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Elektroenergetikada tariflərin tənzimlənməsinin zəruriliyi  

 

Xülasə 

Təbii inhisarlara aid edilən bazarlar mütləq tənzimlənməyə lazım bilinir. Məqalədə 

əksər ölkələrdə əsas istifadə olunan tariflər verilmişdir. Elektrik enerjisinin ötürülməsi və 

paylanması tariflərinin hesablanması üçün şirkətlər dövrün bazası əvəzinə seçilmiş xərclər 

haqqında informasiyanı, eyni zamanda təklif edilən tarifin əsaslı ölçüsünün hesabatını 

tənzimləyici orqana təqdim etməlidirlər. Bütün ölkələrdə tənzimlənmə zamanı tarif bazasına 

daxil edilənlər məqalədə öz əksini tapmışdır. Burada MDB ölkələrində subsidiyalaşdırmanın 

saxlanıldığı qeyd olunur. 

Açar sözlər: tarif, tənzimlənmə, elektrik enerjisi, istehlakçı, subsidiya, xərc  

  

Giriş 

 Rifah iqtisadiyyatı haqqında məşhur anlayışlar, teoremlər sübut edir ki, sərbəst bazarın 

rəqabət mexanizmləri resursların iqtisadi cəhətdən səmərəli bölgüsünü təmin edir. Ancaq bir 

sıra hallarda, xüsusilə də, təbii inhisar mövcud olanda bazar mexanizmləri aciz olurlar və bu 

cür bazarların normal fəaliyyəti üçün dövlət tənzimlənməsi zəruridir. Xüsusilə, 

elektroenergetikada elektrik enerjisini magistral və bölüşdürücü elektrik şəbəkələri üzrə nəql 

edən şirkətlər təbii inhisarlar hesab olunurlar. Bu cür fəaliyyət sahələrində müxtəlif səbəblər 

üzündən bazar tənzimləyicisi kimi çixış edən “tələb-təklif” istehsalçı və istehlakçıların 

maraqları balansını təmin etmir və onda üçüncü tərəfin – dövlət tənzimləyici orqanların 

müdaxiləsi zəruriliyi yaranır (1).  

Tənzimlənmənin prinsipal əsasları 

 Tənzimlənmə zəruriliyinin əsas meyarı – paylayıcı və istehlakçıların maraqlarını 

rəqabətdən səmərəli nəticənin gözlənilmədiyi böhranlı bazarlarda tarazlaşdırmaqdır. Beləliklə, 

təbii inhisarlara aid edilən bazarlar mütləq tənzimlənməyə lazım bilinir. Təbii inhisarla 

müəyyən edilən bazara elektrik enerjisi bazarı da aid edilir. Şərqi Avropa, eyni zamanda 

MDB ölkələrinin əksəriyyətində elektrik enerjisinin qiymət və tariflərinin dövlət 

tənzimlənməsi tarif dərəcələrinin, onların son hədd ölçüsünün, eyni zamanda tariflərin 

səviyyəsinin birbaşa hesablanması metodologiyasının müəyyən edilməsi vasitəsi ilə də həyata 

keçirilir. Son hədd buraxılış tarifləri və elektrik enerjisi tarifinin formalaşması prosesinin özü 

tənzimləyici orqanlar tərəfindən sərt şəkildə nəzarət olunur. Ölkələrin əksəriyyətində tariflərin 

formalaşmasının prinsip və qaydasını müəyyən edən qanunverici və normativ aktlar 

mövcuddur.  

Praktiki olaraq bütün MDB, Şərqi Avropa ölkələrində, eyni zamanda Azərbaycanda 

artıq elektrik enerjisi tariflərinin formalaşmasını tənzimləyən qanun qəbul edilmişdir, bu, 

əsasən “Elektroenergetika haqqında qanun”dur. Bu qanunla da  elektrik enerjisinin istehsalı, 

ötürülməsi və paylanması xərclərinin tariflərlə tam ödənməsinə keçidin zəruriliyi rəsmi 

şəkildə bildirilmişdir. Bu bütün enerji sisteminin tamqiymətli işinin təmin edilməsi üçün, 

enerji təchizatının xidmətinin, təhlükəsizliyi və etibarlılığının keyfiyyətli səviyyədə təmin 

edilməsi üçün şərait yaratmaqdadır. Tarifəmələgəlmənin bu prinsipi enerji sisteminin bütün 

həlqələrinə həm generasiya, həm də bölüşdürücü və paylayıcı elektrik enerjisi şirkətlərinə öz 

xərclərinin tam ödənilməsini təmin etməyə və şirkətlərin gələcək inkişafı üçün zəruri olan 
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mənfəəti təmin etməyə, eyni zamanda bütün istehlakçılara səmərəli və etibarlı elektrik enerjisi 

ötürülməsini təmin etməyə imkan yaradır. 

Elektrik enerjisi tariflərinin müəyyən edilməsinin digər prinsipi bütün qruplardan olan 

elektrik enerjisi istehlakçılarının enerji təchizatının bütün xərclərinin ödənməsi, yəni çarpaz 

subsidiyalaşdırmanın tədricən ləğv edilməsi olmalıdır. Bu məqsədi bütün ölkələrin 

tənzimləyici orqanları qarşılarına qoyurlar. Təbii ki, sahənin gələcək inkişafı və istehsalçılarla 

səmərəli iş üçün elektrik enerjisinin istehsalı, ötürülməsi və paylayıcı xərclərinin səviyyəsi 

azaldılmalı, eyni zamanda minimal xərclərə malik istehsala meyl edilməlidir. Bu amil xarici 

bazarlarda milli iqtisadi müəssisələrin rəqabətqabiliyyətliliyinə, eyni zamanda əhalinin daha 

ucuz qiymətə elektrik enerjisi ilə təmin edilməsinə kömək edəcək, subsidiyaların ödənilməsi 

üzrə dövlət büdcəsindən xərcləri azaltmaq imkanı verəcək. 

Həm iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə, həm də MDB və Şərqi Avropa 

ölkələrində elektrik enerjisi üzrə tarif sistemlərinin müəyyən edilməsi və tətbiqinə 

yanaşmaları təhlil edərək bir sıra həm oxşar, həm də fərqli əlamətləri ayırmaq olar. Bir sıra 

inkişaf etmiş ölkələrin elektrik enerjisi tarifləri sisteminin təhlili göstərir ki, aşağıdakıları 

tariflərin əsas funksiyaları hesab etmək olar: 

 Elektrik enerjisinin istehsalı, ötürülməsi və bölüşdürülməsi üzrə real xərclərin 

ödənməsi, eyni zamanda enerji təchizatı şirkətləri üçün ədalətli mənfəətin əldə 

edilməsi;  

 İstehlakçıların enerji sisteminin işinin xeyrinə enerji istehlakı rejimlərinin 

stimullaşdırılması; 

 Ətraf mühitin mühafizəsinin təmin edilməsi və ekoloji şəraitin yaxşılaşdırılması 

üçün şəraitin yaradılması; 

 İstehlakçıların enerji sistemində gücün qıtlığının azaldılmasında iştiraka 

stimullaşdırılması; 

 İstehlakçılarda enerji təchizatının stimullaşdırılması.  

Hər şeydən əvvəl qeyd etmək lazımdır ki, müxtəlif ölkələrin tariflərinin formalaşması 

prosesində istehsal xərclərinin qiymətləndirilməsi zamanı nəzərə alınan göstəricilər spektri 

çox genişdir.  

Tarif dərəcələrinin müəyyən edilməsi konsepsiyaları 

 Əksər ölkələrdə tarif dərəcələrinin formalaşmasının üç əsas konsepsiyasından geniş 

istifadə edilir.  

 Tarif enerji mənbəyinin istismarı və müəyyən mənfəətin yaranması dövrü 

ərzində xərclərin ödənməsi üçün kifayət edən zəruri gəlirdən çıxış edərək 

hesablanır. Göstərilən konsepsiyanın əsas çatışmazlığı ondan ibarətdir ki, o artıq 

qoyulmuş vəsaitlərin ödənməsinə iqtiqamətlənib və energetikanın inkişafı üçün 

vəsaitlərə tələbatı nəzərə almır. Hər halda tam orta xərclərin müəyyən edilməsi 

üzrə qurulmuş bu tariflər elektrik enerjisi həcminin artması ilə əlaqədar onun 

hasilatı xərclərinin qeyri-xətti artmasını nəzərə almır. Bundan başqa böyük 

inflyasiya şəraitində enerji sistemlərinin əsas fondlarının bərpası üzrə xərclər 

amortizasiya ayırmalarını xeyli qabaqlaya bilər.     

 Qısamüddətli son hədd xərclərinin (marjinal) hesablanması əsasında yükün 

dəyişməsinin və bununla əlaqədar güclə manevr etmə üzrə enerji şirkətlərinin bu 

xərclərini əks etdirən vaxta görə differensiallaşdırılmış dəyişkən (sutkalıq, 

mövsümi) tariflər müəyyən edilir. Bu, elektrik enerjisi bazarında tələb və təklifi 

balanslaşdırmağa imkan verir. Bu tariflərin müəyyən edilməsinin əsas problemi 

enerji üzrə tələbin dəyişməsinin proqnozlaşdırılmasıdır. Buna görə də əksər 

hallarda qısamüddətli son hədd xərcləri üzrə qurulmuş tariflər enerji sisteminin 
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 real xərclərinə tam uyğun gəlmir, bundan başqa, bu tariflər vaxta görə qeyri-

stabildir.  

 Elektrik enerjisinin qiyməti yeni elektrik generasiya güclərinin quraşdırılması və 

istismara buraxılması üzrə xərcləri nəzərə alan uzunmüddətli son hədd xərcləri 

əsasında müəyyən edilir. Bu tariflərin üstünlüyü onların zamana görə sabitliyidir. 

Onları enerji sistemində güc qıtlığının yerini doldurmaq zərurəti yarandıqda 

tətbiq etmək məqsədəuyğundur.  

Bir sıra ölkələrdə qiymətlərin səviyyəsinə əhəmiyyətli təsiri həm istehsalçılar, həm də 

elektrik enerjisi istehlakçılarının ayrı-ayrı kateqoriyalarına hökumət subsidiyaları göstərirlər. 

Buna görə də bir çox ölkələr elektrik enerjisi üzrə tariflərin formalaşması zamanı sosial 

aspektləri (demoqrafik göstərici, ailənin gəlir səviyyəsi və s.), eyni zamanda dövlətin iqtisadi 

prioritetləri nəzərə alırlar (2). 

Ölkələrin əksəriyyəti ya bazara girişin astanasındadırlar, ya da bazar münasibətlərinin 

elementlərini fəal şəkildə energetikaya tətbiq edənlər elektrik enerjisi üzrə tariflərin 

“dərindən” differensiallaşdırılması siyasətini həyata keçirməyə çalışırlar. Bu, hər şeydən 

əvvəl, elektrik enerjisinin pərakəndə bazarının mövcudluğunun əsas tələblərindən birinin – 

tariflər sisteminin və paylayıcılarla (istehsalçılarla) hesablaşma formalarının istehlakçılar 

tərəfindən seçilməsi hüququ - istehlakçılara təmin edilməsi zəruriliyi ilə bağlıdır. Təsadüfi 

deyil ki, müasir tarif sistemləri bütün ölkələrdə praktiki olaraq zaman müddətinə görə 

differensiallaşdırılır, bu isə pik, yarımpik və gecə vaxtlarında cari və birdəfəlik xərc 

dəyişikliklərinin nisbətən çevik uçotunu nəzərdə tutur. Qeyd etmək lazımdır ki, bir sıra 

ölkələrdə differensiallaşdırılmış tariflər tətbiq olunur: günün zolaqları üzrə, iş və istirahət 

günləri üzrə.  

Tarif dərəcələrinin hesablanması üçün ən mühüm göstəricilər aşağıdakılardır: elektrik 

enerjisinin həcmi, qoşulan avadanlığın gücü, enerji sistemi gücündən maksimal istifadədə 

istehlakçının iştirakı, zamana görə (baza və yaxud pik) gücdən istifadənin xarakteri, yükdən 

istifadə saatlarının sayı, fasiləsiz və yaxud diskret elektrik istehlakı, istehlakçıların aldığı 

elektrik enerjisinin gərginlik səviyyəsi və s. 

Tariflərin növləri 

İstehlakçıların göstərilən xarakteristikalarını əsas kimi qəbul edərək əksər inkişaf etmiş 

ölkələr üçün elektrik enerjisi tariflərinin daha xarakterik olan aşağıdakı növlərini ayırmaq 

olar: 

 Sutkalıq tariflər; 

 Mövsümi tariflər;  

 İstehlakçılar kateqoriyası üzrə tariflər (sənaye, kənd təsərrüfatı, məişət və s.); 

 Elektrik təchizatının etibarlılığı üzrə tariflər (elektrik təchizatında fasilələrə və 

yaxud maksimal yüklənmə dövründə elektrik istehlakı həcminin əhəmiyyətli 

dərəcədə azalmasına razı olan istehlakçılar üçün); 

 Sosial istiqamətli tariflər. 

Bir sıra ölkələrdə məişət istifadəçilərinə “kompleks hesablaşmalar” adlanan tariflər 

tətbiq olunur – sosial amillər nəzərə alınmaqla istehlak limitindən asılı olaraq müxtəlif 

ödənişlər tətbiq olunur. Eyni zamanda əksər ölkələrdə əvvəlki tək istifadə olunan əsas tariflər 

aşağıdakılardır: 

 Bir stavkalı tariflər – adətən, məişət, qismən də sənaye sahələrində tətbiq olunur. 

Bununla yanaşı aşağıdakılar da müəyyənləşdirilə bilər (tərəflərin razılığı ilə): 1 

kVt saat istifadə edilən elektrik enerjisinə görə vahid daimi stavka; enerjinin 

istehlakı həcmindən asılı olaraq vaxt vahidi üzrə stavka; onun elektrik enerjisi 

həcminin artımına proporsional olaraq dəyişən pilləli stavka; qrup stavkası – ya 
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istehlak edilən elektrik enerjisinin miqdarından, ya da qoşulmuş qurğuların 

gücündən asılı olaraq 1 kVt saatı müxtəlif qiymətə malik olan stavka.  

Qeyd etmək lazımdır ki, bir stavkalı tariflərin tətbiqi enerji təchizatı şirkətlərinə elektrik 

istehlakı rejimlərinin iqtisadi tənzimlənməsini kifayət dərəcədə aparmağa imkan vermir. 

Əksər hallarda bu sistemlərin tətbiqi istehlakçıların qeyri-qənaətbəxş səviyyədə metroloji 

cəhətdən təchizatı ilə şərtləşmişdir. 

 İki stavkalı tariflər – həm məişət, həm də sənaye istehlakçıları üçün istifadə 

olunur. Əsas stavka qoşulmuş güclərin miqdarından asılıdır, əlavə stavka isə 

faktiki istehlak olunan enerjinin ödənişini təmin edir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, hazırda bu cür tarif sistemi əksər ölkələr üçün baza tarif sistemi 

olmuşdur. Ödənişin differensiallaşdırılması paylayıcılara (istehsalçılara) istehlak rejimlərinin 

idarə edilməsi məsələlərini həll etməklə yanaşı, həm də elektrik gücünə görə abonent 

ödənişinin miqdarı üzrə istehlakçıya hesabın çıxarışını aparmağa imkan verir. 

 Üç stavkalı tariflər – istehlakçı istifadə edilən elektrik enerjisinin ümumi 

həcminə, enerji sisteminin pik yüklənmələri zamanı onun istehlakına görə və 

qoşulmuş güclərə görə ödəyir. 

Bundan başqa bir neçə müxtəlif istehlakçının uçotu əsasında qatışıq tarif sistemləri, eyni 

zamanda iri fərdi istehlakçılar üçün elektrik enerjisindən istifadə vaxtını, müqavilənin 

müddətini və s.-i nəzərə ala bilən fərdi tarif sistemləri də tətbiq olunur. Bundan başqa kiçik 

yük saatları (22 saatdan 6 saata qədər) üzrə stavkalar, tam (6 saatdan 22 saata qədər, pik 

yüklənmə vaxtı istisna olmaqla) və pik yüklənməsi fərqlənirlər. Hətta məişət istifadəçiləri ilə 

elektrik enerjisinin paylanması üzrə müqavilələrin bağlanması zamanı bir sıra ölkələrdə 

paylanan elektrik enerjisinin keyfiyyət parametrləri (gərginlik və tezliyin kənarlaşması 

diapazonu) və xüsusilə fasiləsiz tsiklə malik sənaye istehsalçıları və bir sıra kommunal-məişət 

sferası obyektləri üçün elektrik enerjisinin etibarlılığı qabaqcadan şərtləşdirilir. Enerji 

təchizatı şirkəti tərəfindən müqavilə şərtlərinin yerinə yetirilməməsi (məsələn, son məhsulun 

keyfiyyətinin aşağı olması) vurulmuş ziyana görə zərərin ödənməsini nəzərdə tutur.  

Əksər MŞAÖ (Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələri)/MDB-də vertikal inteqrasiyalı istehsal 

energetika birliklərinin xüsusi generasiya müəssisəsinə, aparıcı şirkətə və yerli bölüşdürücü 

şirkətlərə yenidən təşkili yolu ilə elektroenergetikanın islahatının keçid mərhələsini keçirlər 

(3). Bu elektrik enerjisi üzrə pərakəndə tariflərin formalaşmasının yeni sisteminin tətbiqi 

zəruriliyinə gətirib çıxarmışdır. Bu sistemin əsas məqsədi fəaliyyət növlərinin: yerli (lokal) 

elektrik şəbəkələri tərəfindən istehsal, ötürülmə, elektrik enerjisinin tənzimlənən tarif üzrə 

təchizatı və onların arasında çarpaz subsidiyalaşdırmanın dayandırılması, yəni bir fəaliyyət 

növünün digərinin hesabına maliyyə dəstəyi üçün vəsaitlərin yerdəyişməsi və yaxud xərclərin 

bölüşdürülməsi - ayrı-ayrı növlərinin maliyyələşdirilməsi mənbələrinin ayrılmasıdır. 

Xüsusilə Ukraynada, Gürcüstanda qiymətin əmələ gəlməsi konsepsiyasının qəbul 

edilməsi kifayət qədər sadələşdirilmişdir, çünki elektrik enerjisi üzrə bir stavkalı pərakəndə 

tarifin formalaşmasını nəzərdə tutur və bilavasitə hasil edilmiş, ötürülmüş və yaxud 

istehlakçılara buraxılmış elektrik enerjisinin həcmi ilə onun istehsalı, ötürülməsi və təchizatı 

üzrə fəaliyyətin həyata keçirilməsindən şirkətlərin gəlirlərinin formalaşması ilə bağlıdır (2). 

Pərakəndə tarifin formalaşması metodikası elektrik enerjisinin tənzimlənən tarif üzrə 

paylanması üçün lisenziyada göstərilmiş pərakəndə tarifin formalaşmasının təsdiq olunmuş 

düsturu əsasında qəbul edilmişdir, bununla yanaşı pərakəndə tarif normativ texnoloji itkilər 

əmsalı qədər artırılmış topdansatış qiymət (elektrik enerjisinin orta qiyməti, elektrik 

enerjisinin magistral şəbəkələri üzrə ödənilməsinə və dispetçerləşdirməyə görə ödəniş), lokal 

şəbəkələrin istismar xərclərinin ödənilməsi üzrə tarif və paylanma tarifi əsasında formalaşır.  
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 Beləliklə, pərakəndə tarifi müəyyən etmək üçün bu tarifin tərkib hissələrini hesablamaq 

lazımdır. Yerli elektrik şəbəkələri tərəfindən elektrik enerjisinin ötürülməsi tarifləri və 

elektrik enerjisinin təchizatı tarifləri tənzimləyici orqanlar tərəfindən tənzimlənir. Elektrik 

enerjisinin ötürülməsi və paylanması tariflərinin hesablanması üçün şirkətlər dövrün bazası 

əvəzinə seçilmiş xərclər haqqında informasiyanı, eyni zamanda təklif edilən tarifin əsaslı 

ölçüsünün hesabatını (istehsal xərcləri smetası, mənfəətdən zəruri xərclərin miqdarı və s.)  

tənzimləyici orqana təqdim etməlidirlər.  

Tənzimləyici orqan tərəfindən, adətən, lisenziatlar üçün baza məlumatlarının təsdiq 

edilməsi üçün zəruri hesabat məlumatlarının siyahısı, eyni zamanda bu cür informasiyanın 

təqdim edilməsi dövrülüyü müəyyən edilir. Bir qayda olaraq, illik məlumatlar seçilir. 

Tənzimləyici orqan özü üçün xərclərin təshih edilməsi parametrlərini: inflyasiya indeksi, 

valyuta məzənnəsi indeksi, fond birjasında neft indeksi və s.-i müstəqil olaraq seçir. Şirkətin 

gəliri əmtəələrin, xidmətlərin satışından, yerinə yetirilən işlərdən, əmlak və qiymətli əşyaların 

satışından daxil olmaları və digər bütün pul və maddi daxil olmaları özündə əks etdirdiyi üçün 

təbii ki, gəlir bütün istehsal xərclərini ödəməli və şirkətə vergiləri ödəməyə, dividentlərin 

ödənilməsini (əmanətçilərin gəlirlərini) təmin etməyə, şirkətin yenidən strukturlaşdırılmasını, 

texniki cəhətdən silahlandırılmasını və yenidən tikintisini (zəruri olduqda) maliyyələşdirməyə 

imkan verən mənfəətin əldə edilməsini təmin etməlidir. 

Tariflərin hesablanması metodikası 

Praktiki olaraq bütün ölkələrdə tarif bazasının tənzimlənməsi hüquqi aktlar və tariflərin 

hesablanması üzrə müvafiq metodikalar əsasında həyata keçirilir. Tarif bazasına daxil edilir:  

 Dövlətlərin qəbul etdiyi qanunverici aktlara, eyni zamanda tənzimləyici orqanlar 

tərəfindən nəşr edilmiş sənədlərə uyğun xərclər istehsal və tədavül xərclərinə 

addir; 

 Əmtəələrin müxtəlif qiymətlərlə (tariflərlə) mümkün satışından gözlənilən 

mənfəət; 

 Dövlət dotasiyaları və dövlət yardımının başqa formaları (3). 

Əsas fondların dəyəri amortizasiya vasitəsilə yeni yaradılmış məhsul üzərinə keçirilir. 

MDB ölkələrində əsas fondların qalıq dəyərindən çıxış edərək amortizasiya məbləğinin 

müəyyən edilməsi metodu qəbul edilmişdir, çünki balansda əsas vəsaitlər (fondlar) qalıq 

dəyəri ilə əks olunur. Ancaq əsas vəsaitlərin uçotunu yenidən qiymətləndirilən dəyər üzrə 

aparmaq olar ki, o da əsas vəsaitlərin gələcək köhnəlmə məbləği istisna olmaqla yenidən 

qiymətləndirmə vaxtına görə ədalətli dəyəri olacaqdır. Yenidən qiymətləndirmələr o halda 

aparılmalıdır ki, balans dəyəri hesabatın tərtib edilməsi vaxtına görə ədalətli dəyərdən 

əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənsin. Xərclərin funksional bölgüsü hər bir fəaliyyət növünün 

xüsusiyyətini nəzərə almalı, xərclərin iki dəfə uçota alınmaması üçün fəaliyyət növlərində 

funksiyaların təkrarlanmasına yol verilməməlidir.  

Şirkətin hər iki fəaliyyət növünə aid edilən bölünməmiş xərclərinin bölgüsü metodu 

tənzimləyici orqan ilə razılaşma üzrə şirkətin özü tərəfindən seçilə bilər, bununla yanaşı bu 

metod hər bir fəaliyyət növü və yaxud funksional sahə üçün məntiqi və ədalətli olmalıdır. 

Məişət istifadəçiləri üçün tariflər, əsasən, minimal xərclər üzrə müəyyən edilir (elektrik 

enerjisinin generasiyasının, qismən də onun bölüşdürülməsini ödəyirlər), yerdə qalan 

istehlakçıllar qrupu üçün isə məişət istifadəçiləri üçün elektrik enerjisinin qüvvədə olan 

pərakəndə tariflərlə paylanması üzrə ödənilməmiş xərclərinin qismən onların üzərinə 

qoyulmasının uçotu ilə hesablanır. 

Əksər MDB ölkələrində subsidiyalaşdırma saxlanılır: sənaye istifadəçiləri məişət 

istifadəçilərini subsidiyalaşdırırlar; elektrik enerjisinin şəhər yerindəki istehlakçıları kənd 

yerlərindəki istehlakçıları subsidiyalaşdırırlar; bundan başqa ayrı-ayrı ölkələrdə elektrik 
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enerjisinin istehlakçıları istilik enerjisi istehlakçılarını subsidiyalaşdırırlar. Hərçənd çarpaz 

subsidiyalaşdırma hələ də elektrik enerjisi tariflərində iştirak edir, ondan yalnız yerli 

istehlakçılar faydalanır və vaxt ötdükcə onun payının azalma meyli mövcuddur. 

Tariflərin formalaşması prosesində Azərbaycan Respublikası Tarif Şurasının vəzifəsi 

tənzimlənən şirkətin maraqları ilə istehlakçıların tələbatı arasındakı balansın saxlanması 

prinsipinin həyata keçirilməsini təmin etməkdən ibarətdir. Tənzimlənən şirkətlərin maliyyə 

hesabatları auditor rəyi ilə birlikdə təqdim edilməlidir. Öz növbəsində tənzimləyici orqana 

dövrü olaraq müstəqil monitorinq aparmaq səlahiyyəti də verilib.  

Nəticə 

 Təbii inhisar bazarlarının normal fəaliyyəti üçün dövlət tənzimlənməsi vacibdir. 

Vertikal inteqrasiyalı energetikanın islahatını həyata keçirmək, bu zaman fəaliyyət növlərini 

tənzimlənən tarif üzrə təchiz etmək və onların arasında çarpaz subsidiyalaşdırmanı 

dayandırmaq zəruridir.   
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Гусейнов Галиб Сирадж оглу 

Необходимость регулирования тарифов в электроэнергетике 

Резюме 

В статье даны тарифы, которые и ранее использовались во многих странах. Для 

расчета тарифов электроэнергии по передаче и распределению предприятия должны 

передать регулирующим органам информацию о затратах, а также данные по 

предложенным тарифам. В статье нашли свои отражение все виды затрат включение в 

тарифную базу. Отмечается, что странах СНГ сохраняется практика субсидирования.   

Ключевые слова: тариф, регулирование, электрическая энергия, потребитель, 

субсидия, издержки  
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 Huseynov Qalib Sirac 

                                                                   Resume 

Necessity of the regulation of the tarifves in the electroenergetics 

 

Markets done about natural monopolies are considered necessary regulate absolutely. It 

is done about market of electric energy to the market determined by natural monopoly. It is 

widely used from three basic conceptions of the forming of the tariff degrees in the most 

countries. It have been given tarifves used basicly in the most countries previous odd in the 

article. For counting of the tarifves of the passing and distribute of the electric energy 

companies must introduce to the regulate organ the information about elected expenses 

instead base of the time, at the same time the report of the fundamental measure of the offered 

tariff. Regulation time include to the tariff base in all countries has been reflected in the 

article. 

Key words: tariff, regulation, electric energy, consumer, subsidy, expense 
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