
1  Tədiyə balansının metodoloji tərtibatı ilə bağlı http://cbar.az/assets/1186/final_metod.pdf səhifəsinə 
müraciət edilə bilər. 

 

    PRESSA 
 

2018-ci ilin yanvar-sentyabr ayları üçün Azәrbaycan Respublikasının 
 

T Ә D İ Y Ә  B A L A N S I1 
 

2018-ci ilin yanvar-sentyabr ayları üzrә tәdiyә balansının ümumi profisiti hәm neft 

qiymәtinin 42% bahalaşması, hәm dә Cari Әmәliyyatlar Balansında yaranmış müsbәt 

tendensiyalar hesabına formalaşmışdır. Cari Әmәliyyatlar Balansında yaranmış 5.1 mlrd.$-lıq 

profisit ehtiyat aktivlәrinin 3.7 mlrd.$ artmasını şәrtlәndirmişdir. 

 
2018-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında tәdiyә balansının әsas göstәricilәri 

 
Mln.$ 

 
Cari әmәliyyatlar 

 
5 088.1 

  Xarici ticarәt balansı 7 335.1 
  Xidmәtlәr balansı - 1 309.1 
  İlkin gәlirlәr balansı - 1 488.5 
   -İnvestisiya gәlirlәrinin repatriasiyası - 1 191.3 
  Tәkrar gәlirlәr balansı 550.6 
 
Kapital hesabı 
 
Maliyyә hesabı 
 
Xalis maliyyә aktivlәri 
   o cümlәdәn:  
    - xaricә yönәldilmiş birbaşa investisiyalar 
    - portfel investisiyaları 
    - törәmә maliyyә alәtlәri 
    - digәr investisiyalar 
 
Xalis maliyyә öhdәliklәri 
   o cümlәdәn:  
    - Azәrbaycana cәlb olunmuş birbaşa investisiyalar 

 
1.5 

 
- 2 463.6 

 
3 344.8 

 
1 562.1 

622.7 
- 3.2 

1 163.2 
 

881.2 
 

2 934.0 
    - cәlb olunmuş investisiyaların repatriasiyası 
    - neft bonusu 

- 2 400.4 
450.1 

    - portfel investisiyaları 
    - törәmә maliyyә alәtlәri 

- 348.8 
- 4.3 

    - digәr investisiyalar 250.6 
  
Balanslaşdırıcı maddәlәr 
Tәdiyә balansının ümumi saldosu (Ölkәnin ehtiyat 
aktivlәrinin dәyişmәsi;   “+” artım,  “-” azalma) 
 

1 038.6 
3 664.6 

 

 
        Qeyd: Tәdiyә balansı hesablamalarında xam neftin faktiki orta qiymәti 70.6$ (ötәn ilin müvafiq dövründә 49.8$) olmuşdur. 
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Cari әmәliyyatlar hesabı 

 
2018-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında cari әmәliyyatlar hesabında 5.1 mlrd.$ (ö.i.m.d.n. 

4.8 dәfә artım) mәblәğindә profisit yaranmış, o cümlәdәn neft-qaz sektoru üzrә profisit         

2 dәfә (4.9 mlrd.$) artaraq 9.9 mlrd.$, qeyri-neft sektoru üzrә CӘB kәsiri isә ö.i.m.d.n. 21% 

(831 mln.$) artaraq 4.8 mlrd.$ mәblәğindә olmuşdur. Nәticәdә neft-qaz sektorunun profisiti 

qeyri-neft sektoru üzrә cari hesabın kәsirini tam örtmüşdür. CӘB profisitin әsas amillәri: 

 
 Xarici ticarәt balansında profisitin 1.7 dәfә artması; 

 
 İxracın neft-qaz sektoru üzrә 1.4 dәfә, qeyri-neft sektoru üzrә isә 11.8% artması; 

 
 Xidmәtlәr balansında kәsirin 2 dәfә azalması, o cümlәdәn, tikinti xidmәtlәri üzrә kәsirin 

1.9 dәfә (944 mln.$) azalması vә turizm xidmәtlәri üzrә balansın 370 mln.$ (11.8% 

artım) müsbәt olması; 

 
 Tәkrar gәlirlәr balansında profisitin (46 mln.$) 9% artması. 

 
Mln.$ 

1,062.7

4,401.7

-2,582.3

-1,261.4

504.7

5,088.1

7,335.1

-1,309.1 -1,488.5

550.6

Cari hesabın
saldosu

Xarici ticarәt 
balansının 

saldosu

Xidmәtlәr 
balansının 

saldosu

İlkin gәlirlәrin 
saldosu

Tәkrar gәlirlәrin 
saldosu

 2017-ci il, 9 ay  2018-ci il, 9 ay
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Xarici ticarәt balansı 

 
Xarici ticarәt dövriyyәsi 23.1 mlrd.$ tәşkil etmişdir. Neft-qaz sektoru üzrә 12.9 mlrd.$ 

hәcmindә yaranmış profisit qeyri-neft sektoru üzrә 5.6 mlrd.$-lıq kәsiri bağlamış vә nәticәdә 

xarici ticarәt balansında 7.3 mlrd.$-lıq (1.7 dәfә artım) profisit yaranmışdır.  

2018-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında Azәrbaycanın dünyanın 176-dәk dövlәti ilә ticarәt 

әlaqәlәri olmuşdur. Xarici ticarәtin 12%-i MDB üzvü olan dövlәtlәrin, 88%-i isә digәr xarici 

dövlәtlәrin payına düşür. 

Әmtәә ixracı. Hesabat dövründә әmtәә ixracı 15.2 mlrd.$ (1.4 dәfә artım) tәşkil etmişdir.  

Xarici dövlәtlәrә 12.7 mlrd.$ neft mәhsulları ixrac olunmuş, ixrac olunmuş neft 

mәhsullarının 494.4 mln.$-ı neft emalı mәhsullarının, 12.2 mlrd.$-ı isә xam neftin ixracının 

payına düşür. 

2018-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında qeyri-neft ixracı artım dinamikası göstәrir, ölkәnin 

qeyri-neft ixracı ö.i.m.d.n. 11.8% artaraq 1.1 mlrd.$ tәşkil etmişdir. 

Әmtәә idxalı. Hesabat dövründә әmtәә idxalı 7.9 mlrd.$ tәşkil etmişdir, o cümlәdәn 

istehlak mallarının idxalının ümumi dәyәri isә 3.6 mlrd.$ olmuş, bunun da 1.1 mlrd.$-ı әrzaq 

mәhsullarının payına düşür. Qeyri-neft sektoru üzrә idxal ö.i.m.d.n. 24.3% artaraq 6.7 mlrd.$ 

olmuşdur. Qeyri-neft idxalının strukturunda minik avtomobillәrinin (2.1 dәfә), kimya 

mәhsullarının (1.5 dәfә), qara metal vә ondan hazırlanmış mәmulatların (1.4 dәfә), mebel 

mәhsullarının (23.3%), kağız mәmulatlarının (18.3%), daş vә şüşә mәmulatlarının (23%), 

alkoqollu vә alkoqolsuz içkilәrin (29.2%) idxalı artmış, şәkәrin (1.7 dәfә), tütün vә tütün 

mәhsullarının (10.3%), tәrәvәz mәhsullarının (13.2%) idxalı isә azalmışdır. 

İdxalın strukturunda xarici investisiyalar hesabına gәtirilmiş maşın-avadanlıqların vә 

malların xüsusi çәkisi 9.8% tәşkil edәrәk 777.1 mln.$ olmuşdur. 

 
Xidmәtlәr balansı 

 
2018-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında xarici dövlәtlәrlә Azәrbaycanın iqtisadi әlaqәlәrindә 

qarşılıqlı xidmәtlәr әsas yerlәrdәn birini tutmuş vә bu xidmәtlәrin ümumi hәcmi 9.3 mlrd.$ 

tәşkil etmişdir. Bunun 5.3 mlrd.$-ı qeyri-rezidentlәr tәrәfindәn Azәrbaycanın rezidentlәrinә,      

4 mlrd.$-ı isә Azәrbaycan rezidentlәrinin xarici ölkәlәrin rezidentlәrinә göstәrilәn xidmәtlәrdir. 

Nәticәdә xidmәtlәr balansında 1.3 mlrd.$-lıq kәsir yaranmışdır. 

Neft-qaz sektoru üzrә kәsir 1.2 mlrd.$ olmuşdur (әsasәn 1 mlrd.$ tikinti xidmәtlәri vә      

365 mln.$ digәr işgüzar xidmәtlәr). Qeyri-neft sektoru üzrә xidmәtlәr balansının kәsiri isә 

ö.i.m.d.n. 2.4 dәfә azalaraq  51.1 mln.$ tәşkil etmişdir.  

Qarşılıqlı xidmәtlәr dövriyyәsinin 21%-i nәqliyyat xidmәtlәri üzrә aparılan әmәliyyatların 

payına düşür. Ümumi dәyәri 2 mlrd.$ olan nәqliyyat xidmәtlәrinin 45.2%-i qeyri-rezidentlәrin 
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Azәrbaycanın nәqliyyat sistemlәrindәn istifadә etmәlәri ilә әlaqәdardır. Azәrbaycanın 

rezidentlәrinin qeyri-rezidentlәrә göstәrdiklәri nәqliyyat xidmәtlәrinin dәyәri 888.7 mln.$, qeyri-

rezidentlәrin Azәrbaycan rezidentlәrinә göstәrdiklәri nәqliyyat xidmәtlәrinin dәyәri isә          

1.1 mlrd.$ tәşkil etmişdir. Dövr әrzindә qeyri-neft sektoru üzrә nәqliyyat xidmәtlәrinin ixracı          

1.5 dәfә artmışdır. 

2018-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında qarşılıqlı turizm xidmәtlәrinin dövriyyәsi ö.i.m.d.n. 

6.4% artaraq 4.6 mlrd.$ tәşkil etmişdir. 2018-ci ilin yanvar-sentyabr ayları әrzindә turizm 

xidmәtlәri üzrә profisit ö.i.m.d.n. 11.8% artaraq 370.3 mln.$ (2017-ci ilin müvafiq dövründә 

331.2 mln.$) tәşkil edir (2018-ci ilin yanvar-sentyabr ayları әrzindә Azәrbaycana gәlәn xarici 

vәtәndaşların sayı 6% artıb).  

Öz növbәsindә xarici ölkәlәr tәrәfindәn Azәrbaycan rezidentlәrinә turizmlә bağlı göstәrilәn 

xidmәtlәrin dәyәri 1.3 mlrd.$ mәblәğindә olmuşdur. Bunun 79%-i Azәrbaycan vәtәndaşlarının 

şәxsi sәfәrlәri ilә bağlı xarici ölkәlәrdә olarkәn sәrf etdiklәri vәsaitlәrin (mәkik idxal üçün 

vәsaitlәr istisna olmaqla) payına düşür. 

Hesabat dövründә qeyri-neft sektoru üzrә qeyri-rezidentlәrә ödәnilәn tikinti xidmәtlәrinin 

dәyәri ö.i.m.d.n. 1.5 dәfә azalaraq 22.3 mln.$ tәşkil etmişdir. Qeyri-neft sektoru üzrә qeyri-

rezidentlәrә ödәnilәn digәr işgüzar xidmәtlәrin dәyәri isә ö.i.m.d.n. 7% azalaraq 523.8 mln.$ 

olmuşdur. 

 
İlkin gәlirlәr balansı 

 
Hesabat dövründә neft-qaz sektoru üzrә 1.8 mlrd.$ kәsir, qeyri-neft sektoru üzrә isә    

307.2 mln.$ profisit olmuşdur. Nәticәdә ilkin gәlirlәr balansında kәsir ö.i.m.d.n. 18% artaraq          

1.5 mlrd.$ tәşkil etmişdir. İlkin gәlirlәr üzrә daxilolmaların vә ödәnişlәrin ümumi dövriyyәsi          

4 mlrd.$ olmuşdur. Bunun 68.5%-i (2.7 mlrd.$) Azәrbaycandan qeyri-rezidentlәrә ödәnişlәr 

tәşkil edir. Bu mәblәğin isә әsas hissәsini (1.8 mlrd.$) beynәlxalq neft-qaz konsorsiumları üzrә 

xarici investorların payına düşәn gәlirlәrin repatriasiyası (әsasәn xam neft şәklindә), qiymәtli 

kağızlar portfeli üzrә qeyri-rezidentlәrә ödәnilәn faizlәr (358 mln.$) vә xarici kreditlәrdәn 

istifadәyә görә ödәnilәn faizlәr (289.7 mln.$) tәşkil edir. 

 
Tәkrar gәlirlәr balansı 

 
Tәkrar gәlirlәr üzrә xarici ölkәlәrlә aparılan әmәliyyatların ümumi dәyәri 1190.8 mln.$ 

mәblәğindә qiymәtlәndirilmişdir. Daxilolmalar 870.7 mln.$, ödәnişlәr isә 320.1 mln.$ tәşkil 

etmişdir. 

Tәkrar gәlirlәr üzrә ümumi daxilolmaların 92%-i xarici ölkәlәrdәn fiziki şәxslәrin pul 

baratları, 7%-i ölkәyә gәtirilәn humanitar vә yardım mallarının dәyәri, 1%-i isә digәr 
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daxilolmalar tәşkil edir. Ölkәyә göndәrilәn pul baratlarının hәcmi 10.7% artaraq 803.3 mln.$, 

ölkәdәn çıxarılan pul baratlarının hәcmi isә 5.3% artaraq 261.5 mln.$ olmuşdur. Nәticәdә pul 

baratları üzrә 541.8 mln.$ müsbәt saldo yaranmışdır. 

Bütövlükdә, tәkrar gәlirlәr üzrә әmәliyyatların saldosu müsbәt 550.6 mln.$ tәşkil etmişdir. 

 

Maliyyә hesabı2 

 
2018-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkәnin xalis maliyyә aktivlәri 3344.8 mln.$ 

artmışdır. Bu göstәrici xaricә yönәldilmiş birbaşa investisiyalar (1562.1 mln.$), portfel 

investisiyaları (622.7 mln.$), törәmә maliyyә alәtlәri (-3.2 mln.$) vә digәr investisiyalar (1163.2 

mln.$) hesabına formalaşmışdır. 

Hesabat dövründә ölkәnin xalis maliyyә öhdәliklәri isә 881.2 mln.$ tәşkil etmişdir ki, bu da 

xaricdәn cәlb olunmuş xalis birbaşa investisiyalar (533.6 mln.$), neft bonusu (450.1 mln.$), 

portfel investisiyaları (-348.8 mln.$), törәmә maliyyә alәtlәri (-4.3 mln.$) vә digәr investisiyalar 

(250.6 mln.$) hesabına formalaşmışdır. 

 
2018-ci ilin yanvar-sentyabr ayları üzrә xalis maliyyә aktivlәri vә öhdәliklәri 

 
Mln.$ 

 Aktivlәr Öhdәliklәr 
 
Birbaşa investisiyalar 
  - neft-qaz sektoru 
  - digәr sektorlar 
 
Neft bonusu 
 
Portfel investisiyaları 
 
Törәmә maliyyә alәtlәri 
 
Digәr investisiyalar 
-  ticarәt kreditlәri vә avanslar 
-  kreditlәr vә ssudalar 
-  depozitlәr vә nağd valyuta 

 
1 562.1 

727.9 
834.2 

 
 
 

622.7 
 

-3.2 
 

1 163.2 
2 356.6 

106.4 
-1 299.8

 
533.6 
278.8 
254.8 

 
450.1 

 
-348.8 

 
-4.3 

 
250.6 
766.5 

-445.6 
-70.3

C  Ә  M  İ 3 344.8 881.2 

 
Birbaşa investisiyalar 

 
Birbaşa investisiyalar formasında xaricdәn cәlb olunmuş sәrmayәlәrin ümumi mәblәği 2.9 

mlrd.$ olmuşdur. Ölkә iqtisadiyyatına yatırılmış birbaşa investisiyaların strukturunda neft-qaz 
sektorunun payı 81% tәşkil etmişdir. 

 
2 Beynәlxalq Valyuta Fondunun tәdiyә balansı üzrә yeni (6-cı nәşr) Tәlimatının tәlәblәrinә uyğun olaraq tәdiyә 

balansının strukturunda kapital vә maliyyә hesabı Aktivlәr/Öhdәliklәr prinsipi üzrә tәsniflәşdirilmişdir. 
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2018-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında tәdiyә balansında birbaşa investisiyalar maddәsinin 

neft-qaz sektoru üzrә xalis maliyyә öhdәliklәrinin (278.8 mln.$) artımı cәlb olunmuş investisiya 

ilә (2382.3 mln.$) kapitalın repatriasiyası (2103.5 mln.$) arasındakı fәrqdәn formalaşır. 

Qiymәtlәndirmәlәrә görә qeyri-neft sektoruna cәlb olunmuş birbaşa investisiyaların ümumi 

mәblәği 551.7 mln.$ olmuşdur. 

 
Haşiyә 1. Azәrbaycanın neft-qaz sektoruna cәlb olunmuş investisiyaların hәcmi, strukturu, 
investorlar arasında pay bölgüsü vә qoyulmuş sәrmayәlәrin sonradan gәlir vә kapital 
formasında ölkәdәn çıxarılması (repatriasiya) müvafiq beynәlxalq neft-qaz sazişlәrinә vә BVF-
nun tövsiyәlәrinә әsasәn hәyata keçirilmәkdәdir.  
 Bağlanmış müqavilәlәr әsasında gәlirlәrin "repatriasiyası" dövr әrzindә xarici investorun 
yatırdığı investisiyadan әldә etdiyi gәlirdir. Qeyd edәk ki, bu sazişlәrә әsasәn müvafiq 
konsorsiumlarda olan payçılar hesabat dövrü әrzindә Azәrbaycan iqtisadiyyatına qoyduqları 
investisiyaların hamısını hasil edilәn vә ixrac olunan xam neft şәklindә geri götürürlәr (kapitalın 
repatriasiyası). Bu әmәliyyat faktiki olaraq tәdiyә balansının maliyyә hesabında ölkәnin birbaşa 
investisiyalar üzrә xarici öhdәliklәrinin azalması (mәnfi işarә) demәkdir ("-" net incurrence of 
liabilities). 

 
Kreditlәr vә digәr investisiyalar 

 
Hesabat dövründә kreditlәr vә ssudalar üzrә xalis maliyyә aktivlәri 106.4 mln.$ artmış, 

xalis maliyyә öhdәliklәri isә 445.6 mln.$ azalmışdır. Kreditlәr vә ssudalar üzrә xalis maliyyә 

öhdәliklәri dövlәt tәminatlı kreditlәr hesabına artmış, neft-qaz sektorunun kreditlәri, birbaşa 

dövlәt kreditlәri, firmaların vә digәr müәssisәlәrin kreditlәri vә bankların kreditlәri hesabına isә 

azalmışdır. 

Depozitlәr vә nağd valyuta üzrә xalis maliyyә aktivlәri 1.3 mlrd.$, xalis maliyyә öhdәliklәri 

isә 70.3 mln.$ azalmışdır. 

Ehtiyat aktivlәri 

 
Hesabat dövründә ölkәnin ehtiyat aktivlәri 3.7 mlrd.$ mәblәğindә artmışdır. 

 

Haşiyә 2. Ehtiyat aktivlәri – bu maddә Cari әmәliyyatlar vә Maliyyә hesabında baş vermiş 
әmәliyyatların nәticәsi olaraq ölkәnin valyuta ehtiyatlarının artıb/azalmasını ifadә edir. 
Tәcrübәdә cari әmәliyyatlar hesabı kәsirli/profisitli olduqda, bu kәsir/profisit kapital vә maliyyә 
hesabının profisiti/kәsiri hesabına maliyyәlәşmәlidir/örtülmәlidir. Lakin, әgәr cari hesabın 
kәsiri/profisiti tam olaraq kapital vә maliyyә hesabının profisiti/kәsiri hesabına 
maliyyәlәşmirsә/örtülmürsә, onda bu fәrq ehtiyat aktivlәri (valyuta ehtiyatları) hesabına 
maliyyәlәşә/örtülә bilәr. 
Tәdiyә balansının ümumi kәsirini ehtiyat aktivlәr maliyyәlәşdirmirsә (vә ya әksinә, profisit 
ehtiyat aktivlәrin artımında әks olunmursa), yaranan fәrq balanslaşdırıcı maddәlәrdә saldo 
kimi öz әksini tapır. 


