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GİRİŞ 

Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il üzrə MHŞT Hesabatı MHŞT Standartı əsasında və 

Beynəlxalq MHŞT İdarə Heyətinin müəyyən etdiyi qrafikə uyğun olaraq hazırladığı ikinci 

hesabatdır. Hesabat Çoxtərəfli Qrup (ÇQ) tərəfindən Müstəqil Administrator kimi seçilmiş “Moore 

Stephens-Azerbaijan” şirkəti tərəfindən hazırlanmışdır.  

Hesabatda 01 yanvar - 31 dekabr 2014-cü il dövrünü əhatə edən maliyyə ili üzrə Azərbaycan 

Respublikasında mədən sənayesinin durumu və onun tənzimlənməsi xüsusiyyətləri, hasilat 

sənayesinin ölkə iqtisadiyyatına töhfəsi və milli hasilat şirkətinin fəaliyyəti haqqında məlumatlar, 

ölkədə fəaliyyət göstərən hasilat şirkətlərinin hökumətə ödənişləri ilə bağlı fərdiləşdirilmiş 

məlumatlar, habelə şirkətlərin hökumətə ödənişləri ilə hökumətin hasilat şirkərlərindən faydaları 

haqqında məlumatların tutuşdurulması nəticələri təqdim olunur.   

 “Mineral Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye Sahələrində Şəffaflıq Təşəbbüsünün 

Azərbaycan Respublikasında tətbiqinə dair qarşılıqlı anlaşma haqqında” Memorandumununun  

2.4.9.-cu maddəsinə müvafiq olaraq MSŞA QHT Koalisiyasının ekspertləri Azərbaycan 

Respublikasının 2014-cü il üzrə MHŞT Hesabatını dərindən öyrənməklə, Hesabatın məzmunu və 

strukturunu MHŞT Standartının tələbləri ilə tutuşduraraq qiymətləndirməklə, zəruri təhlil və 

araşdırmalar aparmaqla bu Rəyi hazırlamışdır.  

Rəydə 2014-cü il üzrə MHŞT Hesabatının səciyyəvi xüsusiyyətləri qeyd edilmiş, Hesabatın 

“Kontekstual məlumtlar” bölməsindəki məlumatlar üzrə (MHŞT Standartının tələbləri ilə 

müqayisədə) çatışmazlıqlar və üzləşmə prosesi üzrə məlumatlarda olan uyğunsuzluqlar ortaya 

çıxarılmışdır. Koalisiyanın ekspertləri Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il MHŞT Hesabatında 

olan məlumatların təqdim edilməsi formasını (yəni Hesabatın dizaynını) incələmiş, digər ölkələrin 

hesabatlarında məlumatların təqdim edilməsi üsulları ilə müqayisəsini aparmış və bu sahədə olan 

çatışmazlıqları müəyyən etmişdir. Rəyin hazırlanması prosesində Koalisiyanın ekspertləri habelə 

2013-cü il MHŞT Hesabatına Koalisiyanın rəyində olan tövsiyələrin icra vəziyyətini də 

qiymətləndirmişdir. Həmin qiymətləndirmənin nəticələri də bu Rəydə əks olunmuşdur. Rəyin 

sonunda Hesabatla bağlı araşdırmaların nəticəsi olaraq ortaya çıxan çatışmzalıqların və qüsurların 

aradan qaldırılması üzrə Koalisiyanın tövsiyələri verilmişdir.   

Rəy MSŞA QHT Koalisiya Şurasının 17 fevral 2016-cı il tarixli iclasında müzakirə edilərək qəbul 

edilmiş və ÇQ-yə təqdim edilməsi qərara alınmışdır.  

 

I. 2014-cü il üzrə MHŞT Hesabatının səciyyəvi xüsusiyyətləri  

1.1. Məlum olduğu kimi, Beynəlxalq MHŞT İdarə Heyətinin 2015-ci il aprelin 14-15-də Brazzavildə 

keçirilən 29-cu İclası 2015-ci ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanda aparılan MHŞT prosesinin 

qiymətləndirilməsinin nəticələri əsasında Azərbaycanın statusunun aşağı salınması ilə bağlı qərar 

qəbul edib. Qərara əsasən Azərbaycan hökuməti və ÇQ 1 il müddətində ölkədə Vətəndaş 

Cəmiyyətinin (VC) MHŞT prosesində daha fəal iştirakına şəraiti təmin etmək üçün islahedici 

tədbirlər həyata keçirməli, VC-nin fəaliyyət mühitini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırmalı və həyata 

keçirilən tədbirlər barədə Beynəlxalq MHŞT İH-nə məlumat (təsdiqləyici faktlar əlavə edilməklə) 

verməlidir. Bunun əsasında Azərbaycanın statusu ilə bağlı qərara yenidən baxılmalıdır. Bu, 2014-cü 

il üzrə MHŞT Hesabatının həm hazırlanması prosesinə, həm də hesabatın məzmununun 

gücləndirilməsinə daha məsuliyyətli yanaşmanı zəruri edirdi.   
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1.2. Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il üzrə MHŞT Hesabatı MHŞT Standartının tələbləri 

əsasında ölkədə hazırlanan ikinci hesabat olduğundan, bu Hesabatın hazırlanmasında iştirak edən 

həm ÇQ və yerli Katiblik, həm də bu işi bilavasitə həyata keçirən Müstəqil Administrator MHŞT 

Standartı əsasında hesabat hazırlanması sahəsində (2013-cü il üzrə MHŞT Hesabatının hazırlanması 

ilə bağlı) artıq formalaşmış bir təcrübəyə malik idilər. Bundan başqa 2013-cü il MHŞT Hesabatı ilə 

bağlı həm Beynəlxalq MHŞT Katibliyinin, həm də MSŞA QHT Koalisiyasının rəylərində həmin 

Hesabatın MHŞT Standartının tələbləri ilə uyğunsuzluqları və çatışmazlıqları geniş qeyd edilmişdi. 

Həm formalaşmış təcrübə, həm də 2013-cü il hesabatı ilə bağlı irad və tövsiyələr 2014-cü il 

Hesabatının daha təkmil hazırlanmasına imkanlar yaradırdı.  

1.3. 2013-cü il Hesabatı ilə bağlı rəylərdə olan bütün irad və tövsiyələr ÇQ-nin iclaslarında 

müzakirə edilmiş və 2014-cü il üzrə Hesabatın hazırlanması prosesində əvvəlki Hesabatda olan 

bütün çatışmazlıqların aradan qaldırılması Müstəqil Administratora tapşırılmışdı. 2014-cü il 

Hesabatının hazırlanması prosesində ÇQ-nin qərarı ilə tərəflərin bərabər təmsilçiliyi təmin 

edilməklə yaradılmış İşçi Qrupu Müstəqil Administratorla dəfələrlə görüşərək həm işin gedişini, 

həm də 2013-cü ilin Hesabatı ilə bağlı rəylərdə qeyd edilən irad və tövsiyələrin bu Hesabatda nəzərə 

alınması yollarını müzakirə etmişdir. Bundan başqa, 2014-cü ilin Hesabatının ilkin qaralama 

versiyası ilə tanış olan Beynəlxalq Katiblik Standarta uyğun gəlməyən bir sıra məsələləri yerli 

Katibliyin və İşçi Qrupunun diqqətinə çatdırmışdır. Beynəlxalq katibliyi iradları və Standartın bəzi 

tələbləri üzrə zəruri məlumatların əldə olunmasında müstəqil Administratorun üzləşdiyi çətinliklər 

və bunların həlli istiqamətləri ÇQ-nin iclaslarında müzakirə edilmişdir.  

1.4. Bütün yuxarıda qeyd edilənlər 2013-cü ilin Hesabatı ilə müqayisədə 2014-cü ilin Hesabatının 

məzmununda və Kontekstual məlumatların tərkibində müəyyən  dəyişikliklərə nail olmağa imkan 

vermişdir. Məsələn, 2014-cü ilin Hesabatının “İcmal”bölməsində MHŞT-yə qoşulmuş şirkətlərin 

hökumətə ödədiyi həm dəyər ifadəsində, həm də natural formada ödənişlər barədə məlumatlar 

cədvəl şəklində təqdim edilmişdir ki, bu da şirkətlər üzrə fərdiləşdirilmiş məlumatların təsvirini 

təmin edir. Kontekstual məlumatlarda olan dəyişikliklər aşağıda – rəyin növbəti bölməsində - qeyd 

edilir. Bu hesabatda həmçinin 2013-cü il MHŞT Hesabatı ilə bağlı irad və tövsiyələrin icrası 

vəziyyətini əks etdirən yekun cədvəl verilmişdir.   

 

II. Hesabatın “Kontekstual məlumatlar” bölməsinin təhlili  

Məlum olduğu kimi, MHŞT Standartının 3-cü tələbinə uyğun olaraq MHŞT hesabatında mineral 

ehtiyatların hasilatı ilə məşğul olan sənaye sahələrinə dair kontekstual məlumatları özündə ehtiva 

etməlidir. Standartda qeyd olunan kontekstual məlumatların əksər hissəsinin hesabatlarda əksini 

tapması (yaxud müvafiq informasiya sahibləri tərəfindən həmin informasiyaların yerləşdirildiyi 

cəmiyyət üçün açıq olan mənbələrə istinadların göstərilməsi) tələb kimi qoyulur.  

2.1. Standartın 3.2-ci tələbinə əsasən MHŞT Hesabatında hasilat sənayesini tənzimləyən hüquqi 

normalar və fiskal rejim təsvir edilməlidir. Bu məlumata fiskal rejim, o cümlədən fiskal öhdəliklər 

üzrə  xülasə, müvafiq qanun və qaydaların icmalı və aidiyyatı dövlət agentliklərinin rol və 

vəzifələrinə dair məlumatlar daxil olmalıdır. Standartın bu tələbinə uyğun olaraq 2014-cü il üzrə 

MHŞT Hesabatının 3.1-ci bölməsində ölkədə mədən sənayesi haqqında ümumi məlumat, mədən 

sənayesinin fəaliyyəti ilə bağlı huquqi normalar, fiskal rejim və dövlət qurumlarının rolu ilə bağlı  

məlumatlar yerləşdirilib. Burada ötən ilki Hesabatda olan məumatlar təkrar verilməklə yanaşı bəzi 

əlavələr də edilmişdir: ölkədə qəbul edilmiş hüquqi normaların (qanun və qərarların) yerləşdirildiyi 

elektron portalların linkləri verilib, hasilat sənayesindən hökumətə olan ödənişlərin hansı hökumət 

qurumlarına verilməsi barədə məlumatlar, dövlət büdcəsi və icmal büdcənin strukturu barədə ümumi 
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məlumatlar, yerli (bələdiyyə) büdcələrinə ödənilən vergilər barədə məlumatlar, hasilat sənayesi üzrə 

islahatlar hesabata daxil edilmişdir.   

Burada “Beynəlxalq sazişlər” yarımbölməsində 2 sənədin adı çəkilir: bunlardan biri Boru kəmərləri 

magistrallarına dair Moskvada, 2-si  isə neft və qaz nəqli sistemlərinin yaradılmasna dair Kiyevdə  

imzalanmış çox da vacib olmayan sənədlərdir. Bu sahədə ölkənin beynəlxalq sazişlər bölməsi bitir. 

Hesabatdan belə bir yanlış təsəvvür yaranır ki, mədən sənayesi, habelə neft və qazın nəqli və tranziti 

sahəsində ölkənin beynəlxalq sazişləri yalnız bu iki sənəddən ibarətdir. Buna görə də “beynəlxalq 

sazişlər” yarımbölməsinin ya ləğv edilməsi, ya da daha dolğun məlumatlarla zənginləşdirilməsi 

məqsədəuyğundur.   

Lakin burada hüquqi normaların yalnız adları sadalanır, həmin normaların mədən sənayesi ilə bağlı 

konkret hansı münasibətləri və necə tənzimləmələri barədə heç bir məlumat verilmir. Mövcud 

hüquqi normaların sadalanması hüquqi rejimi tam əks etdirə bilmir. Hüquqi rejimin anlaşılması üçün 

sadalanan hüquqi normaların hər birinin mədən sənayesi ilə bağlı tənzimlədiyi konkret 

münasibətlərin və mexanizmlərin qısa icmalının verilməsi, habelə bu norma və mexanizmlərin 

qarşılıqlı əlaqəsinin göstərilməsi zəruridir. Bu, təqdim edilən informasiyanın əhəmiyyətini artıra 

bilər.  

Hesabatda dövlət büdcəsi və icmal büdcə ilə təsvirlər aydın təsir bağışlamır. Hasilat sənayesi 

gəlirlərinin dövlət və icmal büdcələrinin gəlirlərinə daxil olması mexanizmi (sistemə girişi) və 

ierarxiya aydın təsvir edilməyib. Buna görə də hesab edirik ki, hüquqi və fiskal rejimlər barədə 

məlumatlar hüquqi normaların və fiskal öhdəliklərin sadalanması formasında yox, qrafik şəkildə 

(əyani sxemlərlə) verilmiş çərçivə təsiri bağışlamalıdır.  

Dövlət büdcəsinin gəlirləri və xərcləri ilə bağlı burada verilən məlumatlar Standartın 3.2-ci yox,  

3.7-ci tələbinə uyğun məlumatlar olduğundan Hesabatın müvafiq bölməsində yerləşdirilməsi daha 

məqsədəuyğundur.  

Koalisiyanın tövsiyəsinə uyğun olaraq fiskal devolüsiyaya dair bir sıra məlumatlar Hesabata əlavə 

edilib, lakin, hesabatda qeyd edilməsə də, məlumdur ki, neft, qaz və başqa mineral ehtiyatların 

hasilatındən əldə edilən gəlirlərdən hasilat yataqlarının (mədənlərin) yerləşdiyi ərazilərin yerli 

idarəetmə qurumlarının büdcələrinə birbaşa vəsait daxil olmur.     

Standartda hesabat ilində hökumətin həyata keçirdiyi islahatların Hesabatda əks olunması təşviq 

edilir. Bu Hesabatında 2014-cü ildə mədən sənayesi ilə bağlı hüquqi normalarda baş verən 

dəyişikliklər sadalanır, lakin hüquqi normalarda olan bu dəyişikliklərin mahiyyəti və onların hasilat 

sənayesinin fəaliyyətinin tənzimləməsinə mümkün təsirləri göstərilmir.  

2.2. MHŞT Standarlarının 3-cü tələbinin 3.3-cü bəndinə əsasən MHŞT hesabatlarında hasilat 

sənayelərinin, həmçinin həmin sahələrdə istənilən əhəmiyyətli kəşfiyyat işlərinin icmalı verilməlidir. 

2014-cü il MHŞT Hesabatının 3.2-ci “Mədən sənayesinin icmalı” bölməsində ölkənin neft-qaz 

ehtiyatlarının həcmi, dənizdə və quruda olan neft-qaz yataqları üzrə fəaliyyətdə olan sazişlər, 

bunların iştirakçıları və iştirak payları, neft-qaz kəmərləri, qızıl və gümüş hasilatı, habelə bəzi 

yataqlar üzrə kəşfiyyat fəaliyyəti barədə məlumatlar verilmişdir. Bu məlumatlar əsasən 2013-cü il 

Hesabatında olan informasiyanın təkrarıdır. Sadəcə olaraq 2014-cü ildə Şahdəniz HPBS-də 

iştirakçıların tərkibində və iştirak paylarında baş verən dəyişikliklər əlavə edilib və kəşfiyyat 

fəaliyyəti ilə bağlı məlumatlar yenilənib.   

2013-cü ilin Hesabatına Koalisiyanın rəyində növbəti illərin hesabatlarına bütün yataqlar və məhsul 

növləri (neft, qaz, kondensat, qızıl, gümüş və s.) üzrə ehtiyatların həcminin daxil edilməsi tövsiyə 

edilmişdi. ÇQ-də müzakirələr zamanı bu tövsiyənin icrasına qərar verilmiş və İşçi Qrupu tərəfindən 

zəruri işlər həyata keçirilmişdi. Lakin nədənsə həmin məlumatlar bu Hesabatda əksini tapmayıb.   
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Növbəti illərin hesabatlarında boru kəmərlərinə dair də məlumatların genişləndirilməsini - ötürmə 

qabiliyyəti və ixrac edilmiş məhsullar üzrə statistikanın Hesabata əlavə edilməsini - məqsədəuyğun 

hesab edirik.  

2.3. Standartın 3.4-cü tələbinə görə hesabatın əhatə etdiyi maliyyə ili ərzində hasilat sənayesinin 

iqtisadiyyata töhfəsi barədə məlumatlar hesabatda açıqlanmalıdır. 2014-cü il MHŞT Hesabatının 

“3.3. Azərbaycan iqtisadiyyatına hasilat sənayesinin töhfəsi” bölməsində illik ÜDM-in həcmi, 

ÜDM-in sahə və istehsal strukturu (habelə hasilat sənayesinin payı), hasilat sənayesində dövlət 

məcmu gəlirinin (o cümlədən vergilər, royalti, bonuslar, komisyon haqları və digər ödənişlər) 

mütləq ifadəsinə və dövlətin ümumi gəlirlərində xüsusi çəkisinə dair məlumatlar, 2014-cü ildə neft, 

təbii qaz, qızıl və gümüş hasilatının həcmləri və ölkənin əraziləri üzrə hasilat həcmlərinə dair 

məlumatlar, hasilat sənayesinin ixracatının mütləq ifadəsinə dair məlumatlar, əsas kapitala 

investisiyalarda hasilat sənayesinin payı, məşğulluğun iqtisadiyyatın sahələri üzrə xarakteristikası və 

strukturu haqqında məlumatlar toplanmışdır.  

2014-cü ilin Hesabatının bu bölməsinə əvvəlki ilin hesabatında olmayan aşağıdakı məlumatlar əlavə 

edilib: ÜDM-də kölgə iqtisadiyyatının payı haqqında qiymətləndirmə, 2014-cü ildə hasilat sənayesi 

şirkərlərinin Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna (DSMF) ödənişlərinin ümumi məbləği, BP şirkəti üzrə 

məşğulluqda yerli və əcnəbi işçilərin sayı haqqında məlumatlar.    

Ölkənin əraziləri (rayonları) üzrə mədən sənayesi məhsullarının hasilat həcmləri barədə 3 illik 

məlumatların hesabatda verilməsi vacib və əhəmiyyətlidir, lakin həmin məlumatların “Ölkə 

iqtisadiyyatına hasilat sənayesinin töhfəsi” bölməsinə daxil edilməsi başa düşülən deyil. Növbəti 

illərin hesabatlarında ərazilər (rayonlar) üzrə illik hasilat məlumatların “3.4. İstehsalın həcmi” 

bölməsində (Standartın 3.5-ci tələbinə uyğun olaraq) verilməsini, belə məlumatların 3 illik 

dinamikasınıı isə Hesabatın “3.1. Mədən sənayesinin icmalı” bölməsində olmasını məqsədəuyğun 

hesab edirik.   

Bu bölmədə “İxracatda hasilat sənayəsinin payı” yarımbaşlığı altında təqdim edilən məlumatlarda 

ixrac olunan hasilat məhsullarının həcmi və dəyəri göstərilsə də, ölkənin ümumi ixracında bunların 

payını əks etdirən göstəricilər yoxdur. Həmçinin burada Beynəlxalq Valyuta Fonduna (BVF) 

istinadən göstərilir ki, “əvvəlki illə müqayisədə 2014-cü ildə ölkənin xarici ticarət əlaqələri inkişaf 

etmiş ölkələrdə 3,3%, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə 3,4% artmışdır”. Belə informasiya bu 

bölmə və bütövlükdə hesabat üçün yersiz görünür. Burada hasilat sənayesinin ixracda payının illər 

üzrə dəyişilməsi haqqında məlumatların yerləşdirilməsi daha məqsədəuyğun olardı. Həm də belə 

məlumatların ölkədə belə informasiyanın sahibləri olan Dövlət Statistika Komitəsinə və Dövlət 

Gömrük Komitəsinə istinadən verilməsi (bu qurumların saytlarında belə məlumatlar olur) daha 

məqsədəuyğundur.   

2013-cü il Hesabatına Koalisiyanın rəyində qeyd etmişdik ki, “bu bölmədə təqdim olunan 

investisiya  və məğulluq göstəricilərinin şirkətlər üzrə verilməsi, habelə mədən sənayesi 

şirkətlərində məşğul olanların yerli və əcnəbi işçilər üzrə bölgüsünun təqdimatı hesabatın kefiyyətini 

artıra bilər”. 2014-cü il Hesabatında yalnız BP şirkəti üzrə işçilərin sayının dinamikası və strukturu 

verilmişdir. Müstəqil Administrator bunu digər hasilat şirkətləri üzrə oxşar məlumatların açıq 

mənbələrdə olmaması ilə əlaqələndirib. Hesab edirik ki, ÇQ bu məsələni diqqətdə saxlamalı, digər 

hasilat şirkətləri üzrə belə məlumatların toplanması üçün tədbirlər görməli və növbəti illərin 

hesabatlarına belə məlumatların daxil edilməsini təmin etməlidir.  

Standartda tələb olunmasa da, bu bölmədə yerli və xarici hasilat şirkətlərinin 2014-cü ildə DSMF-ə 

ödənişlərinin məbləği haqqında məlumat daxil edilib. Burada hasilat şirkətlərinin bu ödənişlərinin 

ölkə üzrə DSMF-ə olan illik bütün ödənişlərinin ümumi məbləğində payı, habelə bu payın illər üzrə 
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dəyişməsi kimi məlumatların verilməsi həm bölmənin tələblərinə uyğun olardı, həm də məlumatın 

əhəmiyyətini artırardı.  

2.4. Standartın 3.5-ci tələbi hesabat ilində hasilat və ixracat göstəriciərinin (buraya aiddir: ümumi 

hasilat həcmləri və növlər üzrə məhsulların dəyəri (uyğun gələn hallarda hətta bölgələr üzrə hasilatın 

dəyəri); ümumi ixrac həcmləri və növlər üzrə məhsulların ixracının dəyəri (uyğun gələn hallarda 

hətta bölgələr üzrə hasilatın dəyəri)) hesabatda əks etdirilməsini tələb edir.  

Ötən ilki hesabatda Standartın bu tələbinə əməl edilməmişdi. Bu tələbin yerinə yetirilməsi ilə bağlı 

metodoloji problemlər (hasil edilən məhsulun dəyərinin hansı qiymət əsasında təyin edilməsi 

məsələsi) İşçi Qrupunun toplantısında və ÇQ-nin iclasında müzakirə edilərək belə qərara alındı ki, 

hasil edilmiş ehtiyatların həcminin dəyər ifadəsi həmin məhsul üzrə hesabat ilinin orta illik ixrac 

qiyməti əsasında hesablansın.  

Hesabatın “3.4. İstehsalın həcmi” bölməsində hesabat ilində ölkədə hasil edilmiş mineral 

ehtiyatların ölkədaxili həcm göstəriciləri, bunların beynəlxalq həcm göstəricilərinə uyğunlaşdırılmış 

göstəriciləri, həmin resursların orta illik ixrac qiymətləri və bu qiymətlə hesablanmış dəyər 

göstəriciləri cədvəl şəklində yerlışdirilmişdir.  

Lakin bu bölmədə hasil edilmiş ehtiyatların ərazilər üzrə hasilat həcmləri və dəyəri, habelə hasil 

edilmiş xammalın ixrac həcmləri və dəyəri haqqında məlumatlar verilməyib. Halbuki, artıq yuxarıda 

qeyd etdiyimiz kimi, hesabatın 3.3-cü bölməsində ölkənin əraziləri (rayonları) üzrə hasilat həcmləri 

ilə bağlı məlumatlar yerləşdirilib. Həmin məlumatların bu bölməyə keçirilməsi və oxşar 

metodologiyadan istifadə etməklə bunların dəyərinin müəyyən edilməsi Standartın tələbinə uyğun 

olardı. Habelədə burada ixrac məlumatlarının 3.3-cü bölmədə (səhifə göstərilməklə) yerləşdiyini 

xüsusi qeyd yaxud istinad verməklə göstərmək olardı.  

2.5. Standartın 3-cü tələbinin 3.6-cı bəndi dövlətin hasilat  sənayesində iştirakı ilə bağlı 

məlumatların MHŞT hesabatlarına daxil edilməsini vacib sayır. Standartın bu tələbinə uyğun 

məlumatlar Hesabatın “3.5. Hasilat sənayesində dövlətin iştirakı” bölməsində yerləşdirilib. Ötən ilki 

Hesabatla bağlı Koaliisyanın rəyində ən çox iradlar bu bölmə ilə bağlı idi. Bu Hesabatda Standartın 

3.6-cı tələbinə uyğun aşağıdakı məlumatlar yerləşdirilib: milli hasilat şirkəti olan SOCAR-la bağlı 

ümumi məlumat, SACARın dövlət qurumları ilə münasibətləri barədə çox ümumi və qısa məlumat, 

onun bəzi maliyyə göstəricilərinin 3 illik dinamikası, SOCAR-ın asılı və törəmə müəssisələri, habelə 

birgə müəssisələri üzrə benefisiar sahibliyin səviyyəsi və həmin müəssisələr üzrə benefisiar 

sahibliyin səviyyəsində 2014-cü ildə baş verən dəyişikliklər, Şirkətin kredit və zəmanətləri, 

standartları, kvazi-fiskal xərclərin açıqlanması ilə bağlı qısa məlumat, dövlətə ayırmalar və  xarici 

bazarlarda SOCAR-ın fəaliyyətinin genişlənməsi barədə məlumatlar. Ötən ilki Hesabatla 

müqayisədə son Hesabatın bu bölməsində az da olsa dəyişikliklərin olduğunu (məsələn, müvafiq 

məlumatların genişləndirilməsi, benefisiar sahiblik səviyyəsində dəyişikliklərdə olan əlavələr, xarici 

bazarlarda fəaliyyət və kvazi-fiskal fəaliyyət barədə qısa məlumatın olması və s.) qeyd etmək olar.  

Bununla belə Standartın 3.6-cı tələbinin icrası ilə bağlı ciddi hesab etdiyimiz aşağıdakı problemlər 

hələ qalmaqdadır:  

2.5.1. Apardığımız qiymətləndirmə belə söyləməyə əsas verir ki,  ötən ilki hesabatda olduğu 

kimi, bu ilki Hesabatda da Standartın bu yarımbəndində tələb olunan məlumatların əksəriyyəti  

hesabatda əks etdirilməyib: məsələn, SOCAR-ın Maliyyə Nazirliyi, Neft Fondu, Sosial Müdafiə 

Fondu, Mərkəzi Bank, Azərbaycan Beynəlxalq  Bankı ilə qarşılıqlı münasibətləri və öhdəlikləri 

ilə bağlı məlumatlar çox ümumi xarakter daşıyır, bu münasibətlərin mexanizmləri 

açıqlanmadığından məlumatlar anlaşılan deyil.  
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2.5.2. 2013-cü il üzrə Hesabata Koalisiyanın rəyində göstərildiyi kimi, Koalisiyanın araşdırmaları 

göstərmişdi ki, SOCAR-ın fəaliyyətində BVF-nin enerji sektoru üzrə müəyyənləşdirdiyi 4 kvazi-

fiskal fəaliyyət növündən ən azı 3-ü üzrə kvazi-fiskal əməliyyatların baş verməsi ehtimalı var. 

Koalisiyanın həmin araşdırması ÇQ-də müzakirə edildikdən sonra SOCAR-a təqdim edilmiş və 

MHŞT hesabatına daxil edilmək üçün zəruiri məlumatların verilməsi ilə bağlı Şirkətə müraciət 

edilmişdi. Lakin Hesabatın hazırlanması dövründə bu sahədə Şirkətdən heç bir əlavə məlumat 

təqdim etməmişdir. Bununla belə ötən ilki hesabatdan fərqli olaraq 2014-cü ilin Hesabatında 

hesabat dövründə Şirkətin kvazi-fiskal əməliyyatlarının olması nəinki inkar edilməyib, hətta ölkə 

daxilində neft və neft məhsullarının topdan və pərakəndə satış qiymətlərinin hökumət (Tarif 

(Qiymət) Şurası) tərəfindən tənzimləndiyi və onun təyin etdiyi qiymətlərin 2014-cü ildə dünya 

bazar qiymətlərindən aşağı olması, yəni neft və neft məhsullarının yerli istehsalçılara bazar 

qiymətindən aşağı satılması  qeyd edilmişdir. Burada SOCAR-ın sosial xarakterli xidmətlərə 

xərcləmələri barədə də ümumiləşdirilmiş məlumat verilmişdir.  

Bununla belə hesab edirik ki, SOCAR-ın kvazi-fiskal əməliyyatları ilə bağlı araşdırmalar davam 

etdirilməli və növbəti illərin MHŞT Hesabatlarında bununla bağlı daha dolğun məlumatlar 

yerləşdirilməlidir. Dünya bazarlarında neftin qiymətinin kəskin aşağı düşməsi ilə əlaqədar 

SOCAR-ın gəlirlərinin kəskin azalması və onun maliyyə durumu ilə bağlı yarana biləcək 

narahatlıqlar və şirkətin vəsaitlərindən daha səmərəli istifadə edilməsi zəruriliyi bu məsələnin 

aktuallığını daha da artırır.  

2.5.3. Hesabatda benefisiar sahibliyin səviyyəsi və burada olan dəyişikliklərlə bağlı məlumatlar 

SOCAR-ın maliyyə hesabatından olduğu kimi götürülüb (hətta maliyyə hesabatının dili 

saxlanılmaqla) MHŞT Hesabatına yerləşdirildiyindən bu məlumatlar sistemli və istifadəçi üçün 

anlaşıqlı deyil (məsələn Qrup qeyd edilir, lakin bura kimin daxil olması göstərilmir). Buna görə 

də demək olar ki, həmin məlumatlar Standartın tələbinə uyğun deyil. Növbəti MHŞT 

Hesabatında bu məlumatların təkmilləşdirilməsi və anlaşıqlı şəkildə təqdim edilməsi diqqət 

mərkəzində olmalıdır.  

2.6. Hasilat sənayesində dövlətin iştirakı bölməsində  "Azərqızıl" Dövlət Şirkətinin hüquqi varisi 

hesab  edilən Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin  R.V. 

İnvestment Qroup Services, LLC USA arasında Saziş"dən irəli gələn öhdəlikləri  barədə də 

məlumatların yerləşdirilməsini zəruri hesab edirik.  

2.7. Standartın 3-cü tələbinin 3.7-ci bəndində hasilat  sənayesindən daxil olan gəlirlərin bölünməsi 

və istifadəsinin MHŞT hesabatlarında təsvir edilməsi tələb olunur. Bu tələbə əsasən hasilat sənayesi 

üzrə hansı gəlirlərin (dəyər və natural ifadəsində) milli  büdcədə qeyd edildiyi MHŞT Hesabatında 

əks olunmalıdır. Gəlirlər milli büdcədə qeyd edilmədikdə bu gəlirlərin necə bölüşdürülməsi izah 

olunmalıdır.  

2014-cü il üzrə MHŞT Hesabatının “Hasilat sənayesindən Neft Fonduna və dövlət büdcəsinə daxil 

olan gəlirlər” adlı 3.6-cı bölməsində 2014-cü ildə hasilat sənayesi şirkətlərinin dövlət büdcəsinə 

ödəmələri haqqında məlumat (bu məlumat Koalisiyanın təşəbbüsü ilə bu Hesabata əlavə edilib), 

ARDNF-in gəlirlərinin formalaşma mənbələri və xərclərin bölgüsü təqdim olunmuşdur. Bu 

məlumatların Hesabatda ən azı son 3 ilin dinamikası şəklində qrafik təsvirlərlə təqdim edilməsi 

həmin məlumatların əhəmiyyətini və anlaşıqlılığını daha da artıra bilər.  

Dövlət Neft Fondundan dövlət büdcəsinə edilən transfertlərin və haslat sənayesindən dövlət 

büdcəsinə daxil olan vəsaitlərin istifadəsi istiqamətləri ilə bağlı müəyyən məlumatların növbəti 

illərin MHŞT hesabatının bu bölməsinə əlavə edilməsini, habelə müvafiq illərin dövlət büdcəsi və 

onun icrası haqqında hüquqi normalara, dövlət büdcəsinin layihəsi və dövlət büdcəsinin icrası ilə 

bağlı hökumətin arayışlarına istinadların verilməsini məqsədəuyğun hesab edirik. Qeyd etdiyimiz 
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məlumatların hamısı Standartın tələbinə uyğun və açıq mənbələrdə (Maliyyə Nazirliyinin və 

Hesablama Palatasının saytlarında) olan məlumatlardır.     

2.8. Standartın 3.8-ci bəndi gəlirlərin idarə edilməsi və xərclər barədə əlavə məlumatların 

hesabatlara daxil edilməsini təşviq edir. 2013-cü ilin Hesabatında olduğu kimi 2014-cü ilin 

Hesabatına da bu məlumatlar daxil edilməmişdir. QHT Koalisiyası Şurası növbəti illər üzrə 

hesabatlara bu məlumatların (belə məlumatlar açıq mənbələrdə mövcuddur) daxil edilməsini yaxud 

həmin məlumatların yerləşdirildiyi açıq mənbələrə istinadlaırn verilməsi ölkəmizin şəffaflıq 

imicinin yüksəldilməsi baxımından əhəmiyyətli hesab edir.  

2.9. Standartın 3.9 və 3.10-cu tələbləri lisenziyaların qeydiyyatı və təyinatı ilə bağlı məlumatlara 

aiddir. Standartın bu tələblərinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı 2013-cü ilin Hesabatına həm Beynəlxalq 

MHŞT Katibliyinin, həm də Koalisiyanın rəylərində iradlar vardı. Həmin iradlarda ölkənin neft-qaz 

və digər mədən hasilatı yataqlarının hasilat şirkətlərinə kəşfiyyatı və istismar üçün təqdim edilməsi 

və HPBS-in bağlanılması prosedurları haqqında məlumatların açıqlanması zəruriliyi vurğulanırdı.  

Bu Hesabatın “3.7. Lisenziyaların reyestri” və “3.8. Lisenziyaların təyinatı” bölmələrində də hasilat 

sənayesində lisenzilaşdırma fəaliyyəti ilə bağlı çox məlumatlar təqdim edilmişdir. Hesabatın 3.7-ci 

(“Lisenziyaların reyestri”) bölməsində qeyd edilib ki, “MHŞT standartının 3.9. bəndinə uyğun 

olaraq, Azərbaycan Respublikasında HPBS-ya qoşulmuş aktiv şirkətlərin reyestri tərtib edilmişdir 

və açıq mənbədə dərc edilərək ictimaiyyətə təqdim olunmuşdur”.  

HPBS-in bağlanılması prosedurları haqqında məlumat bu bölmədə yox, Hesabatın “3.1. Ümumi 

məlumat” bölməsində yerləşdirilib. Lakin həmin məlumat natamam xarakter daşıyır: orada hansı 

yataqların kəşfiyyatı və işlənilməsi ilə bağlı işlərin başlanılması haqqında məlumatın şirkətlərə 

çatdırılması, yataqların kəşfiyyatı və işlənilməsinə şirkətlərin cəlb edilməsi mexanizmləri (məsələn, 

elanların verilməsi, tender və ya müsabiqələrin keçirilməsi və s.) barədə məlumat verilmir. Hesab 

edirik ki, HPBS-in bağlanılması prosedurları ilə bağlı məlumatlar yuxarıdakı qeydlərə və Standartın 

3.9-cu tələbinə uyğun təkmilləşdirilməli və növbəti  MHŞT hesabatlarında bu məlumatlar 

lisenziyalarla bağlı bu bölməyə daxil edilməlidir. Ən əsası isə odur ki, bu prosedurların legitimliyinə 

dair məlumat verilmir. Yəni bu prosedurların hansı normativ akta (qanunda, prezident fərmanına və 

s) əsaslandığı göstərilmir. 

2.10. Standartın 3.11-ci bəndi – benefisiar sahiblik məsələsi – üzrə 2014-cü ilin hesabatında olan 

məlumat elə əvvəlki hesabatda olduğu kimidir. Bununla bağlı Koalisiyanın mövqeyi 2013-cü il 

Hesabatına Koalisiyanın rəyində qeyd edildiyi kimi qalır.  

2.11. Standartın 3-cü tələbinin 3.12-ci bəndi sazişlər haqqında məlumatların ictimaiyyətə 

açıqlanmasını təşviq edir. Burada qeyd olunur ki, MHŞT Hesabatında neft, qaz və mineralların 

kəşfiyyatını və hasilatını tənzimləyən saziş və lisenziyalara dair məlumatlaırn açıqlanması üzrə 

dövlət siyasətinin sənədləşdirilməsi tələb olunur. 2014-cü il Hesabatında bu məsələlərlə bağlı ölkədə 

hüquqi rejim barədə məlumat verilib.  

Qeyd etməliyik ki, Azərbaycanda fəaliyyətdə olan neft-qaz sazişlərinin 6-sı MHŞT-nin saytına 

yerləşdirilib. Qalan sazişlərin açıqlanması istiqamətində ÇQ-nin, Katibliyin və Koalisiyanın cəhdləri 

davam edir.    

2.12. Beləliklə, MHŞT Standartlarının 3-cü tələbinə uyğun olaraq 2014-cü ilin Hesabatında təqdim 

edilən məlumatların qiymətləndirilməsi əsasında belə bir qənaətə gəlmək olar ki, Standartın tələb 

etdiyi məlumatların əksər hissəsinin hesabata salınması təmin edilmişdir, lakin bu məlumatların 

ardıcıl, sistemli və anlaşıqlı təqdim edilməsi ilə bağlı problemlər var (sanki Standartın tələb etdiyi 

məlumatlar ayrı-ayrı mənbələrdə olduğu kimi götürülüb və mexaniki olaraq bir yerə cəmlənib). 

Növbəti hesabatlarda həm belə problemlərin aradan qaldırılması, həm də Kontekstual məlumatlarla 
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bağlı Standartın 3-cü tələbi üzrə çatışmazlıqların aradan qaldırılması istiqamətində ÇQ-nin səyləri 

gücləndirilməlidir.  

 

III. Üzləşmə prosesi və onun nəticələri ilə bağlı məlumatların təhlili  

Standartın 4-cü tələbi hökumətin hasilat sənayesindən olan bütün gəlirlərinin və hasilat şirkətlərinin 

hökumətə bütün əhəmiyyətli ödənişlərinin MHŞT Hesabatında hərtərəfli əks olunmasından 

ibarətdir. Standartın 4.1 bölümü MHŞT Hesabatında əhatə ediləcək ödəniş və gəlir növləri ilə 

əlaqədar tələbləri təsvir edir. 

3.1. MHŞT Hesabatının “4. Üzləşmə prosesi” adlı bölməsində qeyd edilir ki, ÇQ-nin 10 dekabr 

2014–cü il tarixli 34-cü iclasında gedən müzakirələrə əsasən infrastruktur müddəaları və barter 

tədbirlərinə dair, sub-milli ödənişlər və köçürmələrə dair,  habelə sosial xərclərə dair  məlumatlar 

Azərbaycan Respublikasında tətbiq edilmədiyindən 2014-cü il üzrə MHŞT hesabatına daxil 

edilməmişdir. Fikrimizcə, hər növbəti hesabata hazırlıq işləri başlayanda növbəti hesabatda əks 

etdiriləcək gəlir növlərinin siyahısına ÇQ-də yenidən baxılıb təsdiq edilməsi məqsədəuyğundur. Bu 

siyahı sonradan Müstəqil Administratorla imzalanan müqavilədə və Hesabatda göstərilməlidir.  

3.2. Yeri gəlmişkən Koalisiya hesab edir ki, ÇQ sosial xərclərlə bağlı məlumatların növbəti hesabata 

daxil edilməsi məsələsini müzakirə edərək bununla bağlı Standartın 4.1.e altbəndinin tələblərinə 

uyğun qərar qəbul etməsi zəruridir. Şirkətlərin sosial xərcləri barədə məlumatlar tutuşdurula bilməsə 

də, Standartın 4.1.e. altbəndinin ii hissəsində göstərildiyi kimi, şirkətlər tərəfindən birtərəfli açıqlana 

bilər. Məsələn, SOCAR-ın 2014-cü ildəki sosial xərcləri ilə bağlı ümumi məlumatları bu Hesabatın 

“Hasilat sənayesində dövlətin iştirakı” bölməsində qısa şəkildə olsa da açıqlanıb. Şirkətlərin sosial 

xərcləri ilə bağlı məlumatlar BP, SOCAR və başqa şirkətlərin hesabatlarında (Korporativ sosial 

məsuliyyət hesabatlarında) olduğu və belə açıq mənbələrə istinadların verilməsi mümkün olduğu 

halda həmin məlumatların ölkədə tətbiq edilmədiyini söyləməklə bunların Hesabata daxil 

edilməsindən imtina edilməsi ölkənin şəffaflıq imicinə ziyan vurur.    

3.3. Hesabatın bu bölməsi sanki natamam xarakter daşıyır: bir tərəfdən, burada Standartın 4-cü 

tələbi ilə bağlı Hesabat üçün bəzi zəruri məlumatlar (Standartın tələb etdiyi kimi ayrı-ayrı 

ödənişlərin hesabatda əks olunması ilə bağlı ÇQ-nin sənədləşdirilmiş qərarları) təqdim olunur; digər 

tərəfdən isə, burada üzləşmə prosesinin metodologiyası haqqında heç bir məlumat verilmir. Düzdür, 

hesabatın hazırlanması ilə bağlı bütün metodoloji məlumatlar hesabatın “Yanaşma və 

metodologiya” adlı 2-ci bölməsində verilmişdir, lakin üzləşmə prosesinin nəticələri ilə tanış olan 

şəxs üçün metodologiyanın bu bölmədə - nəticələrin təqdim edilməsindən əvvəl – verilməsi daha 

yaxşı ola bilərdi. Buna görə də hesab edirik ki, üzləşmə prosesinin metodoloji məsələləri Hesabatın 

2-ci bölməsində yox, məhz “Üzləşmə prosesi” bölməsində verilməsi, habelə “Üzləşmə prosesi üzrə 

nəticələr”bölməsinin ayrıca bir bölmə kimi yox, məhz “Üzləşmə prosesi” bölməsi ilə birləşdirilməsi 

və bu bölmənin “Üzləşmə prosesi və onun nəticələri” adlandırılması hesabatın strukturunun və 

dizaynının təkmilləşdirilməsi baxımından əhəmiyyətli ola bilər.  

3.4. Üzləşmə prosesinin nəticələri ilə bağlı aşağıdakıları qeyd edə bilərik:  

3.4.1. Üzləşmə prosesində şirkətlərlə hökumətin hesabat məlumatları arasında çoxsaylı 

kənarlaşmaların (fərqlərin) olması narahatlıq doğurur. 2014-cü ilin Hesabatında ümumi say 

etibarı ilə 16 kənarlaşma (fərq) qeydə alınmışdır. Müqayisələr göstərir ki, belə səhvlərin 

(kənarlaşmaların) əksəriyyəti hər il eyni şirkətlər tərəfindən baş verir. Hesabatların hazırlanması 

mərhələsində Müstəqil Administrator tərəfindən Şirkətlərin təmsilçiləri üçün hesabat 

formalarının (şablonların) doldurulması ilə bağlı təlimlərin keçirilməsinə rəğmən oxşar səhvlərin 

təkrar baş verməsi bu istiqamətdə daha ciddi tədbirlərin görülməsini zəruri edir;  
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3.4.2. Üzləşdirmə prosesində meydana çıxan fərqlərlə (düzəlişlərlə) bağlı izahat yetərli və tam 

anlaşıqlı deyil.  Kənarlaşmaların səbəbləri ilə bağlı izahatlar daha geniş və ətraflı verilməlidir, 

habelə burada seçmə üsulu ilə şirkətlər üzrə aparılan əminlik yoxlamalarının nəticələrinə istinad 

olunmalıdır;   

3.4.3. 2013-cü ilin Hesabatında olduğu kimi, bu Hesabatda da nəqletmə və tranzit gəlirləri ilə 

bağlı məlumatlarda qarışıqlıq var. “Nəqletmə” və “tranzit” terminlərinin dəqiqləşdirilməsinə, 

ölkədə hasil edilən neftin boru kəmərləri  yaxud dəmiryolu ilə nəql edilməsi ilə başqa ölkələrin 

neftinin boru kəməri yaxud dəmiryolu ilə tranziti məsələlərinə aydınlıq gətirilməlidir. Standartın 

4.1.f yarımbəndinin tələblərinə uyğun olaraq nəqletmə tarifləri, tarif dərəcələri və nəqletmənin 

digər göstəricilərinin açıqlanması təmin edilməlidir;  

3.5. Şahdəniz HPBS üzrə hökumətə ödənişlərin məbləği ilə bağlı MHŞT Hesabatında və 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) 2014-cü il üzrə illik hesabatında olan 

məbləğlər arasında 8.8 milyon ABŞ dolları fərq var. Belə ki, ARDNF-in 2014-cü il üzrə illik 

hesabatında (səh. 28) göstərilir ki, həmin il bu Şahdəniz HPBS qaz satışından Fonda 532.0 milyon 

ABŞ dolları məbləğində vəsait daxil olub1. 2014-cü il MHŞT Hesabatının 10-cu səhifəsində 2014-cü 

ildə hasilat şirkətlərinin hökumətə nağd pul ödənişlərin cədvəli verilib. Həmin cədvəldə qaz satışı ilə 

bağlı Şahdəniz HPBS-nə daxil olan şirkətlərin hökumətə ödənişlərinin cəmi 523.2 milyon ABŞ 

dolları olması göstərilir. Bu məbləğ Hesabatın əlavələrində olan hasilat şirkətləri üzrə hesabat 

şablonlarında olan müvafiq məlumatlarla da təsdiq olunur. Buna görə də Şahdəniz HPBS üzrə qaz 

satışından hökumətə nağd ödənişlərlə bağlı ARDNF və MHŞT üzrə 2014-cü ilin hesabatlarında olan 

8.8 milyon ABŞ dolları məbləğində fərqlə bağlı hökumət tərəfndən əlavə izahatın verilməsini zəruri 

hesab edirik.   

 

IV. 2013-cü il MHŞT Hesabatı ilə bağlı Koalisiyanın tövsiyələrinə münasibət  

Hesabatın 8-ci bölməsi “Tövsiyələr və nəticələr” adlanır. Burada 2014-cü ildə üzləşmə prosesindən 

əldə olunmuş təcrübələr və 2013-cü ilə aid MHŞT hesabatı üzrə tövsiyələrin icrası durumu haqqında 

məlumat verilir.  

4.1. Bu bölmə hesabatın hazırlanması prosesində Müstəqil Administratorun üzləşdiyi və ya işin 

gedişi ilə bağlı üzə çıxardığı problemlərin həlli yolları, cari və əvvəlki illərin təcrübəsindən ortaya 

çıxan dərslərin qeyd edilməsi və bunlardan əldə edilən faydaların göstərilməsi, habelə  növbəti 

illərdə hesabatın hazırlanması prosesində nəzərə alınmalı tövsiyələrin verilməsi baxımından çox 

önəmlidir. Burada üzləşmə prosesi üçün Müstəqil Administratorun göndərdiyi hesabat şablonlarının 

doldurulması zamanı bəzi hasilat şirkətlərinin əvvəlki illərdə yol verdikləri eyni səhvləri 

təkrarlamaları qeyd edilsə də, bu problemin həlli üçün Müstəqil Administratorun verdiyi tövsiyələr 

elə əvvəlki illərdə olandan heç nə ilə fərqlənmir. Problemin həlli üçün Müstəqil Administratorun 

daha sistemli tədbirləri əhatə edən tövsiyələr irəli sürməsi işin xeyrinə ola bilər.  

4.2. Hesabatın bu bölməsində həm də QHT Koalisiyasının və Müstəqil Administratorun 2013-cü il 

MHŞT Hesabatına dair tövsiyələrinin icrası durumu barədə məlumat daxil edilib. Bu, hesabatla 

bağlı rəylərdə olan irad və tövsiyələrə diqqətlə yanaşıldığını, bunun hesabına hesabatların 

təkmilləşməsinə nail olunduğunu nümayiş etdirmək baxımından önəmli addımdır. Hesabata rəylərdə 

olan irad və tövsiyələrin nəzərə alınması həm də bütövlükdə ölkədə MHŞT prosesinin inkişafına 

fayda verən, bu prosesin məhz Təşəbbüsün mahiyyətinə uyğun inkişaf etdiyini nümayiş edən 

addımdır.  

                                                           
1 http://www.oilfund.az/uploads/annual_2014az.pdf  

http://www.oilfund.az/uploads/annual_2014az.pdf
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Hesabatın hazırlanması prosesində İşçi Qrupundakı müzakirələr zamanı Müstəqil Administratora 

tövsiyə edilmişdi ki, Koalisiyanın və Beynəlxalq Katibliyin rəylərində olan irad və tövsiyələrin hər 

birinin bu Hesabatda nəzərə alınması səviyyəsi ilə bağlı dəqiq məlumat hazırlansın. Xüsusilə qismən 

nəzərə alınan və ümumiyyətlə icrası mümkün olmayan tövsiyələr üzrə atılan addımlar və icra 

olunmamasının səbəbləri göstərilməklə izahat verilsin.  

4.3. Koalisiyanın tövsiyələrinin icrası ilə bağlı Hesabatda verilən məlumatdan belə aydın olur ki, 

yalnız bir tövsiyə icra olunmayıb, bir tövsiyənin icrası davam edir, qalan tövsiyələrin hamısı müsbət 

həll olunub. Halbuki apardığımız müqayisəli tutuşdurma göstərdi ki, ötən ilki Hesabatla bağlı 

Koalisiyanın ÇQ-yə və Müstəqil Administratora ünvanladığı və bu Hesabatda nəzərə alınması vacib 

olan 23 tövsiyədən 12-sinin icrası ilə bağlı burada qeydlər var. Araşdırmamız göstərdi ki, 

Koalisiyanın 23 tövsiyəsindən 9-unun tam və 8-nin isə qismən icra olunduğunu söyləmək olar. 8 

tövsiyə isə ya ümumiyyətlə icra olunmayıb, ya da həmin tövsiyələr üzrə ciddi irəliləyiş olmayıb. 

Həmin tövsiyələrin qismən və ya tam icra olunmaması isə həmin tövsiyələrdə qeyd edilən 

informasiyalarn açıq mənbələrdə olmaması ilə bağlıdır.  

4.4. Beynəlxalq MHŞT Katibliyin tövsiyələrinin icrası vəziyyəti ilə bağlı məlumat Hesabatda 

ümumiyyətlə verilməyib. Halbuki 2013-cü il Hesabatı ilə bağlı Beynəlxalq Katibliyinin irad və 

tövsiyələri ÇQ-də və İşçi Qrupunun iclaslarında müzakirə edilib və onların icrası istiqamətində 

tədbirlər həyata keçirilib. Həmin irad və tövsiyələrin icrası barədə məlumatların hesabata daxil 

edilməsi zəruridir. .   

 

 

V. Hesabat məlumatlarının təqdim edilməsi (hesabatın dizaynı) ilə bağlı 

məsələlər 

MHŞT Hesabatı hasilat sənayesinin fəaliyyəti, hökumətin hasilat sənayesindən gəlirləri və hasilat 

sənayesinin ölkə iqtisadiyyatına töhfələri ilə bağlı cəmiyyətdə məlumatlılığın artırılması, bu sahədə 

hesabatlılığın və şəffaflığın genişləndirilməsi və bununla da cəmiyyətdə etimad mühitinin 

yaxşılaşdırılması məqsədinə xidmət edir. Buna görə də MHŞT Hesabatınında olan məlumatların 

sadə və anlaşıqlı formada, sistemli şəkildə, ardıcıllıqla və bir-birini tamamlayan şəkildə təqdim 

edilməsi, əyani qrafiklərdən və izahedici sxemlərdən geniş istifadə edilməsi, anlaşıqlı şərhlərin 

verilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bir sözlə, MHŞT hesabatının məzmunu və dizaynı elə 

qurulmalıdır ki, hesabatın (orada olan zəngin məlumatların) istifadəçiyə yönəlik (user friendly) 

olması təmin edilsin.  

Lakin Koalisiyanın ekspertləri hesab edir ki, bu sahədə 2014-cü il MHŞT Hesabatı ciddi qüsurlara 

malikdir:  

5.1. Hesabatın mövcud strukturu yersiz dərəcədə mürəkkəbləşdirilib, bölmələr sistemsiz və qarışıq 

təqdim edilib. Fikrimizcə, hesabatın dizaynının sadələşdirilməsi və məlumatların sistemləşdirilməsi 

üçün bölmələrin aşağıdakı ardıcıllıqla yerləşdirilməsi daha faydalı ola bilər: 1. İcmal (Xülasə); 2. 

Metodologiya və yanaşma; 3. Kontekstual məlumatlar; 4. Üzləşdirmə prosesi və nəticələri; 5. 

Tövsiyyələr; 6. Tərəflər haqqında məlumatlar; 7. Əlavələr.  

5.2. Hesabatın ayrı-ayrı bölmələrində olan məlumatlar qarışıq və sistemsiz verilib, hətta bəzi 

hallarda yersiz yüklənmələr müşahidə edilir. Məsələn, işin məzmunu və məlumatların məxfiliyi, 

tamlığı və dəqiqliyi ilə bağlı hissələrin 1-ci (“İcmal”) bölmədən çıxarılması və  2-ci bölməyə əlavə 

edilməsi məqsədəuyğundur. “İcmal” bölmədə (Xülasə) Azərbaycanın MHŞT hesabatlılığında 

profili, gəlirlərin əldə edilməsinin əsas formaları, şirkətlər və ödəniş növləri üzrə fərdiləşdirilmiş 

məlumatlar cədvəli, MHŞT prosesi ilə bağlı ölkənin nailiyyətləri və hazırkı durumun əks olunması 

daha məqsədəuyğun olardı.  
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5.3. Hesabatın 2-ci  (“Yanaşma və metodologiya”) bölməsində sadəcə  görülmüş işlərin əhatə dairəsi 

göstərilir, məlumatların toplanması və üzləşdirilməsi proseduraları, metod və üsullarından bəhs 

olunmur, onlar sadəcə təsvir edilir. Burada üzləşmə mərhələsində  görülən işlər, sənədlərin 

yoxlanılması, hesabatların müqayisəsi və təhlili, məlumatların üzləşdirilməsi üsul və metodlarından 

bəhs edilmir. Əminlik mərhələsi bəndində seçim hansı  üsulla və necə aparılıb, bu barədə heç nə 

yazılmayıb. Seçilən  şirkətlərin hansı meyarlarla müəyyənləşdirilməsi göstərilməyib, onlarla iş necə 

qurlub, onların  hansı sənədləri, necə  və nə məqsədlə nəzərdən keçirməsi, eləcə də icra olunmuş işin 

yekunlaşması barədə nəticənin hesabata necə  daxil edilməsi kimi suallar açıq qalır. Bu bölmədə 

həmçinin  dövlət şirkətlərinin  məlumatalarına əminlik yaradılması ilə bağlı prosedurlarım nədən 

aparılmaması izah olunmalıdır. Bir sözlə, bu bölmənin təkmilləşdirilməsini zəruri hesab edirik.   

5.4. “Kontekstual məlumatlar” bölməsinin ümumi məlumat hissəsində ötən  ilki hesabatdan  qalma 

nəzəri, texniki və tarixi məlumatlar var. Belə az əhəmiyyətli və təkrarlanan məlumatların hesabatdan 

çıxarılması (həmin məlumatların əvvəlki hesabatda olmasını qeyd etməklə və istinad verməklə) 

məqsədəuyğundur. Burada ümumiləşdirilmiş məlumatların dinamikada verilməsi (ən azı 3 il) 

oxucuda hasilat sənayesi və gəlirləri  haqqında müqayisəli təəssürat yaratması baxımından 

əhəmiyyətli olardı. Burada habelə Azərbaycanda hansı dövlət qurumlarının hansı növ 

gəlirləri/daxilolmaları əldə etməsi aydın şəkildə, sxem və qrafik izahlarla verilməsi daha yaxşı 

olardı.  

Ümumiyyətlə bu bölmənin ayrı-ayrı hissələrində olan məlumatların yerləşdirilməsi ardıcıllığında və 

təqdim edilməsində müşahidə olunan problemlər yuxarıda (bu rəyin II bölməsində) geniş qeyd 

olunub və bunların aradan qaldırılması üçün təkliflər verilib.  

5.5. Hesabatın “7. Hökumət gəlirlərinin təhlili” bölməsinin ayrıca verilməsinin səbəbləri anlaşılmır. 

Burada olan məlumatlar kontekstual məlumatları tərkib hissəsi kimi Standartın 3.7-ci tələbinə uyğun 

olaraq hesabatın müvafiq bölməsinə əlavə etmək məqsədəuyğundur.  

 

VI. Tövsiyyələr  

MSŞA QHT Koalisiyası Şurası Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il üzrə MHŞT Hesabatında 

qeydə alınan MHŞT Standartı ilə uyğunsuzluqların, çatışmazlıqların və üzləşmə prosesində 

müşahidə edilən anlaşılmazlıqların aradan qaldırılması, növbəti illər üzrə MHŞT Hesabatlarının 

daha təkmil alınması üçün aşağıdakı təklif və tövsiyələri irəli sürür:  

I. Hesabatın “Kontekstual məlumatlar” bölməsinin təkmilləşdirilməsi üzrə:  

1.1. Bölmənin ümumi məlumat hissəsində təkrarlanmaların aradan qaldırılsın, ümumiləşdirilmiş 

məlumatların dinamikada (ən azı 3 il) verilsin, habelə Azərbaycanda hansı dövlət qurumlarının 

hansı növ gəlirləri/daxilolmaları əldə etməsi aydın şəkildə, sxem və qrafik izahlarla təqdim 

edilsin;   

1.2. Hüquqi rejimin anlaşılması üçün Hesabatda sadalanan hüquqi normaların hər birinin mədən 

sənayesi ilə bağlı tənzimlədiyi konkret münasibətlərin və mexanizmlərin qısa icmalının verilməsi, 

habelə bu norma və mexanizmlərin qarşılıqlı əlaqəsinin göstərilməsi, habelə hüquqi və fiskal 

rejimlər barədə məlumatların qrafik şəkildə (əyani sxemlərlə) verilməsi təmin edilsin;   

1.3. Ölkənin bütün neft-qaz və mineral ehtiyat yataqları və məhsul növləri (neft, qaz, kondensat, 

qızıl, gümüş və s.) üzrə ehtiyatların həcminin Hesabata daxil edilməsi təmin edilsin;  
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1.4. Boru kəmərlərinə dair məlumatların genişləndirilməsi (ötürmə qabiliyyəti və ixrac edilmiş 

məhsullar üzrə statistikanın Hesabata əlavə edilməsi) məqsədəuyğundur;   

1.5. “Hasilat sənayesinin iqtisadiyyata töhfəsi” bölmədə təqdim olunan investisiya  və məğulluq 

göstəricilərinin bütün hasilat şirkətləri üzrə verilməsi, habelə mədən sənayesi şirkətlərində 

məşğul olanların yerli və əcnəbi işçilər üzrə bölgüsünun təqdimatı istiqamətində səylər davam 

etdirilsin;.  

1.6. Yerli və xarici hasilat şirkətlərinin DSMF-ə ödənişlərinin illik bütün oxşar ödənişlərinin 

ümumi məbləğində payı, bu payın illər üzrə dəyişməsi və bunun məşğulluq strukturu ilə 

müqayisəsi formasında təqdim edilsin;  

1.7. SOCAR-ın Maliyyə Nazirliyi, Neft Fondu, Sosial Müdafiə Fondu, Mərkəzi Bank, 

Azərbaycan Beynəlxalq  Bankı ilə qarşılıqlı münasibətləri və öhdəlikləri ilə bağlı məlumatlar 

daha detallaşdırılmış formada və bu münasibətlərin mexanizmləri açıqlanmaqla hesabata daxil 

edilsin;   

1.8. SOCAR-ın kvazi-fiskal əməliyyatları ilə bağlı araşdırmalar davam etdirilməli və növbəti 

illərin MHŞT Hesabatlarında bununla bağlı daha dolğun məlumatlar yerləşdirilməlidir;  

1.9. Hesabatda SOCAR-ın benefisiar sahibliyin səviyyəsi və burada olan dəyişikliklərlə bağlı 

məlumatlar Standartın tələbinə uyğulaşdırılması, bu məlumatların təkmilləşdirilməsi və anlaşıqlı 

şəkildə təqdim edilməsi təmin olunmalıdır;    

1.10. Hasilat sənayesində dövlətin iştirakı bölməsində  "Azərqızıl" Dövlət Şirkətinin hüquqi 

varisi hesab  edilən Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin  R.V. 

İnvestment Qroup Services, LLC USA arasında Saziş"dən irəli gələn öhdəlikləri  barədə 

məlumatların hesabata əlavə edilməlidir;   

1.11.  Növbəti illər üzrə MHŞT hesabatlarına Standartda təşviq olunan məlumatların daxil 

edilməsi ölkəmizin şəffaflıq imicinin yüksəldilməsi baxımından əhəmiyyətli olduğundan ÇQ bu 

istiqamətdə müvafiq addımların atılması imkanlarını müzakirə etsin;   

1.12. HPBS-in bağlanılması prosedurları ilə bağlı məlumatlar Standartın 3.9-cu tələbinə uyğun 

təkmilləşdirilməli və növbəti  MHŞT hesabatlarında bu məlumatlar lisenziyalarla bağlı bölməyə 

daxil edilməli, bu prosedurların legitimliyini təsdiq edən normativ akt göstərilməlidir.   

II. Üzləşmə prosesinin aparılması və onun nəticələrinin hesabatda təqdim edilməsi ilə bağlı:  

2.1. Hər növbəti hesabatın hazırlıqlarına başlanılması zamanı növbəti hesabatda əks etdiriləcək 

gəlir növlərinin siyahısına ÇQ-də yenidən baxılaraq təsdiq edilməsi təmin edilsin. Həmin siyahı 

Müstəqil Administratorla imzalanan müqavilədə və Hesabatda əks olunmalıdır;  

2.2. Sosial xərclərlə bağlı məlumatların növbəti hesabata daxil edilməsi məsələsinin ÇQ-də 

müzakirə edilməsi və bununla bağlı Standartın 4.1.e altbəndinin tələblərinə uyğun qərar qəbul 

olunması zəruridir;  

2.3. Üzləşmə prosesində şirkətlərlə hökumətin hesabat məlumatları arasında çoxsaylı 

kənarlaşmaların (fərqlərin) aradan qaldırılması üçün ÇQ və Müstəqil Administrator tərəfindən 

daha ciddi tədbirlərin görülməsi zəruridir;  

2.4. Üzləşdirmə prosesində meydana çıxan fərqlərlə (düzəlişlərlə) bağlı izahatlar daha geniş və 

ətraflı verilməli, habelə burada seçmə üsulu ilə şirkətlər üzrə aparılan əminlik yoxlamalarının 

nəticələrinə istinad olunmalıdır;   
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2.5. “Nəqletmə” və “tranzit” terminlərinin dəqiqləşdirilməsinə, ölkədə hasil edilən neftin boru 

kəmərləri  yaxud dəmiryolu ilə nəql edilməsi ilə başqa ölkələrin neftinin boru kəməri yaxud 

dəmiryolu ilə tranziti məsələlərinə aydınlıq gətirilməli, Standartın 4.1.f yarımbəndinin tələblərinə 

uyğun olaraq nəqletmə tarifləri, tarif dərəcələri və nəqletmənin digər göstəricilərinin açıqlanması 

təmin edilməlidir;  

2.6. Şahdəniz HPBS üzrə hökumətə ödənişlərin məbləği ilə bağlı MHŞT Hesabatında və 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) 2014-cü il üzrə illik hesabatında 

olan məbləğlər arasında müşahidə olunan 8.8 milyon ABŞ dolları fərqlə bağlı hökumət tərəfndən 

əlavə izahatın verilməsini zəruri hesab edirik.   

III. Hesabat məlumatlarının təqdim edilməsinin (hesabatın dizaynının) təkmilləşdirilməsi ilə 

bağlı:  

3.1. Fikrimizcə, hesabatın dizaynının sadələşdirilməsi və məlumatların sistemləşdirilməsi üçün 

bölmələrin aşağıdakı ardıcıllıqla yerləşdirilməsi daha faydalı ola bilər: 1. İcmal (Xülasə); 2. 

Metodologiya və yanaşma; 3. Kontekstual məlumatlar; 4. Üzləşdirmə prosesi və nəticələri; 5. 

Tövsiyyələr; 6. Tərəflər haqqında məlumatlar; 7. Əlavələr.  

3.2. “İcmal” bölmədə (Xülasə) Azərbaycanın MHŞT hesabatlılığında profili, gəlirlərin əldə 

edilməsinin əsas formaları, şirkətlər və ödəniş növləri üzrə fərdiləşdirilmiş məlumatlar cədvəli, 

MHŞT prosesi ilə bağlı ölkənin nailiyyətləri və hazırkı durumun əks olunması daha 

məqsədəuyğundur;   

5.3. Hesabatın “Yanaşma və metodologiya” bölməsinin strukturu və məzmunu 

təkmilləşdirilməlidir;    

5.4. Üzləşmə prosesinin metodoloji məsələləri Hesabatın 2-ci bölməsində yox, məhz “Üzləşmə 

prosesi” bölməsində verilməsi, habelə “Üzləşmə prosesi üzrə nəticələr”bölməsinin “Üzləşmə 

prosesi” bölməsi ilə birləşdirilməsi və bölmənin “Üzləşmə prosesi və onun nəticələri” 

adlandırılması hesabatın strukturunun və dizaynının təkmilləşdirilməsi baxımından əhəmiyyətli 

ola bilər;  

5.5. Hesabatın “7. Hökumət gəlirlərinin təhlili” bölməsinin məlumatlarını kontekstual 

məlumatları tərkib hissəsi kimi Standartın 3.7-ci tələbinə uyğun olaraq hesabatın müvafiq 

bölməsinə əlavə etmək məqsədəuyğundur.  

5.6. “Kontekstual məlumatlar” bölümünün hazırlanması Müstəqil Administrator tərəfindən yox. 

ÇQ-nin sifarişi əsasında ekspert və mütəxəssislərin cəlb edildiyi xüsusi İşçi Qrupu tərəfindən 

hazırlanması təmin edilsin.  

MSŞA QHT Koalisiyası Şurası ÇQ-ni Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il üzrə MHŞT 

Hesabatını 2016-cı ilin Fəaliyyət Planına uyğun olaraq geniş ictimaiyyətə çatdırılması üçün fəallıq 

göstərməyə və geniş tədbirlər həyata keçirməyə çağırır.  

Koalisiyası Şurası MHŞT üzrə Azərbaycan təcrübəsinin daha da təkmilləşdirilməsinə yönəldilmiş 

bu təkliflərə Hökumət Komissiyasının və şirkətlərin diqqətlə yanaşacaqlarına və bunların 

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

hesabatlılıq sisteminə vətəndaş cəmiyyətinin inam və etibarının artmasında mühüm rol oynaya  

bilər.  


