6
maliyyələşdirilməsi
Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsi
25 671,7
2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət
33 007,8
proqramının maliyyələşdirilməsi
Türkiyə Respublikasında “Star” neft emalı kompleksinin tikintisi layihəsində
372 590,0
Azərbaycan Respublikasının iştirak payının maliyyələşdirilməsi
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun idarə edilməsi ilə bağlı xərclər 47 470,2
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

92

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Bakı şəhəri, 22 may 2014-cü il.
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 434 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu haqqında Əsasnamə”də dəyişikliklər edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq,
“Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikasının 2012-ci il 1 may tarixli 350-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar qərara alıram:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 434 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000, № 12, maddə 846; 2003, № 2, maddə 81; 2005, № 3, maddə
160; 2008, № 7, maddə 615; 2011, № 7, maddələr 636, 640, № 10, maddə 904; 2013, № 6, maddə 644) ilə
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu haqqında Əsasnamə”də aşağıdakı dəyişikliklər
edilsin:
1. 5.3-cü bəndin səkkizinci yarımbəndi aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“Fondun illik maliyyə hesabatlarını auditor rəyi ilə birlikdə hesabat dövrü başa çatdıqdan sonra növbəti
il aprel ayının 30-dan gec olmayaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim edir, habelə internet
səhifəsində və dövri mətbu nəşrdə dərc etdirir;”.
2. 5.6-cı bənddə “illik hesabatını (ona əlavə olunmuş auditor rəyi ilə birlikdə) və balansını” sözləri
“fəaliyyəti barədə illik hesabatını” sözləri ilə əvəz edilsin.
3. 6-cı hissənin mətni aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“6.1. Fond “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq
mühasibat uçotu aparır və illik maliyyə hesabatlarını tərtib edir. Fondun illik maliyyə hesabatları Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin təyin etdiyi müstəqil auditor tərəfindən yoxlanılmalı və təsdiq olunmalıdır.
6.2. Fond Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq vergi hesabatlarını və “Rəsmi
statistika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq statistik hesabatları tərtib və təqdim
edir.”.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 22 dekabr 2014-cü il.
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2014-cü il büdcəsinin icrası haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 434 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Fondu haqqında Əsasnamə”yə və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci
il 12 sentyabr tarixli 579 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun
illik gəlir və xərclər proqramının (büdcəsinin) tərtibi və icrası Qaydaları”na müvafiq olaraq Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2014-cü il büdcəsinin icrası ilə bağlı hazırlanmış hesabata dair Dövlət Neft
Fondunun Müşahidə Şurasının qərarını və Fondun maliyyə fəaliyyəti barədə beynəlxalq auditor təşkilatının
rəyini nəzərə alaraq qərara alıram:
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2014-cü il büdcəsinin icrası, gəlirlər 12 731 016,7 min
manat, xərclər 10 117 207,4 min manat və ya Fondun 2014-cü il büdcəsində nəzərdə tutulana nisbətən gəlirlər
üzrə 109,5 faiz, xərclər üzrə 95,5 faiz səviyyəsində olmaqla aşağıdakı kimi təsdiq edilsin:
Sıra
N-si

1.

2.
3.

4.

Göstəricilər
Gəlirlər cəmi:
o cümlədən:
Azərbaycan Respublikasının payına düşən karbohidrogenlərin satışından əldə
edilən xalis gəlirlər (karbohidrogenlərin nəql edilməsi üzrə məsrəflər, bank,
gömrük rəsmiləşdirilməsi, müstəqil nəzarət (sörveyer), marketinq və sığorta
xərcləri çıxılmaq şərti ilə, habelə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Şirkətinin sərmayəçiləri, payçısı və ya tərəfdaşı olduğu layihələrdə onun
sərmayəsinə və ya iştirak payına düşən gəlirlər istisna olmaqla)
Karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi ilə əlaqədar sərmayəçilər tərəfindən
müqavilə sahəsindən istifadə üçün ödənilən akrhesabı ödənişlər
Neftin və qazın Azərbaycan Respublikasının ərazisi ilə ötürülməsindən əldə
edilən gəlirlər
Neft-qaz sazişlərinin imzalanması və ya icrası ilə bağlı Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinə və ya səlahiyyətli dövlət orqanına
sərmayəçilər tərəfindən ödənilən bonuslar (mükafatlar)

5.

Dövlət Neft Fondunun vəsaitlərinin idarə edilməsindən əldə edilən gəlirlər

6.

Digər gəlirlər və daxilolmalar
Xərclər cəmi:
o cümlədən:
Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma məsələləri
ilə bağlı bəzi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi
Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il dövlət büdcəsinə transfert
Samur- Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsinin
maliyyələşdirilməsi
Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsi
2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə
Dövlət proqramının maliyyələşdirilməsi

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Türkiyə Respublikasında "Star" neft emalı kompleksinin tikintisi layihəsində
Azərbaycan Respublikasının iştirak payının maliyyələşdirilməsi

7.

“Şahdəniz” qaz-kondensat yatağının istismarının ikinci mərhələsi, Cənubi
Qafqaz Boru Kəmərinin genişləndirilməsi, Trans-Anadolu Boru Kəməri və
Trans-Adriatik Boru Kəməri layihələrinin idarə edilməsi məqsədi ilə təsis
edilmiş qapalı səhmdar cəmiyyətinin birbaşa dövlət mülkiyyətində olan

min manatla
12 731 016,7

12 319 846,6
1 661,1
8 910,2

13 344,3
387 204,8
49,7
10 117 207,4
299 998,2
9 337 000,0
80 220,9
57 040,3
33 493,7

223 538,3
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səhmlərinin maliyyələşdirilməsi
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun idarə edilməsi ilə
bağlı xərclər

39 999,3
45 916,7

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 24 iyun 2015-ci il.
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2016-cı il büdcəsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq,
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2016-cı il büdcəsini formalaşdırmaq və Fondun valyuta
vəsaitinin səmərəli idarə edilməsini təmin etmək məqsədilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2016-cı il büdcəsinin gəlirləri 6 711 564,1 min
manat, xərcləri isə 8 181 399,7 min manat məbləğində təsdiq edilsin.
2. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2016-cı il büdcəsinin gəlirləri
aşağıdakı daxilolmalar hesabına formalaşır:
Sıra

Gəlirlərin məbləği
(min manat)

Gəlir mənbələri
№-si

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Azərbaycan Respublikasının payına düşən karbohidrogenlərin satışından əldə
edilən xalis gəlirlər (karbohidrogenlərin nəql edilməsi üzrə məsrəflər, bank,
gömrük rəsmiləşdirilməsi, müstəqil nəzarət (sörveyer), marketinq və sığorta
xərcləri çıxılmaq şərti ilə, habelə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Şirkətinin sərmayəçiləri, payçısı və ya tərəfdaşı olduğu layihələrdə onun
sərmayəsinə və ya iştirak payına düşən gəlirlər istisna olmaqla)
Karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi ilə əlaqədar sərmayəçilər tərəfindən
müqavilə sahəsindən istifadə üçün ödənilən akrhesabı
ödənişlər
Neftin və qazın Azərbaycan Respublikasının ərazisi ilə ötürülməsindən əldə
edilən gəlirlər
Dövlət Neft Fondunun valyuta aktivlərinin yerləşdirilməsindən və idarə
olunmasından əldə edilən gəlirlər
Neft-qaz sazişlərinin imzalanması və ya icrası ilə bağlı sərmayəçilər tərəfindən
ödənilən bonuslar
Cəmi

6 094 053,0

2 100,0
12 600,0
602 790,1
21,0
6 711 564,1

3. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2016-cı il büdcəsinin xərcləri aşağıdakı
məqsədlərə yönəldilir:
Sıra
№-si
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Xərc istiqamətləri
Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma
məsələləri ilə bağlı bəzi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi
Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinə transfert
Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsinin
maliyyələşdirilməsi
Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsi
2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə
Dövlət Proqramının maliyyələşdirilməsi
Cənub Qaz Dəhlizi layihələrində Azərbaycan Respublikasının iştirak
payının maliyyələşdirilməsi
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun idarə edilməsi ilə bağlı
xərclər
Cəmi

Xərclərin məbləği
(min manat)
90 000,0
6 000 000,0
70 000,0
137 621,7
36 558,0
1 822 800,0
24 420,0
8 181 399,7

4. “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin 2016-cı ildə istifadəsinin əsas istiqamətləri
(proqramı)” təsdiq edilsin.
5. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun 2016-cı ildə idarə edilməsi ilə bağlı xərclər smetası”
təsdiq edilsin.
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İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 29 dekabr 2015-ci il.
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“Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2016-cı il büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 29 dekabr 2015-ci il tarixli 719 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Azərbaycan
Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 23 fevral tarixli 129-VQD nömrəli Qanununu nəzərə
alaraq Azərbaycan Respublikası Neft Fondunun 2016-cı il üçün büdcəsinin gəlirlərini və xərclərini
dəqiqləşdirmək məqsədi ilə və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 12 sentyabr tarixli 579 nömrəli
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun illik gəlir və xərclər proqramının
(büdcəsinin) tərtibi və icrası Qaydaları”nın 3.2.1-ci və 5.4.1-ci yarımbəndlərinə uyğun olaraq qərara alıram:
1. “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2016-cı il büdcəsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 29 dekabr tarixli 719 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2015, №12, maddə 1473) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. 1-ci hissədə “6 711 564,1” rəqəmləri “4 578 474,6” rəqəmləri ilə və “8 181 399,7” rəqəmləri “10
668 933,7” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.
1.2. 2-ci hissədə verilmiş cədvəlin 2.1-ci bəndində “6 094 053,0” rəqəmləri “3 875 682,4” rəqəmləri ilə,
2.2-ci bəndində “2 100,0” rəqəmləri “3 402,0” rəqəmləri ilə, 2.3-cü bəndində “12 600,0” rəqəmləri “19 278,0”
rəqəmləri ilə, 2.4-cü bəndində “602 790,1” rəqəmləri “679 950,2” rəqəmləri ilə, 2.5-ci bəndində “21,0”
rəqəmləri “162,0” rəqəmləri ilə və gəlirlərin məbləğinin cəmi göstərilən sətirdə “6 711 564,1” rəqəmləri “4
578 474,6” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.
1.3. 3-cü hissədə verilmiş cədvəl aşağıdakı redaksiyada verilsin:
Sıra
№-si

Xərclərin məbləği
(min manat)

Xərc istiqamətləri

Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma məsələləri ilə
90 000,0
bağlı bəzi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi
3.2.
Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinə transfert
7 615 000,0
Samur-Abşeron
suvarma
sisteminin
yenidən
qurulması
layihəsinin
3.3.
70 000,0
maliyyələşdirilməsi
3.4.
Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsi
137 621,7
2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət
3.5.
36 558,0
Proqramının maliyyələşdirilməsi
Cənub Qaz Dəhlizi layihələrində Azərbaycan Respublikasının iştirak payının
3.6.
2 355 318,0
maliyyələşdirilməsi
Türkiyə Respublikasında “STAR” neft emalı kompleksinin tikintisi layihəsində
3.7.
331 776,0
Azərbaycan Respublikasının iştirak payının maliyyələşdirilməsi
3.8.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun idarə edilməsi ilə bağlı xərclər
32 660,0
Cəmi
10 668 933,7
1.4. Fərmanın 5-ci bəndi ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2016-cı
ildə idarə edilməsi ilə bağlı xərclər smetası” aşağıdakı redaksiyada verilsin:
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun
2016-cı ildə idarə edilməsi ilə bağlı
XƏRCLƏR SMETASI
3.1.

Sıra
№-si

Xərclər
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.

Əməyin ödənişi
Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması
Qrantlar və digər ödənişlər
Təqaüdlər və sosial müavinətlər
Digər xərclər
İcarə və muzdlu xidmətlər

Kod

Məbləğ

210000
220000
260000
270000
280000
281400

6,078,280
4,273,448
636,700
100,000
11,245,950
86,000
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5.2.
5.3.
6

Sair xərclər
Bank xərcləri
Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması
XƏRCLƏRİN CƏMİ

Əsrin müqaviləsi

282100
282300
310000

8,397,950
2,762,000
10,325,623
32,660,000

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 18 mart 2016-cı il.

100

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2015-ci il büdcəsinin icrası haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 434 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Fondu haqqında Əsasnamə”yə və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci
il 12 sentyabr tarixli 579 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun
illik gəlir və xərclər proqramının (büdcəsinin) tərtibi və icrası Qaydaları”na müvafiq olaraq Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2015-ci il büdcəsinin icrası ilə bağlı hazırlanmış hesabata dair Dövlət Neft
Fondunun Müşahidə Şurasının qərarını və Fondun maliyyə fəaliyyəti barədə beynəlxalq auditor təşkilatının
rəyini nəzərə alaraq qərara alıram:
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2015-ci il büdcəsinin icrası, gəlirlər 7 721 084,9 min
manat, xərclər 9 187 826,9 min manat və ya Fondun 2015-ci il büdcəsində nəzərdə tutulana nisbətən gəlirlər
üzrə 75,4%, xərclər üzrə 77,8% səviyyəsində olmaqla aşağıdakı kimi təsdiq edilsin:
Sıra
N-si

1.

2.
3.
4.
5.

Göstəricilər

min manatla

Gəlirlər cəmi:
o cümlədən
Azərbaycan Respublikasının payına düşən karbohidrogenlərin satışından əldə
edilən xalis gəlirlər (karbohidrogenlərin nəql edilməsi üzrə məsrəflər, bank,
gömrük rəsmiləşdirilməsi, müstəqil nəzarət (sörveyer), marketinq və sığorta
xərcləri çıxılmaq şərti ilə, habelə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin
sərmayəçiləri, payçısı və ya tərəfdaşı olduğu layihələrdə onun sərmayəsinə və ya
iştirak payına düşən gəlirlər istisna olmaqla)

7 721 084,9

Karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi ilə əlaqədar sərmayəçilər tərəfindən
müqavilə sahəsindən istifadə üçün ödənilən akrhesabı ödənişlər
Neftin və qazın Azərbaycan Respublikasının ərazisi ilə ötürülməsindən əldə edilən
gəlirlər
Neft-qaz sazişlərinin imzalanması və ya icrası ilə bağlı Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinə və ya səlahiyyətli dövlət orqanına
sərmayəçilər tərəfindən ödənilən bonuslar (mükafatlar)
Dövlət Neft Fondunun vəsaitlərinin idarə edilməsindən əldə edilən gəlirlər
Xərclər cəmi:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

7 369 582,1

2 220,1
11 594,9
2 108,3
335 579,5
9 187 826,9

o cümlədən
Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma məsələləri ilə
bağlı bəzi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi
Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il dövlət büdcəsinə transfert
Samur-Abşeron
suvarma
sisteminin
yenidən
qurulması
layihəsinin
maliyyələşdirilməsi
Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsi
2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət
proqramının maliyyələşdirilməsi
Cənub Qaz Dəhlizi layihələrində Azərbaycan Respublikasının iştirak payının
maliyyələşdirilməsi
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun idarə edilməsi ilə bağlı xərclər

149 998,4
8 130 000,0
89 997,8
61 521,7
35 538,0
692 849,4
27 921,6

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
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Bakı şəhəri, 18 may 2016-cı il.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2017-ci il büdcəsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2017-ci il büdcəsini formalaşdırmaq və Fondun valyuta vəsaitinin səmərəli
idarə edilməsini təmin etmək məqsədilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2017-ci il büdcəsinin gəlirləri 8 370 589,8 min manat,
xərcləri isə 14 483 856,0 min manat məbləğində təsdiq edilsin.
2. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2017-ci il büdcəsinin gəlirləri
aşağıdakı daxilolmalar hesabına formalaşır:
Sıra
№-si

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Gəlir mənbələri
Azərbaycan
Respublikasının
payına
düşən
karbohidrogenlərin satışından əldə edilən xalis gəlirlər
(karbohidrogenlərin nəql edilməsi üzrə məsrəflər, bank,
gömrük rəsmiləşdirilməsi, müstəqil nəzarət (sörveyer),
marketinq və sığorta xərcləri çıxılmaq şərtilə, habelə
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin
sərmayəçiləri, payçısı və ya tərəfdaşı olduğu layihələrdə
onun sərmayəsinə və ya iştirak payına düşən gəlirlər
istisna olmaqla)
Karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi ilə əlaqədar
sərmayəçilər tərəfindən müqavilə sahəsindən istifadə üçün
ödənilən akrhesabı ödənişlər
Neftin və qazın Azərbaycan Respublikasının ərazisi
ilə ötürülməsindən əldə edilən gəlirlər
Dövlət Neft Fondunun valyuta aktivlərinin
yerləşdirilməsindən və idarə olunmasından əldə edilən
gəlirlər
Neft-qaz sazişlərinin imzalanması və ya icrası ilə
bağlı sərmayəçilər tərəfindən ödənilən bonuslar
Cəmi

Gəlirlərin məbləği
(min manat)

7 550 705,3

3 465,0
16 830,0
799 094,6
495,0
8 370 589,9

3. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2017-ci il büdcəsinin xərcləri
aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir:
Sıra
№-si

Xərc istiqamətləri

Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-məişət və
3.1. məskunlaşma məsələləri ilə bağlı bəzi tədbirlərin
maliyyələşdirilməsi
Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət
3.2.
büdcəsinə transfertin yuxarı həddi
Makroiqtisadi sabitliyin təmin edilməsi məqsədilə
3.3. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına transfertin
yuxarı həddi
Samur-Abşeron
suvarma
sisteminin
yenidən
3.4.
qurulması layihəsinin maliyyələşdirilməsi
Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu layihəsinin
3.5.
maliyyələşdirilməsi
3.6.
“2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici

Xərclərin məbləği
(min manat)
90 000,0
6 100 000,0
7 500 000,0
70 000,0
165 825,0
29 304,0
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ölkələrdə
təhsili
üzrə
Dövlət
Proqramı”nın
maliyyələşdirilməsi
Cənub Qaz Dəhlizi layihələrində Azərbaycan
3.7.
Respublikasının iştirak payının maliyyələşdirilməsi
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun idarə
3.8.
edilməsi ilə bağlı xərclər
Cəmi

496 155,0
32 572,0
14 483 856,0

4. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun 2017-ci ildə idarə edilməsi ilə bağlı xərclər
smetası” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 10 yanvar 2017-ci il .
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2017-ci il 10 yanvar tarixli
Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2017-ci ildə idarə edilməsi ilə bağlı
xərclər smetası
Sıra
№-si
1.

Xərclər

Əməyin ödənişi
Malların (işlərin və xidmətlərin)
2.
alınması
3.
Qrantlar və digər ödənişlər
4.
Təqaüdlər və sosial müavinətlər
5.
Digər xərclər
5.1.
İcarə və muzdlu xidmətlər
5.2.
Sair xərclər
5.3.
Bank xərcləri
6.
Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması
Xərclərin cəmi

satın

Kod

Məbləğ

210000

6,872,008

220000

5,004,640

260000
270000
280000
281400
282100
282300
310000

674,460
80,000
13,814,792
15,000
11,129,524
2,670,268
6,126,100
32,572,000
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2016-cı il büdcəsinin icrası haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 434 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Fondu haqqında Əsasnamə”yə və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci
il 12 sentyabr tarixli 579 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun
illik gəlir və xərclər proqramının (büdcəsinin) tərtibi və icrası Qaydaları”na müvafiq olaraq Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2016-cı il büdcəsinin icrası ilə bağlı hazırlanmış hesabata dair Dövlət Neft
Fondunun Müşahidə Şurasının qərarını və Fondun maliyyə fəaliyyəti barədə beynəlxalq auditor təşkilatının
rəyini nəzərə alaraq qərara alıram:
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2016-cı il büdcəsinin icrası, gəlirlər 9 410 180,0 min
manat, xərclər 9 022 059,0 min manat və ya Fondun 2016-cı il büdcəsində nəzərdə tutulana nisbətdə gəlirlər
üzrə 205,5%, xərclər üzrə 84,6% səviyyəsində olmaqla, aşağıdakı kimi təsdiq edilsin:
Sıra №

1.

2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

..Göstəricilər

min manatla

Gəlirlər, cəmi
9 410 180,0
o cümlədən:
Azərbaycan Respublikasının payına düşən karbohidrogenlərin satışından əldə
edilən xalis gəlirlər (karbohidrogenlərin nəql edilməsi üzrə məsrəflər, bank,
gömrük rəsmiləşdirilməsi, müstəqil nəzarət (sörveyer), marketinq və sığorta
8 320 045,7
xərcləri çıxılmaq şərti ilə, habelə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin
sərmayəçisi, payçısı və ya tərəfdaşı olduğu layihələrdə onun sərmayəsinə və ya
iştirak payına düşən gəlirlər istisna olmaqla)
Karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi ilə əlaqədar sərmayəçilər tərəfindən
3 267,0
müqavilə sahəsindən istifadə üçün ödənilən akrhesabı ödənişlər
Neftin və qazın Azərbaycan Respublikasının ərazisi ilə ötürülməsindən əldə edilən
17 953,6
gəlirlər
Neft-qaz sazişlərinin imzalanması və ya icrası ilə bağlı Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinə və ya səlahiyyətli dövlət orqanına 82,1
sərmayəçilər tərəfindən ödənilən bonuslar (mükafatlar)
Dövlət Neft Fondunun vəsaitlərinin idarə edilməsindən əldə olunan gəlirlər
1 068 831,6
Xərclər, cəmi
9 022 059,0
o cümlədən:
Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma məsələləri ilə
89 994,9
bağlı bəzi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi
Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinə transfert
7 615 000,0
Samur-Abşeron
suvarma
sisteminin
yenidən
qurulması
layihəsinin
69 998,1
maliyyələşdirilməsi
Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsi
66 174,5
2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət
31 606,7
Proqramının maliyyələşdirilməsi
Türkiyə Respublikasında “Star” neft emalı kompleksinin tikintisi layihəsində
331 776,0
Azərbaycan Respublikasının payının maliyyələşdirilməsi
Cənub Qaz Dəhlizi layihələrində Azərbaycan Respublikasının iştirak payının
797 427,6
maliyyələşdirilməsi
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun idarə edilməsi ilə bağlı xərclər
20 081,2
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
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Bakı şəhəri, 1 may 2017-ci il.
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“Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2017-ci il büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2017-ci il 10 yanvar tarixli 1186 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara
alıram:
“Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2017-ci il büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2017-ci il 10 yanvar tarixli 1186 nömrəli Fərmanına (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2017, № 1, maddə 33) aşağıdakı məzmunda 3-1-ci bənd əlavə edilsin:
“3-1. “2017-ci ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitindən istifadənin əsas
istiqamətləri (proqramı) və investisiya siyasəti” təsdiq edilsin.”.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 12 may 2017-ci il.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2017-ci il 12 may tarixli
Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir
2017-ci ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitindən istifadənin əsas istiqamətləri
(proqramı) və investisiya siyasəti
1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin xərc istiqamətləri
1.1. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma məsələləri ilə bağlı bəzi
tədbirlərin maliyyələşdirilməsi;
1.2. Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsinə transfert;
1.3. Makroiqtisadi sabitliyin təmin edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına
transfert;
1.4. Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsinin maliyyələşdirilməsi;
1.5. Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsi;
1.6. 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramının
maliyyələşdirilməsi;
1.7. Cənub Qaz Dəhlizi layihələrində Azərbaycan Respublikasının iştirak payının maliyyələşdirilməsi.
2. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun
investisiya siyasəti
2.1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun investisiya siyasətinin məqsədi
2017-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu (bundan sonra – Neft Fondu) əsas kapitalın
itirilməsi riskinin aşağı olması şərtilə maksimum gəlirliliyin əldə edilməsinə imkan verən investisiya siyasəti
həyata keçirəcəkdir.
2.2. Neft Fondunun investisiya portfeli
2.2.1. İnvestisiya portfelinin proqnozlaşdırılan həcmi
2017-ci il üzrə Neft Fondunun investisiya portfelinin proqnozlaşdırılan məcmu dəyəri (ortaçəkili həcmi)
51,24 milyard manata bərabər götürülür.
2.2.2. İnvestisiya portfelinin valyuta tərkibi
Neft Fondunun investisiya portfelinin baza valyutası ABŞ dolları müəyyən edilir. Neft Fondunun
investisiya portfelinin məcmu dəyərinin minimum 90 faizinin beynəlxalq kredit agentlikləri tərəfindən verilmiş
kredit reytinqi “A“ (Standart ənd Purz, Fiç) və ya “A2” (Mudiz) dərəcəsindən aşağı olmayan ölkələrin
valyutalarında ifadə olunan aktivlərdə olması şərtilə məcmu dəyərinin:
1. 50 faizi ABŞ dollarında ifadə olunan aktivlərə;
2. 35 faizi avroda ifadə olunan aktivlərə;
3. 5 faizi İngiltərə funt sterlinqində ifadə olunan aktivlərə;
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4. qalan 10 faizi isə digər valyutalarda ifadə olunan aktivlərə yerləşdirilə bilər.
2.2.3. İnvestisiya portfelinin alt portfelləri
Neft Fondunun investisiya portfeli aşağıdakı alt portfellərdən (bundan sonra – portfel) ibarətdir:
1. borc öhdəlikləri və pul bazarları alətləri portfeli – aşağı uzaqlaşma intervalı maksimum 5 faiz olmaqla
investisiya portfelinin məcmu dəyərinin 60 faizi (maksimum 5 faizə qədəri kredit reytinqinə malik olmayan
borc öhdəliklərinə investisiya edən pay fondları olmaqla);
2. səhm (pay) portfeli – investisiya portfelinin məcmu dəyərinin maksimum 25 faizi (maksimum 5 faizə
qədəri səhmlərə investisiya edən pay fondları olmaqla);
3. daşınmaz əmlak portfeli – yuxarı uzaqlaşma intervalı maksimum 2 faiz olmaqla investisiya portfelinin
məcmu dəyərinin 10 faizə qədəri;
4. qızıl portfeli – yuxarı uzaqlaşma intervalı maksimum 3 faiz olmaqla investisiya portfelinin məcmu
dəyərinin 5 faizə qədəri.
2.2.4. İnvestisiya portfelinin hədəf gəlirliliyi
1. Neft Fondunun borc öhdəlikləri və pul bazarları alətləri portfelinin idarə edilməsinin hədəf gəlirliliyi
(bençmark) kimi Britaniya Bankirlər Assosiasiyası tərəfindən müvafiq valyuta (avro istisna olmaqla) üzrə dərc
edilmiş 6 aylıq LIBOR faiz dərəcəsi əsas götürülür.
2. Neft Fondunun borc öhdəlikləri və pul bazarları alətləri portfelinin avroda ifadə olunan aktivlərinin
idarə edilməsində hədəf gəlirliliyi (bençmark) kimi 6 aylıq EURİBOR faiz dərəcəsi əsas götürülür.
3. LIBOR dərəcəsi mövcud olmayan valyutalar üzrə hədəf gəlirliliyi kimi maliyyə bazarında banklar
arasında 6 aylıq kreditlər üzrə ən geniş yayılmış faiz dərəcələri əsas götürülə bilər.
4. Səhm (pay) portfelinin hədəf gəlirliliyi (bençmark) kimi MSCI Stock Market Indexes əsas götürülür.
2.3. Risklərin idarə olunması üzrə tələblər
2.3.1. Faiz dərəcəsi riski
Neft Fondunun borc öhdəlikləri və pul bazarları alətləri portfelinin faktiki ortaçəkili investisiya müddəti
(durasiyası) dünya bazarındakı cari vəziyyətdən asılı olaraq Fond tərəfindən müəyyən edilir və 48 aydan artıq
olmamalıdır.
2.3.2. Kredit riski
1. Neft Fondunun valyuta vəsaitinin yerləşdirildiyi investisiya aktivlərinin kredit reytinqi Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 19 iyun tarixli 511 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft Fondunun valyuta vəsaitinin saxlanılması, yerləşdirilməsi və idarə edilməsi haqqında
Qaydalar”ın 3.3-cü bəndinin səkkizinci yarımbəndində nəzərdə tutulmuş qeyri-investisiya reytinqinə malik borc
öhdəlikləri və təsisatlardakı depozitlər üzrə 5 faizlik xüsusi çəkinin yuxarı həddi üzrə tələblər Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin aktları ilə nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası məqsədilə həyata keçirilən investisiya
qoyuluşları nəticəsində Neft Fondunun investisiya portfelinə daxil olan aktivlərə tətbiq edilmir.
2. Bir maliyyə qurumunun (depozitar banklar istisna olmaqla) və ya bir investisiya aktivinin investisiya
portfelindəki maksimal xüsusi çəkisi investisiya portfelinin məcmu dəyərinin 15 faizi həddində müəyyən edilir.
2.3.3. Likvidlik üzrə tələblər
Neft Fondunun vəsaitinin likvidlik dərəcəsi Fondun büdcə xərcləri üzrə planlaşdırılan pul və digər
köçürmələrinin tam və vaxtında yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün yetərli səviyyədə olmalıdır. Bu səviyyəni
təmin etmək məqsədilə Neft Fondunun vəsaitinin 100 milyon ABŞ dollarından az olmayan hissəsi yüksək
likvidliyə malik qısamüddətli pul bazarları alətlərində saxlanmalıdır. Bu vəsaitin göstərilən məbləğdən az
olması halı 7 iş günündən çox davam etməməlidir.
2.3.4. Xarici menecerlər üzrə tələblər
1. Cəlb edilən xarici menecerin özünün və ya onun əsas təsisçisinin kredit reytinqi beynəlxalq kredit
agentliklərinin (Standart ənd Purz, Fiç və ya Mudiz) investisiya dərəcəli kredit reytinqindən aşağı olmamalı və
ya onun aktivlərin idarə edilməsində ən azı 5 il müsbət təcrübəsi, yaxud dəyəri 1 (bir) milyard ABŞ dolları
məbləğindən az olmayan aktivlərin idarə edilməsində səriştəsi olmalıdır.
2. Xarici menecerlərə idarəetməyə verilən vəsaitin ümumi həcmi investisiya portfelinin məcmu dəyərinin
60 faizindən, bir xarici menecerə idarəetməyə verilən vəsaitin maksimum həcmi investisiya portfelinin məcmu
dəyərinin 5 faizindən artıq olmamalıdır. Neft Fondunun RAMP proqramı çərçivəsində Dünya Bankının
xəzinədarlığına idarəetməyə verilən vəsaitinin həcmi 500 milyon ABŞ dollarından artıq olmamalıdır.
3. Neft Fondunun vəsaitinin idarə edilməsinə cəlb edilən xarici menecerlərin səlahiyyətləri və
idarəetməyə verilmə müddəti Neft Fondu ilə bu menecerlər arasında bağlanan sazişdə əks etdirilməlidir.
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 434 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Büdcə
sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikasının 2016-cı il 14 oktyabr tarixli 349-VQD nömrəli Qanununun icrası ilə əlaqədar qərara alıram:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 434 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000, № 12, maddə 846; 2003, № 2, maddə 81; 2005, № 3, maddə
160; 2008, № 7, maddə 615; 2011, № 7, maddələr 636, 640, № 10, maddə 904; 2013, № 6, maddə 644; 2014,
№ 12, maddə 1581) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu haqqında Əsasnamə”yə
aşağıdakı məzmunda 4.6-cı bənd əlavə edilsin:
“4.6. Fondun vəsaitindən təyinatı üzrə istifadə edilməməsinə görə vəzifəli şəxslər Azərbaycan
Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə uyğun olaraq
məsuliyyət daşıyırlar.”.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 16 iyun 2017-ci il.
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“Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun Müşahidə Şurasının yeni tərkibinin təsdiq edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 27 noyabr tarixli 73 nömrəli Sərəncamında
dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara
alıram:
“Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun Müşahidə Şurasının yeni tərkibinin təsdiq edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 27 noyabr tarixli 73 nömrəli Sərəncamının
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008, № 11, maddə 1031; 2010, № 2, maddə 80; 2014,
№ 5, maddə 477; 2016, № 8, maddə 1384) 1-ci hissəsində “Vahid Axundov – Azərbaycan Respublikasının
İqtisadi siyasət məsələləri üzrə Dövlət müşaviri” sözləri “Natiq Əmirov – Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin iqtisadi siyasət və sənaye məsələləri üzrə köməkçisi – şöbə müdiri” sözləri ilə əvəz edilsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 5 avqust 2017-ci il.
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“Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2017-ci il büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2017-ci il 10 yanvar tarixli 1186 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2017-ci il büdcəsinin gəlirlərini və xərclərini dəqiqləşdirmək məqsədi
ilə qərara alıram:
1. “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2017-ci il büdcəsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 10 yanvar tarixli 1186 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 1, maddə 33, № 5, maddə 782) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. 1-ci hissədə “8 370 589,8” və “14 483 856,0” rəqəmləri müvafiq olaraq “10 813 861,6” və “15 242
928,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.
1.2. 2-ci hissədəki cədvəlin 2.1-ci bəndində “7 550 705,3” rəqəmləri “9 826 212,0” rəqəmləri ilə, 2.2-ci
bəndində “3 465,0” rəqəmləri “3 605,5” rəqəmləri ilə, 2.3-cü bəndində “16 830,0” rəqəmləri “17 688,5”
rəqəmləri ilə, 2.4-cü bəndində “799 094,6” rəqəmləri “963 948,0” rəqəmləri ilə, 2.5-ci bəndində “495,0”
rəqəmləri “2 407,6” rəqəmləri ilə və gəlirlərin məbləğinin cəmi göstərilən sətirdə “8 370 589,9” rəqəmləri “10
813 861,6” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.
1.3. 3-cü hissədəki cədvəl aşağıdakı redaksiyada verilsin:
Sıra
№-si
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Xərclərin
məbləği
(minmanat)

Xərc istiqamətləri
Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma məsələləri
ilə bağlı bəzi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi
Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsinə transfertin yuxarı
həddi
Makroiqtisadi sabitliyin təmin edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan
Respublikasının Mərkəzi Bankına transfertin yuxarı həddi
Samur–Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsinin
maliyyələşdirilməsi
Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsi
“2007–2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə
Dövlət Proqramı”nın maliyyələşdirilməsi
Cənub Qaz Dəhlizi layihələrində Azərbaycan Respublikasının iştirak payının
maliyyələşdirilməsi
Türkiyə Respublikasında “STAR” neft emalı kompleksinin tikintisi layihəsində
Azərbaycan Respublikasının iştirak payının maliyyələşdirilməsi
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun idarə edilməsi ilə bağlı xərclər
Cəmi

105 000,0
6 100 000,0
7 500 000,0
70 000,0
165 825,0
29 304,0
496 155,0
744 072,0
32 572,0
15 242 928,0

1.4. Bu Fərmanla təsdiq edilmiş “2017-ci ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun
vəsaitindən istifadənin əsas istiqamətləri (proqramı) və investisiya siyasəti”nin 1.7-ci bəndinin sonunda nöqtə
işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı məzmunda 1.8-ci bənd əlavə edilsin:
“1.8. Türkiyə Respublikasında “STAR” neft emalı kompleksinin tikintisi layihəsində Azərbaycan
Respublikasının iştirak payının maliyyələşdirilməsi.”.
2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu bu Fərmandan irəli gələn məsələləri həll etsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 4 oktyabr 2017-ci il.
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 12 sentyabr tarixli 579 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun illik gəlir və xərclər proqramının (büdcəsinin)
tərtibi və icrası Qaydaları”nda dəyişikliklər edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Büdcə
sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikasının 2016-cı il 16 dekabr tarixli 462-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar qərara alıram:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 12 sentyabr tarixli 579 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001, № 9, maddə 594; 2003, № 2, maddə 81; 2005, № 3, maddə 160;
2007, № 8, maddə 769; 2010, № 2, maddə 80; 2011, № 7, maddələr 637, 641; 2014, № 2, maddə 112, № 5,
maddə 477; 2016, № 8, maddə 1384; 2017, № 5, maddə 781) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Fondunun illik gəlir və xərclər proqramının (büdcəsinin) tərtibi və icrası Qaydaları”nda aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:
1. 4.1-ci bənd üzrə:
1.1. birinci abzas aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“Neft Fondunun büdcəsi Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi ilə əlaqələndirilməklə tərtib
edildikdən sonra Neft Fondunun İcraçı direktoru Neft Fondu büdcəsinin layihəsini rəy verilmək üçün hər il
sentyabr ayının 5-dən gec olmayaraq, aşağıdakı sənədlərlə birlikdə Neft Fondunun Müşahidə Şurasına və
Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatasına təqdim edir:”;
1.2. aşağıdakı məzmunda beşinci abzas əlavə edilsin:
“Müşahidə Şurası, Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının rəyini nəzərə almaqla, Neft
Fondunun büdcə layihəsinə dair rəy verir.”.
2. 4.2-ci və 6.2-ci bəndlərə “Müşahidə Şurasının” sözlərindən sonra “və Azərbaycan Respublikası
Hesablama Palatasının” sözləri əlavə edilsin və həmin bəndlərdə “rəyi” sözü “rəyləri” sözü ilə əvəz edilsin.
3. 6.1-ci bəndə “Müşahidə Şurasına” sözlərindən sonra “, Azərbaycan Respublikasının Hesablama
Palatasına” sözləri və aşağıdakı məzmunda ikinci abzas əlavə edilsin:
“Müşahidə Şurası, Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının rəyini nəzərə almaqla, Neft
Fondunun büdcəsinin icrası ilə bağlı illik hesabata rəy verir.”.
4. 6.3-cü bənddə “Neft Fondunun Müşahidə Şurasının rəyi və” sözləri “Neft Fondu Müşahidə Şurasının
və Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının rəyləri, habelə” sözləri ilə əvəz edilsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 21 noyabr 2017-ci il.
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2018-ci il büdcəsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2018-ci il büdcəsini formalaşdırmaq və Fondun valyuta vəsaitinin səmərəli
idarə edilməsini təmin etmək məqsədilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2018-ci il büdcəsinin gəlirləri 11 559 956,2 min
manat, xərcləri isə 9 730 221,8 min manat məbləğində təsdiq edilsin.
2. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2018-ci il büdcəsinin gəlirləri
aşağıdakı daxilolmalar hesabına formalaşır:
Sıra
№-si

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Gəlir mənbələri

Gəlirlərin məbləği
(min manat)

Azərbaycan Respublikasının payına düşən karbohidrogenlərin satışından
əldə edilən xalis gəlirlər (karbohidrogenlərin nəqli üzrə məsrəflər, bank,
gömrük rəsmiləşdirilməsi, müstəqil nəzarət (sörveyer), marketinq və
sığorta xərcləri çıxılmaq şərtilə, habelə Azərbaycan Respublikası Dövlət
Neft Şirkətinin sərmayəçiləri, payçısı və ya tərəfdaşı olduğu layihələrdə
onun sərmayəsinə və ya iştirak payına düşən gəlirlər istisna olmaqla)
Karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi ilə əlaqədar sərmayəçilərin
müqavilə sahəsindən istifadə üçün akrhesabı ödənişləri
Neftin və qazın Azərbaycan Respublikasının ərazisi ilə ötürülməsindən
əldə edilən gəlirlər
Dövlət Neft Fondunun valyuta aktivlərinin yerləşdirilməsindən və idarə
olunmasından əldə edilən gəlirlər
Neft-qaz sazişlərinin imzalanması və ya icrası ilə bağlı sərmayəçilərin
ödədikləri bonuslar
Cəmi

9 723 786,1

3 612,0
16 340,0
1 042 046,1
774 172,0
11 559 956,2

3. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2018-ci il büdcəsinin xərcləri
aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir:
Sıra
№-si
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Xərc istiqamətləri
Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma
məsələləri ilə bağlı bəzi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi
Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsinə transfertin yuxarı
həddi
Samur–Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsinin
maliyyələşdirilməsi
Bakı–Tbilisi–Qars yeni dəmir yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsi
“2007–2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə
Dövlət Proqramı”nın maliyyələşdirilməsi
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun idarə edilməsi ilə bağlı
xərclər
Cəmi

Xərclərin məbləği
(min manat)
200 000,0
9 216 000,0
90 000,0
176 128,0
16 218,0
31 875,8
9 730 221,8

4. “2018-ci ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitindən istifadənin əsas istiqamətləri
(proqramı) və investisiya siyasəti” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
5. “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2018-ci ildə idarə edilməsi ilə bağlı xərclər smetası”
təsdiq edilsin (əlavə olunur).
6. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti beynəlxalq audit və ya məsləhət şirkəti cəlb etməklə,
2017-ci ilin nəticələri üzrə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun saxlanılma xərclərinin və
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aktivlərinin idarə edilməsində səmərəliliyin qiymətləndirilməsinə dair auditin keçirilməsini 2018-ci il iyulun 1dək təmin edib nəticələri barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 28 dekabr 2017-ci il.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2017-ci il 28 dekabr tarixli Fərmanı ilə
təsdiq edilmişdir
2018-ci ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitindən istifadənin əsas istiqamətləri
(proqramı) və investisiya siyasəti
1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun (bundan sonra – Fond) vəsaitinin xərc
istiqamətləri
1.1. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma məsələləri ilə bağlı bəzi
tədbirlərin maliyyələşdirilməsi;
1.2. Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsinə transfertin yuxarı həddi;
1.3. Samur–Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsinin maliyyələşdirilməsi;
1.4. Bakı–Tbilisi–Qars yeni dəmir yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsi;
1.5. “2007–2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı”nın
maliyyələşdirilməsi.
2. Fondun 2018-ci il üçün investisiya siyasəti
2.1. Fondun investisiya siyasətinin məqsədi
2018-ci ildə Fond əsas kapitalın itirilməsi riskinin aşağı olması şərtilə maksimum gəlirliliyin əldə
edilməsinə imkan verən investisiya siyasəti həyata keçirəcəkdir.
2.2. Fondun investisiya portfeli
2.2.1. İnvestisiya portfelinin proqnozlaşdırılan həcmi
2018-ci il üçün Fondun investisiya portfelinin proqnozlaşdırılan məcmu dəyəri (ortaçəkili həcmi) 60,67
milyard manata bərabər götürülür.
2.2.2. İnvestisiya portfelinin valyuta tərkibi
Fondun investisiya portfelinin baza valyutası ABŞ dolları müəyyən edilir. İnvestisiya portfelinin məcmu
dəyərinin minimum 90 faizinin beynəlxalq kredit agentlikləri tərəfindən verilmiş kredit reytinqi “A” (Standard
& Poor's, Fitch) və ya “A2” (Moody's) dərəcələrindən aşağı olmayan ölkələrin valyutalarında ifadə edilən
aktivlərdə olması şərtilə Fondun investisiya portfelinin məcmu dəyərinin:
1. 50 faizi ABŞ dollarında ifadə olunan aktivlərə;
2. 35 faizi avroda ifadə olunan aktivlərə;
3. 5 faizi İngiltərə funt sterlinqində ifadə olunan aktivlərə;
4. qalan 10 faizi isə digər valyutalarda ifadə olunan aktivlərə yerləşdirilə bilər.
2.2.3. İnvestisiya portfelinin altportfelləri
Fondun investisiya portfeli aşağıdakı altportfellərdən (bundan sonra – portfel) ibarətdir:
1. borc öhdəlikləri və pul bazarları alətləri portfeli (kredit reytinqinə malik olmayan borc öhdəliklərinə
investisiya qoyan pay fondları istisna olmaqla) – aşağı uzaqlaşma intervalı maksimum 5 faiz olmaqla,
investisiya portfelinin məcmu dəyərinin 60 faizi;
2. səhm (pay) portfeli – investisiya portfelinin məcmu dəyərinin maksimum 25 faizi (maksimum 5 faizə
qədəri səhmlərə investisiya qoyan pay fondları olmaqla);
3. daşınmaz əmlak portfeli – yuxarı uzaqlaşma intervalı maksimum 2 faiz olmaqla, investisiya portfelinin
məcmu dəyərinin 10 faizə qədəri;
4. qızıl portfeli – yuxarı uzaqlaşma intervalı maksimum 3 faiz olmaqla, investisiya portfelinin məcmu
dəyərinin 5 faizə qədəri.
2.2.4. İnvestisiya portfelinin hədəf gəlirliliyi
1. Fondun borc öhdəlikləri və pul bazarları alətləri portfelinin idarə edilməsinin hədəf gəlirliliyi
(bençmark) kimi müvafiq valyuta (avro istisna olmaqla) üzrə 6 aylıq LIBOR faiz dərəcəsi əsas götürülür.
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2. Fondun borc öhdəlikləri və pul bazarları alətləri portfelinin avroda ifadə olunan aktivlərinin idarə
edilməsində hədəf gəlirliliyi (bençmark) kimi 6 aylıq EURIBOR faiz dərəcəsi əsas götürülür.
3. LIBOR dərəcəsi mövcud olmayan valyutalar üzrə hədəf gəlirliliyi kimi maliyyə bazarında banklar
arasında 6 aylıq kreditlər üzrə ən geniş yayılmış faiz dərəcələri əsas götürülə bilər.
4. Səhm (pay) portfelinin hədəf gəlirliliyi (bençmark) kimi MSCI Stock Market Indexes əsas götürülür.
2.3. Risklərin idarə olunması üzrə tələblər
2.3.1. Faiz dərəcəsi riski
Fondun borc öhdəlikləri və pul bazarları alətləri portfelinin faktiki ortaçəkili investisiya müddətini
(durasiya) dünya bazarındakı cari vəziyyətdən asılı olaraq Fond müəyyən edir və bu müddət 48 aydan artıq
olmamalıdır.
2.3.2. Kredit riski
1. Fondun valyuta vəsaitinin yerləşdirildiyi investisiya aktivlərinin kredit reytinqi Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 19 iyun tarixli 511 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft Fondunun valyuta vəsaitinin saxlanılması, yerləşdirilməsi və idarə edilməsi haqqında
Qaydalar”ın 3.3-cü bəndinin səkkizinci yarımbəndində nəzərdə tutulmuş qeyri-investisiya reytinqinə malik borc
öhdəlikləri və təsisatlardakı depozitlər üzrə 5 faizlik xüsusi çəkinin yuxarı həddi üzrə tələblər Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin aktları ilə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrası məqsədilə həyata keçirilən investisiya
qoyuluşları nəticəsində Fondun investisiya portfelinə daxil olan aktivlərə tətbiq edilmir.
2. Bir maliyyə qurumunun (depozitar banklar istisna olmaqla) və ya bir investisiya aktivinin investisiya
portfelindəki maksimal xüsusi çəkisi investisiya portfelinin məcmu dəyərinin 15 faizi həddində müəyyən edilir.
2.3.3. Likvidlik üzrə tələblər
Fondun vəsaitinin likvidlik dərəcəsi Fondun büdcə xərcləri üzrə planlaşdırılan pul və digər
köçürmələrinin tam və vaxtında yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün yetərli səviyyədə olmalıdır. Bu səviyyəni
təmin etmək məqsədilə Fondun vəsaitinin 100 milyon ABŞ dollarından az olmayan hissəsi yüksək likvidliyə
malik qısamüddətli pul bazarları alətlərində saxlanılmalıdır. Bu vəsaitin göstərilən məbləğdən az olması halı 7 iş
günündən çox davam etməməlidir.
2.3.4. Xarici menecerlər üzrə tələblər
1. Cəlb edilən xarici menecerin özünün və ya onun əsas təsisçisinin kredit reytinqi beynəlxalq kredit
agentliklərinin (Standard & Poor's, Fitch və ya Moody's) investisiya dərəcəli kredit reytinqindən aşağı olmamalı
və ya onun aktivlərin idarə edilməsində ən azı 5 il müsbət təcrübəsi, yaxud dəyəri 1 (bir) milyard ABŞ dolları
məbləğindən az olmayan aktivlərin idarə edilməsində səriştəsi olmalıdır.
2. Xarici menecerlərə idarəetməyə verilən vəsaitin ümumi həcmi investisiya portfelinin məcmu dəyərinin
60 faizindən, bir xarici menecerə idarəetməyə verilən vəsaitin maksimum həcmi investisiya portfelinin məcmu
dəyərinin 5 faizindən artıq olmamalıdır.
3. Fondun vəsaitinin idarə olunmasına cəlb edilən xarici menecerlərin səlahiyyətləri və idarəetməyə
verilmə müddəti Fondla bu menecerlər arasında bağlanan sazişdə göstərilməlidir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2017-ci il 28 dekabr tarixli Fərmanı ilə
təsdiq edilmişdir
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2018-ci ildə idarə edilməsi ilə bağlı
xərclər smetası

Sıra
№-si
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.

Xərclər

Kod

Əməyin ödənişi
Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması
Qrantlar və digər ödənişlər
Təqaüdlər və sosial müavinətlər
Digər xərclər
İcarə və muzdlu xidmətlər
Sair xərclər

210000
220000
260000
270000
280000
281400
282100

Məbləğ
(manat)
9 412 288
5 276 520
682 360
65 000
10 405 172
25 000
7 782 478
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Bank xərcləri
Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması
Cəmi
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282300
310000

2 597 694
6 034 460
31 875 800
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“Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun idarə edilməsi ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 30 mart tarixli 2071 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik
edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Azərbaycan
Respublikasının bəzi dövlət orqanlarının rəhbər işçilərinə yeni vəzifə maaşlarının müəyyən edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 10 avqust tarixli 348 nömrəli Sərəncamında dəyişikliklər
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 30 noyabr tarixli 3428 nömrəli
Sərəncamının icrası ilə əlaqədar qərara alıram:
“Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun idarə edilməsi ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 30 mart tarixli 2071 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007, № 3, maddə 297; 2008, № 7, maddə 615; 2010, № 7, maddə
689; 2013, № 6, maddə 688) 4.2-ci bəndindən “(Fondun İcraçı direktoru istisna olmaqla)” sözləri çıxarılsın.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 7 may 2018-ci il.
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 434 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu haqqında Əsasnamə”də dəyişikliklər edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Azərbaycan
Respublikasının bəzi dövlət orqanlarının rəhbər işçilərinə yeni vəzifə maaşlarının müəyyən edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 10 avqust tarixli 348 nömrəli Sərəncamında dəyişikliklər
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 30 noyabr tarixli 3428 nömrəli
Sərəncamının icrası ilə əlaqədar qərara alıram:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 434 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000, № 12, maddə 846; 2003, № 2, maddə 81; 2005, № 3, maddə
160; 2008, № 7, maddə 615; 2011, № 7, maddələr 636, 640, № 10, maddə 904; 2013, № 6, maddə 644; 2014,
№ 12, maddə 1581; 2017, № 6, maddə 1077) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft
Fondu haqqında Əsasnamə”nin 5.3-cü bəndinin on birinci abzasından və 5.6-cı bəndinin ikinci cümləsindən
“(Fondun İcraçı direktoru istisna olmaqla)” sözləri çıxarılsın.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 7 may 2018-ci il.
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu Müşahidə Şurasının yeni tərkibinin təsdiq edilməsi
haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 434 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Fondu haqqında Əsasnamə”nin 5.5-ci bəndinə uyğun olaraq qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu Müşahidə Şurasının aşağıdakı yeni tərkibi təsdiq edilsin:
Novruz Məmmədov – Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
Valeh Ələsgərov – Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi sədrinin müavini
Natiq Əmirov – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin iqtisadi siyasət və sənaye məsələləri üzrə
köməkçisi – şöbə müdiri
Samir Şərifov – Azərbaycan Respublikasının maliyyə naziri
Şahin Mustafayev –Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyat naziri
Elman Rüstəmov – Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının sədri
2. “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun Müşahidə Şurasının yeni tərkibinin təsdiq edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 27 noyabr tarixli 73 nömrəli Sərəncamının
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008, № 11, maddə 1031; 2010, № 2, maddə 80; 2014,
№ 5, maddə 477; 2016, № 8, maddə 1384; 2017, № 8, maddə 1545) 1-ci hissəsi ləğv edilsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 27 iyun 2018-ci il.
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“Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2018-ci il büdcəsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 28 dekabr tarixli 1770 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi
barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan
Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsində dəyişikliklər edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Fondunun 2018-ci il büdcəsinin gəlirlərini və xərclərini dəqiqləşdirmək məqsədi ilə qərara alıram:
1. “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2018-ci il büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2017-ci il 28 dekabr tarixli 1770 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 12 (I kitab), maddə 2338) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. 1-ci hissədə “11 559 956,2” və “9 730 221,8” rəqəmləri müvafiq olaraq “15 310 823,9” və “11 480
221,8” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;
1.2. 2-ci hissə üzrə:
1.2.1. 2.1-ci bənddə “9 723 786,1” rəqəmləri “13 307 411,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;
1.2.2. 2.2-ci bənddə “3 612,0” rəqəmləri “4 080,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;
1.2.3. 2.3-cü bənddə “16 340,0” rəqəmləri “17 370,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;
1.2.4. 2.4-cü bənddə “1 042 046,1” rəqəmləri “1 216 734,8” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;
1.2.5. 2.5-ci bənddə “774 172,0” rəqəmləri “765 228,1” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;
1.2.6. gəlirlərin məbləğinin cəmi göstərilən sətirdə “11 559 956,2” rəqəmləri “15 310 823,9 ” rəqəmləri ilə
əvəz edilsin;
1.3. 3-cü hissə üzrə:
1.3.1. 3.2-ci bənddə “9 216 000,0” rəqəmləri “10 966 000,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;
1.3.2. xərclərin məbləğinin cəmi göstərilən sətirdə “9 730 221,8” rəqəmləri “11 480 221,8” rəqəmləri ilə
əvəz edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu bu Fərmandan irəli gələn məsələləri həll etsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 17 iyul 2018-ci il.
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2017-ci il büdcəsinin icrası haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 434 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Fondu haqqında Əsasnamə”yə və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci
il 12 sentyabr tarixli 579 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun
illik gəlir və xərclər proqramının (büdcəsinin) tərtibi və icrası Qaydaları”na müvafiq olaraq Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2017-ci il büdcəsinin icrası ilə bağlı hazırlanmış hesabata dair Dövlət Neft
Fondunun Müşahidə Şurasının və Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının rəylərini və Dövlət Neft
Fondunun maliyyə fəaliyyətinin beynəlxalq auditor təşkilatı tərəfindən keçirilmiş auditinin nəticələrini nəzərə
alaraq qərara alıram:
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2017-ci il büdcəsinin icrası, gəlirlər 12 137 503,3 min
manat, xərclər 11 015 537,9 min manat və ya Fondun 2017-ci il büdcəsində nəzərdə tutulana nisbətən gəlirlər
üzrə 112,2%, xərclər üzrə 72,3% səviyyəsində olmaqla, aşağıdakı kimi təsdiq edilsin:
Sıra №si

1.

2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Göstəricilər

min manatla

Gəlirlər, cəmi
o cümlədən:
Azərbaycan Respublikasının payına düşən karbohidrogenlərin satışından əldə
edilən xalis gəlirlər (karbohidrogenlərin nəql edilməsi üzrə məsrəflər, bank,
gömrük rəsmiləşdirilməsi, müstəqil nəzarət (sörveyer), marketinq və sığorta
xərcləri çıxılmaq şərtilə, habelə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin
sərmayəçisi, payçısı və ya tərəfdaşı olduğu layihələrdə onun sərmayəsinə və ya
iştirak payına düşən gəlirlər istisna olmaqla)
Karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi ilə əlaqədar sərmayəçilərin müqavilə
sahəsindən istifadə üçün ödədikləri akrhesabı ödənişlər
Neftin və qazın Azərbaycan Respublikasının ərazisi ilə ötürülməsindən əldə
edilən gəlirlər
Neft-qaz sazişlərinin imzalanması və ya icrası ilə bağlı Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinə və ya səlahiyyətli dövlət orqanına
sərmayəçilərin ödədikləri bonuslar (mükafatlar)
Dövlət Neft Fondunun valyuta aktivlərinin idarə edilməsindən əldə edilən gəlirlər
Xərclər, cəmi
o cümlədən:
Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma məsələləri ilə
bağlı bəzi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi
Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsinə transfert
Samur–Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsinin
maliyyələşdirilməsi
Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsi
2007–2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsilinə dair
Dövlət Proqramının maliyyələşdirilməsi
Makroiqtisadi sabitliyin təmin edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının
Mərkəzi Bankına transfert
Türkiyə Respublikasında “Star” neft emalı kompleksinin tikintisi layihəsində
Azərbaycan Respublikasının iştirak payının maliyyələşdirilməsi
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun idarə edilməsi ilə bağlı xərclər

12 137 503,3

11 029 988,9

3 605,5
17 914,9
2 407,6
1 083 586,4
11 015 537,9
104 999,9
6 100 000,0
69 997,2
20 557,4
17 009,7
3 949 484,8
735 422,2
18 066,7
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İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 17 iyul 2018-ci il.
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2019-cu il büdcəsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq,
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2019-cu il büdcəsini formalaşdırmaq və Fondun valyuta
vəsaitinin səmərəli idarə edilməsini təmin etmək məqsədilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2019-cu il büdcəsinin gəlirləri 15 450 149,7 min
manat, xərcləri isə 11 595 238,4 min manat məbləğində təsdiq edilsin.
2. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2019-cu il büdcəsinin gəlirləri
aşağıdakı daxilolmalar hesabına formalaşır:
Sıra
№-si

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Gəlirlərin məbləği
(min manat)

Gəlir mənbələri
Azərbaycan Respublikasının payına düşən karbohidrogenlərin
satışından əldə edilən xalis gəlirlər (karbohidrogenlərin nəqli üzrə
məsrəflər, bank, gömrük rəsmiləşdirilməsi, müstəqil nəzarət
(sörveyer), marketinq və sığorta xərcləri çıxılmaq şərtilə, habelə
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin sərmayəçiləri,
payçısı və ya tərəfdaşı olduğu layihələrdə onun sərmayəsinə və ya
iştirak payına düşən gəlirlər istisna olmaqla)
Karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi ilə əlaqədar sərmayəçilərin
müqavilə sahəsindən istifadə üçün akrhesabı ödənişləri
Neftin və qazın Azərbaycan Respublikasının ərazisi ilə
ötürülməsindən əldə edilən gəlirlər
Dövlət Neft Fondunun valyuta aktivlərinin yerləşdirilməsindən və
idarə olunmasından əldə edilən gəlirlər
Neft-qaz sazişlərinin imzalanması və ya icrası ilə bağlı
sərmayəçilərin ödədikləri bonuslar
Cəmi

13 218 752,6

4 692,0
19 040,0
1 442 495,1
765 170,0
15 450 149,7

3. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2019-cu il büdcəsinin xərcləri
aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir:
Sıra
№-si
3.1.
3.2.
3.3.

Xərc istiqamətləri

Xərclərin məbləği
(min manat)

Məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma məsələləri ilə
200 000,0
bağlı bəzi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi
Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinə transfertin
11 364 300,0
yuxarı həddi
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun idarə edilməsi ilə
30 938,4
bağlı xərclər
Cəmi
11 595 238,4

4. “2019-cu ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitindən istifadənin əsas
istiqamətləri (proqramı) və investisiya siyasəti” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
5. “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2019-cu ildə idarə edilməsi ilə bağlı xərclər smetası”
təsdiq edilsin (əlavə olunur).
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 28 dekabr 2018-ci il.
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2018-ci il 28 dekabr tarixli
Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir
2019-cu ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitindən istifadənin əsas istiqamətləri
(proqramı) və investisiya siyasəti
1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun (bundan sonra – Fond) vəsaitinin xərc
istiqamətləri
1.1. Məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma məsələləri ilə bağlı bəzi tədbirlərin
maliyyələşdirilməsi;
1.2. Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinə transfertin yuxarı həddi.
2. Fondun 2019-cu il üçün investisiya siyasəti
2.1. Fondun investisiya siyasətinin məqsədi
2019-cu ildə Fond əsas kapitalın itirilməsi riskinin aşağı olması şərtilə maksimum gəlirliliyin əldə
edilməsinə imkan verən investisiya siyasəti həyata keçirəcəkdir.
2.2. Fondun investisiya portfeli
2.2.1. İnvestisiya portfelinin proqnozlaşdırılan həcmi
2019-cu il üzrə Fondun investisiya portfelinin proqnozlaşdırılan məcmu dəyəri (ortaçəkili həcmi) 67,4
milyard manata bərabər götürülür.
2.2.2. İnvestisiya portfelinin valyuta tərkibi
Fondun investisiya portfelinin baza valyutası ABŞ dolları müəyyən edilir. İnvestisiya portfelinin məcmu
dəyərinin minimum 90 faizinin beynəlxalq kredit agentlikləri tərəfindən verilmiş kredit reytinqi “A” (Standard
& Poor's, Fitch) və ya “A2” (Moody's) dərəcələrindən aşağı olmayan ölkələrin valyutalarında ifadə edilən
aktivlərdə olması şərtilə Fondun investisiya portfelinin məcmu dəyərinin:
1. 50 faizi ABŞ dollarında ifadə olunan aktivlərə;
2. 35 faizi avroda ifadə olunan aktivlərə;
3. 5 faizi İngiltərə funt sterlinqində ifadə olunan aktivlərə;
4. qalan 10 faizi isə digər valyutalarda ifadə olunan aktivlərə yerləşdirilə bilər.
2.2.3. İnvestisiya portfelinin altportfelləri
Fondun investisiya portfeli aşağıdakı altportfellərdən (bundan sonra – portfel) ibarətdir:
1. borc öhdəlikləri və pul bazarları alətləri portfeli (kredit reytinqinə malik olmayan borc öhdəliklərinə
investisiya qoyan pay fondları istisna olmaqla) – aşağı uzaqlaşma intervalı maksimum 5 faiz olmaqla,
investisiya portfelinin məcmu dəyərinin 55 faizi;
2. səhm (pay) portfeli – investisiya portfelinin məcmu dəyərinin maksimum 25 faizi (maksimum 5 faizə
qədəri səhmlərə və kredit reytinqinə malik olmayan borc öhdəliklərinə investisiya qoyan pay fondları olmaqla);
3. daşınmaz əmlak portfeli – yuxarı uzaqlaşma intervalı maksimum 2 faiz olmaqla, investisiya portfelinin
məcmu dəyərinin 10 faizə qədəri (daşınmaz əmlak və daşınmaz əmlak üzrə kredit reytinqinə malik olmayan
borc öhdəliklərinə investisiya qoyan pay fondları daxil olmaqla);
4. qızıl portfeli – yuxarı uzaqlaşma intervalı maksimum 3 faiz olmaqla, investisiya portfelinin məcmu
dəyərinin 10 faizə qədəri.
2.2.4. İnvestisiya portfelinin hədəf gəlirliliyi
1. Fondun borc öhdəlikləri və pul bazarları alətləri portfelinin idarə edilməsinin hədəf gəlirliliyi
(bençmark) kimi müvafiq valyuta (avro istisna olmaqla) üzrə 6 aylıq LIBOR faiz dərəcəsi əsas götürülür.
2. Fondun borc öhdəlikləri və pul bazarları alətləri portfelinin avroda ifadə olunan aktivlərinin idarə
edilməsində hədəf gəlirliliyi (bençmark) kimi 6 aylıq EURIBOR faiz dərəcəsi əsas götürülür.
3. LIBOR dərəcəsi mövcud olmayan valyutalar üzrə hədəf gəlirliliyi kimi maliyyə bazarında banklar
arasında 6 aylıq kreditlər üzrə ən geniş yayılmış faiz dərəcələri əsas götürülə bilər.
4. Səhm (pay) portfelinin hədəf gəlirliliyi (bençmark) kimi MSCI Stock Market Indexes əsas götürülür.
2.3. Risklərin idarə olunması üzrə tələblər
2.3.1. Faiz dərəcəsi riski
Fondun borc öhdəlikləri və pul bazarları alətləri portfelinin faktiki ortaçəkili investisiya müddətini
(durasiya) dünya bazarındakı cari vəziyyətdən asılı olaraq Fond müəyyən edir və bu müddət 48 aydan artıq
olmamalıdır.
2.3.2. Kredit riski
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1. Fondun valyuta vəsaitinin yerləşdirildiyi investisiya aktivlərinin kredit reytinqi Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 19 iyun tarixli 511 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft Fondunun valyuta vəsaitinin saxlanılması, yerləşdirilməsi və idarə edilməsi haqqında
Qaydalar”ın 3.3-cü bəndinin səkkizinci yarımbəndində nəzərdə tutulmuş qeyri-investisiya reytinqinə malik borc
öhdəlikləri və təsisatlardakı depozitlər üzrə 5 faizlik xüsusi çəkinin yuxarı həddi üzrə tələblər Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin aktları ilə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrası məqsədilə həyata keçirilən investisiya
qoyuluşları nəticəsində Fondun investisiya portfelinə daxil olan aktivlərə tətbiq edilmir.
2. Bir maliyyə qurumunun (depozitar banklar istisna olmaqla) və ya bir investisiya aktivinin investisiya
portfelindəki maksimal xüsusi çəkisi investisiya portfelinin məcmu dəyərinin 15 faizi həddində müəyyən edilir.
2.3.3. Likvidlik üzrə tələblər
Fondun vəsaitinin likvidlik dərəcəsi Fondun büdcə xərcləri üzrə planlaşdırılan pul və digər
köçürmələrinin tam və vaxtında yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün yetərli səviyyədə olmalıdır. Bu səviyyəni
təmin etmək məqsədilə Fondun vəsaitinin 100 milyon ABŞ dollarından az olmayan hissəsi yüksək likvidliyə
malik qısamüddətli pul bazarları alətlərində saxlanılmalıdır. Bu vəsaitin göstərilən məbləğdən az olması halı 7 iş
günündən çox davam etməməlidir.
2.3.4. Xarici menecerlər üzrə tələblər
1. Cəlb edilən xarici menecerin özünün və ya onun əsas təsisçisinin kredit reytinqi beynəlxalq kredit
agentliklərinin (Standard & Poor's, Fitch və ya Moody's) investisiya dərəcəli kredit reytinqindən aşağı olmamalı
və ya onun aktivlərin idarə edilməsində ən azı 5 il müsbət təcrübəsi, yaxud dəyəri 1 (bir) milyard ABŞ dolları
məbləğindən az olmayan aktivlərin idarə edilməsində səriştəsi olmalıdır.
2. Xarici menecerlərə idarəetməyə verilən vəsaitin ümumi həcmi investisiya portfelinin məcmu dəyərinin
60 faizindən, bir xarici menecerə idarəetməyə verilən vəsaitin maksimum həcmi investisiya portfelinin məcmu
dəyərinin 5 faizindən artıq olmamalıdır.
3. Fondun vəsaitinin idarə olunmasına cəlb edilən xarici menecerlərin səlahiyyətləri və idarəetməyə
verilmə müddəti Fondla bu menecerlər arasında bağlanan sazişdə göstərilməlidir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2018-ci il 28 tarixli Fərmanı ilə
təsdiq edilmişdir
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2019-cu ildə idarə edilməsi ilə bağlı xərclər smetası
Sıra
№-si
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.

Xərclər
Əməyin ödənişi
Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması
Qrantlar və digər ödənişlər
Təqaüdlər və sosial müavinətlər
Digər xərclər
İcarə və muzdlu xidmətlər
Sair xərclər
Bank xərcləri
Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması
Cəmi

Kod
210000
220000
260000
270000
280000
281400
282100
282300
310000

Məbləğ
(manat)
9 440 740
4 819 425
765 480
65 000
11 666 891
20 000
8 711 450
2 935 441
4 180 884
30 938 420
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2018-ci il büdcəsinin icrası haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 434 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Fondu haqqında Əsasnamə”yə və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci
il 12 sentyabr tarixli 579 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun
illik gəlir və xərclər proqramının (büdcəsinin) tərtibi və icrası Qaydaları”na müvafiq olaraq Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2018-ci il büdcəsinin icrası ilə bağlı hazırlanmış hesabata dair Dövlət Neft
Fondunun Müşahidə Şurasının və Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının rəylərini və Dövlət Neft
Fondunun maliyyə fəaliyyətinin beynəlxalq auditor təşkilatı tərəfindən keçirilmiş auditinin nəticələrini nəzərə
alaraq qərara alıram:
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2018-ci il büdcəsinin icrası, gəlirlər 17 614 128,0 min
manat, xərclər 11 455 597,5 min manat və ya Fondun 2018-ci il büdcəsində nəzərdə tutulana nisbətən gəlirlər
üzrə 115,0%, xərclər üzrə 99,8% səviyyəsində olmaqla, aşağıdakı kimi təsdiq edilsin:
Sıra
Göstəricilər
№-si
Gəlirlər, cəmi
o cümlədən:
Azərbaycan Respublikasının payına düşən karbohidrogenlərin satışından əldə
edilən xalis gəlirlər (karbohidrogenlərin nəql edilməsi üzrə məsrəflər, bank,
gömrük rəsmiləşdirilməsi, müstəqil nəzarət (sörveyer), marketinq və sığorta
1. xərclərini çıxmaq şərtilə, habelə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin
sərmayəçisi, payçısı və ya tərəfdaşı olduğu layihələrdə onun sərmayəsinə və ya
iştirak payına düşən gəlirlər istisna olmaqla)
Karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi ilə əlaqədar sərmayəçilərin müqavilə
2. sahəsindən istifadə üçün ödədikləri akrhesabı ödənişlər
Neftin və qazın Azərbaycan Respublikasının ərazisi ilə ötürülməsindən əldə
3. edilən gəlirlər
Neft-qaz sazişlərinin imzalanması və ya icrası ilə bağlı Azərbaycan
4. Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinə və ya səlahiyyətli dövlət orqanına
sərmayəçilərin ödədikləri bonuslar (mükafatlar)
Digər gəlirlər və daxilolmalar
5.
Dövlət Neft Fondunun valyuta aktivlərinin idarə edilməsindən əldə edilən
6. gəlirlər
Xərclər, cəmi
o cümlədən:
Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma məsələləri
1. ilə bağlı bəzi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi
Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsinə transfert
2.
Samur–Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsinin
3. maliyyələşdirilməsi
Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsi
4.
2007–2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsilinə dair
5. Dövlət Proqramının maliyyələşdirilməsi
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun idarə edilməsi ilə bağlı
6. xərclər

min manatla
17 614 128,0

16 645 569,3

4 146,3
18 103,1
765 228,1
20,0
181 061,2
11 455 597,5
199 979,3
10 959 000,0
89 999,2
176 128,0
7 235,7
23 255,3

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 19 iyul 2019-cu il.
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İ.A.Məmmədovun Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun İcraçı direktoru təyin edilməsi
haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara
alıram:
İsrafil Aydın oğlu Məmmədov Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun İcraçı direktoru təyin
edilsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 29 noyabr 2019-cu il.
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“Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu Müşahidə Şurasının yeni tərkibinin təsdiq edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 27 iyun tarixli 255 nömrəli Sərəncamında
dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara
alıram:
“Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu Müşahidə Şurasının yeni tərkibinin təsdiq edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 27 iyun tarixli 255 nömrəli Sərəncamının
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 6, maddə 1337) 1-ci hissəsi ilə təsdiq edilmiş
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu Müşahidə Şurasının tərkibi aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi sədrinin müavini
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Administrasiyasının İqtisadi məsələlər və innovativ inkişaf siyasəti şöbəsinin müdiri
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Administrasiyasının İqtisadi siyasət və sənaye məsələləri şöbəsinin müdiri
Azərbaycan Respublikasının maliyyə naziri
Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyat naziri
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının sədri”.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 9 dekabr 2019-cu il.
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Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu işçilərinin təltif edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara
alıram:
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 20 illiyi ilə əlaqədar Fondun aşağıdakı işçiləri təltif
edilsinlər:
3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni ilə
Məmmədov Rauf Əhmədoviç
“Tərəqqi” medalı ilə
Ağayeva Səidə Ramis qızı
Bəhramov Bəhruz Fərman oğlu
Cavadov Rövşən Nazim oğlu
Əliyeva Cəmalə Araz qızı
İbrahimov Zaur Seyfulla oğlu
Kərimova Lamiyyə Ədalət qızı
Manafov İsmayıl Samud oğlu
Məmmədov Rəhim Fikrət oğlu
Mustafayev Rasim Vaqif oğlu
Mustafayeva Çəməngül Bahadur qızı
Pşeniçnıy Vadim Aleksandroviç
Zeynalov Allahverdi Nəriman oğlu.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 26 dekabr 2019-cu il.
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2020-ci il büdcəsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq,
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2020-ci il büdcəsini formalaşdırmaq və Fondun valyuta
vəsaitinin səmərəli idarə edilməsini təmin etmək məqsədilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2020-ci il büdcəsinin gəlirləri 12 384 088,2 min
manat, xərcləri isə 11 589 910,3 min manat məbləğində təsdiq edilsin.
2. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2020-ci il büdcəsinin gəlirləri
aşağıdakı daxilolmalar hesabına formalaşır:
Sıra
№-si

Gəlirlərin məbləği
(min manat)

Gəlir mənbələri

Azərbaycan Respublikasının payına düşən karbohidrogenlərin satışından
əldə edilən xalis gəlirlər (karbohidrogenlərin nəqli üzrə məsrəflər, bank,
gömrük rəsmiləşdirilməsi, müstəqil nəzarət (sörveyer), marketinq və sığorta
2.1.
10 563 404,5
xərcləri çıxılmaq şərtilə, habelə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Şirkətinin sərmayəçisi, payçısı və ya tərəfdaşı olduğu layihələrdə onun
sərmayəsinə və ya iştirak payına düşən gəlirlər istisna olmaqla)
Karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi ilə əlaqədar müqavilə sahəsindən
2.2.
4 692,0
istifadə üçün sərmayəçilərin akrhesabı ödənişləri
Neftin və qazın Azərbaycan Respublikasının ərazisi ilə ötürülməsindən əldə
2.3.
19 380,0
edilən gəlirlər
Dövlət Neft Fondunun valyuta aktivlərinin yerləşdirilməsindən və idarə
2.4.
1 031 271,7
olunmasından əldə edilən gəlirlər
Neft-qaz sazişlərinin imzalanması və ya icrası ilə bağlı sərmayəçilərin
2.5.
765 340,0
ödədikləri bonuslar
Cəmi
12 384 088,2
3. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2020-ci il büdcəsinin xərcləri aşağıdakı
məqsədlərə yönəldilir:
Sıra
№-si
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Xərclərin məbləği
(min manat)

Xərc istiqamətləri
Məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma məsələləri ilə bağlı bəzi
tədbirlərin maliyyələşdirilməsi
Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsinə transfertin yuxarı
həddi
“2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin
beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı”nın
maliyyələşdirilməsi
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun idarə edilməsi ilə bağlı
xərclər
Cəmi

200 000,0
11 350 000,0
10 000,0
29 910,3
11 589 910,3

4. “2020-ci ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitindən istifadənin əsas istiqamətləri
(proqramı) və investisiya siyasəti” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
5. “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2020-ci ildə idarə edilməsi ilə bağlı xərclər smetası”
təsdiq edilsin (əlavə olunur).
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 29 dekabr 2019-cu il.
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2020-ci ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitindən istifadənin əsas istiqamətləri
(proqramı) və investisiya siyasəti
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2019-cu il 29 dekabr tarixli
Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir
1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun (bundan sonra – Fond) vəsaitinin xərc
istiqamətləri
1.1. Məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma məsələləri ilə bağlı bəzi tədbirlərin
maliyyələşdirilməsi;
1.2. Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsinə transfertin yuxarı həddi;
1.3. “2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq
rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı”nın maliyyələşdirilməsi.
2. Fondun 2020-ci il üçün investisiya siyasəti
2.1. Fondun investisiya siyasətinin məqsədi
2020-ci ildə Fond əsas kapitalın itirilməsi riskinin aşağı olması şərtilə maksimum gəlirliliyin əldə
edilməsinə imkan verən investisiya siyasəti həyata keçirəcəkdir.
2.2. Fondun investisiya portfeli
2.2.1. İnvestisiya portfelinin proqnozlaşdırılan həcmi
2020-ci il üzrə Fondun investisiya portfelinin proqnozlaşdırılan məcmu dəyəri (ortaçəkili həcmi) 71,2
milyard manata bərabər götürülür.
2.2.2. İnvestisiya portfelinin valyuta tərkibi
Fondun investisiya portfelinin baza valyutası ABŞ dolları müəyyən edilir. İnvestisiya portfelinin məcmu
dəyərinin minimum 90 faizinin beynəlxalq kredit agentlikləri tərəfindən verilmiş kredit reytinqi “A” (Standard
& Poor’s, Fitch) və ya “A2” (Moody’s) dərəcəsindən aşağı olmayan ölkələrin valyutalarında ifadə edilən
aktivlərdə olması şərtilə Fondun investisiya portfelinin məcmu dəyərinin:
1. 65 faizi ABŞ dollarında ifadə olunan aktivlərə;
2. 20 faizi avroda ifadə olunan aktivlərə;
3. 5 faizi İngiltərə funt sterlinqində ifadə olunan aktivlərə;
4. qalan 10 faizi isə digər valyutalarda ifadə olunan aktivlərə yerləşdirilə bilər.
2.2.3. İnvestisiya portfelinin altportfelləri
Fondun investisiya portfeli aşağıdakı altportfellərdən (bundan sonra – portfel) ibarətdir:
1. borc öhdəlikləri və pul bazarları alətləri portfeli (kredit reytinqinə malik olmayan borc öhdəliklərinə
investisiya qoyan pay fondları istisna olmaqla) – aşağı uzaqlaşma intervalı maksimum 5 faiz olmaqla,
investisiya portfelinin məcmu dəyərinin 55 faizi;
2. səhm (pay) portfeli – investisiya portfelinin məcmu dəyərinin maksimum 25 faizi (maksimum 5 faizə
qədəri səhmlərə və kredit reytinqinə malik olmayan borc öhdəliklərinə investisiya qoyan pay fondları olmaqla);
3. daşınmaz əmlak portfeli – yuxarı uzaqlaşma intervalı maksimum 2 faiz olmaqla, investisiya portfelinin
məcmu dəyərinin 10 faizə qədəri (daşınmaz əmlak və daşınmaz əmlak üzrə kredit reytinqinə malik olmayan
borc öhdəliklərinə investisiya qoyan pay fondları daxil olmaqla);
4. qızıl portfeli – yuxarı uzaqlaşma intervalı maksimum 3 faiz olmaqla, investisiya portfelinin məcmu
dəyərinin 10 faizə qədəri.
2.2.4. İnvestisiya portfelinin hədəf gəlirliliyi
1. Fondun borc öhdəlikləri və pul bazarları alətləri portfelinin idarə edilməsinin hədəf gəlirliliyi
(bençmark) kimi müvafiq valyuta (avro istisna olmaqla) üzrə 6 aylıq LIBOR faiz dərəcəsi əsas götürülür.
2. Fondun borc öhdəlikləri və pul bazarları alətləri portfelinin avroda ifadə olunan aktivlərinin idarə
edilməsində hədəf gəlirliliyi (bençmark) kimi 6 aylıq EURİBOR faiz dərəcəsi əsas götürülür.
3. LIBOR dərəcəsi mövcud olmayan valyutalar üzrə hədəf gəlirliliyi kimi maliyyə bazarında banklar
arasında 6 aylıq kreditlər üzrə ən geniş yayılmış faiz dərəcələri əsas götürülə bilər.
4. Səhm (pay) portfelinin hədəf gəlirliliyi (bençmark) kimi MSCI Stock Market Indexes əsas götürülür.
2.3. Risklərin idarə olunması üzrə tələblər
2.3.1. Faiz dərəcəsi riski
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Fondun borc öhdəlikləri və pul bazarları alətləri portfelinin faktiki ortaçəkili investisiya müddətini
(durasiya) dünya bazarındakı cari vəziyyətdən asılı olaraq Fond müəyyən edir və bu müddət 48 aydan artıq
olmamalıdır.
2.3.2. Kredit riski
1. Fondun valyuta vəsaitinin yerləşdirildiyi investisiya aktivlərinin kredit reytinqi Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 19 iyun tarixli 511 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft Fondunun valyuta vəsaitinin saxlanılması, yerləşdirilməsi və idarə edilməsi haqqında
Qaydalar”ın 3.3-cü bəndinin səkkizinci yarımbəndində nəzərdə tutulmuş qeyri-investisiya reytinqinə malik borc
öhdəlikləri və təsisatlardakı depozitlər üzrə 5 faizlik xüsusi çəkinin yuxarı həddinə dair tələblər Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin aktları ilə nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası məqsədilə həyata keçirilən investisiya
qoyuluşları nəticəsində Fondun investisiya portfelinə daxil olan aktivlərə tətbiq edilmir.
2. Bir maliyyə qurumunun (depozitar banklar istisna olmaqla) və ya bir investisiya aktivinin investisiya
portfelindəki maksimal xüsusi çəkisi investisiya portfelinin məcmu dəyərinin 15 faizi həddində müəyyən edilir.
2.3.3. Likvidlik üzrə tələblər
Fondun vəsaitinin likvidlik dərəcəsi Fondun büdcə xərcləri üzrə planlaşdırılan pul və digər
köçürmələrinin tam və vaxtında yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün yetərli səviyyədə olmalıdır. Bu səviyyəni
təmin etmək məqsədilə Fondun vəsaitinin 100 milyon ABŞ dollarından az olmayan hissəsi yüksək likvidliyə
malik qısamüddətli pul bazarları alətlərində saxlanmalıdır. Bu vəsaitin göstərilən məbləğdən az olması halı 7 iş
günündən çox davam etməməlidir.
2.3.4. Xarici menecerlər üzrə tələblər
1. Cəlb edilən xarici menecerin özünün və ya onun əsas təsisçisinin kredit reytinqi beynəlxalq kredit
agentliklərinin (Standard & Poor’s, Fitch və ya Moody’s) investisiya dərəcəli kredit reytinqindən aşağı
olmamalı və ya onun aktivlərin idarə edilməsində ən azı 5 il müsbət təcrübəsi, yaxud dəyəri 1 (bir) milyard ABŞ
dolları məbləğindən az olmayan aktivlərin idarə edilməsində səriştəsi olmalıdır.
2. Xarici menecerlərə idarəetməyə verilən vəsaitin ümumi həcmi investisiya portfelinin məcmu dəyərinin
60 faizindən, bir xarici menecerə idarəetməyə verilən vəsaitin maksimum həcmi investisiya portfelinin məcmu
dəyərinin 5 faizindən artıq olmamalıdır.
3. Fondun vəsaitinin idarə olunmasına cəlb edilən xarici menecerlərin səlahiyyətləri və idarəetməyə
verilmə müddəti Fondla bu menecerlər arasında bağlanan sazişdə göstərilməlidir.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2020-ci ildə idarə edilməsi ilə bağlı
XƏRCLƏR SMETASI
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2019-cu il 29 dekabr tarixli
Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir
Sıra
№-si
1.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
4.

Xərclər
Əməyin ödənişi
Malların (işlərin və xidmətin) satın alınması
malların satın alınması
iş və xidmətlərin alınması
beynəlxalq təşkilatlara üzvlüklə
bağlı ödənişlər
təmsilçilik və təşviqat xərcləri
Sosial ödənişlər
Qeyri-maliyyə aktivləri
Cəmi

210000
220000
221000
222000

Kod Məbləğ
(manat
9 073 240
17 326 230
388 194
15 581 729

223000

656 307

224000
270000
310000

700 000
45 000
3 465 830
29 910 300

Kod
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2019-cu il büdcəsinin icrası haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 434 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu haqqında Əsasnamə”yə və 2001-ci il 12 sentyabr tarixli 579
nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun illik gəlir və xərclər
proqramının (büdcəsinin) tərtibi və icrası Qaydaları”na müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Fondunun 2019-cu il büdcəsinin icrası ilə bağlı hazırlanmış hesabata dair Dövlət Neft Fondunun Müşahidə
Şurasının və Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının rəylərini və Dövlət Neft Fondunun maliyyə
fəaliyyətinin beynəlxalq auditor təşkilatı tərəfindən keçirilmiş auditinin nəticələrini nəzərə alaraq qərara
alıram:
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2019-cu il büdcəsinin icrası, gəlirlər 19 030 612,8 min
manat, xərclər 11 588 603,5 min manat və ya Fondun 2019-cu il büdcəsində nəzərdə tutulana nisbətən gəlirlər
üzrə 123,2 faiz, xərclər üzrə 99,9 faiz səviyyəsində olmaqla, aşağıdakı kimi təsdiq edilsin:
Sıra
№-si

1.

2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

Göstəricilər

min manatla

Gəlirlər, cəmi:
19 030 612,8
o cümlədən:
Azərbaycan Respublikasının payına düşən karbohidrogenlərin satışından əldə
edilən xalis gəlirlər (karbohidrogenlərin nəql edilməsi üzrə məsrəflər, bank,
gömrük rəsmiləşdirilməsi, müstəqil nəzarət (sörveyer), marketinq və sığorta
14 614 708,6
xərcləri çıxılmaq şərtilə, habelə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Şirkətinin sərmayəçisi, payçısı və ya tərəfdaşı olduğu layihələrdə onun
sərmayəsinə və ya iştirak payına düşən gəlirlər istisna olmaqla)
Karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi ilə əlaqədar sərmayəçilərin müqavilə
4 692,0
sahəsindən istifadə üçün akrhesabı ödənişləri
Neftin və qazın Azərbaycan Respublikasının ərazisi ilə ötürülməsindən əldə
18 937,7
edilən gəlirlər
Dövlət Neft Fondunun valyuta aktivlərinin yerləşdirilməsindən və idarə
3 625 923,3
olunmasından əldə edilən gəlirlər
Neft-qaz sazişlərinin imzalanması və ya icrası ilə bağlı sərmayəçilərin
766 351,2
ödədikləri bonuslar
Xərclər, cəmi:
11 588 603,5
o cümlədən:
Məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma məsələləri ilə bağlı bəzi
199 998,6
tədbirlərin maliyyələşdirilməsi
Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinə transfertin yuxarı
11 364 300,0
həddi
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun idarə edilməsi ilə bağlı
24 304,9
xərclər
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 8 iyul 2020-ci il.
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“Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2020-ci il büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2019-cu il 29 dekabr tarixli 906 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq,
Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsində dəyişiklik edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2020-ci il büdcəsinin gəlirlərini və xərclərini dəqiqləşdirmək
məqsədilə qərara alıram:
1. “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2020-ci il büdcəsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 29 dekabr tarixli 906 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2019, № 12, maddə 1949) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. 1-ci hissədə “12 384 088,2” və “11 589 910,3” rəqəmləri müvafiq olaraq “7 832 893,4” və “12 439
910,3” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;
1.2. 2-ci hissə üzrə:
1.2.1. 2.1-ci bənddə “10 563 404,5” rəqəmləri “6 646 940,7” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;
1.2.2. 2.2-ci bənddə “4 692,0” rəqəmləri “6 752,4” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;
1.2.3. 2.3-cü bənddə “19 380,0” rəqəmləri “21 080,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;
1.2.4. 2.4-cü bənddə “1 031 271,7” rəqəmləri “390 342,9” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;
1.2.5. 2.5-ci bənddə “765 340,0” rəqəmləri “767 777,4” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;
1.2.6. gəlirlərin məbləğinin cəmi göstərilən sətirdə “12 384 088,2” rəqəmləri “7 832 893,4” rəqəmləri
ilə əvəz edilsin;
1.3. 3-cü hissə üzrə:
1.3.1. 3.2-ci bənddə “11 350 000,0” rəqəmləri “12 200 000,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;
1.3.2. xərclərin məbləğinin cəmi göstərilən sətirdə “11 589 910,3” rəqəmləri “12 439 910,3 ” rəqəmləri
ilə əvəz edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu bu Fərmandan irəli gələn məsələləri həll etsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 31 avqust 2020-ci il.

133

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2021-ci il büdcəsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq,
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2021-ci il büdcəsini formalaşdırmaq və Fondun valyuta
vəsaitinin səmərəli idarə olunmasını təmin etmək məqsədilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2021-ci il büdcəsinin gəlirləri 8 001 169,1 min
manat, xərcləri isə 12 249 435,5 min manat məbləğində təsdiq edilsin.
2. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2021-ci il büdcəsinin gəlirləri
aşağıdakı daxilolmalar hesabına formalaşır:
Sıra №-si

Gəlirlərin məbləği
(min manat)

Gəlir mənbələri

Azərbaycan
Respublikasının
payına
düşən
karbohidrogenlərin satışından əldə edilən xalis gəlir
(karbohidrogenlərin nəqli üzrə məsrəflər, bank, gömrük
rəsmiləşdirilməsi, müstəqil nəzarət (sörveyer), marketinq və
2.1.
6 439 325,7
sığorta xərcləri çıxılmaq şərtilə, habelə Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Şirkətinin sərmayəçiləri, payçısı və ya tərəfdaşı
olduğu layihələrdə onun sərmayəsinə və ya iştirak payına düşən
gəlir istisna olmaqla)
Karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi ilə əlaqədar
2.2.
müqavilə sahəsindən istifadə üçün sərmayəçilərin akrhesabı
4 146,3
ödənişləri
Neftin və qazın Azərbaycan Respublikasının ərazisi ilə
2.3.
21 930,0
ötürülməsindən əldə edilən gəlir
Dövlət
Neft
Fondunun
valyuta
aktivlərinin
2.4.
759 717,1
yerləşdirilməsindən və idarə olunmasından əldə edilən gəlir
Neft-qaz sazişlərinin imzalanması və ya icrası ilə bağlı
2.5.
776 050,0
sərmayəçilərin ödədikləri bonuslar
Cəmi
8 001 169,1
Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2021-ci il büdcəsinin xərcləri
aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir:
Sıra №-si
3.1.
3.2.
3.3.

Xərclərin məbləği
(min manat)

Xərc istiqamətləri
Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsinə
transfertin yuxarı həddi
“2019–2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali
təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət
Proqramı”nın maliyyələşdirilməsi
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun idarə
edilməsi ilə bağlı xərclər
Cəmi

12 200 000,0
20 533,6
28 901,9
12 249 435,5

4. “2021-ci ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitindən istifadənin əsas
istiqamətləri (proqramı) və investisiya siyasəti” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
5.“Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2021-ci ildə idarə edilməsi ilə bağlı xərclər smetası”
təsdiq edilsin (əlavə olunur).
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
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Bakı şəhəri, 30 dekabr 2020-ci il.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2020-ci il 30 dekabr tarixli
Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir
2021-ci ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun
vəsaitindən istifadənin əsas istiqamətləri (proqramı) və investisiya
siyasəti
1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun (bundan sonra – Fond) vəsaitinin xərc
istiqamətləri
1.1. Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsinə transfertin yuxarı həddi;
1.2. “2019–2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq
rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı”nın maliyyələşdirilməsi.
2. Fondun 2021-ci il üçün investisiya siyasəti
2.1. Fondun investisiya siyasətinin məqsədi
2021-ci ildə Fond əsas kapitalın itirilməsi riskinin aşağı olması şərtilə maksimum gəlirliliyin əldə
edilməsinə imkan verən investisiya siyasəti həyata keçirəcəkdir.
2.2. Fondun investisiya portfeli
2.2.1. İnvestisiya portfelinin proqnozlaşdırılan həcmi
2021-ci il üzrə Fondun investisiya portfelinin proqnozlaşdırılan məcmu dəyəri (ortaçəkili həcmi) 41,1
milyard ABŞ dollarına bərabər götürülür.
2.2.2. İnvestisiya portfelinin valyuta tərkibi
Fondun investisiya portfelinin baza valyutası ABŞ dolları müəyyən edilir. İnvestisiya portfelinin məcmu
dəyərinin minimum 90 faizinin beynəlxalq kredit agentlikləri tərəfindən verilmiş kredit reytinqi “A” (Standard
& Poor’s, Fitch) və ya “A2” (Moody’s) dərəcəsindən aşağı olmayan ölkələrin valyutalarında ifadə edilən
aktivlərdə olması şərtilə Fondun investisiya portfelinin məcmu dəyərinin:
1. 65 faizi ABŞ dollarında ifadə olunan aktivlərə;
2. 20 faizi avroda ifadə olunan aktivlərə;
3. 5 faizi İngiltərə funt sterlinqində ifadə olunan aktivlərə;
4. qalan 10 faizi isə digər valyutalarda ifadə olunan aktivlərə yerləşdirilə bilər.
2.2.3. İnvestisiya portfelinin alt portfelləri
Fondun investisiya portfeli aşağıdakı alt portfellərdən ibarətdir:
1. borc öhdəlikləri və pul bazarları alətləri alt portfeli (kredit reytinqinə malik olmayan borc
öhdəliklərinə investisiya qoyan pay fondları istisna olmaqla) – aşağı uzaqlaşma intervalı maksimum 5 faiz
olmaqla, investisiya portfelinin məcmu dəyərinin 50 faizi;
2. səhm (pay) alt portfeli – investisiya portfelinin məcmu dəyərinin maksimum 25 faizi (yuxarı
uzaqlaşma intervalı maksimum 2 faiz olmaqla 5 faizə qədəri səhmlərə və kredit reytinqinə malik olmayan borc
öhdəliklərinə investisiya qoyan pay fondları, o cümlədən səhm (pay) üzrə müştərək investisiyalarda iştirak
payları olmaqla);
3. daşınmaz əmlak alt portfeli – yuxarı uzaqlaşma intervalı maksimum 2 faiz olmaqla, investisiya
portfelinin məcmu dəyərinin 10 faizə qədəri (daşınmaz əmlaka və daşınmaz əmlak üzrə kredit reytinqinə malik
olmayan borc öhdəliklərinə investisiya qoyan pay fondları və daşınmaz əmlak daxil olmaqla);
4. qızıl alt portfeli – yuxarı uzaqlaşma intervalı maksimum 3 faiz olmaqla, investisiya portfelinin
məcmu dəyərinin 15 faizə qədəri.
2.2.4. İnvestisiya portfelinin hədəf gəlirliliyi
1. Fondun borc öhdəlikləri və pul bazarları alətləri alt portfelinin idarə edilməsinin hədəf gəlirliliyi
(bençmark) kimi müvafiq valyuta üzrə ”ICE BofA Fixed Income Indices” əsas götürülür.
2. Səhm (pay) alt portfelinin hədəf gəlirliliyi (bençmark) kimi “MSCI Stock Market Indexes” əsas
götürülür.
3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 19 iyun tarixli 511 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun valyuta vəsaitinin saxlanılması, yerləşdirilməsi və
idarə edilməsi haqqında Qaydalar”ın (bundan sonra Qaydalar) 4.2-ci bəndinə əsasən, qızıl alt portfelinə hədəf
gəlirliliyi (bençmark) tətbiq edilmir.
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2.3. İnvestisiya portfelinin risklərinin idarə edilməsi üzrə tələblər
2.3.1. Faiz dərəcəsi riski
Fondun borc öhdəlikləri və pul bazarları alətləri alt portfelinin faktiki ortaçəkili investisiya müddətini
(durasiya) dünya bazarındakı cari vəziyyətdən asılı olaraq Fond müəyyən edir və bu müddət müvafiq
bençmarkın ortaçəkili investisiya müddətindən artıq olmamalıdır.
2.3.2. Kredit riski
1. Depozitar banklar və bençmarka daxil olan dövlətlərin borc öhdəlikləri istisna olmaqla, bir maliyyə
qurumunun və ya bir investisiya aktivinin investisiya portfelindəki maksimal xüsusi çəkisi investisiya
portfelinin məcmu dəyərinin 15 faizi həddində müəyyən edilir.
2. Fondun valyuta vəsaitinin yerləşdirildiyi investisiya aktivlərinin kredit reytinqi Qaydaların 3.3-cü
bəndinin səkkizinci yarımbəndində nəzərdə tutulmuş qeyri-investisiya reytinqinə malik borc öhdəlikləri və
təsisatlardakı depozitlər üzrə 5 faizlik xüsusi çəkinin yuxarı həddinə dair tələblər Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin aktları ilə nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası məqsədilə həyata keçirilən investisiya qoyuluşları
nəticəsində Fondun investisiya portfelinə daxil olan aktivlərə tətbiq edilmir.
2.3.3. Likvidlik üzrə tələblər
Fondun vəsaitinin likvidlik dərəcəsi Fondun büdcə xərcləri üzrə planlaşdırılan pul və
digər köçürmələrinin tam və vaxtında yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün yetərli səviyyədə olmalıdır. Bu
səviyyəni təmin etmək məqsədilə Fondun vəsaitinin 100 milyon ABŞ dollarından az olmayan hissəsi
yüksək likvidliyə malik qısamüddətli pul bazarları alətlərində saxlanılmalıdır. Bu vəsaitin göstərilən məbləğdən
az olması halı 7 (yeddi) iş günündən çox davam etməməlidir.
2.3.4. Xarici menecerlər üzrə tələblər
1. Cəlb edilən xarici menecerin özünün və ya onun əsas təsisçisinin kredit reytinqi beynəlxalq kredit
agentliklərinin (Standard & Poor's, Fitch və ya Moody's) investisiya dərəcəli kredit reytinqindən aşağı
olmamalı və ya onun aktivlərin idarə edilməsində ən azı 5 il müsbət təcrübəsi, yaxud dəyəri 1 (bir) milyard ABŞ
dolları məbləğindən az olmayan aktivlərin idarə edilməsində səriştəsi olmalıdır.
2. Xarici menecerlərə idarəetməyə verilən vəsaitin ümumi həcmi investisiya portfelinin məcmu
dəyərinin 60 faizindən, bir xarici menecerə idarəetməyə verilən vəsaitin maksimum həcmi investisiya
portfelinin məcmu dəyərinin 5 faizindən artıq olmamalıdır.
Fondun vəsaitinin idarə olunmasına cəlb edilən xarici menecerlərin səlahiyyətləri və idarəetməyə verilmə
müddəti Fondla bu menecerlər arasında bağlanan sazişdə göstərilməlidir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2020-ci il 30 dekabr tarixli
Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2021-ci ildə idarə edilməsi ilə bağlı
XƏRCLƏR SMETASI
Sıra
si
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
4.

№-

Xərclər
Əməyin ödənişi
Malların (işlərin və xidmətin) satın
alınması
malların satın alınması
iş və xidmətlərin alınması
beynəlxalq təşkilatlara üzvlüklə
bağlı ödənişlər
təmsilçilik və təşviqat xərcləri
Sosial ödənişlər
Qeyri-maliyyə
aktivləri
Cəmi

210000

Məbləğ
(manat)
10 192 646

220000

15 108 380

221000
222000

354 948
13 430 360

223000

673 072

224000
270000

650 000
45 000

310000

3 555 904

Kod

28 901 930
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 19 iyun tarixli 511 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun valyuta vəsaitinin saxlanılması, yerləşdirilməsi və idarə
edilməsi haqqında Qaydalar”da dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara
alıram:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 19 iyun tarixli 511 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001, № 6, maddə 409, № 12, maddə 753; 2005, № 3, maddə 160;
2010, № 2, maddə 80; 2011, № 10, maddə 903; 2017, № 5, maddə 780; 2018, № 12, maddə 2607) ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun valyuta vəsaitinin saxlanılması, yerləşdirilməsi və
idarə edilməsi haqqında Qaydalar”da aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1. 2.1.2-ci yarımbəndin ikinci abzasından “İbka” sözü çıxarılsın.
2. 2.1.4-cü yarımbəndin birinci abzasında “mərkəzi (milli) banklar” sözlərindən sonra “, milli depozit
mərkəzləri” sözləri əlavə edilsin.
3. 3.1.4-cü yarımbənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“3.1.4. Neft Fondunun investisiya siyasətində valyuta vəsaitinin idarə edilməsinin aşağıdakı ümumi
prinsipləri və istiqamətləri öz əksini tapmalıdır:
investisiya portfelinin proqnozlaşdırılan həcmi;
investisiya portfelinin aktivlər və valyutalar üzrə tərkibi və bölgü nisbəti;
investisiya portfelinin hədəf gəlirliliyi;
investisiya portfelinin risklərinin idarə edilməsi üzrə tələbləri;
Neft Fondunun investisiya portfelinin idarə edilməsinə xarici menecerlər cəlb edildiyi təqdirdə, xarici
menecerlərə idarəetməyə verilən investisiya portfelinin hissəsi və idarəetməyə verilmə müddəti də daxil olmaqla
xarici menecerlər üzrə tələblər.”.
4. 3.2-ci bənd üzrə:
4.1. ikinci abzasdan “(göstərilən ardıcıllığa əməl etmək şərti ilə)” sözləri çıxarılsın;
4.2. dördüncü abzasdan “investisiya portfelinin maksimum ortaçəkili müddətinin (durasiyasının) və”
sözləri çıxarılsın;
4.3. beşinci abzasda “investisiya portfelinin müddətinin” sözləri “müvafiq alt portfel üzrə ortaçəkili
müddətin (durasiyanın)” sözləri ilə əvəz edilsin.
5. 3.3-cü bəndin yeddinci, səkkizinci və doqquzuncu abzasları müvafiq olaraq aşağıdakı redaksiyada
verilsin:
“səhmlərə, kredit reytinqinə malik olmayan borc öhdəliklərinə və daşınmaz əmlaka investisiya edən pay
fondlarında, alternativ investisiya fondlarında, o cümlədən səhm (pay) üzrə müştərək investisiyalarda iştirak
payları;
daşınmaz əmlak;
London Qiymətli Metallar Bazarı İştirakçılarının Assosiasiyası tərəfindən tətbiq edilən tələblərə uyğun
olan qızıl külçələr (qızıl);”.
6. 3.4.2-ci yarımbənddə “valyuta arbitrajı, svop, forvard, fyuçers” sözləri “törəmə maliyyə alətləri”
sözləri ilə, “valyuta bazarlarında” sözləri “maliyyə bazarlarında” sözləri ilə əvəz edilsin.
7. 4.2-ci bənd üzrə:
7.1. “gəlirliliyi” sözündən sonra “(gəlirlilik)” sözü əlavə edilsin;
7.2. aşağıdakı məzmunda ikinci cümlə əlavə edilsin:
“Gəlirliliyin hesablanmasında məzənnə dəyişikliyindən yaranan fərq kimi hesablanan qızıl üzrə
gəlirlilik nəzərə alınmır.”.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 30 dekabr 2020-ci il.
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2020-ci il büdcəsinin icrası haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 434 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Fondu haqqında Əsasnamə”yə və 2001-ci il 12 sentyabr tarixli 579 nömrəli
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun illik gəlir və xərclər proqramının
(büdcəsinin) tərtibi və icrası Qaydaları”na müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun
2020-ci il büdcəsinin icrası ilə bağlı hazırlanmış hesabata dair Dövlət Neft Fondunun Müşahidə Şurasının və
Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının rəylərini və Dövlət Neft Fondunun maliyyə fəaliyyətinin
beynəlxalq auditor təşkilatı tərəfindən keçirilmiş auditinin nəticələrini nəzərə alaraq qərara alıram:
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2020-ci il büdcəsinin icrası, gəlirlər 9 360 769,8 min
manat, xərclər 12 425 288,5 min manat və ya Fondun 2020-ci il büdcəsində nəzərdə tutulana nisbətən gəlirlər
üzrə 119,5 faiz, xərclər üzrə 99,9 faiz səviyyəsində olmaqla, aşağıdakı kimi təsdiq edilsin:
Sıra №si

Göstəricilər

Gəlirlər, cəmi:

1.

2.
3.
4.

min manatla
9 360
769,8

o cümlədən:
Azərbaycan Respublikasının payına düşən karbohidrogenlərin satışından əldə
edilən xalis gəlirlər (karbohidrogenlərin nəql edilməsi üzrə məsrəflər, bank,
gömrük rəsmiləşdirilməsi,
müstəqil
nəzarət
6 587 262,2
(sörveyer), marketinq və sığorta xərcləri çıxılmaq şərtilə, habelə Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin sərmayəçisi, payçısı və ya tərəfdaşı olduğu
layihələrdə onun sərmayəsinə və ya iştirak payına düşən gəlirlər istisna olmaqla)
Karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi ilə əlaqədar
sərmayəçilərin müqavilə 6 752,4
sahəsindən istifadə üçün akrhesabı ödənişləri
Neftin və qazın Azərbaycan Respublikasının ərazisi ilə ötürülməsindən əldə
20 362,0
edilən gəlirlər
Dövlət Neft Fondunun valyuta aktivlərinin yerləşdirilməsindən və idarə
olunmasından əldə edilən gəlirlər

1 978 615,8

Neft-qaz sazişlərinin imzalanması və ya icrası ilə bağlı sərmayəçilərin ödədikləri 767 777,4
bonuslar
12 425
Xərclər, cəmi:
288,5
5.

o cümlədən:
1.

Məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma məsələləri ilə bağlı bəzi
tədbirlərin maliyyələşdirilməsi

2.

12 200
Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsinə transfertin yuxarı həddi 000,0

3.

“2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin
beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı”nın
maliyyələşdirilməsi

4 103,2

4.

Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft
Fondunun idarə edilməsi ilə bağlı xərclər

21 187,2

199 998,1
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İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 25 iyun 2021-ci il
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2022-ci il büdcəsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2022-ci il büdcəsini formalaşdırmaq və Fondun valyuta vəsaitinin səmərəli
idarə edilməsini təmin etmək məqsədilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2022-ci il büdcəsinin gəlirləri 10 589 701,9 min
manat, xərcləri isə 12 789 674,6 min manat məbləğində təsdiq edilsin.
2. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2022-ci il büdcəsinin gəlirləri
aşağıdakı daxilolmalar hesabına formalaşır:
Sıra
№-si

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Gəlir mənbələri
Azərbaycan Respublikasının payına düşən karbohidrogenlərin
satışından əldə edilən xalis gəlir (karbohidrogenlərin nəqli üzrə
məsrəflər, bank, gömrük rəsmiləşdirilməsi, müstəqil nəzarət (sörveyer),
marketinq və sığorta xərcləri çıxılmaq şərtilə, habelə Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin sərmayəçisi, payçısı və ya tərəfdaşı
olduğu layihələrdə onun sərmayəsinə və ya iştirak payına düşən gəlirlər
istisna olmaqla)
Karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi ilə əlaqədar müqavilə
sahəsindən istifadə üçün sərmayəçilərin akrhesabı ödənişləri
Neftin və qazın Azərbaycan Respublikasının ərazisi ilə ötürülməsindən
əldə edilən gəlir
Dövlət Neft Fondunun valyuta aktivlərinin yerləşdirilməsindən və idarə
olunmasından əldə edilən gəlir
Neft-qaz sazişlərinin imzalanması və ya icrası ilə bağlı sərmayəçilər
tərəfindən ödənilən bonuslar
Cəmi

Gəlirlərin məbləği
(min manat)

8 578 995,4

5 283,6
23 290,0
1 216 792,9
765 340,0
10 589 701,9

3. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2022-ci il büdcəsinin xərcləri
aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir:
Sıra
№-si
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

Xərc istiqamətləri
Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsinə transfertin
yuxarı həddi
“2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil
sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət
Proqramı”nın maliyyələşdirilməsi
“Azərbaycan gənclərinin nüfuzlu xarici ali təhsil müəssisələrində təhsil
imkanlarının genişləndirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2021-ci il 30 sentyabr tarixli 2931 nömrəli Sərəncamında
nəzərdə tutulan Dövlət Proqramının maliyyələşdirilməsi
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun idarə edilməsi ilə bağlı
xərclər
Cəmi

Xərclərin məbləği
(min manat)
12 710 000,0
27 836,0

17 850,0

33 988,6
12 789 674,6

4. “2022-ci ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitindən istifadənin əsas istiqamətləri
(proqramı) və investisiya siyasəti” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
5. “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2022-ci ildə idarə edilməsi ilə bağlı xərclər smetası” təsdiq
edilsin (əlavə olunur).
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İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 dekabr 2021-ci il
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2021-ci il 23 dekabr tarixli
Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir
2022-ci ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitindən istifadənin əsas istiqamətləri
(proqramı) və investisiya siyasəti
1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun (bundan sonra – Fond) vəsaitinin xərc
istiqamətləri
1.1. Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsinə transfertin yuxarı həddi;
1.2. “2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq
rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı”nın maliyyələşdirilməsi;
1.3. “Azərbaycan gənclərinin nüfuzlu xarici ali təhsil müəssisələrində təhsil imkanlarının
genişləndirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 30 sentyabr tarixli 2931 nömrəli
Sərəncamında nəzərdə tutulan Dövlət Proqramının maliyyələşdirilməsi.
2. Fondun 2022-ci il üçün investisiya siyasəti
2.1. Fondun investisiya siyasətinin məqsədi
2022-ci ildə Fond əsas kapitalın itirilməsi riskinin aşağı olması şərtilə maksimum gəlirliliyin əldə
edilməsinə imkan verən investisiya siyasəti həyata keçirəcəkdir.
2.2. Fondun investisiya portfeli
2.2.1. İnvestisiya portfelinin proqnozlaşdırılan həcmi
2022-ci il üzrə Fondun investisiya portfelinin proqnozlaşdırılan məcmu dəyəri (ortaçəkili həcmi) 42,3
milyard ABŞ dollarına bərabər götürülür.
2.2.2. İnvestisiya portfelinin valyuta tərkibi
Fondun investisiya portfelinin baza valyutası ABŞ dolları müəyyən edilir. İnvestisiya portfelinin məcmu
dəyərinin minimum 90 faizinin beynəlxalq kredit agentlikləri tərəfindən verilmiş kredit reytinqi “A” (Standard
& Poor’s, Fitch) və ya “A2” (Moody’s) dərəcəsindən aşağı olmayan ölkələrin valyutalarında ifadə edilən
aktivlərdə olması şərtilə Fondun investisiya portfelinin məcmu dəyərinin:
1. 65 faizi ABŞ dollarında ifadə olunan aktivlərə;
2. 20 faizi avroda ifadə olunan aktivlərə;
3. 5 faizi İngiltərə funt sterlinqində ifadə olunan aktivlərə;
4. qalan 10 faizi isə digər valyutalarda ifadə olunan aktivlərə yerləşdirilə bilər.
2.2.3. İnvestisiya portfelinin altportfelləri
Fondun investisiya portfeli aşağıdakı altportfellərdən ibarətdir:
1. borc öhdəlikləri və pul bazarları alətləri altportfeli (kredit reytinqinə malik olmayan borc öhdəliklərinə
investisiya qoyan pay fondları istisna olmaqla) – aşağı uzaqlaşma intervalı maksimum 5 faiz olmaqla,
investisiya portfelinin məcmu dəyərinin 50 faizi;
2. səhm (pay) altportfeli – investisiya portfelinin məcmu dəyərinin maksimum 25 faizi (yuxarı uzaqlaşma
intervalı maksimum 2 faiz olmaqla, 5 faizə qədəri səhmlərə və kredit reytinqinə malik olmayan borc
öhdəliklərinə investisiya qoyan pay fondları, o cümlədən səhm (pay) üzrə müştərək investisiyalarda iştirak
payları olmaqla);
3. daşınmaz əmlak altportfeli – yuxarı uzaqlaşma intervalı maksimum 2 faiz olmaqla, investisiya
portfelinin məcmu dəyərinin 10 faizə qədəri (daşınmaz əmlaka və daşınmaz əmlak üzrə kredit reytinqinə malik
olmayan borc öhdəliklərinə investisiya qoyan pay fondları və daşınmaz əmlak daxil olmaqla);
4. qızıl altportfeli – yuxarı uzaqlaşma intervalı maksimum 3 faiz olmaqla, investisiya portfelinin məcmu
dəyərinin 15 faizə qədəri.
2.2.4. İnvestisiya portfelinin hədəf gəlirliliyi
1. Fondun borc öhdəlikləri və pul bazarları alətləri altportfelinin idarə edilməsinin hədəf gəlirliliyi
(bençmark) kimi müvafiq valyuta üzrə “ICE BofA Fixed Income Indices” əsas götürülür.
2. Səhm (pay) altportfelinin hədəf gəlirliliyi (bençmark) kimi “MSCI Stock Market Indexes” əsas
götürülür.
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3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 19 iyun tarixli 511 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun valyuta vəsaitinin saxlanılması, yerləşdirilməsi və
idarə edilməsi haqqında Qaydalar”ın (bundan sonra – Qaydalar) 4.2-ci bəndinə əsasən, qızıl altportfelinə hədəf
gəlirliliyi (bençmark) tətbiq edilmir.
2.3. İnvestisiya portfelinin risklərinin idarə edilməsi üzrə tələblər
2.3.1. Faiz dərəcəsi riski
Fondun borc öhdəlikləri və pul bazarları alətləri altportfelinin faktiki ortaçəkili investisiya müddətini
(durasiya) dünya bazarındakı cari vəziyyətdən asılı olaraq Fond müəyyən edir və bu müddət müvafiq
bençmarkın ortaçəkili investisiya müddətindən artıq olmamalıdır.
2.3.2. Kredit riski
1. Depozitar banklar və bençmarka daxil olan dövlətlərin borc öhdəlikləri istisna olmaqla, bir maliyyə
qurumunun və ya bir investisiya aktivinin investisiya portfelindəki maksimal xüsusi çəkisi investisiya
portfelinin məcmu dəyərinin 15 faizi həddində müəyyən edilir.
2. Fondun valyuta vəsaitinin yerləşdirildiyi investisiya aktivlərinin kredit reytinqi
Qaydaların 3.3-cü bəndinin səkkizinci yarımbəndində nəzərdə tutulmuş qeyri-investisiya reytinqinə malik
borc öhdəlikləri və təsisatlardakı depozitlər üzrə 5 faizlik xüsusi çəkinin yuxarı həddinə dair tələblər
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktları ilə nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası məqsədilə həyata keçirilən
investisiya qoyuluşları nəticəsində Fondun investisiya portfelinə daxil olan aktivlərə tətbiq edilmir.
2.3.3. Likvidlik üzrə tələblər
Fondun vəsaitinin likvidlik dərəcəsi Fondun büdcə xərcləri üzrə planlaşdırılan pul və digər
köçürmələrinin tam və vaxtında yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün yetərli səviyyədə olmalıdır. Bu səviyyəni
təmin etmək məqsədilə Fondun vəsaitinin 100 milyon ABŞ dollarından az olmayan hissəsi yüksək likvidliyə
malik qısamüddətli pul bazarları alətlərində saxlanılmalıdır. Bu vəsaitin göstərilən məbləğdən az olması halı 7
(yeddi) iş günündən çox davam etməməlidir.
2.3.4. Xarici menecerlər üzrə tələblər
1. Cəlb edilən xarici menecerin özünün və ya onun əsas təsisçisinin kredit reytinqi beynəlxalq kredit
agentliklərinin (Standard & Poor's, Fitch və ya Moody's) investisiya dərəcəli kredit reytinqindən aşağı olmamalı
və ya onun aktivlərin idarə edilməsində ən azı 5 il müsbət təcrübəsi, yaxud dəyəri 1 (bir) milyard ABŞ dolları
məbləğindən az olmayan aktivlərin idarə edilməsində səriştəsi olmalıdır.
2. Xarici menecerlərə idarəetməyə verilən vəsaitin ümumi həcmi investisiya portfelinin məcmu dəyərinin
60 faizindən, bir xarici menecerə idarəetməyə verilən vəsaitin maksimum həcmi investisiya portfelinin məcmu
dəyərinin 5 faizindən artıq olmamalıdır.
3. Fondun vəsaitinin idarə olunmasına cəlb edilən xarici menecerlərin səlahiyyətləri və idarəetməyə
verilmə müddəti Fondla bu menecerlər arasında bağlanan sazişdə göstərilməlidir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2021-ci il 23 dekabr tarixli Fərmanı ilə
təsdiq edilmişdir
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2022-ci ildə idarə edilməsi ilə bağlı
XƏRCLƏR SMETASI
Sıra
№-si
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3
4.

Xərclər
Əməyin ödənişi
Malların (işlərin və xidmətin) satın alınması
malların satın alınması
iş və xidmətlərin alınması
beynəlxalq təşkilatlara üzvlüklə bağlı ödənişlər
təmsilçilik və təşviqat xərcləri
Sosial ödənişlər
Qeyri-maliyyə aktivləri
Cəmi

Kod
210000
220000
221000
222000
223000
224000
270000
310000

Məbləğ
(manat)
15 348 440
15 241 745
305 151
13 634 375
652 219
650 000
60 750
3 337 665
33 988 600
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2021-ci il büdcəsinin icrası haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 434 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Fondu haqqında Əsasnamə”yə və 2001-ci il 12 sentyabr tarixli 579 nömrəli
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun illik gəlir və xərclər proqramının
(büdcəsinin) tərtibi və icrası Qaydaları”na müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun
2021-ci il büdcəsinin icrası ilə bağlı hazırlanmış hesabata dair Dövlət Neft Fondunun Müşahidə Şurasının və
Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının rəylərini və Dövlət Neft Fondunun maliyyə fəaliyyətinin
beynəlxalq auditor təşkilatı tərəfindən keçirilmiş auditinin nəticələrini nəzərə alaraq qərara alıram:
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2021-ci il büdcəsinin icrası, gəlirlər 15 985 652,3 min
manat, xərclər 11 382 683,9 min manat və ya Fondun 2021-ci il büdcəsində nəzərdə tutulana nisbətən gəlirlər
üzrə 199,8 faiz, xərclər üzrə 92,9 faiz səviyyəsində olmaqla, aşağıdakı kimi təsdiq edilsin:
Sıra №si

1.

2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

Göstəricilər

min manatla

Gəlirlər, cəmi:
o cümlədən:
Azərbaycan Respublikasının payına düşən karbohidrogenlərin satışından əldə edilən
xalis gəlirlər (karbohidrogenlərin nəql edilməsi üzrə məsrəflər, bank, gömrük
rəsmiləşdirilməsi, müstəqil nəzarət (sörveyer), marketinq və sığorta xərcləri
çıxılmaq şərtilə, habelə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin
sərmayəçisi, payçısı və ya tərəfdaşı olduğu layihələrdə onun sərmayəsinə və ya
iştirak payına düşən gəlirlər istisna olmaqla)
Karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi ilə əlaqədar sərmayəçilərin müqavilə
sahəsindən istifadə üçün akrhesabı ödənişləri
Neftin və qazın Azərbaycan Respublikasının ərazisi ilə ötürülməsindən əldə edilən
gəlirlər
Dövlət Neft Fondunun valyuta aktivlərinin yerləşdirilməsindən və idarə
olunmasından əldə edilən gəlirlər
Neft-qaz sazişlərinin imzalanması və ya icrası ilə bağlı sərmayəçilərin ödədikləri
bonuslar
Xərclər, cəmi:
o cümlədən:
Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsinə transfertin yuxarı həddi
“2019–2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin
beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı”nın maliyyələşdirilməsi
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun idarə edilməsi ilə bağlı xərclər

15 985 652,3

11 894 606,9

5 283,6
21 382,3
3 287 434,2
776 945,3
11 382 683,9
11 350 000,0
10 208,9
22 475,0

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 8 iyul 2022-ci il
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“Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2022-ci il büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2021-ci il 23 dekabr tarixli 1527 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan
Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsində dəyişikliklər edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Fondunun 2022-ci il büdcəsinin gəlirlərini və xərclərini dəqiqləşdirmək məqsədilə qərara alıram:
1. “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2022-ci il büdcəsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 23 dekabr tarixli 1527 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2021, № 12, maddə 1392) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. 1-ci hissədə “10589701,9” və “12789674,6” rəqəmləri müvafiq olaraq “15789147,9” və
“11597136,5” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;
1.2. 2-ci hissə üzrə:
1.2.1. 2.1-ci bənddə “8578995,4” rəqəmləri “14993401,2” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;
1.2.2. 2.3-cü bənddə “23290,0” rəqəmləri “21760,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;
1.2.3. 2.4-cü bənddən “1216792,9” rəqəmləri çıxarılsın;
1.2.4. 2.5-ci bənddə “765340,0” rəqəmləri “768703,1” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;
1.2.5. “Gəlirlərin məbləği” sütununun “Cəmi” sətrində “10589701,9” rəqəmləri “15789147,9” rəqəmləri
ilə əvəz edilsin;
1.3. 3-cü hissə üzrə:
1.3.1. 3.1-ci bənddə “12710000,0” rəqəmləri “11517500,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;
1.3.2. 3.2-ci bənddə “27836,0” rəqəmləri “27797,9” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;
1.3.3. 3.3-cü bənddə “Azərbaycan gənclərinin nüfuzlu xarici ali təhsil müəssisələrində təhsil imkanlarının
genişləndirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 30 sentyabr tarixli 2931 nömrəli
Sərəncamında nəzərdə tutulan Dövlət Proqramının” sözləri “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci il
28 fevral tarixli 3163 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Gənclərin xarici ölkələrin nüfuzlu ali təhsil
müəssisələrində təhsil almalarına dair 2022–2026-cı illər üçün Dövlət Proqramı”nın” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.3.4. “Xərclərin məbləği” sütununun “Cəmi” sətrində “12789674,6” rəqəmləri “11597136,5” rəqəmləri
ilə əvəz edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu bu Fərmandan irəli gələn məsələləri həll etsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 22 iyul 2022-ci il
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ƏLAVƏ MATERİALLAR

Dövlət Neft Fondunun aktivləri artıb
Fondun büdcə gəlirləri 5 465,2 milyon manat təşkil edib
2009-cu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində Dövlət Neft Fondunun (DNF) büdcə gəlirləri 5 465,2 milyon
manat, büdcə xərcləri isə 3 954,1 milyon manat təşkil edib. Bu müddət ərzində fondun neft sazişlərinin həyata
keçirilməsi ilə bağlı gəlirləri 5 191,6 milyon manat, o cümlədən mənfəət neftinin və qazın satışından 5 107,2
milyon manat, tranzit gəlirləri 6,8 milyon manat olub. Bundan başqa, qurumun gəlirləri Heydər Əliyev adına
Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas İxrac Boru Kəməri layihəsi üzrə dividentlərdən 75,6 milyon manat, akrhesabı
ödənişlər 1,1 milyon manat, bonus ödənişləri 0,8 milyon manat, xarici sərmayəçilər tərəfindən təhvil verilmiş
aktivlərdən 0,1 milyon manat təşkil edib. Bu barədə dünən DNF-də keçirilən mətbuat konfransında fondun
icraçı direktoru Şahmar Mövsümov məlumat verib. Onun sözlərinə görə, ötən 9 ay ərzində fondun vəsaitlərinin
idarə edilməsindən əldə olunan gəlir 273,6 milyon manata bərabər olub. Valyuta məzənnələrinin dəyişməsindən
yaranan müsbət fərq ilə bağlı fondun büdcədənkənar gəlirləri isə 218,4 milyon manat təşkil edib. Hesabat dövrü
ərzində DNF-nin 2009-cu il büdcəsinin icrası çərçivəsində 3 685,0 milyon manat vəsait dövlət büdcəsinə
transfer edilib. Qaçqın və məcburi köçkün ailələrinin məskunlaşdırılması və sosial məişət vəziyyətinin
yaxşılaşdırılmasına gəlincə, bununla bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsinə 69,6 milyon manat yönəldilib.
Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması və Oğuz-Qəbələ zonasından Bakı şəhərinə su kəmərinin
çəkilişi layihələrinin maliyyələşdirilməsi məqsədilə isə müvafiq olaraq 92,4 milyon manat və 94,1 milyon manat
vəsait ayrılıb. Ş. Mövsümov “Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu” layihəsinin maliyyələşdirilməsinə də vəsait
ayrıldığını bildirib. Bu vəsait isə 4,1 milyon manat təşkil edib. Fond tərəfindən “2007-2015-ci illərdə
Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı”nın maliyyələşdirilməsi də həyata
keçirilib: “Bu məqsədlə fonddan 3,2 milyon manat vəsait ayrılıb. 2009-cu ilin ilk 9 ayı ərzində qurumun idarə
edilməsi ilə bağlı xərcləri isə 5,7 milyon manat olub”.
Fondun aktivlərindən də danışan icraçı direktor onların ilin əvvəlinə nisbətən artdığını vurğulayıb: “Belə
ki, cari ilin oktyabrın 1-ə fondun aktivləri 19,24 faiz artaraq 10 716,2 milyon manata və ya 13 337,5 milyon
ABŞ dollarına bərabər olub”.
HƏQİQƏT
“İki sahil”.-2009.-21 oktyabr.-N.188.-S.1.
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Dövlət Neft Fondu - Azərbaycanın inkişaf fondudur
Dövlət Neft Fondunun yaradılmasında zərurət və məqsəd
Dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Azərbaycanın zəngin neft ehtiyatları dünyanın inkişaf etmiş
ölkələrinin və iri beynəlxalq neft şirkətlərinin diqqət mərkəzinə düşdü. Son illər ölkəyə neft pullarının daxil
olması cəmiyyətin diqqətini neft və neft gəlirləri məsələsinə yönəldib. Elə bu da mənfəət neftinin satışından
daxil olan valyuta vəsaitlərinin və digər gəlirlərin toplandığı ünvanın - Dövlət Neft Fondunun (DNF) ictimai
diqqət mərkəzinə çevrilməsini şərtləndirib. Son illər DNF-yə artan ictimai maraq onun haqqında olan
informasiyalara tələbatı da yüksəldib. İlk dövrlərdə neft sazişləri çərçivəsində daxil olan vəsaitlər Mərkəzi
Bankın hesablarında toplanırdı ki, bu, doğrudan da vəsaitlərin hərəkətlərinə səmərəli ictimai nəzarətə imkan
vermirdi.
Hazırda dünyanın 15-dək ölkəsində dövlətin enerji resurslarından əldə edilən gəlirləri özündə toplayan və
bu ölkənin gələcək inkişaf prioritetlərini maliyyələşdirən fondlar fəaliyyət göstərir ki, təyinatından asılı olaraq
onları 3 şərti qrupa ayırmaq olar:
1. Sabitləşdirmə fondları (Alyaska, Venesuela, Kolumbiya, Küveyt, Nigeriya, Norveç, Çili);
2. Gələcək nəsillər fondu (Alberta, Alyaska, Kiribati, Küveyt, Oman, Papua-Yeni Qvineya);
3. Büdcə rezerv (ehtiyat) fondları (Honkonq, Sinqapur, Estoniya, CAR).
Neftlə zəngin olan digər ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycanda Neft Fondunun yaradılmasında əsas
məqsəd həmin vəsaitləri öncül sahələrin inkişafına və sosial-iqtisadi baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edən
layihələrə yönəltməkdir. Başqa sözlə, DNF bu gün ölkənin inkişaf fondu və gələcək üçün bir lokomotivdir.
Həyata keçirilən neft strategiyası çərçivəsində xarici sərmayəçilərlə ölkəmizin neft-qaz ehtiyatlarının
birgə işlənməsini nəzərdə tutan bir sıra sazişlər imzalanıb ki, bu sazişlərin həyata keçirilməsindən ilk gəlirlərin
əldə edilməyə başlaması onların səmərəli istifadəsi məsələsini gündəmə gətirib. Məhz belə bir mexanizmin
yaradılması məqsədi ilə Azərbaycan prezidentinin 29 dekabr 1999-cu il tarixli müvafiq fərmanı ilə DNF təsis
edilib. Fondun Əsasnaməsi isə düz bir ildən sonra dekabrın 29-da təsdiq edilib.
Neft və qazın kəşfiyyatı və işlənməsi sahəsində bağlanmış sazişlərin həyata keçirilməsi və Fondun öz
fəaliyyətindən əldə olunan vəsaitin toplanması və səmərəli idarə edilməsi ilə yanaşı, DNF böyük həcmdə daxil
olan xarici valyuta gəlirləri şəraitində ölkədə makroiqtisadi sabitliyin qorunması, qeyri-neft sektorunun
inkişafının təmin edilməsi və ölkənin sosial-iqtisadi tərəqqisi ilə əlaqədar mühüm ümummilli layihələrin
maliyyələşdirilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərir.
Fondun vəsaitlərinin toplanması və xərclənməsi sahəsindəki fəaliyyətinə Müşahidə Şurası nəzarət edir ki,
bu Şura Fondun illik büdcə layihəsini, illik hesabat və maliyyə hesabatını auditor rəyi ilə birlikdə nəzərdən
keçirir və rəy verir. Ölkə prezidenti tərəfindən təsdiq edilən Müşahidə Şurasının üzvləri dövlət orqanlarını və
ictimai təşkilatları təmsil edirlər.
Vəsaitlərin idarə edilməsi
Bildiyimiz kimi, DNF-nin vəsaitlərinin idarə edilməsi ölkə prezidentinin fərmanı ilə təsdiq olunmuş
investisiya qaydaları əsasında həyata keçirilir. Fondun vəsaiti nüfuzlu və beynəlxalq miqyasda tanınmış maliyyə
qurumlarının hesablarında saxlanılır. İnvestisiya dərəcəli kredit reytinqindən aşağı olmayan suveren,
beynəlmiləl və korporativ borc kağızlarına yerləşdirilir və nüfuzlu xarici menecerlərin idarəetməsinə verilir.
Hazırda Fondun vəsaitləri istiqrazlarda, o cümlədən, inkişaf etmiş xarici ölkələrin dövlət istiqrazlarında, xarici
dövlət agentlikləri tərəfindən buraxılan borc kağızlarında, depozitlərdə və pul bazarı alətlərində, struktur
qiymətli kağızlarında yerləşdirilib. Vəsaitlərin bir hissəsi 2 xarici menecerə - Almaniyanın "Döyçe Asset
Management" və İsveçrənin "Kredi Suiss" qrupuna daxil olan "Klariden" bankına məhdud şərtlər altında
idarəetməyə verilib.
İndiki "neft bumu" şəraitində qeyri-neft saldosu vergi-büdcə siyasətinin əsas hədəfi olmalıdır. Məlumat
üçün bildirək ki, qeyri-neft defisiti konsepsiyası ilk dəfə Norveçdə həyata keçirilib. Qeyd edək ki, Norveçdə neft
sektorundan daxil olan bütün gəlirlər Dövlət Neft Fonduna (Norvegian State Petroleum Fund), qeyri-neft
sektorunun bütün gəlirləri isə dövlət büdcəsinə daxil olur. Dövlət xərclərinin qeyri-neft gəlirlərindən artıq
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olduğu zaman yaranan büdcə defisiti (struktur defisiti) DNF-dən transfert hesabına örtülür. Artıq Qazaxıstanda
da bu sistemin tətbiqinə başlanılıb.
Azərbaycanda da bu sistemin tətbiq edilməsi qeyri-neft sektorunun inkişafını daha düzgün izləməyə və
problemlərin vaxtında aradan qaldırılmasına imkan verər.
Məlumat üçün qeyd edək ki, DNF-nin valyuta vəsaiti üzrə hesablaşma hesabları yalnız Mərkəzi Bankda
açılır. Fondunun valyuta vəsaitinin saxlanılması və ya yerləşdirilməsi müvafiq əqdlər əsasında həyata keçirilir.
DNF və ölkə quruculuğu
Qısaca olaraq ARDNF-nin ölkədə həyata keçirilən milli və transmilli layihələrin həyata keçirilməsində
roluna nəzər salsaq fondun ölkə iqtisadiyyatının bütün sahələrində aktiv fəaliyyətinin şahidi olmuş olarıq. Fond
Heydər Əliyev adına Bakı Tbilisi-Ceyhan Əsas İxrac Boru kəməri layihəsində Azərbaycanın iştirak payının
maliyyələşdirilməsi (2006-cı ildə başa çatıb - 297,9 mln. manat), qaçqın və məcburi köçkün ailələrinin sosialməişət vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və məskunlaşdırılması problemlərinin həlli (543,1 mln. manat), OğuzQəbələ zonasından Bakı şəhərinə su kəmərinin çəkilməsi (489,4 mln. manat), Samur-Abşeron kanalının
rekonstruksiya edilməsi (302,9 mln. manat), dövlət büdcəsinə transfertlər (7 880 mln. manat), Dövlət İnvestisiya
Şirkətinin Nizamnamə kapitalının maliyyələşdirilməsi (90 mln. manat), "Bakı - Tbilisi - Qars yeni dəmir yolu"
(27,1 mln. manat), AÇG üzrə layihədə ARDNŞ-in iştirak payının tənzimlənməsi (87,6 mln manat) layihələrinin
və "2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı"nın (3,6 mln.
manat) maliyyələşdirilməsini həyata keçirir. 2009-cu il iyulun əvvəlinə dövlət proqramı çərçivəsində Fond
tərəfindən maliyyələşdirilməsi təmin edilmiş xaricdə oxuyan tələbələrin sayı 194 nəfər təşkil edib.
Onu da qeyd edək ki, ölkə prezidentinin 7 oktyabr 2009-cu il tarixli Fərmanı ilə DNF-nin 2009-cu il üçün
büdcəsinə bir sıra dəyişikliklər edilib. Dəyişikliklərə əsasən, bəzi layihələrin bu il üçün xərcləri azaldılıb,
bəzilərinin isə artırılıb.
Fond 2001-ci ildən başlayaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində öz doğma yurdlarından didərgin
düşmüş qaçqın və məcburi köçkün ailələrinin məskunlaşdırılması və sosial-məişət vəziyyətinin
yaxşılaşdırılması üçün tədbirlərin həyata keçirilməsinə vəsait ayırır. Bu dövr ərzində DNF-nin vəsaiti hesabına
Ağdam, Füzuli, Biləsuvar, Goranboy və Beyləqan rayonlarında 4 qəsəbə, 5161 ev və digər sosial-məişət
obyektləri tikilib. Eləcə də Sabirabad və Ağcabədi rayonlarında qaçqın və məcburi köçkünlər üçün bütün
infrastrukturu ilə birlikdə yaşayış qəsəbələri salınıb Azərbaycanın digər bölgələrində, o cümlədən, Şəmkir,
Ağstafa, İsmayıllı, Oğuz, Şəki, Gədəbəy rayonlarında, Naxçıvan MR-də, Bakı, Sumqayıt, Yevlax şəhərlərində,
Mehdiabad, Ramanı və Pirşağı, Fatmayı qəsəbələri ərazisində məcburi köçkünlər üçün yaşayış evlərinin,
müvafiq sosial-mədəni və digər obyektlərin tikintisi həyata keçirilib.
2001-ci ildən 2009-cu ilin iyulun əvvəlinə kimi bu layihə üzrə görülən tədbirlərə Fonddan ümumilikdə
543,1 mln. manat vəsait ayrılıb.
Ümumilikdə neft və qaz gəlirlərinin idarə olunması üzrə uzunmüddətli strategiya 2005-2025-ci illəri əhatə
edir və bu müddət ərzində həmin gəlirlərdən istifadənin əsas prinsiplərini və ortamüddətli xərclər siyasətini
müəyyənləşdirir. Bu strategiya müvafiq mənbələrə uyğun olaraq neftin və qazın satışından DNF-də və dövlət
büdcəsində toplanan gəlirlərin idarə edilməsini nəzərdə tutur.
Beynəlxalq maliyyə institutları ilə əməkdaşlıq
DNF dünyanın bir çox maliyyə qurumları, bankları və beynəlxalq təşkilatları ilə sıx əməkdaşlıq edir.
Beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının, o cümlədən Beynəlxalq Valyuta Fondunun və Dünya Bankının (DB)
ekspertləri Neft Fonduna mütəmadi səfərlər edir.
Bir müddət öncə DB DNF-yə sərmayə siyasətinə yenidən baxmağı və öz vəsaitlərini daha riskli maliyyə
alətlərinə yatırmağı təklif etmişdir. DNF kimi uzunmüddətli sərmayə (pensiya, dövlət) fondları öz vəsaitlərinin
30-40%-ni səhmlərə yatırırlar. Bunu DB xəzinədarlığı və RAMP (Reserve Assets Management Programme)
proqramının direktoru Cenifer Conson Kanari DNF-nin icraçı direktoru Şahmar Mövsümovla birgə mətbuat
konfransında bildirmişdi. Məsələn, Norveçin Neft Fondunun səhm portfeli onun aktivlərinin 60%-nə çatır. Son
20 il müddətində isə belə uzunmüddətli sərmayələr özünü doğruldub. Belə ki, bu sərmayələr üzrə gəlirlilik
istiqrazlarla müqayisədə bir neçə dəfə yüksəkdir. O, həmçinin bildirib: "Azərbaycan əhalisinə aydın olmalıdır
ki, vəsaitlər səhmlərə yatırılırsa, qısamüddətli perspektivdə qiymətli kağızların dəyərinin yüksək dəyişkənliyinin
hətta mənfi gəlirliyə gətirəcəyinə hazır olmaq lazımdır". Onun rəyinə görə, qısa zaman aralığında bu vəziyyət
aradan qalxır və səhmlərin idarə edilməsindən əldə olunan gəlirlər bir neçə dəfə artır. O, öz növbəsində qeyd
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edib ki, indiyə qədər DNF mühafizəkar siyasət aparırdı və bu, həmin dövr ərzində vəsaitlərin idarə olunması
üçün platformanın formalaşması ilə bağlı idi.
Ş. Mövsümov isə DNF-nin ilk dəfə səhm portfelinin genişləndirilməsi planlarını bəyan etsə də, dünyada
baş verən mövcud proseslər ilə əlaqədar bu planların təxirə salındığını bildirmişdi. "Bu planlar düzgündür və
böhranın Neft Fondunun gəlirlərinə təsir göstərməməsi bunu təsdiq edir. Belə ki, səhmlərin dəyəri 50%-dək
azalıb" - deyə Ş. Mövsümov vurğulayıb.
Xatırladaq ki, DNF RAMP ilə əməkdaşlıq edir və 2007-ci ildən 100 mln. ABŞ dolları həcmində vəsaiti
DB xəzinədarlığının istifadəsinə verib. 2007-ci ilin yekunlarına görə, səhmlərdə fondun aktivlərinin cəmi 0,1%
yerləşdirilib.
MHŞT-nin Azərbaycanda həyata keçirilməsində Neft Fondunun rolu
DNF Böyük Britaniya hökuməti tərəfindən irəli sürülən Mineral Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul olan
Sənaye Sahələrində Şəffaflıq Təşəbbüsünün (MHŞT) Azərbaycanda tətbiqi prosesində fəal iştirak edir. Fondda
toplanan vəsaitlərin əksər hissəsinin Azərbaycanın mineral ehtiyatlarının hasilatı sahəsində əldə olunduğunu
nəzərə alınmaqla, bu, Böyük Britaniyanın baş naziri Toni Bleyer tərəfindən 2003-cü ildə elan edilib.
2009-cu il fevralında Qətərdə keçirilən MHŞT üzrə 4-cü beynəlxalq konfransda Azərbaycana MHŞT-nin
tətbiqində tamhüquqlu üzv statusunun verilməsi məsələsi müzakirə edilərək təsdiq edilib.
Konfransda həmçinin Azərbaycanın MHŞT-yə qoşulan ölkələr tərəfindən MHŞT prinsip və meyarlarının
tam tətbiq edildiyini təsdiqləyən qiymətləndirmə prosesindən keçən ilk ölkə olduğu qeyd edilib. Bununla da
Azərbaycan MHŞT-ni tətbiq edən və namizəd statusu almış 26 ölkədən tamhüquqlu üzv statusunu almış ilk və
yeganə ölkə oldu. Konfransda Azərbaycana MHŞT prinsip və meyarlarına tam cavab verən ölkə olması və
MHŞT-nin tətbiqi sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlərə görə "2009-cu il MHŞT mükafatı" təqdim edilib. Konfrans
çərçivəsində Azərbaycan yenidən MHŞT üzrə Beynəlxalq İdarə Heyətinə üzv seçilib.
Qeyd edək ki, Fond AR prezidenti qarşısında hesabat verir və məsuliyyət daşıyır. Fondun gəlirləri vergi,
rüsum və digər ödənişlərdən qanunvericiliyə müvafiq olaraq azaddır. Fondun yenidən təşkili və ləğv edilməsi
AR prezidentinin qərarı ilə həyata keçirilir.
Dövlət büdcəsi və Dövlət Neft Fondu
2010-cu il dövlət büdcəsinin formalaşmasında başlıca rol DNF-nin transfertlərinə məxsus olacaq. Bu
mənbədən dövlət büdcəsinə 4,915 mlrd. manat yönəldiləcək. Fonddan dövlət büdcəsinə transfertin həcmi cari
illə eyni səviyyədə saxlanılmasına baxmayaraq, bu mənbədən mədaxil büdcə gəlirlərinin 49,1%-ni təşkil
edəcək. Müqayisə üçün qeyd edək ki, 2009-cu ildə Fondun transfertlərinin dövlət büdcəsinin mədaxilində payı
40,4% təşkil edirdi. Göründüyü kimi, növbəti ilin büdcəsi Neft Fondunun transfertlərindən daha çox asılı
vəziyyətə düşəcək. Oktyabrın 1-nə olan məlumata görə, Fondun aktivlərinin 10,7 mlrd. manat təşkil etdiyini
nəzərə alsaq, bu bir tərəfdən büdcənin formalaşmasında başlıca donorun öz öhdəliklərini şübhəsiz yerinə
yetirəcəyinə əminlik yaratsa da, digər tərəfdən də büdcənin müstəqilliyinə və eyni zamanda onun formalaşması
prosesində ictimai iştirakçılığa mənfi təsir göstərən amil kimi qiymətləndirilməlidir.
2010-cu il dövlət büdcəsi layihəsi barədə Milli Büdcə Qrupunun rəyində göstərilir ki, 2010-cu ilin dövlət
büdcəsinin mədaxilinin 70%-ə qədəri neft gəlirləri hesabına formalaşacaq. Uzunmüddətli perspektivdə ölkənin
dayanıqlı iqtisadi inkişafını təmin etmək baxımından bu tendensiya təhlükəli görünür.
Həmçinin respublikanın 2010-cu il dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 9,55 mlrd. manatı və ya 95,4%-i
mərkəzləşdirilmiş, 0,46 mlrd. manatı və ya 4,6%-i yerli gəlirlər hesabına formalaşacaq. Belə nisbət
Azərbaycanda dövlət maliyyə sisteminin mərkəzləşdirilmiş gəlirlər üzərində qurulmasının, xüsusilə də DNF-dən
dövlət büdcəsinə daxil olmaların payının getdikcə artmasının nəticəsi hesab oluna bilər.
Bütövlükdə bu gün ölkədə sosial iqtisadi vəziyyəti inkişafa doğru aparan amil DNF-də yığılan vəsaitin
mövcudluğu, onun demək olar ki, məhdudiyyətsiz istifadəsi, beynəlxalq neft və qaz sazişləri çərçivəsində
hasilatın pik nöqtəsinə yaxınlaşması və eyni zamanda Azərbaycanın AÇG sazişində pay bölgüsünün ən əlverişli
mərhələsində olmasıdır.
Dünyanı öz əhatəsinə alan böhran dövründə büdcənin formalaşmasında əsas yük DNF-nin üzərinə
düşdüyündən növbəti ildə Fondun gözlənilən gəlirlərinin demək olar ki, əksər hissəsi (88,8%) xərclənəcək. Bu
tendensiyanın qarşısını almaq üçün Fondun vəsaitlərinin xərclənməsi qanunvericilik səviyyəsində
məhdudlaşdırılmalıdır.
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Sonda qeyd etmək istərdim ki, Fondun fəaliyyətində mühüm əhəmiyyət kəsb edən və daim diqqət
mərkəzində olan məsələlərdən biri də effektiv kadr siyasətinin həyata keçirilməsidir. Fondda ABŞ, İngiltərə,
Fransa, İtaliya, Türkiyənin tanınmış universitetlərində təhsil almış 80 nəfər şəxs çalışır.
Bu material Dövlət Neft Fondunun 10 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq Fond tərəfindən Fondun
fəaliyyəti barədə Azərbaycan ictimaiyyətinin məlumatlandırılması məqsədilə keçirilən jurnalistlər üçün
"Ən yaxşı analitik məqalə" müsabiqəsinə təqdim olunur.
İlham MƏMMƏDOV
(Azadinform İnformasiya Agentliyi)

“Kaspi”.-2009.-13 noyabr.-N.205.-S.6, 8.
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Neft Fondu: Azərbaycan neft strategiyasının vacib elementi kimi
Neft vəsaitlərinin idarəedilməsi sahəsində region ölkələri üçün bir nümunəyə çevrilib
Türkiyə prezidentlərinin həyat fəaliyyətini qələmə alan tarixçilərin qeydlərində mərhum Turqut Özalla
bağlı olduqca maraqlı bir fakta rast gəlinir: bir gün aparıcı geoloq mütəxəssisləri bir araya gətirən T. Özal onlara
belə bir göstəriş verir ki, araşdırıb görsünlər, ölkəsində nə qədər neft-qaz ehtiyatı var. Bir müddətdən sonra geri
dönən həmin mütəxəssislər Türkiyədə bu sərvətlərin olmadığını təəssüf hissi ilə qeyd edirlər. Turqut Özalın
dərindən nəfəs alaraq «Bu çox gözəl oldu. Onda inkişafımızda davam edə bilərik» cavabı o zaman təəccüblə
qarşılanır. Görünür, Turqut Özal neftin və ümumiyyətlə mineral ehtiyatların bir sıra ölkələrə bəlalar gətirdiyi
barədə mövcud pozitiv təcrübənin acı nəticələrini görüb bu qənaətə gəlib.
Əlbəttə yalnız pozitiv təcrübədən çıxış etsək elə təsəvvür yaranar ki, doğrudan da neft ancaq bəla gətirir
və mineral ehtiyatları olmayan ölkələr bu resurslara malik ölkələrdən daha xoşbəxt yaşayırlar. Bəs, həqiqətən
neftlə zəngin ölkələr yalnız onun mənfi təsiri ilə üzləşir, yoxsa neftin ölkə iqtisadiyyatına müsbət təsiri də olur?
Hələ iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı Cozef Stiqlits neftin xeyri çoxdur, yoxsa ziyanı sualına cavab
verərkən dünyada az da olsa, neft gəlirindən səmərəli istifadə edib sabit iqtisadiyyat qurmuş ölkələrin mövcud
olduğunu bildirmişdir. Bu ölkələr dövlət iqtisadiyyatını neqativ təcrübəyə malik ölkələrdə olduğu kimi, yalnız
neft üzərində formalaşdırmır. Söhbət neft gəlirlərindən səmərəli istifadə edən ABŞ, Kanada, Norveç, Avstraliya
kimi inkişaf etmiş dövlətlərdən gedir. Onların neft və digər mineral sənayesi, habelə bu sənayedən əldə olunan
gəlirlərin istifadəsi praktikası böyük maraq kəsb edir və güman etmək olar ki, hər bir neft ölkəsi bu təcrübədən
bəhrələnib neft amilinin neqativ fəsadlarından sovuşmaq istəyir. Belə ölkələrdən biri kimi Azərbaycan da
Dövlət Neft Fondunun fonunda neft vəsaitlərinin yüksək səviyyədə idarəedilməsi yolu ilə bu təcrübənin
daşıyıcısına çevrilib, desək heç də yanılmarıq. Əgər belə olmasaydı, Beynəlxalq Valyuta Fondunun Yaxın Şərq
və Orta Asiya Departamentinin direktor müavini Culian Berengot Azərbaycanın Neft Fondunu regionun digər
ölkələri üçün gözəl bir nümunə kimi çəkməzdi.
NEFT FONDU HASİLAT SƏNAYESİNDƏ ŞƏFFAFLIQ TƏŞƏBBÜSÜNƏ QOŞULAN İLK
FONDLARDAN BİRİ OLUB

Əgər Neft Fondunun çox da uzaq olmayan yaranma tarixinə qısa ekskursiya etsək görərik ki, ARDNF
Azərbaycan neft strategiyasının vacib elementlərindən biri kimi yaradılıb. Çünki «Əsrin müqaviləsi»
çərçivəsində neftin satışından gəlirlər əldə etməyə başladıqdan dərhal sonra bu qurum təsis edilib. Fond
yaranandan indiyə qədər fəaliyyətində ilk növbədə şəffaflığa böyük önəm verib. Beynəlxalq təcrübədə bu, çox
vacib məsələdir.
Çünki, uğur qazanmaq, istənilən ölkəni inkişaf etdirmək və gəlirlərdən lazımi qaydada istifadə etmək
üçün maksimum dərəcədə şəffaflıq təmin edilməlidir. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan Dövlət Neft Fondu Böyük
Britaniyanın hasilat sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulan ilk fondlardan biri olub və bu təşəbbüsə regionda
təkan verilməsi istiqamətində göstərdiyi fəaliyyət ABŞ və Böyük Britaniyanın nüfuzlu maliyyə qurumları
tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. Reallıqda ARDNF-in açıq və şəffaf şəkildə idarə olunması sahəsində başqa
ölkələrə nümunə ola biləcək təcrübəsi var. Məhz buna görə, Dövlət Neft Fondu dünyada dövlət idarəçiliyi
sahəsində ən nüfuzlu mükafat olan BMT-nin dövlət qulluğu mükafatına layiq görülüb.
ARDNF-in bütün dünyanı öz ağuşuna alan qlobal maliyyə böhranının təsirlərindən az itkiyə məruz
qalmaqla ötüşməsi də diqqətçəkən məqamdır. Bir sözlə Fond böhranın ilk illərindən bu günədək mümkün qədər
ən ehtiyatlı mövqedə dayanmağı və riskli olan hər bir əməliyyatdan kənarlaşmağı bacarıb. Neft Fondunun
ehtiyatlı davranmasının əvəzi isə 2008-ci ildə öz bəhrəsini verdi. Daha çox riskə gedən bir çox dövlət
vəsaitlərinin idarəedilməsi fondları 2008-ci ildə dünya bazarlarında baş verən böhranla əlaqədar bu bazarlara
qoyduqları investisiyalar nəticəsində aktivlərinin böyük hissəsini itirdilər.
NORVEÇ NEFT FONDUNUN BÖHRAN İTKİLƏRİ ARDNF-də TOPLANAN VƏSAİTİN
ÜMUMİ MƏBLƏĞİNDƏN 9-10 DƏFƏ ÇOXDUR

Təbii ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı dünya iqtisadiyyatının ayrılmaz tərkib hissəsi olduğu üçün ARDNF-də
böhranın təsirlərinə bu və digər formada məruz qaldı.
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Mövzu ilə bağlı söhbəti davam etdirən Milli Məclisin İqtisadi-siyasət komitəsinin üzvü Əli Məsimli
böhranın ARDNF-in vəsaitlərinə təsirlərinin konkret nədən ibarət olmasına aydınlıq gətirməyə çalışdı. O
bildirdi ki, böhrana qədər 2009-cu il üçün ölkəmizin icmal büdcəsinin gəlirlərinin 22 milyard 680 milyon manat
olması proqnozlaşdırılmışdı. Bunun da 14 milyard 567 milyon manatı ARDNF-in gəlirləri kimi götürülürdü:
«Amma
2009-cu ildə Fondun gəlirləri 8 milyard 361 milyon 16,3 min manat təşkil etməsi nəzərdə tutulur.
Gəlirlərin belə azalması daha çox onunla bağlıdır ki, Azərbaycanın payına düşən neft satışından əldə olunan
xalis gəlir azalıb».
Ekspertin fikrincə, bütün hallarda böhran vaxtı Neft Fondunun vəsaitlərinin alternativ idarə olunması
müsbət nəticə verib: «Faktiki olaraq valyutanın ucuzlaşması nəticəsində məlum oldu ki, nəinki Neft Fondunun,
ümumiyyətlə Azərbaycan iqtisadiyyatının itkiləri çox cüzidir. Çünki ARDNF-nin itkilərini aktiv şəkildə
vəsaitlərin idarəolunmasını həyata keçirən Norveç Neft Fondunun itkiləri ilə müqayisə etsək, birincinin daha
yaxşı nəticəyə malik olduğunu görmək olar. Belə ki, indiyə qədər Norveç Fondu böhran nəticəsində qazancın 78 faizini itirib. Hansı ki bu göstərici ARDNF-də toplanan vəsaitin ümumi məbləğindən az qala 9-10 dəfə
çoxdur».
Analoji vəziyyətlə Rusiyanın da üzləşdiyini qeyd edən iqtisadçı millət vəkili bildirdi ki, valyuta
ehtiyatlarının 500 milyard dolları keçdiyi bir vaxtda qlobal böhran bu vəsaitlərin 350 milyard dollara qədər
azalmasına gətirib çıxardı: «Bunları nəzərə alsaq, deyə bilərik ki, Azərbaycanın valyuta ehtiyatlarında kəskin
azalma yoxdur. Əksinə, dünya bazarındakı situasiyadan asılı olaraq neftin qiyməti indiki həddə, yəni 70-80
dollar civarında qalacaqsa, Neft Fondunun rezervlərinin daha da artması gözləniləndir. Hətta qabaqcıl dövlət
vəsaitlərinin idarəedilməsi fondlarından fərqli olaraq, ARDNF hələ də davamlı inkişaf edir və xarici riskləri
araşdırır».
Digər iqtisadçı millət vəkili Vahid Əhmədov da bütün hallarda oxşar fondlarla müqayisədə Dövlət Neft
Fondunun böhrana tab gətirməsində daha yaxşı təsir bağışladığı fikri ilə razılaşır.
ARDNF rəhbərliyi böhranın nəticəsini qabaqcadan düzgün qiymətləndirdiyindən proseslərin gedişində
Avropanın təşkilatları tərəfindən buraxılmış qiymətli kağızlarına üstünlük verdi. Bu da ehtiyatlılıq tədbiri kimi
yerində və vaxtında atılan addım idi.
Neft Fondunun investisiya portfelinin də xarici valyuta da yerləşdirilməsi strukturu da yerli ekspertlər
tərəfindən bir zamanlar tənqidlə qarşılanan məsələlər sırasına daxil etmək olar. Məlum olduğu kimi, ARDNF
kapitalının 50 faizini dolların, 40 faizini avronun, 5 faizini funt sterlinq və qalan 5 faizinin digər valyutaların
üstünlük təşkil etdiyi investisiya dərəcəli qiymətli kağızlarda yerləşdirib. Bir qrup yerli ekspertlərin
arqumentlərinə görə, yerləşdirmə zamanı dollara üstünlük verilməsi böhran şəraitində dolların digər valyutalara
nisbətdə kursunun aşağı düşməsi fond vəsaitlərinin kəskin aşağı düşməsinə səbəb olacaq. Ancaq ARDNF həmin
balansın qorunub saxlanılmasının uzun müddətdən sonra valyutanın enib-qalxmasına qarşı sığorta rolu
oynayacağını güman etməsində yanılmadı. Gözlənildiyi kimi, ARDNF səhmlərə, daşınmaz əmlak və
alternativlərə son dərəcə ehtiyatla yanaşdı.
NEFT VƏSAİTLƏRİNİN QORUNUB SAXLANILMASI ƏSAS ŞƏRTDİR

Ölkədə iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün neftdən əldə olunan gəlirlərin toplanması heç də əsas məsələ
deyil. Bu aspektdən çıxış edən ARDNF-in icraçı direktoru cənab Şahmar Mövsümov müsahibələrinin birində
bildirib ki, bununla paralel olaraq toplanan vəsaitin bölüşdürülməsinin şəffaflığı qorunmalı və lazımi sahələrə
ünvanlanması əsas məsələlərdən biridir: «ARDNF-in aşkarlığını qismən Norveçin dövlət vəsaitlərinin
idarəedilməsi fondundan aldığı təsirin bir əlaməti kimi də səciyyələndirmək olar. Onların hər ikisi aktivləri
xarici valyutada saxlamaqla və inflyasiyanı məhdudlaşdırmaqla dövlət büdcəsinin stabilləşdirilməsi və neftdən
gələn valyuta daxilolmalarının mənfi təsirlərindən qorunmasını təmin edir. Onların hər ikisinin fəaliyyəti
nəsillər arası bərabərliyin qorunması prinsipinə əsaslanır».
GƏLƏCƏK NƏSİLLƏR ÜÇÜN NƏZƏRDƏ TUTULAN İNKİŞAF

Toplanmış neft gəlirlərin böyük bir hissəsinə toxunulmaması, gələcək nəsillər üçün strateji ehtiyat kimi
saxlanması Neft Fondunun əsas məqsədlərindən biridir. Bu prinsipə uyğun olaraq son on ildə Dövlət Neft
Fonduna 27 milyard dollar vəsait daxil olub ki, indi bu vəsaitin 14 milyard dollarını fond özü idarə edir. 2010cu ildə isə vəsaitlərin idarə olunmasından 300 milyon dollar gəlir əldə olunacağı təxmin edilir. Aparılan
hesablamalara görə, neftin orta hesabla qiymətinin 40 dollar olacağını təqdirdə, Fondun gələcək 15 ildə neftdən
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200 milyard dollar vəsait əldə edəcəyi gözlənilir. Qeyd olunan məbləğin çox hissəsinin əldə edilməsinin növbəti
dörd ildə, yəni Azərbaycanda neft hasilatının ən yüksək mərhələyə çatacağı dövrə təsadüf edəcək.
Dövlət Neft Fondunun gələcək inkişafa hesablanan əsas məqsədlərindən biri də qeyri-neft sektorunun
inkişafının stimullaşdırılmasıdır. Müstəqil ekspertlərin qənaətinə görə, Neft Fondunun fəaliyyəti ölkə
iqtisadiyyatının çoxşaxəli inkişafı üçün baza rolu oynamaqdadır. Neft və onun qiymətindən asılı olmamaq üçün
Neft Fondunun vəsaitindən istifadə edilərək, iqtisadiyyatın neftdən kənar sahələrinin inkişafına hərtərəfli kömək
göstərilir.
Dövlət büdcəsinə edilən köçürmələr nəzərdə tutulan işləri bu və digər formada həyata keçirir. Eyni
zamanda, ARDNF əhəmiyyətli yerli sosial-iqtisadi layihələri maliyyələşdirməkdə davam edir.
Amma buna baxmayaraq, əgər ARDNF-in vəsaitlərinin həcmi yuxarıda qeyd edilən kimi 100-200 milyard
dollara çatdırılmalıdırsa, 2012-ci ilədək büdcəyə ediləcək köçürmələr ciddi şəkildə azaldılmalıdır. Xatırladaq ki,
indiyə qədər ən böyük transfert olunan məbləğ - 4 milyard 915 milyard dollar təşkil etməklə 2009-cu il üzrə
qeydə alınıb. Bu məsələ ilə əlaqədar fikirlərini bölüşən İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar
Bayramov qeyd etdi ki, bu gün Neft Fondundan dövlət büdcəsinə edilən transfertlərin həcminə limit
qoyulmayıb: «Norveçdə isə Neft Fondunun dövlət büdcəsinə edilən transferlərin həcmi həmin fondun illik
gəlirinin 4 faizindən artıq ola bilməz. Bizdə transfertlərə limitlərin müəyyənləşdirilməməsi vəsaitlərin Norveçdə
olduğu kimi xərclənməsinə imkan vermir».
İqtisadçı alim bildirdi ki, ARDNF-in topladığı vəsaitin böyük hissəsini gələcək nəsillər üçün strateji
ehtiyat kimi saxlanmasından ötrü ən azı bundan sonra limit tətbiq etməlidir.
Sonda qeyd edək ki, Azərbaycan iqtisadiyyatında neft və qaz sektoru ən azı yaxın 10 ildə aparıcı sektor
olaraq qalacaq. Güman edilir ki, 2014-cü ildən başlayaraq mavi qaz satışından əldə edilən gəlirlər kəskin artacaq
və bu sonrakı illərdə neft gəlirlərinin azalması müşahidə edilsə də kəsirin yaranmasına imkan verməyəcək. Bu
isə o deməkdir ki, yaxın gələcəkdə də Azərbaycanın daimi sığorta olunmuş dövlət gəlirləri olacaq. Eyni
zamanda bu qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün də geniş imkanlar yaradır. Və yalnız, iqtisadiyyatın strukturunu
diversifikasiya edərək qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirməklə «Əsrin Müqaviləsi»nin müsbət nəticələrini daimi
etmək olar. Ona görə də neftdən əldə olunan gəlirlərin idarəolunması zamanı ARDNF-nin artıq dünya tərəfindən
qəbul olunan bu idarəetmə təcrübəsinə hələ uzun müddət ehtiyac olacaq.
«Yazı Dövlət Neft Fondunun keçirdiyi "Ən yaxşı analitik məqalə" müsabiqəsinə təqdim olunur»
Əfsun Sucayev

“Üç nöqtə”.-2009.-17 noyabr.-N.212.-S.11.
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Neft və qaz gəlirlərinin uğurlu idarəsinin Azərbaycan formulu
Neft-qaz gəlirlərinin idarə olunması üzrə uzunmüddətli strategiya
Bunu hələ xeyli əvvəlcədən görən, Azərbaycanın ən böyük sərvəti olan neftin xalqa, özü də təkcə indiki
nəslə deyil, həm də gələcək nəsillərə mənsubluğunu bildirən ümummilli lider Heydər Əliyev tarixi qərar qəbul
edərək 29 dekabr 1999-cu ildə "Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun yaradılması haqqında" fərman
verdi. Bu fondun yaradılması fəlsəfəsinin əsasını isə neft sərvətlərinin nəsillər arasında ədalətli
bölüşdürülməsinin təmin edilməsi təşkil edirdi ki, artıq Azərbaycan bu istiqamətdə olduqca böyük uğurlar əldə
edib.
Belə ki, Neft Fondu bu gün neft sazişlərinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar əldə edilən gəlirlərin
toplanması və səmərəli idarə edilməsinin ən effektiv mexanizminə çevrilib. Bu qurumun yaradılması dövlətin
neft-qaz ehtiyatlarının işlənməsindən əldə edilən gəlirlərin istifadəsində israfçılığa, əyintilərə səbəb ola biləcək
halların qarşısının alınması, eləcə də şəffaflığın tam təmin edilməsi istəyi ilə əlaqədardır. Fondun fəaliyyətinin
başlıca məramını neft və qaz hasilatından əldə olunan maliyyə vəsaitlərinin indiki və gələcək nəsillərin
mənafeyi naminə səmərəli idarə edilməsi təşkil edir.
Ümumiyyətlə, Neft Fondunun fəaliyyəti neft və qazın kəşfiyyatı və işlənməsi sahəsində bağlanmış
sazişlərin həyata keçirilməsindən, fondun öz fəaliyyətindən əldə olunan vəsaitin toplanması, səmərəli idarə
edilməsi vasitəsi ilə ölkə qarşısındakı aşağıdakı mühüm vəzifələrin həllinə yönəlmişdir:
- birincisi, böyük həcmdə daxil olan xarici valyuta gəlirləri şəraitində ölkədə makroiqtisadi sabitliyin
qorunması və maliyyə-vergi intizamının təmin edilməsi, eyni zamanda, neft gəlirlərindən asılılığın azaldılması
və qeyri-neft sektorunun inkişafının təmin edilməsi;
- ikincisi, neft və qazın bərpa edilməyən təbii ehtiyat olduğunu nəzərə alaraq, onlardan əldə edilən gəlirin
nəsillər arasında bərabər bölüşdürülməsi və gələcək nəsillər üçün ehtiyat vəsaitinin toplanması;
- üçüncüsü, ölkəmizin sosial-iqtisadi tərəqqisi ilə əlaqədar mühüm ümummilli layihələrin
maliyyələşdirilməsi.
Bütün bunlara nail olmaq üçün ölkəmizdə neft və qaz gəlirlərinin idarə olunması üzrə uzunmüddətli
strategiya qəbul edilib. Prezident İlham Əliyevin 27 sentyabr 2004-cü il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilən həmin
strategiya 2005-2025-ci illəri əhatə edir və bu müddət ərzində həmin gəlirlərdən istifadənin əsas prinsiplərini və
ortamüddətli xərclər siyasətini müəyyənləşdirir. Bununla yanaşı, strategiya neftin və qazın satışından Dövlət
Neft Fondunda, eləcə də dövlət büdcəsində toplanan gəlirlərin idarə edilməsini nəzərdə tutur. Dörd əsas
hissədən ibarət olan strategiya birinci olaraq neft və qaz gəlirlərinin uzunmüddətli dövr üçün
proqnozlaşdırılmasını özündə ehtiva edir.
Onu da bildirək ki, uzunmüddətli dövr üçün Azərbaycanın neft və qaz gəlirlərinin həcmi ölkənin təsdiq
olunmuş neft və qaz ehtiyatlarının ehtimal olunan qiymətləri əsasında müəyyən edilir. Neft və qaz ehtiyatlarının
həcmi "Azəri-Çıraq-Günəşli", "Şahdəniz" yataqlarından, hasilatın pay bölgüsü sazişlərində nəzərdə tutulmuş
digər yataqlardan, eləcə də Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin və onun təsisçiliyi ilə yaradılmış
müştərək müəssisələrin istismarında olan yataqlardan gözlənilən neft və qaz ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi
əsasında təyin olunur. Strategiyaya uyğun olaraq yeni yataqlar kəşf edildikcə, Azərbaycanın neft və qaz
ehtiyatlarının həcmi ilə bağlı proqnozlar dəqiqləşdirilir.
Burada digər bir mühüm cəhət isə ondan ibarətdir ki, neftin və qazın qiyməti pessimist variantda, yəni,
baza variantında nəzərdə tutulduğundan aşağı qiymətlə proqnozlaşdırılır. Məlumat üçün bildirək ki, baza
variantı neftin və qazın müvafiq dövr üçün proqnozlaşdırılan qiymətidir. Azərbaycan isə neftin və qazın baza
variantında nəzərdə tutulduğundan aşağı qiymətlə proqnozlaşdırmaqla faktiki olaraq nəzərdə tutulan gəlirin əldə
olunması ehtimalını reallığa əhəmiyyətli dərəcədə yaxınlaşdırır.
Strategiyada neft və qaz gəlirlərinin mənbələri aşağıdakı kimi xarakterizə olunur:
1. Hasilatın pay bölgüsü sazişlərinə uyğun olaraq Azərbaycanın payına düşən mənfəət nefti və
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər gəlir mənbələri;
2. Hasilatın pay bölgüsü sazişlərinə əsasən sərmayəçilər tərəfindən dövlət büdcəsinə ödənilən mənfəət
vergisi;
3. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin neftin və qazın hasilatı ilə bağlı vergi ödənişləri və
dövlət büdcəsinə digər ödənişlər;
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4. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin təsisçisi olduğu neft və qaz hasilatı ilə məşğul olan
müştərək müəssisələrin dövlət büdcəsinə vergi ödənişləri.
Strategiyada digər önəmli bir məsələ neft və qaz gəlirlərindən uzunmüddətli istifadə prinsiplərinin dəqiq
ifadə olunmasıdır. Buna əsasən, ilk olaraq uzunmüddətli dövr üçün neft və qaz gəlirləri hesabına xərclərin
proqnozlaşdırılması zamanı dəyişməz real xərclər prinsipi əsas götürülür və bu strategiyanın əhatə etdiyi dövr
ərzində nəzərdə tutulan xərclər üçün illik limit müəyyən edilir. Bununla yanaşı, neft və qaz gəlirlərinin
uzunmüddətli istifadə prinsipləri aşağıdakı məqamları əhatə edir:
- neft və qaz gəlirlərindən daxilolmalar zirvə səviyyəsinə çatdıqda onların 25 faizdən az olmayan hissəsi
yığıma yönəldilir;
- neft və qaz gəlirlərinin qəbul edilmiş xərcləmə qaydaları neft və qaz gəlirlərinin idarə olunması üzrə
uzunmüddətli strategiyanın əhatə etdiyi dövr ərzində dəyişməz qalır və bu zaman dəyişməz real xərclər prinsipi
əsasında proqnozlaşdırılan xərclər limitinə riayət olunur;
- ortamüddətli dövr ərzində xərclərin həcmi uzunmüddətli dövr üçün müəyyən edilmiş limitlər nəzərə
alınmaqla, qeyri-neft kəsiri (neft sektoru nəzərə alınmadan ölkənin icmal büdcəsinin gəlirləri və xərcləri
arasında fərq) əsasında müəyyən edilir. Növbəti ilin xərcləri ilə əvvəlki ilin xərcləri arasında kəskin artıbazalmalar arzuolunmaz hesab edilir və qeyri-neft kəsirinin kəskin dəyişməsinə yol verilmir;
- investisiya yönümlü xərclər hər il üçün tərtib olunan ortamüddətli Dövlət İnvestisiya Proqramı
çərçivəsində həyata keçirilir.
Neft və qaz gəlirlərinin idarə olunması və xərclənməsi üzrə ortamüddətli siyasətə gəlincə, strategiyada
bununla bağlı qeyd olunur ki, ortamüddətli dövr ərzində real xərclərin həcmi uzunmüddətli dövr üçün nəzərdə
tutulmuş limitdən kənarlaşa bilər. Bu, qeyri-neft sektorunun inkişafını sürətləndirməklə bərabər, ayrı-ayrı
dövrlərdə inflyasiyanın artımına səbəb olsa da, illik real xərclər müəyyən edilmiş qeyri-neft kəsirinin limitini
nəzərə almalıdır.
Real xərclərin və qeyri-neft kəsirinin illik həcmi uzunmüddətli dövr üçün nəzərdə tutulmuş limitə uyğun
olaraq müəyyən edilir. Qeyri-neft kəsirinin həcmi dəyişdikdə bu dəyişikliyi zəruri edən konkret səbəblər
göstərilir.
Onu da qeyd edək ki, sözügedən strategiyada neft və qaz gəlirlərindən istifadənin əsas istiqamətləri də
müəyyən olunub. Neft və qaz gəlirlərinin istifadə strategiyası makroiqtisadi sabitliyin qorunub saxlanılması
əsasında aşağıdakı əsas istiqamətləri əhatə edir:
- iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun, regionların, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı;
- infrastruktur sahələrin genişmiqyaslı inkişafı:
- yoxsulluğun azaldılması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi və digər sosial problemlərin həlli;
- iqtisadiyyatın intellektual və texnologiya bazasının səviyyəsinin yüksəldilməsinin stimullaşdırılması;
- "insan kapitalı"nın inkişafı (yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması (o cümlədən, xarici ölkələrdə),
kadrların professionallıq səviyyəsinin artırılması);
- ölkənin müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi;
- azad ediləcək ərazilərin yenidən qurulması və məcburi köçkünlərin doğma yurdlarına qaytarılması ilə
bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi.
Beləliklə, qeyd edilənlərdən aydın görünür ki, ölkəmizdə neft-qaz gəlirlərinin idarə olunması kifayət
qədər dəqiq mexanizm və istiqamət üzrə həyata keçirilməkdədir. Bu da son nəticədə neft-qaz gəlirlərindən
istifadədə səmərəlilik göstəricisini xeyli dərəcədə artırır və bu gəlirlərin bilavasitə ölkənin inkişafına
yönəldilməsində müstəsna rol oynayır.
Azərbaycan şəffaflıq göstəriciləri üzrə liderdir
Bir məqamı da xatırladaq ki, Azərbaycan Böyük Britaniyanın sabiq Baş naziri Toni Bleyerin hasilat
sənayelərində şəffaflıq təşəbbüsünə də qoşulub. Bu istiqamətdə indiyə qədər görülən işlər və əldə edilən uğurlar
nəticəsində Azərbaycan Mineral Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye Sahələrində Şəffaflıq Təşəbbüsü
Təşkilatının tamhüquqlu üzvünə çevrilib. Bu barədə qərar cari ilin fevralın 16-dan 18-dək Dohada keçirilən
Şəffaflıq Təşəbbüsü üzrə 4-cü beynəlxalq konfransda qəbul edilib.
O da xüsusi olaraq vurğulanmalıdır ki, 2007-ci ildən şəffaflıq təşəbbüsündə namizəd üzv kimi fəaliyyət
göstərən Azərbaycan quruma daxil olan 26 ölkə arasından ilk olaraq tamhüquqlu üzv statusu alıb. Doha
konfransında Azərbaycan bu beynəlxalq qurumun idarə heyətinə növbəti dəfə üzv də seçilib. Ölkəmizə
sözügedən qurum tərəfindən göstərilən bu etimadın əsas səbəblərindən biri də Azərbaycanın mədən hasilatı ilə
məşğul olan şirkətlərindən daxil olan məlumatların müntəzəm olaraq auditdən keçərək ictimaiyyətə
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çatdırılmasıdır. Bunun nəticəsidir ki, ölkəmizə Şəffaflıq Təşəbbüsünün tətbiqi sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlərə
görə "2009-cu il Mədən Hasilatı Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsü mükafatı " təqdim edilib. Artıq Azərbaycan
mədən sənayesində şəffaflıq nümunəsinin əsasını qoyan ölkələrdən biri kimi qəbul olunduğundan onun
təcrübəsinin geniş yayılmasının vacibliyi də qeyd olunur.
Bir neçə gün əvvəl şəffaflıq göstəricisinə görə Dövlət Neft Fondu "Linaburq-Meduel Şəffaflıq İndeksi"
cədvəlində də yüksək yer tutub. Reytinq cədvəli "Linaburq-Meduel Şəffaflıq İndeksi" Suveren Fondlar
İnstitutunun təsisçiləri Karl Linaburq və Maykl Meduel tərəfindən hazırlanıb. Bu indeks Suveren Fondların
şəffaflığın təmin edilməsi sahəsində fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi metodu olub 10 meyardan ibarətdir və hər
meyar 1 ballıq şkala ilə qiymətləndirilib. Dövlət Neft Fondu 10 balla 45 suveren fond arasında səkkiz ölkənin
suveren fondları ilə birgə birinci yerdə qərarlaşıb. Reytinq cədvəlinin ilk pilləsində Dövlət Neft Fondu ilə
yanaşı, İrlandiya (NPRF), ABŞ (Alyaska), Norveç (GPF) və Yeni Zelandiya kimi ölkələrin suveren fondları
qərarlaşıb.
Bütün bunlar bir daha Azərbaycanın neft-qaz gəlirləri və onların idarə edilməsində nə dərəcədə düzgün və
açıq siyasət yeritdiyini əyani şəkildə nümayiş etdirir. Bununla yanaşı, o da sevindirici haldır ki, qlobal iqtisadi
böhran dövründə belə, Dövlət Neft Fonduna toplanan valyuta ehtiyatlarının həcmi artmaqda davam edib. Cari
ilin oktyabrın 1-nə olan məlumata əsasən, fondun aktivləri ilin əvvəlinə nisbətən 19,24% artaraq 10 milyard
716,2 milyon manata və ya 13 milyard 337,5 milyon ABŞ dollarına bərabər olub. 2009-cu ilin yanvar-sentyabr
ayları ərzində Dövlət Neft Fondunun büdcə gəlirləri isə 5 milyard 465,2 milyon manat, büdcə xərcləri 3 milyard
954,1 milyon manat təşkil edib. Hesabat dövrü ərzində Dövlət Neft Fondunun neft sazişlərinin həyata
keçirilməsi ilə bağlı gəlirləri 5 milyard 191,6 milyon manat, o cümlədən mənfəət neftinin və qazın satışından 5
milyard 107,2 milyon manat, tranzit gəlirləri 6,8 milyon manat, Heydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas
İxrac Boru Kəməri layihəsi üzrə dividentlərdən 75,6 milyon manat, akrhesabı ödənişlər 1,1 milyon manat,
bonus ödənişləri 0,8 milyon manat, xarici sərmayəçilər tərəfindən təhvil verilmiş aktivlərdən 0,1 milyon manat
təşkil edib. İlin ilk 9 ayında Dövlət Neft Fondunun vəsaitlərinin idarə olunmasından əldə olunan gəlir 273,6
milyon manata bərabər olub. Valyuta məzənnələrinin dəyişməsindən yaranan müsbət fərq ilə bağlı fondun
büdcədənkənar gəlirləri 218,4 milyon manat təşkil edib.
Hesabat dövrü ərzində Dövlət Neft Fondunun 2009-cu il büdcəsinin icrası çərçivəsində 3 milyard 685
milyon manat vəsait dövlət büdcəsinə transfer edilib. Qaçqın və məcburi köçkün ailələrinin məskunlaşdırılması
və sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsinə 69,6 milyon manat, SamurAbşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması və Oğuz-Qəbələ zonasından Bakı şəhərinə su kəmərinin çəkilişi
layihələrinin maliyyələşdirilməsi məqsədilə isə müvafiq olaraq 92,4 milyon manat və 94,1 milyon manat vəsait
ayrılıb, 4,1 milyon manat isə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsinə yönəldilib. Bundan
başqa, "2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı"nın
maliyyələşdirilməsinə Dövlət Neft Fondundan 3,2 milyon manat vəsait ayrılıb.
Sadalananlar fonunda bir məsələyə də xüsusi olaraq toxunulmalıdır ki, həyata keçirilən siyasət nəticəsində
Azərbaycan iqtisadiyyatının enerji faktorundan asılılığı aradan qalxıb. Buna sübut olaraq son il yarım ərzində
neftin qiymətində qeydə alınan kəskin dəyişmələrin Azərbaycan iqtisadiyyatına, xüsusən də, sadə vətəndaşlara
hər hansı ciddi təsir göstərməməsini qeyd etmək olar. Xatırladaq ki, qeyd olunan müddətdə neftin qiyməti 148
dollardan 37 dollara kimi düşsə də, yaranan fərq vətəndaşlara təsirsiz ötüşdü. Halbuki cari il üçün dövlət
büdcəsində neftin qiyməti 70 dollardan hesablanmışdı. Neftin qiymət fərqinin vətəndaşlara təsirsiz ötüşməsi bir
daha Azərbaycan dövlətinin güclü sosial siyasətinin olduğunu, ölkə iqtisadiyyatının artıq neft və qazdan asılı
olmadığını, neft sənayesindən əldə edilən gəlirlərin böyük səmərə ilə qeyri-neft sektoruna yatırılmasını və
bunun nəticəsində kənd təsərrüfatı, tikinti, emal, eləcə də digər sektorların sürətlə inkişaf etdiyini sübuta yetirdi.
Dünyanın etibarlı enerji təminatçısı
Zəngin enerji ehtiyatları, alternativ ixrac marşrutları olan, neft-qaz gəlirlərinin idarə edilməsində şəffaflıq
göstəricisinə görə liderlər cərgəsində dayanan Azərbaycan həm də dünya miqyasında etibarlı enerji təminatçısı
kimi tanınır. Bu, Azərbaycanın sərhədlərindən kənarda da açıq etiraf olunur. Məsələn, ABŞ Atlantik Şurasının
nəzdindəki Avrasiya Energetika Mərkəzinin direktoru vəzifəsini icra edən Aleksandros Peterson bildirir ki,
Xəzər regionunda enerji istehsalçısı kimi Azərbaycan Avropa və Qərb üçün vacib ölkədir: "Özü də təkcə ona
görə yox ki, Azərbaycan böyük enerji ehtiyatlarına malikdir. Həm də onun üçün ki, Türkmənistan, Qazaxıstan
və Özbəkistan daxil olmaqla Xəzərin şərq sahilləri və Orta Asiyadakı enerji ehtiyatlarına açar rolunu oynayır.
Azərbaycan həmçinin Qərbə nefti Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri ilə nəql etdiyi, eləcə də Nabukko qaz kəməri
layihəsinin reallaşmasında ən perspektivli ölkə olduğu üçün əhəmiyyətlidir".
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Əslində, Azərbaycanın dünya bazarlarında mühüm və etibarlı enerji təchizatçısına çevrilməsi ABŞ-da ən
yüksək səviyyədə xüsusi olaraq vurğulanıb. Bakıda keçirilən on altıncı Beynəlxalq Xəzər neft-qaz sərgisi və
konfransı ilə bağlı Prezident İlham Əliyevə göndərdiyi məktubda ABŞ dövlət başçısı Barak Obama yazır:
"Azərbaycan beynəlxalq şirkətlərin iştirakı ilə enerji ehtiyatlarının işlənilməsinin sürətli tərəqqi və ən qabaqcıl
texnologiya ilə nəticələnməsinin nümunəsidir. 90-cı illərin ortalarında neft və qaz yataqlarının işlənilməsi üçün
beynəlxalq sərmayəçilərin Azərbaycana dəvət edilməsi, Şərq-Qərb enerji dəhlizinin, o cümlədən Bakı-TbilisiCeyhan neft və Cənubi Qafqaz qaz boru kəmərlərinin reallaşması Sizin xüsusi nailiyyətinizdir. Üç ölkənin
ərazisindən keçən, yüzlərlə kilometr məsafəni qət edən və bir çox beynəlxalq enerji şirkətini bir araya gətirən
həmin layihələr yorulmaz fəaliyyət və əməkdaşlıq sayəsində nəyə nail oluna biləcəyini əks etdirir. ABŞ bu
mühüm layihələri həyata keçirən Azərbaycan və digər iştirakçılarla tərəfdaş olmaqdan iftixar hissi keçirir".
Bütün bunlar Azərbaycanın ABŞ, Avropa və digər dünya dövlətləri üçün enerji təhlükəsizliyi sferasında
nə dərəcədə əhəmiyyətli rol oynadığını meydana qoyur. Sadalananlar fonunda isə Prezident İlham Əliyev
tərəfindən həyata keçirilən uğurlu xarici siyasət, o cümlədən enerji strategiyası ölkəmizin nəinki regionda, hətta
daha böyük coğrafi məkanda lider dövlət statusuna yiyələnməsinə və bu statusun daha da möhkəmlənməsinə
səbəb olmaqdadır. Digər tərəfdən, Azərbaycanın həm özünün nəhəng enerji ehtiyatları, həm də Mərkəzi
Asiyadan Avropa istiqamətində göndərilə biləcək karbohidrogen məhsullarının nəqlində mühüm tranzit rolu
oynaması dünya dövlətlərinin ölkəmizə diqqətinin daim yüksələn xətlə inkişaf etməsilə müşayiət olunmaqdadır.
Azərbaycanın enerji sferasında uğurlu siyasətinin daha bir göstəricisi isə onun bu sahədə təkcə Qərb yox,
Rusiya və İran kimi qonşu dövlətlərlə də yaxşı münasibətlər qura bilməsidir. Sonuncu iki dövlətlə Azərbaycanın
həm neft, həm də təbii qaz sahəsində uğurlu əməkdaşlığı mövcuddur və bu əməkdaşlığın miqyası günü-gündən
genişlənməkdədir.
Bütün bunlar bir daha onu göstərir ki, Prezident İlham Əliyevin ulu öndər Heydər Əliyev
tərəfindən əsası qoyulan neft strategiyasını uğurla davam etdirməsi milli iqtisadiyyatın inkişafına ciddi
təkan verməklə yanaşı, Azərbaycanı qlobal miqyasda əsas oyunçulardan birinə çevirmişdir. Elə bunun
nəticəsidir ki, nəinki Cənubi Qafqazda, hətta daha geniş coğrafiyanı əhatə edən bir regionda yeni enerji
layihələrinin reallaşdırılması üçün Azərbaycanın burada iştirakı və öz razılığını verməsi əsas şərtlərdən
biri hesab olunur. Bu da regionda Azərbaycanın lider statusunu gücləndirməklə yanaşı, dünya
arenasında mövqelərini də əhəmiyyətli dərəcədə möhkəmləndirir.
Rasim BAYRAMOV
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Azərbaycanın inkişaf fondu
İLHAM ƏLİYEV: "BU ŞƏFFAFLIQ BİZƏ İMKAN VERİR Kİ, NEFTDƏN GƏLƏN GƏLİRLƏR
İQTİSADİYYATIN VACİB SAHƏLƏRİNƏ SƏMƏRƏLİ ŞƏKİLDƏ YÖNƏLDİLSİN"
ŞƏFFAFLIQ VƏ İDARƏ OLUNMASI BAXIMINDAN AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT FONDU
BİRİNCİ YERDƏDİR

"ƏSRİN müqaviləsi"-nin imzalanmasından 15 ildən artıq bir vaxt keçdi. Bu, dünyanın 19 ölkəsinin 41
neft şirkəti ilə 30-dək sazişin imzalanması üçün yol açdı. Məhz bu müqavilələrdən sonra dünya dövlətlərinin
Azərbaycan iqtisadiyyatına marağı artdı, ölkəmizin beynəlxalq aləmdə mövqeyi möhkəmləndi.
Dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiya neft gəlirlərinin idarə edilməsi sahəsində ən yaxşı təcrübələrin
tətbiqinə də imkan açdı. Azərbaycana daxil olan böyük neft gəlirlərinin toplanması və məqsədyönlü şəkil-də
istifadəsini təmin etmək məqsədi ilə 1999-cu ildə Heydər Əliyevin Fərmanı ilə Dövlət Neft Fondu yaradıldı.
Prezident fərmanına əsasən, neft yataqlarının xarici şirkətlərlə birgə işlənməsindən əldə edilən mənfəət neftinin
satışından daxil olan valyuta vəsaitləri və digər gəlirlər (bonuslar, akr-hesabı ödənişlər, tranzit tarifləri üzrə
ödənişlər, icarə ödənişləri, Neft Fondunun vəsaitlərinin idarə edilməsindən əldə olunan gəlirlər) başlıca olaraq
Neft Fonduna toplanmağa başlanıldı.
Beləliklə, yarandığı vaxtdan keçən 10 il ərzində Neft Fondu üç mühüm vəzifəni yerinə yetirir. O, birincisi,
böyük həcmdə daxil olan xarici valyuta gəlirləri şəraitində ölkədə makroiqtisadi sabitliyin qorunmasını və
maliyyə-vergi intizamının təmin edilməsini, eyni zamanda neft gəlirlərindən asılılığın azaldılmasını və qeyrineft sektorunun inkişafını təmin edir. İkincisi isə neft və qazın bərpa edilməyən təbii ehtiyat olduğunu nəzərə
alaraq, onlardan əldə edilən gəlirin nəsillər arasında bərabər bölüşdürülməsi və gələcək nəsillər üçün ehtiyat
vəsaitinin toplanmasını həyata keçirir. Onun üçüncü vəzifəsi isə ölkəmizin sosial-iqtisadi tərəqqisi ilə əlaqədar
mühüm ümummilli layihələrin maliyyələşdirilməsidir.
FOND MÜHÜM STRATEJİ LAYİHƏLƏRİ MALİYYƏLƏŞDİRİR

DNF-nin vəsaiti hesabına ölkədə mühüm infrastruktur və sosialyönümlü layihələrin maliyyələşdirilməsi
həyata keçirilib və keçirilir. Belə ki, ARDNF tərəfindən qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-məişət
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı tədbirlərin maliyyələşdirilməsi nəticəsində əhalinin ən zərif təbəqəsi
sayılan qaçqın və məcburi köçkünlər üçün Dövlət Neft Fondundan 464 milyon manatdan çox vəsait
xərclənməklə, 54 yeni qəsəbə salınıb, 15 mindən çox ev tikilib. Onun 2009-cu il üzrə büdcəsindən bu məqsədlə
90 milyon manat xərclənəcək.
Fondun vəsaiti hesabına beynəlxalq əhəmiyyətli strateji infrastruktur layihələri də həyata keçirilir. BakıTbilisi-Qars yeni dəmir yolu layihəsi Azərbaycanın regionda siyasi nüfuzunun güclənməsinə təkan verməklə
bərabər, respublikamızın Qərbə doğru inteqrasiyasına, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə arasında siyasi və
iqtisadi münasibətlərin inkişafına şərait yaradacaq. Asiya ilə Avropanı birləşdirən nəqliyyat dəhlizinin
reallaşması üçün hələlik 30 milyon manat ayrılıb. Fonddan ayrılmış 521,5 milyon manat hesabına Oğuz-Qəbələ
zonasından Bakı şəhərinə su кəməri çəkilir və o, tezliklə istifadəyə veriləcək. Samur-Abşeron suvarma
sisteminin yenidən qurulması layihəsinin maliyyələşməsi üçün isə fonddan 326,9 milyon manat ayrılıb.
Bundan başqa, neftdən əldə edilən gəlirlər hesabına hazırda ölkənin kadr potensialının artırılması
istiqamətində də mühüm tədbirlər həyata keçirilir. Bu tədbirlərdən biri kimi, Prezident İlham Əliyev tərəfin-dən
təsdiq edilmiş "2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı"nın
reallaşması nəticəsində ölkəmizdə müasir tələblərə cavab verən kadr potensialının yaradılmasına, gənc nəslin
təhsil səviyyəsinin artırılmasına və beynəlxalq səviyyəyə çatdırılmasına şərait yaranıb. Proqramın, ilk növbədə
DNF-in vəsaiti hesabına maliyyələşdirilməsi "qara qızılın insan kapitalına çevrilməsi" ideyasının reallaşmasına
doğru atılmış strateji bir addımdır.
Onun maliyyələşdirilməsinə Neft Fondundan 5.5 milyon manat ayrılıb. Bundan başqa, fondun və-saiti
hesabına Azərbaycan üçün mühüm siyasi, iqtisadi və strateji əhəmiyyətə malik olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas
neft ixrac boru kəməri layihəsində Azərbaycan Respublikasının iştirak payının maliyyələşdirilməsi məqsədilə
297,8 milyon manat xərclənib. 90 milyon manat isə Azərbaycan İnvestisiya Şirkətinin nizamnamə kapitalının
formalaşdırılmasına, 87,6 milyon manat AÇG üzrə layihədə ARDNŞ-in iştirak payının tənzimlənməsinə
yönəldilib. Göründüyü kimi, DNF inkişaf fondu kimi çıxış edir. Layihələrin həyata keçirilməsində fonddan
dövlət büdcəsinə transfert edilən 9,03 milyard manat önəmli rol oynayır.
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DNF-in önəmli vəzifələrindən biri isə neft gəlirlərinin bir hissəsini gələcək nəsillərə saxlamaqdır. "Neft və
qaz gəlirlərinin uzun müddətli istifadəsi strategiyası" adlı sənəddə neft gəlirlərinin ən pik səviyyəyə çatdığı
illərdə 25 faizinin gələcək nəsillərə saxlanılması göstərilir.
Əgər neftin bir barrelinin qiyməti 90-100 dollar qalarsa, ölkəyə ümumilikdə təxminən 250 milyard dollar
daxil olacağı proqnozlaşdırılır. Dövlətin qəbul etdiyi strategiyaya görə, 250 milyard dolların 25 faizi, yəni 60
milyard dollar gələcək nəsillərə saxlanılacaq, qalan 190 milyard dollar isə infrastrukturun qurulmasına, təhsil,
səhiyyə, nəqliyyat, qeyri-neft sektorunun, regionların inkişafına və digər işlərə sərf olunmalıdır. Bu rəqəm
neftin qiymətindən asılı olaraq dəyişə də bilər. Önəmli olan vəsaitin bir his-səsinin gələcək nəsil üçün
saxlanmasıdır. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin, "Mənim məqsədim Neft Fondunu Azərbaycanın gələcək
nəsilləri üçün saxlamaqdır", ifadəsi bunu bir daha sübut edir.
DÜZGÜN İNVESTİSİYA STRATEGİYASI

Dünyada baş verən son maliyyə böhranı fondun seçdiyi investisiya strategiyasının da düzgün olduğunu
sübut etdi. Hazırda vəsaitlərin əhəmiyyətli hissəsini riskli alət sayılan səhmlərdə saxlayan investisiya fondları
böyük itkilərlə üzləşir. Dünyanın aparıcı ölkələrinin əsas səhm indeksləri 2008-ci ilin əvvəlindən indiyə kimi 35
-55 faiz dəyərini itirib. Dünyanın bir sıra dövlət fondlarından fərqli olaraq, ARDNF vəsaitlərinin əksəriyyəti
yüksək kredit reytinqi dövlət və dövlət agentliklərinin istiqrazlarına investisiya edilmişdir. Belə istiqrazlar isə
maliyyə böhranları vaxtı nəinki qiymətdən düşmür, əksinə daha da bahalaşır.
"Bunları nəzərə alsaq, demək olar ki, Fond özünü maliyyə böhranının risklərindən əvvəlcədən
sığortalamışdı. Dünya bazarında baş verən hazırkı vəziyyəti nəzərə alsaq, yaxın gələcəkdə Fondun ehtiyatlı
investisiya siyasətinə davam etməsi ən səmərəli seçim olacaq",- fondun icraçı direktoru Şahmar Mövsümov
mətbuata açıqlamasında deyib.
Qeyd edək ki, Neft Fondunun investisiya portfelinin məcmu dəyərinin 50 faizi ABŞ dolları, 40 faizi avro,
5 faizi İngiltərə funt sterlinqində ifadə olunan aktivlərə, digər 5 faizi isə dünya bazarlarındakı vəziyyətdən asılı
digər aktivlərdə yerləşdirilib.
AZƏRBAYCANIN TƏCRÜBƏSİ DİGƏR ÖLKƏLƏR ÜÇÜN NÜMUNƏDİR

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi DNF tərəfindən bir sıra layihələrin maliyyələşdirilməsinə böyük vəsait
ayrılır və onların xərclənməsi nəzarət tələb edir. Fonddan bildirildiyinə görə, bütün layihələr üzrə
sənədləşmələrin qanunvericiliyə uyğun aparılmasına nəzarət edilir.
Eyni zamanda layihələrin icrası barədə, ayrılan vəsait haqqında məlumat Neft Fondunun internet
səhifəsində yerləşdirilir, layihələrə ayrılan xərclər Neft Fondunun büdcəsinin xərc maddəsini təşkil etməklə,
parlamentin müzakirəsinə çıxarılan icmal büdcəsinin xərclərinə daxil edilir və həmçinin Fondun Müşahidə
Şurasında müzakirə olunur.
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də neftdən əldə olunan gəlirlərin şəffaf şəkildə saxlanıldığını və
səmərəli istifadə olunduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə, DNF dünyada şəffaflıq təcrübəsinə görə birincidir:
"Dünyada bir neçə ölkədə neft fondları vardır. Şəffaflıq və idarə olunması baxımından Azərbaycan Dövlət Neft
Fondu birinci yerdədir ("Linaburq-Meduel Şəffaflıq İndeksi" cədvəlində yüksək yer tutub).
Baxmayaraq ki, Azərbaycan Dövlət Neft Fondu cəmi on il bundan əvvəl yaradılıb. Bu şəffaflıq bizə
imkan verir ki, neftdən gələn gəlirlər iqtisadiyyatın vacib olan sahələrinə səmərəli şəkildə yönəldilsin, yeni
iqtisadi imkanlar yaradılsın, sosial məsələlər həll olunsun və iqtisadiyyatımız hərtərəfli inkişaf etsin".
Neft Fondu Mineral Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye Sahələrində Şəffaflıq Təşəbbüsünün
(MHŞT) Azərbaycanda tətbiqi prosesində fəal iştirak edir. Azərbaycan bu təşəbbüsə 2003-cü ildən qoşulub.
İqtisadçı Azər Mehtiyevin sözlərinə görə, bu kifayət qədər ciddi və beynəlxalq arenada ölkənin müsbət imicinin
formalaşmasına xidmət edən bir hadisədir. Azərbaycan böyük neft gəlirlərinə malik bir ölkə kimi belə gəlirlərin
şəffaflığının təmin edilməsində maraqlı olduğunu, buna çalışdığını və nail olduğunu bütün dünyaya nümayiş
etdirir. Bu həm beynəlxalq maliyyə qurumlan, həm do qərb biznes dairələri və investorlar üçün maraq doğuran
bir məsələdir. Azərbaycana investisiya qoyuluşuna təkan verir.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın MHŞT-nin dəyərləndirilməsi sahəsindəki təcrübəsinin öyrənil-məsinə
digər namizəd ölkələrin və onların vətəndaş cəmiyyətlərinin marağı artıb. 2007-ci ilin mayında Dövlət Neft
Fondu MHŞT-nin tətbiqinə görə "BMT-nin Dövlət Qulluğu Mükafatı" ilə təltif edilib. Deməli, Neft Fondu
düzgün yoldadır. O, nəinki dövlət büdcəsinin və milli valyutanın dar məqamda sabitləşdirilməsini təmin etmək,
gələcək nəsillər üçün yığım formalaşdırır. Yazı həm də öncül sahələrin inkişafını və sosial-iqtisadi baxımdan
mühüm əhəmiyyət kəsb edən layihələrin həyata keçiril-məsini təmin edir.
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Pünhan Əfəndiyev
Yazı Fondun fəaliyyəti barədə keçirilən jurnalistlər üçün "Ən yaxşı analitik məqalə" müsabiqəsinə
təqdim olunur
“Üç nöqtə”.-2009.-19 noyabr.-N.214.-S.11.
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“Yaradılan gündən şəffaflıq Neft Fondunun fəaliyyətinin
əsas prinsiplərindəndir”
Bu ilin dekabr ayında Dövlət Neft Fondunun (DNF) fəaliyyətinin 10 ili tamam olur. “525-ci qəzet”in
Fondun ötən on ildəki fəaliyyəti və gələcək planları ilə bağlı suallarını DNF-nin İcraçı direktoru Şahmar
Mövsümov cavablandırır.
– Məlum olduğu kimi, Dövlət Neft Fondu bu il özünün 10 illik yubileyini qeyd edəcək. Siz bu
müddət ərzində Fondun fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Sizcə, qarşıya qoyulan bütün tapşırıqları
yerinə yetirmək mümkün olubmu?
– On il ərzində beynəlxalq səviyyədə tanınmış təşkilata çevrilmiş Dövlət Neft Fondunun yaradılması
Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş milli neft strategiyasının uğurlu nəticəsidir. Neft ilə zəngin olan
ölkələrdə Neft Fondunun, suveren sərvət fondlarının və yaxud digər bu kimi qurumların təsis edilməsi bu
dövlətlərdə neft sərvətlərinin nəsillər arasında bərabər bölgüsünə, onların səmərəli və məqsədyönlü şəkildə idarə
edilməsinə şərait yaradır. Azərbaycanda neft ehtiyatlarının istismarının ilk illərində Dövlət Neft Fondunun
yaradılması ilə Fond özünün institusional cəhətdən inkişaf etməsi, peşəkar kadr potensialına malik olan bir
quruma çevrilməsi üçün hazırlıq dövrünü qazandı. Hazırda isə Neft Fondu institusional cəhətdən formalaşmaqla
bərabər ölkə daxilində və eləcə də beynəlxalq səviyyədə tanınmış və vəsaitlərin idarə edilməsi, şəffaflığın təmin
edilməsi baxımından digər dövlətlərə öz təcrübəsini bölüşdürməyə qadir olan bir quruma çevrilib. Yaradılan
gündən şəffaflıq Neft Fondunun fəaliyyətinin əsas prinsiplərindən olub. Hasilatın Pay Bölgüsü sazişlərinin
xarici şirkətlər ilə imzalanması və bu sazişlərin təsdiqi prosesinin ictimaiyyətə açıq şəkildə həyata keçirilməsi
neft sərvətlərinin idarə edilməsində şəffaflığın qurulması istiqamətində ilk addım oldu. Eyni zamanda xarici
investorlar üçün yaradılmış əlverişli şərait beynəlxalq standartların və şəffaf idarəetmə üsullarının tətbiqinin
əsasını təşkil edib. Hazırda Neft Fondu institusional cəhətdən və şəffaflığın təmin edilməsi baxımından inkişaf
edib, müasir standartlara cavab verən, beynəlxalq səviyyəli maliyyə təşkilatına çevrilib, Azərbaycanın
beynəlxalq arenada nüfuzunun artmasına xidmət edən nailiyyətlər qazanıb. Ötən il iqtisadi böhran səbəbindən
bir çox təşkilatlar üçün maliyyə cəhətdən ağır il oldu. Lakin ARDNF öz aktivlərini itirmədi, hətta bir qədər
artırmağa da nail oldu.
– Bir müddət öncə “Əsrin müqaviləsi”nin 15 illiyini qeyd etdik. Bu müqavilənin Neft Fondunun
fəaliyyətində hansı rolu olub?
– “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması həqiqətən böyük hadisə idi. Bu razılaşma ümummilli lider Heydər
Əliyevin Neft strategiyasının əsaslarından biri idi. Uzunmüddətli inkişaf proqramı olaraq həyata keçirilən neft
strategiyasının əsas məqsədini ölkənin daxili imkanlarının səfərbər olunması və zəngin neft ehtiyatlarından
Azərbaycan xalqının rifahı naminə səmərəli istifadə edilməsi təşkil edir. Milli Neft Strategiyasının əsasını xarici
sərmayənin və təcrübənin cəlb olunması, çoxvariantlı ixrac sisteminin yaradılması və əldə olunmuş gəlirlərin
səmərəli, şəffaf idarə edilməsi və istifadə olunması təşkil edir.
Həyat göstərdiyi kimi “Əsrin müqaviləsi” həqiqətən Azərbaycan üçün xüsusi imic yaradılması və
Azərbaycanın beynəlxalq və regional miqyasda nüfuzunun artmasına təkan verməklə yanaşı, ölkə
iqtisadiyyatının inkişafı üçün geniş imkanlar yaratdı. İndiyədək Dövlət Neft Fonduna “Əsrin müqaviləsi” də
daxil olmaqla, neft və qazın satışından $ 27 mlrd. vəsait daxil olub. Bu çox böyük həcmdə vəsaitdir, təkcə onu
qeyd etmək lazımdır ki, bir neçə il əvvəl Azərbaycanın ÜDM-i 20-25 milyard dollara bərabər idi. Bütün bu
vəsaitlər çox şəffaf şəkildə Neft Fonduna daxil olub və səmərəli şəkildə idarə edilib, Neft Fondunun hər il təsdiq
edilən büdcəsi çərçivəsində mühüm əhəmiyyət kəsb edən bir sıra layihələrin maliyyələşdirilməsinə yönəldilib,
bir hissəsi isə dövlət büdcəsinə transfer edilib.
– Hazırda ARDNF-nin aktivləri nə qədərdir və bu ilin sonunadək aktivlərin artımı üzrə proqnozlar
necədir?
– 2009-cu il yanvarın 1-nə ARDNF-nin aktivləri 11,2 milyard ABŞ dollarına bərabər olub. İlin sonunda
isə bu məbləğin 14 milyard ABŞ dollarından çox olması proqnozlaşdırılır.
– Dövlət Neft Fondunun vəsaitləri hesabına hansı layihələr gerçəkləşdirilir?
– Son illər prezidentin rəhbərliyi altında ölkənin həm iqtisadi, həm də siyasi həyatında bütün sferalarda
inkişaf müşahidə edilir. Bu nöqteyi-nəzərdən cənab Prezident Neft Fondunun vəsaitlərini ölkə üçün xüsusi
əhəmiyyət kəsb edən problemlərin həllinə yönəldir. Neft Fondunun vəsaiti hesabına maliyyələşdirilən ilk
layihələrdən biri Ermənistan-Azərbaycan-Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində öz doğma yurdlarından
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didərgin düşmüş qaçqın və məcburi köçkün ailələrinin məskunlaşdırılması və sosial-məişət vəziyyətinin
yaxşılaşdırılması üçün tədbirlərin həyata keçirilməsi olub. 2003-cü ildə cənab İlham Əliyev prezident seçkiləri
ərəfəsində qısa müddətdə çadır şəhərciklərinin tam ləğv ediləcəyinə söz vermiş və öz sözünü yerinə yetirib. 500
milyon manatdan artıq vəsait bu layihənin maliyyələşdirilməsinə yönəldilib. Prezidentin təşəbbüsü ilə həyata
keçirilən vacib regional layihələrdən biri Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun çəkilməsi layihəsidir ki, bu
dəmiryolu Avropa və Asiyanın birləşdirilməsinə kömək edəcək. Bu layihə də Neft Fondunun vəsaiti hesabına
maliyyələşdirilir. Bunlardan əlavə biz iki su layihəsinin maliyyələşdirilməsini həyata keçiririk. Bunlardan biri
Oğuz-Qəbələ ərazisindəki yeraltı su mənbələrinin işlənməsi nəticəsində Bakı şəhərinə suyun nəql olunmasını və
beləliklə də əhalinin mövcud su ehtiyacını təmin edəcək “Oğuz-Qəbələ zonasından Bakı şəhərinə su kəmərinin
çəkilməsi” layihəsi, digəri isə “Samur Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması” layihəsidir. 2008-ci
ildən etibarən Dövlət Neft Fondu tərəfindən prezidentin sərəncamının icrasına uyğun olaraq “2007-2015-ci
illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı”nın maliyyələşdirilməsinə başlanıb.
Bu proqram çərçivəsində cari ilin sonunadək xaricdə təhsil alan tələbələrin sayı 500 nəfərə yaxınlaşacaq.
– ARDNF-nin Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankı kimi beynəlxalq maliyyə təşkilatları ilə
əlaqələri var. Perspektivdə daha hansı təşkilatlarla əməkdaşlıq gözlənilir?
– Bizim bir çox maliyyə təşkilatları, o cümlədən Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankı ilə çox
işgüzar münasibətlərimiz var. Biz mütəmadi olaraq bu təşkilatların ölkədə səfərdə olan missiyaları ilə görüşür,
onlarla ölkədəki vəziyyət barədə fikir mübadilələri aparırıq. Bu təşkilatlar tərəfindən Neft Fondunun
Azərbaycan üçün əhəmiyyəti daim yüksək qiymətləndirilir. Neft Fondu Dünya Bankı ilə birgə “RAMP”
proqramını həyata keçirir ki, bu proqrama əsasən Fondun 100 milyon dollar həcmində vəsaiti Dünya Bankının
Xəzinədarlığının idarə edilməsinə verilib. Dünya Bankı bu vəsaitləri idarə etməklə yanaşı, bizə texniki dəstək
verir ki, buraya məsləhətləşmələr, treninqlər və hüquqi dəstək daxildir. Neft Fondunun aktivlərinin sürətlə
artdığı bir vaxtda vəsaitlərin idarə olunması sahəsində beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və ən qabaqcıl
metodların və texnologiyaların tətbiq edilməsi Fondun gündəliyində daim qalan məsələdir. Son illər ərzində bu
sahədə əhəmiyyətli irəliləyişlər olub. Məsələn, ABŞ-ın Ticarət və İnkişaf Agentliyi tərəfindən ayrılan qrantın
hesabına Neft Fondunun institusional quruculuğunun təkmilləşdirilməsi layihəsinin I və II fazaları həyata
keçirilib. Bu fazalar çərçivəsində Neft Fondunun uzunmüddətli məqsədlərini əks etdirən daha təkmil investisiya
siyasətinin hazırlanması, investisiya portfelinin idarə olunması sisteminin, gəlirliliyinin qiymətləndirilməsi
sisteminin və təkmilləşdirilmiş mühasibatlıq sisteminin qurulması və inteqrasiya edilməsi, Fondun struktur
bölmələri arasında beynəlxalq standartlara uyğun vəzifə bölgüsü və qarşılıqlı hesabat strukturunun qurulması ilə
bağlı işlər icra olunub. Bu yaxınlarda Dövlət Neft Fondu ilə ABŞ-ın Ticarət və İnkişaf Agentliyi arasında
Fondun institusional quruculuğunun təkmilləşdirilməsi layihəsinin III fazasının maliyyələşdirilməsi haqqında
qrant sazişi imzalanıb. Üçüncü faza risklərin idarə edilməsi sisteminin və Fondun mütəxəssislərinə treyninq
idarəetmə sisteminin qurulması üzrə məsləhətçi xidmətlərin göstərilməsini nəzərdə tutur.
Ülkər NƏBİYEVA

“525-ci qəzet”.-2009.-21 noyabr.-N.217.-S.13.
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Azərbaycanın inkişafına və tərəqqisinə xidmət edən Dövlət Neft Fondunun
yaranmasından 10 il keçir
Dekabrın 29-da 10 illik yubileyini qeyd edən və ötən dövrdə beynəlxalq səviyyədə tanınmış təşkilata
çevrilmiş Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun yaradılması ümummilli lider Heydər Əliyev
tərəfindən əsası qoyulmuş milli neft strategiyasının uğurlu nəticəsidir.
Uzunmüddətli inkişaf proqramı olaraq həyata keçirilən neft strategiyasının əsasını ölkənin daxili
imkanlarının səfərbər olunması və zəngin neft ehtiyatlarından Azərbaycan xalqının rifahı naminə
səmərəli istifadə prinsipi təşkil edir.
Əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş və hazırda Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla
davam etdirilən milli neft strategiyası xarici sərmayənin və təcrübənin cəlb olunmasını, çoxvariantlı ixrac
sisteminin yaradılmasını və əldə olunmuş gəlirlərin səmərəli, şəffaf idarə edilməsi və istifadə olunmasını
nəzərdə tutur.
Neft strategiyasının növbəti mərhələsində ölkənin neft yataqlarının xarici şirkətlər ilə birgə işlənməsindən
əldə edilən neft gəlirlərinin toplanaraq səmərəli idarə edilməsi, həmin vəsaitlərin öncül sahələrin inkişafına və
sosial-iqtisadi baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edən layihələrin həyata keçirilməsinə yönəldilməsi təşkil
edirdi. Bu məqsədlə 1999-cu ildə ulu öndər Heydər Əliyevin qərarı ilə Dövlət Neft Fondu yaradıldı.
Dövlət Neft Fondunun aktivlərinin qurum yeni yaradılan zaman 271 milyon ABŞ dollarına bərabər olan
həcmi 10 il sonra 15 milyard ABŞ dollarını keçmişdir.
“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun yaradılması haqqında” Azərbaycan Prezidentinin
fərmanının preambulasına daxil edilmiş “Ölkənin neft yataqlarının xarici şirkətlər ilə birgə işlənməsindən əldə
edilən mənfəət neftinin satışından daxil olan valyuta vəsaitlərinin və digər gəlirlərin toplanması və səmərəli
idarə edilməsi, həmin vəsaitlərin öncül sahələrin inkişafına və sosial-iqtisadi baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb
edən layihələrin həyata keçirilməsinə yönəldilməsini təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Neft Fondu yaradılsın” müddəalarında Fondun yaradılması məqsədləri aydın şəkildə ifadə olunur.
Hazırda Neft Fondu institusional cəhətdən formalaşmaqla bərabər, ölkə daxilində və eləcə də beynəlxalq
səviyyədə tanınmış və vəsaitlərin idarə edilməsi, şəffaflığın təmin olunması baxımından digər dövlətlərə öz
təcrübəsini bölüşməyə qadir olan bir quruma çevrilmişdir.
Yaradıldığı gündən şəffaflıq Dövlət Neft Fondunun fəaliyyətinin əsas prinsiplərindən biridir. Hasilatın
pay bölgüsü sazişlərinin xarici şirkətlər ilə imzalanması və bu sazişlərin açıq şəkildə həyata keçirilməsi neft
sərvətlərinin idarə edilməsində şəffaflığın qurulması istiqamətində ilk addım olmuşdur. Dünya sisteminə uğurlu
inteqrasiya neft gəlirlərinin idarə edilməsi sahəsində iqtisadiyyatda ən yaxşı təcrübənin tətbiqinə yol açmışdır.
Hazırda Dövlət Neft Fondu institusional cəhətdən və şəffaflığın təmin edilməsi baxımından inkişaf etmiş,
müasir standartlara cavab verən, beynəlxalq səviyyəli maliyyə təşkilatına çevrilmiş, Azərbaycanın dünyada
nüfuzunun artmasına xidmət edən nailiyyətlər qazanmışdır.
Dövlət Neft Fondunun Əsasnaməsinə uyğun olaraq, fondun vəsaiti ölkənin sosial-iqtisadi tərəqqisi
naminə ən mühüm ümummilli problemlərin həllinə və strateji əhəmiyyətli infrastruktur obyektlərinin inşa və
yenidən qurulmasında istifadə oluna bilər.
2001-2009-cu illərdə ölkədə neft sektoru ilə yanaşı, infrastruktur sahələrinin, habelə qeyri-neft sektorunun
inkişaf etdirilməsinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. Bu məqsədlə artan neft gəlirləri, o cümlədən Neft Fondunun
vəsaiti hesabına ölkədə mühüm infrastruktur və sosialyönümlü layihələrin maliyyələşdirilməsi təmin edilir.
2001-2008-ci illərdə Neft Fondunun ümumilikdə 7 milyard 12,7 milyon manat məbləğində vəsaiti ölkənin
sosial-iqtisadi tərəqqisi naminə ən mühüm ümummilli problemlərin həllinə və strateji əhəmiyyətli infrastruktur
obyektlərinin inşa və yenidən qurulması üzrə layihələrin maliyyələşdirilməsinə yönəldilmiş və dövlət büdcəsinə
transfert edilmişdir.
2001-2008-ci illərdə Neft Fondunun ən ağır şəraitdə yaşayan qaçqın və məcburi köçkünlərin sosialməskunlaşma məsələlərinin həlli ilə bağlı tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə 522,9 milyon manat məbləğində
vəsaiti istifadə olunmuşdur. Bu vəsaitlər hesabına qaçqın və məcburi köçkünlər üçün yeni yaşayış qəsəbələrinin
tikintisi işləri həyata keçirilmişdir. Azərbaycanın müxtəlif ərazilərində 32 qəsəbə, o cümlədən 1595 yaşayış evi,
sosial-məişət və digər obyektlər tikilərək, qaçqın və məcburi köçkünlərin istifadəsinə verilmişdir.
2002-2006-cı illərdə 297,8 milyon manat və ya 312,6 milyon ABŞ dolları məbləğində vəsait Heydər
Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas İxrac Boru Kəməri (BTC) layihəsində Azərbaycanın iştirak payının
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maliyyələşdirilməsinə yönəldilmişdir. Kəmər istifadəyə veriləndən sonra Azərbaycan dövləti üçün çoxvariantlı
ixrac strategiyasının həyata keçirilməsi imkanı yaranmış və eyni zamanda ölkənin tranzit potensialı bir neçə
dəfə artmışdır. 2008-ci ildə BTC kəmərinin fəaliyyəti üzrə Neft Fonduna 119,6 milyon ABŞ dolları və yaxud
97,3 milyon manat məbləğində divident ödənilmişdir.
2006-cı ildən başlayaraq neft gəlirlərinin bir hissəsi, eyni zamanda, su təchizatı ilə bağlı məsələlərin
həllinə yönəldilir və Dövlət Neft Fondunun maliyyələşdirdiyi layihələr sırasında Bakının su təchizatı ilə bağlı
problemlərinin əsaslı şəkildə həllini təmin edəcək Oğuz-Qəbələ zonasından paytaxta su kəmərinin çəkilməsi və
Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihələri mühüm yer tutur. Bu layihələrin reallaşması
neft strategiyasının məntiqi davamı kimi qəbul edilir.
2006-2008-ci illərdə Dövlət Neft Fondunun büdcəsi çərçivəsində bu layihəyə 427,5 milyon manat vəsait
yönəldilmişdir, 2009-cu ildə isə 120,0 milyon manatın yönəldilməsi nəzərdə tutulur. Layihənin əsas məqsədi
Oğuz-Qəbələ ərazisindəki yeraltı su mənbələrinin işlədilməsi nəticəsində Bakı şəhərinə saniyədə 5 kubmetr
həcmində suyun nəql olunması və beləliklə də əhalinin fasiləsiz olaraq yüksək keyfiyyətli su ilə təmin
edilməsidir.
2006-2008-ci illərdə Dövlət Neft Fondundan Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması
layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 234,5 milyon manat vəsait yönəldilmişdir. 2009-cu ildə Neft Fondundan bu
layihəyə 130,0 milyon manatın yönəldilməsi nəzərdə tutulur. Layihənin həyata keçirilməsi ilə Bakı və Sumqayıt
şəhərlərinin içməli və texniki su ilə təminatı 2 dəfə yaxşılaşacaq, bənddə quraşdırılacaq elektrik enerjisinin
istehsalından əmələ gələn illik mənfəət 2 milyon manat təşkil edəcəkdir. Sitalçay və Ceyranbatan nasos
stansiyalarının ləğv edilməsi nəticəsində əmələ gələn illik qənaət 13-15 milyon manata bərabər olacaqdır.
2007-ci ildən başlayaraq Dövlət Neft Fondundan 90 milyon manat Azərbaycan İnvestisiya Şirkətinin
nizamnamə kapitalının formalaşdırılmasına yönəldilmişdir. Şirkətin investisiya fəaliyyətinin məqsədini əsasən
ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sahələrində fəaliyyət göstərən səhmdar cəmiyyətlərin və digər kommersiya
təşkilatlarının nizamnamə kapitalındakı iştirak payını, o cümlədən səhmlərini almaqla müddətli investisiya
qoyuluşunun həyata keçirilməsi təşkil edir.
Bununla yanaşı, 2003-2008-ci illərdə Neft Fondundan dövlət büdcəsinə edilmiş transfertlərin ümumi
məbləği 5 milyard 350 milyon manat təşkil etmişdir. 2009-cu ildə dövlət büdcəsinə 4 milyard 915 milyon manat
transfert edilməsi proqnozlaşdırılır.
2007-ci ildə Neft Fondunun 87,6 milyon manat vəsaiti “Azəri”, “Çıraq” yataqlarının və “Günəşli”
yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi üzrə layihədə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Şirkətinin iştirak payının tənzimlənməsinə yönəldilmişdir.
2007-2008-ci illər ərzində Neft Fondunun 25,9 milyon manat vəsaiti isə Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir
yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsinə yönəldilmişdir. 2009-cu ildə bu layihəyə 30 milyon manat vəsaitin
yönəldilməsi nəzərdə tutulur. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti üzrə beynəlxalq layihənin həyata keçirilməsi və
Bosfor boğazında dəmir yolu tunelinin inşası, Trans-Avropa və Trans-Asiya dəmir yolu şəbəkələrinin
birləşdirilməsini, yük və sərnişinlərin birbaşa olaraq Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə ərazilərindən keçməklə
Avropa və Asiyaya çıxarılmasını təmin etməklə yanaşı, region ölkələrinin tranzit potensialının artmasına,
Avropaya inteqrasiya proseslərinin sürətlənməsinə, Avropa Qonşuluq Siyasəti çərçivəsində əməkdaşlığın daha
da inkişafına, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi və suverenliyinin möhkəmlənməsinə, ölkənin xarici iqtisadi
əlaqələrinin genişlənməsinə xidmət edəcəkdir.
2008-ci ildən başlayaraq Dövlət Neft Fondu tərəfindən 2,3 milyon manat məbləğində vəsait “2007-2015ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı”nın maliyyələşdirilməsinə
yönəldilmişdir. 2009-cu ildə bu proqramın maliyyələşdirilməsinə 10,0 milyon manat vəsaitin ayrılması nəzərdə
tutulur. Bu proqramın icrası sayəsində Azərbaycanda müasir tələblərə cavab verən kadr potensialının
yaradılmasına, gənc nəslin təhsillərinin artırılmasına və beynəlxalq səviyyəyə çatdırılmasına şərait yaranacaqdır.
Dövlət Neft Fondu Mineral Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye Sahələrində Şəffaflıq
Təşəbbüsünün (MHŞT) Azərbaycanda tətbiqi prosesində fəal iştirak edir.
2003-cü il iyunun 17-də Londonda keçirilmiş MHŞT üzrə 1-ci beynəlxalq konfransda Prezident İlham
Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan bu beynəlxalq təşəbbüsə qoşulduğunu bəyan etmişdir.
2007-ci il sentyabrın 27-də Norveçin paytaxtı Oslo şəhərində MHŞT üzrə Beynəlxalq İdarə Heyətinin 3cü iclasında Azərbaycana namizəd statusu verilmişdir.
2009-cu ilin fevralında Qətərin paytaxtı Doha şəhərində MHŞT üzrə növbəti beynəlxalq konfransda
Azərbaycanda mədən hasilatı ilə məşğul olan şirkətlərin hökumətə ödənişləri və hökumətin şirkətlərdən
daxilolmaları barədə məlumatların müntəzəm olaraq auditdən keçərək ictimaiyyətə açıqlandığı və dərc edildiyi,
Azərbaycanın MHŞT-yə qoşulan ölkələr tərəfindən MHŞT prinsip və meyarlarının tam tətbiq edildiyini
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təsdiqləyən qiymətləndirmə prosesindən keçən ilk ölkə olduğu nəzərə alınaraq və qiymətləndiricinin
Azərbaycanda MHŞT prosesinin qiymətləndirilməsinə dair hesabatına əsaslanaraq MHŞT üzrə Beynəlxalq
İdarə Heyəti Azərbaycanın MHŞT-nin tamhüquqlu üzv statusunu təsdiq etmişdir. Bununla da Azərbaycan
MHŞT-ni tətbiq edən və Norveç də daxil olmaqla namizəd statusuna malik 26 ölkədən tamhüquqlu üzv
statusunu almış ilk və yeganə ölkə olmuşdur.
MHŞT prinsip və meyarlarına tam cavab verən ölkə olması və MHŞT-nin tətbiqi sahəsində əldə etdiyi
nailiyyətlərə görə Azərbaycana “2009-cu il MHŞT mükafatı” təqdim edilmişdir.
Şəffaf fəaliyyətinin nəticəsi olaraq, 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu “Dövlət
xidmətində şəffaflığın, cavabdehliyin və məsuliyyətin artırılması” üzrə “BMT-nin Dövlət Qulluğu Mükafatı”na
(UN Public Service Award) da layiq görülmüşdür.
Dövlət Neft Fondu Şərqi Avropa və MDB ölkələrinin dövlət təşkilatları arasında “BMT-nin Dövlət
Qulluğu Mükafatı”na layiq görülən birinci dövlət qurumudur.
Yarandığı gündən Azərbaycanın inkişafına və tərəqqisinə xidmət edən Dövlət Neft Fondunun həm ölkə
daxilində, həm də beynəlxalq aləmdə qazandığı uğurlar bu qurumun hələ uzun illər xalqımıza sədaqətlə xidmət
edəcəyini deməyə əsas verir.
AzərTAc.

“Xalq qəzeti”.-2009.-30 dekabr.-N 291.-S.5.
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Neft Fondu Azərbaycanın gələcək sürətli inkişafının təminatçısıdır
Artıq fəaliyyətinin 11-ci ilinə qədəm qoymuş və fəaliyyət göstərdiyi müddətdə beynəlxalq səviyyədə
tanınan təşkilata çevrilmiş Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) diqqətəlayiq
nailiyyətləri ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş milli neft strategiyasının uğurlu
nəticəsidir.
Ulu öndərimizin dahiyanə uzaqgörənliklə işləyib hazırladığı və reallaşdırmağa başladığı, bu gün Prezident
İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilən neft strategiyasının əsası ölkənin daxili imkanlarının səfərbər olunması,
zəngin neft ehtiyatlarından Azərbaycan xalqının rifahı naminə səmərəli istifadə edilməsi prinsipindən ibarətdir.
Bu strategiya xarici sərmayənin cəlb olunmasını, təcrübənin tətbiqini, çoxvariantlı ixrac sisteminin
yaradılmasını, neft gəlirlərinin şəffaf idarə və istifadə edilməsini nəzərdə tutur.
Dövlət Neft Fondu 1999-cu ildə ulu öndər Heydər Əliyevin qərarı ilə yaradılmışdır. Ötən müddətdə
xalqımızın milli sərvəti olan neft gəlirlərinin idarə olunması sahəsində uğurlar qazanılmışdır. Qurumun yeni
yaradılan zaman 271 milyon ABŞ dollarına bərabər olan büdcəsi bu gün təqribən 15 milyard ABŞ dollarına
çatmışdır. Bu fakt ümummilli liderimizin adı ilə bağlı olan yeni neft strategiyasının Azərbaycanın gələcək
sürətli inkişafına hesablandığını bir daha təsdiq edir.
Fondun Əsasnaməsinə uyğun olaraq, 2001-2009-cu illərdə ölkədə neft sektoru ilə yanaşı, infrastruktur
sahələrinin, habelə qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. ARDNF-nin vəsaiti
hesabına mühüm infrastruktur və sosialyönümlü layihələrin maliyyələşdirilməsi təmin edilmişdir. 2001-2009-cu
illərdə ARDNF tərəfindən dövlət büdcəsinə transfert, mühüm sosial və infrastruktur layihələrinin
maliyyələşdirilməsinə 12 milyard 323 milyon 600 min manat vəsait yönəldilmişdir. Bu müddətdə neft
gəlirlərindən əldə olunan vəsaitin 10 milyard 265 milyon manatı dövlət büdcəsinə transfert edilmiş, qalan 2
milyard 58 milyon 600 min manat isə sosial və infrastruktur layihələrinin maliyyələşdirilməsinə, o cümlədən
612,9 milyon manat qaçqınların və məcburi köçkünlərin məskunlaşmasına, 297,9 milyon manat Bakı-TbilisiCeyhan əsas ixrac neft boru kəməri layihəsinə, 547,4 milyon manat Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəməri layihəsinə,
364,5 milyon manat Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulmasına, 48,1 milyon manat Bakı-TbilisiQars yeni dəmir yolu layihəsinə, 90 milyon manat Azərbaycan İnvestisiya Şirkətinin Nizamnamə kapitalının
formalaşdırılmasına, 87,6 milyon manat Azəri-Çıraq-Günəşli yataqlarının birgə işlənməsi üzrə layihədə
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin iştirak payının tənzimlənməsinə, 10,2 milyon manat “20072015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı”nın maliyyələşdirilməsinə
yönəldilmişdir.
2009-cu ildə bu istiqamətdə görülmüş işlər diqqəti xüsusi cəlb edir. Ötən il Neft Fondunun büdcə gəlirləri
8 milyard 176,7 milyon manat, büdcə xərcləri isə 5 milyard 294,5 milyon manat təşkil etmişdir. ARDNF-nin
neft və qaz sazişlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı gəlirləri 7 milyard 870,8 milyon manat, o cümlədən mənfəət
neftinin və qazın satışından 7 milyard 702,6 milyon manat, Heydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac
boru kəməri layihəsi üzrə dividendlərdən 156,8 milyon manat, tranzit gəlirləri 8,9 milyon manat, akrhesabı
ödənişlər 1,1 milyon manat, bonus ödənişləri 0,8 milyon manat və xarici sərmayəçilər tərəfindən təhvil verilmiş
aktivlərdən 0,6 milyon manat təşkil etmişdir. İl ərzində Neft Fondunun vəsaitlərinin idarə edilməsindən
götürülən gəlir 305,9 milyon manat, valyuta məzənnələrinin dəyişməsindən yaranan müsbət fərq ilə bağlı
büdcədənkənar gəlirlər 97,6 milyon manat olmuşdur.
Qurumun büdcəsinin icrası çərçivəsində 4 milyard 915 milyon manat vəsait dövlət büdcəsinə transfert
edilmişdir. İl ərzində qaçqın və məcburi köçkün ailələrinin məskunlaşdırılması və sosial-məişət şəraitinin
yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsinə 89,9 milyon manat, Samur-Abşeron suvarma sisteminin
yenidən qurulması və Oğuz-Qəbələ zonasından Bakı şəhərinə su kəmərinin çəkilişi layihələrinin
maliyyələşdirilməsinə isə müvafiq olaraq 130 və 120 milyon manat vəsait sərf edilmişdir.
Ötən il fondun vəsaitindən 22,1 milyon manat Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu layihəsinin
maliyyələşdirilməsinə yönəldilmişdir. Bundan əlavə, “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici
ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı”nın maliyyələşdirilməsinə 7,9 milyon manat vəsait ayrılmışdır. İl ərzində
Neft Fondunun idarə edilməsi ilə bağlı xərclər 9,6 milyon manat olmuşdur.
2010-cu il yanvarın 1-nə Neft Fondunun aktivləri 2009-cu ilin əvvəlinə (11 milyard 219,2 milyon ABŞ
dolları) nisbətən 32,8 faiz artaraq 11 milyard 966,5 milyon manata (14 milyard 900,4 milyon ABŞ dolları)
çatmışdır.
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Yaradıldığı gündən şəffaflıq Dövlət Neft Fondunun fəaliyyətinin əsas prinsiplərindən biri olmuşdur.
Xarici şirkətlərlə hasilatın pay bölgüsü sazişlərinin imzalanması və bu müqavilələrin açıq şəkildə həyata
keçirilməsi neft sərvətlərinin idarə edilməsində şəffaflığın qurulmasına doğru ilk addım olmuşdur. Fondun
dünya sisteminə uğurlu inteqrasiyası neft gəlirlərinin idarə edilməsi sahəsində iqtisadiyyatda ən yaxşı təcrübənin
tətbiqinə yol açmışdır.
Hazırda Dövlət Neft Fondu institusional cəhətdən və şəffaflığın təmin edilməsi baxımından inkişaf etmiş,
müasir standartlara cavab verən beynəlxalq səviyyəli maliyyə təşkilatına çevrilmiş, Azərbaycanın dünyada
nüfuzunun artmasına xidmət edən nailiyyətlər qazanmışdır.
Yaranmasından bəri Dövlət Neft Fondunun ən böyük uğurlarından biri Mineral Ehtiyatların Hasilatı ilə
Məşğul olan Sənaye Sahələrində Şəffaflıq Təşəbbüsünün (MHŞT) Azərbaycanda tətbiqi prosesində fəal iştirak
etməsi ilə bağlıdır. 2003-cü il iyunun 17-də Londonda keçirilmiş MHŞT üzrə 1-ci beynəlxalq konfransda
Azərbaycan bu beynəlxalq təşəbbüsə qoşulduğunu bəyan etmişdir. 2007-ci il sentyabrın 27-də Norveçin
paytaxtı Oslo şəhərində MHŞT üzrə Beynəlxalq İdarə Heyətinin 3-cü iclasında Azərbaycana namizəd statusu
verilmişdir. Ötən ilin fevralında Qətərin paytaxtı Doha şəhərində MHŞT üzrə növbəti beynəlxalq konfransda
MHŞT üzrə Beynəlxalq İdarə Heyəti Azərbaycanın MHŞT-nin tamhüquqlu üzv statusunu təsdiq etmişdir.
Azərbaycan MHŞT-ni tətbiq edən və Norveç də daxil olmaqla namizəd statusuna malik 26 ölkədən tamhüquqlu
üzv statusunu almış ilk ölkə olmuşdur. MHŞT prinsip və meyarlarına tam cavab verən ölkə olmasına və bu
beynəlxalq təşəbbüsün tətbiqi sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlərə görə Azərbaycana “2009-cu il MHŞT
mükafatı” təqdim edilmişdir.
Şəffaf fəaliyyətinin nəticəsi olaraq, 2007-ci ildə ARDNF “Dövlət xidmətində şəffaflığın, cavabdehliyin və
məsuliyyətin artırılması” üzrə “BMT-nin Dövlət Qulluğu Mükafatı”na da layiq görülmüşdür. ARDNF Şərqi
Avropa və MDB ölkələrinin dövlət təşkilatları arasında bu mükafatı alan birinci dövlət qurumudur.
ARDNF-nin istər neft gəlirlərinin ölkənin ümummilli problemlərinin həllində, strateji əhəmiyyətli
infrastruktur obyektlərinin inşasında və yenidən qurulmasında istifadə olunması, istərsə də idarə edilməsində
şəffaflığın təmin edilməsi istiqamətində qazandığı böyük uğurlara dünyanın digər neft ölkələrində fəaliyyət
göstərən analoji qurumlar, sözün əsl mənasında, həsəd apara bilərlər. Yarandığı gündən Azərbaycanın inkişafına
və tərəqqisinə xidmət edən Dövlət Neft Fondunun həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq aləmdə qazandığı
uğurlar bu qurumun hələ uzun illər xalqımıza sədaqətlə xidmət edəcəyini deməyə bir daha əsas verir.
Əhməd MƏMMƏDOV

“Xalq qəzeti”.-2010.-14 fevral.-N 35.-S.2.
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Şahmar Mövsümov: «Valyuta ehtiyatlarının idarə edilməsini yüksək səviyyədə
yerinə yetirməyə qadirik»
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) icraçı direktoru Şahmar Mövsümov
APA-Ekonomist» analitik jurnalına müsahibə verib.
Müsahibəni ixtisarla təqdim edirik.
- ARDNF-in yaradılmasından 10 il ötdü. Ötən müddətdə fondun fəaliyyətini necə
qiymətləndirirsiniz?
- Bu illər ərzində Neft Fondu bir çox şeylərə nail olub. ARDNF hazırda nəinki Azərbaycanda, hətta
xaricdə də şəffaf və effektiv maliyyə korporasiyası kimi tanınan bir təşkilatdır. Fond əməliyyatlarının
şəffaflığına, informasiya idarəetməsinə və açıqlığına görə ən yaxşı nümunələrdən biri sayılır. Təəccüblü deyil
ki, Azərbaycan Neft Fondu Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsünün reallaşmasında lider sayılır. Hətta bu
məsələdə Azərbaycan bütün dünyada qlobal liderdir. Bu gün biz bu Təşəbbüsün bütün tələblərini tam yerinə
yetirən yeganə ölkəyik və digər 30 namizəddən fərqli olaraq, onun tamhüquqlu üzvüyük.
- ARDNF-in ötən müddətdəki fəaliyyətini təhlil edərkən onun hazırkı formada – bir tərəfdən
gələcək nəsillər üçün vəsait toplayan, digər tərəfdənsə bir sıra büdcə layihələrini maliyyələşdirən fond
kimi yaradılmasını nə dərəcədə doğru sayırsınız?
- Məlum olduğu kimi, Azərbaycanda Neft Fondunun yaradılmasının əsas məqsədlərindən biri neft
müqavilələrinin reallaşması çərçivəsində neft və qaz satışından alınan gəlirlərin toplanmasıdır. Hazırda bu
məqsəd uğurla həyata keçirilir və Fondun aktivləri ildən-ilə artır. Aprelin 1-nə olan məlumata əsasən, Fondun
aktivləri 16,2 mlrd. dollar təşkil edib. ARDNF-in yaradılmasının digər məqsədi ölkənin sosial və iqtisadi
tələblərini nəzərə alaraq Fondun vəsaitlərinin hazırkı nəslin ehtiyaclarının ödənilməsinə sərf edilməsidir. Bu
məqsəd də uğurla həyata keçirilir. ARDNF-in nizamnaməsinə əsasən, onun vəsaitləri ölkənin sosial-iqtisadi
inkişafı məqsədilə, ümummilli tapşırıqların həlli, strateji əhəmiyyətli infrastruktur obyektlərinin yaradılması və
bərpası üçün istifadə edilir.
- Fondun investisiya strategiyasını nə dərəcədə optimal saymaq olar?
- Neft Fondu uzun müddət ərzində konservativ investisiya siyasəti həyata keçirib. ARDNF-in aktivləri
investisiya kredit reytinqi ilə dövlət və korporativ qiymətli kağızlara sərmayə qoyulur. Bu strategiya qlobal
böhran dövründə özünü doğrultdu və bir çox məşhur investisiya şirkətlərindən fərqli olaraq, Neft Fondu ili
mənfəətlə başa vurdu.
- Fondun səhm portfelində iri xarici şirkətlərin səhmlərinin peyda olması realdırmı?
- Yaxın vaxtlara qədər Neft Fondunun portfeli əsasən konservativ investisiya aktivlərindən –
depozitlərdən, dövlət və korporativ istiqrazlardan ibarət idi. Hazırda Neft Fondu beynəlxalq maliyyə bazarındakı
canlanmanı nəzərə alaraq daha riskli və mənfəətli sahələrə, o cümlədən şirkətlərin səhmlərinə investisiya
qoymaqla portfelin diversifikasiyası variantlarını nəzərdən keçirir.
- Xarici valyuta konyunkturası Fondun valyutalar üzrə aktivlərinin strukturunda dəyişikliyə səbəb
ola bilərmi, yoxsa bu gün üçün o daha optimaldır?
- Bazardakı qısamüddətli və ya ortamüddətli konyunkturadan asılı olaraq strateji valyuta
kompozisiyasının kardinal dəyişikliyi yanlış yanaşmadır. Neft Fondunun investisiya portfelinin valyuta səbəti
müəyyən edilərkən vəsaitlərin əsas dünya valyutaları arasında balanslaşdırılmış şəkildə yerləşdirilməsi haqda
strateji qərar qəbul olunmuşdu. Hazırda sözügedən valyuta kompozisiyasının kardinal dəyişikliyi məsələsinə
baxılmır.
- Fondun sənaye sahəsinin daxili investoruna çevrilməsi mümkündürmü?
- Müvafiq normativ aktlara əsasən, ARDNF-in aktivləri ölkənin daxilində investisiya kimi istifadə oluna
bilməz. Əslində Fondun yaradılmasının səbəblərindən biri sterilizasiya, dövlətin neft gəlirlərinin bir hissəsinin
xarici maliyyə bazarlarına yönəldilməsi və bununla da ölkə iqtisadiyyatının pulla ifrat yüklənməsinin qarşısını
almaq olub.
- Fondun xarici maliyyə bazarında yalnız minoritar, passiv investor kimi iştirak etməsi
strategiyasını diqtə edən nədir?
- Bu mənada Neft Fondunun strategiyası dünya maliyyə bazarında fəaliyyət göstərən əksər investisiya
fondlarının yanaşmasını əks etdirir. Məsələ bundadır ki, hətta bir iri şirkətə əhəmiyyətli investisiya qoyulması
və onun nəhəng səhm paketi daşıyıcısına çevrilməsi istər şirkətin nəzarət və qiymətləndirilməsi sahəsində,
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istərsə də qərarların qəbulu sahəsində səlahiyyət və məsuliyyətin yeni səviyyəsini nəzərdə tutur. Bütün bunlar
əhəmiyyətli dərəcədə kadr və infrastruktur ehtiyatları tələb edir. Fondun isə hazırda belə bir ehtiyatları yoxdur.
- Fond, məsələn, «Qızıl müqaviləsi»nin reallaşmasından gələn gəlirləri idarə etməyə hazırdırmı?
- Fəaliyyət göstərdiyi 10 il ərzində Fond valyuta ehtiyatlarının idarə olunması sahəsində böyük təcrübə
toplayıb. Fondda beynəlxalq maliyyə bazarlarında valyuta portfellərini idarə etməyə qadir olan peşəkarlar
komandası yaradılıb. Bununla əlaqədar olaraq neft və ya qızıl satışından gəlməsindən asılı olmayaraq, Fond
valyuta ehtiyatlarının idarə edilməsini yüksək səviyyədə yerinə yetirməyə qadirdir.
- Azərbaycan Neft Fondunu yaxın 3, 5, 10 il ərzində necə görürsünüz?
- Bir neçə ildən sonra Neft Fondunun malik olduğu valyuta ehtiyatları bir neçə dəfə artacaq. Bu isə xarici
aktivlərdə vəsait yerləşdirməklə Fondun investisiya fəaliyyətinin genişləndirilməsinin əsas amildir. Proqnozlara
əsasən, 3, 5, 10 ildən sonra Fondun aktivləri müvafiq olaraq 30, 50 və 100 mlrd. dollar olacaq. Bunun
nəticəsində ARDNF-in vəsaitlərinin idarə edilməsindən gələn gəlirlərin həcmi də artacaq və beləliklə, Fond
dövləti stabil illik daxilolmalarla təmin edən yüksək gəlirli təşkilata çevriləcək.

“İki sahil”.-2010.-20 may.-N.88.-S.6.
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Dövlət Neft Fondu neft-qaz layihələrində pay alacaq
ARDNF-nin aktivləri $22 milyard 766 milyona çatıb
Azərbaycan Dövlət Neft Fondu (ARDNF) Xəzərdəki perspektiv strukturların işlənməsi ilə bağlı
bağlanmış neft-qaz müqavilələrində iştirak payı almağa hazırlaşır.
ARDNF-nin icraçı direktoru Şahmar Mövsümov dünən keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, Neft
Fondunun ARDNŞ ilə birlikdə Xəzər dənizindəki neft layihələrində "müəyyən iştirak payı alması məsələsi
hazırda müzakirə olunur". Qeyd edək ki, bu, 2011-ci ildə ARDNF-in vəsaitinin istifadə edilməsinin əsas
istiqamətlərində də nəzərdə tutulub. Azərbaycan prezidentinin imzaladığı sərəncama əsasən, Neft Fondunun
valyuta vəsaitlərinin 600 milyon dollarından artıq olmayan hissəsi Xəzərdəki mədən hasilatı sənayesindən
gəlirlərin alınmasına imkan yaradan, özü və ya əsas təsisçisi uzunmüddətli investisiya reytinqinə malik olan
emitent tərəfindən buraxılan qiymətli kağızlara investisiya edilə bilər.
Hər bir manat nəzarət altındadır
Mətbuat konfransında Şahmar Mövsümov Mətbuatda Neft Fondunun fəaliyyətində qeyri-şəffaflığın
olması və ya onun fəaliyyətinə nəzarətin zəif olması ilə bağlı səslənən fikirləri əsassız adlandırıb. Neft
Fondunun vəsaiti ilə həyata keçirilən layihələr üzrə nəzarət funksiyaları mövcuddur və "Fondda olan hər bir
xərc mövcud qanunvericiliyə uyğun aparılır",-deyə ARDNF-nin icraçı direktoru bildirib.
Onun sözlərinə görə, ARDNF vəsaitlərinin Dövlət Xəzinədarlığından kənar aparılması və ya Hesablama
Palatasının onun fəaliyyətinə nəzarət etmək imkanının olmaması barədə deyilənlər də həqiqətə uyğun deyil:
"Neft Fondundan xərclənən hər bir manat dövlət xəzinədarlığı vasitəsilə həyata keçirilir və orda, əlbəttə ki,
dövlət xəzinədarlığının nəzarəti mövcuddur. O ki qaldı Hesablama Palatasına, bildiyiniz kimi, palata dövlətin ali
maliyyə orqanıdır və onun istənilən dövlət xərclərinə nəzarət həyata keçirmək hüququ var və o hüquqdan da
istifadə edir".
İcraçı direktor bildirib ki, ötən il Neft Fondu Hesablama Palatasının auditindən keçib və bu zaman heç
bir nöqsan aşkar edilməyib ("APA-Economics").
BTQ bahalaşıb
Bakı-Tiflis-Qars (BTQ) dəmir yolunun tikintisinə toxunan Şahmar Mövsümov bu layihənin
bahalaşdığını deyib. Hazırda kreditin məbləğinin və bununla bağlı olaraq yeni şərtlərin, faiz dərəcələrinin
artması məsələsi artıq gündəlikdədir.
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan hökuməti sözügedən layihə çərçivəsində ARDNF vəsaitləri hesabına
Gürcüstana kredit xətti ayırıb. Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov bildirib ki, dəmir yolunun tikintisində vəsait
artımı, eyni zamanda, Azərbaycanın verdiyi kreditin faizinin artırılmasını nəzərdə tutur ki, bu barədə artıq
Gürcüstan tərəfi ilə razılıq əldə edilib...
Böhran yan keçməyib
Mətbuat konfransında bildirilib ki, ARDNF vəsaitlərinin 53,41%-i ABŞ dolları, 41,43%-i avro, 5,16%-i
isə ingilis funtunda yerləşdirilib. Ötən ildə Fondun vəsaitlərinin idarə olunması ilə bağlı konservativ siyasətin
aparıldığını deyən Şahmar Mövsümovun sözlərinə görə, ARDNF-nin aktivlərinin 99%-i sabit gəlirli qiymətli
kağızlarda yerləşdirilib. Bunlar əsasən, agentliklər, beynəlxalq təşkilatlar, suveren istiqrazlar, maliyyə və
korporativ istiqrazlar təşkil edir. Neft Fondunun investisiya portfelindəki istiqrazların 93%-i "A", "AA" və
"AAA" reytinqlidir.
Maliyyə böhranı və bütün dünyada faiz dərəcələrinin aşağı düşməsi özünü Neft Fondunun gəlirliliyində
də göstərib. "Stimullaşdırıcı monetar siyasətin nəticəsi kimi bütün maliyyə bazarlarında faiz dərəcələrinin
kəskin aşağı düşməsi müşahidə olunur və sözsüz ki, bu, ARDNF-nin fəaliyyətində də faiz dərəcələrinin aşağı
düşməsinə səbəb olub. Nəticədə 2010-cu ildə Neft Fondunun vəsaitlərinin gəlirliliyi 1% təşkil edib",-deyə
Fondun icraçı direktoru qeyd edib.

169

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Yeri gəlmişkən, 2006-cı ildə bu rəqəm 4,2%, 2007-də 4,5%, 2008-də 3,8%, 2009-cu ildə isə 3,3% olub.
Ümumilikdə son 5 ildə Neft Fondunun orta gəlirlilik dərəcəsi 3,4% təşkil edir.
Fondun yeni strategiyası olacaq
Şahmar Mövsümovun sözlərinə görə, ARDNF-nin yeni investisiya strategiyasının layihəsi hazırlanır.
Yeni strategiya çərçivəsində daha diversifikasiyalaşmış investisiya siyasəti, o cümlədən yeni investisiya
alətlərinin tətbiqi nəzərdə tutulur. İcraçı direktorun sözlərinə görə, Neft Fondunun vəsaitləri artdıqca, onun
risqlərə dözümlülüyü də artır: "Biz də bundan istifadə edərək daha yüksək risqli və eyni zamanda daha yüksək
gəlirli investisiya alətlərindən istifadə etmək niyyətindəyik. Söhbət səhmlərdən, daşınmaz əmlakdan və s.-dən
gedir".
Qaz gəliri hələ azdır
ARDNF-nin ötən il əldə etdiyi gəlirlərin böyük hissəsi neft layihələrinin payına düşüb. Neft-qazdan
əldə edilən 12 milyard 761,1 milyon manatın yalnız 2,1%-ni və ya 268,2 milyon manatını "Şahdəniz" qaz yatağı
üzrə daxil olan gəlirlər təşkil edib. 2008-ci ilin aprelindən etibarən Türkiyəyə satılan qazın qiymətinin
dəyişdirilməsi ilə əlaqədar olaraq Türkiyənin "Botaş" şirkətinin əlavə 1 milyard 351 milyon dollar ödəməsi
nəzərdə tutulub ki, bu məbləğin 700 milyonu artıq ödənilib.
Şahmar Mövsümovun sözlərinə görə, bundan Azərbaycan dövlətinə və Dövlət Neft Fonduna ödənilmiş
vəsait 138 milyon dollar olub: "Vəsaitin tam ödənilməsi mart ayının sonunadək başa çatacaq və Azərbaycan
hökuməti indiyədək ödəniləndən əlavə olaraq 163 milyon dollar vəsait əldə edəcək".
***
Xatırladaq ki, ARDNF-nin 2010-cu ildə büdcə gəlirləri 13 milyard 088,5 milyon manat, büdcə xərcləri
isə 6 milyard 386,5 milyon manat təşkil edib. Büdcənin gəlir hissəsi 144,9%, məxaric hissəsi isə 99,4% icra
olunub.
Ötən il ərzində ARDNF-in neft-qaz sazişlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı gəlirləri 12 milyard 932,6
milyon manat, o cümlədən mənfəət nefti və qazın satışından 12 milyard 761,1 milyon manat, Bakı-Ceyhan boru
kəməri layihəsi üzrə dividendlərdən 158,7 milyon manat, tranzit gəlirləri 8,3 milyon manat, akr hesabı ödənişlər
1,2 milyon manat, xarici sərmayəçilər tərəfindən təhvil verilmiş aktivlərdən 1,7 milyon manat, bonus ödənişləri
1,6 milyon manat təşkil edib. Ötən il Fondun vəsaitlərinin idarə olunmasından əldə olunan gəlir 155,9 milyon
manata bərabər olub.
Hesabat dövründə ARDNF 5 milyard 915 milyon manatı dövlət büdcəsinə transfer edib. Bundan başqa,
Fondun xərclər strukturunda qaçqın və məcburi köçkün ailələrinin məskunlaşdırılması və sosial-məişət
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsinə 104,9 milyon manat, Samur-Abşeron
suvarma sisteminin yenidən qurulması və Oğuz-Qəbələ zonasından Bakı şəhərinə su kəmərinin çəkilişi
layihələrinin maliyyələşdirilməsi məqsədilə isə müvafiq olaraq 131,0 milyon manat və 199,6 milyon manat,
"2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı"nın
maliyyələşdirilməsinə 9,6 milyon manat, Bakı-Tiflis-Qars yeni dəmir yolu layihəsinə 12,4 milyon manat
yönəldilib.
Ötən il ərzində ARDNF-nin idarə edilməsi ilə bağlı xərcləri 14 milyon manat olub.
Valyuta məzənnələrinin dəyişməsindən yaranan fərq ilə bağlı Fondun büdcədənkənar xərcləri 502,7
milyon manat təşkil edib. 2011-ci il yanvar ayının 1-nə ARDNF-nin aktivləri ötən ilin əvvəlinə nisbətən 52,8%
artaraq 22 766,8 milyon dollara çatıb.
A. Həmid
“Ekspress”.-2011.-28 yanvar.-N.16.-S.7.
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Neft Fondunun qarşısında qoyulan məqsədlər strateji xarakter daşıyır
Dövlət Neft Fondunun icraçı direktoru Şahmar Mövsümovun www.yap.org.az saytına müsahibəsi
- Şahmar müəllim, 2011-ci ilin birinci yarısında Dövlət Neft Fondunun gəlirləri haqqında
məlumat verməyinizi xahiş edirik. Ümumiyyətlə, dünya neft bazarında qiymətlərin yüksək artımı
Fondun aktivlərinə hansı dərəcədə təsir göstərməkdədir?
- 2011-ci ilin 6 ayı ərzində Dövlət Neft Fondunun gəlirləri 7 925,3 mln. manat və yaxud 10 002,8
mln. ABŞ dolları təşkil etmişdir. Gəlirlərin 96%-ni və yaxud 7 611,2 mln. manatını (9 607,3 mln. ABŞ
dollarını) karbohidrogen ehtiyatlarının satışından əldə edilən gəlirlər təşkil etmişdir.
Hazırda Fondun aktivlərinin həcmi artmaqdadır. Dövlət Neft Fondunun aktivlərinin həcminin artması
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin banisi olduğu milli neft strategiyasının real bəhrəsidir.
Möhtəşəm neft strategiyasının uğurla reallaşması ilə əlaqədar olaraq ölkənin karbohidrogen ehtiyatlarının
istismarı və ixracı daha da genişlənmişdir. Dünya neft bazarlarında xam neftin qiymətlərinin yüksək səviyyədə
qalması ilə əlaqədar Fondun aktivlərinin artmasına şərait yaranmışdır ki, bunun da nəticəsi olaraq Neft
Fondunun aktivləri ilin əvvəlində 22,8 milyard ABŞ dolları səviyyəsindən 6 ay ərzində 7,6 milyard ABŞ dolları
məbləğində artaraq ilk dəfə olaraq 01 iyul 2011-ci il tarixinə 30,4 milyard ABŞ dollarına çatmışdır.
Azərbaycanın valyuta potensialının artması dövlətin iqtisadi qüdrətinin güclənməsinə, eləcə də ölkənin bütün
sahələrində inkişafın, sosial-iqtisadi tərəqqinin sürətlənməsinə təkan verən mühüm amil kimi
dəyərləndirilməlidir.
- Məlum olduğu kimi may ayında 2011-ci ilin dövlət büdcəsinə əlavə və dəyişikliklər edildi. Dövlət
Neft Fondundan büdcəyə yönəldilən transfertlər əlavə olaraq hansı investisiya və infrastruktur
layihələrinin maliyyələşdirilməsi üçün nəzərdə tutulub?
- 2011-ci il ərzində xam neftin qiymətlərinin yüksək səviyyədə qalması ilə əlaqədar olaraq dövlət
büdcəsinin, eləcə də Neft Fondunun gəlirlərinin artmasına şərait yaranmışdır. Bununla əlaqədar 2011-ci il üçün
dövlət büdcəsində, eləcə də Dövlət Neft Fondunun büdcəsində dəyişiklik edilərək xam neftin bazis qiyməti 60
ABŞ dollarından 80 ABŞ dollarına qədər və müvafiq olaraq Neft Fondunun gəlirlərinin həcmi 9 132, 9 mln.
manatdan 12 796,2 mln. manata qədər artırılmışdır. Eyni zamanda dövlət büdcəsində edilmiş dəyişiklik
çərçivəsində Neft Fondundan dövlət büdcəsinə transfertin həcmi 6 480, 0 mln. manatdan 9 203, 2 mln. manata
qədər artırıldığından, Fondun büdcə xərclərində müvafiq dəyişikliklər edilmişdir. 2011-ci il dövlət büdcəsi
haqqında Qanuna əsasən Neft Fondundan dövlət büdcəsinə transfert dövlət büdcəsinin gəlirlərinə daxil edilir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin bəyan etdiyi və uğurla reallaşdırdığı iqtisadi kursa
uyğun olaraq, bu gəlirlər hesabına dövlət büdcəsinin xərcləri, o cümlədən dövlət investisiya proqramına daxil
edilən investisiya və infrastruktur layihələri maliyyələşdirilir.
- Fondun investisiya strategiyasına dəyişikliklərin edilməsi planlaşdırılırmı?
- Dövlət Neft Fondu dünya maliyyə bazarlarında olan müasir vəziyyəti əks etdirən konservativ
investisiya strategiyasını həyata keçirir. Vəsaitlərinin böyük hissəsi yüksək reytinqli, likvidliyi yüksək olan
qiymətli kağızlara investisiya olunub. Bu strategiya qlobal maliyyə böhranı zamanı özünü doğrultmuş və bir çox
tanınmış suveren fondlardan fərqli olaraq ARDNF ən böhranlı 2008-ci ili gəlirlə bitirməyə nail olmuşdur. Lakin
hazırda maliyyə bazarlarında baş verən dəyişiklikləri nəzərə alaraq və daha riskli və mənfəətli alətlərə, o
cümlədən şirkətlərin səhmlərinə, daşınmaz əmlaka investisiya etmək məqsədilə ARDNF investisiya portfelinin
diversifikasiyası üzrə təkliflərin hazırlanmasının son mərhələsindədir. Ümid edirik ki, ARDNF-nin yeni
diversifikasiya olunmuş investisiya strategiyası artıq bu il təsdiq ediləcək. Aktivlərinin səhmlərə yatırılması isə
bu təkliflərin qəbul edilməsindən sonra mümkün olacaq.
- Sizcə, DNF-nin vəsaitlərinin böyük bir hissəsinin gələcək nəsillərə saxlanılması ilə bağlı
strategiyası hansı mühüm perspektivlərə yol açır?
- Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin qərarı ilə 1999-cu ildə təsis edilmiş Dövlət
Neft Fondunun yaradılması fəlsəfəsinin əsasını Azərbaycan xalqına məxsus neft sərvətlərinin nəsillər arasında
ədalətli bölüşdürülməsinin təmin edilməsi təşkil edir.
Neft Fondunun qarşısında qoyulan əsas məqsədlərdən biri neft gəlirlərinin gələcək nəsillər üçün
toplanaraq artırılması, digəri isə bu gəlirlərdən ölkəmizin cari sosial ehtiyaclarını, iqtisadi tərəqqi və inkişaf
tələblərini nəzərə almaqla, bugünki nəsillər üçün istifadə edilməsidir.
Yuxarıda qeyd edilən məqsədlərin icrası çərçivəsində Neft Fondunun vəsaitinin toplanması və
artırılması istiqamətində mühün nailiyyətlər əldə edilmişdir. Belə ki, 2001-2011-ci illər ərzində Neft Fonduna
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ümumilikdə 56,5 milyard ABŞ dolları daxil olmuşdur ki, bu vəsaitin 30,4 milyard ABŞ dolları və yaxud 53,8
faizi yığıma yönəldilmişdir və 2001-ci ildə 491,5 milyon ABŞ dolları səviyyəsində olan Neft Fondunun vəsaiti
10 il ərzində 62 dəfə artaraq 30,4 milyard ABŞ dollarına çatmışdır.
Qarşıdakı perspektivlər onu deməyə əsas verir ki, Neft Fondunun vəsaiti ildən-ilə daha da artacaqdır.
Bununla da Azərbaycanda yaşayan və gələcəkdə yaşayacaq bütün nəsillər Azərbaycanın zəngin neft
sərvətlərindən istifadə etmək imkanı əldə edirlər.
- Mineral Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye Sahələrində Şəffaflıq Təşəbbüsü (MHŞT)
üzrə beynəlxalq tədbirlərdə Azərbaycanın mövqeyi yüksək dəyərləndirilir. Respublikamızın tətbiq etdiyi
təcrübə hazırda hansı ölkələr tərəfindən öyrənilməkdədir?
- Mineral Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye Sahələrində Şəffaflıq Təşəbbüsünə (MHŞT)
birinci qoşulan və dünyada MHŞT üzrə hesabatı birinci dərc etdirən Azərbaycan MHŞT prinsip və meyarlarının
tətbiq edildiyini təsdiqləyən Qiymətləndirmə prosesindən keçən və nəticədə MHŞT üzrə tamhüquqlu üzv
statusunu alan ilk ölkə olmuşdur. 2007-ci ildə MHŞT-nin tətbiqinə görə Dövlət Neft Fondu "Dövlət xidmətində
şəffaflığın, cavabdehliyin və məsuliyyətin artırılması" üzrə BMT-nin “Dövlət Qulluğu Mükafatı” ilə təltif
edilmiş, Təşəbbüsün tətbiqi sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlərə və MHŞT-nin prinsip və meyarlarına tam əməl
etdiyinə görə Azərbaycan “2009-cu il MHŞT mükafatı”na layiq görülmüşdür.
Azərbaycanın bu sahədə malik olduğu təcrübə bir çox ölkələr tərəfindən də öyrənilir. Belə ki, MHŞT-yə
qoşulmuş digər ölkələr, o cümlədən Qazağıstan, Monqolustan, Qana, İraq, Norveç təşəbbüsün öz ölkələrində
tətbiqini inkişaf etdirmək məqsədi ilə Azərbaycanın bu sahədə malik olduğu geniş təcrübə ilə tanış olmaq üçün
öz nümayəndə heyətlərini ölkəmizə göndərməklə yanaşı xaricdə keçirilən tədbirlərdə Azərbaycanın nümayəndə
heyəti ilə çoxsaylı görüşlər və iclaslar keçirmişlər.
- Respublikamız neftdən əldə olunan vəsaitlərin səmərəli şəkildə istifadə olunması ilə bağlı
mükəmməl strategiyaya malikdir. Perspektiv inkişaf mərhələsində Azərbaycan neft gəlirlərini daha hansı
sahələrə yönəltməyi nəzərdə tutur?
- Dövlət Neft Fondunun Əsasnaməsinə əsasən Fondun vəsaiti ölkənin sosial-iqtisadi tərəqqisi naminə ən
mühüm ümumilli problemlərin həllinə və strateji əhəmiyyətli infrastruktur obyektlərinin inşa və rekonstruksiya
edilməsinə istifadə oluna bilər. Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin istifadəsi, o cümlədən infrastruktur və sosial
yönümlü layihələrin və dövlət proqramlarının maliyyələşdirilməsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
sərəncamları ilə hər il üçün təsdiq edilən istiqamətlərə (proqramlara), habelə Neft Fondunun büdcəsinə uyğun
olaraq həyata keçirilir.
2001-2011-ci illər ərzində Neft Fondunun büdcəsi çərçivəsində Fondun vəsaiti hesabına qaçqın və
məcburi köçkünlərin yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin tikintisi,
Azərbaycan investisiya şirkətinin nizamnamə kapitalının formalaşması, Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin
tikintisi, Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması, habelə 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan
gənclərinin xaricdə təhsili üzrə dövlət proqramının maliyyələşdirilməsi təmin edilmişdir. Eyni zamanda Fondun
vəsaitinin böyük hissəsi dövlət büdcəsinə transfert edilmişdir ki, bu vəsait hesabına ölkədə mühüm infrastruktur
və sosial yönümlü layihələrin həyata keçirilməsi təmin edilmişdir.
- Qarşıdakı illərdə xarici menecerlərin sayı və onlara idarəetməyə verilmiş vəsaitlərin həcminin
artırılması gözlənilirmi?
- Hazırda ARDNF-nin vəsaitlərinin bir hissəsi Clariden Leu, Deutsche Bank və Dünya Bankı kimi
nüfuzlu xarici menecerlər tərəfindən idarə olunur. Xarici menecerlər ARDNF tərəfindən müəyyən olunmuş
qaydalar çərçivəsində investisiya strategiyasını həyata keçirir. Yuxarıda qeyd olunan yeni investisiya
strategiyasının qəbulundan sonra və yeni növ aktivlərə investisiya planları ilə əlaqədar gələcəkdə xarici
menecerlərin sayının və onlara verilmiş vəsaitin artırılmasına yenidən baxıla bilər.
- Dövlət Neft Fondu xarici maliyyə bazarlarında minoritar, passiv investor kimi iştirak etmək
niyyətində deyil ki?
- İri şirkətlərin səhmlərinə investisiyaların müxtəlif yolları var. Bu yollardan biri investor tərəfindən hər
hansı bir şirkətin səhmlərinin böyük payının alınması və şirkətin idarə edilməsində birbaşa iştirakdır. Digər yol
isə diversifikasiya edilmiş səhmlər indeksinə investisiyalardır. Bu halda sərmayədar investisiya portfelinə bir
çox şirkətlərin səhmlərini daxil edir və portfeldə hər bir şirkətin payı cüzi olur. Yuxarıda qeyd etdiyim kimi,
ARDNF-nin tərtib olunan yeni investisiya strategiyası investisiya portfelinin diversifikasiyasını nəzərdə tutur.
- Şahmar müəllim, qarşıdakı 5 il ərzində DNF-nin aktivlərinin hansı həcmdə olacağı barədə
proqnozlar söyləmək mümkündürmü?
- Proqnozlara əsasən, Fondun xərcləri hazırkı səviyyədə saxlanıldığı təqdirdə, yaxın 5 ildə Fondun
aktivləri neftin qiymətindən asılı olaraq 50 milyard ABŞ dollarını keçə bilər.
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Şəffaflıq təşəbbüsünün tətbiqində lider ölkə
Azərbaycanın bu sahədə malik olduğu təcrübə bir çox ölkələr tərəfindən öyrənilir
MHŞT və Azərbaycan
Ölkəmiz faydalı qazıntılarla, xüsusilə neft və qazla zəngindir. Burada neftin sənaye yolu ilə istehsalı
XIX əsrin ortalarında başlamış və əsrin sonlarında ölkədə ilk neft bumu yaşanmışdır. Həmin vaxtda ölkə hasilatı
dünya hasilatının yarısını təşkil edirdi. Bu səbəbdən neft sənayesi bir əsrdən artıq müddətdə ölkə
iqtisadiyyatının aparıcı sahəsi olmuşdur.
Azərbaycanın əvəzsiz milli sərvəti olan neftdən qazanılan gəlirlərin düzgün idarə edilməsi, hasilatda
şəffaflıq prinsipinin qorunması hələ 90-cı illərin ortalarından ümummilli lider Heydər Əliyevin daim xüsusi
diqqət yetirdiyi ən ümdə məsələlərdən olmuşdur. Ulu öndər dəfələrlə bəyan etmişdir ki, neft təkcə indiki deyil,
həm də gələcək nəsillərə məxsusdur. Bu zəngin təbii sərvətdən son dərəcə səmərəli şəkildə, qənaətlə, hər bir
ölkə vətəndaşının mənafeyi naminə istifadə olunmalı, israfçılığa yol verilməməlidir.
Azərbaycanın mədən sənayesi şəffaflıq təşəbbüsü neft-qaz hasilatı sənayesi üzərində qurulsa da
sonradan qızıl- gümüş hasilat sənayesi də bu təşəbbüsə qoşulub. Bu sahədə Azərbaycan hökumətinin həyata
keçirdiyi başlıca fəaliyyətlər 2002-ci ilin sentyabr ayında Yohannesburg şəhərində keçirilmiş Davamlı İnkişaf
üzrə Dünya Sammitində Böyük Britaniyanın keçmiş baş naziri Toni Bleyerin elan etdiyi Mədən Sənayesində
Şəffaflıq Təşəbbüsünə (MHŞT- Extractive Industry Transparency Initiative - EITI) söykənir. Təşəbbüsün
məqsədi təbii ehtiyatlarla (neft, qaz və digər mineral resurslarla) zəngin ölkələrdə hökumətin mədən
sənayesindən əldə etdiyi gəlirlər üzərində şəffaflığın və hesabatlılığın artırılmasıdır.
Dövlət Neft Fondunda toplanmış gəlirlərdən səmərəli istifadə olunmasına dövlət tərəfindən göstərilən
həssas münasibətin təzahürü kimi, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 27 sentyabr 2004-cü il tarixli fərmanı
ilə təsdiq edilmiş "Neft və qaz gəlirlərinin istifadə olunması üzrə uzunmüddətli strategiya"nın əhəmiyyətini
xüsusi vurğulamaq lazımdır. 2005-2025-ci illəri əhatə edən bu strategiyada vəsaitlərin qeyri-neft sektorunda,
regionların, kiçik və orta sahibkarlığın, habelə infrastruktur sahələrinin genişmiqyaslı inkişafında, yoxsulluğun
azaldılması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsində, "insan kapitalının formalaşmasında, ölkənin müdafiə
qabiliyyətinin gücləndirilməsində və digər bu kimi istiqamətlərdə istifadə olunması nəzərdə tutulmuşdur.
Mədən hasilatında şəffaflıq təşəbbüsünün tətbiqində lider ölkəyə çevrilən Azərbaycan 2006-cı ilin
dekabrında şəffaflıq təşəbbüsünü dəstəkləyən qətnamə layihəsinin BMT-nin Katibliyinə təqdim olunması təklifi
ilə çıxış etmişdir. 2008-ci il fevralın 13-də isə belə bir layihə Azərbaycan hökuməti tərəfindən BMT-nin
Katibliyinə təqdim olunmuşdur. Bu müddət ərzində qətnamə layihəsinin BMT Baş Assambleyasında qəbul
edilməsi üçün mühüm işlər görülmüş, bir sıra dövlətlərin nümayəndələri ilə çoxsaylı görüşlər keçirilmişdir.
Görülən tədbirlərin nəticəsi olaraq Azərbaycan hökuməti tərəfindən təqdim edilmiş qətnamə layihəsi 2008-ci il
sentyabrın 11-dilliklə qəbul edilmişdir.
Azərbaycanın MHŞT-də oynadığı aparıcı rol geniş şəkildə təqdir olunmuşdur. Çünki, ARDNF-in açıq
və şəffaf şəkildə idarə olunması sahəsində başqa ölkələrə nümunə ola biləcək təcrübəsi var. Məhz buna görə,
2007-ci ildə ARDNF dövlət qulluğunda şəffaflığın, cavabdehliyin və məsuliyyətin artırılma- sına görə" BMTnin "Dövlət qulluğu mükafatı" ilə təltif edilmişdir.
Azərbaycan rəsmi olaraq 2008-ci ildə Qiymətləndirmə prosesinə başlamışdır və bunu edən ilk ölkə
olmuşdur.
2009-cu ilin fevralında isə Qətərin paytaxtı Doha şəhərində Mineral Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul
olan Sənaye Sahələrində Şəffaflıq Təşəbbüsü (MHŞT) üzrə 4-cü beynəlxalq konfrans keçirilmişdir. Konfransda
Azərbaycana prinsip və meyarlarına tam cavab verən ölkə olmasına və MHŞT-nin tətbiqi sahəsində əldə etdiyi
nailiyyətlərə görə "2009-cu il MHŞT mükafatı" təqdim edilmişdir.
Azərbaycan təcrübəsi
Azərbaycan MHŞT prosesində öncüllərdən biridir. Azərbaycan hökuməti MHŞT-ni ilk irəli sürüldüyü
vaxtdan etibarən dəstəkləmiş, ölkə səviyyəsində MHŞT-də iştirak etməyə hazır olduğunu bildirmişdir. Doqquz
il öncə Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsündə marağını bəyan edən və bu təşəbbüsün tətbiqinə pilot ölkə
kimi qoşulan Azərbaycan hazırda dünyanın 35 üzv ölkəsi arasında 11 tam hüquqlu üzv statusuna malik olan
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ölkələrdən biridir. Qeyd edək ki, ölkədə MHŞT-nin tətbiqinə nəzarət Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Fondunun sədrlik etdiyi MHŞT üzrə hökumət Komissiyası tərəfindən həyata keçirilir.
Azərbaycan həm də açıqladığı MHŞT hesabatlarının sayına, irəli sürdüyü təşəbbüslərə görə öncül
mövqeyə çıxa bilmiş və həqiqətən də beynəlxalq səviyyədə nüfuz və mövqe qazanmışdır. Təsadüfi deyildir ki,
ARDNF şəffaflığın təmin edilməsi baxımından bir sıra nüfuzlu reytinq cədvəllərində ön sıralarda
qərarlaşmışdır. 2009-cu ilin noyabrında Dövlət Neft Fondu "Linaburq-Meduel Şəffaflıq İndeksi" cədvəlində də
yüksək yer tutmuşdur. Qeyd edək ki, bu reytinq cədvəli Suveren Fondlar İnstitutunun təsisçiləri Karl Linaburq
və Maykl Meduel tərəfindən hazırlanmışdır. Həmin cədvələ əsasən Dövlət Neft fondu 10 balla 45 suveren fond
arasında səkkiz ölkənin suveren fondları ilə birgə birinci yerdə qərarlaşmışdı. Reytinq cədvəlinin ilk pilləsində
Dövlət Neft Fondu ilə yanaşı, İrlandiya (NPRF), ABŞ (Alyaska), Norveç (GPF) və Yeni Zelandiya kimi
ölkələrin suveren fondları qərarlaşmışdılar. Bütün bunlar bir daha Azərbaycanın neft-qaz gəlirləri və onların
idarə edilməsində nə dərəcədə düzgün və açıq siyasət yeritdiyini əyani şəkildə nümayiş etdirir.
Bundan əlavə, Azərbaycanın MHŞT təcrübəsi dünyanın bir sıra ölkələri, xüsusilə də region ölkələri
üçün örnək olaraq qəbul olunmuş və geniş yayılmışdır.
Dövlət Neft Fondu: şəffaflıq kriteriyaları üzrə nümunəvi qurum
Hazırda dünyanın 15-dək ölkəsində dövlətin enerji resurslarından əldə edilən gəlirləri özündə toplayan
və bu ölkənin gələcək inkişaf prioritetlərini maliyyələşdirən fondlar fəaliyyət göstərir ki, təyinatından asılı
olaraq onları 3 şərti qrupa ayırmaq olar: İlk qrupda sabitləşdirmə fondlarıdır (Alyaska, Venesuela, Kolumbiya,
Küveyt, Nigeriya, Norveç, Çili). İkinci qrup gələcək nəsillər fondu (Alberta, Kiribati, Oman, Papua-Yeni
Qvineya), üçüncü qrup isə büdcə rezerv (ehtiyat) fondları (Honkonq, Sinqapur, Estoniya, CAR) hesab olunur.
Neftlə zəngin olan digər ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycanda Neft Fondunun yaradılmasında əsas
məqsəd həmin vəsaitləri öncül sahələrin inkişafına və sosial-iqtisadi baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edən
layihələrə yönəltməkdir. Başqa sözlə, DNF bu gün ölkənin inkişaf fondu olaraq gələcək üçün bir lokomotiv
rolunu oynayır.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) çox da uzaq olmayan yaranma tarixinə qısa
nəzər salsaq görərik ki, "Əsrin müqaviləsi" çərçivəsində neftin satışından gəlirlər əldə etməyə başladıqdan
dərhal sonra bu qurum təsis edilib. Fond yaranandan indiyə qədər fəaliyyətində ilk növbədə şəffaflığa böyük
önəm verib. Beynəlxalq təcrübədə bu, çox vacib məsələdir. Çünki uğur qazanmaq, istənilən ölkəni inkişaf
etdirmək və gəlirlərdən lazımi qaydada istifadə etmək üçün maksimum dərəcədə şəffaflıq təmin edilməlidir.
Ölkənin neft yataqlarının xarici şirkətlər ilə birgə işlənməsindən əldə edilən neft gəlirlərinin toplanaraq
səmərəli idarə edilməsi, həmin vəsaitlərin öncül sahələrin inkişafına və sosial-iqtisadi baxımdan mühüm
əhəmiyyət kəsb edən layihələrin həyata keçirilməsinə yönəldilməsi məqsədilə 1999-cu ildə ulu öndər Heydər
Əliyevin qərarı ilə Dövlət Neft Fondu yaradılıb. Hazırda ARDNF institusional cəhətdən və şəffaflığın təmin
edilməsi baxımından inkişaf etmiş, müasir standartlara cavab verən, beynəlxalq səviyyəli maliyyə təşkilatına
çevrilmiş, Azərbaycanın dünyada nüfuzunun artmasına xidmət edən nailiyyətlər qazanmışdır. Qeyd edək ki,
ARDNF Şərqi Avropa və MDB ölkələrinin dövlət təşkilatları arasında "BMT-nin Dövlət Qulluğu Mükafatına
layiq görülən birinci dövlət qurumudur və Azərbaycanı mükafat uğrunda mübarizədə Qərbi Asiya regionu
çərçivəsində təmsil edir.
ARDNF-nin istər neft gəlirlərinin ölkənin ümummilli problemlərinin həllində, strateji əhəmiyyətli
infrastruktur obyektlərinin inşasında və yenidən qurulmasında istifadə olunması, istərsə də idarə edilməsində
şəffaflığın təmin edilməsi istiqamətində qazandığı böyük uğurlara dünyanın digər neft ölkələrində fəaliyyət
göstərən analoji qurumlar, sözün əsl mənasında, həsəd apara bilərlər. Belə ki, DNF ölkədə mühüm infrastruktur
və sosialyönümlü layihələrin maliyyələşdirilməsini həyata keçirib və bu proses hazırda da davam etməkdədir.
Aktivləri (2011-ci il oktyabrın 1-ə olan məlumata görə) 32 242,5 milyon ABŞ dolları təşkil edən fondun vəsaiti
hesabına inşası 2006-cı ildə başa çatan Heydər Əliyev adına Bakı Tbilisi-Ceyhan Əsas İxrac Boru kəməri
layihəsində Azərbaycan Respublikasının iştirak payının maliyyələşdirilməsi (297,9 mln. manat), qaçqın və
məcburi köçkün ailələrinin sosial-məişət vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və məskunlaşdırılması problemlərinin
həlli (807,0 mln. manat), Oğuz-Qəbələ zonasından Bakı şəhərinə su kəmərinin çəkilməsi (757,5 mln. manat),
Samur-Abşeron kanalının rekonstruksiya edilməsi (640,0 mln. manat), dövlət büdcəsinə transfertlər (20 201,0
mln. manat), Dövlət İnvestisiya Şirkətinin Nizamnamə kapitalının maliyyələşdirilməsi (90,0 mln.manat), BakıTbilisi- Qars yeni dəmir yolu layihəsi (146,0 mln. manat), "2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici
ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramf'nın maliyyələşdirilməsi (25,7 mln.manat), AÇG üzrə layihədə ARDNŞin iştirak payının tənzimlənməsi (87,6 mln.manat) təmin edilmişdir.
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Ümumiyyətlə, 2001-2011-ci illər ərzində Dövlət Neft Fonduna ümumilikdə 56,5 milyard ABŞ dolları
daxil olmuşdur ki, bu vəsaitin 30,4 milyard ABŞ dolları və yaxud 53,8 faizi yığıma yönəldilmişdir və 2001-ci
ildə 491,5 milyon ABŞ dolları səviyyəsində olan Neft Fondunun vəsaiti 10 il ərzində 62 dəfə artaraq 32 milyard
ABŞ dollarına çatmışdır.
Neftdən əldə olunan gəlirlərin şəffaf şəkildə saxlanıldığını və səmərəli istifadə olunduğunu qeyd edən
Prezident İlham Əliyev bildirir ki, Dövlət Neft Fondu dünyada şəffaflıq təcrübəsinə görə birincidir: "Dünyada
bir neçə ölkədə neft fondları vardır. Şəffaflıq və idarə olunması baxımından Azərbaycan Dövlət Neft Fondu
birinci yerdədir.... Bu şəffaflıq bizə imkan verir ki, neftdən gələn gəlirlər iqtisadiyyatın vacib olan sahələrinə
səmərəli şəkildə yönəldilsin, yeni iqtisadi imkanlar yaradılsın, sosial məsələlər həll olunsun və iqtisadiyyatımız
hərtərəfli inkişaf etsin".
Sevinc Azadi,
Yazı Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu tərəfindən
elan edilən "MHŞT və Azərbaycan" adlı ən yaxşı analitik məqalə
müsabiqəsinə təqdim olunur.
“İki sahil”.-2012.-14 yanvar.-№ 7.-S.19.
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Dövlət Neft Fondu Azərbaycanın strateji maraqlarına xidmət edir
Linaburg - Maduell Şəffaflıq İndeksinə görə Azərbaycan Dövlət Neft Fondu Suveren
Təbii Ehtiyatlar Fondları arasında 5-ci yeri tutmuşdur
1994-cü ildən etibarən Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən milli neft strategiyasının uğurlu
nəticəsi olaraq ölkədə xarici neft şirkətləri ilə birlikdə kartbohidrogen ehtiyatlarının genişmiqyaslı
istismarı və nəqli həyata keçirilir. Bunun da nəticəsində ölkəmizin dünyanın enerji təminatında xüsusi
çəkisi və strateji əhəmiyyəti ildən-ilə artır. Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə
işlənib hazırlanmış yeni neft strategiyasının növbəti mərhələsində ölkəmizin karbohidrogen ehtiyatlarının
xarici şirkətlərlə birgə işlənməsindən əldə edilən neft gəlirlərınin toplanaraq artırılması və səmərəli idarə
edilməsi, həmin vəsaitlərin öncül sahələrin inkişafına və sosial-iqtisadi baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb
edən layihələrin həyata keçirilməsinə yönəldilməsıni təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 29 dekabr 1999-cu il tarixli, 240 saylı fərmanı ilə Dövlət Neft Fondu yaradılmışdır. Ötən
illər ərzində fond uğurlu inkişaf yolu keçmişdir.
Dövlət Neft Fondundan verilən məlumata görə, 2001-ci ildən başlayaraq 2011-ci il dekabrın sonunadək olan
dövr ərzində fonda ümumilikdə 66 milyard 281,8 milyon ABŞ dolları məbləğində vəsait daxil olmuşdur. Həmin
vəsaitin 63 milyard 320,5 milyon dollarını və yaxud 95,5 faizini neft və qaz sazişlərinin həyata keçirilməsi ilə
bağlı gəlirlər, 1milyard 337 milyon dollarını və yaxud 2 faizini fondun vəsaitlərinin idarə olunmasından əldə
edilən gəlirlər, 8 milyard 375,7 milyon ABŞ dollarını və yaxud 2,5 faizini isə digər gəlirlərdən daxilolmalar
təşkil etmişdir. Yeri gəlmişkən, fəaliyyətə başlayarkən 271 milyon ABŞ dollarına bərabər olan Neft Fondunun
aktivlərinin həcmi 31 dekabr 2011-ci il tarixinə 29 milyard 800 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. Bu dövr
ərzində Dövlət Neft Fondunun xərcləri 28 milyard 342,2 milyon manat (35 milyard 92,4 milyon ABŞ dolları)
təşkil etmişdir. Bu vəsaitin 25 milyard 180 milyon manatını (31 milyard 300,8 milyon ABŞ dolları) və yaxud 89
faizini dövlət büdcəsinə transfert ödənişləri təşkil etmişdir. Beləliklə, bu dövr ərzində Dövlət Neft Fonduna
daxil olan vəsaitin 46 faizi yığıma yönəldilmişdir.
Yaradıldığı gündən etibarən şəffaflıq Dövlət Neft Fondunun fəaliyyətinin əsas prinsiplərindən birini təşkil
edir. Dövlət Neft Fondunun ictimaiyyətlə əlaqələri və kütləvi informasiya vasitələri ilə münasibətləri fondun
icraçı direktoru tərəfindən 20 aprel 2007-ci il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Neft Fondunun İnformasiya
Siyasətinə uyğun olaraq qurulur. Bu məqsədlə rübdə bir dəfə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu
tərəfindən fondun aktivləri, həyata keçirilən layihələr, gəlirlər və xərclər barədə dövri mətbuatda pres-relizlər
yayılır. Neft Fondu gəlir və xərcləri haqqında rüblük məlumatları, fəaliyyəti barədə illik hesabatları, MHŞT-nin
tətbiqi barədə məlumatları mətbuatda və Neft Fondunun internet səhifəsində (www.oilfund.az) mütəmadi olaraq
dərc etdirir. Eyni zamanda, hər il beynəlxalq nüfuzlu auditorlar tərəfindən Neft Fondunun fəaliyyəti audit
olunur. Bundan əlavə, Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası tərəfindən Dövlət Neft Fondunun 2008
və 2009-cu illər üzrə vəsaitinin idarə olunması və istifadəsi ilə bağlı audit yoxlaması keçirilmişdir.
Şəffaf fəaliyyətin nəticəsi olaraq Dövlət Neft Fondunun beynəlxalq müstəvidə mövqeyi daha da
güclənmişdir. Təkcə onu demək kifayətdir ki, Suveren Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun müəyyən etdiyi LinaburgMaduell Şəffaflıq İndeksinə görə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu suveren təbii ehtiyatlar fondu
sırasında 5-ci yerdə qərarlaşaraq bu sırada qabaqcıl Norveç, Alyaska, Avstraliya, Yeni Zelandiyanın fondlarını
qabaqlamışdır. Hazırda Dövlət Neft Fondu Suveren Fondların Beynəlxalq Forumu vasitəsilə digər suveren
fondlarla sıx əməkdaşlıq edir. Xatırladaq ki, Suveren Fondların Beynəlxalq İşçi Qrupunun 2009-cu il aprelin 56-da Əl-Küveyt şəhərində keçirilmiş iclasında yaradılmış Suveren Fondların Beynəlxalq Forumu suveren
fondların könüllü qrupudur və onun əsas məqsədi həmin qurumların ümumi maraqlarına dair məsələlər ətrafında
fikir mübadiləsi aparmaq, onların fəaliyyətinin anlaşılmasını asanlaşdırmaqdır.
Yeri gəlmişkən, Neft Fondu Suveren Fondların Beynəlxalq Forumunun fəal üzvüdür və davamlı olaraq onun
iclaslarında iştirak edir. Təsadüfi deyil ki, Suveren Fondların Beynəlxalq Forumunun ilk görüşü 2009-cu il 8-9
oktyabr tarixlərində Azərbaycan hökuməti və Dövlət Neft Fondunun təşkilatçılığı ilə Bakı şəhərində
keçirilmişdir. Bundan əlavə, Dövlət Neft Fondu Suveren Fondların Beynəlxalq Forumunun tərkibində fəaliyyət
göstərən üç alt-komitədən birinin işinə rəhbərlik edir. Həmin komitənin bu günə qədər gördüyü ən vacib
işlərdən biri 2010-2011-ci illər ərzində suveren fondlar üçün ümumi qəbul olunmuş ən yaxşı keyfiyyətləri
özündə əks etdirən Santyaqo prinsiplərinin tətbiqi ilə əlaqədar sorğunun keçirilməsi və hesabatın
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hazırlanmasıdır. Bundan başqa, Dövlət Neft Fondu Santyaqo Prinsiplərinin tətbiqinə dair hesabatını
ictimaiyyətə açıqlayan ilk suveren fondlardan biridir.
Neft Fondunun valyuta vəsaitlərinin idarə olunması iki əsas normativ sənəd əsasında həyata keçirilir. Bunlar
"Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun valyuta vəsaitinin saxlanılması, yerləşdirilməsi və idarə
edilməsi haqqında Qaydalar" və "Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun İnvestisiya Siyasəti"dir.
Fondun investisiya siyasətinə əsasən, investisiya portfelinin 95 faizi ABŞ dolları, avro və İngiltərə funt sterlinqi,
qalan 5 faizi isə digər valyutalarda ifadə olunmuş (denominasiya edilmiş) aktivlərdə yerləşdirilir. Neft
Fondunun investisiya fəaliyyətini tənzimləyən İnvestisiya Qaydalarına uyğun olaraq, fondda saxlanılan
vəsaitlərin bir hissəsi səriştəli xarici menecerlər tərəfindən idarə olunur. 31 dekabr 2011-ci il tarixinə xarici
menecerlərin idarəetməsində olan vəsaitin ümumi miqdarı təqribən 267 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir ki,
bu da göstərilən tarixə fondun ümumi aktivlərinin 0,9 faizini təşkil edir.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu dövlət proqramlarının və layihələrin icrasına da mühüm
töhfələr verir. 2001-ci ildən ötən dövr ərzində Dövlət Neft Fondu tərəfindən qaçqınların və məcburi köçkünlərin
sosial-məişət və məskunlaşma problemlərinin həlli tədbirlərinin, Heydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas
ixrac boru kəməri, Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin çəkilməsi, Samur-Abşeron Suvarma Sisteminin yenidən
qurulması layihələri, "Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti"nin nizamnamə kapitalının formalaşdırılması kimi tədbir
və layihələr bu baxımdan diqqəti cəlb edir. 2002-ci ildən 2007-ci il fevralın 1-dək olan dövr ərzində Dövlət Neft
Fondu tərəfindən Heydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri layihəsində Azərbaycan
Respublikasının iştirak payının maliyyələşdirilməsinə 298 milyon manat vəsait yönəldilmişdir.
Ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişaf etdilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30 mart
2006-cı il tarixli sərəncamı ilə "Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti yaradılmışdır. 2006-cı
ildə şirkətin nizamnamə kapitalının formalaşdırılmasına Neft Fondundan 90 milyon manat vəsait ayrılmışdır.
Xatırladaq ki, Dövlət Neft Fondunun vəsaiti hesabına formalaşdırılmış həmin şirkətin investisiya fəaliyyətinin
məqsədini, əsasən, ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sahələrində fəaliyyət göstərən səhmdar cəmiyyətlərinin və
digər kommersiya təşkilatlarının nizamnamə kapitalındakı iştirak payını, o cümlədən səhmlərini almaqla
müddətli investisiya qoyuluşunun həyata keçirilməsi təşkil edir. Bundan əlavə, 2007-ci ildən Dövlət Neft Fondu
tərəfindən Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsinə ümumilikdə 222,4 milyon manat
vəsait ayrılmışdır. Layihənin əsas məqsədi Trans-Avropa və Trans-Asiya dəmir yolu şəbəkələrinin
birləşdirilməsi, yük və sərnişinlərin birbaşa olaraq Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə ərazilərindən keçməklə
Avropa və Asiyaya çıxarılmasını təmin etmək və bununla da, region ölkələrinin tranzit potensialının
artırılmasıdır.
Bakı şəhərinin su təchizatı ilə bağlı problemlərin əsaslı şəkildə həllini təmin edəcək Oğuz-Qəbələ zonasından
paytaxta su kəmərinin çəkilməsi layihəsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 2006-cı ildən Neft Fondu tərəfindən
həmin layihənin maliyyələşdirilməsinə ümumilikdə 779,6 milyon manat vəsait ayrılmışdır. 2010-cu ilin sonunda
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə su kəməri istifadəyə verilmişdir. Layihənin
əsas məqsədi Oğuz-Qəbələ ərazisindəki yeraltı su mənbələrini istifadə etməklə Bakı şəhərinə saniyədə 5
kubmetr həcmində suyun nəql olunması və əhaliyə yüksək keyfiyyətli suyun çatdırılmasıdır. 2011-ci ildə
layihənin Dövlət Neft Fondunun vəsaiti hesabına maliyyələşdirilməsi başa çatmışdır.
Dövlət Neft Fondu tərəfindən, eyni zamanda, bir çox dövlət proqramlarında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin
icrası və maliyyələşdirilməsi təmin edilmişdir. Belə ki, fond tərəfindən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "2011-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında Yoxsulluğun Azaldılması və
Davamlı İnkişaf Dövlət Proqramı" çərçivəsində "Məcburi köçkün ailələrinin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması
istiqamətində işlərin davam etdirilməsi" və Bakı, Sumqayıt, eləcə də digər şəhər və rayonlarda məcburi
köçkünlərin müvəqqəti sıx məskunlaşdıqları obyektlərdə kommunal infrastrukturun yaxşılaşdırılması ilə bağlı
bəndlərində nəzərdə tutulan tədbirlərin maliyyələşdirilməsi həyata keçirilmişdir. 2001-ci ildən etibarən qaçqın
və məcburi köçkünlərin sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması tədbirlərinin maliyyələşdirilməsinə
ümumilikdə 857,8 milyon manat vəsait yönəldilmişdir. Bu tədbirlər çərçivəsində 18 313 ailə (81,8 min nəfər)
üçün fərdi evlərdən ibarət 59 qəsəbə, hündürmərtəbəli binalar və bir çox sosial-infrastruktur obyektləri
tikilmişdir. 2007-ci ildə Sabirabad rayonunda son çadır düşərgəsi ləğv edilmişdir.
Eyni zamanda, Dövlət Neft Fondu tərəfindən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə təsdiq
edilmiş "2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair
Dövlət Proqramı"nda nəzərdə tutulmuş "Samur-Abşeron Suvarma Sisteminin yenidən qurulması layihəsinə
daxil olan Taxtakörpü su anbarının, Vəlvələçay-Taxtakörpü və Taxtakörpü-Ceyranbatan kanallarının tikintisinin
davam etdirilməsi" ilə bağlı tədbirlərin maliyyələşdirilməsi həyata keçirilmişdir. 2006-cı ildən maliyyələşdirilən
bu layihə üzrə ümumilikdə 695,5 milyon manat vəsait ayrılmışdır. Layihənin əsas məqsədi Bakı və Sumqayıt
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şəhərlərinin su təchizatı sistemləri üçün sabit su sərfinə malik etibarlı su mənbəyi yaratmaq, suyun nəqlində
mövcud enerji sərfini aradan qaldırmaq və bunun müqabilində 25 MVT gücündə enerji istehsal etməkdir. 2008ci ildən etibarən Dövlət Neft Fondu tərəfindən, həmçinin "2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici
ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı"nın maliyyələşdirilməsi də təmin edilir. 2008-ci ildən maliyyələşdirilən
bu layihə üzrə ümumilikdə 34,8 milyon manat vəsait ayrılmışdır. 2012-ci il 1 yanvar tarixinə bu proqram
vasitəsilə xaricdə təhsili maliyyələşdirilmiş tələbələrin sayı 1028-ə çatmışdır. Məlum olduğu kimi, 2003-cü
ildən etibarən Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin böyük hissəsi dövlət büdcəsinə transfert edilir. 2003-2011-ci
illər ərzində fonddan dövlət büdcəsinə edilmiş transfertlərin ümumi məbləği 25 milyard 180 milyon manat təşkil
etmişdir. Bu il Neft Fondundan dövlət büdcəsinə transfertin payı 60 faizə çatmışdır.
Neft Fondunun fəaliyyətində şəffaflığın təmin edilməsi məsələlərinə daim xüsusi diqqət yetirilir.
Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin təşəbbüsü sayəsində Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq əhəmiyyətli
"Mineral Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye Sahələrində Şəffaflıq" Təşəbbüsünün (MHŞT) həyata
keçirilməsi istiqamətindəki əldə etdiyi nailiyyətlər və real nəticələr digər ölkələr üçün nümunəyə çevrilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə yaradılmış MHŞT üzrə komissiya tərəfindən ölkə
hökumətinin mədən hasilatı sənayesində əldə etdiyi məcmu daxilolmalar barədə hesabatlar və beynəlxalq
auditor şirkətinin bu hesabatlara dair verdikləri rəylər ictimaiyyətə mütəmadi olaraq açıqlanır və Azərbaycan bu
tədbirin həyata keçirilməsində lider ölkədir. 31 dekabr 2011-ci il tarixinə komissiya tərəfindən 14 hesabat və bu
hesabatlara dair audit şirkətlərinin rəyləri açıqlanmışdır. MHŞT-nin Azərbaycanda tətbiqinə dair Memorandumu
imzalamış şirkətlərin sayı artıq 31-ə bərabərdir. Bütün bunların nəticəsidir ki, Neft Fondu həyata keçirdiyi şəffaf
fəaliyyəti nəticəsində beynəlxalq birlikdə etibarlı tərəfdaş kimi yüksək nüfuz əldə etmişdir. Ötən müddətdə
fəaliyyəti dünyanın bir çox nüfuzlu qurumları tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Fonduna mükafatlar təqdim edilmişdir. Belə ki, 2007-ci il iyunun 26-29-da BMT-nin Vyanadakı
qərargahında "Hökumətə inamın bərpası" mövzusunda keçirilmiş 7-ci Qlobal Forum çərçivəsində BMT-nin
Dövlət Qulluğu mükafatlarının təqdimetmə mərasimində Dövlət Neft Fonduna "Dövlət xidmətində şəffaflığın,
cavabdehliyin və məsuliyyətin artırılması" üzrə mükafat təqdim edilmişdir. Məlumat üçün bildiririk ki, dövlət
idarəçiliyi sahəsində ən nüfuzlu mükafat hesab olunan "BMT-nin Dövlət Qulluğu Mükafatı" dünyanın müxtəlif
ölkələrində dövlət qurumlarının həmin ölkələrin inkişafına verdiyi töhfənin və əldə etdikləri uğurların
qiymətləndirilməsi məqsədilə BMT tərəfindən 2003-cü ildə təsis olunmuşdur. Dövlət Neft Fondu Şərqi Avropa
və MDB ölkələrinin dövlət təşkilatları arasında "BMT-nin Dövlət Qulluğu Mükafatı"na layiq görülən birinci
dövlət qurumu olmuşdur.
Mineral Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye Sahələrində Şəffaflıq Təşəbbüsünə qoşulan Azərbaycan
bu sahədə bir sıra uğurlara imza atan ilk ölkə kimi tanınmışdır. 2009-cu ilin fevralında Qətərin paytaxtı Doha
şəhərində keçirilmiş MHŞT üzrə 4-cü beynəlxalq konfransda Azərbaycanda mədən hasilatı ilə məşğul olan
şirkətlərin hökumətə ödənişləri və hökumətin şirkətlərdən daxilolmaları barədə məlumatların müntəzəm olaraq
auditdən keçərək ictimaiyyətə açıqlandığı və dərc edildiyi, Azərbaycanın MHŞT-yə qoşulan ölkələr tərəfindən
bu təşəbbüsün prinsip və meyarlarının tam tətbiq edildiyini təsdiqləyən qiymətləndirmə prosesindən keçən ilk
ölkə olduğu nəzərə alınaraq MHŞT üzrə Beynəlxalq İdarə Heyəti tərəfindən Azərbaycanın MHŞT-nin
tamhüquqlu üzvü statusu təsdiq edilmişdir. Bununla da, Azərbaycan MHŞT-ni tətbiq edən və namizəd statusu
almış ölkələr arasında tamhüquqlu üzv satusunu almış ilk ölkə olmuşdur. Bununla yanaşı, 2009-cu ildə
Azərbaycana MHŞT prinsip və meyarlarına tam cavab verən ölkə olması və MHŞT-nin tətbiqi sahəsində əldə
etdiyi nailiyyətlərə görə "2009-cu il MHŞT mükafatı" təqdim edilmişdir. Hazırda Azərbaycan iqtisadiyyatı
ümummilli lider Heydər Əliyevin yaratdığı təməl üzərində hərtərəfli və dinamik inkişaf edir. Güclü, qüdrətli
Azərbaycan quruculuğu davam edir. Qlobal proqramlar, irimiqyaslı layihələr, dövlət proqramları ən ümdə
məqsədə - Azərbaycanın iqtisadi qüdrətinin və beynəlxalq nüfuzunun artmasına xidmət edir. Azərbaycan
iqtisadi inkişaf tempinə görə dünyada öncül yerlərdən birini tutur. Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin artması isə
Azərbaycanın maliyyə potensialının və bütünlüklə ölkənin iqtisadi qüdrətinin artması deməkdir. Qarşıdakı
perspektivlər onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan dövlətinin iqtisadi qüdrəti bundan sonra daha da artacaq,
iqtisadiyyat sürətlə inkişaf edəcək, xalqımızın, o cümlədən gələcək nəsillərin maddi rifah halı daha da
yaxşılaşacaqdır.
Mirbağır YAQUBZADƏ.
“Xalq qəzeti”.-2012.-30 mart.-N 67.-S.4.
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Neft Fondu Azərbaycanın tərəqqisinə, bugünkü və gələcək nəsillərə xidmət edir
Müsahibimiz Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun icraçı direktoru
Şahmar Mövsümovdur
—Ötən illər ərzində Neft Fondu Azərbaycanın iqtisadi inkişafına, xalqımızın güzəranının daha da
yaxşılaşmasına sanballı töhfələr verib. Bu töhfələr barədə nə deyə bilərdiniz?
—Neft Fondunun yaradılması fəlsəfəsinin əsasını Azərbaycan xalqının təbii sərvəti olan neftdən əldə edilən
gəlirlərin nəsillər arasında ədalətli bölüşdürülməsinin təmin edilməsi təşkil edir. Bu ideya Heydər Əliyevin
“Neft — Azərbaycanın ən böyük sərvəti olub, xalqa, özü də təkcə indiki nəslə deyil, həm də gələcək
nəsillərə mənsubdur” kəlamında aydın şəkildə ifadə olunur.
Bu ideyaya uyğun olaraq Neft Fondunun fəaliyyəti dövründə aşağıdakı mühüm vəzifələr yerinə yetirilmişdir:
İlkin olaraq, neft və qaz sazişlərinin icrası çərçivəsində ölkəyə böyük həcmdə xarici valyutanın daxil olması
şəraitində makroiqtisadi sabitliyin qorunmasının təmin edilməsi fondun qarşısında duran ən əsas vəzifələrdən
biridir. Digər tərəfdən, Neft Fondu tərəfindən neft və qazın bərpa edilməyən təbii ehtiyat olduğunu nəzərə
alaraq, onlardan əldə edilən gəlirlərin nəsillər arasında bərabər bölüşdürülməsi və gələcək nəsillər üçün ehtiyat
vəsaitin toplanması təmin edilmişdir. Belə ki, 31 mart 2012-ci ilə qədər olan dövr ərzində Neft Fonduna
ümumilikdə 70,8 milyard ABŞ dolları miqdarında vəsait daxil olmuşdur ki, bu vəsaitin 32,4 milyard ABŞ
dolları və yaxud 45,7 faizi yığıma yönəldilmişdir.
Bununla bərabər, Neft Fondu tərəfindən ölkənin sosial-iqtisadi tərəqqisi naminə mühüm ümummilli
layihələrin maliyyələşdirilməsi təmin edilmişdir. Belə ki, müstəqilliyinin ilk illərində Azərbaycanda mövcud
olan iqtisadi və sosial problemlər, o cümlədən Ermənistanın təcavüzü nəticəsində bir milyondan artıq qaçqın və
məcburi köçkünün üzləşdikləri sosial-məişət çətinlikləri və sərbəst maliyyə resurslarının məhdudluğu ölkədə
investisiyalara böyük tələb yaratmışdı. Bununla əlaqədar olaraq, 2001-ci ildən etibarən ölkənin iqtisadi
inkişafının stimullaşdırılmasında, strateji əhəmiyyətli dövlət proqramları və layihələrin həyata keçirilməsində
Dövlət Neft Fondunun mühüm töhfəsi olmuşdur. Belə ki, bu dövr ərzində Dövlət Neft Fondu tərəfindən
qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma problemlərinin həlli tədbirlərinin, Heydər
Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas İxrac Boru Kəməri, Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin çəkilməsi, SamurAbşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihələri, “Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti”nin nizamnamə
kapitalının formalaşdırılması kimi tədbir və layihələr maliyyələşdirilmişdir.
Eyni zamanda, Azərbaycanda beynəlxalq əhəmiyyətli şəffaflıq təşəbbüsünün həyata keçirilməsində Dövlət
Neft Fondunun mühüm töhfəsi olmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü
sayəsində Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq əhəmiyyətli “Mineral ehtiyatların hasilati ilə məşğul olan sənaye
sahələrində şəffaflıq” təşəbbüsünün (MHŞT) həyata keçirilməsi istiqamətində əldə etdiyi nailiyyətlər və real
nəticələr artıq digər ölkələr üçün nümunəyə çevrilib. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə
yaradılmış MHŞT üzrə Komissiya tərəfindən ölkə hökumətinin mədən hasilatı sənayesində əldə etdiyi məcmu
daxilolmalar barədə hesabatlar və beynəlxalq auditor şirkətinin bu hesabatlara dair verdikləri rəylər ictimaiyyətə
mütəmadi olaraq açıqlanır və Azərbaycan bu tədbirin həyata keçirilməsində lider ölkədir. 31.03.2012-ci il
tarixinə komissiya tərəfindən 14 hesabat və bu hesabatlara dair audit şirkətlərinin rəyləri açıqlanıb. MHŞT-nin
Azərbaycanda tətbiqinə dair memorandumu imzalamış şirkətlərin sayı 31-ə bərabərdir.
Neft Fondu həyata keçirdiyi şəffaf fəaliyyəti nəticəsində beynəlxalq birlikdə etibarlı partnyor və etibarlı
tərəfdaş kimi yüksək nüfuz əldə etmiş və fondun fəaliyyəti dünyanın bir çox nüfuzlu qurumları tərəfindən
yüksək qiymətləndirilmiş, Dövlət Neft Fonduna mükafatlar təqdim edilmişdir. Belə ki, 2007-ci il iyunun 26-29da BMT-nin Vyanadakı qərargahında “Hökumətə inamın bərpası” mövzusunda keçirilmiş 7-ci Qlobal Forum
çərçivəsində BMT-nin Dövlət Qulluğu mükafatlarının təqdimetmə mərasimində Dövlət Neft Fonduna “Dövlət
xidmətində şəffaflığın, cavabdehliyin və məsuliyyətin artırılması” üzrə mükafat təqdim edilmişdir. Dövlət
idarəçiliyi sahəsində ən nüfuzlu mükafat hesab olunan “BMT-nin Dövlət Qulluğu Mükafatı” dünyanın müxtəlif
ölkələrində dövlət qurumlarının həmin ölkələrin inkişafına verdiyi töhfənin və əldə etdikləri uğurların
qiymətləndirilməsi məqsədilə BMT tərəfindən 2003-cü ildə təsis olunub. Dövlət Neft Fondu Şərqi Avropa və
MDB ölkələrinin dövlət təşkilatları arasında “BMT-nin Dövlət Qulluğu Mükafatı”na layiq görülən birinci
dövlət qurumu olmuşdur.
—Şahmar müəllim, Dövlət Neft Fondunun strateji valyuta ehtiyatlarının qorunmasında rolu bu gün
çox böyükdür. Bu, yəqin ki, DNF-in əsas vəzifələrindən biridir.

180

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

—Dövlət Neft Fondunun əsas vəzifələrindən birini neft və qazın bərpa edilməyən təbii ehtiyat olduğunu
nəzərə alaraq, onlardan əldə edilən gəlirlərin nəsillər arasında bərabər bölüşdürülməsi və gələcək nəsillər üçün
ehtiyat vəsaitin toplanmasıdır. Ölkənin ümumi strateji valyuta ehtiyatlarında Neft Fondu mühüm paya malikdir.
Yaradılarkən 271 milyon ABŞ dollarına bərabər olan Neft Fondunun aktivlərinin həcmi 31 mart 2012-ci il
tarixinə 32,4 milyard ABŞ dollarını keçmişdir. Hazırda ölkənin strateji valyuta ehtiyatları 43,2 milyard ABŞ
dolları təşkil edir ki, bu ehtiyatların 75 faizi Dövlət Neft Fondunun payına düşür.
—DNF-dən dövlət büdcəsinə transfertlər davam edir. Bu barədə bir az geniş açıqlama verə
bilərdinizmi?
—2003-cü ildən etibarən Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin böyük hissəsi dövlət büdcəsinə transfer edilir, bu
vəsait hesabına dövlət investisiya proqramına daxil edilən layihələrin maliyyələşdirilməsi həyata keçirilir. 20032012-ci illər ərzində fonddan dövlət büdcəsinə edilmiş transfertlərin ümumi məbləği 27,0 milyard manat təşkil
etmişdir. Neft Fondundan dövlət büdcəsinə transfert dövlət büdcəsinin gəlirlərinə daxil edilir və bu məbləğ
“Dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə hər il Azərbaycan Respublikasının Milli
Məclisində təsdiq edilir. 2012-ci ildə dövlət büdcəsinin daxilolmalarında Neft Fondundan transfertin payı 60,3
faizə çatmışdır.
—Şahmar müəllim, bəs DNF-in yeni strategiyası əvvəlkindən nə ilə fərqlənir?
—Yarandığı tarixdən Neft Fondu konservativ investisiya siyasəti həyata keçirir, bu da idarəetmədə olan
vəsaitlərin qorunub saxlanmasını təmin etməyə hədəflənmişdir. Neft Fondunun vəsaitləri əsas etibarilə yüksək
keyfiyyətli, sabit, lakin eyni zamanda aşağı gəlirli aktivlərə yerləşdirilmişdir. Belə siyasətin həyata keçirilməsi
2007-2008-ci il qlobal maliyyə böhranı zamanı fond üçün əlverişli olmuşdur. Belə ki, 2008-ci maliyyə ilində
aqressiv investisiya siyasəti həyata keçirən və vəsaitlərinin böyük hissəsini yüksək riskli aktivlərə yerləşdirən
investisiya fondlarının bir çoxu nəzərəçarpan zərərlərlə üzləşdiyi halda, Dövlət Neft Fondu həmin ili müsbət
investisiya gəlirliliyi ilə başa vurmağa müvəffəq olmuşdur.
Maliyyə bazarlarında faiz dərəcələrinin kifayət qədər aşağı olması səbəbindən daha az faiz dərəcəsi riski
götürməklə mövcud şərtlər daxilində maksimum gəlirlilik əldə etmək, eləcə də investisiya portfelinin yüksək
diversifikasiyasını təmin etmək məqsədilə ARDNF 2009-cu ildən başlayaraq investisiya portfelində daha aşağı
kredit reytinqinə malik istiqrazların payını artırmağa başladı. Belə ki, fondun investisiya portfelindəki “AAA”
reytinqinə malik kağızların çəkisi 2008-ci ilin sonundan 2011-ci ilin sonuna kimi 89,2 faizdən 36,1 faizə
endirildi, “A” kredit reytinqinə malik olan kağızların çəkisi 6,0 faizdən 27,8 faizə qədər, “BBB” kredit
reytinqinə malik kağızların çəkisi isə 0,4 faizdən 21,44 faizə qədər artırıldı. Bu müddət ərzində Neft Fondunun
investisiya portfelində korporativ istiqrazların çəkisi 1,7 faizdən 24,9 faizə qədər artırıldı.
Bütün bu tədbirlərə baxmayaraq, sabit gəlirli qiymətli kağızlar bazarında gəlirliliyin aşağı olması fondun
uzunmüddətli hədəflərinə nail olmasına imkan verəcək gəlirliliyin əldə olunmasına maneə törədir. Belə ki,
2005-2009-cu illərdə fondun vəsaitlərin idarə edilməsi ilə bağlı orta illik gəlirliliyi 3,69 faiz olduğu halda, 20102011-ci illər üçün bu göstərici 0,91 faiz təşkil etmişdir. Avropada suveren borc böhranının dərinləşməsi və
dünya iqtisadiyyatında müşahidə olunan zəif iqtisadi artım tempi güman etməyə əsas verir ki, ən azı növbəti bir
neçə ildə aşağı riskli sabit gəlirli qiymətli kağızlar bazarında yüksək gəlirlilik müşahidə edilməyəcəkdir.
Yuxarıda qeyd edilənləri nəzərə alaraq və fondun vəsaitlərinin idarə edilməsindən gəlirliliyin artırılmasını təmin
etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 oktyabr 2011-ci il tarixli fərmanı ilə fondun
investisiya qaydalarına əlavə və dəyişiklilər edilmiş və fondun investisiya alətləri sırasına daşınmaz əmlak və
qızıl da daxil edilmişdir. Neft Fondunun yeni 2012-ci il üçün təsdiq edilmiş investisiya siyasətinə əsasən
ARDNF-in aktivlərinin 15 faizə qədərinin səhmlərə, qızıla və daşınmaz əmlaka yerləşdirilməsinə icazə verilir.
2012-ci ildən etibarən Neft Fondu artıq qızıla investisiyaya başlamış və cari il ərzində daşınmaz əmlaka
investisiya istiqamətində də işlər həyata keçirilir.
—DNF-in investisiya portfeli haqqında nə deyə bilərdiniz?
—Dövlət Neft Fondunun investisiya portfelinin idarə edilməsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001ci il 19 iyun tarixli 511 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət Neft Fondunun valyuta vəsaitinin
saxlanılması, yerləşdirilməsi və idarə edilməsi haqqında Qaydalar”a uyğun olaraq həyata keçirilir. Eyni
zamanda Neft Fondunun valyuta vəsaitlərinin idarə edilməsi hər il Azərbaycan Respublikası Prezidenti
tərəfindən təsdiq olunan Neft Fondunun investisiya siyasətinə uyğun olaraq həyata keçirilir. Qaydalara əsasən
Neft Fondunun investisiya portfelinə Mərkəzi (milli), kommersiya banklarındakı və digər maliyyə
təsisatlarındakı depozitlər, investisiya dərəcəli kredit reytinqinə malik dövlətlərin, dövlət təsisatlarının,
beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının, kommersiya təşkilatlarının və digər qurumların borc öhdəlikləri, beynəlxalq
nüfuzlu səhm bazarı indekslərinə daxil olan səhmlər, pay fondlarına, o cümlədən alternativ investisiya
fondlarının səhmləri daxil edilir. Eyni zamanda Neft Fondunun yeni investisiya strategiyasına əsasən fondun
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investisiya portfelinə 2012-ci ildən etibarən London Qiymətli Metallar Bazarı İştirakçılarının Assosiasiyası
tərəfindən tətbiq edilən tələblərə uyğun olan qızıl külçələr, daşınmaz əmlak kimi aktivlər də daxil edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin cari il üçün təsdiq edilmiş Neft Fondunun investisiya siyasətinə
əsasən Neft Fondunun investisiya portfelinin 50 faizi ABŞ dolları, 40 faizi avro, 5 faizi isə Böyük Britaniya funt
sterlinqində, qalan 5 faizi isə digər valyutalarda ifadə olunmuş aktivlərdə yerləşdirilə bilər.
—Dövlət İnvestisiya Proqramının reallaşmasında, digər iri layihələrin maliyyələşməsində DNF-in rolu
barədə bir az ətraflı məlumat verməyinizi xahiş edirik.
—2001-ci ildən etibarən ölkənin iqtisadi inkişafının stimullaşdırılmasında, strateji əhəmiyyətli dövlət
proqramları və layihələrin həyata keçirilməsində Dövlət Neft Fondunun mühüm töhfəsi olmuşdur.
Bu dövr ərzində Dövlət Neft Fondu tərəfindən qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-məişət və
məskunlaşma problemlərinin həlli tədbirlərinin, Heydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas İxrac Boru
Kəməri, Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin çəkilməsi, Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması
layihələri, “Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti”nin nizamnamə kapitalının formalaşdırılması kimi tədbir və layihələr
maliyyələşdirilmişdir.
Ulu öndər Heydər Əliyevin qərarına əsasən Dövlət Neft Fondundan ilk vəsait qaçqınların və məcburi
köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma problemlərinin həlli ilə bağlı tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə
yönəldilmişdir. 2001-ci ildən etibarən Dövlət Neft Fondunun vəsaiti hesabına qaçqınların və məcburi
köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma problemlərinin Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
nəticəsində öz doğma yurdlarından didərgin düşmüş qaçqın və məcburi köçkün ailələri üçün qəsəbələrin,
yaşayış evlərinin, müvafiq sosial-mədəni və digər obyektlərin tikintisi həyata keçirilmişdir. Bu layihəyə Neft
Fondu tərəfindən ümumilikdə 906,5 milyon manat məbləğində vəsait ayrılmışdır. Beləliklə, ARDNF-in vəsaiti
hesabına 31 mart 2012-ci il tarixinə olan məlumata görə, qaçqın və məcburi köçkün ailələri üçün 58 qəsəbə
tikilmiş, 19073 ailə yeni evlə təmin edilmişdir.
2002-ci ildən 1 fevral 2007-ci il tarixinədək olan dövr ərzində Dövlət Neft Fondu tərəfindən 298 milyon
manat məbləğində vəsait Heydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas İxrac Boru Kəməri layihəsində
Azərbaycan Respublikasının iştirak payının maliyyələşdirilməsinə yönəldilmişdir.
Eyni zamanda ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi məqsədilə Neft Fondunun vəsaiti hesabına
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 30 mart 2006-cı il tarixli sərəncamı ilə yaradılmış “Azərbaycan
İnvestisiya Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin nizamnamə kapitalı formalaşdırılmışdır. 2006-cı ildə şirkətin
nizamnamə kapitalının formalaşdırılmasına 90,0 milyon manat vəsait ayrılmışdır. Dövlət Neft Fondunun vəsaiti
hesabına formalaşdırılmış bu şirkətin investisiya fəaliyyətinin məqsədini əsasən ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft
sahələrində fəaliyyət göstərən səhmdar cəmiyyətlərin və digər kommersiya təşkilatların nizamnamə
kapitalındakı iştirak payını, o cümlədən səhmlərini almaqla müddətli investisiya qoyuluşunun həyata keçirilməsi
təşkil edir.
Bununla bərabər, 2007-ci ildən etibarən Neft Fondunun ümumilikdə 227,3 milyon manat məbləğində vəsaiti
Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsinə yönəldilmişdir. Layihənin əsas məqsədi
Trans-Avropa və Trans-Asiya dəmir yolu şəbəkələrinin birləşdirilməsi, yük və sərnişinlərin birbaşa olaraq
Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə ərazilərindən keçməklə Avropa və Asiyaya çıxarılmasını təmin etmək və
bununla region ölkələrinin tranzit potensialının artırılmasıdır. Bu məqsədlə Türkiyə ərazisində 76 kilometr və
Gürcüstanın ərazisində 26 kilometr uzunluğunda olan Qars-Axalkalaki dəmir yolu xəttinin tikintisi və
Gürcüstan ərazisində 160 kilometr uzunluğunda Marabda-Axalkalaki yolunun reabilitasiya-rekonstruksiyası
işlərinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Bununla yanaşı, 2006-2011-ci illər ərzində Neft Fondu tərəfindən 779,6 milyon manat məbləğində vəsait
Oğuz-Qəbələ-Bakı layihəsinin maliyyələşdirilməsinə yönəldilmişdir. Azərbaycanın paytaxtı Bakının su təchizatı
ilə bağlı problemlərin əsaslı şəkildə həllində bu layihə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 2010-cu ilin sonunda
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə su kəməri istifadəyə verilmişdir. Layihənin
əsas məqsədi Oğuz-Qəbələ ərazisindəki yeraltı su mənbələrini istifadə etməklə Bakı şəhərinə saniyədə 5
kubmetr həcmində suyun nəql olunması və əhaliyə yüksək keyfiyyətli suyun çatdırılmasıdır. 2011-ci ildə
layihənin Dövlət Neft Fondunun vəsaiti hesabına maliyyələşdirilməsi başa çatmışdır.
Dövlət Neft Fondu tərəfindən eyni zamanda bir çox dövlət proqramlarında nəzərdə tutulmuş Neft Fonduna
aid tədbirlərin icrası və maliyyələşdirilməsi təmin edilmişdir. Belə ki, Dövlət Neft Fondu tərəfindən Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə
etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı”nda nəzərdə tutulmuş “Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən
qurulması layihəsinə daxil olan Taxtakörpü su anbarının, Vəlvələçay-Taxtakörpü və Taxtakörpü-Ceyranbatan
kanallarının tikintisinin davam etdirilməsi” ilə bağlı tədbirlərin maliyyələşdirilməsi həyata keçirilib. 2006-cı
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ildən maliyyələşdirilən bu layihə üzrə ümumilikdə 716,3 milyon manat vəsait ayrılmışdır. Layihənin əsas
məqsədi Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin su təchizatı sistemləri üçün sabit su sərfinə malik etibarlı su mənbəyi
yaratmaq, suyun nəqlində mövcud enerji sərfini aradan qaldırmaq və bunun müqabilində 25 MVT gücündə
enerji istehsal etməkdir.
Neft Fondunun vəsaiti hesabına həyata keçirilən daha bir mühüm layihə kimi 2008-ci ildən
maliyyələşdirilməsinə başlanılan Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 19 oktyabr tarixli 1746
nömrəli “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı”nı misal
göstərmək olar. 1 aprel 2012-ci il tarixinə bu proqram vasitəsilə xaricdə təhsili maliyyələşdirilmiş tələbələrin
sayı 1135-ə çatmışdır. 240 tələbə məzun olmuşdur.
—Ötən ilin və bu ilin birinci rübünün yekunları həm də qarşıya yeni vəzifələr qoyub. Perspektivlər
barədə nə deyə bilərdiniz?
—Analoji xarici fondların qabaqcıl təcrübəsinə əsaslanan və uzunmüddətli investisiya fondlarının fəlsəfəsinə
uyğun olan yeni, uzun müddətdə daha yüksək gəlir gətirmək potensialına malik investisiya siyasətinin həyata
keçirilməsi bu gün Neft Fondunun gündəmində olan prioritet məsələlərdəndir. Bununla əlaqədar olaraq növbəti
illərdə sabit gəlir gətirən qiymətli kağızlardan əlavə olaraq qızıl, daşınmaz əmlak və səhmlərə investisiyalar
sayəsində Neft Fondunun vəsaitinin idarə olunmasından gəlirlərin həcminin və gəlirlilik faizinin artması
gözlənilir.
Uzunmüddətli dövr ərzində neftin qiymətinin 80 ABŞ dollarına və gəlirlilik səviyyəsinin 4 faizə bərabər
olduğu təqdirdə 2024-cü ilin sonuna ARDNF-in vəsaiti 176 milyard ABŞ dolları səviyyəsində olacağı
proqnozlaşdırılır. Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin artması ölkənin strateji valyuta ehtiyatlarının və son nəticədə
maliyyə imkanlarının artması deməkdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin Nazirlər
Kabinetinin 2012-ci ilin birinci rübünün yekunlarına həsr edilmiş iclasında qeyd etdiyi kimi, artan maliyyə
resursları hesabına Azərbaycan artıq özünü dünyada, dünyanın iqtisadi-maliyyə bazarlarında daha da qabarıq
şəkildə göstərəcək, maliyyə gücü kimi iştirak edəcəkdir.
T.ƏBDÜLƏZİZOĞLU
“Respublika”.-2012.-6 may.-N 99.-S.9.
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Dövlət Neft Fondunun ehtiyatları 586 ton qızıl ekvivalentindədir
Azərbaycan Dövlət Neft Fondu (ARDNF) investisiya portfelinin strukturunu açıqlayıb. ARDNF-yə
istinadən "APA Economics"in yaydığı məlumata əsasən, oktyabrın 1-nə olan vəziyyətə görə, fondun aktivlərinin
ümumi məbləği 33 068,65 mln. dollar təşkil edir.
İnvestisiya portfelinin 22,94 faizi agentliklər və beynəlxalq təşkilatların istiqrazlarında, 22,54 faizi
qısamüddətli kommersiya kağızlarında, 18,06 faizi korporativ istiqrazlarda, 11,77 faizi maliyyə istiqrazlarında,
11,66 faizi suveren borc kağızlarında, 5,36 faizi zəmanətli istiqrazlarda, 4,37 faizi depozitlər və pul bazarı
alətlərində, 1,86 faizi qızılda, 1,35 faizi səhmlərdə, 0,09 faizi munisipal istiqrazlarda saxlanır.
Göründüyü kimi, investisiya portfelinin yalnız 1,86 faizi qızılda saxlanır. ARDNŞ-in qızıl ehtiyatlarının 10
891 kiloqram olduğunu nəzərə alanda, fondun ümumi investisiya portfeli 586 ton qızıl ekvivalentindədir.
“Azərbaycan”.-2012.- 24 oktyabr.- № 239.-S.6.
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu Londonda daşınmaz əmlak almışdır
Cari ilin dekabr ayında Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu (ARDNF) daşınmaz əmlaka ilk
investisiyasını həyata keçirmişdir. Fond Londonun “West End” səmtində, Seynt Ceyms 78 ünvanında yerləşən
və dəyəri 177 350 000 funt sterlinq təşkil edən ofis kompleksini almışdır. Binanın alğı-satqı prosesində satıcı
qismində “Deutsche Bank”ın vəsaitlərin idarə edilməsi bölməsinin daşınmaz əmlak investisiyaları ilə məşğul
olan şirkəti RREEF Real Esteyt, ARDNF-in hüquq məsləhətçisi kimi Klifford Çans (Clifford Chance), broker
qismində isə Cons Lanq Lasal (Jones Lang LaSalle) şirkəti çıxış etmişdir.
Fondan bildirmişlər ki, Seynt Ceyms Londonda bir sıra tarixi memarlıq binalarının yerləşdiyi mərkəzi
ərazidir. Burada 1845-ci ildə tikilmiş bu bina tarixi fasadı saxlanılmaq şərti ilə 2003-cü ildə yenidən təmir
olunmuş və “A” tipli ofis binaları sinfinə uyğunlaşdırılmışdır. Ümumi sahəsi 11 018 kvadratmetr təşkil edən
bina 2023-cü ilə kimi illik icarə haqqı 9,65 milyon funt sterlinq və xalis illik gəlirlilik səviyyəsi 4,5 faiz olmaqla
HSBC bankına icarəyə verilmişdir. Qeyd edilən bank hal-hazırda bu binanı Britaniyada HSBC Fərdi Bankının
mərkəzi qərargahı kimi istifadə edir.
ARDNF-in icraçı direktoru Şahmar Mövsümov Fondun daşınmaz əmlaka ilk investisiyası ilə bağlı demişdir:
“Bir çox suveren fondlar hal-hazırda investisiya risklərinin yüksək diversifikasiyasını təmin etmək
istiqamətində ənənəvi maliyyə alətlərindən fərqli, digər aktivlərə də investisiya imkanlarını nəzərdən keçirirlər.
Son zamanlar ARDNF-in həm idarəetmədə olan vəsaitlərinin həcmi, həm də həyata keçirdiyi investisiyaların
miqyası sürətlə artmışdır. Londonda yerləşən bu binanın alınması Fondun dünyanın bir sıra önəmli şəhərlərinin
əsas mərkəz-biznes ərazilərində həyata keçirilməsi planlaşdırılan daşınmaz əmlak üzrə investisiya
strategiyasının birinci mərhələsidir. Bu tip investisiyaların həyata keçirilməsində başlıca amillər həmin
investisiyanın gələcək illər ərzində vəd etdiyi yüksək sabit gəlirlilik, eləcə də dünyanın önəmli şəhərlərinin
kommersiya daşınmaz əmlak bazarlarının güclü fundamental əsaslarıdır”.
Azərbaycanın Suveren Fondu olan Dövlət Neft Fondu 1999-cu ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin qərarı
əsasında neft və qaz ehtiyatlarına dair sazişlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının əldə
etdiyi gəlirlərin toplanması, səmərəli idarə edilməsi və gələcək nəsillər üçün saxlanılmasını təmin etmək
məqsədi ilə yaradılmışdır. Cari il 1 dekabr tarixinə ARDNF-in vəsaitlərinin ümumi həcmi 33 895 milyon ABŞ
dolları təşkil edir.
Qeyd edilən daşınmaz əmlaka investisiya Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 2011-ci il 27
oktyabr tarixli Fərmanı ilə dəyişikliklər edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun valyuta
vəsaitlərinin saxlanılması, yerləşdirilməsi və idarə edilməsi haqqında Qaydalar”a, bu qaydalara uyğun olaraq
qəbul edilmiş yeni investisiya siyasətinə əsasən həyata keçirilmişdir. Yeni investisiya siyasətinə əsasən
investisiya portfelinin məcmu dəyərinin 5 faizə qədəri səhmlərə, 5 faizə qədəri qızıla, eləcə də eyni həcmdə
vəsaiti, yəni 5 faizə qədəri daşınmaz əmlaka investisiya edilə bilər.
“Xalq qəzeti”.-2012.-19 dekabr.-N 283.-S.5.
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Dövlət Neft Fondunun yeni investisiya siyasəti
Qızıla və daşınmaz əmlaka qoyulan investisiyaların həcmi artır
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 27 oktyabr tarixli 519 nömrəli fərmanı ilə
dəyişikliklər edilmiş «Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) valyuta vəsaitlərinin
saxlanılması, yerləşdirilməsi və idarə edilməsi haqqında Qaydalar»a uyğun olaraq Fondun yeni investisiya
siyasəti müəyyən edilmişdir. Bu siyasətə əsasən, investisiya portfelinin məcmu dəyərinin 5%-ə qədəri səhmlərə,
5%-ə qədəri qızıla, 5%-ə qədəri daşınmaz əmlaka investisiya edilə bilər.
Artıq ARDNF bu istiqamətdə bəzi işlər həyata keçirmişdir. Fonddan verilən məlumata görə, 2012-ci ilin
dekabr ayında ARDNF daşınmaz əmlaka ilk investisiyasını həyata keçirmişdir. Fond Londonun bir sıra tarixi
memarlıq binalarının yerləşdiyi mərkəzi ərazisində Seynt Ceyms 78 ünvanında yerləşən və dəyəri 177.350.000
funt-sterlinq olan ofis kompleksini almışdır. 1845-ci ildə tikilmiş bu bina tarixi fasadı saxlanılmaq şərtilə 2003cü ildə yenidən təmir olunmuş və «A» tipli ofis binaları sinfinə tamamilə uyğunlaşdırılmışdır. Ümumi sahəsi
11.018 kv. metr təşkil edən bu bina 2023-cü ilə qədər illik icarə haqqı 9,65 milyon funt-sterlinq və xalis illik
gəlirlilik səviyyəsi 4,5% olmaqla HSBC bankına icarəyə verilmişdir. Hazırda bu binadan HSBC Fərdi Bankının
Britaniyadakı mərkəzi qərargahı kimi istifadə edilir.
ARDNF digər bir daşınmaz əmlakı isə Fransada alacaq. Artıq Parisin Vandom meydanı 8 ünvanında
yerləşən və dəyəri 135 milyon avro olan ofis, ticarət obyektlərindən ibarət daşınmaz əmlak kompleksinin satın
alınmasına dair razılıq əldə edilmişdir.
Qeyd edək ki, Parisin ən görkəmli yerlərindən biri olan Vandom meydanı şəhərin əsas biznes ərazisi
hesab olunur. Yüksək biznes profilinə malik şirkətlərin ofislərinin və lüks mağazaların yerləşdiyi bu ərazi həm
daxili, həm də xarici investorlar tərəfindən ciddi maraqla qarşılanır və yüksək icarə haqları ilə səciyyələnir.
1712-ci ildə kral XIV Luinin şərəfinə barokko üslubunda inşa edilmiş, özünəməxsus və zəngin memarlıq
üslubuna malik meydan fransız klassikasının önəmli arxitektura nümunələrindən hesab olunur. Burada XVIII
əsrdə inşa edilmiş və hazırda ofis, eləcə də ticarət və yaşayış məqsədləri üçün istifadə edilən tikilinin, eləcə də
1950-ci illərdə tikilmiş ofis binasının ümumi sahəsi 5 min 400 kvadratmetrdir.
ARDNF Moskva şəhərinin biznes mərkəzi «Tverskaya 16» ünvanında yerləşən və dəyəri 133 milyon
ABŞ dolları təşkil edən «Qalereya Aktyor» ofis-ticarət mərkəzini də satın almışdır. «Qalereya Aktyor» Moskva
şəhərinin tarixi mərkəzində- “Tverskaya” küçəsində məşhur mehmanxana və ofislərin, eləcə də bir çox
beynəlxalq ticarət brendlərinin təmərküzləşdiyi ərazidə yerləşir. Bina «Tverskaya» küçəsi və “Strastnoy”
bulvarın kəsişməsində, Kreml və Qızıl Meydanın yaxınlığındadır.
1881-ci ildə teatr binası kimi istifadəyə verilmiş bu bina tarixi fasadı saxlanılmaq şərtilə 1995-ci ildə
yenidən təmir olunmuşdur. Binanın ümumi sahəsi 18075 kv. metr təşkil edir. Əmlak illik icarə haqqı 9,6 milyon
ABŞ dolları olmaqla, müxtəlif maliyyə, sığorta və konsaltinq xidməti göstərən, eləcə də müxtəlif lüks və orta
səviyyəli ticarət şirkətlərinə icarəyə verilmişdir.
ARDNF-nin vəsaitlərin idarə edilməsi şöbəsinin müdiri İsrafil Məmmədov bildirmişdir ki, fond gələn
ildə də güclü fundamental bazar əsaslarına söykənən önəmli şəhərlərin mərkəzi ərazilərində yüksək icarə haqlan
ilə səciyyələnən, müasir maddi-texniki təchizatla təmin olunmuş ofis binalarının alınmasını həyata keçirərək
kifayət qədər diversifıkasiya olunmuş daşınmaz əmlak portfelinin yaradılması istiqamətindəki işlərinə davam
edəcəkdir.
Fondun əməkdaşları bir sıra böyük və nüfuzlu şəhərlərə səfər edərək müxtəlif daşınmaz əmlak şirkətləri
ilə görüşlər keçirmiş, həmin şəhərlərdə daşınmaz əmlak obyektlərinə baxmışlar. Hazırda Sinqapur, Malayziya
və İndoneziya kimi ölkələrdə müxtəlif daşınmaz əmlak obyektləri nəzərdən keçirilir. Bu məsələ ilə bağlı hüquq
məsləhətçiləri ilə birgə səmərəli hüquq-vergi strukturunun qurulması üzərində də iş aparılır.
Dövlət Neft Fondu cari ilin birinci rübündən etibarən qızıl alışını da həyata keçirməyə başlamışdır.
Üçüncü rübün sonuna, yəni 1 oktyabr 2012-ci il tarixinə kimi ARDNF-nin aldığı qızılın miqdarı 10 ton 891 kq
(350 146 troy unsiya) təşkil etmişdir. Fond bu günədək yaradılmış qızıl ehtiyatlarından əlavə gəlir əldə etmək
məqsədilə həmin ehtiyatların bir hissəsini beynəlxalq maliyyə bazarlarında fəaliyyət göstərən nüfuzlu banklarda
depozitlərdə yerləşdirmişdir. Qiymət dəyişkənliyi riskini minimuma endirmək məqsədilə alınması nəzərdə
tutulan qızılın ümumi miqdarını (təqribən 30 ton) mərhələli şəkildə (həftələr üzrə) bərabər bölüşdürməklə 2 il
müddətində ARDNF-nin investisiya portfelinə daxil edilməsi planlaşdırılır. Alqı-satqı həyata keçirmək
məqsədilə London Qiymətli Metallar bazarı İştirakçıları Assosiasiyasının üzvü olan bir neçə tərəfdaş bankda
hesablar açılmış, 2012-ci il fevralın 1-dən etibarən həftəlik 25 qızıl külçənin alınmasına başlanılmışdır.
Müvəqqəti saxlama yeri kimi isə «JP Morgan» bankının London anbarı seçilmişdir.
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Rəşad SADIQOV
“Vergilər”.-2013.-9 yanvar.-№1.-S.8.
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Azərbaycan Dövlət Neft Fonduna məxsus qızılın miqdarı 15 tona çatmışdır
Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) investisiya portfelinə daxil edilən qızılın miqdarı 2012-ci
il dekabrın 31-nə 14 934 kq (480 146 unsiya) təşkil etmişdir.
Fonddan “APA-Economics”ə verilən məlumata görə, fond tərəfindən alınan qızılın müvəqqəti saxlanılması
üçün bu sahədəki müsbət təcrübəsi və saxlama xərcləri nəzərə alınaraq “JP Morgan” bankının London anbarı
seçilmiş və növbəti mərhələdə strateji əhəmiyyətli ehtiyat xarakteri daşıyan qızıl ehtiyatlarının Azərbaycana
gətirilməsi və burada saxlanılmasının təmin edilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Qeyd edək ki, ötən il fevralın 1-dən London Qiymətli Metallar Bazarı İştirakçılarının Assosiasiyasının
(LQMBİA) üzvü olan banklardan həmin qurum tərəfindən tətbiq edilən tələblərə uyğun olan 25 qızıl külçənin
(10 000 unsiya) həftəlik alışına başlanılmışdır. Qiymət dəyişkənliyi riskinin minimuma endirilməsi məqsədilə,
alınması nəzərdə tutulan qızılın ümumi miqdarının mərhələli şəkildə (həftələr üzrə) bərabər miqdarda
bölüşdürülməklə 2 il müddətində fondun investisiya portfelinə daxil edilməsi planlaşdırılır.
Bu gün Neft Fondu tərəfindən alınan LQMBİA standartlarına uyğun təxminən 1 ton qızıl (32 150 unsiya)
Britaniyanın ”Brinks Qlobal Services” şirkəti tərəfindən Azərbaycana gətirilmişdir və müvəqqəti olaraq
Azərbaycan Mərkəzi Bankında saxlanılacaq.
Fondun yeni inzibati binasında müasir standartlara uyğun qiymətlilərin saxlanılması üçün xəzinənin inşa
edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. ARDNF-in yeni binası istifadəyə verildikdən sonra alınan qızılın həmin xəzinədə
saxlanılması planlaşdırılır.
Qeyd edək ki, 2012-ci il dekabrın 1-nə ARDNF-nin vəsaitlərinin ümumi həcmi 33,895 milyard dollar təşkil
etmişdir.
“Xalq qəzeti”.-2013.-12 yanvar.-N 6.-S.2.
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Dövlət Neft Fondunun 2012-ci ildə büdcə gəirləri 13 673,7 milyon manat olmuşdur
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) 2012-ci ildə büdcə gəlirləri 13
673,7 milyon manat, büdcə xərcləri isə 10 573,6 milyon manat olmuşdur.
ARDNF-in mətbuat xidmətindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, 2012-ci ildə fondun neft və qaz
sazişlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı gəlirləri 13 130,1 milyon manat, o cümlədən mənfəət neftinin
və qazın satışından 13 117,4 milyon manat, tranzit gəlirləri 7,9 milyon manat, bonus ödənişləri 1,6
milyon manat, akrhesabı ödənişlər 3,0 milyon manat, xarici sərmayəçilər tərəfindən təhvil verilmiş
aktivlərdən 0,2 milyon manat təşkil etmişdir.
Ötən il ARDNF-in vəsaitlərinin idarə edilməsindən əldə olunan gəlirlər 543,6 milyon manata
bərabər olmuşdur.
Valyuta məzənnələrinin dəyişməsindən yaranan fərq ilə bağlı Fondun büdcədənkənar gəliri 253,8
milyon manat təşkil etmişdir.
Hesabat dövrü ərzində fondun 2012-ci il büdcəsinin icrası çərçivəsində 9 905,0 milyon manat vəsait
dövlət büdcəsinə transfert edilmişdir. Qaçqın və məcburi köçkün ailələrinin məskunlaşdırılması və
sosial-məişət vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsinə 300,0 milyon manat,
Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulmasına 200,0 milyon manat vəsait ayrılmışdır.
“Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu” layihəsinin maliyyələşdirilməsinə Neft Fondundan 119,0 milyon
manat vəsait ayrılmışdır. “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə
Dövlət Proqramı”nın maliyyələşdirilməsinə 20,0 milyon manat vəsait yönəldilmişdir. Ötən 2012-ci il
ərzində ARDNF-in idarə edilməsi ilə bağlı xərcləri 29,6 milyon manat təşkil etmişdir.
Cari il yanvarın 1-nə fondun aktivləri 2012-ci ilin əvvəlinə (29 800,0 milyon ABŞ dolları) nisbətən
14,5 faiz artaraq 34 129,4 milyon ABŞ dollarına bərabər olmuşdur.
Ötən ilin I rübündən etibarən ARDNF qızılın alınmasına başlamışdır və 2013-cü il yanvarın 1-nə
fond tərəfindən alınmış qızılın miqdarı 14 ton 934 kiloqram (480 146 troy unsiya) təşkil etmişdir.
“Xalq qəzeti”.-2013.-23 yanvar.-N 15.-S.5.
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Dövlət Neft Fondunun büdcə gəlirləri altı ayda 6493,6 milyon manat təşkil edib
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) büdcə gəlirləri bu ilin yanvar-iyun aylarında
6493,6 milyon manat, büdcə xərcləri isə 5163,1 milyon manat təşkil edib. Ötən 6 ayda fondun neft və qaz
sazişlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı gəlirləri 6374,8 milyon manat, o cümlədən mənfəət neftinin və qazın
satışından 6355,4 milyon manat, tranzit gəlirləri 4,4 milyon manat olub. Bu dövrdə Neft Fondunun vəsaitlərinin
idarə olunmasından 118,8 milyon manat gəlir əldə edilib.
ARDNF-in ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən AzərTAc-a verilən məlumata görə, hesabat dövrü ərzində
fondun 2014-cü il büdcəsinin icrası çərçivəsində dövlət büdcəsinə 4883,8 milyon manat vəsait transfert edilib.
Qaçqın və məcburi köçkün ailələrinin məskunlaşdırılması və sosial-məişət vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə
tədbirlərin həyata keçirilməsinə 177,3 milyon manat, Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulmasına
11 milyon manat, "Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu" layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 19,6 milyon manat
vəsait sərf olunub. "2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət
Proqramı"nın maliyyələşdirilməsinə 5,2 milyon manat vəsait yönəldilib. “Şahdəniz” qaz-kondensat yatağının
istismarının ikinci mərhələsi, Cənubi Qafqaz boru kəmərinin genişləndirilməsi, TANAP və TAP layihələri üzrə
yaradılmış səhmdar cəmiyyətin birbaşa dövlət mülkiyyətində olan səhmlərinin maliyyələşdirilməsi məqsədilə
Neft Fondundan 40 milyon manat vəsait ayrılıb. Altı ayda fondun idarə edilməsi ilə bağlı xərclər 26,2 milyon
manat təşkil edib.
Fondun aktivləri ilin əvvəlinə nisbətən 4,86 faiz artaraq 37622,4 milyon ABŞ dollarına bərabər olub.
Hazırda Neft Fondu tərəfindən alınmış qızılın miqdarı 30175 kiloqramdır.
AzərTAc
21 iyul 2014-cü il

190

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Dövlət Neft Fondu ilə BMT-nin biznes və insan hüquqları üzrə İşçi qrupu arasında əməkdaşlıq məsələləri
müzakirə olunub
Avqustun 26-da Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) icraçı direktoru Şahmar
Mövsümov BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının biznes və insan hüquqları üzrə İşçi qrupunun nümayəndə heyəti
ilə görüşüb.
ARDNF-in ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən AzərTAc-a bildiriblər ki, görüşdə Ş.Mövsümov rəhbərlik
etdiyi fondun vəsaitlərinin idarə edilməsi, investisiya fəaliyyəti, neft fondu tərəfindən maliyyələşdirilən
layihələr, Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsünün (MHŞT) Azərbaycanda tətbiqi barədə qonaqlara ətraflı
məlumat verib.
Sonunda ARDNF-in icraçı direktoru fondun fəaliyyətinə və MHŞT-nin tətbiqi prosesinə dair qonaqları
maraqlandıran sualları cavablandırıb.
AzərTAc
26 avqust 2014-cü il
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“Azəri-Çıraq-Günəşli” layihəsi çərçivəsində Dövlət Neft Fonduna 105 802 milyon dollar vəsait
daxil olub
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu (ARDNF) 2001-ci ilin əvvəlindən cari ilin sentyabrın 1dək Xəzərin Azərbaycan sektorundakı “Azəri-Çıraq-Günəşli” (AÇG) neft-qaz yataqları blokunun işlənməsi
layihəsinin reallaşdırılması çərçivəsində 105 802 milyon dollar gəlir əldə edib.
ARDNF-in ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən AzərTAc-a bildiriblər ki, bu il yanvarın 1-dən sentyabrın
1-dək AÇG layihəsi çərçivəsində Fonda 10 770 milyon dollar vəsait daxil olub.
AzərTAc
3 sentyabr 2014-cü il
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Dövlət Neft Fondu mənfəət neftinin və qazın satışından 10 milyard manata yaxın gəlir əldə edib
Bu ilin doqquz ayında Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) büdcə gəlirləri 10
131,9 milyon manat, büdcə xərcləri isə 8 041,2 milyon manat təşkil edib. Yanvar-sentyabr aylarında ARDNF-in
neft və qaz sazişlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı gəlirləri 9 969,6 milyon manat, o cümlədən mənfəət neftinin
və qazın satışından əldə etdiyi gəlir 9 947,8 milyon manat, tranzit gəlirləri 6,8 milyon manat, bonus ödənişləri
13,3 milyon manat, akrhesabı ödənişləri isə 1,7 milyon manat olub.
Ötən müddətdə Dövlət Neft Fondunun vəsaitlərinin idarə olunmasından əldə edilən gəlirlər 162,3
milyon manat təşkil edib.
Bu barədə AzərTAc-a ARDNF-in ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən məlumat veriblər.
AzərTAc
20 oktyabr 2014-cü il
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Neft Fondundan dövlət büdcəsinə doqquz ayda 7 milyard manatdan çox vəsait transfert edilib
Bu ilin doqquz ayında Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) 2014-cü il büdcəsinin
icrası çərçivəsində dövlət büdcəsinə 7 399,7 milyon manat vəsait transfert edilib.
ARDNF-in ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən AzərTAc-a verilən məlumata görə, həmin müddətdə
“Şahdəniz” qaz-kondensat yatağının istismarının ikinci mərhələsinə, Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin
genişləndirilməsinə, TANAP və TAP layihələri üzrə yaradılmış səhmdar cəmiyyətin birbaşa dövlət
mülkiyyətində olan səhmlərinin maliyyələşdirilməsinə 40 milyon manat, “STAR” neft emalı kompleksinin
tikintisinə isə 223,5 milyon manat vəsait ayrılıb.
Neft fondu hesabat dövründə, həmçinin qaçqın və məcburi köçkün ailələrinin məskunlaşdırılması və
sosial-məişət vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsinə 254,2 milyon manat, SamurAbşeron suvarma sisteminin yenidən qurulmasına 24,8 milyon manat, “Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu”
layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 47,5 milyon manat, “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici
ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı”nın maliyyələşdirilməsinə isə 18 milyon manat vəsait yönəldilib.
Yanvar-sentyabr aylarında Neft Fondunun idarə edilməsi ilə bağlı xərclər 33,5 milyon manat təşkil edib.
AzərTAc
21 oktyabr 2014-cü il
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Dövlət Neft Fondunun köçkünlərə dəstəyi artır
Vasif Cəfərov
Dövlət Neft Fondundan qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli məqsədilə indiyədək
ayrılan vəsaitin həcmi 2015-ci ilin sonunda 2 milyard manata çatacaq. 2014-cü ilin sonuna kimi Fond bu
məqsədlə 1,8 milyard manat həcmində vəsait ayırıb. 2015-ci ildə qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial
məsələlərinin həlli üçün daha 150 milyon manat ayrılması nəzərdə tutulur. Bununla da ilin yekununda Fond
tərəfindən indiyədək ayrılan xərclər 1,95 milyard manatı ötəcək.
2014-cü ilin sonuna olan məlumata əsasən qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsi üçün ümumilikdə
indiyədək 5,1 milyard manat vəsait sərf olunub. Ondan 2,3 milyard manat dövlət büdcəsinin, 1,8 milyard manat
Dövlət Neft Fondunun və 1 milyard manat isə beynəlxalq maliyyə qurumları və ölkəmizdə fəaliyyət göstərən
beynəlxalq təşkilatların vəsaitidir.
Göründüyü kimi qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli məqsədilə xərclənən vəsaitin
önəmli bir hissəsi Dövlət Neft Fondunun vəsaitidir.
Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin bir hissəsinin qayğıya ehtiyacı olan qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial
problemlərinin həllinə sərf edilməsi fərəhləndirici faktdır. Çünki bu fakt həm də onun göstəricisidir ki,
aztəminatlı vətəndaşlarımız neft və qaz ixracından əldə edilən gəlirdən birbaşa yararlana bilib. Qaçqın və
məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli məqsədilə dövlət büdcəsindən də böyük məbləğdə vəsait
ayrılıb. Nəzərə alsaq ki, dövlət büdcəsinin formalaşmasında da neft pulları böyük paya malikdir, deməli bütün
Azərbaycan əhalisi kimi, qaçqın və məcburi köçkünlər də "qara qızıl"ın gətirdiyi mənfəətdən faydalanmaq
imkanı qazanıb.
Fondun vəsaitləri bir qayda olaraq köçkünlərin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün istifadə edilir.
İndiyədək tikilən mənzillərin 90 faizindən çoxunun vəsaiti məhz Fonddan ayrılan vəsaitdir.
Fond 2001-ci ildən fəaliyyətə başlayıb.
Maraqlıdır ki, Fondun vəsaitindən ilk istifadə edən də qaçqın və məcburi köçkünlər olub. Fondun ilkin
vəsaitinin 2001-ci ildə məhz qaçqın və məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına
yönəldilib.
Neft Fondunun məlumatına əsasən 2001-ci ildə bu məqsədlə 720 min manat ayrılıb. 2002-ci ildə 37,77
milyon manat, 2003-cü ildə 19,96 milyon manat, 2004-cü ildə 14,99 milyon manat, 2005-ci ildə 40,39 milyon
manat vəsait yönəldilib.
2006-cı ildən ayrılan vəsaitin həcmi kəskin artıb. Bu ildə qaçqinlarin və məcburi köçkünlərin sosial-məişət
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması tədbirlərinin maliyyələşdirilməsi məqsədilə 110,03 milyon manat, 2007-ci ildə
154,12 milyon manat, 2008-ci ildə 145 milyon manat, 2009-cu ildə 89,88 milyon manat, 2010-cu ildə 104,95
milyon manat, 2011-ci ildə 140 milyon manat, 2012-ci ildə 300 milyon manat, 2013-cü ildə 300 milyon manat,
2014-cü ildə 300 milyon manat ayrılıb.
Qeyd etdik ki, Neft Fondunun vəsaitlərinin ilk olaraq məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitinin
yaxşılaşdırılması məqsədilə istifadə edilib.
ARDNF 2001-ci ildən başlayaraq Dövlət Neft Fondunun vəsaiti hesabına Ağdam, Füzuli, Biləsuvar,
Goranboy, Sabirabad, Ağcabədi, Beyləqan, Qəbələ, Şəmkir, Ağstafa, İsmayıllı, İmişli, Göygöl, Bərdə, Oğuz,
Şəki, Gədəbəy, Saatlı rayonlarında, Naxçıvan Muxtar Respublikasında, Bakı, Gəncə, Mingəçevir, Sumqayıt,
Yevlax şəhərlərində, Mehdiabad, Ramanı, Müşviqabad, Masazır, Pirşağı və Fatmayı qəsəbələri ərazisində
qaçqın və məcburi köçkünlər üçün çoxmərtəbəli binaların, fərdi yaşayış evlərinin, sosial-mədəni, infrastruktur
və digər obyektlərin tikintisi həyata keçirilib.
Bunun sayəsində ölkəmizdə olan 12 çadır düşərgəsindən Biləsuvar rayonu ərazisindəki 5-i 2003-cü ilin iyun
ayında ləğv edildi və 3781 ailə (17014 nəfər məcburi köçkün) Biləsuvar və Füzuli rayonlarının ərazisində
salınan yeni qəsəbələrə köçürüldü.
2001-ci il 22 avqust tarixində "Erməni millətçilərinin apardığı etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində
Ermənistan ərazisindəki öz tarixi torpaqlarından didərgin salınmış azərbaycanlıların məskunlaşması
problemlərinin həlli haqqında" prezident fərmanı oldu.
Fərmana əsasən Goranboy rayonunun Aşağı Ağcakənd qəsəbəsində 364 evdən, Şəmkir rayonunda 126
evdən, Yevlax şəhərində 65 evdən, Abşeron rayonu Mehdiabad qəsəbəsində 108 evdən, Sabunçu rayonu
Ramana qəsəbəsində 160 evdən ibarət qəsəbələr salındı, Naxçıvan MR-də 4 mərtəbəli 48 mənzilli yaşayış binası
və 153 ədəd fərdi ev, Sumqayıt şəhərində 2 mərtəbəli 14 mənzilli yaşayış binası və 2 fərdi ev, Ağstafa
rayonunda 17 fərdi ev, İsmayıllı rayonunda 45 fərdi ev, Bakı şəhərində 3, Oğuz rayonunda 3, Şəki şəhərində 2
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və Gədəbəy rayonunda 1 fərdi ev (ümumilikdə 1011 ev - 949 fərdi və 62 mənzilli 2 yaşayış binası) tikildi,
qaçqınlar yeni qəsəbələrə və evlərə köçürüldü.
1995-ci ildən respublikanın 18 rayonunda tikintisi yarımçıq qalan 319 evdə tikinti işləri sona yetirilərək
qaçqınların istifadəsinə verildi.
Həmçinin Ermənistandan qaçqın düşən, oradakı ev və mənzillərini Bakı şəhərindəki özbaşına tikilən evlərə
dəyişərək daimi məskunlaşan 793 nəfərdən ibarət 170 qaçqın ailəsinin yaşadığı evlərə qeydiyyata alınması,
24385 nəfərdən ibarət 3823 ailənin daimi məskunlaşdıqları evlər üçün qeydiyyat vəsiqəsinin verilməsi, 19881992-ci illərdə Ermənistandan çıxarılan, hazırda respublikamızın ərazisində daimi məskunlaşan qaçqınların
yaşadıqları tikililərin altında yerləşən və dövlət mülkiyyətində olan torpaq sahələrinin əvəzsiz olaraq onların
mülkiyyətinə verilməsi təmin edildi.
2001-ci ildə Ağdam və Füzuli rayonlarından didərgin düşən və çadır düşərgələrində müvəqqəti yerləşdirilmiş
məcburi köçkünlərin bir qisminin həmin rayonların ərazisində məskunlaşdırılması ilə bağlı prezident fərmanı
verilir. Dövlət Neft Fondundan ayrılan vəsaitlə məcburi köçkünlərin müvəqqəti yerləşdirilməsi məqsədilə
Ağdam rayonunda 500 ailəlik 4, Füzuli rayonunda isə 800 ailəlik 4 qəsəbənin tikintisi 2003-cü ilin noyabr
ayında başa çatdırılıb.
2002-ci ildə Biləsuvar rayonu ərazisində yerləşən beş çadır düşərgəsində məskunlaşan məcburi köçkünlərin
sosial-məişət vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı başqa bir prezident fərmanı imzalanır. Yenə də Dövlət Neft
Fondundan vəsait ayrılaraq məcburi köçkünlər üçün 3781 fərdi yaşayış evindən ibarət 19 qəsəbənin (Füzuli
rayonunda 1221 ailəlik 6 qəsəbə və Biləsuvar rayonunda 2560 ailəlik 13 qəsəbə) bütün infrastrukturu ilə
birlikdə inşası və məcburi köçkünlərin köçürülməsi 2003-cü ilin noyabr ayında başa çatdırılıb, Biləsuvar rayonu
ərazisindəki 5 çadır düşərgəsi ləğv edilib.
Ümumiyyətlə, 2001-2004-cü ilə qədər imzalanan 3 fərmanla Dövlət Neft Fondundan ayrılan 74 milyon ABŞ
dolları həcmində vəsait hesabına çox qısa bir müddətdə 400 min kvadrat metr mənzil sahəsi olan 6411 fərdi
yaşayış evi, 3150 yerlik 18 məktəb, 18 uşaq bağçası, 16 tibb məntəqəsi tikildi, 195 km uzunluğunda asfalt yol,
188 km su xətti, 350 km elektrikötürmə xətti, 133 km irriqasiya su kəməri və s. sosial obyektlər istifadəyə
verildi.
Dövlət Neft Fondundan ayrılan vəsaitlər Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi,
habelə Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu tərəfindən təqdim edilən və müvafiq qaydada əsaslandırılan
sifarişləri əsasında adı çəkilən qurumların dövlət xəzinədarlığındakı hesablarına köçürülür və sonra sifarişçi
təşkilatlar tərəfindən podratçı təşkilatlara ödənilir. Hazırda məcburi köçkünlərin sosial, mənzil-məişət
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun təmin edilməsi tədbirləri ilə bağlı işlərin sifarişçisi kimi
Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu çıxış edir. Sifarişçi təşkilat layihələrin icrasına cari nəzarəti həyata
keçirir, müvafiq tenderlərin keçirilməsini və digər müvafiq prosedurların aparılmasını təmin edir, yerlərdə
açılmış ofisləri vasitəsilə işlərin icrasını təşkil edir və əlaqələndirir.
Ümumiyyətlə, 2001-2014-cü illər ərzində qaçqın və məcburi köçkünlər üçün respublikanın 30-dan artıq
şəhər və rayonunda 2,8 milyon kvadrat metr sahəsi olan, bütün sosial-texniki infrastruktura malik 89 müasir
qəsəbə salınıb. Bunun da 2,5 milyon kvadrat metr yaşayış sahəsinə malik 84-ü, yaxud 94 faizi son 11 ildə inşa
edilib. Bu işlər məhz Neft Fondu yaxından iştirak edib.
Yeni salınmış yaşayış məntəqələrində 145 məktəb, 6 musiqi və 1 incəsənət məktəbi, 1 Mədəniyyət Sarayı, 50
mədəniyyət mərkəzi, 56 uşaq bağçası, 55 tibb məntəqəsi, 2 Olimpiya İdman kompleksi, 206 ədəd müxtəlif
tutumlu su anbarı, 64 ədəd nasos stansiyası tikilmiş, 695 kilometr yol, 817 kilometr su, 1526 kilometr hava
elektrik, 398 kilometr qaz, 38 kilometr rabitə, 20 kilometr istilik, 76 kilometr kanalizasiya xətti, 157 kilometr
drenac şəbəkəsi çəkilmiş, 776 ədəd müxtəlif gücə malik elektrik transformatoru quraşdırılıb.
Beləliklə, indiyədək 46 min ailə və ya 230 min nəfər qaçqın və məcburi köçkünün mənzil-məişət şəraiti
yaxşılaşdırılıb ki, ondan da 42 min ailə, yaxud 210 min nəfər (91 %) son 11 ilin payına düşür.
İndiyədək Neft Fondunun vəsaitlərindən istifadə etməklə layihələrin icrasını Ərazilərin Bərpası və
Yenidənqurulması Agentliyi (ƏBYA) və Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu (MKSİF) həyata keçirib.
ƏBYA 10 qəsəbə, bir bina, 2231 ədəd mənzil, 6 məktəb, 6 uşaq bağçası, 1 xəstəxana, 1 2elektrik
yarımstansiyası, 66 km yol, 63 km su xətti, 141 km elektrik xətti, 1630 km irriqasiya sistemi çəkib. Qalan işlər
MKSİF tərəfindən icra edilib.
“Ekspress”.-2015.-10 iyul.-№ 123.-S.9.
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Neft Fondunun aktivləri 35 milyard dollara yaxındır
Fuad Hüseynzadə
“ARDNF üçün maliyyə alətlərinin uzun zaman intervalında gəlirlilik göstəriciləri daha mühüm əhəmiyyət
kəsb edir”
Noyabrın 20-də jurnalistlər üçün "Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu: vəsaitlərin idarə edilməsi
prosesi və investisiyalar” mövzusunda seminar öz işini davam etdirdi.
Öncə Fondun Risklərin idarə edilməsi departamentinin əməkdaşı Ziya Kəngərli “İnvestisiya portfelinin
qurulması və investisiya strategiyasının həyata keçirilməsi” mövzusunda çıxış etdi. Onun sözlərinə görə,
investisiya siyasətinin formalaşdırılması üçün gəlir hədəfləri və risk limitləri təyin olunur. Ziya Kəngərli bildirdi
ki, investorların müvafiq hədəf gəlir və risk limitlərinin müəyyən olunmasına investisiya müddəti, maliyyə
öhdəlikləri, likvidlik tələbləri və digər məhdudiyyətlər təsir edən amillərdir. Risk, gəlirliliyin gözlənildiyindən
fərqli (əsasən aşağı) olması ehtimalıdır. Bura, həmçinin ilkin investisiya dəyərinin bütünlükdə və ya bir
hissəsinin itirilməsi ehtimalı daxildir. Risk və gəlirlilik arasında düz mütənasib əlaqə mövcuddur: yüksək
gəlirlilik hədəfləri yüksək risk ilə səciyyələnir”.
Müxtəlif növ investisiya fondlarının risk tolerantlığı olduğunu deyən Ziya Kəngərli bir neçə suveren
fondların investisiya portfelləri haqqında məlumat verdi.
O bildirdi ki, ARDNF-in investisiya portfeli 2010-cu ildə $22.8 mld. 2013-cü ildə $35.9 mld. 2014-cü ildə
isə $37.1 mld. olub.
ARDNF-in hazırkı investisiya siyasətindən danışan Ziya Kəngərli diqqəti hədəf portfelinə (bençmark) çəkdi:
“Bençmark müəyyən qiymətli kağızların məcmusundan ibarət xəyali investisiya portfelidir. Beynəlxalq maliyyə
təcrübəsində həyata keçirilmiş yatırımların gəlir və risklərinin müqayisəli qiymətləndirilməsi üçün onlar hədəf
portfelin (bençmarkın) gəlir və riski ilə müqayisə olunur. Benchmark təyin edərkən nəzərə alınmalı amillər
bunlardır; investorun risk-gəlir məqsədləri ilə uyğunluğu, real olaraq yatırım edilə bilinən olması, müvafiq çəki
tənzimləmə mexanizmi, şəffaf və anlaşıla bilən olması.
O qeyd etdi ki, vəsaitlərin idarə olunmasında xarici menecerlərdən istifadə olunur: “Xarici menecerlərin
xidmətlərindən istifadə olunması ilə onların müvafiq sahələrdəki bilik və bacarıqlarından faydalanmaq imkanı
yaranır, həmçinin müxtəlif investisiya alətləri idarə etməsi ilə portfelin diversifikasiyası təmin olunur. ARDNF
investisiyalara cəlb edilən xarici menecerlər və ya onların əsas təsisçisi üçün aşağıdakı kriteriyaları müəyyən
edib; 1. İnvestisiya dərəcəli kredit reytinqinə sahib olmalıdır.2. Aktivlərin idarə edilməsi sahəsində 5 ildən az
olmayan təcrübəyə sahib olmalıdır. 3.Dəyəri 1 milyard ABŞ dolları məbləğindən az olmayan aktivlərin idarə
edilməsində səriştəsi olmalıdır.
Nəzərə çatdırım ki, 2015-ci ilin oktyabr ayının sonuna Neft Fondunun investisiya portfelinin 7,1%-i xarici
menecerlər tərəfindən idarə edilir. Neft Fondunun hazırkı xarici menecerləri sabit gəlirli qiymətli kağızlar üzrə
Dünya Bankı (0.7%) və Deutsche Bank Advisorsdur (0.3%). Səhmlər üzrə isə UBS Asset Management (3.8%)
və State Street Global Advisorsdur (SSgA, 2.4%)”.
Ziya Kəngərli investisiya siyasətini əks etdirən sənədlər barədə də məlumat verdi: “Fondun vəsaitləri
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə təsdiq edilmiş İnvestisiya Qaydaları və Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamları ilə illik əsasda təsdiq olunan İnvestisiya siyasətinə əsasən idarə olunur.
İnvestisiya Qaydaları Fondun vəsaitlərinin idarə edilməsinin ümumi prinsiplərini müəyyən edir. İnvestisiya
Siyasəti Fondun investisiya portfelinin hədəflərini, proqnozlaşdırılan həcmini və s. müəyyən edir”.
ARDNF-in Risklərin idarə edilməsi departamentinin direktoru Bəhruz Bəhramov isə investisiyaların həyata
keçirilməsindən sonrakı proseslər haqqında danışdı. O dedi ki, investisiyalardan əldə edilən gəlirlilik üzrə
bölgüsünə baxılsa, 2014-cü il üzrə gəlirlilik əsasən istiqrazlardan (69 faiz) olub.
Bəhruz Bəhramov bildirdi ki, gələcək investisiya gəlirlərini əvvəlcədən əminliklə proqnozlaşdırmaq
mümkün deyil: “İnvestisiya riski gəlirlərin gözləniləndən az olması ehtimalıdır. Standart kənarlaşma gözlənilən
orta gəlir göstəricisindən (müşahidə olunmuş tarixi orta göstərici) uzaqlaşmanı ölçür. Qiymət dəyişkənliyi riski
dedikdə müəyyən zaman intervalında müşahidə edilən maliyyə alətlərinin gəlir dəyişkənliyi nəzərdə tutulur.
Uzunmüddətli investor olmaqla ARDNF üçün maliyyə alətlərinin uzun zaman intervalında gəlirlilik göstəriciləri
daha mühüm əhəmiyyət kəsb edir”.
Onun fikrincə, hesabatların tərtibi investisiya prosesinin vacib tərkib hissədir: “Rüblük olaraq ictimaiyyətə
açıqlanan və Fondun internet səhifəsində yer alan təqdimatlarda Fondun investisiyaları ilə bağlı əsas məlumatlar
öz əksini tapır. Bundan savayı investisiya portfelində baş vermiş əsas dəyişikliklər ilə bağlı məlumatlar vaxtlı-
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vaxtında media və Fondun internet səhifəsi ilə pres-relizlər şəklində ictimaiyyətə çatdırılır. İnvestisiyalar ilə
bağlı dolğun məlumat Fondun illik hesabatlarında da işıqlandırılır”.
Bəhruz Bəhramovun sözlərinə görə, investisiya fəaliyyətinin auditi investisiya prosesinin qəbul olunmuş
daxili prosedurlara və beynəlxalq standartlara uyğunluğunun yoxlanılması baxımından mühüm rol oynayır:
“ARDNF fəaliyyətə başladığı ildən nüfuzlu müstəqil audit şirkətləri tərəfindən audit olunur. 2013-2015-ci illər
dövrü üçün ARDNF-in maliyyə hesabatlarının auditi “Price Waterhouse Coopers” şirkətinə həvalə olunub.
ARDNF-in fəaliyyətinə dair bütün illik hesabatlar və onu müşayiət edən maliyyə hesabatları Fondun rəsmi
internet səhifəsində yerləşdirilir. ARDNF-də eyni zamanda müntəzəm olaraq daxili audit hesabatlarını
hazırlayan daxili auditor fəaliyyət göstərir”. O qeyd etdi ki, 2015-ci ilin 3-cü rübünün sonuna ARDNF-in
aktivləri 34.7 milyard ABŞ dolları təşkil edir. Təqdimatlardan sonra jurnalistlər Fondun müxtəlif
departamentlərinin fəaliyyəti ilə yerində tanış oldular. Seminarın sonunda iştirakçılara sertifikatlar təqdim
edildi.
Palitra.-2015.-21 noyabr.-№ 215.-S.6.
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Neft Fondunun vəsaitləri artmaqda davam edəcək
Ekspertlər həlledici faktorun neftin qiyməti olacağı qənaətindədirlər
Şəbnəm Mehdizadə
Bu ilin 1-ci rübündə Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) büdcə gəlirləri 2 milyard 23,1 milyon manat, büdcə
xərcləri isə 1 milyard 946,7 milyon manat təşkil edib. Fonddan verilən məlumata görə, 3 ay ərzində neft və qaz
sazişlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı gəlirlər 1 874,3 milyon manat, o cümlədən mənfəət neftinin və qazın
satışından 1 869,8 milyon manat, bonus ödənişləri 0,1 milyon manat və tranzit gəlirləri 4,4 milyon manat olub.
ARDNF vəsaitini idarə etməklə isə 148,8 milyon manat gəlir əldə edib. Valyuta məzənnələrinin dəyişməsindən
yaranan fərqlə bağlı fondun büdcədənkənar gəliri isə 354,1 milyon manat təşkil edib.
Hesabat dövrü ərzində, ARDNF-nin 2016-cı il büdcəsinin icrası çərçivəsində 1 milyard 660 milyon manat
vəsait dövlət büdcəsinə transfert edilib. Qaçqın və məcburi köçkün ailələrinin məskunlaşdırılması və sosialməişət vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsinə 26,5 milyon manat, Samur-Abşeron
suvarma sisteminin yenidən qurulmasına 6,3 milyon manat, "Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu" layihəsinin
maliyyələşdirilməsinə ARDNF-dən 2,4 milyon manat vəsait ayrılıb. 5 milyon manat vəsait "2007-2015-ci
illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı"nın maliyyələşdirilməsinə
yönəldilib. “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsi üzrə isə 241,9 milyon manat vəsait ayrılıb. 2016-cı il ərzində ARDNFnin idarə edilməsi ilə bağlı xərcləri 4,6 milyon manat təşkil edib.
Beləliklə, 2016-cı il aprelin 1-ə fondun aktivləri 2016-cı ilin əvvəlinə (33 574,1 milyon ABŞ dolları)
nisbətən 2% artaraq 34 milyard 246 milyon ABŞ dollarına bərabər olub.
Baş verən bütün siyasi və iqtisadi proseslərin fonunda Neft Fondunun ehtiyatlarının artması təbii ki, böyük
sevinclə qarşılandı. Bəs vəsaitlərin artmasının əsas səbəbləri hansılardır? Ümumiyyətlə, növbəti rüblər ərzində
də müsbət dinamika saxlanılacaqmı? Mütəxəssislərin yaxın gələcək haqqında proqnozlar nədir?
Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban qəzetimizə verdiyi açıqlamada bildirdi ki, fondun
vəsaitlərinin artmasına bir neçə amil təsir edib: “Burada mühüm olan bir neçə səbəbin adını çəkmək olar. İlk
olaraq qeyd etməliyəm ki, neft fondunun 10 milyardlıq aktivi avro ilə saxlanılır. Avronun kursunun dollara
nisbətən möhkəmlənməsi isə bizim xeyrimizə oldu və bu kurs dəyişməsi Neft Fondunun ehtiyatlarının
artmasında çox böyük rol oynadı. Bundan başqa Neft Fondunun ehtiyatında 30 ton qızıl var. Qızılın qiymətinin
artması da fondun ehtiyatlarının artmasında rol oynayan əsas səbəblərdən biridir. Həmçinin ilk dəfə olaraq
aktivləri müxtəlif valyutada diversifikasiya etmək fonda gəlir gətirdi. Bu, praktiki olaraq ilk dəfə özünü
doğrultdu”.
İ. Şaban qeyd etdi ki, növbəti rüblərdə vəziyyət bir qədər dəyişə bilər: “Cari il üçün Neft Fondunun büdcəsi
defisitlə proqnoz edilir. Yəni, 2016-cı ildə gəlirlər xərclərdən az olacaq. Burada əsas məsələ Neft Fondundan
büdcəyə olan transfertlər olacaq. Adətən birinci rübə görə konkret olaraq nə isə proqnoz etmək mümkün olmur.
Çünki birinci rübdə büdcənin özünün xərcləmələri də az olur. Nazirlər Kabineti nazirliklər üzrə büdcənin
xərcləmə layihələrin təsdiq etmir. Maliyyə naziri Samir Şərifov da son müşavirədə qeyd etdi və Dövlət
Statistika Komitəsi də açıqladı ki, birinci rübün nəticələrinə əsasən, büdcədə bir milyard manat profisit yaranır.
Yəni büdcənin gəliri ilk rübdə xərclərindən çox olur. Lakin ilin digər rüblərində bəzi yeni məqamlar olacaq.
Xərcləmələr daha çox olduğuna görə, fonddan büdcəyə daha çox transfertlər olması ehtimal olunur.
Ümumiyyətlə, fondun ehtiyatlarının artması məsələsinə neftin qiymətinin artması fonunda da baxmaq lazımdır.
Birinci rübdə neftin qiyməti də aşağı - təxminən 36 dollar idi. Digər tərəfdən isə ilk rübdə neftin hasilatı bir o
qədər də aşağı düşməmişdi. Hasilat cəmi 1,8 faiz aşağı düşmüşdü. İlin ikinci yarısında neftin qiyməti arta və
ortalama təqribən 40 dollardan yuxarı ola bilər. Amma ikinci rübdə neftin hasilatı aşağı düşəcək. Hesab edirəm
ki, ümumilikdə Neft Fondunun gəlirlərində ciddi problem olmayacaq”.
İqtisadçı-alim Vüqar Bayramov isə fondun aktivlərinin artmasının vacibliyini vurğuladı: “Fondun
ehtiyatlarının artması çox müsbət haldır. Çünki aktivlərin artması sığorta üçün çox vacibdir. Bu da öz
növbəsində ölkə iqtisadiyyatına öz müsbət töhfəsini verir. Çünki ARDNF-in aktivləri imkan verir ki, büdcə
transferlərini həyata keçirmək mümkün olsun və müxtəlif layihələrin maliyyələşməsi reallaşsın. Ümumiyyətlə,
fondun ehtiyatının artmasının əsas səbəblərindən biri daxilolmalardır. Digər tərəfdən isə aktivlərin idarə
edilməsindən əldə olunan gəlirlər də artıma təsir edən mühüm amillərdəndir. Menecmentdən əldə olunan gəlirlər
bu baxımdan çox vacibdir. Bundan başqa, Neft Fondunun xərcləmələrinə etdiyi qənaət aktivlərin miqdarına
ciddi təsir etdi. Praktiki olaraq balans formalaşdırılır və bu, gəlirlilik səviyyəsinin artmasına səbəb olur”.
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V. Bayramov bildirdi ki, yaxın gələcəkdə neftin qiymətindəki artım fondun ehtiyatlarının artımındakı müsbət
dinamikaya təsir edəcək: “Növbəti dövrdə ARDNF-in gəlirliyi öz xərcləmələrindən asılı olacaq. Həmçinin
neftin qiyməti də aktivlərə çox ciddi təsir edəcək. Son iki gündə Brent markalı neftin qiyməti 46 dollara çatıb ki,
bu da son aylar ərzində ən yüksək göstərici hesab olunur. Əgər neftin qiymətindəki müsbət dinamika davam
edərsə, bu, fondun ehtiyatlarına da müsbət təsir edəcək. Bundan başqa, gələcəkdə qənaət rejimi qorunub
saxlanılarsa, bu, gəlirlərin və aktivlərin optimallaşdırılmasına imkan verəcək. Hazırda gəlirlərə uyğun olan
qənaət rejiminin tətbiq edilməsi, növbəti dövrlərdə də xərcləmələr baxımından aktivlərin qorunub
saxlanmasından ibarətdir. Yaxın gələcəklə bağlı gəlirlərdə artım müşahidə oluna bilər. İlk növbədə vacib olan
neftin qiymətidir. Çünki neftin qiyməti fondun gəlirlərinə və aktivlərinə birmənalı şəkildə təsir göstərir. Neftin
mövcud qiymət səviyyəsi qarşıdakı rüblərdə də belə olarsa, bu, fonda imkan verəcək öz aktivlərini
optimallaşdıra bilsin”.
Kaspi.-2016.-22 aprel.-№ 68.-S.5.
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Neft Fondundan transfertin azaldılması zəruridir
Ekspertlər hesab edirlər ki, bu azalmanın həm müsbət, həm də mənfi tərəfləri var
Şəbnəm Mehdizadə
2017-ci ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondundan (ARDNF) dövlət büdcəsinə transfertin həcmi
cari illə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə azalacaq. Fins.az xəbər verir ki, bu barədə jurnalistlərə məlumat
verən maliyyə naziri Samir Şərifov qeyd edib ki, söhbət təxminən 1,5 milyard manat azalmadan gedir. Bəs
görəsən bu azalmanın əsas səbəbləri nədir? Bunun hansı müsbət tərəfləri var?
İqtisadçı ekspert Pərviz Heydərov deyir ki, transfert azalmaları keçən il də həyata keçirilib: "Məlumdur ki,
dövlət büdcəmiz neft satışından asılı vəziyyətdədir. Belə ki, gəlirlərin əsas hissəsi Dövlət Neft Fondundan
transfert və SOCAR-dan yığılan vergilər hesabına formalaşır. Məsələn, keçən il dövlət büdcəsinə ARDNF-dən
10 milyard 388 milyon manat köçürülməsi fonunda Vergilər Nazirliyi xətti ilə cəmi 7 milyard 112 milyon
manat vəsait yığmaq planlaşdırılırdı ki, bunun da 1 milyard 500 milyon manatını SOCAR-dan toplanılan
vergilər təşkil etməli idi. Yəni vurğulamaq istədiyim asılılıq bundan ibarətdir. Ancaq indi neftin qiyməti enib,
üstəlik hasilat da azalır. Odur ki, istər-istəməz bu asılılığı azaltmaq tələb olunur. Bu hal keçən il də müşahidə
olundu. Belə ki, keçən il dövlət büdcəsinə ARDNF-dən 10 milyard 388 milyon manat köçürülməsi
planlaşdırılsa da, 8 milyard 100 milyon manat məbləğində transfert edildi. Bu isə təxminən 23 faiz az bir
göstərici deməkdir. Başqa sözlə desək, 2 milyard manat vəsaitə qənaət edildi”.
İqtisadçı deyir ki, ötən il ərzində 2 devalvasiyanın olduğunu nəzərə alsaq, azalmalar ARDNF-yə öz vəsaitinə
qənaət etməyə imkan yaratmış olur: "Nəticədə 2015-ci ilin dövlət büdcəsi nəzərdə tutulduğu kimi yerinə
yetirilmədi. Həm gəlirlər, həm də xərclər 20 faizə yaxın kəsirlə icra edildi. Başqa sözlə desək, 2015-ci ilin
dövlət büdcəsinin gəlirlər hissəsi 88,2, xərcləri isə 84,3 faiz icra olundu. Buna səbəb isə ARDNF-dən nəzərdə
tutulan transfert həcminin az həyata keçirilməsi oldu. 2015-ci ilin dövlət büdcəsi üzrə kəsir də təsdiq olunduğu
kimi 1,7 milyard manat deyil, 633 milyon manat əldə olunmuşdu. Yəni büdcənin xərclər hissəsində 1,1 milyard
manat qənaət əldə olunmuşdu. Ümumiyyətlə isə 2015-ci ilin dövlət büdcəsinin icrası zamanı vahid xəzinə qalığı
1,4 milyard manat təşkil etmişdi ki, bu da neftin dünya bazar qiymətləriylə əlaqədar fevral ayında cari ilin
dövlət büdcəsinə dəyişiklik edilən zaman kara gəldi. 2016-cı ilin dövlət büdcəsinə ARDNF-dən əvvəl 6 milyard
manat köçürülməsi planlaşdırılmışdı. Lakin yenə də qeyd edim ki, 2016-cı ilin dövlət büdcəsinin həm gəlir, həm
də xərclər hissəsi bu ilin fevral ayında təqribən 2 milyard manat civarında artırıldı. Və bu, əsas etibarilə
ARDNF-dən transfert məbləğinin artırılması hesabına edildi. Yəni keçən il dövlət büdcəsinə qənaətə səbəb
bayaq da qeyd etdiyimiz kimi, Neft Fondundan transfertin nəzərdə tutulduğu kimi yerinə yetirilməməsi
olmuşdusa, dövlətin cari il üçün əsas maliyyə sənədinə dəyişikliklər edilərək ondakı rəqəmlərin yüksəldilməsi
isə bunun əksinə olaraq məhz ARDNF-dən nəzərdə tutulan transfertin artırılması hesabına baş tutdu”.
P. Heydərovun sözlərinə görə, 2017-ci ildə ARDNF-dən dövlət büdcəsinə transfertin bu illə müqayisədə 1,5
milyard manat azaldılacağı gözlənilən idi: "Belə ki, neftin qiymətinin enməsi, üstəlik hasilatın da azalması ilə
bağlı olaraq istər-istəməz transferti məhdudlaşdırmaq tələb olunur. Ümumiyyətlə isə Fonddan transfertin
azaldılması zəruridir və olduqca təqdirəlayiq haldır. Ancaq bu, qeyri-neft sektorundan yığımın artması fonunda
baş verməlidir. Çünki ARDNF-dən tranfert olmasa, büdcədən sosial ödənişləri həyata keçirmək mümkün deyil.
Bu vəziyyət tezliklə dəyişməlidir. Yeri gəlmişkən, 2003-cü ildə ARDNF-dən dövlət büdcəsinə transfert 100
milyon manat təşkil edirdisə, 2004-cü ildə bu rəqəm 130 milyon, 2005-ci ildə 150 milyon, 2006-cı ildə 585
milyon, 2007-ci ildə 585 milyon, 2008-ci ildə 1,1 milyard, 2009-cu ildə 4,9 milyard, 2010-cu ildə isə yenə 4,9
milyard manat nəzərdə tutulsa da, ilin ortasında büdcəyə dəyişiklik edilməklə 5,9 milyard, 2011-ci ildə isə əvvəl
6 milyard 480 milyon olsa da, sonra 9 milyard 203,2 milyon manata qədər yüksəldildi. İlk dəfə olaraq isə
ARDNF-dən büdcəyə transfert 2014-cü ildə azaldılmışdı. Keçən il isə transfert 23 faiz az həyata keçirildi.
Bununla belə, büdcə gəlirlərinin formalaşmasında sözügedən qurumun payı 2009-cu ildən bəri 50 faizdən
yuxarı təşkil edir”.
İqtisadçı-ekspert Rəşad Həsənov qəzetimizə açıqlamasında bildirdi ki, bu azalmalar dövlət büdcəsində daha
böyük kəsirlərin yaranmasına səbəb ola bilər: "ARDNF-dən transfertlərin azaldılmasının əsas səbəblərindən biri
neftin qiymətinin ucuzlaşması və fondun öz aktivlərini xərcləmələrinin müəyyən qədər məhdudlaşdırılmasıdır.
Əslində bu, məcburi xarakterli bir addımdır. Fondun vəsaitlərindən transfertlərin azaldılması dövlət büdcəsinin
gəlirlər hissəsinin azlığına gətirib çıxaracaq. Ona görə də bu, dövlət büdcəsində daha böyük kəsrlərin
yaranmasına gətirib çıxara bilər. Burada digər mühüm məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, fondun
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öhdəlikləri nə qədər az olarsa, fond növbəti ildə valyuta bazarlarında bir o qədər az iştirak edəcək. Yəni valyuta
bazarına daha az dollar çıxarılacaq ki, bu da son nəticədə bazarda təklifin azalmasına gətirib çıxaracaq. Bu fakt
isə manatın üzərində müəyyən qədər təzyiq formalaşdıra bilər. Bundan əlavə, vəsaitlərin transfert həcminin
azaldılması eyni zamanda Neft Fondunun gəlirləri və xərcləri arasında disbalansın yaranmasına gətirib çıxara
bilər”.
R. Həsənov transfert azalmalarının müsbət məqamlarından da söz açdı: "Ümumilikdə götürdükdə ölkə
iqtisadiyyatının resurs asılılığından xilası, daxili istehlakın resurs vəsaitləri hesabına formalaşmasından xilas
olması, dövlət büdcəsindən resurs vəsaitlərinə etibar edib genişləndirilməsi tendensiyasının sona çatması
prizmasından yanaşdıqda, təbii ki, fondun köçürmələrinin həcminin azaldılması müsbət hal kimi qiymətləndirilə
bilər. 2017-ci ilin dövlət büdcəsində neftin qiymətinin 40 dollardan götürülməsi nəzərdə tutulub. Növbəti illərdə
qiymət aşağı düşərsə və fondun daxilolmaları azalarsa, hökumət mümkün qədər çalışacaq ki, transfertlərin
həcmini daha da azaltmaqla aktivləri qoruyub saxlasın. Çünki ARDNF-nin aktivləri ölkə iqtisadiyyatı üçün
təhlükəsizlik "yastığı”dır. Bu baxımdan da neftin qiyməti ucuz olarsa, transfertlərin həcmində azalma
tendensiyası davam etdirilə bilər. Həmçinin, düşünürəm ki, büdcə vəsaitləri hesabına idxala məhdudiyyət barədə
fərmanın müddəti yenidən uzadıla bilər. Çünki hazırda Əlcəzairdə baş tutan görüşün hər hansı bir nəticəsi
olmazsa, ola bilsin ki, növbəti günlərdə neftin qiymətində ucuzlaşma olsun. Bu ilin sonuna qədər hətta bir barel
neftin qiyməti 30 dollara qədər ucuzlaşa bilər ki, bu da ölkə gəlirlərinin və transfertlərin azalmasına səbəb ola
bilər”.

Kaspi.-2016.-28 sentyabr-№ 152.-S.15.
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Neft Fondu 14 banka 48,9 mln. dollar satıb
Sentyabrın 29-da Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu (ARDNF) tərəfindən 100 milyon ABŞ dolları
məbləğində vəsait hərraca çıxarılıb və bu vəsaitdən 48,9 milyon dolları 14 banka satılıb.
Dövlət Neft Fondunun ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, il ərzində ARDNF
tərəfindən hərraclar vasitəsilə valyuta satışı davam etdiriləcək.

Palitra.-2016.-30 sentyabr-№ 173.-S.12.
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Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun aktivləri bu il 7% artıb
Bu il oktyabrın 1-nə Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun aktivləri 2016-cı ilin əvvəlinə (33 574,1 mln. ABŞ
dolları) nisbətən 6,7% artaraq 35 822,1 mln. dollara çatıb. "Report" xəbər verir ki, bu barədə ARDNF-də
keçirilən mətbuat konfransında Fondun icraçı direktoru Şahmar Mövsümov bildirib.
Onun sözlərinə görə, bu vəsaitin valyuta ifadəsində 33 949,6 mln. dolları (94,77%) investisiya portfeli, 1
872,5 mln. dolları isə manat hesabının payına düşür.
Ş. Mövsümov qeyd edib ki, 2016-cı ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində Fondun büdcə gəlirləri 6 618,6 mln.
manat, büdcə xərcləri isə 3 823, 1 mln. manat təşkil edib. O bildirib ki, hesabat dövründə ARDNF-in neft və qaz
sazişlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı gəlirləri 5 883,8 mln. manat, o cümlədən mənfəət neftinin və qazın
satışından 5 867,0 mln. manat, bonus ödənişləri 0,1 mln. manat, tranzit gəlirləri 13,4 mln. manat, akrhesabı
ödənişlər 3,3 mln. manat təşkil edib.
"Fondun vəsaitinin idarə olunmasından əldə edilən gəlirlər 734,8 mln. manata bərabər olub. Valyuta
məzənnələrinin dəyişməsindən yaranan fərq ilə bağlı ARDNF-in büdcədənkənar gəliri 2 612,3 mln. manat olub.
Hesabat dövrü ərzində ARDNF-in 2016-cı il büdcəsinin icrası çərçivəsində 3 260,0 mln. manat vəsait dövlət
büdcəsinə transfert edilib. Qaçqın və məcburi köçkün ailələrinin məskunlaşdırılması və sosial-məişət
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsinə 73,8 mln. manat, Samur-Abşeron suvarma
sisteminin yenidən qurulmasına 39,1 mln. manat, Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu layihəsinin
maliyyələşdirilməsinə 48,6 mln. manat vəsait ayrılıb", - deyə Fondun icraçı direktoru əlavə edib.
Ş. Mövsümovun sözlərinə görə, hesabat dövründə 20,8 mln. manat vəsait Azərbaycan gənclərinin xarici
ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramının (2007-2015-ci illər) maliyyələşdirilməsinə yönəldilib. O bildirib ki,
Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi üzrə 241,9 mln. manat, “STAR” neft emalı kompleksinin tikintisi layihəsində
Azərbaycanın iştirak payının maliyyələşdirilməsinə isə 127,0 mln. manat vəsait ayrılıb. Fondun icraçı direktoru
əlavə edib ki, 2016-cı il ərzində ARDNF-in idarə edilməsi ilə bağlı xərcləri 11,9 mln. manat təşkil edib.
525-ci qəzet.-2016.-13 oktyabr-№ 186.-S.6.
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu Milli Neft Strategiyasının tərkib hissəsi kimi
Vaqif CƏLİLOĞLU,
tex.e.üzrə fəlsəfə doktoru
Yazı Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu ilə Azərbaycan Mətbuat Şurasının "Azərbaycanın
müstəqilliyinin iqtisadi bünövrəsində milli neft strategiyasının rolu: ARDNF milli neft strategiyasının tərkib
hissəsi kimi" mövzusunda keçirdiyi müsabiqəyə təqdim edilir.
Məlum səbəblərə görə keçən əsrin 90-cı illərinin əvvəlində, hər sahə kimi, neft sənayesi də böhran
vəziyyətində idi. Daxili imkanlar zəngin "Azəri", "Çıraq", "Günəşli" yataqlarının qısa müddətdə işlənməsinə
imkan vermirdi.
Belə bir vəziyyətdə iki variantdan birini seçmək zərurəti yarandı: ya 15-20 il ölkəmizin maliyyə-iqtisadi
vəziyyətinin əlverişli olmasını gözləmək, ya da xarici neft şirkətlərini ölkəyə dəvət etmək. Mərhum Prezident
Heydər Əliyev xarici iri neft şirkətlərini ölkəyə dəvət etmək qərarını verdi və "Yeni Neft Strategiyası" tez bir
zamanda işlənib hazırlandı. Nəhayət, 1994-cü il sentyabrın 20-də "Azəri-Çıraq-Günəşli" yataqlarının işlənməsi
üzrə dünyanın 7 ölkəsinin 11 məşhur neft şirkəti ilə "Məhsulun Pay Bölgüsü" sazişi - "Əsrin müqaviləsi"
imzalandı. Bundan 3 il sonra isə "Çıraq" platformasından ilk neft çıxarıldı. Bu hadisənin bilavasitə iştirakçısı
olan Prezident İlham Əliyev həmin əlamətdar günü belə xatırlayıb: "... O gün doğrudan da bir bayram idi. Bəlkə
də çoxları o vaxt anlamırdı ki, bu, nəyə gətirib çıxaracaq. Ancaq bugünkü reallıq, bugünkü Azərbaycanın uğurlu
inkişafı məhz o ildən, o gündən başladı...". Bəli, məhz həmin vaxtdan sonra ölkəmiz neft və qaz potensialını
dünya bazarına ardıcıl olaraq təqdim etməyə başladı.
ARDNF-in təsis edilməsinin səbəbi və əsas fəaliyyət dairəsi...
Beləliklə, milyardlarla dollar həcmində gəlir gətirən karbohidrogen ehtiyatlarının həm məqsədyönlü idarə
edilməsi, həm də hasilatda şəffaflığın təmin olunması respublikamızda xüsusi diqqət yetirilən prioritet
məsələlərdən birinə çevrildi. Çünki neft və qaz satışından əldə olunan gəlirlər ölkəmizin yalnız bugününün yox,
gələcəyinin də sürətli inkişafını təmin etməli idi. Bu amili nəzərə alan mərhum Prezident Heydər Əliyev 29
dekabr 1999-cu ildə "Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun yaradılması haqqında" fərman imzaladı.
Fərman Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) bilavasitə dövlətin neft-qaz sərvətinin
işlənməsindən əldə edilən gəlirlərin istifadəsində israfçılıq və əyintilərə səbəb ola biləcək halların qarşısının
alınması, şəffaflığın tam təmin edilməsinə xidmət edir. Fondun fəaliyyətinin əsasını neft və qaz hasilatından
əldə olunan vəsaitlərin indiki və gələcək nəsillərin mənafeyi naminə səmərəli idarə edilməsi təşkil edir. Hazırda
ARDNF institusional cəhətdən çox yüksək səviyyədə formalaşmaqla bərabər həm ölkə daxilində, həm də
beynəlxalq aləmdə tanınan və vəsaitlərin idarə edilməsi, şəffaflıq baxımından digər dövlətlərlə öz təcrübəsini
bölüşməyə qadir bir quruma çevrilib.
Vurğulanması vacib məqamlardan biri də şəffaflıq göstəricisinə görə ARDNF-in mötəbər beynəlxalq
reytinq cədvəllərində lider olmasıdır. Bu da respublikamızın neft-qaz gəlirləri və onların idarə edilməsində çox
düzgün və açıq siyasət yeritdiyini sübut edir. Sözügedən göstəriciyə toxunan Prezident deyib: "...Dünyada bir
neçə ölkədə neft fondları var. Şəffaflıq və idarə olunması baxımından ARDNF birinci yerdədir".
Fond aşağıda göstərilən mühüm vəzifələri yerinə yetirir:
- böyük həcmdə daxil olan xarici valyuta gəlirləri şəraitində ölkədə makroiqtisadi sabitliyin qorunması və
maliyyə-vergi intizamının təmin edilməsi;
- neft gəlirlərindən asılılığın azaldılması və qeyri-neft sektorunun inkişafı;
- karbohidrogen ehtiyatlarının bərpa edilməyən sərvət olduğunu nəzərə alaraq, onlardan əldə edilən
gəlirin nəsillər arasında bərabər bölüşdürülməsi və gələcək nəsillər üçün ehtiyat vəsaitin toplanması;
- respublikamızın sosial-iqtisadi tərəqqisinə yönələn mühüm ümummilli layihələrin maliyyələşdirilməsi
və s.
Milli Neft Strategiyası və gəlirlərin mənbələri...
Məlumdur ki, Azərbaycanın zəngin karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi, hasilatı və dünya bazarlarına
çıxarılması üçün müəyyən illər tələb olunur. Həmin səbəbdən bu sahənin idarə olunması üzrə uzunmüddətli
strategiya qəbul edilib. Belə ki, Prezident İlham Əliyevin 2004-cü ildə imzaladığı fərmanla təsdiq edilən bu
strategiya 2005-2025-ci illəri əhatə edir. Strategiya göstərilən müddət ərzində həmin gəlirlərdən istifadənin əsas
prinsiplərini, həmçinin ortamüddətli xərclər siyasətini müəyyənləşdirir. Bununla yanaşı, strategiya neft və qazın
satışından Dövlət Neft Fondunda, eləcə də dövlət büdcəsində toplanan gəlirlərin idarə edilməsini nəzərdə tutur.
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Dörd əsas hissədən ibarət olan strategiya birinci olaraq neft və qaz gəlirlərinin uzunmüddətli dövr üçün
proqnozlaşdırılmasını təmin edir.
Qeyd edək ki, uzunmüddətli dövr üçün Azərbaycanın neft və qaz gəlirlərinin həcmi ölkənin təsdiq
olunmuş karbohidrogen ehtiyatlarının ehtimal olunan qiymətləri əsasında müəyyən edilir. Neft və qaz
ehtiyatlarının həcmi "Azəri-Çıraq-Günəşli", "Şahdəniz" yataqlarından, hasilatın pay bölgüsü sazişlərində
nəzərdə tutulmuş digər yataqlardan, eləcə də Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (ARDNŞ) və
onun təsisçiliyi ilə yaradılan müştərək müəssisələrin istismarında olan yataqlardan gözlənilən neft və qaz
ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi əsasında təyin olunur. Burada digər mühüm cəhət neft və qazın qiymətinin
pessimist variantda, yəni baza variantında nəzərdə tutulandan aşağı qiymətlə proqnozlaşdırılmasıdır.
Strategiyada neft və qaz gəlirlərinin mənbələri belə xarakterizə olunub:
- hasilatın pay bölgüsü sazişlərinə uyğun olaraq, Azərbaycanın payına düşən mənfəət nefti və ARDNF-in
qanunvericiliklə müəyyən edilən digər gəlir mənbələri;
- hasilatın pay bölgüsü sazişlərinə əsasən sərmayəçilər tərəfindən dövlət büdcəsinə ödənilən mənfəət
vergisi;
- ARDNŞ-in neft və qazın hasilatı ilə bağlı vergi ödənişləri və büdcəyə digər ayırmalar;
- ARDNŞ-in təsisçisi olduğu neft və qaz hasilatı ilə məşğul olan müştərək müəssisələrin büdcəyə vergi
ödənişləri.
Gəlirlərdən istifadənin prinsip və əsas istiqamətləri...
Strategiyada digər önəmli məsələ neft və qaz gəlirlərindən uzunmüddətli istifadə prinsiplərinin dəqiq
ifadə olunmasıdır. Bu prinsiplər aşağıdakı məqamları əhatə edir:
- neft və qaz gəlirlərindən daxilolmalar zirvə səviyyəsinə çatdıqda, onların 25 faizdən az olmayan hissəsi
yığıma yönəldilir;
- neft və qaz gəlirlərinin qəbul edilən xərcləmə qaydaları həmin gəlirlərin idarə olunması üzrə
uzunmüddətli strategiyanın əhatə etdiyi dövr ərzində dəyişməz qalır və bu zaman dəyişməz real xərclər prinsipi
əsasında proqnozlaşdırılan xərclər limitinə riayət olunur;
- ortamüddətli dövr ərzində xərclərin həcmi uzunmüddətli dövr üçün müəyyən edilən limitlər nəzərə
alınmaqla, qeyri-neft kəsiri əsasında müəyyən edilir;
- investisiyayönümlü xərclər hər il üçün tərtib olunan ortamüddətli Dövlət İnvestisiya Proqramı
çərçivəsində həyata keçirilir.
Strategiyada gəlirlərdən istifadənin əsas istiqamətləri belə müəyyən edilib:
- qeyri-neft sektorunun, regionların, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı;
- infrastruktur sahələrin inkişafı;
- yoxsulluğun azaldılması və digər sosial problemlərin həlli;
- iqtisadiyyatın intellektual və texnologiya bazasının müasirləşdirilməsinin stimullaşdırılması;
- "insan kapitalı"nın inkişafı (yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması və s.);
- ölkənin müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi;
- azad ediləcək ərazilərin yenidən qurulması ilə əlaqədar kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi və s.
ARDNF-in investisiya portfeli və vəsaitləri...
Fondun investisiya portfelinə: 1) mərkəzi və kommersiya banklarında, digər maliyyə təsisatlarındakı
depozitlər; 2) investisiya dərəcəli kredit reytinqinə malik dövlətlərin, dövlət təsisatlarının, beynəlxalq maliyyə
təşkilatlarının, kommersiya qurumları və digərlərinin borc öhdəlikləri; 3) beynəlxalq nüfuzlu səhm bazarı
indekslərinə daxil olan səhmlər; 4) pay fondlarının səhmləri; 5) London Qiymətli Metallar Bazarı
İştirakçılarının Assosiasiyası tərəfindən tətbiq edilən tələblərə uyğun qızıl külçələr; 5) daşınmaz əmlak və s.
aktivlər daxil ola bilər.
Fondun vəsaitləri "Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun valyuta vəsaitinin saxlanması,
yerləşdirilməsi və idarə edilməsi haqqında Qaydalar"a və AR Prezidentinin Sərəncamları ilə illik əsasda təsdiq
olunan "Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun İnvestisiya siyasəti"nə əsasən idarə olunur. Fondun
vəsaitləri bu sənədlərə uyğun olaraq ölkə hüdudları kənarında yerləşdirilir. Bununla yanaşı, ARDNF-in daxili
maliyyə bazarlarında da, qanunvericilikdə əks olunduğu kimi, tərəf müqabilləri ola bilər. Bu təsisatlarda
investisiya portfelinin müəyyən hissəsinə qədər (5 faiz) vəsait saxlanıla bilər.
2013-cü ilin sonuna olan məlumata görə, 2001-ci ilin əvvəlindən "Azəri-Çıraq-Günəşli" yataqlarının
işlənməsindən ARDNF-ə 94 mlrd. dollar daxil olub. 2014-cü ildə bu vəsait 15 mlrd. 761 mln. dollar təşkil edib.
Təsis edilərkən 271 mln. dollara bərabər aktivi olan Fondun bu göstəricisi 2015-ci ildə 37 mlrd. dollardan artıq
olub. Sevindirici haldır ki, birinci qlobal iqtisadi böhran dövründə ARDNF-də toplanan valyuta ehtiyatlarının
həcmi artmaqda davam edib. 2010-cu ilin yanvarın 1-nə olan məlumata əsasən, fondun aktivləri 2009-cu ilin
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əvvəlinə nisbətən 32.8 faiz artaraq 14 mlrd. 900,4 mln. dollara bərabər olub. 2017-ci ilin dövlət büdcəsinin əsas
prioritetlərini açıqlayan maliyyə naziri S.Şərifov deyib ki, gələn ilin dövlət büdcəsində neftdən daxilolmalar
hesablanarkən neftin bir barrelinin baza qiyməti 40 dollardan götürülüb. Bunu dünya iqtisadiyyatında baş verən
neqativ hallarla əsaslandıran nazir vurğulayıb ki, 2017-ci ildə ARDNF-dən transfer cari illə müqayisədə 1,5
mlrd.manat həcmində azalacaq. Bu azalmanı gömrük və vergi daxilolmaları kompensasiya edəcək.
Ölkəmizin zəngin neft-qaz yataqlarının mənimsənilməsi, bu sərvətin dünya bazarına çıxarılması həm də
Xəzər dənizində beynəlxalq əməkdaşlığın bünövrəsini qoyub. Bu baxımdan iqtisadiyyatımızda mühüm rolu
olan Milli Neft Strategiyasının reallaşması yalnız Azərbaycan üçün deyil, Qərb dövlətləri, habelə Cənubi
Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri üçün də strateji əhəmiyyət daşıyır. Strategiyanın tərkib hissəsi olan ARDNFin fəaliyyəti isə artıq öz müsbət nəticələrini verib, dünyada tanınıb, qəbul edilib və hazırda Fond ölkəmizin
hərtərəfli, o cümlədən qeyri-neft sektorunun inkişafına sanballı töhfələrini verməkdədir.
Göründüyü kimi, mərhum Prezident Heydər Əliyevin qərarı ilə hazırlanan Yeni Neft Strategiyası əsasında
12 il bundan qabaq qəbul edilən Milli Neft Strategiyası və onun ayrılmaz hissəsinə çevrilən ARDNF-in 17 il
ərzindəki fəaliyyəti bu gün ölkəmizi nəinki regionda, hətta daha geniş coğrafiyada söz sahibinə çevirib.
Şübhəsiz ki, "Şahdəniz-2", TANAP və "Cənub Qaz Dəhlizi" kimi nəhəng layihələr bu inkişafa yeni stimul
verməklə Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzunu daha da möhkəmləndirəcək.
Bakı xəbər.-2016.-20 oktyabr.-№188.-S.13.
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Müstəqillik, iqtisadi güc və neft strategiyası...
Azərbaycan dövləti özünün yeni neft strategiyasını 1994-cü ildən həyata keçirir
Aygün Əhmədova
Bütün ölkələrin sahib olmağa çalışdığı "Milli Güc Ünsürləri”ndən biri də iqtisadi gücdür. 1991-ci ildə yenicə
müstəqillik qazanan Azərbaycanda da bu gücü qazanmaq vacib idi. Çünki qazanılan müstəqillikdən sonra
ölkənin təkbaşına ayaqda durması, inkişafı qazanılan azadlıq qədər vacib idi.
İqtisadi gücün lazımi səviyyədə olması üçün şərtlərdən biri də daxili qaynaqların kifayət qədər çox olmasıdır.
Buraya həm enerji qaynaqları, həm də digər ünsürləri daxil etmək olar. Dar günündə Azərbaycanın "əlindən
tutan” isə neft oldu. Çünki tez bir zamanda daha çox gəlir gətirəcək sektor bu idi. Bu istiqamətdə də fəaliyyət
davam etdirildi.
Lakin ölkəmiz bu sərvətindən ümummilli lider Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdışından sonra
daha çox bəhrələndi. Belə ki, 1994-cü ildə ölkə iqtisadiyyatında dönüş yaradan, dünyanın diqqətində olan
"Əsrin müqaviləsi” imzalandı. Bu müqavilə Azərbaycanın müstəqil iqtisadi inkişafına aparan bir yol oldu.
Heydər Əliyev ölkəmizin "Əsrin müqaviləsi"ndən sonra çıxdığı yol haqqında deyirdi: "1994-cü ildən
Azərbaycan dövləti özünün yeni neft strategiyasını həyata keçirir və bu strategiyanın da əsas mənası, əsas
prinsipləri Azərbaycanın zəngin təbii sərvətlərindən, o cümlədən neft və qaz sərvətlərindən Azərbaycan xalqının
rifahı naminə daha da səmərəli istifadə etməkdən ibarətdir".
Bəs bu strategiya ölkənin iqtisadi bünövrəsində hansı rol oynadı? 1999-cu ildə Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Fondu (ARDNF) yaradıldı. Əsas vəzifəsi isə Azərbaycan vətəndaşlarının bugünkü və gələcək
nəsillərinin mənafeyi naminə neft və qaz ehtiyatlarının kəşfiyyatı və işlənməsi sahəsində bağlanmış sazişlərin
həyata keçirilməsindən və Fondun öz fəaliyyətindən əldə olunan vəsaitlərin yığılmasını və səmərəli idarə
olunmasını təmin etməkdən ibarət oldu. Fəaliyyət tarixi ərzində fond milli neft strategiyasının tərkib hissəsi
kimi hansı əhəmiyyətə malik oldu?
Müstəqilliyin iqtisadi təminatını təşkil edən prosesin bünövrəsi...
Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin üzvü Tahir Mirkişili qəzetimizə
açıqlamasında bildirdi ki, müstəqillik əldə etmək nə qədər çətindirsə, onu saxlamaq və möhkəmləndirmək ondan
da çətin sayılır. Millət vəkili qeyd etdi ki, 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanın müstəqilliyini şərtləndirən
iqtisadi amillərin kökü 1970-ci illərə gedib çıxırdı: "Ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə 70-ci illərdə
Azərbaycanda iqtisadi yenidənqurmanın uğurla həyata keçirilməsi, neft sənayesinin inkişafı, kənd təsərrüfatı
istehsalının bir neçə dəfə artması Azərbaycanın iqtisadi müstəqillik potensialını yaratmışdı. 90-cı illərin
əvvəllərində SSRİ və Azərbaycan iqtisadiyyatının acınacaqlı halına baxmayaraq, neft sənayesinin potensialı
yüksək idi. Daha əvvəllər kəşf edilmiş neft yataqları, neft sənayesi müəssisələri böyük potensial imkan kimi
istifadə olunmalı idi. Və 1994-cü ildə "Əsrin müqaviləsi” imzalanmaqla, müstəqilliyin iqtisadi təminatını təşkil
edən prosesin bünövrəsi qoyuldu. Neft strategiyası təkcə neftin xaricə bazarlara çıxarılmasını əhatə etmirdi. Bu
müqavilə Azərbaycana etibarlı, formalaşmış, müstəqil qərarlar verən, öz milli maraqları uğrunda mübarizə
aparmaq qabiliyyətinə malik ölkə imici qazandırdı. Bu imic sonralar Azərbaycanın bütün sahələrdə sürətli
inkişafını təmin edərək, ölkəmizin müstəqilliyini dönməz və möhkəm etdi”.
Millət vəkili Neft Fondunun yaradılmasını Ulu Öndər Heydər Əliyevin neft strategiyasının mühüm
uğurlarından biri olduğunu deyir: "Çünki dünyada ən uğurlu təcrübələri öyrənərək, Azərbaycanın öz milli
maraqlarına xidmət edəcək belə bir fondun yaradılması uğurlu neft strategiyasının məntiqi sonluğunun
iqtisadiyyatının bütün sahələrinə transfer edilməsini nəzərdə tuturdu. Məhz sonrakı inkişaf mərhələlərində
fondun ayırmaları hesabına ölkədə həm sosial təminatın yaxşılaşması, həm iqtisadiyyatın qeyri-neft sektoruna
dövlət investisiyalarının qoyulması bu uzaqgörən siyasətin nəticəsi idi”.
"... əsas iqtisad gələcək məhz neftlə bağlı idi”
İqtisadçı ekspert Rəşad Həsənovun sözlərinə görə, Azərbaycan müstəqillik əldə etdiyi gündən əsas iqtisad
gələcək məhz neftlə bağlı idi. Buna görə də müstəqillik əldə olunan andan bu istiqamətdə fəaliyyətə start verildi:
"Həmin dövrlərdə əsas problemlərdən biri məhz neft yataqlarının işlənməsi ilə bağlı ölkənin maliyyə
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imkanlarının olmaması idi. Buna görə də əsasən beynəlxalq neft şirkətlərini ölkəyə dəvət edib onların iştirakı ilə
neft yataqlarını aktivləşdirib və burada hasilatın pay bölgüsü əsasında gəlirlərin növbəti dövrdə bölüşdürülməsi
nəzərdə tutulurdu. Haradasa, 93-cü ilə qədər danışıqlarda müəyyən anlaşılmaz məqamlar var idi. Xüsusilə də
neft şirkətlərinin hasilatın pay bölgüsündə tələb etdiyi şərtləri həmin dövrdə Azərbaycan hökuməti qəbul etmirdi
və burda daha çox mənfəətin Azərbaycan üçün götürülməsi nəzərdə tutulurdu. Nəhayət, razılıq əldə olundu və
"Əsrin müqaviləsi” bağlandı”.
Azərbaycan iqtisadiyyatında neft aparıcı gücə çevrilir
R. Həsənov bildirdi ki, sonrakı dövrdə neft sektoruna investisiya axını başladı, pulun ölkəyə gəlməsi dövlətin
gəlirlərini artırdı, neft sektorunda əlavə iş yerlərinin açılmasına və digər sektorların inkişafına təsir göstərdi:
"98-ci ildə artıq Azərbaycan da öz neftini dünya bazarlarına çıxarır. Xüsusilə, 2000-ci ildən sonra Bakı-TbilisiCeyhan neft boru kəmərinin tikintisinə start verildi. Rusiyanın nəzarətindən kənar, Azərbaycanın dünya
bazarlarına nefti çıxarması, təbii ki, həmin dövrdə Rusiya siyasətinin idarəediciləri tərəfindən qısqanclıqla
qarşılanırdı. Bu qısqanclıq və təzyiqlərə baxmayaraq, 2005-ci ildə bu layihə gerçəkləşdi. 2005-ci ildən sonra
artıq Azərbaycan iqtisadiyyatında neft bir nömrəli aparıcı gücə çevrildi və əslində Azərbaycan iqtisadiyyatının
inkişaf dövrü də məhz bundan sonraya təsadüf edir.
Nefti strategiyasının əsas 3 istiqaməti...
İqtisadçı deyir ki, Azərbaycanın neft strategiyasının əsas 3 istiqaməti vardı: "Birincisi, Rusiyanın
nəzarətindən kənar şaxələndirilmiş formada dünya bazarlarına neft məhsullarını çıxarmaq. Bu istiqamətlərdə
Azərbaycanın əsasən əməkdaşları Avropa ölkələridir. İkinci istiqamət o idi ki, Azərbaycan neft vəsaitləri
hesabına ölkə infrastrukturunu bərpa etsin, qeyri-neft sektorunun inkişafı təmin edilsin. Üçüncü xətt neft
vəsaitlərinin demək olar ki, müəyyən bir qisminin gələcək nəsillərə qorunub saxlanması idi. Burada Neft Fondu
artıq müəyyən əhəmiyyət kəsb edir. Neft gəlirlərinin toplanması, yığılması və idarə olunmasında fondun
fəaliyyətini iki istiqamətli qiymətləndirmək olar. Birincisi, vəsaitlərin müəyyən bir qisminin qorunub
saxlanması və ölkə əhəmiyyətli layihələrin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə istifadə olunması idi. İkincisi, Neft
Fondunun digər dövlət qurumlarına nisbətən daha şəffaf fəaliyyətinin, neft vəsaitlərinin, həcminə
daxilolmalarına, fondun fəaliyyətinə beynəlxalq nəzarət imkanlarının olması burda hesabatlılığın nisbətən daha
geniş, şəffaf olmasına, o cümlədən də ictimaiyyətin ölkənin neft gəlirləri ilə bağlı daha geniş məlumatlı
olmasına gətirib çıxardı”.
"Bu tədbirlər sayəsində...”
ARDNF-nin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin məlumatına görə, yaradılarkən fondun qarşısına ölkədə
makroiqtisadi sabitliyin qorunması, neft gəlirlərindən asılılığın azaldılması və qeyri-neft sektorunun inkişafının
təmin edilməsi, neft və qazın bərpa edilməyən təbii ehtiyat olduğunu nəzərə alaraq, onlardan əldə edilən gəlirin
nəsillər arasında bərabər bölüşdürülməsi və gələcək nəsillər üçün ehtiyat vəsaitin toplanması kimi bir məqsəd
qoyulub. 2001-2016-cı illər ərzində Neft Fonduna ümumilikdə 129 166,4 milyon ABŞ dolları və ya 108 067,3
milyon manat məbləğində vəsait daxil olub, bu dövr ərzində Fondun ümumi xərcləri 93 344,3 milyon ABŞ
dolları təşkil edib. 1 oktyabr 2016-cı il tarixinə Fondun vəsaiti 35 822,1 milyon ABŞ dolları təşkil edib. 1
oktyabr tarixinə Neft Fondunun vəsaiti ölkənin strateji valyuta ehtiyatlarının 90%-ə qədərini və yaxud 2015-ci
ilin sonunda bu göstərici ÜDM-in 63,4%-ni təşkil edib. Neft Fondunun vəsaiti sosial və strateji əhəmiyyətli
infrastruktur obyektlərinin inşa və rekonstruksiya edilməsinə istifadə olunub.
Fonddan bildirildi ki, 2001-ci ildən 2016-cı ilin 1 yanvar tarixinədək Fondun büdcəsinin icrası çərçivəsində
qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma məsələləri ilə bağlı tədbirlərin
maliyyələşdirilməsinə 1 981,5 milyon manat vəsait yönəldilib: "Bu tədbirlər sayəsində qaçqın və məcburi
köçkünlər arasında yoxsulluq həddi 2003-cü ildəki 75%-dən 2015-ci ildə 12%-ə qədər aşağı düşüb. 67 162
milyon manat vəsait transfert şəklində dövlət büdcəsinə köçürülüb. Heydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan
əsas ixrac boru kəməri layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 297,9 milyon, Oğuz-Qəbələ-Bakı şəhərinə su
kəmərinin çəkilməsi layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 779,6 milyon, Azərbaycan İnvestisiya Şirkətinin
Nizamnamə kapitalının formalaşdırılmasına 90,0 mln, Türkiyə Respublikasında "STAR” neft emalı
kompleksinin tikintisi layihəsində Azərbaycanın iştirak payının maliyyələşdirilməsinə 723,2 milyon, Samur-

209

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 1278,7 milyon manat vəsait
ayrılıb.
"Fond ən yüksək təhlükəsizlik yastığı olan "instrument”lərlə işləyir”
Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şabanla Neft Fondunun iş prinsipi haqda danışdıq. O bildirdi
ki, fond kifayət qədər peşəkar səviyyədə idarə olunur: "Düzdür, fondun idarəetmədən az gəlir götürməsi ilə
bağlı fikirlər də səslənir. Hətta birdən də aşağı olan faiz dərəcəsi ilə illik gəlir götürür. Ancaq həmin insanlar bir
şeyi unudurlar ki, stabil gəlir təhlükəsizliyini təmin edən bu cür amillər başlıca məsələdir. Fond ən yüksək
təhlükəsizlik yastığı olan "instrument”lərlə işləyir. Kredit reytinqi ən yüksək olan banklar, səhmlərə yatırımlar
edir. Ona görə də Dövlət Neft Fondu öz üzərinə düşən missiyanı faktiki olaraq yerinə yetirdi. Artıq cari ilin
hesabatına baxsaq, doqquz ayda Neft Fondunun idarə edilməsindən əldə edilən gəlir 500 milyon dolları ötüb.
Yəni, cari il üçün nəzərdə tutsaq, qarşıdakı üç ayda bu, təqribən 700 milyon səviyyəsində olacaq. Bu heç də pis
rəqəm deyil”.
Kaspi.-2016.-9-10 noyabr-№ 162.-S.13.
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Azərbaycanın müstəqilliyinin iqtisadi bünövrəsində milli neft strategiyasının rolu:
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu milli neft strategiyasının tərkib hissəsi kimi
İradə SARIYEVA
Tarixən neft ölkəsi kimi dünyada şöhrət qazanan Azərbaycan müasir dövrdə özünü inkişaf etmiş dövlət
kimi tanıda bilib. Müharibə şəraitində yaşamasına baxmayaraq, dövlətimiz bütün gücünü, səylərini
birləşdirərək inkişaf yolunda addımlayır.
Çağdaş dünyada iqtisadi böhranın doğurduğu təlatümlər, iqtisadi maraqların şaxələnməsi kimi amillər baş
verir. Azərbaycan dünyanın bir parçası olaraq çətinliklərə sinə gərir, problemləri vaxtında həll etməyə çalışır.
Azərbaycan 25 ildir müstəqillik qazanıb. Ancaq bu 25 ildə böyük məsafələr qət edib, özünə irigözlü nəfəsliklər
açıb. Sevinirik ki, dövlətimiz dünyanın enerji ünvanlarından biridir. Müstəqil Azərbaycanın iqtisadiyyatının
əsasını sözsüz ki, neft təşkil edib. Uzun illər neftdən gələn gəlirlər hesabına yaşamışıq. Son illər isə ölkə başçısı
qeyri-neft sektorunun inkişafının vacibliyini irəli çəkir və bu sahədə köklü, genişmiqyaslı islahatlar aparılır.
Fakt budur ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının bünövrəsini milli neft strategiyası təşkil edir.
Mütəxəssislər qeyd edir ki, 25 yaşlı Azərbaycan Respublikası beynəlxalq hüququn subyektinə çevrilib,
bir sıra mötəbər beynəlxalq təşkilatların üzvüdür və azad, müstəqil, demokratik dövlət kimi inkişaf edir.
Dövlətimizin dünya siyasətində oynadığı rol əvəzsizdir. Ekspertlər vurğulayır ki, dövlətlərin geosiyasi
mövqeyinin müəyyənləşməsi həmin dövlətin yanacaq-enerji ehtiyatları, ərazi, dəniz, göl və çay sahillərində və
s. yerləşməsi kimi coğrafi, habelə geoiqtisadi və geostrateji faktorların mövcudluğundan birbaşa asılıdır.
Bildiyimiz kimi, Azərbaycan dünya dövlətlərinin diqqət mərkəzindədir. Xəzər dənizi və onun Azərbaycan
sektorunun zəngin neft və qaz ehtiyatları, Azərbaycanın Avropa və Asiyanı birləşdirən qədim Böyük İpək
Yolunun üzərində yerləşməsi və s. səbəblər bu gün təkcə Rusiya, İran və Türkiyəni deyil, həmçinin, ABŞ,
Yaponiya, Çin və bir çox digər Qərb və Şərq dövlətlərini ciddi şəkildə maraqlandırır.
1994-cü ilin əvvəllərində Azərbaycan Respublikasının sabiq prezidenti Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə
hazırlanmış və həmin ilin 20 sentyabrında "Əsrin müqaviləsi" ilə möhkəm şəkildə bünövrəsi qoyulan və bu
günə qədər müvəffəqiyyətlə həyata keçirilən Azərbaycan Respublikasının neft strategiyası dövlətin beynəlxalq
aləmdə nüfuzunu xeyli artırıb. Tədqiqatçılar vurğulayır ki, beləliklə, bir tərəfdən Azərbaycanın dünyaya
inteqrasiya olunmaq, Şərqlə Qərb arasında körpü rolunu oynamaq və öz karbohidrogen ehtiyatlarını dünya
bazarlarına nəql etmək və bu əsasla özünün çoxsaylı iqtisadi və siyasi problemlərini, o cümlədən ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll etməklə öz ərazi bütövlüyünü təmin etmək istəyi, digər tərəfdən
isə dünyanın iri dövlətlərinin və transmilli şirkətlərinin Xəzərin neft-qaz ehtiyatlarına göstərdiyi təbii maraq
Azərbaycan neftini dünya siyasətində və beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə mühüm əhəmiyyətli faktora çevirir.
Mütəxəssislər vurğulayır ki, müasir milli iqtisadiyyatın barometri və əsas indiqator göstəricisi bu gün də yetərli
dərəcədə neft-qaz sektoru ilə bağlıdır.
Azərbaycanın neft strategiyası Azərbaycan dövlətinə, xalqına böyük fayda verib.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev çıxışlarından birində Azərbaycanın neft strategiyası
ilə bağlı maraqlı fikir bildirib: "Azərbaycan qədim neft dövlətidir. Dünyada ilk dəfə sənaye üsulu ilə neft XIX
əsrdə Azərbaycanda hasil edilmişdir. XX əsrdə isə, ilk dəfə olaraq, dünyada dəniz yataqlarından neft yenə də
Xəzər dənizində, Azərbaycanda hasil edilmişdir. Ancaq 1990-cı illərin əvvəllərində yaranmış vəziyyət, əlbəttə,
o qədər də ümidverici deyildi. Ölkə çox böyük çətinliklərlə üzləşmişdi və Azərbaycanın, ümumiyyətlə,
uzunmüddətli inkişaf perspektivləri çox qaranlıq idi... 1994-cü ildən bu günə qədər Azərbaycan, bütün sahələrdə
olduğu kimi, neft-qaz sahəsində də çox uğurlu və şərəfli yol keçmişdir. Qarşımıza qoyduğumuz bütün vəzifələr
icra edilmişdir. Planlaşdırdığımız bir dənə də layihə yarımçıq qalmamışdır. Biz bütün layihələri icra etdik...
...Biz bu imkanlardan səmərəli şəkildə istifadə etdik. Neftdən əldə edilən gəlirləri qeyri-neft sektoruna
yönəltdik. Ölkə iqtisadiyyatını şaxələndirmək üçün böyük səylər göstərildi və bu gün Azərbaycanın ümumdaxili
məhsulunda neft amili təxminən 30 faizdən bir qədər çoxdur. Ümumi gəlirlərimizin əksəriyyəti qeyri-neft
sektoru hesabına formalaşır. Ona görə vəsaitin şəffaf saxlanması və idarə edilməsi üçün Dövlət Neft Fondu
yaradılmışdır. Bu gün bu Fond dünya miqyasında ən şəffaf, suveren neft fondlarından biridir. Aparılan bütün
infrastruktur və yenidənqurma işləri bir məqsədi güdürdü ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı çoxşaxəli olsun, biznes
imkanları genişlənsin, neftdən və qazdan asılılıq daha da aşağı düşsün. Biz bu istiqamətdə bu gün də işləyirik.
Bizim üçün bu gün ən önəmli vəzifə məhz bundan ibarətdir ki, uzunmüddətli dayanıqlı iqtisadi inkişaf
konsepsiyamızı icra edək və gələcəkdə, ümumiyyətlə, neftin qiymətindən asılı olmayaq...".
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Qeyd edək ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının çiçəklənməsində Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Fondunun müstəsna rolu var. ARDNF neft və qaz ehtiyatlarına dair sazişlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı
Azərbaycan Respublikasının əldə etdiyi gəlirlərin toplanmasını, səmərəli idarə edilməsini, gələcək nəsillər üçün
saxlanmasını təmin edən xüsusi məqsədli dövlət qurumudur. Məlumat üçün deyək ki, Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Fondu sabiq prezident Heydər Əliyevin 29 dekabr 1999-cu il tarixli Fərmanı ilə təsis edilib. Neft
Fondunun Əsasnaməsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 dekabr 2000-ci il tarixli Fərmanı ilə təsdiq
edilib. Neft Fondu əməli fəaliyyətə 2001-ci ilin iyul ayında Fondun vəsaitlərinin yerləşdirilməsi qaydalarının
Prezident Fərmanı ilə təsdiq edilməsindən sonra başlayıb. Neft Fondunun yaradılması sabiq prezident Heydər
Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş uğurlu milli neft strategiyasının ayrılmaz hissəsidir.
Məlumatlara görə, Neft Fondunun yaradılması fəlsəfəsinin əsas qayəsini Azərbaycan xalqına Allah
tərəfindən bəxş edilmiş neft sərvətlərinin nəsillər arasında ədalətli bölüşdürülməsinin təmin edilməsi təşkil edir.
Fondun məqsəd və vəzifələri haqqında bildirilir ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu haqqında
Əsasnaməyə uyğun olaraq, Neft Fondunun əsas vəzifəsi Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının bugünkü və
gələcək nəsillərinin mənafeyi naminə neft və qaz ehtiyatlarının kəşfiyyatı və işlənməsi sahəsində bağlanmış
sazişlərin həyata keçirilməsini və Fondun öz fəaliyyətindən əldə olunan vəsaitlərin yığılmasını və səmərəli idarə
olunmasını təmin etməkdir. Yuxarıda göstərilənləri rəhbər tutaraq Neft Fondunun fəaliyyəti ölkə qarşısındakı
aşağıdakı mühüm vəzifələrin həllinə yönəlib:
Böyük həcmdə xarici valyutanın daxil olması şəraitində ölkədə makroiqtisadi sabitliyin qorunması və
fiskal intizamın təmin edilməsi, eyni zamanda, neft gəlirlərindən asılılığın azaldılması;
Neft və qazın bərpa edilməyən təbii ehtiyat olduğunu nəzərə alaraq, onlardan əldə edilən gəlirin nəsillər
arasında bərabər bölüşdürülməsi və gələcək nəsillər üçün ehtiyat vəsaitin toplanması;
Ölkənin sosial-iqtisadi tərəqqisi naminə mühüm ümummilli layihələrin maliyyələşdirilməsi.
Neft Fondunun fəaliyyətinə ümumi nəzarət Müşahidə Şurası tərəfindən həyata keçirilir. Müşahidə
Şurasının başlıca vəzifəsi Neft Fondunun icraçı direktoru tərəfindən hazırlanan illik büdcə layihəsinə və
büdcənin icrası barədə hesabatlara, illik hesabatlara, maliyyə fəaliyyətinin auditinin nəticələrinə rəy verməkdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 noyabr 2008-ci il tarixli, 73 nömrəli Sərəncamı ilə Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft Fondunun Müşahidə Şurasının dövlət orqanları və ictimai təşkilatların
nümayəndələrinin 6 nəfərdən ibarət tərkibi təsdiq edilib.
Qeyd edək ki, Neft Fondunda toplanmış neft gəlirlərindən əldə edilən vəsaitlərin səmərəli istifadə
olunmasına Azərbaycan hökuməti tərəfindən göstərilən diqqətin təzahürü kimi, Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin 27 sentyabr 2004-cü il tarixli Fərmanı ilə "Neft və qaz gəlirlərinin istifadə
olunması üzrə uzunmüddətli strategiya" təsdiq edilib.
Bildirək ki, Neft Fondu indiyə qədər bir sıra layihələri maliyyələşdirib. Fondun Əsasnaməsinə uyğun
olaraq aşağıdakı ümummilli əhəmiyyətə malik layihələrin maliyyələşdirilməsini həyata keçirir:
1.Bakı-Tiflis-Ceyhan Əsas İxrac Boru Kəməri layihəsində Azərbaycan Respublikasının iştirak payının
maliyyələşdirilməsi (tamamlanıb);
2.Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində öz doğma yurdlarından didərgin
düşmüş qaçqın və məcburi köçkün ailələrinin sosial-məişət vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və
məskunlaşdırılması problemlərinin həlli layihəsi;
3."Oğuz-Qəbələ zonasından Bakı şəhərinə su kəmərinin çəkilməsi" layihəsi (tamamlanıb);
4."Samur-Abşeron kanalının rekonstruksiya edilməsi" layihəsi;
5.Dövlət İnvestisiya Şirkətinin nizamnamə kapitalının maliyyələşdirilməsi (tamamlanıb);
6.Bakı-Tiflis-Qars layihəsinin maliyyələşdirilməsi;
7."2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı"nın
maliyyələşdirilməsi.
Bundan başqa, 2013-cü ildən etibarən Neft Fondu tərəfindən aşağıdakı layihələrin maliyyələşdirilməsinə
başlanıb:
Azərbaycan Respublikasının bütün yaşayış məntəqələrinə çıxış imkanı yaradan yüksək sürətli fiberoptik
şəbəkənin qurulması layihəsinin maliyyələşdirilməsi;
Neft-qaz və Neft-kimya Kompleksinin tikintisi layihəsində Azərbaycan Respublikasının iştirak payının
maliyyələşdirilməsi;
Türkiyə Respublikasında "Star" neft emalı kompleksinin tikintisi layihəsində Azərbaycan Respublikasının
iştirak payının maliyyələşdirilməsi;
TANAP layihəsində Azərbaycan Respublikasının iştirak payının maliyyələşdirilməsi;
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Xəzər dənizində yeni müasir üzən qazma qurğusunun tikinti layihəsində Azərbaycan Respublikasının
iştirak payının maliyyələşdirilməsi.
Qeyd edək ki, 29 dekabr 2014-cü ildə Dövlət Neft Fondunun yeni inzibati binasının açılışı olub. Açılış
mərasimi Dövlət Neft Fondunun yaradılmasının 15-ci ildönümünə təsadüf edib.
Əlbəttə, Azərbaycanın müstəqilliyinin iqtisadi bünövrəsində milli neft strategiyasının rolu əvəzsizdir.
Məlumdur ki, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu milli neft strategiyasının tərkib hissəsi kimi öz
töhfələrini verə bilib. Müstəqil Azərbaycanın ayağa qalxıb irəliləməsində sözsüz ki, əsası xalqımızın böyük oğlu
Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan bu strategiyanın rolu danılmazdır.
Bakı xəbər.-2016.-9-10 noyabr.-№203.-S.13.
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Azərbaycanın müstəqilliyinin iqtisadi bünövrəsində milli neft strategiyasının rolu:
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu milli neft strategiyasının tərkib hissəsi kimi...
Samirə SƏFƏROVA
Azərbaycan dövləti, zamanın tələbinə uyğun olaraq, hazırda qeyri-neft sektorunun inkişafını ölkə
iqtisadiyyatının yüksəlişində əsas prioritet kimi qarşıya məqsəd qoysa da, faktdır ki, onun müstəqillik
illərində qazandığı uğurların bünövrəsində məhz düzgün neft strategiyası dayanır.
Bu strategiyanın işlənib hazırlanması isə birbaşa mərhum prezident Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Hələ
o zaman - müstəqilliyin ilk illərində "Neft strategiyasının əsas prinsipləri ölkəmizin zəngin neft və qaz
sərvətlərindən Azərbaycan xalqının rifahı naminə daha səmərəli istifadə etməkdən ibarətdir"-deyən mərhum
prezident müasir Azərbaycanın neft strategiyasının reallaşmasının ilkin mərhələsi kimi Dövlət Neft Fondunun
yaradılması zərurətini ortaya qoymuşdu.
Dövlət Neft Fondunun yaradılmasını zəruri edən əsas şərt...
Bugünümüzdən o qədər də uzaqda olmayan müasir tariximizdə - ötən əsrin 90-cı illərində xarici
sərmayədarların ölkəmizə üz tutması və Azərbaycanla perspektivli sazişlər imzalaması Azərbaycanın əsasən
neftə dayanan industriyasının bünövrəsini formalaşdırmaqda idi. Lakin bununla həm də neftdən gələn gəlirlərin
məqsədyölü şəkildə xərclənməsinə, bu kapitalın gənc ölkənin ən vacib ehtiyaclarına və perspektiv vəd edən
sahələrə sərmayə şəklində yatırılmasına nəzarət edəcək və bu işləri tənzimləyəcək bir qurumun varlığına ciddi
ehtiyac yaranmışdı. Elə həmin ərəfədə, 1994-cü il sentyabrın 20-də dünyanın tanınmış neft şirkətləri ilə Xəzər
dənizinin Azərbaycan sektorunda "Azəri", "Çıraq" və "Günəşli" yataqlarının birgə işlənməsi və neft hasilatının
pay bölgüsü haqqında saziş imzalandı və masştabına görə "Əsrin müqaviləsi" adını aldı. Bu cür beynəlxalq
miqyaslı müqavilə və sazişlərin ortaya çıxması isə onlardan gələcək gəlirlərin səmərəli və məqsədyönlü istifadə
olunması məsələsini bir daha gündəmə daşıdı ki, bununla da sonda sözügedən funksiyaları həyata keçirəcək
qurumun yaradılması artıq günün tələbinə çevrildi. Bunun nəticəsi olaraq, 1999-cu il dekabrın 29-da
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu təsis
edildi.
Yarandığı gündən dünyanın bir çox beynəlxalq iqtisadi təşkilatları, maliyyə qurumları, bankları ilə sıx
əməkdaşlıq edən Neft Fondu dünya ölkələrinin əksəriyyətini strateji iqtisadi partnyor kimi qəbul edərək,
beynəlxalq münasibətlərini daim inkişaf etdirməyi özünün prioriteti elan etdi. Bu istiqamətdə dinamik iqtisadi
inkişafının nəticəsidir ki, son illər Neft Fonduna dünyanın bir çox beynəlxalq qurumlarının Neft Fonduna
marağı daha da artıb. Beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının, o cümlədən Beynəlxalq Valyuta Fondunun və Dünya
Bankının ekspertlərinin mütəmadi səfərləri isə Fondun valyuta ehtiyatlarının artım dinamikasına marağın, eyni
zamanda ARDNF-ın ölkənin maliyyə sisteminin inkişaf etdirilməsi və makroiqtisadi tənzimləmə siyasətində
oynadığı rolun göstəricisidir. Bununla yanaşı, müasir iqtisadi tənzimləmə və maliyyə mexanizmlərinin tətbiqi
imkanları, Fondun investisiya siyasəti də beynəlxalq qurumların diqqətini çəkməklə onlar arasında müzakirə
mövzusuna çevrilir, bəzi hallarda hətta müasir təcrübə kimi digər neft ixracatçısı ölkələr tərəfindən öyrənilir.
Ümumiyyətlə, Neft Fondunun beynəlxalq münasibətlərinin inkişafında təhsil və mübadilə üzrə əməkdaşlıq
xüsusi yer tutur. Bu isə Fondun yarandığı gündən etibarən normativ-qanunvericilik bazasının
təkmilləşdirilməsinə, neft gəlirlərinin makroiqtisadi dinamikaya təsirinin qiymətləndirilməsi metodikasının
tətbiqi üzrə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsinə və bu sahədə yeni, müasir iqtisadi mexanizmlərin tətbiqinə
gətirib ki, nəticədə ötən müddət ərzində əldə edilən uğurlar Dövlət Neft Fondunun fəaliyyətini nümunəvi bir
səviyyəyə çatdırıb. Xüsusilə Azərbaycanda həyata keçirilən Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsünün
nəticələri beynəlxalq miqyasda tanınmış qeyri-hökumət təşkilatlarının daim maraq dairəsində olduğundan, bu
təşkilatlarla əməkdaşlığın qurulması istiqamətində nəzərəçarpacaq dərəcədə geniş işlər aparılaraq, bir çox
beynəlxalq miqyaslı qeyri-hökumət təşkilatları ilə mütəmadi görüşlər keçirilir, onları maraqlandıran məsələlər
ətrafında fikir mübadilələri aparılır.
Neft Fondunun hazırda ölkə həyatında oynadığı rola gəldikdə isə, bu kontestdə ilk olaraq Fondun artan
büdcəsi hesabına reallaşdırılan və ölkə həyatında ölçüyəgəlməz irəliləyişlərə səbəb olan dövlət proqramlarına
nəzər salmaq kifayətdir. Bu sırada ilk olaraq artan neft gəlirləri hesabına aztəminatlı təbəqənin, qaçqın və
məcburi köçkünlərin sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində görülən tədbirlər qeyd olunmalıdır.
Belə ki, bu məqsədlə Prezident tərəfindən bir neçə Sərəncam və Dövlət Proqramları qəbul edilərək, qaçqın və
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məcburi köçkünlər üçün Azərbaycanın müxtəlif ərazilərində zəruri infrastruktura malik yaşayış qəsəbələri tikilib
istifadəyə verilib. Bundan başqa, Bakının su təchizatı ilə bağlı problemlərin əsaslı şəkildə həllini təmin etmək
məqsədilə Oğuz-Qəbələ zonasından Bakı şəhərinə su kəməri çəkilərək sözügedən sahədə olan problemlər
minimum həddə endirilib, eyni zamanda Samur-Abşeron suvarma sistemi yenidən qurulub.
Neftdən gələn gəlirlər hesabına dirçəldilən daha bir sahə isə ölkənin təhsil sistemi olub. Belə ki, ölkə
başçısının "Qara qızıl"ın insan kapitalına çevrilməsi" konsepsiyasının həyata keçirilməsi məqsədilə imzaladığı
"2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Priqramı" çərçivəsində
ölkənin kadr potensialının artırılması kimi strateji hədəfə çatılması istiqamətində mühüm işlər görülüb və
görülməkdədir. Bütün bunlar isə Dövlət Neft Fondunun ölkə həyatında önəmini və yaradılmasını zəruri edən
şərtləri əsaslı şəkildə izah edir.
Avropa Azərbaycanın neft strategiyasından bəhrələnir...
Sirr deyil ki, ötən müddət ərzində Azərbaycan bir sıra beynəlxalq miqyaslı layihələrin həyata
keçirilməsinə imza atıb. Bunlardan biri də dünyanın ən çox maraq göstərdiyi, 2006-cı il mayın 28-də işə salınan
Bakı-Tiflis-Ceyhan neft kəməri oldu. Belə ki, həmin tarixdə Bakı nefti ilk dəfə sözügedən kəmərlə Ceyhan
limanına çatdırıldı. İyulun 13-də isə Ceyhan limanında kəmərin rəsmi açılış mərasimi keçirildi. Ondan cəmi bir
il sonra - 2007-ci ildə Bakı-Tiflis-Ərzurum boru xətti istifadəyə verildi. 2012-ci ildə "Bloomberg" agentliyi
yazırdı ki, "Azəri-Çıraq-Günəşli"dən hasil olunan resurslar ölkə istehsalının 78 faizini təşkil edir. Həmin il
iyunun 26-da İstanbulda Prezident İlham Əliyev və Türkiyənin Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iştirakı ilə
Trans-Anadolu qaz boru kəməri (TANAP) layihəsi üzrə sənədlərin imzalanması mərasimi keçirildi. Bu gün
TANAP-ın inşası sürətlə davam edir və Azərbaycan dövləti bu kəmərin inşasında üzərinə düşən missiyanı
böyük uğurla həyata keçirir. Bu isə kəmərin gələcəkdə ölkə iqtisadiyyatına geniş perspektivlər vəd etməsinin
göstəricisi sayıla bilər. Təsadüfi deyil ki, kəmərin inşası reallaşdıqca ona benəlxalq aləmdə maraq da artır.
Qeyd edək ki, TANAP və TAP layihələri hazırda Avropa Birliyi ölkələrinin də maraqlarını əks etdirir. Bu
maraqların əsas məqsədi Avropa Birliyinin böhrana həssas ölkələrinin iqtisadiyyatlarını bərpa etməyə şərait
yaratmaqdır. Çünki bu kəmərlərlə nəql ediləcək Azərbaycan qazının sonuncu idxalçı ölkəsi İtaliya və
Yunanıstan deyil, Cənubi, Qərbi və Şimali Avropa olacaq. Həmçinin bu kəmər Avropa bazarlarına daha
təhlükəsiz və qısa yol hesab olunur. Beləliklə, TANAP layihəsi "Şahdəniz" yatağından çıxarılan qazı Türkiyənin
qərb sərhədlərinə, TAP isə Yunanıstandan başlamaqla Albaniyadan və İtaliyanın cənubuna çatdıracaq. Ümumi
büdcəsi 7 milyard olacaq TANAP-ın 80%-i SOCAR, 15%- i BOTAŞ, 5%-i isə TPOA konsorsimumuna
məxsusdur.
Trans Adriatik (TAP) Qaz Kəmərinin isə istehsalçı və idxalçı dövlətlərin maraqlarına xidmət edəcəyi
gözlənir. Belə ki, Azərbaycan öz qazını münasib qiymətə satmaqla yanaşı, sözügedən ölkələrə baha satılan
qazın daha ucuz qiymətə nəqlini həyata keçirmiş olacaq. Beləliklə, TAP layihəsinin həyata keçməsi ilə
Rusiyadan və Əlcəzairdan qaz təchizatındakı asılılıq əhəmiyyətli dərəcədə azalacaq. Bundan həmçinin
Sloveniya, Çexiya və digər mərkəzi Avropa dövlətləri də yararlanacaq. Bütün bunlar isə Avropanın
Azərbaycanın enerji layihələrindən gözləntilərinin miqyasını əks etdirməklə, həm də onun beynəlxalq aləmin
iqtisadi gündəmində artan önəmini gözlər önünə sərir.
Bu həm də onun göstəricisidir ki, bu gün Azərbaycan dünyanın iri neft istehsalçısı ölkələrilə bir sırada
dayanır və dünya iqtisadiyyatının şaxələndirilməsində onun da özünəməxsus payı var. Bu fikri həm də artıq
Avropanın Azərbaycanın neft strategiyasından bəhrələnməsi fikrilə əsaslandırmaq olar. Belə ki, Avropa
Azərbaycan nümunəsində neft və qaz nəqlinin bir deyil, bir neçə istiqamətdə həyata keçirilməsinin daha
perspektivli olduğunu qəbul edib və artıq özü də sözügedən fəaliyyətlərini məhz bu istiqamətdə qurmağa qərar
verib. Deyilənləri özünün tətbiq etdiyi sanksiyalar nəticəsində Moskva ilə münasibətlərində gərginliyin pik
həddinə çatan Qərbin Rusiyanın qaz asılılığından xilas olmaq yönündə çabaları da təsdiqləyir. Bəllidir ki,
Qərbin sanksiyalarına qarşılıq verməkdən ötrü Rusiyanın əlindəki tək silah Sibir qazıdır və sanksiyaların
müddəti uzadıldıqca Moskva da Avropanı "qışda donmaqla" hədələyir. Bu vəziyyət isə Azərbaycan qazının
Avropaya axını və eyni zamanda Azərbaycanın Qərbdə nüfuzunun artması yolunda ölkəmizə geniş imkanlar
açır.
Və sonda...
Yaradıldığı 1999-cu ildə Dövlət Neft Fondunun aktivləri cəmi 271 milyon ABŞ dolları təşkil edirdi. Bu
gün isə həmin aktivlərin həcmi 10 milyard dolları keçib. Təkcə bu rəqəm ötən müddət ərzində Fondun milli neft
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strategiyasının reallaşmasında oynadığı rolu əks etdirən real göstərici sayıla bilər. Bu müddət ərzində artan
maliyyə imkanları ölkədə mühüm investisiya, o cümlədən regional proqramların və infrastruktur layihələrin
maliyyələşdirilməsinə şərait yaradıb ki, bunun ən bariz nümunəsi kimi son illərdə ölkədə həyata keçirilən dövlət
proqramları çərçivəsində Bakı şəhərində və regionlarda müxtəlif infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsini
göstərmək olar.
Hazırda isə Azərbaycan postneft dövrünə qədəm qoyub və faktdır ki, bu dövrdə qeyri-neft sektorunun
inkişaf potensialının kökündə də zamanında düzgün qurulmuş, möhkəm bünövrə üzərində dayanmış milli neft
strategiyası durur. Belə olmasaydı, dünyanın iqtisadi böhranın məngənəsində çabaladığı bir dövrdə Azərbaycan
özünün iqtisadi müstəvidə tutduğu yolu inamla davam etdirməz, milli industrial konsepsiyasının uğurla həyata
keçirilməsilə dünyanın gündəmində qalmaqda davam etməzdi.
Bunu isə biz demirik, əlahəzrət faktlar deyir...
Bakı xəbər.-2016.-11 noyabr.-№204.-S.13.
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Azərbaycanın müstəqilliyinin iqtisadi bünövrəsində milli neft strategiyasının rolu:
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu milli neft strategiyasının tərkib hissəsi kimi
Günel CƏLİLOVA
Tarixi təcrübə sübut edir ki, hər bir dövlətin konkret siyasi şəraitdə milli müstəqilliyə
qovuşmasında milli iradə ilə yanaşı, lider amili də mühüm rol oynayır. Belə vəziyyətlərdə qətiyyətlə önə
çıxan, məsuliyyəti üzərinə götürməkdən çəkinməyən böyük şəxsiyyətlər xalqlarının daim arzusunda
olduğu azadlıq, müstəqillik, milli dövlətçilik kimi ali ideallarının gerçəkləşməsində müstəsna rol oynayır.
Bu həqiqət dövlət müstəqilliyinin bərpasının 25-ci ildönümünü qeyd edən Azərbaycan Respublikasının
yaxın tarixi keçmişinə nəzərən bir daha təsdiqini tapır.
Dərin mənəvi, mədəni, elmi, iqtisadi potensiala, əlverişli coğrafi-siyasi mövqeyə malik Azərbaycan həm
də özünün zəngin təbii sərvətləri ilə məşhurdur. Bu sərvətlər içərisində neft əsas yer tutur. Azərbaycan
müstəqillik əldə etdikdən sonra 90-cı illərin əvvəllərində bir çox çətinliklə üzləşib. SSRİ-nin keçmiş
respublikaları ilə Azərbaycan Respublikası arasında iqtisadi əlaqələrin qırılması, respublika ərazisində qeyrisabitliyin mövcud olması, maliyyə və texniki təchizatın sıfra enməsi neft və qaz sənayesini də ağır böhran
vəziyyətinə saldı. Bütün bu çətinliklər Xəzərin Azərbaycan sektorundakı "Azəri", "Çıraq", "Günəşli" kimi neftlə
zəngin yataqların işlənməsinə imkan vermirdi. Neft sənayesində yaranan çətin vəziyyətdən çıxmaq və ölkəmizin
karbohidrogen ehtiyatlarının mənimsənilməsi üçün iki variantdan birini seçmək lazım idi. Ya 15-20 il ölkəmizin
maliyyə-iqtisadi vəziyyətinin əlverişli olmasını gözləmək, ya da xarici neft şirkətlərini dəvət etmək lazım idi.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri xarici neft şirkətlərini Azərbaycana dəvət etmək qərarına gəldi və "Yeni
neft strategiyası" tez bir vaxtda işlənib hazırlandı. O dövrdə Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə "AzəriÇıraq-Günəşli" (dərin sulu hissəsi) yataqlarının işlənməsi üzrə xarici şirkətlərlə danışıqlara başlandı.
Onu da qeyd edək ki, "Əsrin müqaviləsi"nin ilk günlərindən başlayaraq Azərbaycan Beynəlxalq
Əməliyyat Şirkəti yaradıldı və təsdiq olunan vahid proqram üzrə ARDNŞ ilə birgə işlərə başlandı. Bu saziş
sonradan dünyanın 19 ölkəsinin 41 neft şirkəti ilə 30-dək sazişin imzalanması üçün yol açdı. "Əsrin müqaviləsi"
həm karbohidrogen ehtiyatlarının miqdarına, həm də qoyulan sərmayələrin həcminə görə dünyada bağlanan ən
iri sazişlər siyahısına daxil olub. İmzalanmış neft sazişləri üzrə Azərbaycanın neft sənayesinin inkişafı üçün
nəzərdə tutulan 64 milyard ABŞ dolları sərmayə qoyuluşunun 57,6 milyardı dəniz yataqlarının
mənimsənilməsinə və perspektivli strukturlarda axtarış-kəşfiyyat işlərinin aparılmasına yönəldilib.
"Əsrin müqaviləsi"nin həyata keçirilməsinə başlanan vaxtdan Azərbaycan iqtisadiyyatında dönüş yarandı
və böyük işlərə başlandı.
Dövlət Neft Fondu bu gün ölkənin inkişaf fondu və gələcək üçün bir lokomotivdir
Dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Azərbaycanın zəngin neft ehtiyatları dünyanın inkişaf etmiş
ölkələrinin və iri beynəlxalq neft şirkətlərinin diqqət mərkəzinə düşdü. Son illər ölkəyə neft pullarının daxil
olması cəmiyyətin diqqətini neft və neft gəlirləri məsələsinə yönəldib. Elə bu da mənfəət neftinin satışından
daxil olan valyuta vəsaitlərinin və digər gəlirlərin toplandığı ünvanın - Dövlət Neft Fondunun (DNF) ictimai
diqqət mərkəzinə çevrilməsini şərtləndirib. Son illər DNF-yə artan ictimai maraq onun haqqında informasiyalara
tələbatı da yüksəldib. İlk dövrlərdə neft sazişləri çərçivəsində daxil olan vəsaitlər Mərkəzi Bankın hesablarında
toplanırdı ki, bu doğrudan da vəsaitlərin dövriyyəsinə səmərəli ictimai nəzarətə imkan vermirdi. Hazırda
dünyanın 15-dək ölkəsində dövlətin enerji resurslarından əldə edilən gəlirləri özündə toplayan və bu ölkələrin
gələcək inkişaf prioritetlərini maliyyələşdirən fondlar fəaliyyət göstərir ki, təyinatından asılı olaraq, onları 3
şərti qrupa ayırmaq olar:
1.Sabitləşdirmə fondları (Alyaska, Venesuela, Kolumbiya, Küveyt, Nigeriya, Norveç, Çili);
2.Gələcək nəsillər fondu (Alberta, Alyaska, Kiribati, Küveyt, Oman, Papua-Yeni Qvineya);
3.Büdcə rezerv (ehtiyat) fondları (Honkonq, Sinqapur, Estoniya, CAR).
Neftlə zəngin olan digər ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycanda Neft Fondunun yaradılmasında əsas
məqsəd həmin vəsaitləri öncül sahələrin inkişafına və sosial-iqtisadi baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edən
layihələrə yönəltməkdir. Başqa sözlə, DNF bu gün ölkənin inkişaf fondu və gələcək üçün bir lokomotivdir.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin məlumatına əsasən,
fond yaradılarkən əsas məqsəd ölkədə makroiqtisadi sabitliyin qorunması, neft gəlirlərindən asılılığın
azaldılması və qeyri-neft sektorunun inkişafının təmin edilməsi, neft və qazın bərpa edilməyən təbii ehtiyat
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olduğunu nəzərə alaraq, onlardan əldə edilən gəlirin nəsillər arasında bərabər bölüşdürülməsi və gələcək nəsillər
üçün ehtiyat vəsaitin toplanması olub: "2001-2016-cı illər ərzində Neft Fonduna ümumilikdə 129 166,4 milyon
ABŞ dolları və ya 108 067,3 milyon manat məbləğində vəsait daxil olub, bu dövr ərzində Fondun ümumi
xərcləri 93 344,3 milyon ABŞ dolları təşkil edib. 1 oktyabr 2016-cı il tarixinə Fondun vəsaiti 35 822,1 milyon
ABŞ dolları təşkil edib. 1 oktyabr tarixinə Neft Fondunun vəsaiti ölkənin strateji valyuta ehtiyatlarının 90 %-ə
qədərini və yaxud 2015-ci ilin sonunda bu göstərici ÜDM-in 63,4 %-ni təşkil edib. Neft Fondunun vəsaiti sosial
və strateji əhəmiyyətli infrastruktur obyektlərinin inşa və rekonstruksiya edilməsinə istifadə olunub.
2001-ci ildən 2016-cı ilin 1 yanvar tarixinədək Fondun büdcəsinin icrası çərçivəsində qaçqın və məcburi
köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma məsələləri ilə bağlı tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə 1 981,5 milyon
manat vəsait yönəldilib. Bu tədbirlər sayəsində qaçqın və məcburi köçkünlər arasında yoxsulluq həddi 2003-cü
ildəki 75 %-dən 2015-ci ildə 12 %-ə qədər aşağı düşüb. 67 162 milyon manat vəsait transfer şəklində dövlət
büdcəsinə köçürülüb".
"Neft strategiyasının tarixi əhəmiyyəti göz qabağındadır"
SOCAR prezidenti, Milli Məclisin deputatı Rövnəq Abdullayev öz müsahibəsində bunları deyib: "Heydər
Əliyevin gərgin səyləri nəticəsində "Əsrin müqaviləsi"nin imzalanması ilə Xəzərdə maraqları təmin olunan
aparıcı Qərb dövlətlərinin Azərbaycanla bütün sahələrdə genişmiqyaslı əməkdaşlığa marağı artıb, beynəlxalq
maliyyə qurumları ilə əməkdaşlıq yeni müstəviyə keçib. Azərbaycan MDB məkanında transmilli neft şirkətləri
ilə irimiqyaslı saziş imzalayan ilk dövlət kimi Xəzər dənizində beynəlxalq əməkdaşlığın bünövrəsini qoyub.
Neft strategiyasının nailiyyətləri Azərbaycanı Xəzər dənizinin nəhəng enerji potensialını ilk mənimsəyən və
regionun inkişafında keyfiyyətcə yeni iqtisadi model formalaşdıran, Avropa və Asiya arasında siyasi və ticari
əlaqələrin genişləndirilməsində, Qafqaz nəqliyyat dəhlizinin inkişafında mühüm rol oynayan bir dövlətə,
dünyanın enerji mərkəzlərindən birinə çevirib. Neft strategiyasının tarixi əhəmiyyəti göz qabağındadır.
"Əsrin müqaviləsi" qlobal miqyas daşıyan digər layihələrə təkan verib. Azərbaycanda hasil olunan neft və
təbii qazın dünya bazarlarına sərbəst və sürətli çıxışını təmin edən ixrac boru kəmərləri sisteminin
şaxələndirilməsi təmin edilib. Ümumiləşdirsək, belə demək olar ki, ulu öndər Heydər Əliyevin müəllifi olduğu
yeni neft strategiyasının uğurla həyata keçirilməsi ölkəmizin iqtisadi dayaqlarını möhkəmləndirməklə yanaşı,
Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi dünya birliyinin ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilməsində müstəsna rol
oynayıb".
Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin üzvü, millət vəkili Rüfət Quliyevin
sözlərinə görə, neftdən əldə edilən gəlirlər hesabına bu gün ölkəmizin bütün sahələri sürətlə inkişaf edir:
"Həmin gəlirlərin indiki və gələcək nəsillərin firavan həyatının təminatına yönəldilməsi üçün ulu öndər Heydər
Əliyev tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu təsis edildi. Ölkə başçısı İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə ölkəmizin sürətli sosial-iqtisadi inkişafına təkan verən bir sıra məqsədli dövlət proqramları məhz
Dövlət Neft Fondunun vəsaitləri hesabına həyata keçirildi. Neftdən əldə edilən gəlirlər hesabına ölkə
iqtisadiyyatının şaxələndirilməsini iqtisadi siyasətin prioriteti elan edən Azərbaycan dövləti hazırda qeyri-neft
sektorunun inkişafı sahəsində uğurlu nəticələr qazanır".
Milli neft strategiyası uğurla reallaşır
Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban bizimlə söhbətində bildirdi ki, Xəzər dənizi ilə Aralıq
dənizini birləşdirən, indiki mərhələdə isə Adriatik dənizindən keçməklə İtaliyaya kimi uzanan yeni enerji
dəhlizinin fəaliyyəti sayəsində Azərbaycanın təbii ehtiyatlarının beynəlxalq bazarlara genişmiqyaslı nəqli və
ölkədə çoxvariantlı ixrac strategiyasının həyata keçirilməsi üçün əlverişli imkan yaranır. Eyni zamanda ölkənin
tranzit potensialı da bir neçə dəfə artır: "Beləliklə, milli neft strategiyası uğurla reallaşır. Karbohidrogen
ehtiyatlarının xarici şirkətlərlə birgə istismarı və ixracının genişlənməsi ölkəmizi investisiya yatırımı üçün daha
cəlbedici edir. Elə "Çinin Milli Neft Korporasiyası"nın SOCAR-ın həyata keçirdiyi Neft-qaz emalı və neftkimya kompleksi layihəsinə payçı kimi qoşulmaq istəyi də ölkədə münbit sərmayə mühitinin yaranmasının
sübutudur.
Milli neft strategiyasının uğurlarının nəticəsi olaraq Azərbaycan regionun lider dövləti, regional və qlobal
iqtisadi layihələrin aparıcı iştirakçılarından biri kimi tanınır. Bu gün ölkədə əldə edilən bütün iqtisadi uğurların
başlanğıcında məhz milli neft strategiyası durur. Bu strategiyanın ilk şanlı səhifəsini və təməl daşını isə əlbəttə
ki, "Əsrin müqaviləsi" təşkil edir. İndi əminliklə demək olar ki, bu çox güclü təməl üzərində Azərbaycan
iqtisadiyyatı bundan sonra da sürətlə inkişaf edəcək və xalqımızın rifahı ildən-ilə daha da yüksələcək".
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ARDNF iqtisadiyyatı neqativ təsirlərdən necə qoruyur?
Dövlət Neft Fondu milli neft strategiyasının uğurlarının bariz nümunəsidir
Fuad Hüseynzadə
Hazırda Azərbaycan iqtisadi inkişaf tempinə görə dünyada birincilər sırasında olmaqla əhəmiyyətli regional
və beynəlxalq layihələrin təşəbbüskarı və iştirakçısıdır. Dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiya olunma nəticəsində
neft gəlirlərinin idarə edilməsi sahəsində iqtisadiyyatda ən yaxşı təcrübələrin tətbiqinə yol açıldı. Bununla
əlaqədar neft strategiyasının məntiqi davamı olaraq Azərbaycana daxil olan böyük neft gəlirlərinin toplanması
və məqsədyönlü şəkildə istifadəsini təmin etmək məqsədi ilə 1999-cu ildə ulu öndər Heydər Əliyevin Fərmanı
ilə Dövlət Neft Fondu yaradıldı. Neft Fondunun yaradılması ilə neft sərvətlərinin nəsillər arasında ədalətli
bölgüsü, onların səmərəli və məqsədyönlü şəkildə idarə edilməsi üçün əsaslı təminat quruldu. Neft Fondunun
qarşısında qoyulan əsas məqsədlərdən biri neft gəlirlərinin gələcək nəsillər üçün toplanaraq artırılması, digəri
isə bu gəlirlərdən ölkəmizin cari sosial ehtiyaclarını, iqtisadi tərəqqi və inkişaf tələblərini nəzərə almaqla,
bugünkü nəsillər üçün istifadə edilməsidir. Bundan başqa Neft Fondunun qarşısında ölkə iqtisadiyyatını artan
xarici valyuta daxilolmalarının mümkün mənfi təsirlərindən qorumaq (manatın kəskin bahalaşması və yerli
istehsalın rəqabət qabiliyyətinin pisləşməsi), makroiqtisadi tarazlığı gözləmək və maliyyə intizamına xələl
gətirməmək məqsədləri durur.
Regional inkişafa və regionda təhlükəsizliyin daha da artırılmasına xidmət edəcək layihə
Dövlətin artan maliyyə imkanları hesabına ölkədə mühüm investisiya, o cümlədən regional proqramların və
infrastruktur layihələrin maliyyələşdirilməsinə şərait yaranıb. Son illər ərzində həyata keçirilən dövlət
proqramları və tədbirlərin icrası çərçivəsində ölkənin bütün bölgələrində və Bakı şəhərində müxtəlif
infrastruktur layihələri həyata keçirilir, təhsil, sosial və digər obyektlərin inşası uğurla davam etdirilir. İnsanların
həyat səviyyəsinin və sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, sosial məsələlərin həlli, yoxsulluğun azaldılması
istiqamətində mühüm işlər görülür, əhalinin pul gəlirləri artmaqdadır. Ölkənin maliyyə potensialının artması
nəticəsində qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi istiqamətində məqsədyönlü tədbirlərin həyata keçirilməsi
üçün əlverişli zəmin yaranıb. Bununla əlaqədar Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi iqtisadi kursun
prioritet istiqaməti olaraq Azərbaycanda neft sektoru ilə bərabər qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsinə bu
gün xüsusi diqqət yetirilir. Bu məqsədlə artan neft gəlirləri, o cümlədən Neft Fondunun vəsaiti hesabına ölkədə
mühüm infrastruktur və sosialyönümlü layihələrin maliyyələşdirilməsi həyata keçirilir və ölkənin iqtisadi
inkişafının stimullaşdırılmasında, strateji əhəmiyyətli dövlət proqramları və layihələrin maliyyələşdirilməsində,
eləcə də regiona investisiya qoyuluşunun təmin edilməsində Dövlət Neft Fondunun rolu ildən-ilə artır.
İnfrastruktur layihələrin və regional inkişaf proqramlarının uğurla həyata keçirilməsi sayəsində ölkəmizin
iqtisadi inkişafı üçün güclü baza formalaşdırılır. Azərbaycanın hər bir bölgəsində yeni, müasir tələblərə cavab
verən infrastruktur yaradılır, elektrik stansiyaları tikilir, qaz və su kəmərləri çəkilir, yollar salınır.
Infrastrukturun yeniləşdirilməsi və inkişaf etdirilməsi istiqamətində həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər eyni
zamanda insanların rahatlığı, firavan yaşayışı üçün həyata keçirilən sosial yönümlü tədbirlərin mühüm tərkib
hissəsidir. Artan neft gəlirləri hesabına ilk növbədə sosial siyasət sayəsində, o cümlədən az təminatlı
təbəqələrin, qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində də saysız
tədbirlər həyata keçirilir və Dövlət Neft fondundan ilk vəsait məhz bu tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə
yönəldilib. Bu məqsədlə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən bir neçə Sərəncam və Dövlət
Proqramları qəbul edilib və bu qərarlara uyğun olaraq qaçqın və məcburi köçkünlər üçün Azərbaycanın müxtəlif
ərazilərində zəruri infrastrukturu ilə birlikdə yaşayış qəsəbələri tikilərək, istifadəyə verilib, 2007-ci ilin sonunda
isə Sabirabad rayonunda yerləşən son Qalaqayın çadır düşərgəsi ləğv edilib və burada məskunlaşmış məcburi
köçkünlər yeni qəsəbələrə köçürülüb. Ölkənin artan maliyyə imkanları hesabına, eyni zamanda beynəlxalq
əhəmiyyətli strateji infrastruktur layihələri uğurla həyata keçirilir ki, bu layihələr təkcə Azərbaycanın deyil,
bütövlükdə regionun nəqliyyat infrastrukturunun modernləşdirilməsinə şərait yaradır. Bu layihələrdən biri olan
və Dövlət Neft Fondunun maliyyələşdirdiyi layihələr sırasında mühüm yer tutan Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir
yolunun inşası layihəsi Azərbaycanın regionda siyasi nüfuzunun güclənməsinə təkan verməklə bərabər,
respublikamızın Qərbə doğru inteqrasiyasına və Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə respublikaları arasında
mövcud olan siyasi və iqtisadi münasibətlərin inkişafına şərait yaradacaqdır. Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu
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artıq regional əhəmiyyətə malik olmaqla bərabər, Asiya ilə Avropanı birləşdirən bir nəqliyyat dəhlizinə
çevriləcək. Bu layihə regional inkişafa və regionda təhlükəsizliyin daha da artırılmasına xidmət edəcək.
10 il (2001-2011-ci illər) ərzində Neft Fondunun büdcəsi çərçivəsində Fondun vəsaiti hesabına qaçqın və
məcburi köçkünlərin yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin tikintisi,
Azərbaycan investisiya şirkətinin nizamnamə kapitalının formalaşması, Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin
tikintisi, Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması, habelə 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan
gənclərinin xaricdə təhsili üzrə dövlət proqramının maliyyələşdirilməsi təmin edilib. Eyni zamanda Fondun
vəsaitinin böyük hissəsi dövlət büdcəsinə transfert edilmişdir ki, bu vəsait hesabına ölkədə mühüm infrastruktur
və sosial yönümlü layihələrin həyata keçirilməsi təmin edilib.
"Qara qızılın insan kapitalına çevrilməsi" ideyasının reallaşmasına doğru atılmış strateji addım
Eyni zamanda neftdən əldə edilən gəlirlər hesabına bu gün ölkənin kadr potensialının artırılması
istiqamətində də mühüm tədbirlər həyata keçirilir. Bu tədbirlərdən biri kimi, Dövlət Neft Fondunun vəsaiti
hesabına maliyyələşdirilən Prezident İlham Əliyev tərəfindən təsdiq edilmiş "2007-2015-ci illərdə Azərbaycan
gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı"nın reallaşması nəticəsində ölkəmizdə müasir tələblərə
cavab verən kadr potensialının yaradılmasına, gənc nəslin təhsil səviyyəsinin artırılmasına və beynəlxalq
səviyyəyə çatdırılmasına şərait yaranacaq. Bu proqramın ilk növbədə Dövlət Neft Fondunun vəsaiti hesabına
maliyyələşdirilməsi "qara qızılın insan kapitalına çevrilməsi" ideyasının reallaşmasına doğru atılmış strateji bir
addımdır.
2013-cü ildən etibarən Neft Fondu tərəfindən Neft-Qaz və Neft-kimya Kompleksinin tikintisi, Cənubi Qaz
Dəhlizi, "Star" neft emalı kompleksinin tikintisi, Xəzər dənizində yeni müasir üzən qazma qurğusunun tikintisi
maliyyələşdirilib.
Neft Fondundan aldığımız məlumata görə, 2016-cı ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində ARDNF-nin büdcə
gəlirləri 6 618,6 milyon manat, büdcə xərcləri isə 3 823,1 milyon manat təşkil edib. 2016-cı ilin yanvar-sentyabr
ayları ərzində ARDNF-nin neft və qaz sazişlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı gəlirləri 5 883,8 milyon manat, o
cümlədən mənfəət neftinin və qazın satışından 5 867,0 milyon manat, bonus ödənişləri 0,1 milyon manat, tranzit
gəlirləri 13,4 milyon manat və akrhesabı ödənişlər 3,3 milyon manat təşkil edib. Fondun vəsaitinin idarə
olunmasından əldə edilən gəlirlər 734,8 milyon manata bərabər olub. Valyuta məzənnələrinin dəyişməsindən
yaranan fərq ilə bağlı ARDNF-nin büdcədənkənar gəliri 2 612,3 milyon manat təşkil edib.
Bu dövrdə ARDNF-nin 2016-cı il büdcəsinin icrası çərçivəsində 3 260,0 milyon manat vəsait dövlət
büdcəsinə transfert edilib. Qaçqın və məcburi köçkün ailələrinin məskunlaşdırılması və sosial-məişət
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsinə 73,8 milyon manat, Samur-Abşeron
suvarma sisteminin yenidən qurulmasına 39,1 milyon manat, Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu layihəsinin
maliyyələşdirilməsinə 48,6 milyon manat vəsait ayrılıb. 20,8 milyon manat vəsait "2007-2015-ci illərdə
Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı"nın maliyyələşdirilməsinə yönəldilib.
“Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsi üzrə 241,9 milyon manat, “STAR” neft emalı kompleksinin tikintisi layihəsində
Azərbaycan Respublikasının iştirak payının maliyyələşdirilməsinə isə 127,0 milyon manat vəsait ayrılıb. 2016cı il ərzində ARDNF-nin idarə edilməsi ilə bağlı xərcləri 11,9 milyon manat təşkil edib.
2016-cı il oktyabrın 1-ə Fondun aktivləri 2016-cı ilin əvvəlinə (33 574,1 milyon ABŞ dolları) nisbətən 6,7%
artaraq 35 822,1 milyon ABŞ dollarına (Bu vəsaitin 33 949,6 milyon ABŞ dollarına bərabər hissəsi investisiya
portfelinin payına düşür. Manat vəsaitlərinin valyuta ifadəsində həcmi isə 1 872,5 milyon ABŞ dollarına bərabər
olmuşdur) bərabər olub.
Milli neft strategiyasının bariz nümunəsi
Neft Fondu Suveren Fondların Beynəlxalq Forumunun (SFBF) fəal üzvüdür. Bu Forum 2009-cu il aprelin 56-da Küveytin paytaxtı Əl-Küveyt şəhərində keçirilmiş Suveren Fondların Beynəlxalq İşçi Qrupunun iclasında
qəbul edilmiş qərar əsasında yaradılmışdır. Hal-hazırda dünyanın 25-dən çox iri suveren fondu bu Forumun
üzvüdür. SF-nin könüllülük prinsipi əsasında yaradılmış qrupu olan SFBF-nin üzvləri onların ümumi
maraqlarına uyğun olan məsələlərin müzakirəsi ilə əlaqədar mütəmadi olaraq görüşür və fikir mübadiləsi edir,
habelə SF-nin fəaliyyəti və Santyaqo Prinsiplərinin (SP) anlaşılmasına yardım edir. Dövlət Neft Fondu Forum
vasitəsi ilə digər Suveren Fondlar ilə əməkdaşlığını davam etdirir. Təsadüfi deyil ki, Forumun ilk görüşü 2009cu ilin oktyabrında Azərbaycan hökuməti və Neft Fondunun təşkilatçılığı ilə Bakı şəhərində keçirilmişdir.
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ARDNF tərəfindən 2011-ci ildə Santyaqo Prinsiplərinin tətbiqi ilə bağlı ilk hesabat hazırlanmışdır və bu hesabat
illik əsasda nəzərdən keçirilir.
Neft Fondunun hesabat sistemində şəffaflığın təmin edilməsi ilk növbədə Neft Fondunun maliyyə fəaliyyəti
haqqında hesabatının müstəqil beynəlxalq nüfuzlu auditor tərəfindən yoxlanılması vasitəsilə həyata keçirilir.
“Əsrin müqaviləsi” ilə əsası qoyulmuş milli neft strategiyasının uğurlarının nəticəsi olaraq Azərbaycanın
regionun lider dövləti, eləcə də regional və qlobal iqtisadi layihələrin aparıcı iştirakçılarından biri kimi
tanınmasına şərait yaranıb. Məhz bu strategiyanın tərkib hissəsi olaraq fəaliyyət göstərən ARDNF-in ölkə
iqtisadiyyatında əvəzsiz yeri və rolu vardır. Hesab edirik ki, bu qurum milli neft strategiyasının uğurlarının bariz
nümunəsidir. Bu gün əminliklə demək olar ki, ARDNF iqtisadiyyatı neqativ təsirlərdən qoruyur.
Palitra.-2016.-17 noyabr-№ 206.-S.7.
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Neft Fondunun 7,5 milyardlıq dəstəyi manatın məzənnəsini sabitləşdirəcək
Şəbnəm Mehdizadə
İqtisadçılar hesab edirlər ki, öhdəliklər icra olunarsa, neftin qiymətində
kəskin azalmalar və digər fors-major halları baş verməzsə, manatın mövcud
məzənnəsini qoruyub saxlamaq mümkün olacaq
Prezident İlham Əliyev "Dövlət Neft Fondunun 2017-ci il büdcəsi haqqında” fərman imzalayıb.
Fərman ilə Dövlət Neft Fondunun 2017-ci il büdcəsinin xərcləri də təsdiqlənib.
Məlum olub ki, 2017-ci ildə Neft Fondu "Makroiqtisadi sabitliyin təmin edilməsi məqsədilə” Mərkəzi
Banka 7,5 milyard manat (təxminən 4,2 milyard dollar) transfert etməsi nəzərdə tutulur. Bundan başqa, Fondun
dövlət büdcəsinə 6,1 milyard manat (təxminən 3,5 milyard dollar) köçürməsi nəzərdə tutulub. Dövlət Neft
Fondunun 2017-ci il büdcəsinin gəlirləri 8 milyard 370 milyon 589,8 min manat, xərcləri isə 14 milyard
483 min 856,0 min manat məbləğində təsdiq edilib. Qeyd edək ki, Neft Fondunun 2016-cı il büdcəsinin
xərcləri cəmi 8 milyard 181 milyon 399,7 manat təsdiq edilmişdi. Ötən il Fondun xərclərində "Makroiqtisadi
sabitliyin təmin edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına transfert” nəzərdə
tutulmamışdı. Baş verən proseslərin fonunda həmçinin, ötən gün Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmovun
imzası ilə banklara məktub daxil olub. Toplantıda müzakirə olunacaq məsələlərlə bağlı hələ ki, ictimaiyyətə
məlumat verilmir. Ancaq iclasda ölkə başçısının Nazirlər Kabinetinin iclasında banklarla bağlı səsləndirdiyi
tənqidi fikirlərin, dolların alış qiymətinin aşağı salınması, Dövlət Neft Fondu tərəfindən Mərkəzi Banka ilk dəfə
ediləcək transfert və s kimi aktual məsələlərin müzakirə olunacağı gözlənilir. Bəs görəsən bütün bunlar manatın
məzənnəsinin tənzimlənməsinə necə təsir edəcək?
İqtisadçı alim Vüqar Bayramov mövzunu şərh edərək bəzi vacib məqamları vurğulayıb: "Dövlət Neft
Fondunun 2017-ci il üçün xərcləmələri 14 milyard 483 milyon manat təsdiq edilib. Bunun təxminən 700 milyon
manata yaxın hissəsi birbaşa valyuta formasında ödəniləcək xərclərdir. Bu isə o deməkdir ki, əgər fond
öhdəliklərinə əməl edərsə, o cümlədən makroiqtisadi sabitliyin təmin edilməsi məqsədilə Mərkəzi Banka olan
transfer də hərraclar vasitəsi ilə milli valyutaya çevrilərsə, o zaman 13.8 milyard manata yaxın pulu il ərzində
hərraclar vasitəsi ilə almalıdır. Bu isə indiki rəsmi və ya hərrac məzənnəsi ilə 7 milyard 750 milyon dollar satış
deməkdir. Nəticədə, fond öz öhdəliklərinə əməl edə bilərsə, o zaman 2017-ci ildə hər ay orta hesabla 645
milyon dolları hərraca çıxaracaq. Qeyd edim ki, 2016-cı ildə fondun hərraclarda satdığı valyutanın aylıq orta
məbləği 408 milyon dollar olub. Deməli, əgər fond öhdəliklərinə tam əməl edərsə və makroiqtisadi sabitliyin
təmin edilməsi məqsədilə Mərkəzi Banka olan transfer də hərraclar vasitəsi ilə manata çevrilərsə, o zaman aylıq
olaraq 2017-ci ildə əvvəlki il ilə müqayisədə 237 milyon dollar daha çox valyuta hərracda satıla bilər. 2016-cı
ilin yanvarında pul bazasının 5,786 milyard manatdan ötən ilin noyabrında 7,448 milyon manata yüksəlib. 30
faizə yaxın artan pul bazası özünü eyni zamanda milli valyutanın rəsmi kursunda 15 faizlik azalma ilə müşahidə
edilib. Deməli, pul bazasının artması fonunda ötən il manatın məzənnəsində də azalmalar qeydə alınıb. Bu isə o
deməkdir ki, indi 1 dollara ilə hətta 2016-cı il illə müqayisədə daha çox manatı dövriyyədən çıxarmaq
mümkündür”.
İqtisadçı deyir ki, eyni zamanda, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən neft şirkətlərinin xərcləmələri, xaricdə
və xüsusən də Rusiyada yaşayan həmyerlilərimizin remitensilərini və eləcə də qeyri-neft ixracatının həcmini
nəzərə alsaq, Neft Fondunun öhdəliklərinə tam əməl edəcəyi halda bu il valyuta bazarına daha çox dolların daxil
olacağı şübhəsizdir: " Başqa tərəfdən, dollarlaşma səviyyəsi 90 faizə yaxınlaşıb və bazarda tarazlıq əldə
edilərsə, əks-dollarlaşma prosesinə başlanılarsa, o zaman bazarın da dollar təklifi hiss edilən dərəcədə arta bilər.
Qeyd edim ki, Neft Fondunun Mərkəzi Banka transferləri indiki məzənnə ilə təxminən 4 milyard dollardan bir
az artıqdır. Ümumilikdə Neft Fondundan Mərkəzi Banka 7.5 milyard manatlıq transfer doğru addımdır”.
Ekspert hesab edir ki, bununla belə, Mərkəzi Bankın pul-kredit siyasətinin də dəyişdirilməsinə ehtiyac var.
Valyuta bazarında cari tələbi ödəyib çevik siyasətlə əks-dollarlaşma prosesinə başlamaq baş bankın əsas hədəfi
olmalıdır: "Əgər Neft Fondunun öhdəliklərinə tam əməl edərək makroiqtisadi sabitliyin təmin edilməsi
məqsədilə Mərkəzi Banka olan transfer də daxil olmaqla 7.7 milyard dolları hərraclarda satarsa və neftin dünya
bazar qiymətində kəskin azalmalar və eləcə də digər fors-major halları baş verməzsə (məsələn, əmanət portfeli
böyük olan bankın və ya bankların bağlanması) o zaman Mərkəzi Bank manatın dollara mövcud məzənnəsini
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müəyyən kənarlaşmalar ilə qoruyub saxlamağa çalışacaq. Təbii ki, qeyd etdiyimiz faktorlardan hər hansı
proqnozlaşdırıldığı kimi olmazsa, o zaman yenə də dolların manata nisbətən möhkəmlənməsi qaçılmaz olacaq”.
V.Bayramov qeyd edib ki, digər tərəfdən, nəzər almaq lazımdır ki, valyuta bazarında Mərkəzi Bankın
inzibati müdaxiləsi yenə də qalmaqdadır və bu da bazardakı vəziyyətə əsasən proqnoz verməyi, praktik olaraq,
mümkünsüz edir: "Bu baxımdan, manatın mövcud məzənnəsinin qorunub saxlamaq Mərkəzi Bankın hədəfi kimi
görünsə də, hətta ötən il ilə müqayisədə daha çox valyuta təklifi fonunda belə, bu, heç də asan vəzifə olmayacaq.
Liberal üzən məzənnəyə gəlincə isə, mən hələ ötən ilin əvvəllərində 2017-ci ildə liberal üzən məzənnəyə keçidin
mümkünlüyünü qeyd edirdim. Bu artıq strateji milli yol xəritəsinə daxil edilib. Bu isə o deməkdir ki, əgər 2017ci ildə liberal üzən məzənnəyə keçilməsə, o zaman yol xəritəsinin əsas fəaliyyətlərindən biri həyata
keçirilməyəcək və bu da digər fəaliyyətlərin reallaşmasına təsir edəcək. Bu baxımdan, xüsusi fors-majorla baş
verməzsə, liberal üzən məzənnə siyasətinə keçid gözləniləndir. Əslində, valyuta bazarında daha çox dolların
çıxarılmasının planlaşdırılması və bunu nəticəsində manatın bazasının məhdudlaşdırılmasına nail olunması
liberal məzənnəyə keçidə gətirib çıxara bilər. Liberal məzənnə siyasətinə keçid olmada real sektora "isti
pulların” daxil olmasını reallaşdırmaq çətin olduğundan, bu fəaliyyətin yol xəritəsində daxil olması anlaşılandır.
Əvvəllər də təklif etdiyim kimi, Mərkəzi Bank cari tələb ödəməklə, əks-dollarlaşma prosesinə başlamaqla
liberal məzənnə siyasətinə keçid edən zaman da manata pisxoloji təzyiqləri minimumlaşdıra bilər. Hər halda,
hansı qərarın veriləcəyini proqnozlaşdırmaq asan olmasa belə, liberal məzənnə siyasətinə keçid istisna edilmir”.
İqtisadçı ekspert Pərviz Heydərov deyir ki, sənəddə xərclərə dair bir istiqamət - makroiqtisadi sabitliyin
təmin edilməsi məqsədilə Mərkəzi Banka transfertin yuxarı həddinə dair müddəa çoxlarını təəccübləndirib. Bu
da təbiidir. Çünki indiyədək ARDNF-ın heç vaxt belə transferti nəzərdə tutulmamışdı. ARDNF-dan hər il yalnız
dövlət büdcəsinə transfert həyata keçirilirdi ki, bu da dövlətin əsas maliyyə sənədində gəlirlərin 50 %-dən
yuxarı təşkil edirdi. Son illər ərzində isə bunun azaldılması siyasəti həyata keçirilməkdədir. 2017-ci ildə
Fonddan dövlət büdcəsinə 6 milyard 100 milyon manat transfert nəzərdə tutulub. Bu da indiki kursla 3 milyard
400 milyona yaxın ABŞ dolları edir. Yəni, ARDNF məhz bu məbləğdə valyutanı AMB-nin cari il ərzində
keçirəcəyi valyuta hərraclarına çıxararaq satacaq ki, dövlət büdcəsinə nəzərdə tutulan 6 milyard 100 milyon
manat transferti həyata keçirdə bilsin. AMB-nin özünün isə rəsmi valyuta ehtiyatlarının həcmi 4 milyard dollara
yaxına qədər endiyindən keçirəcəyi hərraclara dollar çıxartmaq imkanı yoxdur. SOCAR-a gəldikdə isə, bir sıra
ölkə layihələrin icrası üçün onun hələ özünə xarici valyuta lazımdır. Çünki bunlar ölkə iqtisadiyyatı üçün
əhəmiyyətlidir. Ölkədə isə adları çəkilən bu 3 qurumdan savayı dollar təklif edə bilən subyekt yoxdur. Üstəlik,
valyuta bazarımızda vəziyyət isə məlumdur”.
Ekspert bildirdi ki, cari il üçün hökumətin nail olmaq istəyəcəyi əsas hədəf məhz inflyasiyanı birrəqəmli
səviyyəyə endirməkdən ibarət olacaq: "Və bu, 2017-ci ildə ölkəmiz üçün əsas makroiqtisadi göstərici sayılacaq.
2017-ci il üçün inflyasiya rəsmi olaraq 7,3 % səviyyəsində nəzərdə tutulub. Nazirlər Kabinetinin iclasında
Prezident İlham Əliyev də bəyan etdi ki, inflyasiya birrəqəmli səviyyəyə salınmalıdır. Sözügedən sahədə isə
vəziyyət belədir ki, manat əgər, yenə keçən ilki tempdə ucuzlaşmaqda davam edərsə, inflyasiya yüksək olacaq,
yəni onu birrəqəmli səviyyədə cilovlamaq mümkün olmayacaq. Əksinə, manatın dəyərsizləşməsi prosesinin
qarşısını almaq, başqa sözlə desəm, maksimum məhdudlaşdırmaq mümkün olarsa, inflyasiya enəcək. Çünki
bizdə inflyasiyanı alovlandıran manatın dəyərsizləşməsi prosesidir. Bununla əlaqədar olaraq, idxal malları
bahalaşır. İstehlak bazarımız isə təəssüf ki, idxaldan hələ ki asılı vəziyyətdədir. Düzdür, neftin dünya bazar
qiymətləri qalxmaqda davam edərsə, manatın dəyəri sabitləşəcək. Başqa sözlə, inflyasiya cilovlanacaq. Ancaq
təkcə, buna bel bağlamaq olmaz axı. Odur ki, olduqca təqdirəlayiq hal olaraq, Neft Fondunun 2017-ci il üçün
büdcəsindən makroiqtisadi sabitliyin təmin edilməsi məqsədilə Mərkəzi Banka 7 milyard 500 milyon manat
transfert planlaşdırılmışdır. Ancaq burada bir nüans var. Həm dövlət büdcəsinə və həm də AMB-ə ediləcək
transfertlər ilə bağlı müddəalarda "transfertin yuxarı həddi " sözləri nəzərdə qaçırılmamalıdır. Yəni, hər şey
bazardakı vəziyyətdən asılı olacaq. Hesab edirəm ki, daxili valyuta bazarında "alovu yatdırmaq" üçün il ərzində
5-6 milyard dollar təklifi ilə kifayət edəcək. Yaddan çıxarmaq olmaz ki, manatın dəyəri həm də istehsaldan
asılıdır”.
Kaspi.-2017.-12 yanvar.-№5.-S.6.
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Neft Fondu: gəlirlilik artsa da, aktivlər azalıb
Vasif Cəfərov
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) 2016-cı il ərzində büdcə gəlirləri
9,4102 milyard manat, büdcə xərcləri 9,0221 milyard manat olub.
ARDNF-nin məlumatına əsasən, 2016-cı il ərzində neft və qaz sazişlərinin həyata keçirilməsi ilə
bağlı gəlirlər 8,3414 milyard manat, o cümlədən mənfəət neftinin və qazın satışından 8,32 milyard
manat, bonus ödənişləri 0,1 milyon manat, tranzit gəlirləri 18 milyon manat və akrhesabı ödənişlər 3,3
milyon manat təşkil edib.
Ötən il ərzində Fondun vəsaitinin idarə olunmasından əldə edilən gəlirlər 1,0688 milyard manata
bərabər olub.
Valyuta məzənnələrinin dəyişməsindən yaranan fərq ilə bağlı ARDNF-nin büdcədənkənar gəliri
isə 5,7057 milyard manat təşkil edib.
2016-cı il ərzində büdcənin icrası çərçivəsində 7,615 milyard manat vəsait dövlət büdcəsinə
transfert edilib. Qaçqın və məcburi köçkün ailələrinin məskunlaşdırılması və sosial-məişət
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsinə 90 milyon manat, Samur-Abşeron
suvarma sisteminin yenidən qurulmasına 70 milyon manat, Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu
layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 66,2 milyon manat vəsait ayrılıb. Bundan başqa 31,6 milyon manat
vəsait “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı”nın
maliyyələşdirilməsinə yönəldilib. “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsi üzrə 797,4 milyon manat, “STAR”
neft emalı kompleksinin tikintisi layihəsində Azərbaycanın iştirak payının maliyyələşdirilməsinə isə
331,8 milyon manat vəsait ayrılıb. 2016-cı il ərzində ARDNF-nin idarə edilməsi ilə bağlı xərcləri 20,1
milyon manat təşkil edib.
2017-ci il yanvarın 1-ə Fondun aktivləri 2016-cı ilin əvvəlinə (33,5741 milyard ABŞ dolları)
nisbətən 1,27% azalaraq 33,147 milyard dollara bərabər olub. Gəlirlərin xərcləri üstələməsinə
baxmayaraq Fondun aktivlərinin azalmasının səbəbi avro, ingilis funt sterlinqi, türk lirəsi və çin yuanı
kimi valyutaların məzənnələrinin ABŞ dollarına qarşı zəifləməsi olub.
Fondun investisiya fəaliyyətinə dair məlumatların təhlili göstərir ki, ötən il aktivlərin həcmi
avqustun sonuna kimi artıb, sentyabrdan isə azalıb. İlin əvvəlində 33,4 milyard dollar olan aktivlərin
həcmi avqustun sonunda 36 milyard dollara, 2017-ci ilin yanvarın 1-də 33,1 milyard dollara enib.
Vəsaitlərin həcmində daha böyük azalma dekabrda qeydə alınıb. İlin sonuncu ayında vəsaitlər 1,6
milyard dollar azalaraq 33,1 milyard dollar enib. İl ərzində Neft Fondunun vəsaitlərinin həcmi 427
milyon dollar azalıb.
Fondun vəsaitlərinin 49,2 faizi ABŞ dollarında, 34,3 faizi avroda, 4,8 faizi İngilis funt
sterlinqində saxlanılır. Bundan başqa vəsaitlərin 8,39 faizi çin yuanı, rus rublu, Cənubi Koreya vonu,
türk lirəsi, Avstraliya dolları, yapon yeni və digər valyutalara investisiya edilib. Vəsaitlərin cəmi 0,4
faizi manatda saxlanılır.
Ümumilikdə Neft Fondunun vəsaitlərinin 80 faizi istiqrazlar və pul bazarı alətlərində, 12,2 faizi
səhmlərdə, 4,4 faizi daşınmaz əmlakda, 3,4 faizi qızıldadır.
Vəsaitlərin 35,2 faizi (11,65 milyard dollar) 0-1 il müddətinə yatırılıb. Bir üç il müddətinə
qoyulan vəsaitlər cəmi vəsaitlərin 21,3 faizini, üç beş il müddətinə qoyulan vəsaitlər 13,4 faizini, 5
ildən artıq müddətə qoyulan vəsaitlər 10,1 faizini təşkil edir. Səhmlər, daşınmaz əmlak və qızıl ümumi
vəsaitlərin 20 faizini formalaşdırır.
Dövlət Neft Fondu vəsaitlərinin 43,1 faizini Avropa regionunda investisiya edib. Vəsaitlərin 26,3
faizi Asiya-Sakit Okean regionuna, 23,5 faizi Şimali Amerikaya, 3,8 faizi Avstraliyaya, 0,1 faizi Yaxın
Şərqə, 0,1 faizi Cənubi Amerikaya investisiya olunub.
Fond bildirir ki, vəsaitlərin 68,2 faizi inkişaf etmiş, 28,7 faizi inkişaf etməkdə olan ölkələrdə
yerləşdirilib. Cəmi 3,1 faiz vəsait isə beynəlxalq maliyyə təşkilatlarında saxlanılır.
225

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

2016-cı ildə Neft Fondunun investisiya gəliri 2,15 faiz olub. Qızıl nəzərə alınmaqda gəlirlilik
1,92 faiz təşkil edib. İnvestisiya alətləri arasında daha böyük gəlir istiqrazlar və pul bazarı alətlərindən
(1,28 %), səhmlərdən (0,5 faiz), daşınmaz əmlakdan (0,14 faiz) və qızıldandır (0,23 faiz).
Manatla ifadə etdikdə Fondun ötən il gəlirliliyi 13,46 faiz (bunun 11,54 faizi məzənnə fərqi
hesabına olub), avroda 3,51 faiz (məzənnə fərqinə görə 1,59 faiz) olub. Amma ABŞ dollarında
gəlirlilik 0,11 faiz azalıb ki, bunun da əsas səbəbi dolların məzənnəsinin 2,03 faiz aşağı enməsidir.
Müqayisə etdikdə ötən il Fondun gəlirliliyi 2015-ci illə müqayisədə yüksəlib. İki il əvvəl Fondun
gəlirliliyi 1,24 faiz olduğu halda, 2016-cı ildə 1,92 faizə yüksəlib. 2016-cı ildə qeydə alınan gəlirlilik
səviyyəsi son 4 ilin ən yaxşı nəticəsidir. 2013-cü ildə gəlirlilik 1,77 %, 2014-cü ildə 1,52 % olmuşdu.
2007-2009-cu illərdə gəlirlilik 3-4,5 % intervalında, 2010-2011-ci illərdə 0,83-1 % intervalında
dəyişib. 2012-ci ildə isə gəlirlilik 2,16 faiz olub.
Ekspress.-2017.-15 fevral-№ 28.-S.6.
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Neft Fondumuzun aktivləri hazırda belə sıralanıb...
Zakir Əhmədov: Neft Fondu investisiya portfelini maksimum səmərəli idarə edir"
"İstiqrazlara önəm verilməsi hesab edirəm ki, məqbul variantdır"
Vidadi ORDAHALLI
Bu il yanvarın 1-nə Dövlət Neft Fondunun investisiya portfelinin müxtəlif aktivlər üzrə
bölgüsündə 80 %-i istiqrazlar və pul bazarı alətləri, 12,2 %-i səhmlər təşkil edib. Bu barədə Neft
Fondunun 2016-cı il üzrə investisiya fəaliyyətinin yekunlarına həsr edilən hesabatında deyilir.
Hesabata görə, investisiya portfelinin aktivlər üzrə bölgüsündə 4,4 %-i daşınmaz əmlak və 3,4
%-i qızılın payına düşüb.
Digər tərəfdən, bu il yanvarın 1-nə fondun aktivləri 2016-cı ilin əvvəlinə 33 milyard 574,1
milyon ABŞ dollarına nisbətən 1,27 faiz azalaraq 33 milyard 147 milyon ABŞ dollarına bərabər olub.
ARDNF-in cəmi aktivlərinin 33 milyard 30 milyon (99,6 faiz) ABŞ dollarına bərabər hissəsi
investisiya portfelinin payına düşür. Manat vəsaitlərinin valyuta ifadəsində həcmi isə 117 milyon (0,4
faiz) ABŞ dollarına bərabərdir.
ARDNF-in investisiya portfelində 16 milyard 240,2 milyon (49,2 faiz) ABŞ dolları (+ MSCI
indeksi üzrə), 10 milyard 753,4 milyon (34,3 faiz) avro, 1 milyard 283,5 milyon (4,8 faiz) funtsterlinq, 288,4 milyon (0,6 faiz) Avstraliya dolları, 1 milyard 248,6 milyon (1,1 faiz) Türkiyə lirəsi,
təxminən 33 milyard (1,6 faiz) Rusiya rublu, 496 milyard 350 milyon (1,2 faiz) Koreya vonu, 3
milyard 160,4 milyon (1,4 faiz) Çin yuanı, 44 milyard 331,1 milyon (1,1 faiz) Yaponiya yeni, 424,5
milyon (1,3 faiz) digər valyutalar, 1 milyard 111,7 milyon (3,4 faiz) qızıl (970,146 troya unsiya, 30,17
ton) təşkil edir.
Bütövlükdə, ekspertlər Neft Fondunun investisiya portfelinin tərkibini necə dəyərləndirir?
Sözügedən məsələni dəyərləndirən ekspert Zakir Əhmədovun fikrincə, indiki dövrdə investisiya
portfelinin müxtəlif aktivlər üzrə bölgüsündə istiqrazlar və pul bazarı alətlərinin üstünlük təşkil etməsi
doğru yanaşmadır: "Ona görə doğru yanaşmadır ki, bu, vəsaitlərin daha düzgün idarə olunmasına
xidmət edir. Eyni zamanda, risqləri azaldır. Bu baxımdan istiqrazlara önəm verilməsi hesab edirəm ki,
məqbul variantdır. Bu həm də ehtiyatların daha etibarlı qorunmasına xidmət edir. Digər tərəfdən,
aktivlər üzrə bölgüdə daşınmaz əmlaka və qızıla da yer verilib. Burada faiz nisbətinin aşağı olması
ehtiyatlı yanaşmadan irəli gəlir. Çünki daşınmaz əmlakın, xüsusən də qızılın qiyməti dünya bazarında
dəyişir. Hər halda, görünən odur ki, Neft Fondu investisiya portfelini maksimum səmərəli idarə edir.
Fikrimcə, bu, uğurlu idarəetmədən irəli gəlir".
Bakı xəbər.-2017.-21 fevral.-№32.-S.13.
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Azərbaycan Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsünün qərarını ədalətsiz hesab edir
Azərbaycan Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsündəki (MHŞT) fəaliyyətinin dayandırılması
barədə qərarı ədalətsiz hesab edir.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən
AZƏRTAC-a bildirilib ki, bu bəyanatla Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun icraçı direktoru,
MHŞT üzrə Hökumət Komissiyasının və Çoxtərəfli Qrupun sədri Şahmar Mövsümov martın 8-9-da
Kolumbiyanın paytaxtı Boqota şəhərində Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsünün Beynəlxalq İdarə
Heyətinin 36-cı iclasında çıxış edib.
İclas zamanı bir sıra məsələlər müzakirə olunub, o cümlədən 4 ölkənin – Tacikistan, Qırğızıstan, Solomon
adaları və Azərbaycanın MHŞT-dəki üzvlüyünün dayandırılması barədə qərar qəbul edilib. Bununla əlaqədar
olaraq, MHŞT üzrə Hökumət Komissiyasının və Çoxtərəfli Qrupun sədri Şahmar Mövsümov iclasda bəyanatla
çıxış edib.
Bəyanatda deyilir: “Azərbaycan Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsü sahəsində bir çox ilklərə imza
atan ölkədir. Azərbaycan hasilat sənayesində ən yüksək şəffaflığı təşviq edən, beynəlxalq təşəbbüsləri
dəstəkləyən və 2003-cü ildə MHŞT-yə ilk qoşulan, 2005-ci ildə dünyada MHŞT üzrə hesabatı ilk çap edən və
2009-cu ildə tamhüquqlu üzv statusunu əldə etmiş ilk ölkə olub.
İlk gündən etibarən Azərbaycan hökuməti MHŞT-nin prinsip və standartlarına bütünlüklə əməl edib və
təşəbbüsün uğurlu tətbiqi üçün əlverişli mühiti yaratmaq istiqamətində bütün zəruri addımları atıb. Ölkəmiz
təşəbbüsün daha uğurlu tətbiqi məqsədilə MHŞT sahəsində çoxtərəfli səyləri bir araya gətirməklə hər bir MHŞT
hesabatında yeniliklərin tətbiqinə və inkişafa nail olub. Ümumilikdə 2003-2015-ci illər ərzində Azərbaycan 20
MHŞT hesabatı açıqlayıb.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu 2007-ci ildə MHŞT-nin uğurlu tətbiqi nəticəsində “Dövlət
xidmətində şəffaflığın, cavabdehliyin və məsuliyyətin artırılması” üzrə “BMT-nin Dövlət Qulluğu Mükafatı”na
layiq görülüb.
MHŞT prosesinə güclü təkan vermək və beynəlxalq səviyyədə təşəbbüsü dəstəkləmək məqsədilə
Azərbaycan hökuməti 2008-ci il sentyabrın 11-də MHŞT-ni dəstəkləyən qətnaməni Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Baş Məclisində irəli sürüb və bu Qətnamə 2008-ci il sentyabrın 11-də yekdilliklə qəbul edilib.
Astanadakı son toplantı zamanı MHŞT üzrə Beynəlxalq İdarə Heyəti 2015-ci ildə keçirilmiş
qiymətləndirmə ilə müqayisədə Azərbaycanın 2016-cı il üzrə MHŞT standartının tətbiqi istiqamətində və bir
neçə fərdi tələbin yerinə yetirilməsi sahəsində qənaətbəxş irəliləyişlər əldə etdiyi qənaətinə gəlib. MHŞT üzrə
Beynəlxalq İdarə Heyətinin qərarına əsasən, Azərbaycanın namizəd ölkə statusu saxlanılıb. Beynəlxalq İdarə
Heyəti növbəti toplantıya qədər ölkəmizə bir neçə istiqamətdə yerinə yetiriləcək islahedici tədbirlər planını
təqdim edib.
Biz inanırıq ki, cari qaydalara edilmiş mühüm dəyişikliklərlə Azərbaycan islahedici tədbirlərin bütünlüklə
yerinə yetirməsinə müvəffəq olub. Biz İdarə Heyətinin Azərbaycanın fəaliyyətini dayandırmaqla bağlı qərarını
ədalətsiz hesab edirik. Hazırda MHŞT öz ilkin mandatından – hasilat sənayesində şəffaflığın və hesabatlılığın
təmin edilməsi istiqamətindən xeyli uzaqlaşıb. Müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərən qrupların hər imkanda
əlaqəsiz faktları təqdim etməsi artıq təşəbbüsün öz ilkin missiya və məqsədlərindən uzaqlaşdığının göstəricisi
hesab edilə bilər.
2003-cü ildə Azərbaycan hökuməti maliyyə şəffaflığı və hesabatlılığı ilə bağlı təşəbbüsə qoşulub və hər
zaman yaxşı idarəetmə, hasilat sahəsində şəffaflıq və hesabatlılıq prinsiplərinə yüksək səviyyədə əməl edib.
Azərbaycan bundan sonra da hasilat sənayesindən əldə etdiyi gəlirlərlə bağlı bütün məlumatları dərc etməkdə
davam edəcək. Mən çox böyük təəssüf hissi ilə Azərbaycanın MHŞT-ni rəsmi şəkildə tərk etdiyini bəyan
edirəm. Dərhal qüvvəyə minməklə MHŞT üzrə Beynəlxalq Katiblikdən Azərbaycanın adını MHŞT tətbiq edən
ölkələr siyahısından çıxarmağı xahiş edirəm. Gələcək fəaliyyətinizdə hər birinizə uğurlar arzulayıram”.
Qeyd edək ki, MHŞT xüsusi çoxtərəfli və şirkətlər, hökumətlər, sərmayəçilər və vətəndaş cəmiyyəti
təşkilatları tərəfindən dəstəklənən könüllü təşəbbüsdür. MHŞT neft, qaz və mədən hasilatı sahəsində şəffaflığın
təmin edilməsində qlobal standartdır. Azərbaycan MHŞT prosesinə 2003-cü ildə qoşulub. MHŞT-nin tətbiqi
sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlərə görə Azərbaycana “2009-cu il MHŞT mükafatı” təqdim olunub.
Xalq qəzeti.-2017.-11 mart.-№54.-S.4.
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Neft Fondunun 2017-ci il üçün büdcə xərclərinin ümumi həcmi 14 483 856 min
manatdan 15 242 928 min manata qədər artırılıb
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 4 oktyabr tarixli fərmanı ilə Dövlət Neft Fondunun
2017-ci il büdcəsinə dəyişikliklər edilib.
ARDNF-in ictimaiyyətlə əlaqələr departamentindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, fərmana uyğun olaraq,
2017-ci il büdcə gəlirlərini və xərclərini dəqiqləşdirmək məqsədilə Neft Fondunun 2017-ci il büdcəsində
Azərbaycan Respublikasının payına düşən karbohidrogenlərin satışından əldə edilən xalis gəlirlər 7 550 705,3
min manatdan 9 826 212 min manata qədər, karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi ilə əlaqədar sərmayəçilər
tərəfindən müqavilə sahəsindən istifadə üçün ödənilən akrhesabı ödənişlər 3 465 min manatdan 3 605,5 min
manata, neftin və qazın Azərbaycan Respublikasının ərazisi ilə ötürülməsindən əldə edilən gəlirlər 16 830 min
manatdan 17 688,5 min manata, valyuta aktivlərinin yerləşdirilməsindən və idarə olunmasından əldə edilən
gəlirlər 799 094,6 min manatdan 963 948 min manata, neft-qaz sazişlərinin imzalanması və icrası ilə bağlı
sərmayəçilər tərəfindən ödənilən bonus gəlirləri 495 min manatdan 2 407,6 min manata qədər və fondun 2017ci il üzrə büdcə gəlirlərinin ümumi həcmi 8 370 589,9 min manatdan 10 813 861,6 min manata qədər artırılıb.
Neft Fondunun 2017-ci il üçün büdcə xərclərinin ümumi həcmi 14 483 856 min manatdan 15 242 928
min manata qədər artırılıb.
Fərmana əsasən, Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsində qaçqınların və məcburi
köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma məsələləri ilə bağlı bəzi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı xərc
maddəsi 90 000 min manatdan 105 000 min manata qədər artırılıb və fondun 2017-ci il büdcəsinə Türkiyə
Respublikasında “STAR” neft emalı kompleksinin tikintisi layihəsində Azərbaycan Respublikasının iştirak
payının maliyyələşdirilməsi ilə bağlı 744 072 min manat məbləğində xərc maddəsi əlavə edilib.
Xalq qəzeti.-2017.-6 oktyabr.-№218.-S.5.
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Ötən 9 ayda Neft Fondunun büdcə gəlirləri 8 793,4 milyon manat, büdcə xərcləri isə 6 911,7 milyon
manat təşkil edib
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu (ARDNF) 2017-ci ilin yanvar–sentyabr ayları üzrə
gəlir və xərclərini açıqlayıb.
ARDNF-in ictimaiyyətlə əlaqələr departamentindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, ötən 9 ayda ARDNF-in
büdcə gəlirləri 8 793,4 milyon manat, büdcə xərcləri isə 6 911,7 milyon manat təşkil edib. Cari ilin 9 ayı ərzində
ARDNF-in neft və qaz sazişlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı gəlirləri 7 976,7 milyon manat, o cümlədən
mənfəət neftinin və qazın satışından 7 957,8 milyon manat, bonus ödənişləri 2,4 milyon manat, akrhesabı
ödənişləri 3,6 milyon manat, tranzit gəlirləri 12,9 milyon manat təşkil edib.
Fondun vəsaitinin idarə olunmasından əldə edilən gəlirlər 816,7 milyon manata bərabər olub. Valyuta
məzənnələrinin dəyişməsindən yaranan fərqlə bağlı ARDNF-in büdcədənkənar gəliri 582,4 milyon manatdır.
Hesabat dövrü ərzində ARDNF-in 2017-ci il büdcəsinin icrası çərçivəsində 4 300,0 milyon manat vəsait
dövlət büdcəsinə transfert edilib. Qaçqın və məcburi köçkün ailələrinin məskunlaşdırılması və sosial-məişət
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsinə 82,5 milyon manat, Samur-Abşeron
suvarma sisteminin yenidən qurulmasına 39,5 milyon manat, Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu layihəsinin
maliyyələşdirilməsinə 17,2 milyon manat vəsait ayrılıb. 11,2 milyon manat vəsait "2007-2015-ci illərdə
Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı"nın maliyyələşdirilməsinə yönəldilib.
Makroiqtisadi sabitliyin təmin edilməsi məqsədilə 2 448,3 milyon manat Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi
Bankına transfert edilib. 2017-ci ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində ARDNF-in idarə edilməsi ilə bağlı xərcləri
13,0 milyon manat təşkil edib.
2017-ci il oktyabrın 1-nə fondun aktivləri bu ilin əvvəlinə (33 147,0 milyon ABŞ dolları) nisbətən 8,67
faiz artaraq, 36 020,0 milyon ABŞ dollarına bərabər olub. Aktivlərin artımı fondun büdcə gəlirləri, o cümlədən
vəsaitlərin idarə edilməsindən əldə edilən gəlirləri və investisiya portfelinin tərkib valyutalarının məzənnə
dəyişikliyi fərqi hesabına olub.
İki sahil. - 2017.- 21 oktyabr. - № 192. - S. 8.
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Ötən il Dövlət Neft Fondu 3597,8 milyon dollar xarici valyuta satıb
2017-ci il ərzində Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) valyuta satışlarının
təşkili ilə bağlı Mərkəzi Bank tərəfindən ümumilikdə 99 valyuta hərracı keçirilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının 2017-ci il üzrə pul siyasəti
icmalında qeyd olunub. Bildirilir ki, həmin dövrdə ARDNF-in xarici valyuta satışları 3597,8 milyon ABŞ
dolları təşkil edib ki, bu da 2016-cı ildəkinə nisbətən 26,3 faiz azdır.
Hesabat ilində Mərkəzi Bankda valyuta hərraclarının keçirilmədiyi günlərdə də banklararası valyuta
bazarının Bloomberg platformasında təşkil edilən seqmenti normal fəaliyyət göstərib. Bu seqmentdə
hərracdankənar alqı-satqı əməliyyatlarının həcmi 1065 milyon ABŞ dolları olub. 2017-ci il ərzində manatın
rəsmi məzənnəsi banklararası əqdlər üzrə orta məzənnə (hərraclar və hərracdan kənar əməliyyatlar nəzərə
alınmaqla) əsasında müəyyən edilib. İl ərzində valyuta bazarında tələb-təklif nisbətindən asılı olaraq, manatın
məzənnəsinin dinamikasında bir neçə dəfə qalxıb-enmə müşahidə edilib. Yanvarda və fevralın birinci yarısında
bahalaşan ABŞ dolları, fevral ayının ikinci yarısından nisbətən ucuzlamağa başlayıb. 2016-cı ilin sonuna ABŞ
dollarının manata qarşı məzənnəsi 1.7707 AZN səviyyəsində olmuşdusa, ötən il fevralın 1-də özünün dövr üzrə
maksimum həddinə - 1.9200 AZN-ə qalxmış, dekabrın 6-da minimum həddinə - 1.7000 AZN-ə enmişdi. 2017ci ilin sonuna manata nəzərən ABŞ dolları ilin əvvəlinə nisbətən 4 faiz ucuzlaşıb. İl ərzində 1 ABŞ dollarının
manata qarşı orta günlük rəsmi məzənnəsi isə 1.7206 manat təşkil edib.
Ötən il ikitərəfli məzənnələrin dinamikası çoxtərəfli məzənnənin dinamikasına da təsir göstərib. Belə ki,
manatın qeyri-neft sektoru üzrə ümumi ticarət çəkili real effektiv məzənnəsi 4,1 faiz bahalaşıb.
AZƏRTAC
2018, 21 fevral
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Dövlət Neft Fondu bu ilin birinci rübündə 4,4 milyard manatdan çox gəlir əldə edib
2018-ci ilin yanvar-mart ayları ərzində Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun (ARDNF)
büdcə gəlirləri 4 424,2 milyon manat, büdcə xərcləri isə 2 344,2 milyon manat təşkil edib.
Dövlət Neft Fondundan AZƏRTAC-a bildirilib ki, 2018-ci ilin birinci rübü ərzində ARDNF-in neft və
qaz sazişlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı gəlirləri 4 303,3 milyon manat, o cümlədən mənfəət neftinin və
qazın satışından 3 533,0 milyon manat, bonus ödənişləri 765,2 milyon manat, tranzit gəlirləri 5,1 milyon manat
təşkil edib.
Ötən rüb ərzində fondun vəsaitinin idarə olunmasından əldə edilən gəlirlər 120,9 milyon manata bərabər
olub.
Valyuta məzənnələrinin dəyişməsindən yaranan fərq ilə bağlı ARDNF-in büdcədənkənar gəliri 779,9
milyon manat təşkil edib.
Hesabat dövrü ərzində ARDNF-in 2018-ci il büdcəsinin icrası çərçivəsində 2 299,0 milyon manat vəsait
dövlət büdcəsinə transfert edilib. Qaçqın və məcburi köçkün ailələrinin məskunlaşdırılması və sosial-məişət
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsinə 30,3 milyon manat, Samur-Abşeron
suvarma sisteminin yenidən qurulmasına 8,1 milyon manat, Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu layihəsinin
maliyyələşdirilməsinə 1,4 milyon manat vəsait ayrılıb. 0,5 milyon manat vəsait “2007-2015-ci illərdə
Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı”nın maliyyələşdirilməsinə yönəldilib.
2018-ci ilin yanvar-mart ayları ərzində ARDNF-in idarə edilməsi ilə bağlı xərcləri 4,9 milyon manat təşkil edib.
2018-ci il 1 aprel tarixinə fondun aktivləri 2018-ci ilin əvvəlinə (35 806,5 milyon ABŞ dolları) nisbətən
5,1 faiz artaraq 37 631,7 milyon ABŞ dollarına bərabər olub. Aktivlərin artımı fondun büdcə gəlirləri, o
cümlədən vəsaitlərin idarə edilməsindən əldə edilən gəlirləri və investisiya portfelinin tərkib valyutalarının
məzənnə dəyişkənliyi fərqi hesabına olub.
AZƏRTAC
2018, 18 aprel
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Neft Fondu indiyədək “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsinə 1,5 milyard manat xərcləyib
“Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsi üzrə “Cənub Qaz Dəhlizi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin – CQD
nizamnamə kapitalında dövlətin iştirak payının maliyyələşdirilməsinə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Fondu (ARDNF) tərəfindən bu vaxtadək ümumilikdə 1 milyard 530,3 milyon manat vəsait ayrılıb.
Bu barədə AZƏRTAC-ın sorğusuna cavab olaraq ARDNF-in ictimaiyyətlə əlaqələr departamentindən
bildirilib.
Xatırladaq ki, “Şahdəniz” qaz-kondensat yatağının istismarının ikinci mərhələsi və Cənub Qaz
Dəhlizinin yaradılmasına dair digər layihələrlə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2014-cü il 25 fevral tarixli Sərəncamının icrasına uyğun olaraq “Şahdəniz” qaz-kondensat
yatağının istismarının ikinci mərhələsi, Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin genişləndirilməsi, Trans-Anadolu Boru
Kəməri və Trans-Adriatik Boru Kəməri layihələrinin idarə edilməsini təmin etmək məqsədilə SOCAR
tərəfindən nizamnamə kapitalı 100 milyon ABŞ dolları məbləğində olan və səhmlərinin 51 faizi dövlət
mülkiyyətində, 49 faizi Dövlət Neft Şirkətinə məxsus olan “Cənub Qaz Dəhlizi” QSC təsis edilib. Sərəncamın
2-ci bəndində müəyyən edildiyi kimi, Dövlət Neft Fonduna QSC-nin birbaşa dövlət mülkiyyətində olan
səhmlərinin maliyyələşdirilməsi, eləcə də CQD-yə keçən layihələrdəki iştirak paylarının maliyyələşdirilməsi
üçün tələb olunan vəsaitin, geri qaytarılmaq şərti ilə cəmiyyətə uzunmüddətli investisiya edilməsi tapşırılıb.
QSC-nin birbaşa dövlət mülkiyyətində olan səhmlərinin sahibliyi və idarə edilməsi İqtisadiyyat Nazirliyinə
həvalə edilib. Həmin səhmlər üzrə dividendlər Dövlət Neft Fonduna köçürüləcək.
2014-cü il aprelin 14-də Dövlət Neft Fondu tərəfindən QSC-nin birbaşa dövlət mülkiyyətində olan
hissəsinin maliyyələşdirilməsini təmin etmək məqsədilə 51 milyon ABŞ dolları və yaxud 40 milyon manat
məbləğində vəsait İqtisadiyyat Nazirliyinin dövlət xəzinədarlığındakı müvafiq hesabına köçürülüb.
Qeyd edilən Sərəncama əsasən Dövlət Neft Fondu tərəfindən 2014-cü il ərzində QSC-yə keçən
layihələrdəki iştirak paylarının maliyyələşdirilməsi üçün 2 milyard 517 milyon dollar məbləğində vəsait geri
qaytarılmaq şərti ilə CQD-yə uzunmüddətli investisiya edilib.
Layihələrin həyata keçirilməsi üzrə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə yaradılmış
Dövlət Komissiyasının layihələrin QSC tərəfindən maliyyələşdirilməsi mexanizminin müəyyənləşdirilməsi
haqqında 2014-cü il 9 iyul tarixli Qərarının ikinci bəndinə əsasən 2015-ci ildən etibarən layihələrin
maliyyələşdirilməsi CQD-nin nizamnamə kapitalının İqtisadiyyat Nazirliyi və SOCAR-a məxsus paylarının faiz
nisbətinin qorunması şərti ilə hər iki aydan bir artırılması şəklində səhmdarlar tərəfindən həyata keçirilməsi
qərara alınıb. Bununla bağlı 2017-ci il iyunun 31-i tarixə qədər QSC-nin Müşahidə Şurasının və Ümumi
Yığıncağının müvafiq qərarlarına əsasən nizamnamə kapitalı 2 milyard 415,8 milyon dollar məbləğinə qədər
artırılıb. Belə ki, Dövlət Neft Fondu tərəfindən QSC-nin nizamnamə kapitalının artırılması üçün ümumilikdə 1
milyard 232,1 milyon dollar (51 faiz) vəsait ayrılıb. Dövlət Neft Fondu “Cənub Qaz Dəhlizi” QSC-nin
nizamnamə kapitalında dövlətin iştirak payının maliyyələşdirilməsi üzrə payına düşən öhdəliklərin yerinə
yetirdiyini nəzərə alaraq, 2018-ci ildə bu layihəyə dair ödənişlər Neft Fondunun büdcəsinə daxil edilməyib.
Qeyd edək ki, Avropa İttifaqı üçün prioritet enerji layihələrindən biri olan Cənub Qaz Dəhlizinin
seqmentlərini “Şahdəniz-2”, Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin genişləndirilməsi, TANAP və TAP layihələri
təşkil edir. Bu boru kəmərləri zənciri Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı “Şahdəniz-2” yatağından hasil
olunacaq qazı Türkiyəyə və bu ölkədən də Avropaya çatdıracaq. Uzunluğu 3 min 500 kilometr olan Cənub Qaz
Dəhlizi vasitəsilə ilkin mərhələdə Türkiyəyə 6 milyard kubmetr, Avropaya 10 milyard kubmetr qaz nəqli
nəzərdə tutulur. Azərbaycan təbii qazının bu ilin iyulunda Türkiyəyə, 2020-ci ilədək isə Avropaya çatdırılması
planlaşdırılır.
Nihad Budaqov
AZƏRTAC
2018, 20 aprel
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Neft Fondu indiyədək “Azəri-Çıraq-Günəşli” layihəsindən 131,3 milyard dollar qazanıb
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu (ARDNF) 2001-ci ilin əvvəlindən bu il mayın 1-dək
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı “Azəri-Çıraq-Günəşli” (AÇG) neft-qaz yataqları blokunun işlənməsi
layihəsinin reallaşdırılması çərçivəsində 131 milyard 309 milyon ABŞ dolları gəlir əldə edib.
Bu barədə AZƏRTAC-ın sorğusuna cavab olaraq ARDNF-in ictimaiyyətlə əlaqələr departamentindən
bildirilib. Bu ilin yanvar-aprel aylarında isə AÇG layihəsi çərçivəsində Dövlət Neft Fonduna 2 milyard 823
milyon dollar vəsait daxil olub.
Xatırladaq ki, bu il yanvarın 29-da Neft Fonduna “Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Azəri, Çıraq
yataqlarının və Günəşli yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü
haqqında” SOCAR ilə xarici hasilat şirkətləri arasında imzalanmış yeni sazişə uyğun olaraq 450 milyon ABŞ
dolları həcmində ilk bonus ödənişi həyata keçirilib.
Nihad Budaqov
AZƏRTAC
2018, 10 may
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Suveren fondlar və şəffaflıq – Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun nümunəsində
Cəmalə Əliyeva,
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun
ictimaiyyətlə əlaqələr departamentinin direktoru
“Dövlət Neft Fondunun fəaliyyəti çox şəffafdır. Onun fəaliyyəti, gəlirləri, xərcləri haqqında məlumat
müntəzəm olaraq ictimaiyyətə çatdırılır. Dövlət Neft Fondunun xərcləri ancaq parlamentin təsdiqi ilə
mümkündür. Büdcəmiz təsdiq ediləndə o vaxt hökumətin təklifi ilə Milli Məclis transfertin həcmini müəyyən
edir. Yəni, maksimum şəffaflıq bizə imkan verdi ki, bu imkanlardan səmərəli istifadə edək. Bu gün Azərbaycan o
ölkələrdəndir ki, şəffaflığa görə çox yüksək beynəlxalq qiymətə layiqdir.”
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İctimaiyyətin Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu (ARDNF) barədə məlumatlılığının
artırılması məqsədilə ARDNF tərəfindən fond barədə müxtəlif fəaliyyət istiqamətləri üzrə təhlili
məqalələr hazırlanır. Birinci məqalədə suveren fondlar, onların xüsusiyyətləri, rolları, şəffaflıq,
şəffaflığın qiymətləndirilməsi üzrə prinsip və indekslər, Neft Fondunun suveren fond olaraq şəffaflıq
sahəsində gördüyü işlər barədə məlumatlar yer alır. AZƏRTAC məqaləni təqdim edir.
X X X
Azərbaycan təbii sərvətlərlə - neft və qaz ehtiyatları ilə zəngin ölkədir. Müstəqilliyinin ilk dövrlərində
ölkədə iqtisadi və siyasi problemlər mövcud idi. Mövcud vəziyyət karbohidrogen ehtiyatlarının istifadəsi üçün
texniki və maliyyə baxımından çətinliklər yaradırdı.
Ölkənin təbii sərvətlərindən səmərəli istifadəni təmin etmək və iqtisadiyyatı canlandırmaq məqsədilə
ümummilli lider Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti sayəsində ölkədə Milli Neft Strategiyası hazırlandı.
Uzunmüddətli inkişafa hesablanmış bu strategiyanın əsas məqsədi ölkənin neft və qaz ehtiyatlarından
Azərbaycan xalqının rifahı naminə səmərəli istifadəsinin təmin edilməsidir. Milli Neft Strategiyasının əsasını
xarici sərmayənin və təcrübənin cəlb olunması, çoxvariantlı ixrac sisteminin yaradılması və əldə olunmuş
gəlirlərin effektiv, şəffaf idarə edilməsi və istifadə olunması təşkil edir.
Milli Neft Strategiyasında nəzərdə tutulmuş sonda qeyd edilən hədəfə nail olmaq məqsədilə ulu öndər
Heydər Əliyevin Fərmanı ilə 1999-cu ildə Azərbaycanın suveren fondu olan Azərbaycan Respublikası Dövlət
Neft Fondunun (ARDNF) əsası qoyuldu.
ARDNF-in ölkədəki rolu və xüsusiyyətlərini daha aydın təsvir etmək üçün dünyada mövcud olan bu tip
suveren fondların yaradılma məqsədləri, onların rolu, özünəməxsus xüsusiyyətləri və oxşar cəhətlərinə nəzər
yetirmək məqsədəuyğun olardı.
Bu gün suveren fondlar həm say etibarilə, həm də sahibi olduğu vəsaitlərinin, həcminin artması
hesabına qlobal maliyyə bazarlarının əsas iştirakçılarına çevrilib. Kastelli və Skakiavillaniyə görə, suveren
fondlar, dövlət tərəfindən ölkə sərvətlərinin yığılması və səmərəli idarə edilməsi məqsədilə yaradılmış xüsusi
məqsədli investisiya fondlarıdır.
Stiqlitze görə, suveren fondların 3 əsas rolu var. Stiqlitz bildirir ki, bu fondlar uzunmüddətli investor
olaraq maliyyə böhranları ilə mübarizədə aparıcı qüvvədirlər. İkincisi, bu cür fondlar xalqın sərvətini idarə
etdiklərindən ölkə vətəndaşları qarşısında cavabdehlik daşıyır və ölkənin inkişafına hesablanmış layihələrə
investisiya edir. Üçüncüsü, suveren fondlar qlobal layihələrə (iqlim dəyişikliyi və sair) də investisiya etmək
iqtidarındadırlar. Qrenvilleyə görə müxtəlif məqsədlər üçün yaradılmış müxtəlif tip suveren fondlar mövcuddur.
Suveren fondlar maliyyələşmə mənbəyi xammal olan və digər maliyyə mənbələrindən (məsələn büdcə profisiti,
xarici valyuta ehtiyatları və sair) formalaşan fondlar olaraq iki qrupa ayrılır. Maliyyələşmə mənbəyi xammal
olan fondlar əsasən neft və qaz kimi təbii resursların satışından əldə edilən gəlir hesabına formalaşdırılır. Bu cür
fondlar əsasən təbii sərvətlərlə zəngin ölkələrdə yaradılır və onların yaradılmasında əsas məqsəd bu sərvətlərdən
əldə edilən vəsaitin toplanması, ölkənin inkişafı üçün istifadəsi və gələcək nəsillər üçün saxlanılmasını təmin
etməkdir.
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Bir sıra tədqiqatçılar suveren fondların əsas tipləri kimi stabilləşdirmə fondları, yığım fondları, pensiya
fondları və inkişaf fondlarını qeyd edirlər. Bu cür fondların yaradılma məqsədləri müxtəlif olsa da, onları
birləşdirən bir sıra ümumi cəhətlər də mövcuddur (Kurzio və Miceli):
• Suveren fondlar dövlətlər tərəfindən yaradılır;
• ayrıca qurum və ya mərkəzi bankların tərkibində fəaliyyət göstərir;
• müxtəlif maliyyə alətlərini özündə birləşdirən investisiya portfellərinə malikdir;
• uzunmüddətli investorlardır.
Bütün yuxarıdakıları nəzərə alaraq qeyd edilməlidir ki, ölkədəki mövcud vəziyyətdən, maliyyə
bazarlarında baş verən proseslərdən asılı olaraq fondların rol və vəzifələri dəyişə bilər və ya onlar qeyd edilən
bir və ya bir neçə vəzifəni daşıya bilərlər.
ARDNF-in əsas gəlir mənbəyi neft və qazın satışından əldə edilən gəlirlər olduğu üçün suveren fond
olaraq Neft Fondu maliyyələşmə mənbəyi xammal olan suveren fond qrupuna daxildir. ARDNF də digər bir sıra
suveren fondlar kimi dövlət tərəfindən ayrıca qurum olaraq yaradılıb, özünün büdcəsi mövcuddur, uzunmüddətli
investor kimi müxtəlif investisiya alətlərini özündə birləşdirən investisiya portfelinə malikdir.
ARDNF-i suveren fondların yuxarıda qeyd edilən növləri ilə müqayisə etdikdə onun çoxməqsədli
suveren fond olduğu nəzərə çarpır. Belə ki, ARDNF ölkədə makroiqtisadi sabitliyin təmin edilməsində mühüm
rol oynayır, eyni zamanda, Azərbaycan xalqının sərvətinin yığılmasını, səmərəli idarə edilməsini və gələcək
nəsillər üçün saxlanılmasını təmin edir, ölkənin iqtisadi inkişafını təmin etmək məqsədilə müxtəlif mühüm
sosial iqtisadi layihələrin maliyyələşdirilməsini həyata keçirir.
Şəffaflıq və hesabatlılıq
Müasir dövrdə şəffaflıq və hesabatlılıq suveren fondların idarə edilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Dikson və Monk şəffaflığın yalnız suveren fondlar üçün deyil, eyni zamanda, onların tərəfdaşları üçün də
önəmli olduğunu hesab edirlər. Ümumilikdə suveren fondların fəaliyyətlərində şəffaflığa nail olmaları onların
qarşısında cavabdehlik daşıdığı ölkə vətəndaşları, fəaliyyət göstərdiyi dövlətin müxtəlif qurumları, tərəfdaş
təşkilatlar ilə münasibətlərinin müsbət inkişafına, bu fondlara qarşı inamın formalaşmasına mühüm təsir edir.
Şəffaflığa və hesabatlılığa nail olmaq üçün suveren fondlar maliyyə hesabatlarını, gəlir və xərcləri
barədə hesabatları, investisiya fəaliyyəti, idarəetmə mexanizmi barədə məlumatları həm yerli, həm də
beynəlxalq ictimaiyyət ilə bölüşməli, fəaliyyətləri müstəqil auditorlar tərəfindən yoxlanılmalıdır.
Yaradıldığı gündən etibarən şəffaflıq və hesabatlılıq ARDNF-in fəaliyyətinin əsas prinsiplərindən birini
təşkil edir. Şəffaflıq və hesabatlılığın təmin edilməsi məqsədilə ARDNF-in fəaliyyəti illik əsasda müstəqil
beynəlxalq nüfuzlu auditor tərəfindən yoxlanılır, fondun fəaliyyəti barədə illik hesabatı dərc edilir.
İctimaiyyət ARDNF-in aktivləri, həyata keçirilən layihələr, gəlirlər və xərcləri, investisiya fəaliyyəti,
ARDNF-in təşkil etdiyi müxtəlif tədbir və görüşlər, illik maliyyə hesabatları barədə pres relizlər vasitəsilə
məlumatlandırılır, bütün bu informasiyalar ARDNF-in rəsmi internet səhifəsində (www.oilfund.az) və sosial
şəbəkələrdəki
(https://www.facebook.com/SOFAZ.ARDNF/, https://twitter.com/sofazofficial)
rəsmi
səhifələrində yerləşdirilir.
ARDNF-ə daxil olan müxtəlif şifahi və yazılı sorğular “İnformasiya əldə etmək” haqqında Qanunda
nəzərdə tutulmuş vaxt çərçivəsində və sahibi olduğu informasiyanın təmin edilməsi şərti ilə cavablandırılır.
ARDNF-in ictimaiyyətlə əlaqələri Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun informasiya
siyasətinə uyğun olaraq qurulur. ARDNF-in informasiya siyasəti “İnformasiya əldə etmək haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununun tələblərini nəzərə alaraq, fondun tərəfdaşlar və ictimaiyyətlə
informasiya dövriyyəsinə dair əlaqələrini düzgün və effektli şəkildə təşkil etmək, həmçinin şəffaf dövlət təsisatı
imicinin qorunması və inkişaf etdirilməsini təmin etmək məqsədi ilə hazırlanıb.
ARDNF ölkədə hasilat sənayesində şəffaflığın təmin edilməsi sahəsində də aktiv fəaliyyət göstərir.
ARDNF-in icraçı direktoru Azərbaycanda hasilat sənayesində şəffaflığın təmin edilməsi məqsədilə ölkə
Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən yaradılmış Hasilat Sənayesində Şəffaflıq üzrə Komissiyanın sədridir.
Dövlət Neft Fondunun şəffaf fəaliyyəti dünyanın bir çox nüfuzlu qurumları tərəfindən yüksək
qiymətləndirilir. 2007-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən ARDNF-ə BMT-nin “Dövlət xidmətində
şəffaflığın, cavabdehliyin və məsuliyyətin artırılması” üzrə mükafatı təqdim edilib. Dövlət Neft Fondu Şərqi
Avropa və MDB ölkələrinin dövlət təşkilatları arasında “BMT-nin Dövlət Qulluğu Mükafatı”na layiq görülən
birinci dövlət qurumudur.
Müxtəlif qurumlar tərəfindən suveren fondlarda şəffaflıq və hesabatlılığın artırılması məqsədilə bir sıra
standartlar və qiymətləndirmə cədvəlləri hazırlanıb. Bunlardan Suveren Fondların Beynəlxalq İşçi Qrupu
tərəfindən hazırlanmış “Ümumi qəbul olunmuş Prinsip və Normalar”ı (Santyaqo Prinsipləri), Beynəlxalq
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İqtisadiyyat üzrə Peterson İnstitutunun əməkdaşı Edvin Truman tərəfindən hazırlanmış Suveren fondların
qiymətləndirmə cədvəlini xüsusi vurğulamaq olar.
Suveren Fondların Beynəlxalq İşçi Qrupu tərəfindən hazırlanmış 24 prinsipdən ibarət olan “Ümumi
qəbul olunmuş Prinsip və Normalar” və ya Santyaqo Prinsiplərinin(http://www.ifswf.org/santiago-principles)
məqsədi suveren sərvət fondları üçün səmərəli idarəetmə, hesabatlılıq, şəffaflıq və məqsədyönlü investisiya
təcrübələrini təşviq etməkdən ibarətdir. Bu prinsiplər 3 əsas bölməyə ayrılıb: Hüquqi əsaslar, məqsədlər və
makroiqtisadi siyasətlə əlaqələndirmə; İnstitusional əsaslar və idarəetmə strukturu; İnvestisiya və riskin idarə
olunmasının əsasları. Bütün bu bölmələrdə birbaşa və ya dolayı olaraq şəffaflıq və hesabatlılıq məsələləri öz
əksini tapır. Lazımi informasiyanın açıqlanması və hesabatların təqdim edilməsi şəffaflıq və hesabatlılığın əsas
elementi olaraq göstərilir.
ARDNF Santyaqo Prinsipləri əsasında fikir və təcrübə mübadiləsinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə
əsası 2009-cu ildə qoyulan və tərkibində dünyanın əksər suveren fondlarını birləşdirən Suveren Fondların
Beynəlxalq Forumunun (SFBF) aktiv üzvüdür, forumun iclaslarında iştirak edir. Neft Fondunun bu forumda
aktiv iştirakı onun digər suveren fondlarla əməkdaşlığının gücləndirilməsinə, müvafiq beynəlxalq təcrübənin
bölüşdürülməsinə və bu fondlar arasında nüfuzunun artırılmasına mühüm təsir göstərir. Təsadüfi deyildir ki,
SFBF-nin ilk illik görüşü Azərbaycan hökuməti və ARDNF-in təşkilatçılığı ilə 2009-cu ildə Bakıda keçirilib,
dünyanın 20-dən artıq ölkəsinin suveren fondlarının yüksək səviyyəli nümayəndələri tədbirdə iştirak edib.
ARDNF 2011-ci ildən Santyaqo Prinsiplərinə uyğun olaraq özünün qiymətləndirmə hesabatını açıqlayır və illik
əsasda bu hesabatı yeniləyir. Bu hesabat həm ARDNF-in, həm də Suveren Fondların Beynəlxaq
Forumunun (http://www.ifswf.org/) internet səhifələrində yerləşdirilir. Qeyd edilən hesabat vasitəsilə Neft
Fondu bütün lazımi məlumat və sənədləri, bu məlumatlarla əlaqəli linkləri Santyaqo Prinsip və alt prinsiplərinə
uyğun şəkildə açıqlayır. Hesabatın illik əsasda yenilənməsi hər bölmə üzrə müvafiq irəliləyişlərin əldə
edilməsinə və şəffaflığın artırılmasına şərait yaradır.
Suveren fondların şəffaflıq və hesabatlılığının qiymətləndirilməsi sahəsində Beynəlxalq İqtisadiyyat
üzrə Peterson İnstitutunun əməkdaşı Edvin Truman tərəfindən hazırlanmış suveren fondların qiymətləndirmə
cədvəlini (https://piie.com/system/files/documents/pb16-18.pdf) də qeyd etmək olar. Bu qiymətləndirmə cədvəli
4 əsas kateqoriyadan ibarətdir: struktur, idarəetmə, şəffaflıq və hesabatlılıq, maliyyə bazarlarında fəaliyyət. Bu
cədvəldə ARDNF 60 suveren fond arasında yüksək göstərici ilə 92 balla 4-cü yerdə qərarlaşıb.
E.Trumanın Suveren fondların qiymətləndirmə cədvəli (ilk 20 suveren fond)
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Yuxarıda qeyd edilən qurumlar tərəfindən şəffaflığın qiymətləndirilməsi üzrə yaradılmış alətlərlə yanaşı
suveren fondların şəffaflıq səviyyəsini ölçmək və onların qeyri-şəffaf fəaliyyətlərini müəyyən etməklə şəffaflıq
və hesabatlılığın artırılmasına dəstək vermək məqsədilə Suveren fondlar İnstitutunun əməkdaşları Karl Linaburq
və Maykl Maduel tərəfindən Linaburq-Maduel indeksi (https://www.swfinstitute.org/statisticsresearch/linaburg-maduell-transparency-index/) yaradılıb. Bu indeks 10 əsas prinsipdən ibarətdir. Bu prinsiplərə
suveren fondların məqsəd və vəzifələri, formalaşma mənbələri, strukturu, tarixi, xarici menecerlərlə əlaqələri,
investisiya siyasəti və portfeli barədə məlumatlar, hesabatların, əlaqələrin açıqlanması, veb-saytın mövcudluğu
kimi məsələlər daxildir.
Linaburq-Maduel şəffaflıq indeksində də ARDNF ən yüksək balı toplayan və birinci yerdə qərarlaşan az
sayda suveren fondlardan biridir. ARDNF-in bu indeksdə yüksək pillədə qərarlaşması onun şəffaflıq
prinsiplərinə verdiyi önəmin əsas göstəricisidir.
Linaburq-Maduel Şəffaflıq indeksi

ARDNF-in şəffaflıq və hesabatlılığın təmin edilməsində həyata keçirdiyi tədbirlər, beynəlxalq qurumlar
tərəfindən aparılan qiymətləndirmələrdə Fondun tutduğu mövqelər bir daha onu göstərir ki, suveren fond olaraq
ARDNF bu sahədə bütün tələbləri layiqincə yerinə yetirir. Fondun şəffaf fəaliyyəti ölkə rəhbərliyi tərəfindən
daim yüksək qiymətləndirilir. Bu gün ARDNF beynəlxalq birlikdə etibarlı partnyor və etibarlı tərəfdaş kimi
yüksək nüfuz əldə edib.
AZƏRTAC
2018, 10 may
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Dövlət Neft Fondu indiyədək Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsinə 580 milyon manat
vəsait ayırıb
Bakı, 17 iyul, AZƏRTAC
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu (ARDNF) 2018-ci il iyul ayının 1-dək Bakı-Tbilisi-Qars
yeni dəmir yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 580 milyon manat vəsait ayırıb.
AZƏRTAC ARDNF-ə istinadla xəbər verir ki, bu ilin birinci yarısında isə Neft Fondu tərəfindən BakıTbilisi-Qars yeni dəmir yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 7,5 milyon manat vəsait yönəldilib.
AZƏRTAC
2018, 17 iyul
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Neft Fondu gənclərin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramının maliyyələşdirilməsinə indiyədək
207,4 milyon manat ayırıb
Bakı, 17 iyul, AZƏRTAC
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu (ARDNF) bu il iyulun 1-dək “2007-2015-ci illərdə
Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı”nın maliyyələşdirilməsinə 207,4 milyon
manat yönəldib.
AZƏRTAC ARDNF-ə istinadla xəbər verir ki, təkcə cari ilin birinci yarısında Neft Fondu tərəfindən 2
milyon manat vəsait “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət
Proqramı”nın maliyyələşdirilməsinə ayrılıb.
AZƏRTAC
2018, 17 iyul
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Neft Fondu bu vaxtadək qaçqın və məcburi köçkünlərlə bağlı tədbirlərə 2,1 milyard
manat ayırıb
Bakı, 17 iyul, AZƏRTAC
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu (ARDNF) cari il iyulun 1-dək qaçqın və məcburi köçkün
ailələrinin məskunlaşdırılması və sosial-məişət vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlərin həyata
keçirilməsinə 2 milyard 187,2 milyon manat ayırıb.
AZƏRTAC ARDNF-ə istinadla xəbər verir ki, bu ilin yanvar-iyun aylarında isə Neft Fondu tərəfindən
qaçqın və məcburi köçkün ailələrinin məskunlaşdırılması və sosial-məişət vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə
tədbirlərin həyata keçirilməsinə 84,5 milyon manat yönəldilib.
AZƏRTAC
2018, 17 iyul
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Bu vaxtadək Neft Fondu dövlət büdcəsinə 82,2 milyard manat transfert edib
Bakı, 17 iyul, AZƏRTAC
Bu il iyulun 1-dək Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu (ARDNF) dövlət büdcəsinə 82 milyard
225 milyon manat transfert edib.
AZƏRTAC ARDNF-ə istinadla xəbər verir ki, cari ilin birinci yarısında isə Neft Fondu tərəfindən 4
milyard 608 milyon manat vəsait dövlət büdcəsinə transfert olunub.
AZƏRTAC
2018, 17 iyul
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Dövlət Neft Fondu bu vaxtadək “Star” layihəsinə 1,6 milyard manat xərcləyib
Bakı, 17 iyul, AZƏRTAC
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu (ARDNF) indiyədək SOCAR-ın Türkiyədəki “Star” neft
emalı zavodunun tikintisinin maliyyələşdirilməsinə 1 milyard 663,3 milyon manat yönəldib.
AZƏRTAC ARDNF-ə istinadla xəbər verir ki, təkcə 2017-ci ildə isə Neft Fondu tərəfindən “Star” neft
emalı kompleksinin inşasına 735,4 milyon manat vəsait ayrılıb.
Qeyd edək ki, 6,3 milyard dollar kapitalla Türkiyənin İzmir şəhərinin Əliağa rayonunda, “Petkim” neftkimya kompleksinin ərazisində inşası davam etdirilən “Star” neft emalı zavodu layihəsi üzrə 99,1 faiz irəliləyişə
nail olunub və 5,2 milyard dollar xərclənib. Zavod oktyabrın əvvəlində istifadəyə verildikdə 6,3 milyard
dollarlıq investisiya da tamamlanacaq. 2018-ci ilin üçüncü rübündə zavodda istehsal ediləcək məhsulların
satışının həyata keçirilməsi planlaşdırılır. “Star” neft emalı zavodu bu ilin dekabr ayından etibarən tam gücü ilə
çalışmağa başlayacaq.
“Star” hər il 10 milyon ton xam neft emal edəcək. Zavodda ildə 1,6 milyon ton nafta, 1,6 milyon ton
təyyarə yanacağı, 4,8 milyon ton az kükürdlü dizel yanacağı, 700 min ton neft koksu və 160 min ton kükürd
istehsal olunacaq.
Zavodun təməli 2011-ci il oktyabrın 25-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğan tərəfindən qoyulub.
AZƏRTAC
2018, 17 iyul
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Altı ayda Dövlət Neft Fondunun büdcə gəlirləri 173,7 milyon manat təşkil edib
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu (ARDNF) bildirir ki, 2018-ci ilin yanvar-iyun ayları
ərzində ARDNF-in büdcə gəlirləri 173,7 milyon manat, büdcə xərcləri isə 4731,6 milyon manat təşkil
edib.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondundan AZƏRTAC-a bildirilib ki, 2018-ci ilin yanvar-iyun
ayları ərzində ARDNF-in neft və qaz sazişlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı gəlirləri 8665,7 milyon manat, o
cümlədən mənfəət neftinin və qazın satışından 7889,5 milyon manat, bonus ödənişləri 765,2 milyon manat,
tranzit gəlirləri 10,5 milyon manat, akr hesabı ödənişlər 0,5 milyon manat təşkil edib.
Hesabat dövrü ərzində fondun vəsaitinin idarə olunmasından əldə edilən gəlirlər 508 milyon manata
bərabər olub.
Hesabat dövrü ərzində ARDNF-in 2018-ci il büdcəsinin icrası çərçivəsində 4608 milyon manat vəsait
dövlət büdcəsinə transfert edilib. Qaçqın və məcburi köçkün ailələrinin məskunlaşdırılması və sosial-məişət
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsinə 84,5 milyon manat, Samur-Abşeron
suvarma sisteminin yenidən qurulmasına 19,1 milyon manat, Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu layihəsinin
maliyyələşdirilməsinə 7,5 milyon manat vəsait ayrılıb. 2 milyon manat vəsait “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan
gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı”nın maliyyələşdirilməsinə yönəldilib. 2018-ci ilin
yanvar-iyun ayları ərzində ARDNF-in idarə edilməsi ilə bağlı xərcləri 10,5 milyon manat təşkil edib.
Valyuta məzənnələrinin dəyişməsindən yaranan fərq ilə bağlı ARDNF-in büdcədənkənar xərcləri 838,5
milyon manat olub.
2018-ci il iyulun 1-nə fondun aktivləri 2018-ci ilin əvvəlinə (35 806,5 milyon ABŞ dolları) nisbətən 6,22
faiz artaraq 38036,1 milyon ABŞ dolları təşkil edib ki, aktivlər üzrə bu göstərici ARDNF-in ümumi fəaliyyəti
dövrü ərzində ən yüksək hədd olub. Aktivlərin artımı fondun büdcə gəlirləri, o cümlədən vəsaitlərin idarə
edilməsindən əldə edilən gəlirlər hesabına yaranıb.
Xalq qəzeti.-2018.-17 iyul.-№156.-S.4.
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Azərbaycanın Neft Fondu dünyanın 100 ən güclü investorları sırasına necə düşdü...
“Məsələ ondadır ki, Neft Fondu heç vaxt öz aktivlərini risqli əməliyyatlara yönəltmir”
İlham Şaban: “Neft Fondunun aktivləri 38 milyard dollardan çoxdur”
Vidadi Ordahallı
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu (ARDNF) dünyanın ən nüfuzlu 100 investoru siyahısında
ilk onluğa düşüb. Belə ki, Azərbaycanın suveren fondu olan ARDNF 2018-ci il dövlət vəsaitlərinin idarə
edilməsi üzrə dünyanın ən nüfuzlu 100 investoru siyahısına daxil edilib. Qlobal miqyasda tanınan siyahıda
ARDNF 10-cu yerdə qərarlaşıb.
Fonddan verilən məlumata görə, siyahıya mövcud şəraitdə vəsaitlərin idarə edilməsində fərqlənən
dünyanın böyük suveren fondları, pensiya fondları, ianə fondları, mərkəzi bankları və s. təşkilatlar arasından
seçilmiş 100 ən nüfuzlu investor daxil edilib.
“Renkinq” Suveren Fondlar İnstitutu tərəfindən qurumların fəaliyyətində tətbiq etdiyi innovasiyalar,
xüsusi proqramlar, maliyyələşdirmə mexanizmləri, gəlirlilik göstəriciləri, mövcud şərait, həyata keçirilmiş
təşəbbüslər kimi kriteriyalar nəzərə alınmaqla siyahı tərtib edilib.
Məlumat üçün qeyd edək ki, 2018-ci il iyunun 30-na ARDNF-in aktivləri 38 mlrd. 36,06 mln. dollar,
investisiya portfeli 37 mlrd. 770,43 min dollar təşkil edib. 2018-ci ilin birinci yarısı ərzində fondun investisiya
portfelinin 76,4%-i istiqrazlarda və pul bazarı alətlərində, 14,1%-i səhmlərdə, 6%-i daşınmaz əmlakda, 3,5%-i
qızılda yerləşdirilib.
ARDNF-in dünyanın ən nüfuzlu 100 investoru siyahısında onluqda yer alması çox yüksək göstəricidir.
Bu onu göstərir ki, sözügedən məsələdə Fond son dərəcə düşünülmüş siyasət yeridir. Ümumilikdə, Neft Fondu
öz investisiya siyasətini necə qurub?
Məsələyə münasibət bildirən Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şabanın sözlərinə görə, Neft
Fondu heç vaxt öz aktivlərini risqli əməliyyatlara yönəltmir: “Ona görə də siyahıda çox yaxşı mövqedə
qərarlaşıb. Bu gün Neft Fondunun aktivləri 38 milyard dollardan çoxdur. Bunun təqribən 5 faizi qiymətli
metallara yatırılıb. Bir milyard 500 milyon dollar isə daşınmaz əmlaka yatırılıb. Yerdə qalan aktivlər isə idarə
edilir. Yəni vəsaitlər bu və digər şəkildə müxtəlif sahələrə investisiya edilib. Bura qiymətli kağızlardan tutmuş,
digər məsələlər daxildir. Əlbəttə, bu böyük bir yatırımdır. Ona görə də dünyanın ən nüfuzlu 100 investoru
siyahısında ARDNF 10-cu yerdədir. Məsələ ondadır ki, Neft Fondu heç vaxt öz aktivlərini risqli əməliyyatlara
yönəltmir. Neft Fondu öz aktivlərini 2001-ci ildən idarə etməklə məşğuldur. Ötən dövrdə dünya iqtisadiyyatında
bir neçə kataklizm olub. Yəni bu dövrdə enmələr, çökmələr, böhranlar yaşanıb. Ancaq, bütün hallarda, Neft
Fondu bunlardan yan keçə bilib. Ona görə ki, aktivlərini risqli əməliyyatlara yönəltmir. Belə ki, Neft Fondu
faizlərini kiçik saxlayır və ümumilikdə, 1 faiz ətrafında gəlirliyi var. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, stabil,
qorunan, yüksək sığortalanma mənbəyinə malikdir. Hesab edirəm ki, bu kimi faktorlar ARDNF-in siyahıda
yaxşı yerdə qərarlaşmasına öz təsirini göstərib”.
Bakı Xəbər. - 2018.- 13-15 oktyabr. - № 176. - S. 12.
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Azərbaycan Neft Fondu yığdığı qızılın miqdarını iki dəfə artıracaq
“Ölkə iqtisadiyyatının inkişafı ilin sonuna kimi Dövlət Neft Fondunun qızıl ehtiyatını təxminən iki
dəfə artırmasına səbəb ola bilər”
Günel Cəlilova
Fikrət Yusifov: “Dövlətin maliyyə gücü dəyərləndirilərkən qızıl ehtiyatının səviyyəsi də mütləq
ölçülərdən biri kimi qəbul olunur”
Azərbaycan Dövlət Neft Fondu (ARDNF) bu ilin sonuna qızıl ehtiyatlarını təxminən iki dəfə artıraraq
100 tona çatdırmağı planlaşdırır. Bunu fondun icraçı direktoru Şahmar Mövsümov “Bloomberg” agentliyinə
müsahibəsində bildirib: "Neft Fondu 2018-ci ildə qızıl alışını bərpa etdikdən sonra 2019-cu ildə qiymətli metal
aktivini təxminən 2 dəfə artıraraq 100 tona çatdırmağı planlaşdırır".
Fondun aldığı bütün qızıl həcmləri Azərbaycana gətirilir və ARDNF-in binasında saxlanır. Ş.Mövsümov
qızılın bir hissəsinin xaricdə saxlanmamasının etibarla əlaqədar olmadığını, sırf kommersiya qərarı olduğunu
bildirib.
Məlumat üçün bildirək ki, ARDNF 2012-ci ildə qızıl alışına başlayıb. Ötən ilin sonuna Fondun
investisiya portfelində olan qızılın həcmi 50,953 min kq təşkil edib. ARDNF-in investisiya siyasətinə əsasən,
investisiya portfelinin məcmu dəyərinin 10%-ə qədəri qızıla investisiya edilə bilər.
Ekspertlər Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun ilin sonuna kimi qızıl ehtiyatlarını təxminən iki dəfə
artırmasını nə dərəcədə mümkün sayırlar?
İqtisadçı-ekspert Fikrət Yusifov “Bakı-Xəbər”ə açıqlamasında qeyd etdi ki, ölkələrin qızıl ehtiyatının
artırmaq istəyi hər zaman olub: “İmkan olduğu təqdirdə hər bir ölkə öz qızıl ehtiyatını artırmağa çalışır. Hesab
edirəm ki, Azərbaycanın hazırkı maliyyə durumu imkan verir ki, Neft Fondunun qızıl ehtiyatı 2 dəfəyə yaxın
artsın. Bu il neftin satış qiymətində gözlənilən sabitlik bu addımı atmağa şərait yaradır”.
Həmsöhbətimizin sözlərinə görə, beynəlxalq maliyyə müstəvisində baş verən hadisələr fonunda qızıl daha
etibarlı yığım alətidir. Dövlətin maliyyə gücü dəyərləndirilərkən qızıl ehtiyatının səviyyəsi də mütləq ölçülərdən
biri kimi qəbul olunur. Bu baxımdan, Neft Fondunun qızıl ehtiyatını artırmaqla bağlı planları normal bir haldır.
Ekspert hesab edir ki, ölkə iqtisadiyyatının inkişafı ilin sonuna kimi Dövlət Neft Fondunun qızıl ehtiyatını
təxminən iki dəfə artırmasına səbəb ola bilər.
Bakı Xəbər. - 2019.- 5 fevral. - № 23. - S. 10.
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Ötən il Neft Fondunun mənfəət nefti və qazın satışı üzrə gəlirləri 9,8 milyard dollar olub
Dövlət Neft Fondunun 2018-ci il büdcəsində 6,2 milyard manat profisit yaranıb, fondun
aktivləri 38,5 milyard dollara çatıb
“Neftin qiymətinin nəzərdə tutulandan daha yüksək olması nəticəsində Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) 2018-ci il büdcəsində 6,2 milyard manat profisit yaranıb. Fondun
aktivləri təqribən 7,6 faiz artaraq 38,5 milyard dollara yüksəlib. Keçən il ARDNF-in daşınmaz əmlak
portfelində müştərək və fond investisiya strategiyaları üzrə ümumilikdə 5 yeni yatırım edilib, özəl
səhm investisiyaları çərçivəsində isə 5 yeni fonda investisiyalarla bağlı müqavilələr imzalanıb. Fondun
mənfəət nefti və qazın satışı ilə bağlı ötənilki gəlirləri 9,8 milyard dollar olub. Bu ilin yanvarında
“Azəri-Çıraq-Günəşli” üzrə yeni saziş çərçivəsində Neft Fonduna 450 milyon dollarlıq ikinci bonus
ödənişi həyata keçirilib. Cari ildə dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 49 faizinin Dövlət Neft Fondundan
edilən transfertlər hesabına formalaşacağı gözlənilir. Keçən il Neft Fondunun daşınmaz əmlak portfeli
üzrə gəlirliliyi 9,9 faiz təşkil edib və bu il bir sıra inkişaf etmiş ölkələrdə daşınmaz əmlak obyektlərinə
investisiyalar nəzərdə tutulur”, – bu faktları AZƏRTAC-a eksklüziv müsahibəsində Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft Fondunun icraçı direktoru Şahmar Mövsümov səsləndirib. Neft Fondunun
icraçı direktoru Şahmar Mövsümov ARDNF-in ötənilki nailiyyətləri, investisiya siyasəti və cari ildən
gözləntiləri barədə AZƏRTAC-ın müxbirinin suallarını cavablandırıb. Həmin müsahibəni təqdim
edirik.
– Dövlət Neft Fondunun 2018-ci ildəki fəaliyyətinin nəticələri necə olub?
– Ötən il ən mühüm məsələ ilin profisitlə başa çatdırılması olub. Belə ki, Neft Fondunun 2018-ci
il büdcəsində gəlirlər 15,3 milyard manat, xərclər 11,5 milyard manat, profisitin 3,8 milyard manat
nəzərdə tutulmasına baxmayaraq, xam neftin faktiki qiymətinin büdcədə nəzərdə tutulan 55 ABŞ
dolları ilə müqayisədə daha yüksək olması nəticəsində ARDNF-in büdcəsində 6,2 milyard manat
profisit yaranıb. Beləliklə, 2018-ci ilin əvvəlinə 35,8 milyard dollar səviyyəsində olan Dövlət Neft
Fondunun aktivlərinin həcmi ilin sonuna təqribən 7,6 faiz artaraq 38,5 milyard dollara çatıb.
2018-ci ildə layihələrin maliyyələşdirilməsi istiqamətində Neft Fondu bir çox nailiyyətlərə imza
atıb. 2001-ci ildən etibarən ARDNF bir çox strateji əhəmiyyətli layihələrin maliyyələşdirilməsində
iştirak edir. Bunlardan dünyanın ən iri enerji layihələri sırasında mühüm yer tutan TANAP, “Şahdəniz
2”, eləcə də Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu kimi layihələr uğurla icra edilib, Türkiyənin ən nüfuzlu
layihəsi sırasına daxil olmuş “Star” neft emalı zavodu kompleksi ötən il Prezident İlham Əliyevin
iştirakı ilə istifadəyə verilib.
ARDNF-in maliyyələşdirdiyi bir sıra layihələrin, o cümlədən 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan
gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramının, Samur-Abşeron suvarma sisteminin
yenidən qurulması layihəsinin icrası artıq başa çatmaq üzrədir. Belə ki, 2021-ci ildə xaricdə təhsil
proqramı çərçivəsində təhsil alan son tələbənin məzun olması nəzərdə tutulur. Samur-Abşeron
suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsi çərçivəsində görülmüş işlər isə tamamlanıb, 2019-cu
ildə bu layihə çərçivəsində son obyekt olaraq Şabran rayonu ərazisində yeni suvarılan torpaqların
istifadəyə verilməsi obyektinin tikintisinin başa çatdırılması nəzərdə tutulur. Məcburi köçkünlərin
sosial məişət və məskunlaşma məsələləri ilə bağlı tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə gəldikdə, cari ildə
Neft Fondu tərəfindən bu layihənin maliyyələşdirilməsi davam etdiriləcək ki, bu məqsədlə ARDNF-in
2019-cu il büdcəsində 200 milyon manat vəsait ayrılıb.
Vurğulamaq istərdim ki, 2018-ci il ərzində Dövlət Neft Fondu özünün uzunmüddətli investisiya
strategiyasının icrasına davam edib. Bununla belə, 2018-ci ildə səhmlər, özəl səhmlər, daşınmaz əmlak
və qızıl kimi aktivlər üzrə yeni investisiyalar həyata keçirilib.
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Belə ki, daşınmaz əmlak portfelində müştərək və fond investisiya strategiyaları üzrə ümumilikdə
beş yeni yatırım edilib. Əlavə olaraq, özəl səhm investisiyaları üzrə isə 2018-ci ildə 5 yeni fonda
investisiyalar ilə bağlı müqavilələr imzalanıb.
– Maliyyə Sabitliyi Şurasının üzvü kimi sizdən öyrənmək istərdik, ölkədə maliyyə
sabitliyinin təmin edilməsi və fiskal dayanıqlılığın qorunması istiqamətində hansı işlər görülüb
və görülən bu tədbirlər əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə necə təsir edir?
– Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında iqtisadiyyatın bütün sahələrində genişmiqyaslı
islahatlar aparılır. Bu islahatlar son nəticə olaraq ölkənin iqtisadi inkişafının sürətlənməsinə və əhalinin
maddi-rifah halının yaxşılaşdırılmasına yönəldilib. Belə ki, son illər ərzində ölkədə maliyyə və bank
sisteminin sağlamlaşdırılması, fiskal dayanıqlılığın gücləndirilməsi, institusional struktur islahatları
istiqamətlərində mühüm qanunvericilik aktları və normativ sənədlər hazırlanaraq qəbul edilib. Eyni
zamanda, son illərdə vergi və gömrük sistemlərində də dərin struktur islahatları aparılıb ki, bu
islahatlar da ilk növbədə, ölkədə fiskal intizamın və maliyyə potensialının gücləndirilməsinə xidmət
edir.
Yuxarıda qeyd edilən bütün bu tədbirlər sayəsində əhalinin maddi-rifah halının və sosial
müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsinə imkan yaranıb.
Minimum əməkhaqqının, pensiyaların, tələbələrin təqaüdlərinin artırılması bu sahədə həyata keçirilən
əsas tədbirlərdən olub. Prezident İlham Əliyevin yanında keçirilən iqtisadi və sosial məsələlərlə bağlı
müşavirədə ölkədə aparılan iqtisadi islahatların, şəffaflıqla bağlı görülən işlərin müsbət nəticələri və bu
nəticələrin, ilk növbədə, büdcə daxilolmalarının artmasına müsbət təsiri xüsusi vurğulanıb. Məhz bu
uğurlu nəticələrə əsaslanaraq ölkə başçısı tərəfindən fevralın 25-26-də əhalinin sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsi sahəsində çox mühüm sərəncamlar imzalanıb. Bu sənədlər sırasında Prezident İlham
Əliyevin “Əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” 2019-cu il
25 fevral tarixli sərəncamı xüsusi olaraq qeyd edilməlidir. Bu sərəncam 600 minədək vətəndaşa
yönələn sosial müavinətlərin və Azərbaycan Prezidentinin aylıq təqaüdlərinin əhəmiyyətli dərəcədə
artırılması, habelə təqaüdlərin əhatə dairəsinin daha da genişləndirilməsi məqsədi daşıyır. Qeyd olunan
müavinət və təqaüdlər ilə bağlı artımlar üçün cari ildə əlavə olaraq 400 milyon manat vəsaitin
ayrılması nəzərdə tutulur. Eyni zamanda, ölkə başçısının 2019-cu il 26 fevral tarixli digər sərəncamı ilə
məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər üçün vahid aylıq müavinətin məbləği 2019-cu il
aprelin 1-dən 50 faiz artırılıb.
Ölkə başçısı tərəfindən imzalanmış bu fərman və sərəncamlar dövlətin ölkə vətəndaşlarına
göstərdiyi qayğının bariz nümunəsidir. Prezident İlham Əliyevin müşavirədə qeyd etdiyi kimi Dövlət
Neft Fondunun gəlirlərinin artması, ölkənin maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşması bu cür sosialyönümlü
tədbirlərin həyata keçirilməsinə, əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə, maddi rifah halının
yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm və davamlı addımların atılmasına imkan yaradır.
– 2018-ci ildə Neft Fondunun mənfəət neftinin və qazın satışından əldə etdiyi gəlirlər, eləcə
də neft-qaz sazişlərinin imzalanması və ya icrası ilə bağlı bonus ödənişləri nə qədər olub?
– Bildiyiniz kimi, ARDNF-in 2018-ci il büdcəsində neftin bir barrelinin qiyməti 55 dollar
səviyyəsində qəbul edilib. Lakin il ərzində neftin dünya bazarında satış qiymətinin büdcədə nəzərdə
tutulandan yüksək olması ilə əlaqədar Dövlət Neft Fondunun neft və qaz gəlirləri büdcədə nəzərdə
tutulana nisbətən çox olub. Ötən il ərzində ARDNF-in mənfəət nefti və qazın satışı ilə bağlı gəlirləri
təxminən 9,8 milyard dollar təşkil edib. Bundan başqa “Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Azəri,
Çıraq və Günəşli yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü
haqqında” 2017-ci il 14 sentyabr tarixli Sazişə əsasən 2018-2025-ci illər ərzində ümumilikdə 3,6
milyard dollar ödənilməsi nəzərdə tutulur ki, bonus məbləğinin ilk hissəsinə aid 450 milyon dollar
vəsait 2018-ci ildə ARDNF-ə daxil olub. Eyni zamanda nəzərinizə çatdırıram ki, bonusun ikinci
hissəsi - 450 milyon dollar cari ilin yanvarında ödənilib.
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– 2019-cu ildən gözləntiləriniz nələrdir?
– ARDNF-in 2019-cu il üzrə büdcə layihəsi hazırlanarkən neftin bir barrelinin satış qiyməti
dövlət büdcəsində olduğu kimi 60 dollara bərabər götürülüb. Proqnozlaşdırılan qiymət səviyyəsinə
uyğun olaraq, cari ildə Neft Fondunun büdcə gəlirləri 15,5 milyard manat səviyyəsində nəzərdə
tutulub. Fondun 2019-cu il üzrə proqnozlaşdırılan xərcləri 11,6 milyard manat təşkil edir ki, bunun
11,4 milyard manatını (98 faiz) dövlət büdcəsinə transfert, 200 milyon manatını (1,7 faiz) məcburi
köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma məsələləri ilə bağlı tədbirlər, 30,9 milyon manatını (0,3
faiz) isə ARDNF-in idarə edilməsi ilə bağlı xərclər təşkil edir.
Dövlət büdcəsinin 2019-cu ildə ümumi gəlirlərinin 23,2 milyard manat səviyyəsində olacağı
proqnozlaşdırılır ki, onun tərkibində neft sektorundan daxilolmaların 13,7 milyard manat təşkil edəcəyi
gözlənilir. Beləliklə, dövlət büdcəsi gəlirlərinin 49 faizinin Neft Fondundan edilən transfertlər
hesabına formalaşacağı proqnozlaşdırılır. Bununla yanaşı, ARDNF-in transfertlərinin dövlət
büdcəsinin neft gəlirlərində payının təqribən 83 faiz təşkil edəcəyi gözlənilir.
– 2018-ci il səhm bazarları üçün bir qədər çətin il oldu. Mövcud vəziyyət bir sıra maliyyə
qurumlarına öz mənfi təsirini göstərdi. Dövlət Neft Fonduna səhm bazarlarındakı vəziyyətin
təsiri necə olub?
– Məlum olduğu kimi, ötən il beynəlxalq səhm bazarlarında yaşanan yüksək qiymət dəyişkənliyi
mühiti və bu əsnada yaranan enmə trendi bir çox uzunmüddətli institusional investorlar (o cümlədən,
aparıcı suveren ehtiyat fondlarının əksəriyyəti) üçün də təsirsiz ötüşməyib. Belə ki, investisiya
portfelinin əhəmiyyətli hissəsinin səhm aktivlərinin təşkil etdiyi bu investorlar gəlirliliklərində aşağı və
ya mənfi nəticələr əldə ediblər. Misal üçün 2018-ci ildə Norveçin suveren fondu Dövlət Pensiya
Fondunun gəlirliliyi -6,1 faiz, Alyaska və Yeni Zelandiyanın suveren fondlarının gəlirliliyi isə müvafiq
olaraq -1,1 faiz və -2,18 faiz olub. Qlobal səhm bazarlarında mövcud olan bu vəziyyət əlbəttə ki, digər
investorlar kimi ARDNF-in də 2018-ci il üzrə investisiya portfelinin lokal valyutada gəlirliliyinə təsir
göstərib. Qeyd edilən dövr üzrə Neft Fonunun investisiya portfelinin lokal valyutada gəlirliliyi 0,35
faiz olub. 2018-ci il ərzində qlobal səviyyədə səhmlər üzrə qeydə alınmış mənfi gəlirlilik şəraitində
ARDNF-in səhm altportfelinin fərdi gəlirliliyi -6,57 faiz təşkil edib (nəticədə, birjalarda alınıb-satılan
səhm investisiyalarında yatırımlara başlanılan dövrdən ötən ilin sonuna qədər olan toplam gəlirlilik
67,65 faiz olub). Belə ki, ötən ilin ilk 9 ayında qlobal səhm bazarlarında müsbət nəticələr əldə olunsa
da, sonuncu rübdə dünyanın əksər əsas iqtisadiyyatlarında qlobal iqtisadi artımın zəifləməsi barədə
bədbin proqnozlar fonunda səhm bazarlarında mənfi gəlirlilik qeydə alınıb. Bununla yanaşı,
beynəlxalq ticarət əlaqələrində və Brexit ətrafında yaranmış gərginlik, Çinin iqtisadi artım
dinamikasının zəifləməsi, ABŞ-ın Federal Ehtiyat Sisteminin apardığı faiz dərəcəsi siyasəti barədə
təşvişlərin artması, eləcə də Birləşmiş Ştatlarda yüksələn faiz dərəcələri fonunda şirkət gəlirləri ilə
bağlı bədbin gözləntilər kimi amillər də sözügedən səhm bazarlarında aşağı gəlirliliyə öz mənfi təsirini
göstərib.
Lakin daha əvvəllər də qeyd edildiyi kimi, ARDNF-in investisiya portfelində səhm, daşınmaz
əmlak kimi aktivlərin də yer almasında əsas məqsəd uzunmüddətli dövrü əhatə edən qlobal investisiya
portfelinin qurulmasıdır. Təbii ki, belə bir portfelin qurulması Dövlət Neft Fondunun əsas
məqsədlərindən biri olan neft gəlirlərinin gələcək nəsillər üçün qorunub saxlanılması, habelə toplanan
vəsaitlərin daimi gəlir mənbəyinə çevrilməsi istiqamətində olduqca mühüm bir addımdır. Səhmlər də
investisiya aktivi olaraq bu portfel üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, şirkətlərdə sahiblik
statusu verən, onların mənfəət artımını, eləcə də iqtisadi artım kimi önəmli komponentləri öz
dəyərində əks etdirən səhm yatırımları uzunmüddətli dövr ərzində daha yüksək gəlirlilik vəd etməklə,
investisiya portfelinin şaxələndirilməsində müstəsna rol oynayır. Əlbəttə, belə bir investisiya aktivinin
portfeldə optimal həcmdə yer alması ARDNF-in vəsaitlərinin real dəyərinin qorunmasında, o
cümlədən onların alıcılıq qabiliyyətinin saxlanılmasında böyük əhəmiyyət kəsb edir. Lakin bununla
yanaşı, qeyd edilməlidir ki, burada səhm investisiyaları qısamüddətli dövr ərzində yüksək qiymət
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dəyişkənliyi ilə xarakterizə olunur ki, bu da öz növbəsində, müəyyən zaman kəsiklərində investisiya
portfelinə əlavə volatillik gətirir.
– ARDNF-in xarici ölkələrdəki daşınmaz əmlakları üzrə gəlirləri nə qədərdir? Gələn il bu
sahədə yeni investisiyalar nəzərdə tutulurmu?
– Öncə, qeyd etmək istərdim ki, 2012-ci ildən etibarən qüvvəyə minmiş yeni investisiya
siyasətinə əsasən Neft Fondunun investisiya portfelinə daşınmaz əmlak da daxil olmaqla yeni aktivlər
daxil edilməyə başlanılıb. Sözügedən strategiyanın həyata keçirilməsində əsas hədəf ARDNF-in
investisiya portfelinin müxtəlif maliyyə alətləri üzrə şaxələndirilməsi və gəlirliliyinin artırılmasıdır.
Nəzərinizə çatdırıram ki, Dövlət Neft Fondunun daşınmaz əmlak portfeli üzrə gəlirliliyinin əsas
komponentləri üzrə əldə olunmuş rəqəmlərə əsasən 2018-ci il ərzində də son illərdə adıçəkilən portfel
üzrə müşahidə edilən müsbət gəlirlilik trendi davam edərək ötən il üzrə bu göstərici 9,9 faiz olub.
Daşınmaz əmlak bazarının ümumi vəziyyəti və bazarda cərəyan edən trendlər nəzərə alınaraq hər
ilin sonunda ARDNF-in daşınmaz əmlaka investisiyaları ilə bağlı strategiyası yenilənərək təsdiqlənir.
2019-cu il üzrə olan müvafiq strategiyaya əsasən növbəti ildə Şimali Amerika, Avropa, Asiya və Sakit
Okean hövzəsi regionlarında yerləşən bir sıra inkişaf etmiş ölkələrin müxtəlif tipli daşınmaz əmlak
obyektlərinə birbaşa, müştərək və yaxud daşınmaz əmlak fondları vasitəsilə investisiyalar nəzərdə
tutulur.
– ARDNF 2018-ci ildə hansı həcmdə qızıl alıb, investisiya portfelində qızılın miqdarı və
dəyəri nə qədərdir?
– Dövlət Neft Fondunun investisiya portfelində 2017-ci ilin sonuna qızılın ümumi miqdarı 30 ton
174,9 kiloqram (970 145,5 troya unsiyası) təşkil edib. Ötən il ərzində isə əlavə olaraq dəyəri 816,96
milyon dollar təşkil edən 20 ton 778,4 kiloqram (668 040,7 troya unsiyası) qızıl alınıb ki, nəticədə
ARDNF-in investisiya portfelinə daxil olan qızılın ümumi miqdarı keçən ilin sonuna 50 ton 953,3
kiloqram (1 638 186,3 troya unsiyası) və yaxud 2 milyard 93,09 milyon dollar təşkil edib.
– Neft Fondunun 2019-cu il üzrə investisiya siyasətində investisiya portfelində qızıla
investisiyaların artırılması məsələsi öz əksini tapıb. Bu sahədə planlarınız nədən ibarətdir?
– Qızılın investisiya portfelinə daxil edilməsi ümumi portfel səviyyəsində qismən
şaxələndirmənin və inflyasiyaya qarşı hedcinqin təmin edilməsi məqsədləri ilə yanaşı, başlıca olaraq
ölkə iqtisadiyyatı səviyyəsində strateji hədəflərə xidmət etməkdir ki, son zamanlarda qlobal və
regional miqyasda artan geosiyasi gərginlik fonunda, eləcə də qeyri-müəyyən maliyyə bazarları
şəraitində bu tipli strateji investisiyaların əhəmiyyəti artmaqdadır. ARDNF-in 2019-cu il üzrə qəbul
edilmiş İnvestisiya Siyasətinə əsasən fondun investisiya portfelində qızıla olan investisiyaların həcmi 5
faizdən 10 faizədək artırılıb. Həmçinin qeyd etmək istərdim ki, cari il ərzində Dövlət Neft Fondunun
investisiya portfelinin həcmi və qızılın qiyməti kimi amillər nəzərə alınmaqla İnvestisiya Siyasəti ilə
müəyyən edilən qızıl portfeli üzrə hədəf dəyəri çərçivəsində qızılın alınması planlaşdırılır.
– Hasilat Sənayesində Şəffaflıq üzrə Komissiya hasilat sənayesində şəffaflığı və
hesabatların beynəlxalq standartlara uyğunluğunu təşkil edə bilirmi?
– Bildiyiniz kimi, Hasilat Sənayesində Şəffaflıq üzrə Komissiya Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2017-ci il 5 aprel tarixli “Hasilat sənayesində şəffaflığın və hesabatlılığın artırılması ilə
bağlı əlavə tədbirlər haqqında” fərmanına əsasən yaradılıb. Komissiyanın başlıca məqsədi ölkəmizin
hasilat sənayesində şəffaflığın və hesabatlılığın təmin edilməsidir, komissiya fəaliyyətini beynəlxalq
şəffaflıq prinsiplərinə əsasən icra edir. Qısa zamanda komissiya ölkənin hasilat şirkətləri, vətəndaş
cəmiyyəti və müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarla məhsuldar əməkdaşlıq formalaşdırmağa nail oldu,
komissiyanın bütün iclaslarında sözügedən maraqlı tərəflərin iştirakı hər zaman təmin edilir.
Komissiyanın 2016-cı və 2017-ci illəri əhatə edən Hasilat Sənayesində Şəffaflıq üzrə iki
ümumiləşdirilmiş hesabatı (HSŞ hesabatı) dərc olunub. Həmin hesabatlar beynəlxalq şəffaflıq
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prinsiplərini əsas tutaraq hazırlanır və ötən illərdə də bu sahədə beynəlxalq standartlara tam uyğun
şəkildə dərc olunmuş hesabatlarla açıqlanmış məlumatlar eyni ilə HSŞ hesabatlarında öz əksini tapıb,
bəzi hissələrdə daha təfərrüatlı şəkildə hesabata daxil edilib.
Xüsusi vurğulamaq istərdim ki, hesabatların hazırlanması prosesində bütün tərəflər, o cümlədən
vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri HSŞ hesabatlarının hazırlanması üzrə maraqlı tərəflərdən ibarət İşçi
Qrupun üzvləri olub və hesabatların tərtibatında birbaşa iştirak edərək öz töhfələrini veriblər. Bununla
yanaşı, hesabat ilində əsas olan göstəriciləri daha geniş ictimaiyyətə çatdırmaq məqsədilə İcmal
hesabatlar (HSŞ hesabatlarının qısa versiyası) da dərc olunur və paylanılır. Odur ki, qeyd olunmuş
faktlar sözügedən fərmandan irəli gələn tapşırıqların icra edilməsinin və komissiyanın öz fəaliyyətinin
uğurla həyata keçirilməsinin göstəricisidir. Bundan əlavə qeyd etmək istərdim ki, illər boyu
əməkdaşlıq etdiyimiz beynəlxalq maliyyə institutları və digər qurumlar tərəfindən bu günə kimi
Azərbaycan tərəfindən HSŞ üzrə görülmüş işlər alqışlanıb və ölkəmizin hasilat sənayesində şəffaflıq
üzrə yoluna davam edərək beynəlxalq şəffaflıq standartlarına sadiq qalması yüksək qiymətləndirilib.
– Bu il ARDNF üçün əlamətdar ildir, belə ki, fond 20 illiyini qeyd edir. Fəaliyyət göstərdiyi
dövr ərzində Neft Fondunun qlobal miqyasda uğurları və nüfuzu barədə məlumat verərdiniz.
– Fəaliyyətə başladığı gündən şəffaflıq və hesabatlılıq əsas prinsiplərindən biri olan ARDNF
hazırda beynəlxalq səviyyədə tanınan, şəffaf fəaliyyəti ilə dünyanın bir çox nüfuzlu təşkilatları
tərəfindən yüksək qiymətləndirilən bir qurumdur. 2007-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT)
tərəfindən ARDNF-ə BMT-nin “Dövlət xidmətində şəffaflığın, cavabdehliyin və məsuliyyətin
artırılması” üzrə mükafatı təqdim edilib. Neft Fondu Şərqi Avropa və MDB ölkələrinin dövlət
təşkilatları arasında sözügedən mükafata layiq görülən birinci dövlət qurumudur.
Bildiyiniz kimi, ARDNF Santyaqo Prinsipləri əsasında fikir və təcrübə mübadiləsinin həyata
keçirilməsi məqsədilə əsası 2009-cu ildə qoyulan və tərkibində dünyanın əksər suveren fondlarını
birləşdirən Suveren Fondların Beynəlxalq Forumunun (SFBF) aktiv üzvüdür, ARDNF-in bu forumda
aktiv iştirakı onun digər suveren fondlarla əməkdaşlığının gücləndirilməsinə, müvafiq beynəlxalq
təcrübənin bölüşdürülməsinə və bu fondlar arasında nüfuzunun artırılmasına mühüm təsir göstərir.
Qeyd etmək istərdim ki, SFBF-nin 2009-cu ildə dünyanın 20-dən çox ölkəsinin suveren
fondlarının yüksək səviyyəli nümayəndələrinin iştirak etdiyi ilk illik görüşü Azərbaycan hökuməti və
Dövlət Neft Fondunun təşkilatçılığı ilə Bakıda keçirilib.
Əlavə olaraq bildirmək istərdim ki, Suveren Fondların Beynəlxalq Forumunun Mərakeş
şəhərində keçirilən 10-cu illik görüşündə SFBF-nin 5 nəfərdən ibarət idarə heyətinin yeni tərkibinə
keçirilən seçkilərin nəticəsində ARDNF-in icraçı direktoru idarə heyətinə üzv seçilib. Eyni zamanda,
tədbirdə SFBF-nin 2020-ci ildə 12-ci illik yığıncağının Dövlət Neft Fondunun təşkilatçılığı ilə Bakıda
keçirilməsi qərara alınıb.
Yuxarıda deyilənlərə əlavə olaraq qeyd etmək istərdim ki, suveren fondların şəffaflıq və
hesabatlılığının qiymətləndirilməsi sahəsində Beynəlxalq İqtisadiyyat üzrə Peterson İnstitutunun
əməkdaşı Edvin Truman tərəfindən hazırlanmış, struktur, idarəetmə, şəffaflıq və hesabatlılıq, maliyyə
bazarlarında fəaliyyət kateqoriyalarından ibarət olan suveren fondların qiymətləndirmə cədvəlində
ARDNF 60 suveren fond arasında yüksək göstərici ilə 92 balla 4-cü yerdə qərarlaşıb.
Suveren fondların şəffaflıq səviyyəsini ölçmək və qeyri-şəffaf fəaliyyətlərini müəyyən etməklə
şəffaflıq, hesabatlılığın artırılmasına dəstək vermək məqsədilə Suveren fondlar İnstitutunun
əməkdaşları Karl Linaburq və Maykl Maduel tərəfindən tərtib edilən “Linaburq-Maduel indeksi”ndə
48 suveren fond arasında Dövlət Neft Fondu ən yüksək balı toplayan və birinci yerdə qərarlaşan 12
fonddan biridir.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, ARDNF cari ildə Suveren Fondlar İnstitutu tərəfindən tərtib
edilən, qurumların fəaliyyətlərində tətbiq etdiyi innovasiyalar, xüsusi proqramlar, maliyyələşdirmə
mexanizmləri, gəlirlilik göstəriciləri, mövcud şərait və həyata keçirilmiş təşəbbüslər kimi kriteriyalar
nəzərə alınmaqla tərtib edilən renkinqdə dövlət vəsaitlərinin idarə edilməsi üzrə dünyanın ən nüfuzlu
100 investoru siyahısında 10-cu yerdə qərarlaşıb. Nəzərinizə çatdırım ki, siyahıya mövcud şəraitdə
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vəsaitlərin idarə edilməsində fərqlənən dünyanın böyük suveren fondları, pensiya fondları, ianə
fondları, və sair təşkilatlar arasından seçilmiş 100 ən nüfuzlu investor daxil edilib. Düşünürəm ki, qeyd
edilən bütün bu göstəricilər ARDNF-in beynəlxalq arenada yeri və nüfuzunu göstərən mühüm
amillərdir.
– 20 illiyini qeyd edən Dövlət Neft Fondu tərəfindən yubileyi münasibətilə hansı tədbirlərin
həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur?
– Qeyd etdiyiniz kimi, bu il ARDNF-in yaradılmasının 20-ci ili tamam olur. Yubiley ilinin qeyd
edilməsi məqsədilə bir sıra tədbirlər nəzərdə tutulub. Bu tədbirlərdən biri Azərbaycanda “Impact
Investing” (“Müsbət təsir gücünə malik investisiyalar”) mövzusuna həsr olunmuş beynəlxalq
konfransın təşkil edilməsidir. Son 10 ildə institusional investorlar arasında bu kimi investisiyalara olan
maraq yüksək sürətlə artır. Bu da onunla əlaqədardır ki, bu cür investisiyalar institusional investorlar
üçün idarə edilə bilən risklərlə yüksək gəlirlilik qazanmaqla yanaşı, bu investisiyalar vasitəsilə sosial
və ətraf mühitə müsbət təsiretmə imkanının mövcudluğudur. Qeyd edilən konfransda bu cür
investisiyalar sahəsində mövcud trendlər, bu sahədə gələcək planlar, mövcud bazarlar və maliyyə
alətləri, müsbət təsirli investisiyaların institusional investorların investisiya strategiyalarında tətbiqi
təcrübələri, bu kimi investisiyaların ölçülməsi və hesabatlılığı məsələlərinin müzakirəsi planlaşdırılır.
Tədbirdə suveren və pensiya fondları kimi institusional investorların, beynəlxalq maliyyə
təşkilatlarının, beynəlxalq ekspertlərin iştirakı nəzərdə tutulur.
Bu mühüm tədbirlə yanaşı, tələbələr üçün “Stock Pitch” (“Uğurlu səhm seçimi”) adlı
müsabiqənin, jurnalistlər arasında analitik yazı müsabiqəsinin təşkili də nəzərdə tutulur.
Eyni zamanda, Dövlət Neft Fondunun 20 illik fəaliyyətini əks etdirən filmin hazırlanması da
tədbirlər planının tərkib hissəsidir.
– Maraqlı müsahibəyə görə təşəkkür edirik.
Xalq qəzeti.-2019.-1 mart.-№49.-S.7.
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Dövlət Neft Fondu olmasaydı...
Ceyhun Piriyev
Suveren fondlar dövlətlər tərəfindən yaradılır və müvafiq dövlət təşkilatı tərəfindən müstəqil şəkildə idarə
olunur. Belə fondlar gəlirliliyin əldə edilməsi məqsədilə investisiya fəaliyyəti ilə məşğul olur və investisiyalarını
əsasən beynəlxalq səviyyədə həyata keçirir.
Suveren fondların əsas gəlir mənbələrini mədən sənayesindən və büdcə profisitindən gəlirlər təşkil edir.
Lakin gəlir mənbələri üzrə suveren fondların bölgüsünə baxdıqda istər belə fondların sayında, istərsə də onların
cəmi aktivlərindəki payda karbohidrogenlərin satışı geniş yer tutur.
Belə fondlar makroiqtisadi sabitləşmə, yığım və təqaüd ehtiyatı kimi məqsədlərə xidmət edir. Lakin bu
heç də o demək deyil ki, bütün suveren fondlar bu 3 məqsədi özündə birləşdirir. Məsələn, Çilinin İqtisadi və
Sosial Stabilləşmə Fondu (qeyri-neft) ancaq makroiqtisadi sabitləşmə məqsədi daşıyırsa, Abu-Dabi İnvestisiya
Korporasiyası (neft), Çin İnvestisiya Korporasiyası (qeyri-neft), Koreya İnvestisiya Korporasiyası (qeyri-neft),
Sinqapurun Dövlət İnvestisiya Korporasiyası (qeyri-neft) yığım, Alyaska Daimi Fondu (neft), Avstraliyanın
Gələcək Fondu (qeyri-neft) təqaüd ehtiyatı funksiyasını daşıyır. Küveyt İnvestisiya Fondu bu məqsədlərdən 2sini-makroiqtisadi sabitləşmə və yığımı fəaliyyətində rəhbər tutur. Dünyada ən böyük aktivlərə malik olan
Norveçin Dövlət Təqaüd Fondu (neft) bu məqsədlərin hər birinə xidmət edir. Beləliklə də mənbəyindən asılı
olmayaraq adları göstərilən suveren fondların timsalında bir həqiqət də aydın olur ki, bu cür fondların əsas
məqsədi yığım olmaqla neft və qeyri-neft mənbələrdən daxil olan vəsaitlərin səmərəli idarə olunaraq gələcək
nəsillərə çatdırılmasına nail olmaqdır.
Bu baxımdan suveren fond olan Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) məqsədi
Küveyt İnvestisiya Fondu kimi makroiqtisadi sabitləşmə, yığımdır. Bununla da Fondun əsas qayəsini
makroiqtisadi sabitliyin qorunması, mühüm ümummilli layihələrin maliyyələşdirilməsi, gəlirlərin nəsillər
arasında bərabər bölünməsi və gələcək nəsillər üçün ehtiyat vəsaitin yaradılması təşkil edir.
Bu istiqamətdə ARDNF-nin birinci növbədə vəzifəsi ölkədə makroiqtisadi sabitliyin qorunması, maliyyəvergi intizamının təmin edilməsi, neft gəlirlərindən asılılığın azaldılması və qeyri-neft sektorunun inkişafının
təmin edilməsidir. Bununla da Neft Fondu dövlət büdcəsinin gəlir mənbələrindən biri olmaqla onun dövlət
investisiyalarının da əsas maliyyə mənbələrindən biridir. Bu istiqamətdə ilk növbədə regionların sosial-iqtisadi
inkişafını nəzərdə tutan Dövlət proqramlarını xüsusi qeyd etmək lazımdır. Məsələ burasındadır ki, bu
proqramlar ölkəyə neft, daha sonra qazın satışından böyük həcmdə gəlirlərin axınından sonra qəbul edilməyə
başlayıb və icrası hələ də davam edir.
Eyni zamanda, dövlət büdcəsində hərbi xərclərin qısa müddət ərzində dəfələrlə artırılmasını da Neft
Fondunun hesabına yazmaq olar. Bununla belə, dövlət büdcəsinin gəlir mənbələri arasında ARDNF-dən
transfert əsas yer tutsa da, son illər bu mənbənin büdcə gəlirlərindəki payı müəyyən qədər azalıb. Məsələn,
2013-cü ilin dövlət büdcəsinin gəlirlərində Neft Fondundan transfertin payı 58,3 faiz olmuşdusa, 2017-ci ildə bu
göstərici 36,9 faizədək azalmışdı. Bu il isə Dövlət Neft Fondundan dövlət büdcəsinə transferin yuxarı həddi
11364,3 milyon manat məbləğində, dövlət büdcəsinin gəlirlərində payı 49 faiz səviyyəsində olacağı
proqnozlaşdırılıb.
Belə ki, “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının 29 iyun 2018-ci il tarixli Qanunu ilə yeni Büdcə qaydası, eyni zamanda
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18 dekabr 2018-ci il tarixli Fərmanı ilə Büdcə qaydasına uyğun icmal
büdcə xərclərinin yuxarı həddinin hesablanması Qaydası” təsdiq edilib ki, cari ildən etibarən icmal büdcə
xərcləri, o cümlədən xərclənə bilən neft gəlirlərinin yuxarı həddi məhz yuxarıda qeyd edilən normativ sənədlər
əsasında müəyyən edilir.
Yeni fiskal qaydanın tətbiqi dövlət büdcəsinin neft gəlirlərinin dəyişkənliyindən asılılığının
azaldılmasına, büdcə intizamının möhkəmləndirilməsinə şərait yaradacağı gözlənilir. Bu mənada yeni qaydanı
iqtisadiyyatın neft amilindən asılılığının azaldılmasına yönəlmiş islahatların tərkib hissəsi də hesab etmək olar.
Qeyd etmək lazımdır ki, 2019-cu ilin martın 31-nə qədər Neft Fondundan dövlət büdcəsinə 91 milyard
191 milyon manat vəsait transfer edilib. Fonda daxil olan vəsaitə gəlincə, 2001-ci ildən bu ilin birinci rübünün
sonuna qədər təkcə Azəri-Çıraqlı-Günəşli yataqları üzrə əldə olunan ümumi gəlirlər 140 milyard 450 milyon
ABŞ dolları olub. Fondun gəlir mənbələri arasında bundan başqa, “Şahdəniz” yatağı üzrə təbii qazın satışından
gəlirlər, bonus ödənişləri, tranzit və vəsaitlərin idarə edilməsindən əldə edilən gəlirlər mövcuddur.
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Göründüyü kimi, Neft Fonduna daxil olan vəsaitin əsas hissəsi dövlət büdcəsinə transfertə yönəldilib.
Fondun aktivləri cari ilin birinci rübündə tarixində ilk dəfə olaraq 40 milyard (40 milyard 273,3 milyon) ABŞ
dollarını ötməyə müvəffəq olub.
Lakin Fondun missiyası təkcə dövlət büdcə transfertlər olmayıb. Məsələ burasındadır ki, Dövlət Neft
Fondunun missiyalarından biri də ölkənin sosial-iqtisadi tərəqqisi naminə mühüm ümummilli layihələrin
maliyyələşdirilməsidir. Bu məqsədlə, indiyədək bir çox istiqamətlər üçün maliyyələşdirmələr həyata keçirilib.
Cari ilin birinci rübünün sonuna qədər ayrılmış vəsaitlərin istiqamətlərinə diqqət yetirdikdə məlum olur ki,
Fondun büdcəyə edilən transfertlərindən sonra ən böyük xərcləməsi Mərkəzi Bankla bağlı olub. Bu istiqamət
üzrə 3 milyard 949,5 milyon manat vəsait ayrılıb. Eyni zamanda, qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial-məişət
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və məskunlaşdırılması layihəsinə indiyədək 2 milyard 332,4 milyard manat
yönəldilib və maliyyələşdirilmə davam edir.
Bundan başqa, Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin (297,9 milyon manat), Oğuz-Qəbələ-Bakı
su kəmərinin (779,6 milyon manat), Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun (748,6 milyon manat), Cənub Qaz
Dəhlizinin (1 milyard 530,3 milyon manat), STAR neft emalı kompleksinin tikintisi (1 milyard 663,3 milyon
manat), Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması (1 milyard 469,6 milyon manat), Xaricdə təhsil
üzrə Dövlət Proqramının (212,7 milyon manat) və digərlərinin maliyyələşdirilməsi Fond tərəfindən həyata
keçirilib. Bu isə onu deməyə imkan verir ki, indiyədək neft və qazın satışından əldə edilən gəlirlər nəinki ölkədaxili, həmçinin region üçün əhəmiyyəti olan layihələrin maliyyələşdirilməsinə sərf edilib. Təkcə onu demək
kifayətdir ki, beynəlxalq maliyyə qurumları ermənilərin bədnam fəaliyyəti nəticəsində Bakı-Tbilisi-Qars dəmir
yolunun perspektivsizliyini əsas gətirərək onun maliyyələşdirilməsindən imtina etdiyi vaxtda Azərbaycan tərəfi
məhz Dövlət Neft Fondu vasitəsi ilə onu reallaşdıra bildi. Cari ildə isə Fond qaçqın və məcburi köçkünlərin
sosial-məişət vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və məskunlaşdırılması layihəsini maliyyələşdirməyə davam edəcək.
Neft və qazın bərpa edilməyən təbii ehtiyat olduğunu nəzərə aldıqda Fondun bir missiyası da onlardan
əldə edilən gəlirin nəsillər arasında bərabər bölüşdürülməsi və gələcək nəsillər üçün ehtiyat vəsaitin
toplanmasıdır. Bu məqsədlə Dövlət Neft Fondu ixtiyarında olan vəsaitləri investisiya etməklə həm əlavə gəlir
əldə edir, həm də gələcək nəsillərə çatdırılmasını təmin edir.
ARDNF-də investisiya və risklərin idarə olunması “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun
valyuta vəsaitinin saxlanılması, yerləşdirilməsi və idarə edilməsi haqqında Qaydalar” (İnvestisiya Qaydaları) və
hər il Müşahidə Şurası tərəfindən baxıldıqdan sonra Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən təsdiq
olunan “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun İnvestisiya siyasəti”nə (İnvestisiya siyasəti) əsaslanır.
İnvestisiya Qaydaları ARDNF-nin vəsaitlərinin idarə edilməsinin ümumi prinsiplərini müəyyən edir. Belə ki,
qeyd olunan İnvestisiya Qaydaları vəsaitlərin maliyyə alətlərinə və valyutalara görə bölgüsünü, investisiya
alətləri üzrə məhdudiyyətləri, xarici menecerlərə qarşı olan tələbləri, eləcə də ARDNF-nin tərəf müqabilləri ola
biləcək qurumların minimal kredit reytinq dərəcələrini müəyyənləşdirir, investisiya siyasəti isə ARDNF-nin
investisiya portfelinin hədəflərini, proqnozlaşdırılan həcmini, valyuta tərkibini, vəsaitlərin strateji bölgüsünü,
hədəf gəlirliliyi və bir sıra risk hədlərini müəyyən edir.
Hazırda, eyni zamanda, Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatlarının əsas hissəsi bu Fondda cəmlənib. Bu
mənada Dövlət Neft Fondu ölkə iqtisadiyyatı üçün bir növ “təhlükəsizlik yastığı” rolunu da oynamaqdadır.
Göründüyü kimi, 20 il əvvəl Azərbaycanda Dövlət Neft Fondu yaradılmamış olsaydı, neft-qaz gəlirlərinin
hansı istiqamətdə xərclənəcəyi, onun gələcək nəsillərə çatdırılıb-çatdırılmayacağı sual atında qalardı. Çünki
dünyada baş verən hadisələr də onu deməyə əsas verir ki, neft və qaza sahib olmaq, onun satışını həyata
keçirmək bir çox hallarda nəinki gələcək, indiki nəsil üçün də faydasız ola bilər. Nəticədə bugünki gündə böyük
müharibələrin elə məhz neft və qazla zəngin olan regionları əhatə etməsi belə təbii sərvətlərin bir çox hallarda
ölkələrə başağrısı və fəlakət gətirməsinin şahidi olmamaq mümkün deyil. Bu baxımdan suveren fondların
xüsusilə də inkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadiyyatında rolu böyükdür. Necə ki, ARDNF-nin timsalında bu
rol Azərbaycanda aydın şəkildə hiss edilməkdədir.
İki sahil. – 2019. – 23 may. - № 93. – S. 19.
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Dövlət Neft Fondu - bugündən sabaha etibarlı əmanət
Prezident İlham Əliyev: "Neft Azərbaycana rifah, inkişaf, sabitlik, güc gətirir”
Flora Sadıqlı
Hərtərəfli inkişaf edən, iqtisadiyyatı gündən-günə güclənən Azərbaycan indi dünyanın sayılıb-seçilən
ölkələri sırasında addımlayır. Ələlxüsus ölkəmizin həyata keçirdiyi neft-qaz və ixrac layihələri beynəlxalq
aləmdə diqqət mərkəzindədir. Ən önəmlisi də budur ki, Azərbaycan dövləti həmin layihələrin reallaşması
nəticəsində əldə olunan gəlirlərdən səmərəli şəkildə istifadə edərək digər sahələrdə mühüm işlər həyata keçirir,
dünyanın hər yerinə yollar çəkir, dəhlizlər açır, körpülər salır.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin uzaqgörənliklə dediyi sözlər yada düşür: "Azərbaycanın böyük neft və
qaz sərvətlərinə malik olması bizim xalqımızın xoşbəxtliyidir və bu gün üçün, gələcək üçün, xalqımızın yaxşı
yaşaması üçün, ölkəmizin inkişaf etməsi üçün əsas amildir”. Təbiətin bizə böyük səxavətlə bəxş etdiyi sərvətin
məhz bu ali məqsədlərə yönəldilməsi üçün ulu öndər Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunu (ARDNF)
yaratmışdır. Bu qurum artıq 20 ildir Azərbaycana şərəflə, saflıq-şəffaflıqla xidmət edir.
Bütün bunlar haqqında danışanda istər-istəməz keçmişə ötəri olsa da nəzər salmaq lazım gəlir. Axı
Azərbaycanın adı dünya tarixinə neftin vətəni kimi həkk olunub. İlk dəfə sənaye üsulu ilə neft 1846-cı ildə
məhz Bakıda çıxarılıb. Əlbəttə, o zaman belə bir sərvət böyük ölkələrin iri kapitalistlərinin diqqətini çəkməyə
bilməzdi. Odur ki, həmin dövrlərdə neft maqnatları Azərbaycana axışıblar. Nobellər, Mantaşevlər, Rotşildlər
torpağımızın qara qızıl "qan”ını sorub aparmaq üçün özlərini oda-közə vurublar.
Azərbaycan neftinin böyük bir hissəsi də Xəzərin dərinliklərində "uyuyurdu” və bu, çoxdan bəlli idi.
Lakin primitiv texnika, üstəlik neft krallarının bir-biri ilə rəqabəti bu sərvəti əldə etməyə imkan vermirdi.
Xoşbəxtlikdən Xəzərin dibindəki qara qızıl sərvətini üzə çıxarmaq keçən əsrin ortalarında Azərbaycan
neftçilərinin özünə qismət oldu. 1949-cu ildə "Neft Daşları”nda ilk quyu fontan vurdu. Başqa sözlə, dünyada
dəniz neftinin erası da Azərbaycandan, Xəzərdən başlandı.
Sovet dönəmində Azərbaycanda böyük həcmdə neft çıxarılırdı. Lakin keçmiş SSRİ-nin planlı təsərrüfatı,
ittifaqa daxil olan bütün respublikaların ümumi büdcədən eyni dərəcədə faydalanmasına əsaslanan qaydaları
təbiətin bəxş etdiyi bu zənginlikdən xalqımızın lazımınca bəhrələnməsinə aman vermirdi.
Müstəqilliyin ilk illəri isə Azərbaycan üçün çətin keçdi. Ölkəni idarə edənlərin məsuliyyətsizliyi və
səriştəsizliyi ucbatından neft-qaz sənayesi də tənəzzülə uğradı. Dönüş isə yalnız ulu öndər Heydər Əliyev xalqın
təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra baş verdi. 1994-cü ildə dünyanın ən tanınmış neft şirkətləri ilə
"Azəri-Çıraq-Günəşli” yataqlarının birgə işlənməsi üçün saziş imzalandı. Azərbaycan iqtisadiyyatının "qəddini
düzəldən”, ölkənin gələcək inkişafına təkan verən bu möhtəşəm kontrakt "Əsrin müqaviləsi” adını aldı. "Əsrin
müqaviləsi” ölkəmizin yeni neft-qaz strategiyasının əsasını qoydu və təsdiqlədi ki, müstəqil Azərbaycanın xalqı
suveren hüquqlara malikdir və öz sərvətinin sahibidir.
Bu sərvətin xalqa davamlı şəkildə xeyir-bərəkət gətirməsi məqsədilə 1999-cu il dekabrın 29-da
ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun təsis edilməsi haqqında
fərman imzaladı. Bir il sonra - 2000-ci il dekabrın 29-da ulu öndərin növbəti fərmanı ilə ARDNF-nin
Əsasnaməsi təsdiq olundu. Bundan yarım il sonra isə daha bir fərmanla fondun vəsaitlərinin yerləşdirilməsi
qaydaları təsdiq edildi və qurum əməli fəaliyyətə başladı.
ARDNF-nin fəaliyyəti xeyirxah, məqsədyönlü və uzaqgörən siyasət əsasında qurulub. Qurumun
qarşısında çox mühüm vəzifələr dayanır ki, onlardan da ölkədə makroiqtisadi sabitliyin qorunması, neft
gəlirlərindən asılılığın azaldılması, qeyri-neft sektorunun inkişafının təmin edilməsi və s. xüsusilə əhəmiyyətli
yer tutur. Fondun fəaliyyəti eləcə də ölkənin sosial-iqtisadi tərəqqisi naminə nəhəng ümummilli layihələrin
maliyyələşdirilməsinə yönəldilib.
Neft ehtiyatlarının bərpa olunmadığı, yəni hasil edildikcə tükəndiyi hamıya yaxşı məlumdur. Ona görə
neft fondunun ən başlıca vəzifələrindən biri gəlirlərin nəsillər arasında bərabər bölüşdürülməsi, gələcək üçün
ehtiyat vəsaitlərin toplanmasıdır.
Qeyd edək ki, bir sıra ölkələrdə də analoji fondlar fəaliyyət göstərir. ARDNF yaradılarkən həmin
fondların təcrübəsinə müraciət olunmaqla yanaşı, bugünkü həlli təxirəsalınmaz problemləri nəzərə alan bir
model seçilib.
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Bu problemlər sırasında Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində yurdyuvasından didərgin salınmış insanların sosial-məişət vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ən vaciblərindən idi.
Beləliklə, fonddan ilk növbədə bu problemin həllinə vəsait yönəldildi.
2017-ci il mayın 31-də 24-cü Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz Sərgisinin açılışındakı nitqində Prezident
İlham Əliyev demişdir: "Dövlət Neft Fondunun xətti ilə ölkəmiz üçün ən önəmli layihələrin icrası nəzərdə
tutulur. Onlardan birincisi məcburi köçkünlərin problemlərinin həllidir. Son illər ərzində məhz neft fondunun
vəsaiti hesabına məcburi köçkünlər üçün 100-ə yaxın qəsəbə salınıbdır. Bu vəsait, əlbəttə, neft əməliyyatlarının
gəlirlərindən formalaşır və bu gün biz özümüzü dünyada müasir, dinamik inkişaf edən ölkə kimi təsdiq edə
bilmişik”.
İndi bu qəsəbələrin sayı 100-dən artıqdır. 10 ildən çoxdur çadır şəhərcikləri ləğv olunub. Təkcə keçən il 6
min köçkün ailəsinə mənzillər təqdim edilib.
Heydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) əsas ixrac neft kəməri layihəsində Azərbaycanın iştirak
payını da neft fondu maliyyələşdirdi. 2005-ci ilin mayında Bakı yaxınlığındakı Səngəçal terminalında ilk
yükünü qəbul edən BTC 2006-cı ilin iyulunda tam bir sistem kimi işə düşdü. Həmin vaxtdan fasiləsiz və
təhlükəsiz işləyən kəmərin özü bu gün artıq təkcə Azərbaycana deyil, bütün regiona xeyir-bərəkət gətirir.
Hazırda BTC ilə "Azəri-Çıraq-Günəşli” nefti və "Şahdəniz” kondensatı ilə yanaşı müəyyən həcmdə
Türkmənistan, Qazaxıstan və Rusiya nefti də nəql olunur. Beləliklə, Azərbaycanın tranzit sahəsində etibarlı
tərəfdaş kimi nüfuzu artır.
ARDNF-nin maliyyələşdirdiyi hər layihə sıradan bir layihə deyil. Onlar iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə,
növbəti layihələrin gerçəkləşməsinə, sosial infrastrukturun genişlənməsinə, bir sözlə, ölkənin davamlı inkişafına
xidmət edir. Məsələn, BTC-nin çəkilməsi ilə Azərbaycan, obrazlı desək, beynəlxalq enerji aləminə bir qapı açdı.
Sonra bu qapıdan daxil olaraq digər önəmli layihələr həyata keçirdi. "Cənub qaz dəhlizi” kimi nəhəng bir
layihənin reallaşmasının təşəbbüsçüsü və lideri kimi çıxış etdi.
Yeri gəlmişkən, neft fondundan "Cənub qaz dəhlizi”nin çəkilişinə də vəsaitlər ayrılıb. Hazırda bu dəhlizin
dörd komponentindən üçü - "Şahdəniz-2”, Azərbaycandan başlayaraq Gürcüstan-Türkiyə sərhədinə kimi uzanan
CQBK (Cənubi Qafqaz Boru Kəməri), Türkiyə ərazisindən keçən TANAP (Transanadolu Qaz Boru Kəməri)
artıq gerçəkləşib. Bir ildən çoxdur TANAP-la Türkiyəyə "Şahdəniz”qazı nəql olunur. Yunanıstan, Albaniya və
İtaliyanı birləşdirən TAP-ın (Transadriatik Qaz Boru Kəməri) çəkilişi də sona yaxınlaşır.
"Cənub qaz dəhlizi” qarşıdan gələn 100 il ərzində Azərbaycan xalqına xidmət edəcək və milli
iqtisadiyyatın inkişafında mühüm amil olacaq. Ölkəmizin regionda və Avropada nüfuzunun artmasını,
Azərbaycanla Qərb arasında münasibətlərin daha yüksək pilləyə qalxmasını şərtləndirəcək. Azərbaycanın enerji
ixrac edən və tranzit ölkə kimi əhəmiyyəti daha da artacaq. Layihədə iştirak edən bütün ölkələr, şirkətlər
mənfəət əldə edəcək. Bu layihə Azərbaycana böyük gəlirlər gətirəcək, insanların rifahının yüksəlməsinə təsir
göstərəcək. Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, "Cənub qaz dəhlizi” Azərbaycanın liderliyi ilə həyata
keçirilən, tarixi əhəmiyyətə malik, xalqımızın firavan gələcəyini təmin edən, regionda, Avropada
təhlükəsizliyin, əməkdaşlığın möhkəmlənməsinə xidmət göstərən qlobal layihədir.
Azərbaycan neftdən və qazdan gələn gəlirləri eyni zamanda nəqliyyat sektoruna yönəltdi. ARDNF-nin
vəsaitləri hesabına Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu kimi əhəmiyyətli bir layihəni maliyyələşdirdi. Bunlar
Azərbaycanı nəinki bölgədə, bütün Avrasiya məkanında nəqliyyat mərkəzinə çevirdi. Görülmüş işlər indi
ölkəmizin ərazisindən böyük həcmli yüklərin Şərqdən Qərbə, Qərbdən Şərqə daşınmasına imkan verir.
Xoşbəxt o xalqdır ki, vətəninin yeraltı və yerüstü sərvətləri onun bugünkü xoş güzəranına və daha işıqlı
sabahına xidmət edir. Azərbaycan dövləti öz əməli fəaliyyətində, həyata keçirdiyi islahatlarda bu məqsədi
rəhbər tutur. Odur ki, neft fondundan vəsait ayıraraq Oğuz-Qəbələ-Bakı kəmərini çəkib paytaxta bulaq suyu
gətirdi. Samur-Abşeron kanalının rekonstruksiyası nəticəsində tarlalara, əkin sahələrinə bərəkət bəxş etdi, digər
çoxsaylı sosial və infrastruktur layihələrini həyata keçirdi.
Neft fondunun vəsaiti xaricdə təhsil alan neçə-neçə azərbaycanlı gəncə dəstək verdi. Bu proses yenə də
davam edir. Beləcə, neft gəlirləri təhsilin, səhiyyənin, mədəniyyətin və digər sahələrin inkişafına da yardım
göstərir. Xalqın güzəranı ildən-ilə daha da yaxşılaşır. Ölkədə yoxsulluğun səviyyəsi 50 faizdən 5,4 faizə, işsizlik
5 faizə enib. Bu göstəriciyə dünyanın bir çox, o cümlədən inkişaf etmiş ölkələri qibtə edə bilər. Bir sözlə,
Azərbaycan dövləti neft kapitalını insan kapitalına çevirib!
Təsadüfi deyil ki, ölkəmizin sosial-iqtisadi sahədə qazandığı nailiyyətlər nüfuzlu beynəlxalq maliyyə
qurumları tərəfindən dönə-dönə etiraf olunur. Bunu Azərbaycanın adının həmin qurumların reytinq
cədvəllərində ildən-ilə daha irəliyə çəkilməsi də təsdiqləyir.
2017-ci il noyabrın 8-də Azərbaycanda 2 milyard ton neft hasil olunması münasibətilə keçirilən təntənəli
mərasimdə Prezident İlham Əliyev demişdir: "Əsrin kontraktı”nın nəticələri, sadəcə olaraq, neft fonduna gələn
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gəlirlərlə ölçülmür. Bunun çox geniş və çox böyük təsiri olub və bu gün də var. Biz qara qızılı insan kapitalına
çevirə bildik. Biz neft gəlirlərimizdən çox səmərəli şəkildə istifadə etdik və bu gün dünya miqyasında bu,
xüsusilə qeyd edilir. Bir çox ölkələrin zəngin neft yataqları var, ancaq o ölkələr səfalət içindədir, yoxsulluq
şəraitində yaşayırlar. O ölkələrdə sabitlik pozulur, neft o ölkələrə fəlakət gətirir. Azərbaycanda isə neft rifah,
inkişaf, sabitlik, güc gətirir. Bu gün Azərbaycanın müstəqil ölkə kimi yaşamasında, iqtisadi potensialımızın
formalaşmasında neft-qaz amili çox böyük rol oynayır”.
Bütün bu işlərin uğurlu həlli ulu öndər Heydər Əliyevin qurub-yaratdığı və Prezident İlham Əliyevin
gündən-günə inkişaf etdirdiyi müstəqil Azərbaycanın Dövlət Neft Fondundan qaynaqlanır.
...Bakının müasir göydələnləri arasında özünəməxsus görkəmi ilə seçilən bir bina da var. İnşaat aləmində
"BREEAM Assessment” adlanan qiymətləndirmə dərəcələrinin tələblərinə uyğun olaraq tikilmiş, yaşıllıq və
geniş infrastrukturla əhatə edilmiş bir bina. Bu, ARDNF-nin binasıdır. İnteryeri Azərbaycanın Bakı, Şirvan,
Təbriz, Gəncə, Naxçıvan, Qarabağ, Quba, İrəvan və Qazax, bir sözlə, 9 xalçaçılıq məktəbinin elementlərini
özündə cəmləşdirən dizayn əsasında qurulub.
Bu görkəm, bu tərtibat sanki bir daha xatırladır: Azərbaycan xalqının bütün sərvətləri özünə məxsusdur.
İstər maddi, istərsə də qeyri-maddi sərvətləri. Biz bu sərvətlərdən düzgün bəhrələnir, onları qoruya-qoruya,
artıra-artıra daha böyük və işıqlı gələcəyə doğru gedirik.
Azərbaycan.-2019.-8 iyun.-№123.-S.4.
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Dövlət Neft Fondu Azərbaycanın bugünkü və gələcək nəsilləri arasında etibarlı körpü
yaradır
Mübariz Abdullayev
Dünyada karbohidrogen ehtiyatları ilə zəngin olan ölkələrin sayı kifayət qədər çoxdur. Lakin təhlillər
apardıqda aydın olur ki, böyük neft və qaz ehtiyatları heç də bütün hallarda ölkələrə, xalqlara xoşbəxtlik
gətirməyib, hətta ayrı-ayrı dövlətlərin timsalında biz görürük ki, bəhs olunan sərvətlər, necə deyərlər, onların
başının bəlasına çevrilib. Saysız-hesabsız “qara qızıl” yataqlarının fonunda həmin dövlətlərin iqtisadiyyatlarının
çökməsinin, sakinlərinin səfalət içində yaşamalarının hansısa bir izahı məntiqi qarşılana bilməz. Burada əlbəttə
ki, bir sıra mənfi amillərin rolunu vurğulaya bilərik. Əsas məqamlardan biri isə enerji ehtiyatlarının satışından
qazanılan gəlirlərin idarə edilməsində yol verilən nöqsanlardır.
Azərbaycanın nümunəsi isə tamam fərqli rakursdan diqqəti çəkir. Bu gün respublikamız özünü
beynəlxalq birliyə milli maraqları qətiyyətlə qoruyan güclü dövlət kimi təqdim edir ki, bunun da təməlində
dayanan fundamental amillər sırasında ölkəyə gələn neft gəlirlərinin şəffaflıq təmin olunmaqla ən prioritet
istiqamətlərə yönəldilməsinin önəmini xüsusi vurğulamaq lazımdır.
ARDNF hansı zərurətdən yarandı?
Tarix boyu insanlarda belə bir qənaət formalaşıb ki, pulun necə xərclənməsi çox pul qazanmaqdan heç də
az önəmli məsələ deyil. Bu inanc, əslində, özündə böyük həyat dərsini ehtiva edir. Milyonçuların dilənçi
aqibətinə dair çoxlu faktlar sadalamaq mümkündür. Kiçik yığımlarla həyatını dəyişərək milyonçuya
çevrilənlərin də sayı az deyil. Deməli, əsas məsələ pulu necə qazanmaqda yox, onu necə xərcləməkdədir. “Bu il
20 illiyini qeyd edən Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu (ARDNF) hansı zərurətdən yarandı” sualına
da məhz bu məntiqdən çıxış edərək cavab verməyə çalışacağıq.
Bu gün hər kəs təsdiqləyə bilər ki, müstəqil Azərbaycanın davamlı dinamik inkişafının təmin
olunmasında Ümummilli Lider Heydər Əliyevin böyük uzaqgörənliklə işləyib hazırladığı yeni neft
strategiyasının uğurla reallaşdırılması xüsusi rola malikidir. 1994-cü il sentyabrın 20-də yeni neft strategiyasının
reallaşdırılmasında çox mühüm bir addım atıldı - Ulu Öndər Heydər Əliyevin səyləri sayəsində Bakıda altı
dövləti təmsil edən 11 transmilli neft şirkətinin iştirakı ilə Xəzərin Azərbaycan sektorundakı “Azəri”, “Çıraq”,
“Günəşli” yataqlarının işlənməsinə dair “Əsrin müqaviləsi” imzalandı. Azərbaycanın bu gün beynəlxalq
miqyasda uğurlu model kimi qəbul edilən davamlı inkişaf strategiyasının əsası da məhz “Əsrin müqaviləsi” ilə
qoyulub.
“Əsrin müqaviləsi”nin işə düşməsi ilə yeni neft strategiyasında qarşıya qoyulan prioritet hədəflərdən
birinə nail olunmuşdu. Ölkəyə gələn neft gəlirlərinin getdikcə artması fonunda isə başqa bir aktual çağırış
gündəmə gəlmişdi: Neft gəlirlərini harada toplamalı və necə xərcləməli? Müdrik siyasətçi Heydər Əliyevin
yanaşması o dövrdə meydana çıxan yeni çağırışa ən yaxşı cavab oldu. Ümummilli Lider vurğulayırdı ki, neft Azərbaycanın ən böyük sərvəti olub, xalqa, özü də təkcə indiki nəslə deyil, həm də gələcək nəsillərə mənsubdur.
Elə yeni neft strategiyasının reallaşdırılmasının növbəti mərhələsi kimi Dövlət Neft Fondunun yaradılmasında
da məhz bugünkü və gələcək nəsillər arasında ədalətli resurs bölgüsü prinsipi əsas götürüldü. Beləliklə,
Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin 29 dekabr 1999-cu il tarixli 240 nömrəli Fərmanı ilə Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft Fondu təsis edildi. Neft Fondu əməli fəaliyyətə 2001-ci ilin iyul ayında Fondun
vəsaitlərinin yerləşdirilməsi qaydalarının Prezident Fərmanı ilə təsdiq edilməsindən sonra başladı.
Dövlət Neft Fondu öz fəaliyyətində dünyadakı qabaqcıl təcrübədən bəhrələnir
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun fəaliyyəti barədə geniş söhbət açmazdan əvvəl bu
sahədə dünya təcrübəsinə qısa nəzər salmaq istərdik. Müasir dövrdə özünün müsbət təcrübəsi ilə beynəlxalq
miqyasda məşhur olan bir neçə suveren fondun adını çəkmək mümkündür. Neft-qaz gəlirlərinin toplanması və
post-neft dövründə də ölkə əhalisinin yüksək həyat səviyyəsinin təmin edilməsi məqsədilə yaradılan Norveç
Dövlət Pensiya Fondu hazırda dünyanın ən nəhəng maliyyə qurumlarından biri hesab olunur. Hazırda fond bir
milyard dollardan artıq dəyərə malik aktivləri ilə dünya lideri sayılır.
Dünyanın 10 top suveren fondları sırasında həmçinin Səudiyyə Ərəbistanının Suveren Fondu (indiki
formada 2008-ci ildə təşkil olunub), Qətərin Suveren Fondu (2005-ci il), Abu-Dabinin Suveren Fondu (1976-cı
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il) və digərləri yer alır. Bəhs olunan suveren fondlar milli gəlirlərin toplanmasında və səmərəli idarə
olunmasında zəngin təcrübə qazanıblar.
ARDNF də öz fəaliyyətində dünyada mövcud olan suveren fondların müsbət təcrübəsindən bəhrələnir.
Neft gəlirlərinin toplandığı fondun ölkənin cari və perspektiv maraqlarının uzlaşdırılması ilə yaradılması
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin uzaqgörənliyini və milli təəssübkeşliyini ifadə edirdi. Bu gün ARDNF-in
peşəkar kollektivi Prezident İlham Əliyevin davamlı diqqət və qayğısı sayəsində quruma həvalə olunan
missiyanı böyük uğurla həyata keçirir. Mütəxəssislərin də bildirdikləri kimi, Dövlət Neft Fondu Azərbaycanın
bugünkü və gələcək nəsilləri arasında etibarlı körpü yaradır.
Azərbaycan xalqı yalnız müstəqillik dövründə özünün zəngin təbii sərvətlərinin əsl sahibinə çevrildi
Azərbaycan tarixən zəngin neft-qaz ehtiyatlarına malik diyar kimi tanınıb. Ancaq onilliklər ərzində
respublikamızın ərazisində həm dənizdə, həm də quruda böyük həcmlərdə neft hasil edilməsinə baxmayaraq,
bunun xalqımıza faydası çox az olub. Birmənalı şəkildə vurğulaya bilərik ki, Azərbaycan xalqı yalnız
müstəqillik illərində özünün zəngin təbii sərvətlərinin əsl sahibinə çevrildi. Neft Fondunun yaradılması və onun
uğurlu fəaliyyəti deyilənlərə bariz nümunədir. Bu gün Neft Fondunun vəsaitləri qanunvericilikdə nəzərdə
tutulan müxtəlif mənbələrdən formalaşır. Vəsaitlərin xərc istiqamətləri isə ölkəmizin prioritetləri nəzərə
alınmaqla müəyyənləşdirilir. Neft Fondunun yaradılmasının önəminə diqqət çəkən Prezident İlham Əliyev
vurğulayıb: “Dövlət Neft Fondunun yaradılması da tarixi hadisə idi. Çünki bu Fond vasitəsilə həm büdcəmizə
dəstək göstərilir, həm sosial məsələlərin həlli təşkil edilir, ölkəmiz üçün strateji əhəmiyyətli layihələr icra edilir
və ilk növbədə, məcburi köçkünlərin problemləri həll olunur”.
ARDNF-dən verilən məlumatda bildirilir ki, 2019-cu ilin 31 mart tarixinə Fondun aktivləri 2019-cu ilin
əvvəlinə (38 515,2 milyon ABŞ dolları) nisbətən 4,56% artaraq 40 273,3 milyon ABŞ dollarına bərabər olub.
Beləliklə, 20 illiyini qeyd edən Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitlərinin həcmi ARDNF-in
tarixində ilk dəfə olaraq 40 milyard ABŞ dollarını keçib. O cümlədən 2019-cu ilin birinci rübü ərzində ARDNFin neft və qaz sazişlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı gəlirləri 4 605,0 milyon manat təşkil edib. Ötən rüb
ərzində Fondun vəsaitinin idarə olunmasından əldə edilən gəlirlər 1 355,7 milyon manat olub. ARDNF-in
aktivlərinin artımı Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkədə həyata keçirilən mühüm sosial-iqtisadi
islahatların nəticəsində dayanıqlı uzunmüddətli iqtisadi artıma hədəflənmiş siyasətin daha bir nümunəsidir.
Dövlət Neft Fondunun maliyyələşdirdiyi layihələr Azərbaycanın bugünkü müsbət reallıqlarının
formalaşmasında mühüm rol oynayır
Son 16 ildə Azərbaycan dünyaya nümunəvi inkişaf modeli təqdim edib. Mütəxəssislərin qənaəti belədir
ki, Dövlət Neft Fondunun indiyədək maliyyələşdirdiyi layihələr respublikamızın bugünkü müsbət reallıqlarının
formalaşmasında mühüm rol oynayır. Məlumdur ki, bəhs olunan dövrdə Azərbaycan Prezident İlham Əliyevin
siyasi iradəsi sayəsində reallaşdırılan çoxsaylı layihələr hesabına infrastruktur təminatı baxımından dünyanın
qabaqcıl ölkələri sırasına daxil olub. Heç şübhəsiz ki, Neft Fondundan ayrılan vəsaitlər hesabına yaradılan
iqtisadi və sosial təyinatlı güclü infrastruktur olmadan ölkənin bugünkü dinamik inkişafını təsəvvür etmək belə
mümkün deyil. Ümumiyyətlə, fondun yönəltdiyi vəsaitlər hesabına reallaşdırılan layihələrin əhatə dairəsi
kifayət qədər genişdir. Dövlət Neft Fondu indiyədək Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas İxrac Boru Kəməri layihəsində
Azərbaycan Respublikasının iştirak payının, “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə
təhsili üzrə Dövlət Proqramı”nın, Türkiyə Respublikasında “Star” neft emalı kompleksinin tikintisi layihəsində
Azərbaycan Respublikasının iştirak payının, “Cənub Qaz Dəhlizi” QSC-nin nizamnamə kapitalında dövlətin
iştirak payının, Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulmasının, Dövlət İnvestisiya Şirkətinin
nizamnamə kapitalının, “Oğuz-Qəbələ zonasından Bakı şəhərinə su kəmərinin çəkilməsi”, “Bakı-Tbilisi-Qars
yeni dəmir yolu” və digər belə böyükmiqyaslı layihələrin maliyyələşdirilməsini həyata keçirib. Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Fondu 2001-ci ildən başlayaraq Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi nəticəsində öz doğma yurdlarından didərgin düşmüş qaçqın və məcburi köçkün ailələrinin
məskunlaşdırılması və sosial-məişət vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün tədbirlərin həyata keçirilməsinə vəsait
ayırır. İndiyədək bəhs olunan layihə üzrə tədbirlərin maliyyələşdirilməsi üçün Fonddan ümumilikdə 2,322.4
milyon manat, o cümlədən 2019-cu ilin 1-ci rübündə 19.7 milyon manat vəsait ayrılıb.
Dövlət Neft Fondu həmçinin fəal investisiya siyasəti həyata keçirir. Fondun investisiya portfelinin
müxtəlif aktivlər üzrə bölgüsündə 76,5 faizlə istiqrazlar və pul bazarı alətləri ön mövqedə dayanır. Sonrakı
yerləri 12, 8 faizlə səhmlər, 5,3 faizlə daşınmaz əmlak və 5,4 faizlə qızıl tutur.
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Şəffaflıq Dövlət Neft Fondunun fəaliyyətindən qırmızı xətt kimi keçir
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun öz fəaliyyətində ciddi önəm verdiyi məsələlərdən biri
şəffaflıqla bağlıdır. Deyə bilərik ki, şəffaflıq Dövlət Neft Fondunun fəaliyyətindən qırmızı xətt kimi keçir.
ARDNF-in hesabat sistemində şəffaflığın təmin edilməsi ilk növbədə Fondun maliyyə fəaliyyəti haqqında
hesabatının müstəqil beynəlxalq auditor tərəfindən yoxlanılması ilə həyata keçirilir. Fond gəlir və xərcləri
haqqında rüblük məlumatları, fəaliyyəti barədə illik hesabatları mətbuatda və qurumun internet səhifəsində
mütəmadi olaraq dərc etdirir.
Onu da vurğulamaq yerinə düşər ki, ARDNF dünyanın 25-dən çox iri fondunun təmsil olunduğu Suveren
Fondların Beynəlxalq Forumunun (SFBF) fəal üzvüdür. Bundan başqa, Dövlət Neft Fondu Mineral Ehtiyatların
Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye Sahələrində Şəffaflıq Təşəbbüsünün (MHŞT) Azərbaycanda tətbiqi prosesində
fəal iştirak edir. 2007-ci ilin mayında Neft Fondu MHŞT-nin tətbiqinə görə “BMT-nin Dövlət Qulluğu
Mükafatı” ilə təltif edilib.
“ARDNF-in yaradılmasının 20-ci ildönümü münasibətilə
“Suveren fondların inkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadiyyatında rolu:
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun timsalında” mövzusunda keçirdiyi
müsabiqəyə təqdim olunur”
Yeni Azərbaycan. - 2019.- 20 iyun. - № 109. - S. 7.
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Şəffaflıq ARDNF-nin fəaliyyətinin əsas prinsiplərindən biridir
Cavid Əkbərov
Müasir dövrdə təbii sərvətlərlə, xüsusilə karbohidrogen ehtiyatları ilə zəngin olan, sivil, demokratik
inkişaf yolunu tutmuş dövlətlərdə bu sərvətlərdən əldə edilən gəlirlər bugünkü və gələcək nəsillərin daha
firavan həyat şəraitini təmin etmək üçün yaradılmış suveren fondlar tərəfindən idarə olunur.
Mütəxəssislərin qənaətinə görə, suveren fondlar dövlət tərəfindən ölkə sərvətlərinin yığılması və səmərəli
idarə edilməsi məqsədilə yaradılmış xüsusi məqsədli investisiya fondlarıdır.
Vətənimiz Azərbaycan dünyanın təbii sərvətlərlə, xüsusilə neft və qaz ehtiyatları ilə zəngin ölkələri
sırasında öncül yerlərdən birini tutur. Mövcudluğunun böyük bir hissəsini müxtəlif imperiyaların, o cümlədən
XIX əsrin əvvəllərindən XX yüzilliyin sonunadək tariximizin ən şanlı səhifələrindən biri olan 1918-1920-ci illər
istisna edilməklə əvvəlcə çar, sonra isə bolşevik Rusiyasının boyunduruğu altında yaşamağa məhkum olunan
Azərbaycan təbii sərvətlərinin sahibi olmadığına görə ötən əsrin 90-cı illərinin başlanğıcında dövlət
müstəqilliyini yenidən bərpa etdikdən sonra ciddi iqtisadi, siyasi və hərbi problemlərlə üz-üzə qalmışdı.
Bugünkü və gələcək nəsillərin rifahı naminə inqilabi addım
Yalnız 1993-cü ilin iyununda ulu öndər Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə yenidən hakimiyyətə
gəlməsi Azərbaycanı bir dövlət kimi məhv olmaq təhlükəsindən xilas etdi. Ulu Öndər dövlət idarəetmə
sükanının arxasına keçdikdən dərhal sonra onun bilavasitə rəhbərliyi ilə ilkin təxirəsalınmaz vəzifə olaraq
ölkənin təbii sərvətlərindən səmərəli istifadəni təmin etmək və iqtisadiyyatı canlandırmaq məqsədilə yeni milli
neft strategiyasının hazırlanmasına başlandı. Müəllifi Ümummilli Lider olan bu strategiyanın əsas məqsədi
ölkənin neft və qaz ehtiyatlarından Azərbaycan xalqının indiki və gələcək nəsillərinin rifahı naminə səmərəli
istifadəsini təmin etmək idi. Azərbaycanın milli neft strategiyasının əsasını xarici sərmayənin və təcrübənin cəlb
olunması, çoxvariantlı ixrac sisteminin yaradılması, ölkənin zəngin karbohidrogen ehtiyatlarının
mənimsənilməsindən əldə olunan gəlirlərin effektiv, şəffaf idarə edilməsi və istifadə olunması təşkil edirdi.
Məhz yeni milli neft strategiyasında nəzərdə tutulmuş əsas hədəflərə çatmaq məqsədilə ulu öndər Heydər
Əliyevin 29 dekabr 1999-cu il tarixli müvafiq Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun
(ARDNF) təsis olunması vaxtında və uzaqgörənliklə atılmış inqilabi addım idi.
Ümumiyyətlə, ARDNF-nin mövcud olduğu 20 illik zaman kəsiyində keçdiyi yola, ölkə iqtisadiyyatının
inkişafındakı roluna qiymət vermək, bu qurumun özünəməxsus keyfiyyət və xüsusiyyətləri barədə daha aydın
təsəvvürə malik olmaq üçün ilk növbədə onun dünyada mövcud olan bu tipli digər suveren fondlarla müqayisəli
və oxşar cəhətlərinə nəzər salmaq zərurəti meydana çıxır. Vurğulayaq ki, ARDNF-nin əsas gəlir mənbəyi neft
və qazın satışından daxil olan vəsaitlərdən formalaşdığı üçün maliyyələşmə mənbəyi xammal olan suveren fond
qrupuna daxildir. Dünya miqyasında mövcud olan digər bir sıra suveren fondlar kimi, ARDNF də fəaliyyət
göstərdiyi 20 il ərzində özünün dayanıqlı büdcəsini formalaşdırıb və müxtəlif investisiya alətlərini özündə
birləşdirən investisiya portfelinə malikdir. Eyni zamanda, bu gün artıq ARDNF-i dünyada mövcud olan bu tipli
suveren fondlarla müqayisə etdikdə onun çoxməqsədli suveren fond olduğu nəzərə çarpır.
Əgər Dövlət Neft Fondu yaradılmasaydı...
Tanınmış iqtisadçı-ekspert Vüqar Bayramov mövzu ilə bağlı qəzetimizə açıqlamasında 20 il bundan əvvəl
ulu öndər Heydər Əliyevin böyük uzaqgörənliklə yaratdığı bu Fondun fəaliyyətini neftdən əldə olunan
vəsaitlərin bir hesabda toplanması, cəmiyyətin üzvləri arasında ədalətlə bölünməsi və gələcək nəsillər üçün
qorunub saxlanması baxımından yüksək qiymətləndirdiyini söylədi: “Eyni zamanda, Dövlət Neft Fondunun
yaradılması Azərbaycanda neft pullarından İstifadədə bu sahədə dünya miqyasında ən mütərəqqi təcrübə hesab
edilən Norveç modelinin tətbiqi baxımından da son dərəcə əhəmiyyətli addım idi və bu gün biz onun bəhrələrini
görürük. Bilirsiniz ki, bizdən xeyli əvvəl təsis olunmuş Norveç Neft Fondu yarandığı andan etibarən neft
vəsaitlərinin sterilizasiyasına nail olmağı qarşısına əsas məqsəd qoyub. Təqdirəlayiq haldır ki, ARDNF da
mövcud olduğu 20 il ərzində praktiki olaraq vəsaitlərin müəyyən hissəsinin sterilizasiyasını həyata keçirməyə
müvəffəq olub”.
Vüqar Bayramovun qənaətinə görə, ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən ARDNF-nin yaradılması ilə bağlı
siyasi iradə nümayiş etdirilməsi neft satışından əldə edilən vəsaitlərin büdcədənkənar hesaba yığılması,
xərcləmələrin optimallaşdırılması baxımından çox müdrik bir qərar idi: “Məhz bu müdrik qərar praktiki olaraq
suveren fondların fəaliyyət prinsipinə uyğun olaraq Azərbaycanda neft gəlirlərinin xərclənməsinə məsul olan bir
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fondun formalaşmasına imkan verdi. Təbii ki, həmin ərəfədə ARDNF-nin yaradılması vəsaitlərin sterilizasiyası
ilə yanaşı, eyni zamanda, neft pullarının büdcə xərcləri arasında itməməsi baxımından da vacib idi. Əgər Dövlət
Neft Fondu yaradılmasaydı, o zaman vəsait birbaşa büdcəyə ödənilməli idi və təbii ki, bu pullar həmin maliyyə
ilində də xərclənib qurtarardı. ARDNF-nin yaradılması vəsaitlərin hər hansı bir maliyyə ilində xərclənməsinin
qarşısının alınmasına, eyni zamanda, inklüziv olaraq bu yığımın bir qisminin gələcək nəsillərə saxlanmasına
etibarlı təminat verdi”.
Suveren fondlar siyasətində Azərbaycan modeli
Və yaxud ARDNF-nin vəsaitləri niyə ərimədi?
Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban isə mövzunu qəzetimizə şərh edərkən Fondun
fəaliyyətinin digər vacib məqamlarına toxundu. Bildirdi ki, ARDNF institusional cəhətdən yüksək səviyyədə
formalaşmaqla beynəlxalq səviyyədə tanınan suveren fond statusunu uğurla daşıyır: “Azərbaycanın bu suveren
fondu vəsaitlərin idarə edilməsi, fəaliyyətində şəffaflığın və hesabatlılığın təmin olunması baxımından digər
dövlətlərlə öz təcrübəsini bölüşdürməyə qadir olan bir quruma çevrilib. Başqa ölkələrdəki analoji qurumlarla
müqayisədə bizim Fondun fəaliyyətində diqqəti cəlb edən əsas məqam isə budur ki, ARDNF yaradılarkən bu
suveren fondların təcrübəsinə istinad edilməklə yanaşı, yerli xüsusiyyətlər və mövcud ehtiyaclar da nəzərə
alınıb, neft gəlirlərinin gələcək nəsillər üçün toplanması ilə bərabər, bugünkü nəsillərin problemlərinin həlli
məqsədilə də istifadə edilməsini nəzərdə tutan bir model seçilib”.
Həmsöhbətimiz bildirdi ki, qonşu Xəzər hövzəsi ölkələri ilə müqayisənin timsalında onların heç birində
Azərbaycan modelində belə bir suveren Fond olmadığı halda, bu maliyyə institutu respublikamızın sonrakı
inkişaf mərhələsində böyük rol oynadı: “Qonşu ölkələrdə neft-qaz resurslarının hasilatından gələn mənfəət ya
birbaşa büdcəyə daxil olurdu, ya xüsusi yerli bankda, yaxud da Maliyyə Nazirliyinin hesablarında saxlanılırdı.
Ancaq ayrıca bir suveren fond şəklində Azərbaycanda yaradılmış bu maliyyə institutu onun həm şəffaflığında,
həm də bu vəsaitlərin daha rasional idarə edilməsində özünün dolğunluğunu təcrübədə təsdiqlədi. Lakin bunu
bir sıra beynəlxalq maliyyə institutları uzun müddət təqdir etmirdilər. Onlar sübut etməyə çalışırdılar ki, neftdən
gələn gəlirlərin neft-qaz layihələrinə yönəldilməsi məqsədəuyğun deyil və bu, lazımi effekti verməyəcək. Biz
belə bir problemlə Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin maliyyələşdirilməsi zamanı qarşılaşdıq. Ancaq bir
beşillikdən sonra gördük ki, oraya yatırılan investisiyalar özünü tam doğrultdu və Azərbaycan bundan böyük
xeyir götürdü. Sonrakı mərhələlərdə Azərbaycanın Dövlət Neft Fondundan istər enerji sahəsində infrastruktur
layihələrinin, yəni “Şahdəniz” yatağında respublikamızın dövlət payının, istərsə də Cənub Qaz Dəhlizinin
maliyyələşdirilməsi ölkəmizin milli maraqlarının, onun regiondakı nüfuzunun artması, sonrakı mərhələdə əldə
olunacaq gəlirlər və ondan gələcək nəsillərinə çatacaq töhfə Azərbaycan hökumətinin 20 il əvvəl atdığı düzgün
addımın nəticəsidir.
Məhz ARDNF-nin bir maliyyə institutu olaraq iki dəfə qlobal böhran dövründə - 2008-ci ilin sonunda və
2015-ci ildə yaşanan hadisələrdə, yəni neftin qiymətinin kəskin ucuzlaşması zamanı ölkəmizin daxilində
iqtisadiyyatın stabilləşməsində müstəsna rolunu müşahidə etdik. Bu iki hadisə Azərbaycanın suveren fondunun
iqtisadiyyatdakı təhlükəsizlik yastığı kimi böyük əhəmiyyət daşıdığının göstəricisidir. Artıq bu gün ARDNF-nin
yaradılmasının 20-ci ilində onun aktivlərinin 40 milyard dolları keçməsi bir daha bunu sübut etdi. Halbuki
2015-ci ilin böhranı zamanı bir sıra ekspertlər iddia edirdilər ki, ARDNF-nin vəsaitləri 2020-ci ilə çatmayacaq,
əriyib gedəcək. Onlar bu iddianı başqa ölkələrdə yaşanan analoji duruma əsaslanaraq irəli sürürdülər. İndi isə
ARDNF-nin 40 milyarddan çox aktivlərinin olduğunu açıqlayanda xatırlatmaq lazım gəlir ki, yeni neft
strategiyasının timsalında əsasını ulu öndər Heydər Əliyevin qoyduğu və bu gün cənab Prezident İlham
Əliyevin zamanın çağırışlarına uyğun olaraq uğurla davam etdirdiyi uzaqgörən siyasət Azərbaycanın gələcəyi
üçün çox vacib bir amilə çevrilib”.
Dünyanın 100 ən nüfuzlu investoru siyahısında ilk onluqda
İlham Şaban diqqətə çatdırdı ki, yaradıldığı gündən şəffaflıq ARDNF-nin fəaliyyətinin əsas
prinsiplərindən birini təşkil edir: “Məhz bunun sayəsində ARDNF institusional cəhətdən və şəffaflığın təmin
edilməsi baxımından müasir standartlara cavab verən dünya səviyyəli maliyyə təşkilatına çevrilib və
Azərbaycanın beynəlxalq arenada nüfuzunun artmasına xidmət edən bir çox nailiyyətlərə imza atıb. Təsadüfi
deyil ki, ARDNF 2018-ci ildə dünyanın 100 ən nüfuzlu investoru siyahısında ilk onluqda yer alıb. Təbii ki, bu,
çox yüksək göstəricidir. Bu, onu göstərir ki, sözügedən Fond son dərəcə düşünülmüş siyasət yeridir”.
Müsahibimizin sözlərinə görə, bu gün Azərbaycanın suveren fondu dünya miqyasında stabil, qorunan,
yüksək sığortalanma mənbəyinə malik qurum kimi tanınır: “Bunu ARDNF-nin 2014-cü il hadisələrindən
alnıaçıq, üzüağ çıxması bir daha sübut edir. Məhz 2014-cü ildə neftin qiymətlərinin kəskin şəkildə aşağı
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düşməsindən sonra dünya iqtisadiyyatında meydana çıxan kataklizmlər fonunda, əsasən də iqtisadiyyatı neftdən
asılı olan ölkələrdə yaranmış böhranlı vəziyyətlə bağlı suveren fondların boşalması müşahidə olundu. Hətta o
zaman Azərbaycanla bağlı belə proqnozlar səsləndirilirdi ki, guya Dövlət Neft Fondu ziyana düşəcək. Ancaq
nəticə belə oldu ki, ARDNF nəinki öz vəsaitlərini qoruyub saxladı, hətta aktivlərinin artırılmasına belə nail
oldu. Hazırda ARDNF-nin aktivlərinin 40 milyard dolları ötüb keçməsi Fondun öz siyasətini düzgün qurmasının
məntiqi nəticəsidir”.
Yazı ARDNF-nin yaradılmasının 20-ci ildönümü münasibətilə “Suveren fondların inkişaf etməkdə
olan ölkələrin iqtisadiyyatında rolu: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun timsalında”
mövzusunda keçirdiyi müsabiqəyə təqdim olunur.
İki sahil. – 2019. – 21 iyun. - № 110. – S. 14.
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Azərbaycanın strateji maraqlarına xidmət edən nüfuzlu fond
Paşa Əmircanov
Neft Azərbaycanın ən böyük sərvəti olub, xalqa, özü də təkcə indiki nəslə deyil, həm də gələcək
nəsillərə mənsubdur.
Heydər Əliyev
Ümummilli lider
Azərbaycanda iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi nəticəsində maliyyə imkanlarının genişlənməsi
sosial sahədə dövlət siyasətinin daha uğurla reallaşdırılmasını təmin edir. Hazırda sözügedən istiqamətdə
islahatların ardıcıl şəkildə həyata keçirilməsi prosesində, bu, daha aydın müşahidə olunur.
Xatırladaq ki, cari ilin ilk üç ayında respublikada 3 milyon vətəndaşın rifahına birbaşa müsbət təsir
göstərən sosial xarakterli tədbirlər gerçəkləşdirilib. Dövlət başçısı islahatların əsas hədəfinin, əvvəlki
dövrlərdəki kimi, Azərbaycanı inkişaf etmiş ölkəyə çevirməkdən, mövcud nöqsanları aradan qaldırmaqdan,
vətəndaşlarda narahatlıq doğuran problemləri tamamilə gündəlikdən çıxarmaqdan, insanların rifah halını
yaxşılaşdırmaqdan və daha güclü, daha qüdrətli dövlət qurmaqdan ibarət olduğunu vurğulayıb.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə son bir il ərzində biznes mühitinin əlverişliliyini daha da artırmaq
üçün vergi və gömrük islahatları davam etdirilib, onlayn vahid ixrac ərizəsi, “Yaşıl dəhliz”, “elektron
məhkəmə”, “elektron satınalma”, tikintidə “bir pəncərə”, biznesə başlama, elektrik enerjisinə çıxış, kreditlərə
əlçatanlıq, müqavilələrin icrası və əmlakın qeydiyyatı sahələrində qətiyyətli addımlar atılıb. Bütün bunların
sayəsində isə əhalinin maddi-rifah halının və sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində zəruri tədbirlərin
həyata keçirilməsinə əlverişli şərait yaranıb, minimum əməkhaqqı, pensiyalar, tələbələrin təqaüdləri, məcburi
köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslərin vahid aylıq müavinətləri artırılıb.
Bu il fevralın 25-də Prezident İlham Əliyevin yanında keçirilən iqtisadi və sosial məsələlərlə bağlı
müşavirədə də ölkədə aparılan iqtisadi islahatların, şəffaflıqla bağlı görülən tədbirlərin büdcə daxilolmalarının
artmasına müsbət təsiri xüsusi vurğulanıb. Elə o gün və ertəsi dövlət başçısı tərəfindən əhalinin sosial
müdafiəsinin gücləndirilməsi ilə bağlı bir sıra mühüm fərman və sərəncamlar da imzalanıb.
Yeri gəlmişkən, ölkə rəhbəri həmin müşavirədə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun
(ARDNF) gəlirlərinin artmasının, ölkənin maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşmasının sosialyönümlü tədbirlərin
həyata keçirilməsinə, əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə, maddi rifah halının yaxşılaşdırılması
istiqamətində mühüm və davamlı addımların atılmasına əlverişli imkan yaratdığını da diqqətə çatdırıb.
Dünyanın ən nüfuzlu 100 investorundan biri
Ulu öndər Heydər Əliyevin 29 dekabr 1999-cu il tarixli fərmanı ilə təsis edilmiş ARDNF ötən illər
ərzində ölkənin sosial-iqtisadi tərəqqisi naminə mühüm ümummilli layihələrin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı
səmərəli fəaliyyət göstərib. Başqa sözlə, fond neft və qaz istehsalından gələn gəlirin nəsillər arasında bərabər
bölüşdürülməsi və ehtiyat vəsaitin toplanması vəzifəsini uğurla gerçəkləşdirməklə bərabər, respublikada
makroiqtisadi sabitliyin qorunması, maliyyə-vergi intizamının təmin edilməsi, neft gəlirlərindən asılılığın
azaldılması məqsədilə qeyri-neft sektorunun dirçəldilməsi, insanların sosial şəraitinin yaxşılaşdırılması
istiqamətlərində də bir sıra mühüm təşəbbüsləri maliyyələşdirib.
ARDNF iyirmi il ərzində səmərəli işinə görə beynəlxalq səviyyədə nüfuzlu maliyyə qurumu kimi tanınıb
və hazırda dünyanın 60 ən şəffaf suveren fondları siyahısında 4-cü sırada qərarlaşıb.
Neft Fondu fəaliyyətində şəffaflığa xüsusi əhəmiyyət verdiyinə görə Şərqi Avropa və MDB ölkələrinin
dövlət təşkilatları arasında ilk olaraq 2007-ci ilin mayında “BMT-nin Dövlət Qulluğu Mükafatı” ilə təltif edilib.
Bununla bərabər, fond ötən ilin oktyabrında Suveren Fondlar İnstitutu (SWFI) tərəfindən hazırlanan dünyanın
ən nüfuzlu 100 investoru siyahısında yer alıb və dövlət vəsaitlərinin idarəsi üzrə 10-cu sırada qərarlaşıb.
Fond indiyədək “Azəri-Çıraq-Günəşli” (AÇG) layihəsindən 140,4 milyard dollar, “Şahdəniz” yatağı üzrə
qazın satışından isə 2,5 milyard dollar əldə edib. Onu da xatırladaq ki, yeni AÇG sazişinə əsasən, bu maliyyə
qurumuna 2018-2025-ci illərdə 3,6 milyard dollar ödənilməsi nəzərdə tutulub. Son 2 ildə artıq bonus məbləğinin
900 milyon dolları ARDNF-in hesabına köçürülüb.
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İqtisadi inkişafa və sosial rifaha xidmət
Fondun maliyyələşdirməsi nəticəsində 20 il ərzində bir sıra strateji əhəmiyyətli infrastruktur obyektləri
istifadəyə verilib, sosialyönümlü tədbirlərin həyata keçirilməsi, əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi
reallaşıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı mayın 29-da XXVI Beynəlxalq “Xəzər Neft və Qaz-2019” sərgi
və konfransının açılışı mərasimində deyib: “Dövlət Neft Fondunun yaradılması və Dövlət Neft Fondunun xətti
ilə ən vacib məsələlərin həlli – bu da uğurlu neft siyasətimizin nəticəsində olmuşdur. Yüzdən çox köçkün
şəhərciyi Dövlət Neft Fondunun xətti ilə inşa edilmişdir. Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi və
infrastruktur layihələrinə investisiya qoyuluşu da məhz bu layihələrlə bağlıdır…”
Fond tərəfindən maliyyələşdirilən mühüm layihələrdən biri Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) əsas ixrac boru
kəmərinin tikintisi olub. Xatırladaq ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin qətiyyəti sayəsində Azərbaycan neftini
Aralıq dənizi vasitəsilə dünya bazarlarına çıxaracaq BTC əsas neft boru kəməri ideyasının reallaşdırılması ilə
bağlı ATƏT-in 1999-cu il noyabrın 18-də İstanbulda keçirilmiş sammitində bəyannamə imzalandı. Bu,
layihənin gerçəkləşdirilməsi üçün hüquqi baza yaradılması demək idi. Bəyannamə, eyni zamanda, kəmərin
çəkilişi üçün lazımi maliyyə mənbələrinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı danışıqların başlanılmasına əlverişli
şərait yaratdı. BP şirkəti layihənin operatoru seçildi, kəmərin tikintisi, istismarı üçün isə “BTC Ko.” şirkəti təsis
edildi. SOCAR BTC layihəsində iştirak etmək məqsədilə “AzBTC Co.” törəmə şirkətini yaratdı və iştirakçı neft
şirkətlərinin konsorsiumu tərəfindən təsis olunan “BTC Company” şirkətində 25 faizlik iştirak payı əldə etdi.
Bunlarla yanaşı, “AzBTC Co.” şirkəti ilə bərabər bütün digər iştirakçılar tərəfindən layihənin dəyərinin 30
faizlik hissəsinin öz vəsaitləri hesabına, qalan 70 faizlik hissəsinin isə beynəlxalq maliyyə institutlarından, ixrac
kredit agentliklərindən və kommersiya banklarından cəlb edilən kreditlər hesabına maliyyələşdirilməsi ilə bağlı
qərar da qəbul olundu. Azərbaycan dövləti adından “AzBTC Co.” şirkətindəki payın maliyyələşdirilməsi isə
sözügedən fond tərəfindən həyata keçirildi.
ARDNF-in 2001-ci ildən etibarən Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində acınacaqlı həyat tərzi ilə
üzləşmiş qaçqın və məcburi köçkünlərimizin məskunlaşdırılması və məişət vəziyyətlərinin yaxşılaşdırılması
məqsədilə ayırdığı 2,322.4 milyon manat vəsait hesabına çoxmərtəbəli binalar, fərdi yaşayış evləri, sosialmədəni, infrastruktur və digər obyektlər tikilib. Yeri gəlmişkən, bu il ərzində məcburi köçkünlərin sosial məişət
və məskunlaşma məsələləri ilə bağlı tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə fondun büdcəsindən 200 milyon manat
vəsait ayrılması nəzərdə tutulub.
Fond Bakı şəhərinin içməli su təchizatının etibarlı olmasını təmin etmək məqsədi daşıyan “Oğuz-Qəbələ
zonasından Bakı şəhərinə su kəmərinin çəkilməsi” layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 779,6 milyon manat vəsait
ayırıb. Xatırladaq ki, adı çəkilən kəmər Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə 2010-cu il dekabrın 28-də istismara
verilib. Bundan başqa, 2006-2017-ci illərdə ARDNF-dən Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən
qurulması layihəsinin həyata keçirilməsinə 1 milyard 349,1 milyon manat vəsait yönəldilib.
Dövlət başçısının imzaladığı müvafiq sərəncama əsasən, ARDNF yaxın dövrdə tikintisinin başa
çatdırılması nəzərdə tutulan neft-qaz emalı və neft-kimya kompleksinin də maliyyələşdirilməsində iştirak edib.
Maliyyələşdirmənin 30 faizinin səhm kapitalı və 70 faizinin borc kapitalı hesabına aparılması nəzərdə tutulub.
Səhm kapitalının 90 faizi ARDNF-in vəsaiti hesabına reallaşdırılıb.
Onu da qeyd edək ki, ölkə Prezidentinin 21 fevral 2007-ci il tarixli sərəncamına uyğun olaraq, BakıTbilisi-Qars dəmir yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsi də ARDNF tərəfindən həyata keçirilib. Fond
respublikamızın nəqliyyat-tranzit potensialına mühüm töhfə verən bu mühüm obyektin tikintisinə 748,6 milyon
manat sərf edib.
Azərbaycan ölkəmizin təbii resurslarından səmərəli istifadə edərək, dünyanın enerji təhlükəsizliyinin
təminatında önəmli rol oynayır. Cənub Qaz Dəhlizinin, onun əsas seqmentlərindən olan TANAP-ın, həmçinin
“Star” neft emalı zavodunun istifadəyə verilməsi də bunun bariz ifadəsidir.
Cənub Qaz Dəhlizinin əsas ixracatçılarının Azərbaycan, Türkmənistan və İraq olması nəzərdə tutulur.
Gələcəkdə İran və Misirin də bu kəmərə qoşulacağı gözlənilir.
ARDNF indiyədək “Cənub Qaz Dəhlizi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin nizamnamə kapitalının
maliyyələşdirilməsinə 1,2 milyard dollar, korporativ qiymətli kağızlarının əldə edilməsinə isə 2,5 milyard dollar
həcmində vəsait yönəldib.
Ötən il oktyabrın 19-da Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin iştirakı ilə açılış mərasimi keçirilən
“Star” zavodunun tikintisində Azərbaycan Respublikasının iştirak payının maliyyələşdirilməsi də fond
tərəfindən reallaşdırılıb. Belə ki, adı çəkilən müəssisənin qurulmasında ölkəmizin iştirakının dəstəklənməsi
məqsədilə nizamnamə kapitalı 1 milyard 900 milyon dollar təşkil edən səhmdar cəmiyyət yaradılıb və onun
səhmlərinin 40 faizinin maliyyələşdirilməsini ARDNF həyata keçirib.
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Son vaxtlar Xəzər dənizində işləyən şirkətlər kəşfiyyat və hasilat quyularının qazılması üçün üzən
qurğuların çatışmazlığı ilə üzləşiblər. Belə qurğulara həm mövcud, həm də imzalanması planlaşdırılan Hasilatın
Pay Bölgüsü sazişləri üzrə yataqların irimiqyaslı və dərin hissələrində işlənməsinə böyük ehtiyac var. Altıncı
nəsil yarımbatan qazma qurğusunun tikintisinin aparılması da bu zərurətdən irəli gəlib. 2013-cü ildə ARDNF-in
büdcəsi hesabına maliyyələşdirilməsi qərara alınan həmin üzən qazma qurğusunun tikintisi məqsədilə 10 faiz
Dövlət Neft Şirkətinə, 90 faiz “Kaspian Drillinq Kompany limited” MMC-yə (“KDK” MMC) məxsus “Socar
Rig Assets” MMC yaradılıb. ARDNF ilə “KDK” MMC arasında 2013-cü il iyulun 5-də imzalanmış nizamnamə
paylarının alqı-satqısı müqaviləsinə əsasən, “Socar Rig Assets” MMC-nin 90 faizlik payı üzərində sahiblik
hüququ ARDNF-ə keçib.
Layihə büdcəsinin maksimum həddi 1 116,7 milyon dollar (1 005 milyon dolları – ARDNF-in payıdır)
təşkil edib. Ümumi olaraq ARDNF layihəyə 904,6 milyon dollar vəsait ayırıb və tikinti 2018-ci ilin fevral
ayında yekunlaşıb.
Yuxarıda qeyd edilən layihələrlə bərabər, fondun 2006-cı il büdcəsindən dövlət başçısının müvafiq
sərəncamları ilə yaradılan Azərbaycan İnvestisiya Şirkətinin nizamnamə kapitalının formalaşdırılmasına 90
milyon manat yönəldilib.
ARDNF-in maliyyələşdirdiyi layihələr sırasında 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici
ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı da mühüm yer tutur. Təbii ki, bir qəzet yazısında ARDNF-in iştirakı ilə
ərsəyə gəlmiş bütün layihələr haqqında danışmaq mümkün deyil. Bu barədə cildlərlə kitab yazmaq olar. Biz
fondun genişmiqyaslı fəaliyyətinin sadəcə müəyyən detalları haqqında oxuculara məlumat verməyi özümüzə
borc bildik.
Xalq qəzeti.-2019.-23 iyun.-№134.-S.6.
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Neft gəlirlərindən səmərəli və şəffaf istifadənin optimal yolu
ARDNF-in 20 illik uğurlu fəaliyyətinin timsalında
Süleyman İsmayılbəyli
Neft, eləcə də digər təbii sərvətlərin heç də bütün xalqlara xoşbəxtlik gətirmədiyi nahaq yerə
deyilməyib. Hansı ölkə malik olduğu ehtiyatlar, yeraltı və yerüstü sərvətlərdən səmərəli istifadə edib, o ölkə öz
inkişaf yoluna qədəm qoyub, tərəqqi əldə edib. Əks mövqedə dayanıb, xalqa və dövlətə məxsus olan təbii
sərvətlərin şəxsi maraqlar naminə istifadə edildiyi ölkələrdə isə bunun əksin müşahidə edilib. İnkişaf, tərəqqi
əvəzinə xaos, anarxiya hökm sürüb. Günümüzdə də bunu bir sıra ölkələrdə aydın şəkildə görə bilərik.
Müstəqil Azərbaycanın inkişafına təsir edən başlıca faktor
Tarixən Azərbaycan da zəngin yeraltı və yerüstü sərvətlərə malik dövlət olub və ölkəmizin bugünkü
inkişafının təməlində məhz bu amil dayanır desək yanılmarıq. Düzdür, 70 ildən artıq müddətdə Azərbaycan
Sovetlər İttifaqının tərkibində olduğu üçün bizim təbii sərvətlərimizdən müştərək şəkildə istifadə olunub, ona
Moskva tərəfindən nəzarət olunub. Azərbaycan malik olduğu təbii sərvətlərdən müstəqil şəkildə istifadə etmək
hüququndan məhrum edilib. Ancaq zaman keçdikcə dəyişən qlobal və regional proseslər fonunda SSRİ-nin
dağılması keçmiş ittifaq ölkələrinin suverenliyini elan etməsi ilə paralel olaraq, onlara öz təbii sərvətlərindən
müstəqil şəkildə istifadə etmək imkanı da qazandırdı. Təbii ki, Azərbaycan da artıq öz təbii sərvətlərindən, neft
və qazdan müstəqil şəkildə istifadə etməyə başlayırdı. Düzdür, bu istiqamətdə hələ Sovetlərin zamanında,
ümummilli lider Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərlik etdiyi dövrlərdə müəyyən addımlar atılırdı. Lakin
Bakıda atılan addımlar, heç də mərkəzin xoşuna getmədiyindən, zaman-zaman bu proseslərə əngəl olmağa
çalışılırdı. Ancaq Azərbaycan tarixində ikinci dəfə öz müstəqilliyini əldə etdikdən sonra situasiya tamamilə
müsbət istiqamətə doğru dəyişməyə başladı. Daha doğrusu ümummilli lider Heydər Əliyevin xalqın təkidli
tələbi ilə ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdışından sonra.
Müstəqil Azərbaycanın inkişaf etməsi, güclü və qüdrətli dövlətə çevrilməsi üçün ölkənin malik olduğu
zəngin karbohidrogen ehtiyatlarından səmərəli istifadəni vacib sayan Heydər Əliyev dövlət başçısı kimi ilk
gündən yeni neft strategiyasının işlənib hazırlanması, onun uğurla həyata keçirilməsi istiqamətində çalışırdı.
Lakin Azərbaycanın məhdud maliyyə imkanları o dövr üçün qarşıya qoyulan hədəflərin gerçəkləşməsini
mümkünsüz edirdi. Ona görə də ümummilli lider bu məsələdə milli maraqlarımızın təmin olunması müqabilində
Qərb şirkətləri ilə birgə əməkdaşlığa üstünlük verirdi. Çünki 1993-cü ilin əvvəllərində AXC-Müsavat
hakimiyyətinin bu istiqamətdə hazırladığı layihə iqtisadi və siyasi baxımdan Azərbaycanın maraqlarına cavab
vermirdi. Ona görə də Heydər Əliyev bu istiqamətdə aparılan danışıqların məcrasını dəyişməli oldu. Həmin
dövrdə cənab İlham Əliyevin ARDNŞ-in beynəlxalq əlaqələr üzrə vitse-prezidenti təyin edilməsi Qərb şirkətləri
ilə yeni layihə ətrafında aparılan danışıqların sürətlənməsi və istənilən nəticənin əldə edilməsinə imkan yaratdı.
İlham Əliyev keçirdiyi çoxsaylı görüşlər, apardığı müzakirələrlə Qərb şirkətlərində milyardlarla dollar
sərmayənin mürəkkəb geosiyasi məkanda yerləşən Azərbaycana yatırmaq qorxusunu aradan qaldırmış oldu.
Nəticə etibarilə, 1994-cü il, sentyabr ayının 20-də Bakıda dünyanın 11 transmilli neft şirkətinin iştirakı ilə
"Əsrin müqaviləsi" imzalandı. Bununla da, Azərbaycan MDB məkanında Qərbin qabaqcıl neft şirkətləri ilə
irimiqyaslı saziş imzalayan ilk dövlət olmaqla, Xəzər dənizində beynəlxalq əməkdaşlığın bünövrəsini qoydu.
Neft gəlirlərindən səmərəli idarə etmək mexanizmi
Artıq Azərbaycan tarixinin yeni bir dövrünə, inkişaf, tərəqqi mərhələsinə qədəm qoymaqda idi. İndi
qarşıda duran əsas hədəf "Əsrin müqaviləsi"ndən sonra neftdən gələn gəlirlərdən səmərəli istifadə idi. Bu
məqama diqqət çəkən ümummilli lider hər zaman bəyan edirdi ki, neft tükənən sərvətdir və bu sərvət
Azərbaycanın bütün nəsilləri arasında ədalətli şəkildə bölünməlidir. Məhz bu prinsipi əsas tutan Heydər Əliyev
1999-cu il, fevral ayının 29-da Dövlət Neft Fondunun yaradılması ilə bağlı fərman imzaladı. Dövlət Neft
Fondunun yaradılması neft sazişlərinin həyata keçirilməsi ilə əldə edilən gəlirlərin toplanması və səmərəli idarə
edilməsinə hesablanmışdı. Həmçinin, Dövlət Neft Fondunun yaradılması ilə şəffaflığın təmin olunması da ön
plana çəkilirdi. Belə ki, neft-qaz ehtiyatlarının işlənməsindən əldə edilən gəlirlərin istifadəsində israfçılığa,
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əyintilərə səbəb ola biləcək halların qarşısının alınması, eləcə də şəffaflığın tam təmin edilməsi başlıca
prioritetlərdən idi.
Dövlət Neft Fondunun fəaliyyətinin başlıca istiqamətlərinə isə ölkə iqtisadiyyatının inkişafına təkan
vermək, strateji əhəmiyyət kəsb edən enerji layihələrini, eyni zamanda mühüm sosial layihələri
maliyyələşdirmək daxil idi. Bununla yanaşı neftdən əldə edilən gəlirləri indiki və gələcək nəsillər üçün
qoruyub-saxlamaq, artırmaq da Fondun fəaliyyət istiqamətləri sırasında idi.
ARDNF-in Azərbaycanın ən ağrılı probleminin həllinə faydası
Dövlət Neft Fondundan ilk vəsaitin Azərbaycanın ən ağrılı problemi, qaçqın və məcburi köçkünlərin
mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yönəldildməsi bu qurumun qarşısına qoyduğu məqsəd və vəzifələrə
uyğun şəkildə fəaliyyət göstərdiyini təsdiqləyirdi. Beləliklə, Heydər Əliyevin fərmanı ilə Dövlət Neft
Fondundan ilk maliyyə vəsaiti qaçqın və məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına,
çadır düşərgələrinin ləğv edilməsinə yönəldildi və 2001-ci ildən etibarən Fond qaçqın və məcburi köçkün
ailələrinin məskunlaşdırılması və sosial-məişət vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün tədbirlərin həyata
keçirilməsinə vəsait ayırır. Bu dövr ərzində Dövlət Neft Fondunun vəsaiti hesabına Ağdam, Füzuli, Biləsuvar,
Goranboy, Sabirabad, Ağcabədi, Beyləqan, Qəbələ, Şəmkir, Ağstafa, İsmayıllı, İmişli, Göygöl, Bərdə, Oğuz,
Şəki, Gədəbəy, Saatlı, Hacıqabul, Balakən, Qazax, Zaqatala, Tərtər rayonlarında, Naxçıvan Muxtar
Respublikasında, Bakı, Gəncə, Mingəçevir, Sumqayıt, Yevlax, Şirvan şəhərlərində, Bakının Abşeron rayonu
habelə, Mehdiabad, Ramanı, Müşviqabad, Masazır, Pirşağı, Fatmayı və Ümid qəsəbələri ərazisində qaçqın və
məcburi köçkünlər üçün hündürmərtəbəli binaların, fərdi yaşayış evlərinin, sosial-mədəni, infrastruktur və digər
obyektlərin tikintisi həyata keçirilib. Son statistik məlumata görə, qeyd edilən layihə üzrə tədbirlərin
maliyyələşdirilməsi üçün Dövlət Neft Fondundan ümumilikdə 2, 322.4 milyon manat, o cümlədən cari ilin 1-ci
rübü ərzində 19.7 milyon manat vəsait ayrılıb.
Ümumilikdə ötən illər ərzində həyata keçirilən layihələr çərçivəsində 71 qəsəbə, 230 bina, 33781 fərdi
ev, 65 inzibati bina, 77 məktəb, 62 uşaq bağçası, 5 xəstəxana, 19 tibb məntəqəsi tikilib istifadəyə verilib.
ARDNF-in dəstəklədiyi çoxsaylı layihələr
Ölkənin dinamik sosial-iqtisadi inkişafına təkan verən neft strategiyası 2003-cü il, oktyabr ayından
Heydər Əliyev siyasi kursunun layiqli davamçısı-Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən inamla həyata
keçirilir. İlham Əliyevin 2003-cü il, noyabrın 24-də imzaladığı "Azərbaycan Respublikasında sosial-iqtisadi
inkişafın sürətləndirilməsi tədbirləri haqqında" fərmanı da neft gəlirlərindən yeni dövrdə düzgün və səmərəli
istifadənin təsdiqi idi. Dövlət Neft Fondundan ayrılan vəsaitin şəffaflığını qorumaq məqsədilə onun büdcə
xərcləri çərçivəsində ünvanlı istifadəsini təmin edən tədbirlərin görülməsi kimi mühüm məsələlər fərmanda
əksini tapırdı. Neft Fondunda toplanmış gəlirlərdən səmərəli istifadə olunmasına dövlət tərəfindən göstərilən
həssas münasibətin təzahürü kimi, İlham Əliyevin 27 sentyabr, 2004-cü il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Neft
və qaz gəlirlərinin istifadə olunması üzrə uzunmüddətli strategiya"nın əhəmiyyətini xüsusi vurğulamaq lazımdır.
Dövlət Neft Fondunun maliyyələşdirdiyi önəmli layihələrdən biri də Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəməri
layihəsidir. Dövlət Neft Fondu (ARDNF) tərəfindən layihənin maliyyələşdirilməsinə 2006-cı ilin əvvəlindən
başlanılıb və 2011-ci ilin sonuna qədər layihə üzrə ümumilikdə 779,6 milyon manat vəsait ayrılıb.
Bundan başqa ötən illər ərzində Dövlət Neft Fondu tərəfindən Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft
kəməri üçün 297 milyon, Azəri-Çıraq-Günəşlidə Azərbaycanın iştirak payının maliyyələşdirilməsinə 87,6,
Cənub Qaz Dəhlizi layihə üçün 1530, 3, Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsinin
maliyyələşdirilməsi üçün 1469,6, xaricdə təhsil üzrə Dövlət Proqramı üçün 212,7, Dövlət İnvestisiya Şirkətinin
nizamnamə kapitalının maliyyələşdirilməsinə 90, Bakı-Tbilis-Qars dəmir yolu xətti üçün 748, 6, "Star" neft
emali kompleksinin tikintisi üçün isə 1663,3 milyon manat vəsait ayrılıb.
Neft gəlirlərinin dolğun idarə olunması
Prezident İlham Əliyev hələ Nazirlər Kabinetinin 2006-cı ilin sosial-iqtisadi yekunlarına həsr olunmuş
iclasında neftdən əldə olunan vəsaitlərin iqtisadiyyatın digər sahələrinə, ilk növbədə, qeyri-neft sektorunun
inkişafına və insan kapitalının formalaşdırılması məqsədinə yönəldilməsini hökumət qarşısında prioritet
vəzifələr kimi müəyyənləşdirmişdi. Neft gəlirlərinin dolğun idarə olunması və iqtisadiyyatın digər vacib
sahələrinə, xüsusən də qeyri-neft sektoruna, istehsal sahibkarlığına yönəldilməsi, yeni müəssisələrin açılması
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yolu ilə işsizlik probleminin aradan qaldırılması, bir sözlə əhalinin sosial müdafiəsi tədbirlərinin gücləndirilməsi
Cənab İlham Əliyevin hökumət qarşısında müəyyənləşdirdiyi mühüm vəzifələrdəndir. Dövlət başçısının çevik
və işlək mexanizmlər üzərində gerçəkləşdirdiyi uğurlu sosial-iqtisadi inkişafın nəticəsi olaraq bu gün
Azərbaycan dünyanın sürətlə inkişaf edən ölkələrindən birinə çevrilib.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti nəticəsində 1999-cu ildə yaradılan bu il 20 illiyini
qeyd edən Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) aktivləri fondun tarixində ilk dəfə olaraq
40 milyard ABŞ dolları həcmini keçib. ARDNF-nin aktivlərinin artımı Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
ölkədə həyata keçirilən mühüm sosial-iqtisadi islahatların nəticəsində dayanaqlı uzunmüddətli iqtisadi artıma
hədəflənmiş siyasətin daha bir nümunəsidir. Bütün bunların göstəricisidir ki, 2019-cu ilin yanvar-mart ayları
ərzində ARDNF-nin büdcə gəlirləri 5 960,7 milyon manat, büdcə xərcləri isə 2 640,7 milyon manat təşkil edib.
Hesabat dövrü ərzində ARDNF-nin 2019-cu il büdcəsinin icrası çərçivəsində 2 615,0 milyon manat
vəsait dövlət büdcəsinə transfert edilib. Qaçqın və məcburi köçkün ailələrinin məskunlaşdırılması və sosialməişət vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsinə isə 19,7 milyon manat vəsait ayrılıb.
"ARDNF-nin yaradılmasının 20-ci ildönümü münasibətilə "Suveren fondların inkişaf etməkdə olan
ölkələrin iqtisadiyyatında rolu: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun timsalında" mövzusunda
keçirdiyi müsabiqəyə təqdim olunur
Olaylar. - 2019.- 2 iyul. - № 94. - S. 12.
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Azərbaycanda dayanıqlı inkişafın əsas hərəkətverici qüvvələrindən biri –
Dövlət Neft Fondu...
Çoxməqsədli suveren fond kimi özünü təsdiq etmiş ARDNF-in 20 illik aktivində nələr var...
Samirə Səfərova
Dünya dövlətlərinin müasir inkişaf mərhələsi iqtisadi müstəvidə tərəqqiyə, münasibətlərin qurulmasına
artıq tam yeni bir yanaşma tərzi sərgilənməsi ilə müşayiət edilməkdədir. İlk növbədə o baxımdan ki, indiki
dövrdə iqtisadiiyat özü konkret dövlətlərin əlində ən böyük güc vasitələrindən birinə çevrilib. Klassik deyimlə
yanaşılsa, iqtisadiyyat artıq bazis yox, üstqurum səviyyəsinə yüksəlib. Elə bundan irəli gəlir ki, indi bir sıra
dünya dövlətləri məhz iqtisadi metodlar vasitəsilə təzyiq alətlərini işə salıb istəklərinə nail olmağa çalışır.
Müasir dünya qeyd olunan xüsusda modern nümunələrlə kifayət qədər zəngindir.
Məhz belə bir şəraitdə müstəqil, seçdiyi kursa uyğun inkişaf yolunda uğurla irəliləmək istəyən ölkələr
qarşısında duran başlıca vəzifələrdən biri istənilən kənar iqtisadi təzyiqə sinə gərə bilmək, makroiqtisadi tarazlıq
mühitini qorumaqdır. Bu kateqoriyaya daxil olan ölkələr uğurlu inkişafları ilə beynəlxalq miqyasda güclü
müstəqil subyekt qismində çıxış etməyi layiqincə bacarır. Buna konkret misal qismində isə sürətli inkişafı ilə
özünəməxsus model yarada bilən Azərbaycanı göstərmək mümkündür. Birmənalı həqiqətdir ki, Azərbaycanda
mərhum prezident Heydər Əliyevin yaratmış olduğu mükəmməl inkişaf doktrinasının uğurlu tətbiqi nəticəsində
ölkə iqtisadiyyatının yüksəlişi dönməz xarakter alıb. Bu əsasda Prezident İlham Əliyevin yaratdığı yeni
makroiqtisadi platforma isə Azərbaycanın daha dinamik tərəqqisinə rəvac verib. Məsələnin bu tərəfinə nəzər
salan ekspertlərin fikri bir məqamda uzlaşır ki, bu gün ölkəmizdə makroiqtisadi sabitliyin qorunub saxlanması,
enerji, ərzaq və ekoloji təhlükəsizliyin təmin olunması, iqtisadiyyatın diversifikasiyası, bütün sahələrdə inkişaf
strategiyasının uğurla həyata keçirilməsi nəticəsində indi Azərbaycan Cənubi Qafqazın lideri olmaqla yanaşı,
həm də dünyanın ən sürətli inkişaf tempinə malik ölkələrindən biridir. Belə bir nəticənin əldə olunması isə heç
də asan olmayıb, uzaqgörən siyasətin məntiqi nəticəsi kimi qiymətləndirilə bilər.
Məhz bu siyasət ölkənin təbii sərvətlərindən məharətlə faydalanmaqla müasir iqtisadi inkişafın
əsaslarını yaradıb. Dünyanın bir çox ölkələri təbii sərvətlər baxımından Azərbaycandan xeyli zəngin olsalar da,
onlarda ölkəmizdə qeydə alınan dinamik tərəqqi müşahidə olunmur. Bu da təbii sərvətlərdən istifadənin özünün
nə dərəcədə böyük iqtisadi, siyasi peşəkarlıq tələb etdiyini aydın surətdə nümayiş etdirir. Azərbaycanda məhz
təbii sərvətləri ölkənin inkişafına yönəldən strategiya sayəsində ölkənin təbii sərvətlərindən səmərəli istifadə
mümkün oldu, bunun həyata keçirilməsi üçün ilkin mərhələdə Milli Neft Strategiyası hazırlandı. Sözügedən
strategiyanın əsas məqsədi ölkənin malik olduğu təbii sərvətlərdən, ilk növbədə isə neft və qaz ehtiyatlarından
xalqın rifahı naminə səmərəli istifadənin təmin edilməsindən ibarət idi. Fundamental əsaslara malik Milli Neft
Strategiyasının özülündə duran başlıca məqamlar Azərbaycana xarici investisyanın cəlb olunması, müasir
texnologiyanın ölkəyə gətirilməsi, şaxələndirilmiş ixrac sisteminin yaradılması idi. Bütün bunlardan sonra neft
və qaz satışından əldə edilən gəlirlərin effektiv idarə edilməsi və istifadə olunması ən başlıca məqsədlər
sırasında yer alırdı. Məhz bu hədəfə nail olmaq məqsədilə mərhum prezidentin müvafiq Fərmanı əsasında 1999cu ildə ölkənin suveren fondu olan Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) əsası qoyuldu.
Bu zaman həm ən qabaqcıl dünya təcrübəsi, həm də Azərbaycan şəraitinə uyğun reallıqlar nəzərə alındı. Ötən
iyirmi il ərzində ARDNF-in ölkə iqtisadiyyatında, makroiqtisadi stabilliyin təminatında rolu onun
yaradılmasının nə dərəcədə mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini aydın surətdə təsdiqlədi. Danılmaz həqiqətdir ki,
ARDNF yaradıldığı vaxtdan indiyə qədər olan müddətdə Azərbaycan iqtisadiyyatının məhək daşlarından birini
təşkil edir. Fəaliyyəti dövründə çoxməqsədli suveren fond kimi özünü təsdiq etməyi bacaran ARDNF bu gün də
ölkədə makroiqtisadi sabitliyin təmin edilməsində mühüm rol oynayır, eyni zamanda Azərbaycan xalqının
sərvətinin yığılmasını, səmərəli idarə edilməsini və gələcək nəsillər üçün saxlanılmasını təmin edir. Qurum,
həmçinin, ölkənin iqtisadi inkişafını təmin etmək məqsədilə müxtəlif mühüm sosial iqtisadi layihələrin
maliyyələşdirilməsini həyata keçirir. İlk mərhələdə ARDNF-in əsas gəlir mənbəyi neft və qazın satışından əldə
olunurdusa, artıq bura digər gəlir mənbələri də əlavə edilib. Qurum uzunmüddətli investor kimi müxtəlif
investisiya alətlərini özündə birləşdirən investisiya portfelinə malikdir. Ötən dövr ərzində müxtəlif
istifqamətlərdə yatırılan sərmayələr, həmçinin valyuta ehtiyatlarının uğurla idarə edilməsi artıq ARDNF-in digər
mənbələrdən də böyük həcmdə vəsait əldə etməsinə gətirib çıxarır. Elə bunun nəticəsidir ki, dünyada qlobal
maliyyə böhranının təsirlərinin hələ də səngiməməsinə baxmayaraq, Azərbaycanın valyuta ehtiyatları artır.
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Neft Fondunun icraçı direktoru Şahmar Mövsümovun bu xüsusda aşağıdakı fikirləri xüsusi diqqət cəlb
edir: “2019-cu ilin ilk rübündə ARDNF-in aktivləri Fondun tarixində ilk dəfə olaraq 40 milyard ABŞ dollarını
keçib. Belə ki, 2019-cu ilin 31 mart tarixinə Fondun aktivləri 2019-cu ilin əvvəlinə (38 515,2 milyon ABŞ
dolları) nisbətən 4,56% artaraq 40 273,3 milyon ABŞ dollarına bərabər olub. Fondun aktivlərində artım əsasən
Fondun büdcə gəlirləri, o cümlədən vəsaitlərin idarə edilməsindən əldə edilən gəlirlərin artması ilə bağlı olub.
Neft Fondunun aktivlərinin artımı ölkə Prezidenti İlham Əliyevin həyata keçirdiyi və sosial-iqtisadi islahatların
aparılması yolu ilə uzunmüddətli dayanıqlı iqtisadi artıma yönəldilmiş siyasətin tətbiqinin effektivliyini bir daha
sübut edir”. Onun sözlərinə görə, ARDNF neft və qaz satışından gəlir əldə etməklə yanaşı, uzunmüddətli
investor kimi öz investisiya portfelinə yüksək gəlirliliyə malik aktivlər daxil etməyə başlayıb. Bununla bərabər,
qurum daim qlobal bazarlarda baş verən prosesləri izləyir və eyni zamanda investisiya portfelinin
şaxələndirilməsi və qiymət dəyişkənliyi risqinin azaldılması prinsiplərini öz fəaliyyətində rəhbər tutur: “2012-ci
ildən etibarən qüvvəyə minmiş yeni investisiya siyasətinə əsasən isə ARDNF-in investisiya portfelinə daşınmaz
əmlak və digər yeni investisiya alətləri daxil edilib. Sözügedən strategiyanın həyata keçirilməsində əsas hədəf
ARDNF-in investisiya portfelinin müxtəlif maliyyə alətləri üzrə diversifikasiyası və gəlirliliyinin artırılması
olub. Daşınmaz əmlak bazarının ümumi vəziyyətinin, eyni zamanda bu sahədə son trend və yeniliklərin
araşdırılmasından sonra ARDNF-nin daşınmaz əmlak üzrə investisiya strategiyası illik əsasda yenilənir. 2019cu il üzrə daşınmaz əmlak strategiyasına əsasən Fond Şimali Amerika, Avropa, Asiya və Sakit Okean hövzəsi
regionlarında yerləşən bir sıra inkişaf etmiş ölkələrin müxtəlif tipli daşınmaz əmlak obyektlərinə birbaşa,
müştərək və yaxud daşınmaz əmlak fondları vasitəsilə investisiyaları nəzərdə tutur”.
Qeyd edək ki, daşınmaz əmlak obyektlərinə sərmayə qoyuluşu təcrübədə özünü kifayət qədər yüksək
səviyyədə doğruldub. Məsələn, 2018-ci ilin nəticələrinə əsasən, ARDNF-in investisiya portfelinin gəlirliliyinə
ən çox müsbət töhfə vermiş investisiyalar daşınmaz əmlak investisiyaları olub. 2018-ci ilin sonuna bu istiqamət
üzrə müvafiq gəlirlilik 9,9% təşkil edib ki, bu da 2017-ci ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 5,2% çoxdur.
Neft və qaz satışından, yatırılan investisyalardan, vəsaitlərin əldə olunmasından gələn gəlirlər isə Azərbaycanın
inkişafı məqsədilə uğurla istifadə olunur. Məsələn, faktdır ki, ölkədə genişmiqyaslı infrastruktur layihələrinin
reallaşmasında, eləcə də qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsinə xidmət edən digər işlərin görülməsində
ARDNF-dən büdcəyə ayrılan vəsaitlər xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Aparılan hesablamalar göstərir ki, 2001-ci
ildən cari il martın 31-dək ARDNF 100 milyard dollardan çox vəsaiti ölkənin sosial-iqtisadi tərəqqisi naminə ən
mühüm məsələlərin həllinə, strateji əhəmiyyətli infrastruktur obyektlərinin inşası və yenidən qurulması üzrə
layihələrin maliyyələşdirilməsinə yönəldilib, dövlət büdcəsinə böyük həcmdə vəsait transfert edilib. Bu dövr
ərzində ən ağır şəraitdə yaşayan qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial-məskunlaşma məsələlərinin həlli ilə bağlı
tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə ARDNF 2,32 milyard manat sərf edib. Məhz həmin vəsaitlər hesabına qaçqın
və məcburi köçkünlər üçün 100-dən çox yaşayış qəsəbəsi tikilib, onların sosial-məişət vəziyyəti yaxşılaşdırılıb.
Fondun maliyyələşdirdiyi layihələr sırasında Bakının su təchizatı ilə bağlı problemlərinin əsaslı şəkildə həllini
təmin edən Oğuz-Qəbələ zonasından paytaxta su kəmərinin çəkilməsi və Samur-Abşeron suvarma sisteminin
yenidən qurulması layihələri mühüm yer tutub. ARDNF Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə
Dövlət Proqramının maliyyələşdirilməsinə 212,7 milyon manat sərf edib ki, bununla da Azərbaycana minlərlə
ən müasir tələblərə cavab verən mütəxəssis qazandırıb. Bütün bunlar qurum tərfindən ayrılan vəsaitlərin
Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkiaşfında hansı mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini aydın surətdə nümayiş etdirir.
ARDNF-in maliyyələşdirdiyi digər layihələr isə qarşıdakı dövr ərzində Azərbaycanın sosial-iqtisadi
tərəqqisinə daha böyük töhfələr verməkdə davam edəcək. Qurumun sərmayə yatırdığı belə layihələrə misal
olaraq Bakı-Tiflis-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərini, Azərbaycan təbii qazının Avropaya nəqlini nəzərdə tutan
Cənub Qaz Dəhlizini, Türkiyədə “Star” neft emalı kompleksinin tikintisini, Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu xətti
layihəsini göstərmək olar ki, bu layihələrin ərsəyə gəlməsinin Azərbaycana uzun illər ərzində böyük dividendlər
qazandıracağı şübhə doğurmur. Ölkədə maliyyə sabitlyinin təmin edilməsində də ARDNF vacib rol oynayır.
Onun valyuta hərraclarında uğurlu əməliyyatları bu gün manatın sabitlyində heç də az rol oynamır. Bütün bu
qeyd edilənlər ARDNF-in suveren fond kimi ölkənin iqtisadi inkişafında, makroiqtisadi stabilliyin təminatında
hansı mühüm missiyalar həyata keçirdyini aydın surətdə nümayiş etdirir.
ARDNF-in yaradılmasının 20-ci ildönümü münasibətilə “Suveren fondların inkişaf etməkdə olan
ölkələrin iqtisadiyyatında rolu: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun timsalında” mövzusunda
keçirdiyi müsabiqəyə təqdim olunur.
Bakı Xəbər. - 2019.- 3 iyul. - № 115. - S. 11.
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Təbii sərvətlərdən əldə edilən gəlirlər və suveren fondların bu ehtiyatların idarə
edilməsində rolu
Aysel Oğuz
Əsarət altında sərvət
Azərbaycan torpağı dünyada ən zəngin təbii sərvətlərə malik ölkələrdən biridir. Təsadüfi deyil ki,
dünyada ilk neft quyusu 1848-ci ildə rus mühəndisi Semyonov tərəfindən məhz Azərbaycanda qazılmışdır.
Təsəvvür edin ki, ABŞ kimi nəhəng dövlət bu inqilabi yeniliyə 11 il sonra nail ola bildi.
Lakin XIX əsrin ortalarında biz şanslı olduğumuz qədər də bədbəxt sayılırdıq. Bədbəxtliyimizin səbəbi
əsarət və nadanlıq içində boğulmağımız idi. Əsarət altında qalmağa məhkum edilmişdik, amma nadanlığa biz
özümüz özümüzü məhkum etmişdik.
Neft iyinə daraşmış talançılar
1872-ci ildə Bakı 1,5 milyon pud neft verdiyi halda,1900-cü ildə bu rəqəm 661 milyon idi. Bu isə
ölkədə çıxarılan neftin 95 faizi, bütün dünyada hasil olunan neftin yarısından çox idi. Güclü fontandan vuran
neft çay kimi axıb, yaxınlıqdakı evlərə, qəsəbələrə dolurdu. Buruqlar isə neft selinin altında qalırdı. Bununla da,
milyardlarla kubmetr qaz havaya uçub, zay olurdu. Hətta, rus kimyagəri D. Mendeleyev Bakıda olarkən havaya
sovrulan qazı gələcəyin yanacağı adlandırmışdı. Lakin, bu cür vəhşicəsinə istismardan geoloqlar çox narahat
olurdular, çünki neft təbəqəsi hədər yerə gücünü, sərvətini itirib zay olur, çıxan neftin çoxu torpağa hoparaq
"ölürdü".
Neftin bütün üstünlüklərini və gələcəkdəki əhəmiyyətini yaxşı bilən imperialist dövlətlərin başçıları bu
misilsiz yanacağa yiyələnmək üçün planetin bütün guşələrində olan neft yataqlarını ələ keçirməyə can atırdılar.
Amerikalı Con Rokfellerin "Standard oil", İngiltərədən Henri Deterdinqin "Royal Dutch Shell", yəhudi
Rotşildin "Xəzər-Qara dəniz" və "Mazut", isveçli "Nobel qardaşları"nın sindikatları Bakıya iy bilib, can
atırdılar. Bu yadelli kapitalistlər neft sərvətinin gələcəyini geoloji əsaslar üzrə öyrənərək, neftçıxarma
qaydalarını pis bilən millətimizdən torpaqları ucuz alaraq, Abşeron yarımadasının tükənməz sərvətinə
həyasızcasına yiyələnirdilər.
İmperialist dövlətlərin bu talançılıq mövqeyi İkinci Dünya müharibəsində və ondan sonraki illərdə
özünü daha çox hiss etdirirdi. Bütün SSRİ-də hasil edilən neftin təxminən dörddə üçü Azərbaycan paytaxtının
payına düşürdü. Bakı nefti olmadan gözlənilməz, qəflətən başlanan müharibədə Sovet ordusunun faşist
Almaniyası kimi son dərəcə hazırlıqlı rəqiblə üz-üzə gələcəyinin nə dərəcədə çətin olacağı aydın idi. Məlumdur
ki, üçüncü Reyxin rəhbərləri Azərbaycanın neft yataqlarını ələ keçirməyə və bununla Sovet qoşunlarının
yanacaqla təmin olunmasının qarşısını almağa can atırdılar. Neft döyüş texnikasını həm quruda, həm havada,
həm də dənizdə hərəkətə gətirən əsas hərəkətverici qüvvəsi olaraq qalırdı. SSRİ-nin cənubunda Qərbi neft
rayonlarının və kömür hövzəsinin faşistlər tərəfindən işğalı ilə əlaqədar Bakı neftinin əhəmiyyəti qat-qat artırdı.
Bunu dərk edərək, cəbhəni yüksək keyfiyyətli yanacaqla fasiləsiz təmin etmək məqsədilə Bakı neftçiləri
özlərinin bütün yaradıcı enerjisini sərf edirdilər.
Bütün çətinliklərə baxmayaraq, 1941-ci ildə Bakı şəhəri artıq ölkənin neft sənayesi tarixində rekord
həcmdə - 23 milyon 541 min ton neft istehsal etmişdi. 1943-cü ildə Bakı neftçiləri cəbhəyə 5 milyon tondan çox
müxtəlif neft məhsulları, o cümlədən, 795 min ton benzinin müxtəlif növlərini, 640 min ton solyar, gəmi mazutu
və 420 min ton aviayanacaq yolladılar.
Böyük Vətən müharibəsi illərində Bakı neftayırma sənayesinin kollektivi olmazın çətinliklərə sinə
gərərək, çox böyük ixtiralara imza ataraq bütün resursları səfərbər etdilər.
Cəbhəni, xalq təsərrüfatı sahələrini neft məhsulları ilə fasiləsiz təchiz etmək üçün qəhrəmancasına
mübarizə apardılar. Lakin təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, yaşanmış bu qədər səylərə, çətinliklərə, fədakarlığa,
sovet ordusunun faşizimə qarşı qələbəsinə və o zəfərin neftimiz sayəsində əldə olunmasına baxmayaraq,
Bakımızı bir "Qəhrəman şəhər" statusu adına belə layiq görmədilər. Çünki bizim fədakarlığımız onların
marağında belə deyildi. Əslində heç bizim də marağımızda da deyildi. Bu da zənnimcə, sosialist respublikaların
birliyi adı altında, beyinlərimizə, hətta aldığımız nəfəslərimizə kimi yeridilmiş yanlış bir təfəkkür idi ki, bu da
öz növbəsində gizli talançılıq siyasətinin bir tərkib hissəsinə çevrilmişdi.
Əsarətdən qurtuluş və tərəqqi...
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1994-cü ildə "Əsrin müqaviləsi" imzalanarkən bəziləri bu uğurun gerçəkləşməsinə inanmırdı və hesab
edirdilər ki, müqavilə elə kağız üzərində qalacaq. Əslində bir çox dövlətlərə bu nəhəng layihənin reallaşması
sərf etmirdi, çünki onlar çox gözəl anlayırdılar ki, talançılar tərəfindən iqtisadi cəhətdən çökdürülmüş, sərvəti
həyasızcasına dağıdılmış bir ölkənin yenidən dirçəlməsi, sabah onlara meydan oxumaq demək idi. Digər
tərəfdən isə layihənin həyata keçirilməsi üçün təkcə iqtisadi deyil, eyni zamanda da, siyasi və coğrafi-siyasi
məsələlər öz həllini tapmalı idi. Təsəvvür edin ki, Qarabağ müharibəsindən yenicə çıxmış və hələ də müharibə
şəraitində yaşayan bir ölkə üçün bu inqilabi addımı həyata keçirmək necə çətin idi...
Bu imkanı reallığa çevirən isə ulu öndər Heydər Əliyevin ideya məhsulu olan yeni neft strategiyamız və
həmin strategiyanın reallaşdırılması üçün hazırlanmış neft diplomatiyasıdır. (Azərbaycan neftinin şöhrətinin
özünə qayıtması məhz ulu öndərin adı ilə bağlıdır. O özgələrinin caynağında olan Milli Sərvətimizi
Azərbaycana qaytardı və "Azərbaycan torpaqlarında yatan sərvət Azərbaycanındı" dedi).
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən "Azəri", "Çıraq" və "Günəşli" yataqlarının dərinlikdə
yerləşən hissəsinin kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsünə dair sazişin imzalanması həm də neft
sənayesi infrastrukturunun xeyli yaxşılaşdırılmasına imkan yaratdı. Digər tərəfdən, "Əsrin müqaviləsi" sonralar
dünyanın 19 ölkəsinin 41 neft şirkəti ilə 30-dək sazişin imzalanmasına yol açaraq, ilk növbədə, Azərbaycan
dövlətinin inkişafında və xalqımızın rifahının yüksəlməsində mühüm rol oynadı. "Əsrin müqaviləsi"
Azərbaycanın bir dövlət kimi siyasi və iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunmasına, dünya iqtisadi sisteminə
qoşulmasına və beynəlxalq aləmdə mövqeyinin möhkəmləndirilməsinə əlverişli şərait yaratdı. Biz dünyaya
sübut etdik ki, talançılar nə etsə belə biz millət olaraq lazım gələrsə, küldən də bir daha dirçələrik.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin dediyi kimi: "Əsrin müqaviləsi" məhz Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyinin əldə olunmasından irəli gəlmiş tarixi hadisədir. Biz sübut etdik ki, Azərbaycan etibarlı
tərəfdaşdır. Biz sübut etdik ki, Azərbaycana xarici sərmayənin gəlməsi və istifadə olunması üçün burada bütün
imkanlar yaradılıbdır. Biz sübut etdik ki, Azərbaycana gələn hər bir iş adamı, şirkət, vətəndaş burada azad,
sərbəst, rahat işləyə və yaşaya bilər. Biz bu müqaviləni imzaladıq və sübut etdik ki, Azərbaycan xalqının milli
mənafeləri üçün çalışırıq və ona görə də bu cür nailiyyətləri əldə etməyə qadirik".
"Əsrin müqaviləsi" ilə əsası qoyulmuş milli neft strategiyasının uğurlarının nəticəsi olaraq
Azərbaycanın regionun lider dövləti, eləcə də regional və qlobal iqtisadi layihələrin aparıcı iştirakçılarından biri
kimi tanınmasına şərait yaranmışdır.
Suveren fondların ölkə iqtisadiyyatında rolu
Neft ölkəsi dedikdə, ölkə iqtisadiyyatının əsasını təşkil edən neft gəlirləri dedikdə, təbii ki, suveren
fondların da ölkə iqtisadiyyatında rolunu və funksiyasını qeyd etməmək olmaz.
Bu gün dünyada 100-ə yaxın suveren fond mövcuddur ki, onların aktivlərinin 60%-dən çoxu resurs
fondların payına düşür. Otuzdan artıq neft hasil edən ölkələrdə belə fondlar mövcuddur. Suveren fondu bir çox
hallarda haqlı olaraq milli rifah fondu kimi də təqdim edirlər. Bu fondlar dövlətin investisiya fondu olmaqla
onların aktivləri səhmlərdən, istiqraz vərəqələrindən, əmlakdan, qiymətli metallardan və digər maliyyə
alətlərindən ibarət olur.
Təyinatına görə suveren fondlar stabilləşdirmə, yığım, investisiya və strateji inkişaf fondlarına
bölünürlər. Suveren fondlar bir qayda olaraq investisiya kompaniyaları, dövlət pensiya fondları və neft fondları
kimi qeydiyyata alınırlar.
Dünyada mövcud olan qeyri-resurs Suveren Fondların 1/4 -ə qədəri Çində fəaliyyət göstərir. Son
məlumatlara görə dünyada mövcud olan Suveren Fondların cəmi aktivləri 8 trilyon ABŞ dollarından çox təşkil
edir. Apardığımız araşdırmalar onu da göstərir ki, neft ölkələri arasında neft gəlirləri hesabına formalaşan
suveren fondlar içərisində ən yaxşı idarəçilik təcrübəsi Norveçin Neft fonduna aiddir.
Neft hasil edən ölkələrdə suveren fondlar bir qayda olaraq neftin satışından əldə olunan gəlirlər
hesabına formalaşır. Azərbaycanda bu rolu Dövlət Neft Fondu oynayır. Artan neft gəlirləri hesabına ilk növbədə
sosial siyasət sayəsində, o cümlədən aztəminatlı təbəqələrin, qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial-məişət
şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində də saysız tədbirlər həyata keçirilir və Dövlət Neft Fondundan ilk vəsait
məhz bu tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə yönəldilmişdir.
Rəsmi olaraq Suveren Fondlar Dövlət Pensiya Fondu adlandırılsa da, əslində neft gəlirlərindən
formalaşan bir fonddur. Bu fondun vəsaitlərindən istifadənin ən böyük üstünlüyü neft pullarının bilavasitə
büdcə kəsirinin bağlanmasına istifadə edilməməsidir. Büdcəyə yalnız bu pulların idarə edilməsindən əldə olunan
gəlirlərin 3-4%-i yönəldilir.
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Ölkənin artan maliyyə imkanları hesabına eyni zamanda beynəlxalq əhəmiyyətli strateji infrastruktur
layihələri uğurla həyata keçirilir ki, bu layihələr təkcə Azərbaycanın deyil, bütövlükdə regionun nəqliyyat
infrastrukturunun modernləşdirilməsinə şərait yaradır. Bu layihələrdən biri olan və Dövlət Neft Fondunun
maliyyələşdirdiyi layihələr sırasında mühüm yer tutan Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolunun inşası layihəsi
Azərbaycanın regionda siyasi nüfuzunun güclənməsinə təkan verməklə bərabər, respublikamızın Qərbə doğru
inteqrasiyasına və Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə respublikaları arasında mövcud olan siyasi və iqtisadi
münasibətlərin inkişafına şərait yaradır.
Neft Fondunun vəsaitlərinin ən doğru təyinatı ölkə daxilində daha çox qeyri-neft sektorunun inkişafına
təkan verə biləcək layihələrin reallaşdırılmasına istifadə edilməsi ola bilər. Bu pulların büdcənin istehlak
xarakterli xərclərinin bağlanmasına yönəldilməsi heç də məqsədəuyğun deyil.
Bu gün Azərbaycanda Neft Fondunun vəsaitləri dövlət büdcəsinin gəlirlərinin yarısından çoxunun
formalaşmasında istifadə edilir. Neft pullarının bu şəkildə istifadə edilməsi praktikası aradan qaldırılmalı və
büdcə məqsədləri üçün bu fondun vəsaitlərindən istifadəyə indi mövcud olandan daha sərt məhdudiyyətlər
qoyulmalıdı. Ölkə iqtisadiyyatında neftdən asılılığın optimallaşdırılması və makroiqtisadi sabitliyin tam və
uzunmüddətli təminatı üçün Neft Fondunun pullarının böyük bir hissəsi yerlərdə kiçik və orta müəssisələrin
qurulmasına, yeni iş yerlərinin açılmasına birbaşa istifadə oluna bilər.
Neft pullarının ölkə daxilində istehsalla bağlı biznes layihələrin maliyyələşməsinə istifadə olunması bu
pulların xaricdə passiv biznesə - yəni daşınmaz əmlaka yatırılmasından dəfələrlə çox fayda gətirə bilər.
Xaricdə alınan daşınmaz əmlakın riskləri kifayət qədər böyükdür və bu əmlaka qoyulan yatırımların
özünü alması müddəti isə 10 illərlə ölçülür. Yerlərdə qurulan istehsal müəssisələri isə bir neçə ilə öz dəyərini ala
bilər və belə müəssisələr həm daimi iş yeri və həm də büdcə üçün sabit gəlir mənbəyi demək olar.
Suveren Fondların Fəaliyyətinin şəffaflığına gəlincə isə, bu fondların idarə olunmasında hesabatlılıq və
şəffaflıq olduqca vacib şərtdir. Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun fəaliyyəti şəffafdır və bu öz əksini dərc
edilən hesabatlarda tapır. Fondun bu sahədəki fəaliyyəti beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də xüsusi qeyd olunur.
Fondun fəaliyyətindəki şəffaflıqla yanaşı onun vəsaitlərinin ən azından 30%-ə qədərinin ölkə ərazisində qeyrineft sektoruna aid müəssisələrin yaradılmasına bilavasitə istifadə edilməsi baş verərsə o zaman aktivləri Ümumi
Daxili Məhsulumuzun həcmindən çox olan bu fondun ölkə iqtisadiyyatına töhfəsi əvəzsiz olardı.
"Əsrin müqaviləsi" ilə əsası qoyulmuş milli neft strategiyasının uğurlarının nəticəsi olaraq
Azərbaycanın regionun lider dövləti, eləcə də regional və qlobal iqtisadi layihələrin aparıcı iştirakçılarından biri
kimi tanınmasına şərait yaranıb.
"ARDNF-in yaradılmasının 20-ci ildönümü münasibətilə "Suveren fondların inkişaf etməkdə olan
ölkələrin iqtisadiyyatında rolu: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun timsalında" mövzusunda
keçirdiyi müsabiqəyə təqdim olunur"
Olaylar. - 2019.- 6 iyul. - № 96. - S. 12.
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Dövlət Neft Fondu 20 il ərzində müasir standartlara cavab verən beynəlxalq
maliyyə qurumuna çevrilib
Qaşqay Ziyəddinoğlu
Dünyada mövcud olan 200-ə yaxın dövlətin heç də hamısı yüksək gəlir gətirən təbii sərvətlərə malik
deyil. Bu səbəbdən də bir çox dövlətlər nəinki gələcək nəsillərin rifahı üçün vəsait toplanmasına çalışır, hətta
indiki halda öz büdcəsini formalaşdırmaq baxımından da problemlərlə üzləşirlər. Zəngin təbii ehtiyatlara malik
olan dövlətlərin bir çoxunda isə xalqın rifah halının yaxşılaşdırılmasına, gələcək nəslin yaxşı yaşamasına
hesablanmış strategiya mövcud deyil. Xalqın rifahı naminə perspektivə hesablanmış strategiyaya malik olan
dövlətlərdə isə təbii sərvətlərdən əldə edilən gəlirlər təyinatı üzrə xərclənir, əlavə vəsait isə fondlarda saxlanır,
xüsusi qanunlarla tənzimlənən fəaliyyət üzrə idarə olunur.
ARDNF-in fəaliyyəti neft və qaz ehtiyatlarından əldə
olunan gəlirlərin səmərəli şəkildə istifadə edilməsinə şərait yaradır
Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyev tərəfindən yaradılan və dünyada məqsədyönlü
fəaliyyəti ilə seçilən Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu (ARDNF) bu il 20 illiyini qeyd edir. Ötən
əsrin sonunda Ulu Öndər Heydər Əliyevin müdrik və uzaqgörən siyasəti nəticəsində artan neft gəlirlərini ölkə
iqtisadiyyatına düzgün istiqamətləndirmək məqsədilə uzunmüddətli neft strategiyası proqramı hazırlanıb. Neft
strategiyası proqramının əsas məqsədi ölkənin daxili imkanlarının səfərbər olunması və zəngin neft
ehtiyatlarından gələn gəlirlərin Azərbaycan xalqının rifahı naminə səmərəli istifadə edilməsidir. Bu məqsədlə
Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin 29 dekabr 1999-cu il tarixli Fərmanı ilə Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft Fondu təsis edilib və əsasnaməsi təsdiq olunub. Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2001-ci ilin iyun tarixli Fərmanı ilə ARDNF-in vəsaitlərinin yerləşdirilməsi qaydaları təsdiq
edildikdən sonra Fond fəaliyyətə başlayıb.
Ulu Öndərin əsasını qoyduğu neft strategiyasının növbəti mərhələsini ölkənin qaz və neft yataqlarının
xarici şirkətlər ilə birgə işlənməsindən əldə edilən gəlirlərin toplanaraq səmərəli idarə edilməsi, həmin
vəsaitlərin strateji sahələrin inkişafına və sosial-iqtisadi baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edən layihələrin
həyata keçirilməsinə yönəldilməsi təşkil edirdi.
ARDNF-in fəaliyyəti isə Azərbaycan xalqı və dövləti qarşısındakı aşağıdakı 3 mühüm vəzifənin yerinə
yetirilməsinə yönəlib: 1) ölkədə makroiqtisadi sabitliyin qorunması, maliyyə-vergi intizamının təmin edilməsi
və qeyri-neft sektorunun inkişafının təmin edilməsi; 2) ölkənin sosial-iqtisadi tərəqqisi naminə mühüm
ümummilli layihələrin maliyyələşdirilməsi; 3) neft və qazın bərpa edilməyən təbii ehtiyat olduğunu nəzərə
alaraq, onlardan əldə edilən gəlirin nəsillər arasında bərabər bölüşdürülməsi və gələcək nəsillər üçün ehtiyat
vəsaitin toplanması.
Beləliklə, “Neft - Azərbaycanın ən böyük sərvəti olub, xalqa, özü də təkcə indiki nəslə deyil, həm də
gələcək nəsillərə mənsubdur”, - deyən Ümummilli Liderin əsasını qoyduğu neft strategiyasının həyata
keçirilməsi istiqamətində ARDNF-in fəaliyyəti tükənən təbii sərvətlərdən əldə olunan gəlirlərin toplanması və
Azərbaycan xalqının bugünkü və gələcək nəsillərinin arasında bərabər bölünməsi, onların səmərəli və
məqsədyönlü şəkildə idarə edilməsinə şərait yaradır.
Neft Fondu yalnız dünyada ciddi uğur əldə edən suveren fondlarla müqayisə edilə bilər
Xatırladaq ki, təbii ehtiyatlarla zəngin olan bir sıra dövlətlərdə də ARDNF- ə analoji fondlar fəaliyyət
göstərir. Bu fondların bəziləri böhran dövründə və qlobal investisiyalar üçün vasitə kimi maliyyə sabitliyini
təmin etmək üçün yaradılıb.
“Suveren fond” termini ilk dəfə 2005-ci ildə işlədilib. 2009-cu il aprelin 5-6-da Küveytin paytaxtında
Suveren Fondların Beynəlxalq işçi Qrupunun iclasında Suveren Fondların Beynəlxalq Forumunun (SFBF-in)
yaradılması haqqında qərar qəbul olunub. ARDNF də Forumun üzvüdür və SFBF vasitəsi ilə digər dövlətlərdə
fəaliyyət göstərən suveren fondlar ilə əməkdaşlığını davam etdirir.
Onu da qeyd edək ki, ilk suveren fondların ortaya çıxması ötən əsrin 50-ci illərinə (Küveyt, Venesuela)
təsadüf edir, onların sayı XX əsrin sonu və XXI əsrin əvvəllərində baş verib.
ABŞ-ın Alyaska Daimi Neft Fondu 1976-cı ildə əyalət əhalisi arasında keçirilən referendumdan sonra
yaradılıb. Əyalət hökumətinin neft şirkətlərindən aldığı vəsaitin 25%-i fondun hesabına köçürülür.
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Venesuela Makroiqtisadi Sabitlik Fondu 1998-ci ildə yaradılıb. Fonda vəsaitin yığılması meyarları ilk
vaxtlar ciddi olsa da, daha sonra Fonda vəsaitlərin köçürülməsi qaydaları dəyişib və dövlət büdcəsi daim kəsirlə
üzləşib. Hazırda fond fəaliyyətsizdir.
Küveytdə iki fond fəaliyyət göstərir: Büdcə ehtiyat fondu (1960-cı il) və Gələcək nəsillərin fondu (1976cı il). Dövlət gəlirlərinin 10%-i Gələcək nəsillər ehtiyat fondunun hesabına köçürülür.
Norveçdə Dövlət Neft Fondu 1990-cı ildə yaradılıb. Fonda vəsaitlərin yığılması qaydası hökumət
tərəfindən müəyyənləşdirilir və hər il parlament tərəfindən təsdiqlənir. Dövlət büdcəsinin neft gəlirlərinin
təxminən yarısı Fondun hesabına köçürülür.
Omanda 1980-ci ildə Dövlət Ehtiyat Fondu, 1993-cü ildə isə Neft Fondu yaradılıb. Fondlar yarandığı
gündən böyük məbləğdə vəsait yığa bilməyib, çünki onların vəsaitləri daim büdcə kəsirini ödəmək üçün istifadə
olunub.
Rusiyada Stabilləşdirmə Fondu 2004-cü ildə yaradılıb. 2008-ci il fevral ayının 1-dən etibarən
Stabilləşdirmə Fondu iki hissəyə bölünüb: Ehtiyat Fond və Milli Rifah Fondu. 2018-ci il yanvarın 1-dən
etibarən fond ləğv edilib və Milli Rifah Fonduna birləşdirilib.
Göründüyü kimi, suveren fondların kəmiyyət və keyfiyyətcə inkişafı, əsasən, XXI əsrin ilk onilliyində
neft qiymətlərinin yüksək olduğu dövrlə bağlıdır. Digər tərəfdən, suveren fondların fəaliyyətinə diqqət
yetirdikdə, yalnız bir fəaliyyətinə diqqət yetirdikdə, yalnız bir neçə fondun ciddi nəzarət şəraitində idarə
olunduğu və uğur əldə etdiyi məlum olur. ARDNF yaradılarkən bu fondların təcrübələri, həmçinin yerli
xüsusiyyətlər və mövcud ehtiyaclar nəzərə alınıb və neft gəlirlərinin gələcək nəsillərə saxlanması ilə yanaşı,
indiki əhalinin problemlərinin həlli üçün də istifadə edilməsini nəzərdə tutan bir model seçilib.
ARDNF makroiqtisadi stabilliyin təminatında mühüm rol oynayır
Qeyd edək ki, ARDNF təyinatına uyğun olaraq makroiqtisadi stabilliyin təminatında, o cümlədən ölkə
iqtisadiyyatının inkişafında da mühüm rol oynayır. Belə ki, Fondun əsas fəaliyyəti qeyri-neft sektorunun
inkişafına dəstək göstərilməsi, makroiqtisadi sabitliyin qorunması, strateji layihələrin maliyyələşdirilməsinə
yönəldilib.
Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, ARDNF-ə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən vəzifəyə
təyin olunan icraçı direktor rəhbərlik edir. ARDNF-in fəaliyyətinə ümumi nəzarət Müşahidə Şurası tərəfindən
həyata keçirilir.
ARDNF-in vəsaitlərinin idarə olunması ilə bağlı fəaliyyəti “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Fondunun valyuta vəsaitlərinin saxlanılması, yerləşdirilməsi və idarə edilməsi haqqında Qaydalar”a və illik
əsasda təsdiq olunan “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun İnvestisiya siyasəti”nə uyğun olaraq
həyata keçirilir. Valyuta vəsaitlərinin bu qaydalara uyğun olaraq idarə edilməsi Fondun valyuta vəsaitlərinin
təhlükəsiz saxlanılması və səmərəli idarəetmə yolu ilə investisiya gəliri əldə etməklə davamlı artırılması
məqsədlərini daşıyır.
“Büdcə sistemi haqqında” Qanuna uyğun olaraq, ARDNF-in xərcləri icmal dövlət büdcəsinin tərkib
hissəsidir və hər il dövlət büdcəsi ilə birlikdə ölkə parlamenti tərəfindən baxılaraq təsdiq edilir.
ARDNF-in ölkədə makroiqtisadi sabitliyin təmin edilməsində iştirakında dövlət büdcəsinə transfertlər,
Mərkəzi Banka transfertlər də xüsusi yer tutur. ARDNF-in xərclərinin müəyyən hissəsi isə onun idarə
edilməsinə yönəldilir.
ARDNF-in vəsaiti aşağıdakılar hesabına formalaşır: hasilatın pay bölgüsü sazişlərinə uyğun olaraq
Azərbaycan Respublikasının payına düşən neft və qazın satışından əldə edilən xalis gəlirlər, bonuslar, ödənişlər,
dividendlər, neftin və qazın Azərbaycan ərazisi ilə ötürülməsindən, sərmayəçilər tərəfindən verilən aktivlərdən,
Fondun aktivlərinin yerləşdirilməsindən və idarə olunmasından əldə edilən gəlirlər, qrantlar və digər təmənnasız
yardımlar, qanunvericiliyə uyğun olaraq digər gəlirlər və daxilolmalar.
ARDNF-in Əsasnaməsinə uyğun olaraq, Fondun vəsaiti ölkənin sosial- iqtisadi tərəqqisi naminə ən
mühüm ümummilli problemlərin həllinə və strateji əhəmiyyətli infrastruktur obyektlərinin inşası və bərpası
üçün istifadə olunur.
Şəffaflığın təmin edilməsi baxımından öz təcrübəsini digər dövlətlərlə bölüşdürməyə qadır qurum
ARDNF yaradıldığı gündən fəaliyyətinin əsas prinsiplərindən biri şəffaflıq olub. ARDNF-in hesabat
sistemində şəffaflığın təmin edilməsi ilk növbədə Fondun maliyyə fəaliyyəti haqqında hesabatının müstəqil
auditor tərəfindən yoxlanılmasının həyata keçirilməsindən asılıdır.
ARDNF təbii ehtiyatların idarə olunmasından əldə edilən gəlirlər və onların xərclənməsi istiqamətlərinin
ictimaiyyətə çatdırılmasında şəffaflığın təmin olunması üçün gəlir və xərcləri haqqında rüblük, ARDNF-in
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fəaliyyəti barədə illik hesabatları mətbuatda, ARDNF-in internet səhifəsində və sosial media səhifələrində
mütəmadi olaraq dərc etdirir.
Məsələn, ARDNF-in öz rəsmi saytı (www.oilfund.az) vasitəsilə yaydığı son məlumatda bildirilir ki,
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun aktivləri ARDNF-in tarixində ilk dəfə olaraq 40 milyard ABŞ
dolları məbləğini (2019-cu ilin 31 mart tarixinə olan məlumat ARDNF-in aktivləri: 40273,3 milyon ABŞ
dolları) keçib.
2019-cu ilin yanvar-mart ayları ərzində ARDNF-in büdcə gəlirləri 5 960,7 milyon manat, büdcə xərcləri
isə 2 640,7 milyon manat təşkil edib. Ötən rüb ərzində Fondun vəsaitinin idarə olunmasından əldə edilən gəlirlər
olunmasından əldə edilən gəlirlər 1 355,7 milyon manata bərabər olub. Hesabat dövrü ərzində ARDNF-in 2019cu il büdcəsinin icrası çərçivəsində 2 615,0 milyon manat vəsait dövlət büdcəsinə transfert edilib. Qaçqın və
məcburi köçkün ailələrinin məskunlaşdırılması və sosial-məişət vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlərin
həyata keçirilməsinə 19,7 milyon manat vəsait ayrılıb. 2019-cu ilin yanvar-mart ayları ərzində ARDNF-in idarə
edilməsi ilə bağlı xərcləri 6,0 milyon manat təşkil edib.
Beləliklə, Ulu Öndər Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu və Prezident ilham Əliyevin ardıcıl olaraq həyata
keçirdiyi milli neft strategiyasına uyğun olaraq ölkədə həyata keçirilən iqtisadi islahatlar nəticəsində ARDNF
aktivləri ildən-ilə artan, beynəlxalq səviyyədə müasir standartlara cavab verən, şəffaflığın təmin edilməsi
baxımından digər dövlətlərlə öz təcrübəsini bölüşdürməyə qadir olan maliyyə qurumuna çevrilib, həmçinin
Azərbaycanın nüfuzunun artmasına xidmət edən bir çox nailiyyətlər əldə edib.
Yeni Azərbaycan.–2019.–06 iyul.-№120.–S.7.
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Azərbaycan.-2019.-27 sentyabr.-№213.-S.2.
Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası: Dövlət Neft Fondu təcrübəli investordur
və bazarda özünü doğruldub
"Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu (ARDNF) artıq təcrübəli investordur və bazarda özünü
doğruldub”.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri ölkəmizdə səfərdə olan Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının (IFC)
iqtisadiyyat və özəl sektorun inkişafı üzrə vitse-prezidenti Hans Piter Lankes sentyabrın 26-da Bakıda keçirilən
"Müsbət təsirli investisiya: institusional investorlar üçün imkanlar və çağırışlar” adlı konfrans çərçivəsində
jurnalistlərə müsahibəsində deyib.
O bildirib: "Müsbət təsirli investisiyalar hazırda dünyada çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir və onlara
institusional investorlar tərəfindən böyük diqqət yetirilir. Həmin investisiyalar həm sosial və ətraf mühitə
müsbət təsiri olan, eyni zamanda, yüksək gəlir gətirən investisiyalardır ki, bu da investorların bir çox tələblərini
ödəməyə imkan verir. Bunlar uzunmüddətli investisiyaları təşviq edən investisiyalardır”.
Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının vitse-prezidenti qeyd edib ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət
Neft Fondu artıq təcrübəli investordur və bazarda özünü doğruldub. Neft Fondu Beynəlxalq Maliyyə
Korporasiyasının ilk investorlarındandır və yaxşı inkişaf yolu keçib. ARDNF-in fəaliyyətini müsbət və uğurlu
saymaq olar.
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Neft Fondu dollarla yığımlarını artıracaq
Qızıl alışının artması investisiya portfelində dolların payını yüksəldir
Vasif Cəfərov
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu (ARDNF) bu il valyuta vəsaiti portfelinin valyutalar üzrə
tərkibində dəyişikliklər edəcək. Belə bir dəyişiklik son illərdə ilk dəfə olaraq həyata keçiriləcək.
Bununla bağlı məlumat ARDNF-in 2020-ci il büdcəsinin layihəsinə Hesablama Palatasının verdiyi
rəydə yer alıb. Rəyə əsasən, Fondun valyuta vəsaitinin məcmu dəyərinin 55-70%-i (cari ildə 50%) ABŞ
dollarında ifadə olunan aktivlərə, 15-30%-i (cari ildə 35%) avroda olan aktivlərə, 5%-ə qədəri İngiltərə funt
sterlinqində (cari ildə eyni) olan aktivlərə, qalan 10%-ə qədəri isə digər valyutalarda (cari ildə eyni) ifadə olunan
aktivlərə yerləşdirilməsi nəzərdə tutulub.
Qeyd edək ki, uzun müddətdir ARDNF-in investisiya porfelində üstünlük ABŞ dollarına və avroya
məxsus olub. Hər iki valyutada olan aktivlərin ümumi aktivlərdə payı 75 faizdən yüksək olub. Bir qayda olaraq
dollarla olan aktivlər 45-55 faiz intervalında, avroda olan aktivlər 30-45 faiz intervalında dəyişib. Fondun
vəsaitlərinin üçüncü ən böyük hissəsi ingilis funt sterlinqi ilə ifadə edilən aktivlərdə saxlanılıb.
2008-ci ildə ARDNF-in investisiya portfelinin həcmi 11,12 milyard dollar dəyərində olub. Bunun 52,67
faizi (5,857 milyard) ABŞ dollarında, 42,95 faizi (3,387 milyard) avroda, 4,38 faizi (335 milyon) ingilis funt
sterlinqində saxlanılıb.
2010-cu ildə dollarla olan vəsaitlərin payı bir qədər artıb. Porfeldəki pay nisbəti dollarda 53,4 faizə
yüksəlib, avroda 41,43 faizə düşüb, funt sterlinqdə 5,16 faizə yüksəlib.
2012-ci ildən ARDNF-in investisiya siyasətində dəyişiklik edilib. Fond ilk dəfə olaraq qızıla və digər
valyutalara, o cümlədən Avstraliya dolları, türk lirəsi, rus rubluna sərmayə qoyub. Nəticədə Fondun aktivlərinin
52,15 faizi dollarla, 40,55 faizi avro ilə, 5,02 faizi funt sterlinqlə, qalanı digər valyutalarla saxlanılıb. Sonrakı
illərdə Cənubi Koreya vonuna, Çin yuanına, yapon yeninə də investisiya edilib.
2018-ci ildə ARDNF-in investisiya portfelində dollarla olan aktivlərin xüsusi çəkisinin artımı müşahidə
edilib. Dollarla aktivlər 54,4 faizə yüksəldiyi halda, avroda olan aktivlər xeyli azalaraq 34,5 faizə düşüb.
2019-cu ildə dolların artması, avronun azalması dinamikası qalıb. Ötən ilin oktyabrın 1-nə olan
məlumata əsasən dollarla olan aktivlər 54,8 faizə yüksəlib, avroda olan aktivlər 33,8 faizə geriləyib.
Hesablama Palatasının rəyindən anlaşılır ki, 2020-ci ildə və daha sonra ARDNF-in aktivlərində dolların
payında artım, avronun payında azalma davam edəcək. Bunun əsas səbəblərindən biri qızıl alışı ilə bağlıdır.
Dollarla olan aktivlərin bir hissəsini məhz Fondda saxlanılan qızılın dəyəri təşkil edir. Palata Fonda bu il daha
49 min 705 kiloqram, yəni 50 tona yaxın qızıl almağı məsləhət görüb. 2019-cu ilin oktyabrın 1-nə olan
məlumata əsasən ARDNF-in 100,66 ton qızılı var. Bu qədər qızılın bazar dəyəri qeyd edilən tarixdə 4,833
milyard dollar təşkil edib. Qızıl nəzərə alınmasa ARDNF-in dollarla olan aktivləri 43,4 faizdir.
2019-cu ilin idxal göstəricilərinə əsasən təxminən 2,15 milyard dollar dəyərində qızıl idxal edilib. Əgər
ARDNF 2020-ci ildə daha 50 ton qızıl alarsa bunun üçün 2,5 milyard dollar xərcləməli olacaq. Bu isə o
deməkdir ki, dollarla olan aktivlərin payı daha bir neçə faiz yüksələcək.
Xatırladaq ki, 1 fevral 2012-ci il tarixindən etibarən ARDNF London Qiymətli Metallar Bazarı
İştirakçıları Assosiasiyasının (LQMBİA) market-meyker üzvü olan banklardan həmin qurum tərəfindən tətbiq
edilən tələblərə uyğun olaraq 25 qızıl külçənin (10 000 troya unsiyası) həftəlik alışına başlayıb. Qiymət
dəyişkənliyi riskinin minimuma endirilməsi məqsədilə, 30,18 ton (970 146 troya unsiyası) qızılın mərhələli
şəkildə (həftələr üzrə) bərabər miqdarda bölüşdürülməklə 2 il müddətində ARDNF-nin investisiya portfelinə
daxil edilməsi həyata keçirilib.
ARDNF 2018-ci ilin ikinci rübündən etibarən qızılın alışını davam etdirib. 30 sentyabr 2019-cu il
tarixinə ARDNF-nin investisiya portfelinə daxil edilən qızılın miqdarı 100,66 tona (3 236 233,233 troya
unsiyası) çatdırılıb.
Təcrübə göstərir ki, Fondun aktivlərinin dollarla saxlanılması daha əlverişlidir. Çünki dolların kəskin
dəyər itirməsi və ya dəyər qazanması gözlənilmir. Amma avronun kəskin dəyər itirməsini görmüşük. Digər
tərəfdən dünyada bir çox əmtəənin qiyməti dollarla formalaşdığından və aparılan ticarət əməliyyatlarının 70
faizi dollarla baş verdiyindən bu valyutada ifadə edilən vəsaitlərə investisiya daha məqbuldur.
Mövqe. - 2020. - 28 yanvar. - № 14. - S. 5.
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ARDNF 2019-cu ilin gəlir və xərclərinə dair hesabatını açıqlayıb
Keçən il fondun gəlirləri 12,4 faizdən çox artaraq 43,3 milyard dolları üstələmişdir
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) yaydığı məlumatda bildirilir ki, 2019-cu il
ərzində ARDNF-nin büdcə gəlirləri 19 milyard 30,6 milyon, büdcə xərcləri isə 11 milyard 588,6 milyon manat
olmuşdur.
Ötən il ARDNF-nin neft və qaz sazişlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı gəlirləri 15 milyard 404,7 milyon,
o cümlədən mənfəət neftinin və qazın satışından 14 milyard 614,7 milyon, bonus ödənişləri 766,4 milyon,
akrhesabı ödənişləri 4,7 milyon, tranzit gəlirləri 18,9 milyon manat təşkil etmişdir. Hesabat ilində fondun
vəsaitinin idarə olunmasından əldə edilən gəlirlər isə 3 milyard 625,9 milyon manata bərabər olmuşdur ki, bu da
ümumi gəlirlərin 19,1 faizi qədərdir. Bundan əlavə, il ərzində valyuta məzənnələrinin dəyişməsindən yaranan
fərq ilə bağlı ARDNF-nin büdcədənkənar gəliri 731,7 milyon manata çatmışdır.
Məlumatda həmçinin açıqlanır ki, keçən il ARDNF-nin 2019-cu il büdcəsinin icrası çərçivəsində 11
milyard 364,3 milyon manat vəsait dövlət büdcəsinə transfert edilmiş, qaçqın və məcburi köçkün ailələrinin
məskunlaşdırılması və sosial-məişət vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsinə 200
milyon manat vəsait ayrılmışdır. 2019-cu ildə ARDNF-nin idarə edilməsi ilə bağlı xərcləri isə 24,3 milyon
manat olmuşdur.
ARDNF-nin hesabatında bildirilir ki, 2020-ci il yanvarın 1-nə fondun aktivləri 2019-cu ilin əvvəlinə (38
milyard 515,2 milyon ABŞ dolları) nisbətən 12,48 faiz artaraq 43 milyard 323,3 milyon ABŞ dollarına
çatmışdır. Aktivlərin artımı ARDNF-nin büdcə gəlirləri, o cümlədən vəsaitlərin idarə edilməsindən əldə edilən
gəlirlər hesabına olmuşdur. Müvafiq dövr ərzində ən yüksək gəlirlilik səhm alt portfelində müşahidə olunmaqla
investisiya portfelinin hər bir tərkib aktiv növü üzrə müsbət gəlirlilik qeydə alınmışdır. Belə ki, səhm alt portfeli
üzrə ötənilki mənfi gəlirliliyə baxmayaraq (-6,6 faiz), 2019-cu il ərzində müvafiq göstərici 21,5 faiz (özəl
səhmlər daxil olmaqla) təşkil etmişdir.
Azərbaycan.-2020.-29 fevral.-№46.-S.8.
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ARDNF zəmanət verir
Məlum olduğu kimi, koronavirusun miqyasının getdikcə daha geniş coğrafiyaya yayılması dünyada
iqtisadi inkişafla bağlı qeyri-müəyyənliklərin yaranması və bunun nəticəsində enerji məhsullarına olan tələbin
azalması və xam neftin qiymətlərinin kəskin şəkildə aşağı düşməsi ilə müşahidə edilir.
Belə neqativ proseslərin Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) aktivlərinə təsiri,
ölkənin valyuta təklifinin formalaşmasında ARDNF-nin rolu və digər bu kimi məsələlər ətrafında çoxsaylı
suallar yaranır. Fond bu sualları qruplaşdıraraq onlara cavab vermişdir.
Həmin suallardan biri ölkədə valyuta təklifinin formalaşmasında ARDNF-nin rolu barədədir. Bununla
bağlı fond bildirir ki, ARDNF-nin əsas gəlirləri ABŞ dolları ilə ifadə edilən xam neftin və qazın satışından
daxilolmalar hesabına formalaşır: "Fondun xərc istiqamətlərində əsas yeri isə dövlət büdcəsinə transfert ilə bağlı
öhdəliklər təşkil edir. Bu öhdəlikləri icra etmək üçün ARDNF tərəfindən Mərkəzi Bankın keçirdiyi hərraclar
vasitəsilə xarici valyuta, yəni dollar vəsaitləri manata konvertasiya olunur. Bu isə o deməkdir ki, fond tərəfindən
böyük məbləğdə dollar mütəmadi olaraq valyuta bazarına çıxarılır”.
Digər sual ölkədə maliyyə sabitliyinin qorunmasında, habelə xarici təsirlərə qarşı tədbirlərdə ARDNF-nin
rolu haqqındadır. Bu sualla əlaqədar fond qeyd edir ki, ARDNF-nin əsas məqsədlərinə gələcək nəsillər üçün
ehtiyat vəsaitin toplanması ilə yanaşı, makroiqtisadi sabitləşdirmə, o cümlədən ölkə iqtisadiyyatının xarici
iqtisadi təsirlərə qarşı qorunması da daxildir: "Ötən müddət ərzində ARDNF-də 43 milyard dollardan çox vəsait
toplanıb ki, bu da ölkə iqtisadiyyatının ümumi həcminə yaxındır. Əlverişli iqtisadi mühit dövründə artan bu
vəsaitlər iqtisadi şoklar zamanı "təhlükəsizlik yastığı”, o cümlədən dövlət büdcəsində yarana biləcək fiskal
kəsirin örtülməsində istifadə edilir”.
"Xam neftin qiymətinin aşağı olması halı davam edərsə, bu, ARDNF-nin dövlət büdcəsinə transfert ilə
bağlı öhdəliyinin icrasına necə təsir edəcək” sualının cavabına gəldikdə isə fond bildirir ki, dövlət büdcəsinə
transfert ilə bağlı xərclər ARDNF-nin öhdəliyidir və xam neftin qiymətlərindən asılı olmayaraq həmin öhdəlik
yerinə yetirilməlidir: "ARDNF-nin 2020-ci il büdcəsində 11,56 milyard manat həcmində büdcə öhdəliyi nəzərdə
tutulub ki, manat ilə ifadə edilən bu öhdəliyin icrası üçün fond tərəfindən il ərzində ümumilikdə 6,8 milyard
dollar məbləğində xarici valyutanın satışa çıxarılması nəzərdə tutulur. Cari ilin əvvəlindən bugünə qədər satışa
ümumilikdə 1,8 milyard dollar və yaxud 3,08 milyard manat həcmində valyuta çıxarılıb. Qalıq öhdəliyin icrası
üçün fond tərəfindən 5 milyard dollar məbləğində xarici valyutanın satışa çıxarılması nəzərdə tutulur ki, bu da
xarici valyuta ilə bağlı kifayət qədər böyük təklifdir”.
Bəs xam neftin qiymətinin aşağı səviyyədə qalmasının davam edəcəyi, yəni ARDNF-nin xərcləri
gəlirlərini üstələdiyi halda fond öz yığımı hesabına dövlət büdcəsi qarşısında öhdəliklərini tam və vaxtında
yerinə yetirə biləcəkmi? Bu sualın cavabında isə qeyd olunur ki, ARDNF-nin vəsaitlərinin xüsusi çəkisində hər
zaman kifayət qədər likvid, yəni qısa müddət ərzində asanlıqla nağdlaşdırıla biləcək aktivlər mövcuddur.
Hazırda əhəmiyyətli paya malik olan bu vəsaitlər ARDNF-nin büdcə öhdəliklərinə tam əməl edilməsinin ən
böyük təminatıdır.
Bu gün dünya maliyyə bazarlarında baş verənlərin ARDNF-də toplanan vəsaitlərin təsirinə gəldikdə isə
qeyd olunur ki, ARDNF-nin gələcək nəsillər üçün yığım funksiyası ilə bərabər ölkə iqtisadiyyatının xarici
təhdidlərə qarşı mühüm sığorta rolu da var: "Təbii ki, fondun investisiya strategiyası formalaşdırılarkən bu
önəmli vəzifələr tarazlaşdırılmış şəkildə nəzərə alınır. Bununla yanaşı, iqtisadi qeyri-müəyyənliklərin birbaşa
maliyyə bazarlarına təsir göstərməsinə baxmayaraq, həmin təsirlər müxtəlif investisiya aktivlərində fərqli
qaydada özünü büruzə verir. Belə ki, dünya iqtisadiyyatının gələcəyi ilə bağlı davamlı mənfi gözləntilər dərhal
birjada kotirovka olunan səhm aktivlərinə öz neqativ təsirini göstərir. Eyni zamanda iqtisadi qeyrimüəyyənliklər dövründə bəzi aktiv növlərinə, o cümlədən istiqrazlara, xüsusilə dövlət istiqrazlarına tələb
əhəmiyyətli şəkildə artır ki, bu da onların qiymətlərinə müsbət təsir göstərir. Hazırda ARDNF-nin investisiya
portfelində uzunmüddətli dövr ərzində yüksək gəlirlilik nümayiş etdirən və bununla yanaşı yüksək qiymət
dəyişkənliyi ilə səciyyələnən səhmlər təxminən 10 faiz paya malikdir. Fondun vəsaitlərində istiqrazların xüsusi
çəkisi isə təqribən 70 faiz təşkil edir. ARDNF həmçinin son zamanlar qabaqlayıcı tədbirlər çərçivəsində istiqraz
aktiv növünün daxilində dövlət və yüksək reytinqli istiqrazların payını əhəmiyyətli şəkildə artırmışdır. Əlavə
olaraq fondun vəsaitlərində qızıl aktivi də yer alır ki, bu da qeyri-müəyyənliklər zamanı sığorta rolunu oynayır.
Hazırda bu aktiv növü təqribən 5,4 milyard ABŞ dolları ilə ümumi vəsaitlərin təxminən 12 faizini təşkil edir.
Ümumi çəkisi təxminən 101,5 ton təşkil edən qızıl aktivləri ölkəyə gətirilərək ARDNF-nin xüsusi xəzinəsində
saxlanılmaqdadır. Fondun vəsaitlərinin valyuta səbətinə gəldikdə isə burada əsas yeri, yəni təxminən 95 faizlik
hissəni ABŞ dolları, avro, ingilis funt sterlinqi və yapon yeni kimi əsas ehtiyat valyutaları tutur”.

281

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Azərbaycan.-2020.-15 mart.-№58.-S.4.

Neft Fondu biznes üçün investisiya fondu rolunda: - real sektoru necə canlandırmalı...
Azərbaycanda biznesin hər zaman ən böyük problemlərindən biri maliyyə mənbələrinə çıxış
imkanlarının məhdudluğu olub. Biznesin maliyyələşməsində əsas mənbə sayılan kommersiya bankları da
daha çox qısa müddətdə gəlir əldə edə biləcəkləri istehlak kreditlərinə üstünlük verdiklərində, real
sektorun aşağı faizli, uzunmüddətli kreditlərlə təmin olunması müşkülə çevrilib.
Bunun nəticəsində isə ölkədə istehsal aşağı düşüb, ÜMD-in həcmi azalıb, Azərbaycan ən bəsit
məhsullara görə də idxaldan asılı vəziyyətə düşüb ki, bu da ölkədən valyuta axınını sürətləndirir. Digər tərəfdən
isə istehsal sahələrinin genişlənməməsi, zavod və fabriklərin işləməməsi ölkədə kütləvi işsizliyin meydana
çıxması ilə nəticələndi ki, bununla bağlı real vəziyyəti pandemiyanın başladığı dövrdə işsizlərə verilən
birdəfəlik 190 manat müavinət üçün müraciətlərin qəbulu zamanı gördük. İşsizliyin artıq olması da sonra
nəticədə dövlət büdcəsi üzərində yükü artırır. Bir tərəfdən daxil olan vergilərin həcmi azalır, digər tərəfdən
dövlət ünvanlı sosial yardım, işsizlik müavinəti, “dost iş” kimi layihələrə milyardlar ayırmış olur. Bütünlükdə
isə səmərəsiz xərclənən, rentabelliyi və geri dönüşü olmayan bu vəsaitlərin böyük bir qismi Neft Fondundan
transfertlər hesabına dövlət büdcəsindən gedir. Bütün bu problemlərin kompleks həlli üçün real iqtisadiyyatı,
istehal prosesini canlandırmaq, biznesə yeni fabrik və zavodlar qurmaqda dəstək olmaq, həm daxili istehalı
artırıb idxal asılılığından xilas olmaq, həm də yeni iş yerləri yaratmaqla dövləti işsizlər ordusunun yükündən
azad etmək, bütün bunlarla paralel qat-qat artıq vergi yığımlarını da büdcəyə cəlb etmək mümkündür. Başlıca
məsələ olan maliyyə mənbəyinə gəlincə, bəzi ekspertlər bunun üçün Neft Fondunun vəsaitlərindən yatırım
məqsədilə istifadə edilməsini tövsiyə edir. Çünki hazırda Neft Fondu onsuz da vəsaitlərini xarici ölkələrdə
minimum gəlirlə, çox zaman 1-2 faizlə müxtəlif sahələrə yatırır. Həmin yatırımlar ölkə iqtisadiyyatına
yatırılarsa, orta və uzunmüddətli dövrdə həm iqtisadiyyat inkişaf edər, həm də dövlət büdcəsinə Neft Fondundan
indiki həcmdə transfertlər edilməsinə ehtiyac qalmaz. Üstəlik, daxili iqtisadiyyata yatırılan vəsaitlərin geri
dönüşünün təmin olunması Neft Fondunun itki ilə üzləşməsinin də qarşısını almış olar. Əsas məsələlərdən biri
də bütün bu prosesə ciddi nəzarət mexanizminin olması və vəsaitlərin “yeyilməsi”nin qarşısının alınmasıdır.
Belə bir təklif səsləndirilən zaman bəzi iqtisadçılar Neft Fondunun daha çox təhlükəsizlik yastığı kimi
qorunmasının vacibliyini ifadə edər. Ancaq reallıq ondan ibarətdir ki, qeyri-neft sektorundan büdcəyə daxil olan
gəlirlər illik büdcənin yarısını təmin etmək iqtidarında deyilsə və büdcənin 50 faizdən çoxu Neft Fondundan
transfertlər hesabına baş tutursa, bu elə özlüyündə Neft Fondunun ildən-ilə əriməsidir. Çünki neftin qiymətinin
ucuzlaşması və Azərbaycanda neft istehsalının azalması da onu deməyə əsas verir ki, artıq bu transfertləri
kompensasiya edəcək qədər illik neft gəliri də yoxdur.
2021-ci ilin elan olunmuş büdcə proqnozuna baxsaq, gələn il dövlət büdcəsinin gəlirləri 24 milyard 327
milyon manat olacaq, bunun 57,3 faizi və ya 13 milyard 950,0 milyon manatı neft sektorunun, 42,7 faizi və ya
10 milyard 377,0 milyon manatı qeyri-neft sektorunun payına düşür. Neft sektoru üzrə büdcə gəlirlərinin 87,5
faizini və ya 12 milyard 200 milyon manatını Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondundan transfert,
12,5 faizini və ya 1 milyard 750,0 milyon manatını vergi orqanlarının xətti ilə neft sektorundan daxilolmalar
təşkil edir.
Uzunmüddətli dövrdə büdcə Neft Fondundan transfertlər hesabına formalaşmaqda davam edərsə, bu,
ehtiyatların ciddi azalması ilə nəticələnə bilər. Bu səbəbdən uzunmüddətli dövr üçün qeyri-neft sektorunun
inkişafı, büdcənin böyük qisminin bu sektordan daxilolmalar hesabına formalaşması çox vacibdir.
Mövzu ilə bağlı “Yeni Müsavat”a açıqlama verən, Neft Fondunun həm də investisiya fondu kimi çıxış
etməsinin tərəfdarı olan iqtisadçı alim, sabiq maliyyə naziri Fikrət Yusifov bildirdi ki, investisiya çatışmazlığı
bu gün sahibkarlığı düşündürən əsas problemdir: “Xüsusilə də postpandemiya dövründə bu məsələnin aktuallığı
daha da artacaq. Bu bizim iqtisadi həyatımızda bir nömrəli məsələ kimi gündəmdə olacaq. İndiki dönəmdə
sahibkarların əksəriyyəti pandemiya səbəbindən praktik olaraq ağır maliyyə durumuna düşüblər. Böyük bir
vəsait çatışmazlığı vəziyyətindədirlər. Postpandemiya dövründə onlar öz fəaliyyətlərini yenidən bərpa etmək,
əvvəlki axarına çatdırmaq üçün mütləq şəkildə maliyyə mənbələri əldə etməlidirlər. Kim bunu edə biləcəksə, o,
müəyyən formada öz biznesini əvvəlki axarına gətirib çıxara biləcək. Kim bunu edə bilməsə, praktik olaraq
onun müəssisəsi müflis olub bağlanacaq və fəaliyyəti dayandırılacaq. Belələri kifayət qədər çoxdur. Hesab
edirəm ki, 10 müəssisədən bir-ikisi maliyyə məsələsini hansısa çətinliklərlə həll edə biləcək. Yerdə qalan 8-9
müəssisə maliyyə problemlərinin həllində çox böyük çətinliklərlə üz-üzə qalacaq”.
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F.Yusifovun sözlərinə görə, dövlətin bu istiqamətdə həyata keçirəcəyi proqram üçün ən real
mənbə Neft Fondudur: “Bu səbəbdən indidən dövlət xüsusi bir proqramla sahibkarlığın maliyyə problemlərini
həll edə biləcək mənbələr haqqında düşünməli və onu ortaya qoymalıdır. Bu proqram çərçivəsində istifadə edilə
biləcək real mənbə kimi mən Neft Fondunun vəsaitlərinin bir qismini görürəm. Təbii ki, bundan daha real
mənbə bank kreditləridir. Ancaq təəssüf ki, Azərbaycanda özəl bank sektoru bu gün bizim dediyimiz tələblər
çərçivəsindən çox-çox uzaqdadır. Bunlar praktik olaraq kassa-hesablaşma əməliyyatlarını yerinə yetirirlər və pul
qazanırlar. Bir də yüngül qazanc gətirən və qısa müddətdə gəlir götürə bildikləri üçün istehlak kreditləri verərək
öz fəaliyyətlərini qururlar. Biznes və layihə kreditləşməsi bizim banklar üçün deyil, son illərin təcrübəsi də
göstərir ki, onlar buna yaxın getmək istəmirlər”.
Sabiq nazir hesab edir ki, banklar da bu məsələdə ciddi rol oynamalıdır və onları buna vadar
etməyin ən asan yolu xarici bankları ölkəyə gətirməklə rəqabət mühiti yaratmaqdır: “Burada da məsələnin
həllinin ən doğru yolu kimi gördüyüm odur ki, bizim bu bankları bizneslə işləməyə öyrətməyin ən gerçək yolu
xarici bankları Azərbaycana gətirməkdir. Xaricə bankların Azərbaycan bazarında fəaliyyət göstərməsinə
meydan açmaq lazımdır. Onlar gəlib burada fəaliyyətə başladıqdan sonra yerli banklar da mütləq şəkildə onlara
baxıb düzələcəklər və başa düşəcəklər ki, başqa cür işləmək mümkün deyil. Əks halda, çox çətin ki, biz
bankların üzünü iqtisadiyyata çevirə bilək”.
İqtisadçı alimin fikrincə, hazırda yeganə yol Neft Fondunun vəsaitlərinin bir qismini biznesə,
startap layihələrə yönləndirmək, çox uzun müddətli, layihədən asılı olaraq, 5 ,7 , 10 il müddətinə güzəştli
şərtlərlə, simvolik faizlərlə, 5 faizi keçməyəm kreditlər verməkdir: “Ancaq bu məsələdə yenə də
neqativlərdən çəkinmək lazımdır, biznes kreditlərində ”şapka" məsələsinə yol vermək olmaz. Bu kreditlərin
idarəçiliyini də sağlam düşüncəli adamlara, tamahını idarə edə bilən adamlara həvalə etmək lazımdır ki, onlar
biznes gerçək olaraq biznes layihələrini maliyyələşdirsinlər. Hazırda ən real yol budur. Dövlət büdcəsi
ümumiyyətlə biznes kreditlərini maliyyələşdirmək üçün deyil. Dövlət büdcəsi Sahibkarlığın İnkişafı Fondu ilə
bağlı sahibkarlara hər hansı dəstəyi verirsə, bu da çox cüzi məbləğdir. 150-200 milyon manat vəsaitlə 80-82
milyard manatlıq ümumdaxili məhsulun mövcud olduğu şəraitdə bu vəsaitlərin iqtisadiyyata müsbət təsirindən
danışmaq real deyil. Bu kiçik məbləğ 82 milyard manatlıq ÜDM-i olan iqtisadiyyata nə təsir göstərəcək? Ona
görə də gerçək mənbə Neft Fondunun vəsaitləridir. Neft Fondunun 45-50 milyard ehtiyatı var. Onun 8-10
milyard dollarını effektiv bir dövlət proqramı çərçivəsində biznesə yatırmaq lazımdır ki, real sektor canlansın.
Biz bu gün çox məhsulları idxal edirik, halbuki onların əksəriyyətini ölkədə istehsal edə bilərik. Bəzən elə
şeylər idxal edirik ki, gülünc görünür. Necə ola bilər ki, ən primitiv məhsulları istehsal edə bilməyək.
Pambığımız, baramamız var, tekstil sənayesini gücləndirmək olar. Kənd təsərrüfatımız var, neftimiz, qazımız
var. Bunların hamısı xammaldır. Neftdən yüzlərlə məhsul istehsal etmək və idxaldan asılılığı azaltmaq olar".
İqtisadçı alim, Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramov isə “Yeni Müsavat”a danışarkən bildirdi
ki, Azərbaycanda biznesin maliyyə mənbələrinə çıxış imkanlarının artırılması bank kreditlərinə çıxış
imkanlarının genişləndirilməsi formasında həyata keçirilməlidir: “Kommersiya bankları hələ də, istehlak
kreditlərinə daha çox üstünlük verirlər. Digər ölkələrin təcrübəsi isə onu göstərir ki, biznesmenlər banklardan
vəsaiti cəlb etməklə öz fəaliyyətlərini genişləndirməyə çalışırlar. O səbəbdən oxşar praktikanın Azərbaycanda
da tətbiq edilməsinə ehtiyac var. Bununla bağlı stimullaşdırıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi də vacibdir. Biz
təklif edirik ki, bir sıra ölkələrdə olduğu kimi xüsusən də kiçik və orta sahibkarlığa daha çox kredit verən
banklar üçün təşviqedici dəstək həyata keçirilsin. Bu, müəyyən vergi və ödənişlərdə güzəştlərin tətbiq edilməsi,
faizsiz və ya az faizli kreditlərə, maliyyə resurslarına həmin bankların çıxış imkanlarının artırılması formasında
ola bilər. Bu zaman həmin banklar kiçik və orta sahibkarları maliyyələşdirməkdə daha da maraqlı olsunlar. O
baxımdan birinci hədəf kommersiya banklarının vəsaitlərinin cəlb edilməsi olmalıdır”.
V.Bayramovun sözlərinə görə, digər tərəfdən, dövlət tərəfindən güzəştli kreditlərin həcminin
artırılması ilə bağlı fəaliyyət də davam etdirilir: “Elektron kredit portalı vasitəsilə hazırda 500 milyon
manatlıq güzəştli kredit sahibkarlara təqdim olundu. Həmin kreditlərin 50 faizini dövlət kompensasiya edir. Bu
da güzəştli kredit imkanlarının gələcəkdə də artacağından xəbər verir. Ancaq dövlət dəstəyi və dövlət maliyyəsi
ilə yanaşı birmənalı şəkildə kommersiya banklarının bu istiqamətdə daha çox vəsait ayırması və biznesin
maliyyələşdirilməsində daha yaxından iştirak etməsinə nail olunmasına ehtiyac var”.
Yeni Müsavat. - 2020. - 9 sentyabr. - № 135. - S. 14.
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Dövlət Neft Fondu dünyanın ən şəffaf suveren fondları siyahısında ilk beşlikdə qərarlaşıb
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu (ARDNF) dünyanın ən şəffaf suveren fondları siyahısında
ilk beşlikdə qərarlaşıb. ARDNF-in İctimaiyyətlə əlaqələr departamentindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, ulu öndər
Heydər Əliyev tərəfindən uğurlu neft strategiyasının önəmli tərkib hissəsi kimi neft və qaz gəlirlərinin indiki və
gələcək nəsillər arasında ədalətli bölgüsünün təmin edilməsi məqsədilə yaradılan Dövlət Neft Fondu fəaliyyətə
başladığı müddətdən bəri ölkənin sosial-iqtisadi həyatında önəmli rol oynamaqla bərabər, vəsaitlərin idarə
edilməsi, idarəçilik, institusional quruculuq, hesabatlılıq və şəffaflıq kimi istiqamətlərdə beynəlxalq səviyyədə
örnək qurum kimi tanınaraq ən ali mükafatlara layiq görülüb və ölkəmizin nüfuzunun yüksək səviyyədə
qorunub saxlanılmasında əhəmiyyətli töhfə verib.
Suveren fondların şəffaflıq və hesabatlılıq istiqamətində fəaliyyətinin dəyərləndirməsini həyata keçirən
Beynəlxalq İqtisadiyyat üzrə ABŞ-ın nüfuzlu Peterson İnstitutunun (PIIE) tərtib etdiyi və cari ilin fevral ayında
nəşr olunan 2019-cu il üzrə Suveren Fondların Şəffaflıq və Hesabatlılıq üzrə qiymətləndirmə cədvəlində Dövlət
Neft Fondu 64 suveren fond arasında 92 xal toplayaraq 5-ci yerdə qərarlaşıb.
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Fondu 64 suveren fond arasında 92 xal toplayaraq 5-ci yerdə qərarlaşıb.
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2019-cu il üzrə qiymətləndirmə cədvəli qlobal suveren fondların vəsaitlərinin idarə edilməsi, idarəçilik,
dayanıqlılıq, şəffaflıq və hesabatlılıq, eləcə də Santyaqo Prinsiplərinin tətbiqi kimi müxtəlif istiqamətlərin
dəyərləndirilməsi əsasında formalaşmışdır. ARDNF 2019-cu il üçün qiymətləndirmədə hər bir kateqoriya üzrə
demək olar ki, maksimuma yaxın bal toplayıb.\Beynəlxalq İqtisadiyyat üzrə Peterson İnstitutu, eyni zamanda,
suveren fondlar üçün vahid beynəlxalq standartlar toplusu olan Santyaqo Prinsiplərinin tətbiqi ilə bağlı da
qiymətləndirmə cədvəli tərtib edib. Bu cədvəl 24 Santyaqo Prinsipindən suveren fondların qiymətləndirmə
cədvəlinə uyğun gələn 16 prinsipin tətbiqi və eləcə də onların elementlərin dəyərləndirilməsi əsasında
formalaşıb. Dövlət Neft Fondu Santyaqo Prinsiplərinin tətbiqi üzrə qiymətləndirmə cədvəlində də 5-ci mövqedə
qərarlaşıb.\ABŞ-ın Beynəlxalq İqtisadiyyat üzrə Peterson İnstitutu 1981-ci ildə təsis edilib və bu qurum özəl və
qeyri-kommersiya təşkilatı olub beynəlxalq iqtisadiyyatın araşdırılması sahəsində ixtisaslaşıb. Birləşmiş
Ştatların ən nüfuzlu universitetlərindən biri sayılan Pensilvaniya Universitetinin Beynəlxalq elmlər şöbəsinin
rektoru Ceyms Makqann tərəfindən hazırlanmış 2020-ci il “Global Go to Think Tank Index” hesabatına əsasən,
Beynəlxalq İqtisadiyyat üzrə Peterson İnstitutu ABŞ-ın bir nömrəli “Think Tank”ı statusunu qazanıb və eləcə də
2020-ci il üzrə dünya “beyin mərkəzləri” reytinqində 9-cu mövqedə qərarlaşıb. Eyni zamanda, PIIE 2016-2019cu illər üzrə dünyada Beynəlxalq İqtisadi Siyasət üzrə ən mükəmməl beyin mərkəzi sayılır və bu institut eləcə
də 2020-ci ildə ən mükəmməl idarəçilik kateqoriyasında birincilik statusuna malikdir.
https://www.piie.com/sites/default/files/documents/pb21-3.pdf
Xalq qəzeti. - 2021.- 7 mart. - № 52. - S. 4.
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Neft Fondu: uğurlu fəaliyyət, yeni hədəflər
Makroiqtisadi sabitliyin qorunmasında mühüm layihələrin maliyyələşdirilməsində, ehtiyat
vəsaitlərin yaradılmasında fond əhəmiyyətli mövqeyə malikdir
Əli Sadıqov
Milli Neft Strategiyasında nəzərdə tutulmuş hədəfə nail olmaq məqsədilə ulu öndər Heydər Əliyevin
Fərmanı ilə 1999-cu ildə Azərbaycanın suveren fondu olan Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun
(ARDNF) əsası qoyulub. Neftlə zəngin olan ölkələrdə belə fondların təsis edilməsi bu təbii sərvətdən gələn
qazancın nəsillər arasında bərabər bölgüsünə, onların səmərəli və məqsədyönlü şəkildə idarə edilməsinə şərait
yaradır. Hazırda Azərbaycan Respublikası Neft Fondu (ARDNF) institusional cəhətdən çox yüksək səviyyədə
formalaşmaqla bərabər, ölkə daxilində, eləcə də beynəlxalq səviyyədə tanınan və vəsaitlərin idarə edilməsi,
şəffaflığın təmin edilməsi baxımından öz təcrübəsini bölüşdürməyə qadir olan qurumdur. Çünki ARDNF
yaradılarkən analoji dünya təcrübəsinə istinad edilməklə yanaşı, yerli xüsusiyyətlər və ehtiyaclar nəzərə alınmış,
neft gəlirlərinin gələcək nəsillər üçün toplanması ilə bərabər, bugünkü nəsillərin problemlərinin həlli üçün də
istifadə edilməsini nəzərdə tutan model seçilmişdir.
2017-ci il mayın 31-də 24-cü Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz Sərgisinin açılışındakı nitqində Prezident
İlham Əliyev deyib: “Dövlət Neft Fondunun xətti ilə ölkəmiz üçün ən önəmli layihələrin icrası nəzərdə tutulur.
Onlardan birincisi məcburi köçkünlərin problemlərinin həllidir. Son illər ərzində məhz neft fondunun vəsaiti
hesabına məcburi köçkünlər üçün 100-ə yaxın qəsəbə salınıbdır. Bu vəsait, əlbəttə, neft əməliyyatlarının
gəlirlərindən formalaşır və bu gün biz özümüzü dünyada müasir, dinamik inkişaf edən ölkə kimi təsdiq edə
bilmişik”.
İndi bu qəsəbələrin sayı 100-dən artıqdır. 10 ildən çoxdur çadır şəhərcikləri ləğv olunub. Təkcə keçən il
6 min köçkün ailəsinə mənzillər təqdim edilib.
Heydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) əsas ixrac neft kəməri layihəsində Azərbaycanın
iştirak payını da neft fondu maliyyələşdirdi. 2005-ci ilin mayında Bakı yaxınlığındakı Səngəçal terminalında ilk
yükünü qəbul edən BTC 2006-cı ilin iyulunda tam bir sistem kimi işə düşdü. Həmin vaxtdan fasiləsiz və
təhlükəsiz işləyən kəmərin özü bu gün artıq təkcə Azərbaycana deyil, bütün regiona xeyir gətirir. Neft
fondundan “Cənub Qaz Dəhlizi”nin çəkilişinə də vəsaitlər ayrılıb. Hazırda bu dəhlizin dörd komponentindən
üçü - “Şahdəniz-2”, Azərbaycandan başlayaraq Gürcüstan-Türkiyə sərhədinə kimi uzanan CQBK (Cənubi
Qafqaz Boru Kəməri), Türkiyə ərazisindən keçən TANAP (Transanadolu Qaz Boru Kəməri) artıq gerçəkləşib.
Bir ildən çoxdur TANAP-la Türkiyəyə “Şahdəniz” qazı nəql olunur. Yunanıstan, Albaniya və İtaliyanı
birləşdirən TAP-ın (Transadriatik Qaz Boru Kəməri) çəkilişi də sona yaxınlaşır.
“Cənub Qaz Dəhlizi” qarşıdan gələn 100 il ərzində Azərbaycan xalqına xidmət edəcək və milli
iqtisadiyyatın inkişafında mühüm amil olacaq. Ölkəmizin regionda və Avropada nüfuzunun artmasını,
Azərbaycanla Qərb arasında münasibətlərin daha yüksək pilləyə qalxmasını şərtləndirəcək. Azərbaycanın enerji
ixrac edən və tranzit ölkə kimi əhəmiyyəti daha da artacaq. Layihədə iştirak edən bütün ölkələr, şirkətlər
mənfəət əldə edəcək. Bu layihə Azərbaycana böyük gəlirlər gətirəcək, insanların rifahının yüksəlməsinə təsir
göstərəcək. Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, “Cənub Qaz Dəhlizi” Azərbaycanın liderliyi ilə həyata
keçirilən, tarixi əhəmiyyətə malik, xalqımızın firavan gələcəyini təmin edən, regionda, Avropada
təhlükəsizliyin, əməkdaşlığın möhkəmlənməsinə xidmət göstərən qlobal layihədir.
Azərbaycan neftdən və qazdan gələn gəlirləri, eyni zamanda, nəqliyyat sektoruna yönəldib. ARDNF-in
vəsaitləri hesabına Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu kimi əhəmiyyətli bir layihəni maliyyələşdirdi. Bunlar
Azərbaycanı nəinki bölgədə, bütün Avrasiya məkanında nəqliyyat mərkəzinə çevirdi. Görülən işlər indi ölkə
ərazisindən böyük həcmli yüklərin Şərqdən Qərbə, Qərbdən Şərqə daşınmasına imkan verir.
Bütün bu işlərin uğurlu həlli ulu öndər Heydər Əliyevin qurub-yaratdığı və Prezident İlham Əliyevin
gündən-günə inkişaf etdirdiyi müstəqil Azərbaycanın Dövlət Neft Fondundan qaynaqlanır.
2020-ci ildə qarşısına qoyulmuş məqsəd və vəzifələrin icrasına uyğun olaraq ARDNF tərəfindən neft və
qaz sazişlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı gəlirlərin gələcək nəsillər üçün toplanması və vəsaitlərin idarə
edilməsi təmin edilmişdir. Ötən il xam neftin qiymətləri aşağı olsa da, Fondun vəsaitinin idarə olunmasından
əldə edilən gəlirlərin yüksək olması, eləcə də valyuta məzənnələrinin dəyişməsi və qızılın qiymət artımı
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şəraitində ARDNF-in aktivlərində ilin əvvəli ilə müqayisədə artım qeydə alınmışdır. İstehsal edilən ÜDM-in
70,1 %-lik payı qeyri-neft sektorunun payına düşmüşdür. 31 dekabr 2020-ci il tarixinə ölkənin strateji valyuta
ehtiyatlarının (ARDNF və Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı) həcmi 49 933,7 milyon ABŞ dolları təşkil
edərək keçən ilin sonu ilə müqayisədə 0,35 milyard ABŞ dolları və yaxud 0,7 % artmışdır. Həmin ehtiyatların
87,2 %-i ARDNF-in aktivlərinin payına düşür. 2020-ci ildə ABŞ dolları ifadəsində ARDNF-in vəsaitinin ÜDMə nisbəti təxminən 102,2 %-ə bərabər olmuşdur.
Ölkədə fiskal tarazlığın qorunmasında ARDNF-in böyük rolu olmuşdur. Belə ki, 2020-ci ildə dövlət
büdcəsinin daxilolmalarının 12,2 milyard manatı və yaxud 49,4 %-i ARDNF-dən dövlət büdcəsinə köçürülən
ödənişlərin hesabına formalaşmışdır ki, xam neftin qiymətlərindən asılı olmayaraq ARDNF tərəfindən dövlət
büdcəsi qarşısında öhdəliklər vaxtında icra edilmiş, fiskal sabitliyin qorunması təmin edilmişdir. ARDNF-in
aktivlərinin artımı ölkənin maliyyə dayanıqlılığının qorunmasına və borclanma əmsalının aşağı düşməsinə
müsbət təsir etmişdir. Eyni zamanda 2020-ci ildə dövlət büdcəsinin gəlirləri 24 681,7 milyon manat, xərcləri 26
416,3 milyon manat həcmində icra olunmuş və 2020-ci ildə dövlət büdcəsinin kəsiri ÜDM-in (72 432,2 milyon
manat) - 2,4 %-ni təşkil etmişdir.
2003-2020-ci illərdə ARDNF tərəfindən dövlət büdcəsinə ümumilikdə 112,14 milyard manat vəsait
transfer edilmişdir. 2020-ci ildə ARDNF tərəfindən məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşdırılması
ilə bağlı tədbirlər, 2019-2023-cü illərdə Azərbaycan Respublikası ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabət
qabiliyyətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı maliyyələşdirilmiş, dövlət büdcəsinə transfer edilmişdir,
eyni zamanda ARDNF-in idarə edilməsi ilə bağlı xərclər təmin edilmişdir. ARDNF-in büdcəsindən bu
istiqamətlər üzrə ümumilikdə 12 425,3 milyon manat (7 308,8 milyon ABŞ dolları) məbləğində vəsait
ayrılmışdır.
2020-ci ildə ARDNF-in büdcəsindən dövlət büdcəsinə köçürülmüş transfer məbləği 12 200,0 milyon
manat və eyni zamanda ümumi büdcə xərclərinin 98,2 %-ni təşkil etmişdir. 2020-ci ildə dövlət büdcəsinin
gəlirləri 24 681,7 milyon manat təşkil etmiş və bunun 12 200,0 milyon manatı və yaxud 49,4 %-i ARDNF
tərəfindən transfer edilmişdir. Transfer dövlət büdcəsi xərclərinin (26 416,3 milyon manat) 46,2%-ni təşkil
etmişdir. 2003-2020-ci illərdə dövlət büdcəsinə, ümumilikdə ARDNF tərəfindən 112,1 milyard manat və yaxud
106,9 milyard ABŞ dolları məbləğində vəsait köçürülmüşdür. Bu dövr ərzində ARDNF-in cəmi büdcə xərcləri
126,0 milyard manat olmuş və transfertlər bu xərclərin 89,0%-ni təşkil etmişdir. “Qaçqınların və məcburi
köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı” layihəsi
ARDNF tərəfindən 2001-ci ildən başlayaraq maliyyələşdirilməkdədir.
2001-2020-ci illər ərzində ARDNF-in büdcəsindən ümumilikdə bu tədbirlərin maliyyələşdirilməsi
məqsədilə 2 702,7 milyon manat vəsait xərclənmişdir. O cümlədən hesabat ilində ARDNF tərəfindən qaçqın və
məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə 200 milyon manat vəsait ayrılmışdır.
ARDNF-dən ayrılmış ümumi vəsait hesabına 40 392 ailə üçün fərdi evlərdən ibarət 76 qəsəbə, habelə
hündürmərtəbəli binalardan ibarət 25 məhəllə və bir çox sosial-infrastruktur obyektləri tikilmişdir. 2020-ci ildə
qeyd edilən tədbirlər çərçivəsində 3 məhəllə və 4 qəsəbədə 3 640 məcburi köçkün ailəsi üçün mənzillər və fərdi
evlər tikilmiş və ailələr həmin mənzillərə köçürülmüşdür. Bundan əlavə, 7 məktəb, 3 uşaq bağçası, 2 tibb
məntəqəsi, 2 icma mərkəzi, 3 inzibati bina, 2 artezian quyusu, 19 su anbarı, 13 nasos stansiyası, 27
yüksəkgərginlikli iri və kiçik transformatorlar, 2 elektrik yarımstansiyası, 33,5 km avtomobil yolları, 106,6 km
içməli su xətti, 114,5 km elektrik xətləri, 57,6 km qaz xətti və 14,7 km kanalizasiya sistemi olan sosial-mədəni
infrastruktur obyektlərin tikintisi tamamlanmışdır. Bu maddə üzrə xərclər ARDNF-in 2020-ci il üzrə ümumi
büdcə xərclərinin 1,6%-ni təşkil etmiş və 2019-cu il səviyyəsində olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsində dəyişiklik edilməsi ilə əlaqədar ARDNF-in
2020-ci il büdcəsinin gəlirlərini və xərclərini dəqiqləşdirmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
31 avqust 2020-ci il tarixli Fərmanı ilə ARDNF-in 2020-ci il büdcəsinə dəyişikliklər edilmişdir. Fərmana uyğun
olaraq ARDNF-in 2020-ci il üçün büdcə gəlirlərini və xərclərini dəqiqləşdirmək məqsədilə Fondun büdcə
gəlirləri 12 384 088,2 min manatdan 7 832 893,4 min manata qədər azaldılmışdır və büdcə xərcləri isə 11 589
910,3 min manatdan 12 439 910,3 min manata qədər artırılmışdır. 2020-ci ildə Fondun vəsaiti ilin əvvəlinə
nəzərən 241,1 milyon ABŞ dolları və ya 0,6%-ə qədər artaraq 43 564,3 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir.
Suveren fondlar dövlətlər tərəfindən yaradılır və müvafiq dövlət təşkilatı tərəfindən müstəqil şəkildə
idarə olunur. Belə fondlar gəlirliliyin əldə edilməsi məqsədilə investisiya fəaliyyəti ilə məşğul olur və bunu
əsasən beynəlxalq səviyyədə həyata keçirir. Bu fondların əsas gəlir mənbələrini mədən sənayesindən və büdcə
profisitindən gəlirlər təşkil edir. Suveren fond olan Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun
(ARDNF) məqsədi makroiqtisadi sabitləşmə, yığımdır. Bununla da Fondun əsas qayəsini makroiqtisadi
sabitliyin qorunması, mühüm ümummilli layihələrin maliyyələşdirilməsi, gəlirlərin nəsillər arasında bərabər
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bölünməsi və gələcək nəsillər üçün ehtiyat vəsaitin yaradılması təşkil edir. Bu istiqamətdə ARDNF-in birinci
növbədə vəzifəsi ölkədə makroiqtisadi sabitliyin qorunması, maliyyə-vergi intizamının təmin edilməsi, neft
gəlirlərindən asılılığın azaldılması və qeyri-neft sektorunun inkişafının təmin edilməsidir. Bununla da Neft
Fondu dövlət büdcəsinin gəlir mənbələrindən biri olmaqla onun dövlət investisiyalarının da əsas maliyyə
mənbələrindən biridir.
Qeyd etmək lazımdır ki, 2019-cu ilin martın 31-nə qədər Neft Fondundan dövlət büdcəsinə 91 milyard
191 milyon manat vəsait transfer edilib. Fonda daxil olan vəsaitə gəlincə, 2001-ci ildən bu ilin birinci rübünün
sonuna qədər təkcə Azəri-Çıraq-Günəşli yataqları üzrə əldə olunan ümumi gəlirlər 140 milyard 450 milyon
ABŞ dolları olub. Fondun gəlir mənbələri arasında bundan başqa, “Şahdəniz” yatağı üzrə təbii qazın satışından
gəlirlər, bonus ödənişləri, tranzit və vəsaitlərin idarə edilməsindən əldə edilən gəlirlər mövcuddur. Göründüyü
kimi, Neft Fonduna daxil olan vəsaitin əsas hissəsi dövlət büdcəsinə transferə yönəldilib. Fondun aktivləri cari
ilin birinci rübündə ilk dəfə olaraq 40 milyard (40 milyard 273,3 milyon) ABŞ dollarını ötməyə müvəffəq olub.
Lakin Fondun missiyası təkcə dövlət büdcə transferlər olmayıb. Məsələ burasındadır ki, Dövlət Neft Fondunun
missiyalarından biri də ölkənin sosial-iqtisadi tərəqqisi naminə mühüm ümummilli layihələrin
maliyyələşdirilməsidir. Bu məqsədlə, indiyədək bir çox istiqamətlər üçün maliyyələşdirmələr həyata keçirilib.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin, Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir
yolunun, Cənub Qaz Dəhlizinin, STAR neft emalı kompleksinin tikintisi, Samur-Abşeron suvarma sisteminin
yenidən qurulması, Xaricdə Təhsil üzrə Dövlət Proqramının və digərlərinin maliyyələşdirilməsi Fond tərəfindən
həyata keçirilib. Bu isə onu deməyə imkan verir ki, indiyədək neft və qazın satışından əldə edilən gəlirlər nəinki
ölkədaxili, həmçinin region üçün əhəmiyyəti olan layihələrin maliyyələşdirilməsinə sərf edilib. Təkcə onu
demək kifayətdir ki, beynəlxalq maliyyə qurumları ermənilərin bədnam fəaliyyəti nəticəsində Bakı-Tbilisi-Qars
dəmir yolunun perspektivsizliyini əsas gətirərək onun maliyyələşdirilməsindən imtina etdiyi vaxtda Azərbaycan
tərəfi məhz Dövlət Neft Fondu vasitəsilə onu reallaşdıra bildi.
Neft və qazın bərpa edilməyən təbii ehtiyat olduğunu nəzərə aldıqda Fondun bir missiyası da onlardan
əldə edilən gəlirin nəsillər arasında bərabər bölüşdürülməsi və gələcək nəsillər üçün ehtiyat vəsaitin
toplanmasıdır. Bu məqsədlə Dövlət Neft Fondu ixtiyarında olan vəsaitləri investisiya etməklə həm əlavə gəlir
əldə edir, həm də gələcək nəsillərə çatdırılmasını təmin edir. ARDNF-də investisiya və risklərin idarə olunması
“Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun valyuta vəsaitinin saxlanılması, yerləşdirilməsi və idarə
edilməsi haqqında Qaydalar” (İnvestisiya Qaydaları) və hər il Müşahidə Şurası tərəfindən baxıldıqdan sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən təsdiq olunan “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun
İnvestisiya siyasəti”nə (İnvestisiya siyasəti) əsaslanır. İnvestisiya Qaydaları ARDNF-in vəsaitlərinin idarə
edilməsinin ümumi prinsiplərini müəyyən edir.
Respublika. - 2021- 18 iyul. - № 149. - S. 2.
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Dövlət Neft Fondunun ötən il üzrə gəlir və xərcləri açıqlanıb
Ötən ilin yekunlarına əsasən, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun (DNF) aktivləri 45 milyard
ABŞ dollarını üstələyib və fondun yaranma tarixindən etibarən investisiya fəaliyyəti çərçivəsində əldə olunan
gəlir 10,2 milyard ABŞ dolları təşkil edib (sözügədən gəlirlərin 8,9 milyard ABŞ dolları həcmindəki hissəsi son
10 ildə əldə edilib).
Neft Fondundan AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, 2021-ci il ərzində fondun büdcə gəlirləri 15
milyard 985,6 milyon manat, büdcə xərcləri isə 11 milyard 382,7 milyon manat təşkil edib.
Ötən il Fondun neft və qaz sazişlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı gəlirləri 12 milyard 698,2 milyon
manat, o cümlədən mənfəət neftinin və qazın satışından 11 milyard 894,6 milyon manat, bonus ödənişləri 776,9
milyon manat, akrhesabı ödənişləri 5,3 milyon manat, tranzit gəlirləri 21,4 milyon manat təşkil edib.
Keçən il fondun vəsaitinin idarə olunmasından əldə edilən gəlirlər 3 milyard 287,4 milyon manata bərabər
olub ki, bu da ümumi gəlirlərin 20,56 faizini təşkil edir. Valyuta məzənnələrinin dəyişməsindən yaranan fərq ilə
bağlı Neft Fondunun büdcədənkənar xərci 2 milyard 119,3 milyon manat olub.
Ötən il ərzində Fondun büdcəsinin icrası çərçivəsində 11 milyard 350 milyon manat vəsait dövlət
büdcəsinə transfert edilib. “2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin
beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı”nın maliyyələşdirilməsinə 10,2 milyon manat
yönəldilib. 2021-ci il ərzində ARDNF-nin idarə edilməsi ilə bağlı xərcləri 22,5 milyon manat təşkil edib.
Bu il yanvarın 1-nə fondun aktivləri 2021-ci ilin əvvəlinə (43 milyard 564,3 milyon ABŞ dolları) nisbətən
3,35 faiz artaraq 45 milyard 25,1 milyon ABŞ dollarına bərabər olub.
Aktivlərin artımı Fondun büdcə gəlirləri, o cümlədən vəsaitlərin idarə edilməsindən əldə edilən gəlirlər
hesabına olub.
Xalq qəzeti. - 2022.- 20 yanvar. - № 13. - S. 10.
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Neft Fondu vəsaitlərinə 20 faiz qənaət edilib
Azərbaycan büdcəsində 2 milyard manata yaxın profisit var
Azərbaycanın dövlət büdcəsinin 2022-ci ilin doqquz ayındakı icra vəziyyəti, demək olar ki, bütün
mənbələr üzrə daxilolmalarda artım olduğunu göstərir. Maliyyə Nazirliyindən “Yeni Müsavat”a verilən
məlumata görə, doqquz ayda büdcəyə 22 milyard 401,4 milyon manat daxil olub ki, bunun da 20 milyard
470,7 milyon manatı xərclənib. Beləliklə, qeyd olunan dövrdə büdcədə 1 milyard 930,7 milyon manatlıq
profisit yaranıb.
Yanvar-sentyabrda İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə dövlət büdcəsinə 10
milyard 451,4 milyon manat vəsait daxil olub ki, bu da proqnoza nisbətən 970,7 milyon manat və ya 10,2 faiz,
2021-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə isə 4 milyard 97 milyon manat və ya 64,5 faiz çoxdur. Daxilolmaların
59,2 faizi və yaxud 6 milyard 191,7 milyon manatı qeyri-neft sektorunun payına düşməklə 2021-ci ilin eyni
dövrü ilə müqayisədə 1 milyard 498,9 milyon manat və ya 31,9 faiz çox olub. Daxilolmaların qalan 40,8 faizi və
yaxud 4 milyard 259,7 milyon manatı neft sektorunun payına düşməklə 2021-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2
milyard 598,1 milyon manat və ya 2,6 dəfə çoxdur.
Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə proqnozdan artıq daxil olan vəsaitin 20,2 faizi və yaxud 195,9 milyon
manatı qeyri-neft sektorunun, 79,8 faizi və yaxud 774,8 milyon manatı neft sektorunun payına düşüb. 2022-ci
ilin doqquz ayında Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə dövlət büdcəsinə 4 milyard 227,5 milyon manat vəsait
təmin edilib ki, bu da proqnoza nisbətən 650,3 milyon manat və ya 18,2 faiz, 2021-ci ilin eyni dövrü ilə
müqayisədə isə milyard 34,3 milyon manat və ya 32,4 faiz çoxdur.
Dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə və təşkilatların gördükləri iş və göstərdikləri ödənişli
xidmətlərindən dövlət büdcəsinə 580,8 milyon manat vəsait daxil olub ki, bu da 2021-ci ilin eyni dövrü ilə
müqayisədə 126,8 milyon manat və ya 27,9 faiz çoxdur.
Məqsədli büdcə fondlarının (“Avtomobil yolları” Məqsədli Büdcə Fondu və Ətraf mühitin mühafizəsi
üzrə dövlət fondu) vəsaitinin qalığının həmin fondların gəlirlərinə aid olan hissəsi 183,3 milyon manat təşkil
edib ki, bu da proqnoza nisbətən 110,9 milyon manat və ya 2,5 dəfə çoxdur. Sair daxilolmalar üzrə dövlət
büdcəsinə 416,4 milyon manat vəsait daxil olub.
Hesabat dövründə Dövlət Neft Fondundan dövlət büdcəsinə proqnozla nəzərdə tutulan 8 milyard 82,7
milyon manat məbləğində transfertə qarşı 6 milyard 542 milyon manat məbləğində transfert daxil olub. Hesabat
dövründə vergi və gömrük orqanlarının xətti ilə dövlət büdcəsinə daxilolmalarda müşahidə olunan müsbət
dinamika Neft Fondundan dövlət büdcəsinə nəzərdə tutulan transfertdən 1 milyard 540,7 milyon manat və ya
19,1 faiz az istifadə olunmasına imkan verib.
Doqquz aylıq büdcə xərclərinə gəlincə, burada 21 milyard 39,2 milyon manat proqnoza qarşı 20 milyard
470,7 milyon manat və ya 97,3 faiz icra qeydə alınıb. Bu isə ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 2 milyard 758,7
milyon manat və ya 15,6 faiz çoxdur.
Dövlət büdcəsi xərclərinin 12 milyard 669,4 milyon manatı və ya 61,9 faizi cari xərclərə, 6 milyard 608,3
milyon manatı və ya 32,3 faizi əsaslı xərclərə, 1 milyard 193,0 milyon manatı və ya 5,8 faizi dövlət borcuna və
öhdəliklərinə xidmətlə bağlı xərclərə yönəldilib.
Cari ilin doqquz ayı ərzində sosialyönümlü xərclər (iqtisadi təsnifata uyğun olaraq əməyin ödənişi fondu,
təqaüd və sosial müavinətlər, dərman və ərzaq xərcləri) dövlət büdcəsinin faktiki xərclərinin 41,2 faizini təşkil
etməklə 8 milyard 442 milyon manat məbləğində icra edilib ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 786,9
milyon manat və ya 10,3 faiz çoxdur.
2022-ci ilin doqquz ayında 2021-ci ilin eyni dövrünə nisbətən iqtisadi fəaliyyət xərclərinə 60,5 faiz və ya
1 milyard 668,9 milyon manat (əsasən işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası və dövlət
əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya) xərcləri təşkil edir.), mənzil və kommunal təsərrüfatı xərclərinə 33,2 faiz və
ya 40,1 milyon manat, təhsil xərclərinə 18,9 faiz və ya 378,9 milyon manat, məhkəmə hakimiyyəti, hüquqmühafizə və prokurorluq üzrə xərclərə 15,9 faiz və ya 219,0 milyon manat, ətraf mühitin mühafizəsi xərclərinə
15,3 faiz və ya 22,1 milyon manat, mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və bu
qəbildən olan digər fəaliyyət xərclərinə 14,2 faiz və ya 35,4 milyon manat, səhiyyə xərclərinə 3,3 faiz və ya 37,0
milyon manat, sosial müdafiə və sosial təminat xərclərinə 3,1 faiz və ya 80,4 milyon manat çox vəsait
yönəldilib.
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Maliyyə Nazirliyi bəyan edir ki, doqquz ayda dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına əsas dövlət vəzifələrinin
yerinə yetirilməsi, əməkhaqları, müavinətlər, pensiyalar, dövlət borcu üzrə öhdəliklərin və digər zəruri xərclərin
maliyyələşdirilməsi büdcə və büdcədən maliyyə yardımı və ya digər qaydada vəsait alan təşkilatların dövlət
xəzinədarlıq orqanlarına təqdim etdikləri xərc sifarişləri əsasında tam və vaxtında təmin edilib.
Beləliklə, dünya bazarında enerjidaşıyıcılarının qiymətinin yüksək olması, həmçinin ölkədə inflyasiya
səviyyəsinin artması Azərbaycanda dövlət büdcəsinə irihəcmli əlavə vəsaitlərin daxil olmasını şərtləndirib.
Bunun hesabına hökumət Neft Fondundan transfert proqnozundan daha az məbləğ xərcləyib.
Yeni Müsavat.-2022.-22 oktyabr.-№193.-S.13.

292

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Əsrin müqaviləsi

Neft-qaz gəlirləri artıb: Həm Neft Fondu, həm də vergilər üzrə
Ceyhun Piriyev
Dövlət Neft Fondu cari ilin yanvar-noyabr ayları “Azəri-Çıraq-Günəşli” yatağından 9 milyard 161 milyon
ABŞ dolları gəlir əldə edib. Bu, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3 milyard 889 milyon manat və ya 73,8
faiz çoxdur. Ötən ilin 11 ayı üzrə bu göstərici 5 milyard 272 milyon ABŞ dolları idi.
Neft ixracından gəlirlərin artması qiymətin artması ilə bağlıdır. Belə ki, Dövlət Gömrük Komitəsinin
məlumatına görə, bu ilin yanvar-oktyabr aylarında xam neft ixracının dəyəri 53,1 faiz artıb. Hərçənd ki, bu
dövrdə neft ixracında azalma olub. Belə ki, cari ilin yanvar-oktyabr aylarında 22 milyon 682 min 798 ton xam
neft ixrac edilib ki, bu da ötən ilin dövrünə nisbətən 4,7 faiz azdır.
Dövlət Neft Fonduna 11 ayda “Şahdəniz” yatağından isə 1 milyard 357 milyon dollar gəlir daxil olub. Bu
məbləğin 1 milyard 28 milyon 433 mini təbii qazın, 328 milyon 567 min ABŞ dolları isə kondensat satışının
payına düşüb.
“Şahdəniz” yatağından əldə olunan gəlir “Azəri-Çıraq-Günəşli”dən az olsa da ötən illə müqayisədə xeyli
yüksəkdir. Belə ki, ötən ilin yanvar-noyabr aylarında mənbədən 730 milyon 707 min dollar (452 milyon 529
min dollar təbii qaz, 278 milyon 178 min dollar kondensat) gəlir əldə edilmişdi. Bununla da ötən ilin 11 ayı ilə
müqayisədə cari ilin eyni dövründə təbii qazın ixracından əldə edilən gəlir 2,3 dəfə, kondensat satışından isə
18,1 faiz artıb. Göründüyü kimi, təbii qaz ixracından Fonda daxilolmaların artım tempi neft ixracını da
üstələyib.
Lakin ölkədən qaz ixracının artımı daha böyükdür. Belə ki, cari ilin 10 ayında təbii qaz ixracının dəyəri
14 milyard 653 milyon 419 min dollar olub ki, bu da 2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 5 dəfə çoxdur.
Ötən ilin 10 ayında ixracın dəyərinin 17,52 faizini təbii qaz təşkil etmişdisə, bu il sözügedən göstərici 42,21 faiz
olub. Həcmi isə 18 milyard 379 milyon 849 min kubmetr təşkil edib. Bu da ötən ilin 10 ayının göstəricisi ilə
müqayisədə 23,1 faiz çoxdur.
Neft-qaz ixracından əldə olunan gəlirlərin artması dövlət büdcəsinə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət
Vergi Xidmətinin xətti ilə daxilolmalara da təsir göstərib. Belə ki, 2022-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında Dövlət
Vergi Xidmətinin xəttilə dövlət büdcəsinə 13 milyard 998 milyon 858,7 min manat vergi daxil olub ki, bunun da
6 milyard 960 milyon 647,2 mini neft-qaz sektorunun payına düşüb. Cari ilin 10 ayında neft-qaz sektorundan
daxil olmuş vergilərin məbləği ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3,5 dəfə artıb. Ümumilikdə isə Dövlət
Vergi Xidmətinin xəttilə dövlət büdcəsinə daxilolmuş vəsait 90,1 faiz və ya 6 milyard 636 milyon 458,7 min
manat artıb. Bunun da 4 milyard 979 milyon 847,2 min manatı və ya 75 faizi neft-qaz sektoruna aid olub.
Qeyd edək ki, cari ilin yanvar-oktyabr aylarında qeyri-neft-qaz sektorundan vergi daxilolmaları isə 7
milyard 38 milyon 211,5 min manat olub. Bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 30,8 faiz və ya 1,6
milyard manat çoxdur.
İki sahil.-2022.-7 dekabr.-№224.-S.5.
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