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On  il əvvəl Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsündə (MSŞT) 
maraqlı olduğunu bəyan edən və pilot ölkə kimi bu təşəbbüsə 
qoşulan Azərbaycan bütün dünyada təşəbbüsün otuz doqquz üzvü 
arasında tələblərə cavab verən iyirmi beş ölkədən biridir. Ötən səkkiz 
il Azərbaycanın MSŞT-ni həyata keçirməsində mühüm dövr kimi 
qeydə alınmışdır. 2009-cu ilə qədər Azərbaycan təşəbbüsün həyata 
keçirilməsində əldə etdiyi nailiyyətlərə görə MSŞT-nin qabaqcıl 
ölkələrindən biri kimi tanınırdı. Lakin 2009-cu ildə MSŞT-nin təsdiq 
prosesindən uğurla keçən Azərbaycan təşəbbüsün təkmilləşmiş 
şəffaflıq meyarlarını yetərincə müşayiət etmədiyindən, MSŞT-də öz 
qabaqcıl mövqeyini itirdi.

Bu mövqe sənədində Azərbaycanda MSŞT-nin həyata keçiril-
mə sin də ortaya çıxan əsas çətinliklər nəzərdən keçirilir və Avro -
pa da Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının iki iştirakçı döv ləti 
Monqolustan və Norveçin təcrübəsi ilə müqayisə aparılır. Mon-
qolustan MSŞT daxilində güclü fəaliyyətinə görə, Norveç isə mədən 
sənayelə rinin, xüsusilə dənizdən böyük neft və qaz hasilatının 
Azərbaycandakı vəziyyətlə bənzərliyinə görə seçilmişdir. Məqalə 
Azərbaycanda MSŞT-nin inkişafı haqqında məlumatlarla başlayır. 
Üçüncü bölmədə təşəbbüsün həyata keçirilməsində Azərbaycanın 
üzləşdiyi əsas çətinliklərdən bəhs edilir. Dördüncü və beşinci bölmədə 
Azərbaycanın əsas MSŞT problemləri müvafiq olaraq Monqolustanın 
və Norveçin təcrübələri ilə müqayisə edilir. Altıncı bölmədə MSŞT-
nin Azərbaycanda həyata keçirilməsini təkmilləşdirmək üçün 
tövsiyələr verilir.

1. GİRİŞ



AZƏRBAYCANDA MSŞT-nin TƏTBİQİ:
Monqolustan və Norveç təcrübəsi ̇ilə müqayisə

6

Birinci mərhələ:  Birinci mərhələ 2003-cü ildən 2005-ci ilə qədər 
olan dövrü əhatə edir, bu dövr Azərbaycanda MSŞT-nin həyata 
keçirilməsinin pilot mərhələsi kimi təsvir edilə bilər. Azərbaycan 
təşəbbüsə pilot ölkə kimi qoşulmuş, dünyada ilk MSŞT hesabatını 
dərc etmiş və Azərbaycanda MSŞT-ni təsis etmiş və institusionallaş-
dırmışdır. Bu dövr ərzində MSŞT-nin həyata keçirilməsi üzrə dövlət 
komissiyası yaradılmışdır; Azərbaycan Dövlət Neft Fondu (ARDNŞ) 
MSŞT üzrə aparıcı dövlət qurumu kimi təsbit edilmişdir; Mədən 
Sənayelərində Şəffaflığın Artırılması üçün QHT Koalisiyası yaradıl-
mışdır; mədən sənayesi şirkətlərinin çoxu bu təşəbbüsə qoşulmuş-
dur; 2004-cü ilin noyabr ayında hökumət komissiyası, şirkətlər və 
Vətəndaş Cəmiyyəti Qarşılıqlı Anlaşma Memorandumu imzalamış-
dır. Bu dövrün başlanğıcında qeyd edilən üç maraqlı tərəf bir-birini 
tam dəstəkləməsə də, səmərəli üçtərəfli əməkdaşlıq nəticəsində psi-
xoloji maneələr aradan qaldırılmışdır. Belə əməkdaşlıq sayəsində 
Azərbaycan beynəlxalq səviyyədə MSŞT-nin həyata keçirilməsinin 
əsasını yaratmış nümunəvi ölkə kimi təzahür etmişdir.

İkinci mərhələ: İkinci mərhələ 2005-ci ildən 2009-cu ilə qədər olan 
dövrü əhatə edir, bu dövr Azərbaycanın MSŞT-yə üzv ölkə olma-
sı ilə başlayır və tələblərə cavab verən ölkə statusunu aldıqda başa 
çatır. Bu dövr Azərbaycanda MSŞT-nin həyata keçirilməsinin inkişaf 
mərhələsi kimi xarakterizə edilə bilər. Azərbaycan hər hansı digər 
MSŞT ölkəsindən daha çox sayda MSŞT hesabatlarını dərc etmiş və 
beynəlxalq səviyyədə nümunəvi MSŞT ölkəsi nüfuzunu qazanmışdır. 
Bu dövr ərzində, xüsusilə 11 sentyabr 2008-ci il tarixində Azərbaycan 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasında MSŞT üzrə 
qətnamə qəbul edilmişdir. Yekdilliklə qəbul edilmiş bu qətnamədə 
mədən sənayesində daha yüksək şəffaflıq və məsuliyyət tələb olunur 
və təcrübə mübadiləsində beynəlxalq əməkdaşlıq dəstəklənir.

2. AZƏRBAYCANDA MSŞT-nin HƏYATA 
KEÇİRİLMƏSİNİN ÜÇ MƏRHƏLƏSİ 
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Üçüncü mərhələ: Üçüncü və cari mərhələ 2009-cu il 16 fevral tarixində, 
Azərbaycan tələblərə cavab verən ilk ölkə və MSŞT-nin tamhüquqlu 
üzvü olduqda başlamışdır. Ölkənin MSŞT prosesi mühüm dəyişikliklərə 
məruz qalmasa da, MSŞT-nin Azərbaycan tərəfindən həyata keçirilməsi 
beynəlxalq müşahidə altına alınmışdır. Məsələn, 2009-cu ilin fevral ayın-
da MSŞT-nin təsdiqi prosesi nəticəsində ortaya çıxan hesabatda MSŞT-
nin həyata keçirilməsində Azərbaycanın dörd sahəni təkmilləşdirməsi 
tövsiyə edilmişdir. Bu sahələrə aşağıdakılar daxildir: i) hökumət, 
şirkətlər və vətəndaş cəmiyyətini təmsil edən çoxlu maraqlı tərəflərdən 
ibarət olan qrupun yaradılması; ii) iş planının hazırlanması; iii) MSŞT ilə 
bağlı hesabatvermənin təkmilləşdirilməsi;  (iv) ictimaiyyətin diqqətinə 
çatdırılmazdan əvvəl MSŞT hesabatı üzrə vətəndaş cəmiyyəti ilə 
məsləhətləşmə aparmaq. QHT Koalisiyasının cari qiymətləndirməsi 
ondan ibarətdir ki, ilk iki tövsiyə artıq nəzərə alınmışdır, sonuncularla 
bağlı isə indiyə kimi heç bir mühüm dəyişiklik edilməmişdir.

Bu mərhələ ərzində baxmayaraq ki, MSŞT-nin həyata keçirilmə for-
matı Çox Tərəfli Qrupun  (ÇTQ) yaradılması və fəaliyyət planının 
qəbul edilməsi ilə dəyişmişdir, 2010-cu ildən sonra “durğunluq” döv-
rü başlanıb. Məsələn, Çox Tərəfli Qrup daxilində müzakirələr uzun 
vaxt apardı, xüsusilə mədən şirkətləri tərəfindən göstərilən minima-
list yanaşmasına görə səmərəsiz olmuşdur. 

Bundan başqa, ÇTQ tərəfindən qəbul edilmiş qərarlar tam yerinə yeti-
rilmir. Məsələn, ÇTQ razılaşmışdır ki, Azərbaycan hökuməti tərəfindən 
imzalanan bütün müqavilələr təşəbbüsün internet səhifəsində 
yerləşdiriləcək. Lakin indiyə kimi 26 müqavilədən yalnız 5-i inter-
net səhifəsində yerləşdirilmişdir (baxın: http://www.eiti.az/index.
php/en/senedler-2/agreements). Görünür ki, bunun səbəbi şirkətlərin 
güzəştə getməməsi və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (ARDNŞ) 
mühafizəkarlığıdır. Bununla yanaşı, QHT Koalisiyası tərəfindən irəli sü-
rülmüş bir sıra təşəbbüslər, o cümlədən Qarşılıqlı Əməkdaşlıq Memoran-
dumunun təkmilləşdirilməsi, MSŞT haqqında qanunun qəbul edilməsi 
və MSŞT hesabatının hissələrə bölünməsi yerinə yetirilməmişdir.
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Hazırda Azərbaycan MSŞT-nin həyata keçirilməsi aşağıdakı dörd bö-
yük çətinliklə üzləşir: 1) ÇTQ-nin funksionallığı; 2) MSŞT iş planının 
hazırlanması; 3) MSŞT hesabatı vasitəsilə ödənişin təfərrüatlarının 
açıqlanması; 4) MSŞT və onun faydalarının ictimaiyyətə çatdırılması.

ÇTQ-nin funksionallığı: ÇTQ bütün qərarların istiqamətləndiril-
məsində əsas roluna görə MSŞT-nin həyata keçirilməsində əsas or-
qandır. Hökumət, sənaye və vətəndaş cəmiyyətinin hər birindən üç 
üzvlə bərabər təmsil edilməsinə baxmayaraq, bir sıra səbəblərdən yax-
şı fəaliyyət göstərmir. 

Birinci, hökumət MSŞT-nin həyata keçirilməsini aşağı prioritet sahə-
sinə aid edir. Məsələn, ÇTQ ildə yalnız dörd-beş dəfə görüş keçirir. 

İkinci, zəif və səmərəli olmayan qərar qəbuletmə prosesi ÇTQ-yə ziyan 
vurur. Qərarların qəbul edilməsi aylarla və illərlə davam edir, çünki 
əsasən sənaye digər maraqlı tərəflərin həyata keçirməyə razı olduğu 
təkliflərlə razılaşmazdan əvvəl təmsil edən şəxslərin hər birinin bu 
təklifi təsdiq etməsini gözləyir. Məsələn, Qarşılıqlı Anlaşma Memoran-
dumunun nəzərdən keçirilməsi ilə bağlı müzakirə hələ də davam edir. 

Üçüncü, hökumət və şirkətlərin nümayəndələri çox vaxt vətəndaş 
cəmiyyəti müttəfiqləri tərəfindən təklif edilən tədbirlərə mane 
olur. Vətəndaş cəmiyyətinin 2010-cu ildə MSŞT-nin tətbiqini 
təkmilləşdirəcək qanun layihəsi üçün 2010-cu il təklifi nəinki 
dəstəklənməmiş, həmçinin ÇTQ-də müzakirəsinə yol verilməmişdir. 
Vətəndaş cəmiyyəti Azərbaycanda MSŞT qanununun tətbiqində ma-
rağını saxlamaqdadır.

Dördüncü, ÇTQ iclaslarında qrupun tərkib üzvləri üçün bir əvəzedici 
şəxsin olması ilə bağlı ciddi tələb (3 nəfər üçün 1) iclaslara gələ 

3. AZƏRBAYCANDA MSŞT-nin HƏYATA 
KEÇİRİLMƏSİNDƏ ÇƏTİNLİKLƏR
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bilmədikdə bütün daimi üzvlərin qərar qəbuletmədə tam iştirakının 
qarşısını alır. 

Beşinci, ÇTQ-nin hökumət və şirkətlərdə olan üzvləri vətəndaş 
cəmiyyətinin nümayəndələri ilə müqayisədə dəyişdirilmir; bu, ÇTQ-
nin işinə yeni perspektivlərin daxil edilməsi imkanından məhrum 
edir. ARDNF, ARDNŞ, Vergilər Nazirliyi, Sənaye və Energetika Na-
zirliyi, BP və Statoil şirkətləri 2009-cu ildən etibarən ÇTQ-yə eyni 
nümayəndələrini saxlamaqdadırlar.

Və ən son olaraq, ÇTQ-nin rəhbərliyi altında işləməli olan MSŞT Ka-
tibliyi hələ də ARDNF daxilində natamam işçi heyətindən ibarət (iki 
məsul şəxs) bölmə kimi fəaliyyət göstərir.

MSŞT iş planının hazırlanması: MSŞT üzv ölkələrdən təfərrüatlı 
fəaliyyətlərin, imkanların və tələb olunan resursların, çatışmazlıqların 
və təşəbbüsün həyata keçirilməsi üçün mərhələlərin müəyyən edildi-
yi iş planının hazırlanmasını tələb edir. Formal olaraq ÇTQ tərəfindən 
təsdiq edilməklə, bu plan cari, tam xərcləri əks etdirən və ictimaiyyət 
üçün əlçatan olmalıdır. Təəssüf ki, Azərbaycanda ÇTQ əsasən vətəndaş 
cəmiyyəti təkliflərinin daxil edilməməsinə görə MSŞT-nin tələb olunan 
parametrlərindən hamısına cavab verən iş planını hazırlaya bilməmişdir. 
MSŞT iş planının həm məzmunu, həm də strukturu təkmilləşdirilməlidir. 
İş planı MSŞT-nin tənzimlənməsi, inkişaf hesabatlarının hazırlanması, 
onların müzakirəsi və qəbulu kimi təkrarlanan, müntəzəm fəaliyyətləri 
əhatə edir. Buraya nəzərdə tutulan il üçün yeni fəaliyyətlər göstərilmir, 
çatışmazlıqlar və tələb olunan imkanlar müəyyən edilmir, büdcə 
göstərilmir və nəticələrin müəyyən edilməsi üçün göstəricilər buraya 
daxil edilmir. Cari iş planı Azərbaycana 2013-cü il may ayında Avstrali-
yada - Sidneydə təsdiq edilmiş yeni MSŞT standartının tələblərini yerinə 
yetirməyə imkan yaradan fəaliyyətləri ehtiva etmir.

MSŞT hesabatı vasitəsilə ödənişlərin təfərrüatlarının açıqlanma-
sı: Azərbaycanın MSŞT hesabatı mədən sektorunda bütün ödənişləri 
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əhatə etmir. Hesabata böyük gəlir mənbələrini təşkil edən sosial 
ödənişlər və gömrük rüsumları daxil deyil. Əsas gəlirlər MSŞT ilə 
bağlı hesabatvermənin standart təcrübəsi olan nağd yolla deyil, natu-
ra ödənişləri kimi göstərilir. Məlumatlar ümumi şəkildə təqdim edil-
mişdir və mədən şirkətlərinin etirazına görə gəlirlər və ödənişlərin 
bölgüsünü aparmaq cəhdləri uğursuzluqla nəticələnmişdir. Hesaba-
tın keyfiyyəti həmçinin aşağıdakı problemlərə görə aşağıdır: məhdud 
kontekst məlumatları; hökumət və şirkətlər tərəfindən təqdim edilən 
məlumatların auditdən keçmiş maliyyə hesabatları ilə müqayisəsinin 
aparılmaması; ARDNŞ-in gəlirləri ilə bağlı informasiyanın şəffaflığının 
olmaması; uyğunsuzluqların açıqlanması üçün göstərilən zəif dəlillər; 
və açıqlanmamış uyğunsuzluqları izləmənin mümkün olmaması.

MSŞT və onun faydalarının ictimaiyyətə çatdırılması: MSŞT 
Azərbaycanda ümumi ictimaiyyət və digər maraqlı tərəflər arasında 
məlum deyil. ÇTQ-dən başqa, digər maraqlı qruplar və ya tərəflər, 
o cümlədən parlament və informasiya vasitələri MSŞT-nin həyata 
keçirilməsinə cəlb edilmir. Məsələn, on il ərzində Milli Məclisdə 
MSŞT-nin həyata keçirilməsinə həsr edilmiş heç bir müzakirə aparıl-
mamışdır. Çətin iş mühitinə görə vətəndaş cəmiyyəti MSŞT-ni geniş 
yaymaq imkanına malik olmamışdır. Vətəndaş cəmiyyəti və informa-
siya vasitələrinə təzyiqlər, bəzi fəalların həbs edilməsi və QHT qanun-
vericiliyi Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması üzrə QHT Koali-
siyası üçün böyük çətinliklər yaradır. QHT-nin qeydiyyatı və onların 
fəaliyyətləri ilə əlaqədar hökumət tərəfindən qoyulan inzibati maneələr 
ümumilikdə vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətlərini əhəmiyyətli 
dərəcədə məhdudlaşdırmışdır. Ən son prezident seçkilərinə hazırlıq 
zamanı ortaya çıxan maneələr vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətlərini 
daha da iflic etdi. Həm dövlət, həm də özəl televiziya kanallarına 
əlçatanlığın çətin olmasına görə vətəndaş cəmiyyəti həmin informasi-
ya vasitəsində müzakirə və debatları təşkil edə bilməmişdir. 



AZƏRBAYCANDA MSŞT-nin TƏTBİQİ:
Monqolustan və Norveç təcrübəsi ̇ilə müqayisə

11

Monqolustan təbii ehtiyatlarla zəngin ölkədir, dünyanın ən bö-
yük qızıl və mis ehtiyatlarının müəyyən hissəsinə malikdir. 1170 
rəsmiləşdirilmiş mineral ehtiyat və 7654 dağ-mədən yatağı Monqo-
lustanın iqtisadiyyatında əsas rol oynayır. Mədən sənayesi ÜDM-in 
30%-ni, sənaye hasilatının 60%-ni və ixracın 90%-ni təşkil edir. Mon-
qolustan 2005-ci ildə MSŞT-yə qoşulmuş və 2010-cu ildə tələblərə ca-
vab verən ölkə statusunu almışdır. 2011-ci ildə Monqolustan MSŞT 
hesabatının davamlı təkmilləşdirilməsi və keyfiyyətinə görə MSŞT 
sədrinin mükafatını almışdır. 

ÇTQ-nin funksionallığı: Monqolustanda ÇTQ iki səviyyəlidir, bu 
MSŞT-ni həyata keçirən digər ölkələrdə belə deyil. Yuxarı səviyyə 
ÇTQ-nin Milli Şurasıdır (ÇTMŞ), şuraya Monqolustanın baş naziri 
sədrlik edir. Hökumət, mədən sənayesi və vətəndaş cəmiyyətinin hər 
birinin on nümayəndəsindən təşkil edilmiş otuz üzvdən ibarət olan 
şura ildə bir və ya iki dəfə iclas keçirir. Yuxarı səviyyə MSŞT hesabat-
larını və iş planını təsdiq edir və MSŞT-nin həyata keçirilməsi ilə bağlı 
strategiya və siyasəti müəyyən edir. Mədən Sənayesi üzrə nazir sədr 
müavini kimi fəaliyyət göstərir və üzvlərə Dövlət Büdcəsi üzrə Dai-
mi Komitə, Dövlət Statistika Komitəsi, Dövlət Audit Ofisi, Korrupsiya 
ilə Mübarizə üzrə Müstəqil Agentlik, dövlət nazirlikləri və qurumları, 
mədən sənayesi şirkətləri, Ödədiyini Açıqla şəbəkəsi və Ətraf Mühitin 
Mühafizəsi üzrə Vətəndaş Şurasının nümayəndələri daxildir.

İkinci səviyyədə isə ÇTQ-nin İşçi Qrupu (ÇTİQ) fəaliyyət göstərir, İşçi 
Qrupuna baş nazirin baş müşaviri sədrlik edir. Qrup hökumət, mədən 
sənayesi və vətəndaş cəmiyyətinin hər birinin on bir nümayəndə ol-

4. MSŞT-nin HƏYATA KEÇİRİLMƏSİNDƏ 
MONQOLUSTANIN TƏCRÜBƏSİ
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maqla otuz üç üzvdən ibarətdir. Qrup rübdə bir dəfə görüşür və Mon-
qolustanda MSŞT-nin gündəlik həyata keçirilməsini koordinasiya edir. 
Milli MSŞT Katibliyinin əlaqələndiricisi ÇTQ-nin ikinci səviyyəsinin 
katibi kimi fəaliyyət göstərir.

Başlanğıcda, ÇTQ-nin üzvləri lazımi qaydada təmsil olunmurdu və 
hökumət tərəfindən təyin olunurdu. Bu vəziyyəti düzəltmək üçün 
hökumət 2012-ci ilin iyul ayında 222 saylı Qətnamə qəbul etdi. Bu 
qətnaməyə uyğun olaraq, artıq şirkətlər və vətəndaş cəmiyyəti ÇTQ-
yə öz üzvlərini təyin edirlər. Bundan başqa, ÇTQ-nin iclaslarına ma-
raqlı tərəflər dövri əsaslarla sədrlik edirlər. ÇTQ-nin üzvləri iclaslar-
da bərabər əsaslarla iştirak edir və qərarlar kollegial və ya kollektiv 
qəbul edilir.

Monqolustanda MSŞT-nin həyata keçirilməsi dövlət səviyyəsində 
mərkəzləşdirildiyindən, bütün əyalətlərdən əyalət və rayon səviy-
yələrində hökumət, sənaye və vətəndaş cəmiyyətini təmsil edən 
MSŞT şöbələrinin yaradılması tələb olunur. Hazırda milli ÇTQ və 
MSŞT Katibliyinin əsas diqqəti sədr müavinlərinin sədrlik edəcəyi 
bu səviyyələrdə imkanların gücləndirilməsinə yönəlmişdir. MSŞT-
nin həyata keçirilməsinin əyalət və rayon səviyyələrinə keçirilməsi 
cəhdinin əsasında hökumət, sənaye, vətəndaş cəmiyyəti və sıravi 
vətəndaşlar arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi məqsədilə MSŞT-
dən səmərəli istifadə etmək üçün milli ÇTQ-nin arzusu dayanır. 
Monqolustanda mədən sənayesi və onun faydaları haqqında anlayış 
zəif olduğundan, yerli hökumət, mədən sənayesi şirkətləri və sıravi 
vətəndaşlar arasında əlaqələr çətin olaraq qalır.

MSŞT iş planının hazırlanması: Monqolustanın MSŞT iş planın-
da fəaliyyətlər, vaxt çərçivələri, məsul orqanlar və nəzərdə tutulan 
fəaliyyətlər üçün təxmini qiymətlər qeyd edilir (baxın: www.eitimon-
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golia.mn). MSŞT Katibliyi hər il iş planını layihə formasında hazırlayır 
və nəzərdən keçirilməsi üçün ÇTİQ-yə təqdim edir. ÇTMŞ öz rəyini 
bildirir və hökumət, sənaye və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri 
arasında razılıq əsasında yekun variant təsdiq edir. İş planına aşağıda-
kı əsas hissələr daxildir: 1) ÇTMŞ və ÇTİQ -nin iclaslarında müzakirə 
ediləcək mövzular (hüquqi düzəlişlər, müqavilələrin şəffaflığı, açıq-
lanmamış uyğunsuzluqların izlənməsi, MSŞT üzrə illik yoxlama he-
sabatları); 2) MSŞT-nin yerlərdə həyata keçirilməsinə dəstək (yerli 
MSŞT şuralarının və təbliğat fəaliyyətlərinin yaradılması); 3) potensial 
imkanların artırılması və informasiya vasitələri ilə bağlı fəaliyyətlər; 
4)  xarici əməkdaşlıq (tədqiqat səfərləri, konfranslar, layihələr və s). 

İş planı ilə yanaşı, Monqolustan MSŞT üzrə ortamüddətli strategiya-
nı (2010-2014) işləyib hazırlamışdır, strategiya daha geniş məqsədləri 
əhatə edir. Bunlara MSŞT hüquqi çərçivəsinin yaradılması, siyasi 
iradənin artırılması, vətəndaş cəmiyyətinin daha geniş cəlb edilməsi 
və MSŞT-nin həyata keçirilməsinin əhatə dairəsinin gəlirlərin istifadə 
olunmasınadək genişləndirilməsi daxildir. Strategiya həmçinin lisen-
ziyaların verilməsi, torpaqların bərpası üçün xərclər və müqavilələrin 
şəffaflığı ilə əlaqədar məsələləri də əhatə edir. Həm hökumətin qəti 
öhdəliklərini nümayiş etdirmək, həm də məmurların iştirakını təmin 
etmək üçün MSŞT-nin həyata keçirilməsi Monqolustan Hökumətinin 
2012-2016-cı illər üzrə Tədbirlər Planında və Faydalı Qazıntı Sektoru 
üzrə Dövlət Siyasətində əks olunub.

MSŞT hesabatı vasitəsilə ödənişlərin təfərrüatlarının açıqlanması: 
Monqolustan indiyə kimi 6 MSŞT hesabatını dərc edib, ən son hesabat 
2011-ci ilin məlumatlarını əks etdirir. Mədən şirkətləri və dövlət qu-
rumları bütün ödənişləri və müvafiq gəlirləri açıqlayır və hesabatda 
məlumatlar şirkətlər, gəlirlərin axını və hətta əyalətlər üzrə bölünür. 
İlk MSŞT hesabatı yalnız 25 şirkəti əhatə edirdi, lakin bu rəqəm son 
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iki hesabatda 200-ə çatmışdır. Hesabat verən şirkətlərin sayının çox 
olması, eləcə də hüquqi əsasın olmamasına görə uyğunsuzluqların 
izlənməsi böyük çətinliklə üzləşmişdir. Bu çətinliyi aradan qaldırmaq 
üçün Monqolustan MSŞT qanununu hazırlamışdır. Digər əsas prob-
lem MSŞT hesabatının uzun olmasına görə adı vətəndaşlar tərəfindən 
anlaşılmamasıdır; məsələn, 2011-ci ildə hesabat 1500 səhifə həcmində 
olmuşdur. Monqolustan bu problemi müxtəlif maraqlı tərəflər 
üçün seminarlar təşkil etməklə, istifadəçi təlimatlarını hazırlamaq-
la, e-hesabat sistemini yaratmaqla və əsas məlumatların çatdırılması 
məqsədini daşıyan karikaturalar hazırlamaqla aradan qaldırır.

MSŞT və onun faydalarının ictimaiyyətə çatdırılması: Monqo-
lustanda MSŞT paytaxtdan kənarda o qədər də məlum deyil. MSŞT 
Katibliyi ehtiyatlarla zəngin olan əyalətlərdə regional seminarları 
təşkil edir, yerli şuralara dəstək göstərir, pilot əyalətlərdə informa-
siya mərkəzlərini yaradır və MSŞT-ni dövlət miqyasında tanıtmaq 
üçün jurnalistlərə təlim keçir. Müxtəlif auditoriyaları daha effektiv və 
səmərəli planlaşdırmaq üçün Monqolustan hazırda xüsusi kommuni-
kasiya strategiyasını hazırlayır. 

Azərbaycan üçün dərs: Monqolustanın təcrübəsi Azərbaycan üçün 
faydalı dərsdir. Birinci dərs ondan ibarətdir ki, Monqolustanda MSŞT-
nin uğuru siyasi iradədən irəli gəlir. ÇTQ-də baş nazirin rolundan 
göründüyü kimi, Monqolustan ali icra hakimiyyəti MSŞT ilə bağlı 
öhdəlik daşıyır. Siyasi iradə sayəsində MSŞT Monqolustanda güclü 
siyasi, hüquqi və institusional bünövrəyə malikdir. Daha əvvəl qeyd 
edildiyi kimi MSŞT-nin həyata keçirilməsi milli planlaşdırma və stra-
tegiya sənədlərinə müsbət inteqrasiya edilib.

Azərbaycan üçün ikinci dərs hökumət, mədən sənayesi və vətəndaş 
cəmiyyəti arasında geniş əməkdaşlıqla bağlıdır, bu, MSŞT-nin Mon-
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qolustandakı uğurunun digər əsas hissəsidir. Monqolustan MSŞT 
prosesinin başlanğıcında tərəflərdən hər birinin vəzifəsi ilə bağlı an-
layışın zəif olmasına görə maraqlı tərəflər arasında əməkdaşlıq güclü 
deyildi. Lakin vaxt keçdikcə əlaqələr tam inkişaf etdi, bu da tərəflərin 
bərabər əsaslarla birlikdə işləməsinə və Monqolustanda MSŞT-nin 
həyata keçirilməsinin birlikdə təkmilləşdirməsinə imkan yaratdı. 
Dövlət səviyyəsində ÇTQ-nin uğuru sayəsində Monqolustan hazır-
da MSŞT-nin həyata keçirilməsinə dəstək olaraq, əyalət və rayonlar 
səviyyəsində üçtərəfli əməkdaşlığı davam etdirir.

Azərbaycan üçün yekun dərs etibarlılığı artırmaq və informasiyanın 
ictimaiyyət üçün əlçatanlığını gücləndirmək məqsədilə məlumatların 
idarə edilməsidir. Monqolustanın hesabatları mədən sənayesi ilə 
əlaqədar bütün ödənişləri və gəlirləri əhatə edir, buraya vergilər, rü-
sumlar, xidmət haqları, dividendlər, pul və natura şəklində ianələr, 
ətraf mühitin bərpası ilə bağlı xərclər, investisiya ilə əlaqədar xərclər 
və s. daxildir (əlavə məlumat üçün baxın: www.eitimongolia.mn). 
Monqolustan məlumatların etibarlılığı, dəqiqliyi və ictimaiyyət 
tərəfindən istifadəsini təkmilləşdirmək üçün e-hesabat sistemini ya-
ratmağı qərara almışdır. İKT və e-Hökumətin inkişaf etdirilməsi rəsmi 
siyasət prioritetlərindən olan Azərbaycan buna bənzər sistemin yara-
dılmasını nəzərdən keçirə bilər.
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Böyük neft və qaz ehtiyatları ilə zəngin olan Norveç MSŞT-ni həyata 
keçirən birinci və yeganə İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı 
(OECD) ölkəsidir. 2002-ci ilin sentyabr ayında MSŞT-nin təsis 
edilməsindən etibarən, Norveç bu təşəbbüsün fəal dəstəkçisi olmuş-
dur. 2007-ci ildən etibarən Norveç Osloda MSŞT-nin Beynəlxalq 
Katibliyinə ev sahibliyi edir. Norveç təşəbbüsü dəstəkləyən ölkənin 
həmçinin onu yerinə yetirən ölkə ola biləcəyini dünya birliyinə 
göstərdi. 2011-ci il 1 mart tarixində Norveç MSŞT-nin təsdiqindən 
uğurla keçdi və tələblərə cavab verən ölkə oldu.  

ÇTQ-nin funksionallığı: Neft və Energetika Nazirliyi Norveçdə 
MSŞT-nin həyata keçirilməsində qabaqcıl qurum qismində iştirak 
edir. Kral Şurası tərəfindən iki illik müddətə təyin edilmiş Norveç ÇTQ 
əvəzedicilərlə 12 üzvdən ibarətdir. ÇTQ-yə Neft və Energetika Nazir-
liyi, Maliyyə Nazirliyi, dövlət neft və qaz şirkəti Statoil, digər neft və 
qaz şirkətləri, “Transparency İnternational” təşkilatı, Həmkarlar İtti-
faqı Hərəkatı, Ödədiyini Açıqla Norveç şəbəkəsi və elmi ictimaiyyətin 
nümayəndələri daxildir. ÇTQ-yə həmçinin müstəqil ekspertlər daxil-
dir və burada hökumət, şirkətlər və vətəndaş cəmiyyəti tam bərabər 
təmsil olunmur. 

Qeyri-bərabər təmsilolunmaya baxmayaraq, ÇTQ ahəngdar və 
əməkdaşlıq tərzində işləyir. MSŞT-nin inkişafının əsas hərəkət-
verici qüvvələri vətəndaş cəmiyyəti və ÇTQ daxilindəki müstəqil 
nümayəndələrdir. Bunlardan hər ikisi MSŞT mandatını genişlən-
dirmək, MSŞT hesabatının çərçivə və məzmunu hazırlamaq və 

5. MSŞT-nin HƏYATA KEÇİRİLMƏSİNDƏ 
NORVEÇİN TƏCRÜBƏSİ
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Norveçdə MSŞT-nin tanınmasını artırmaqda maraqlıdır. Vətəndaş 
cəmiyyəti ÇTQ daxilində hökumət nümayəndələrini cəlb etmək və in-
formasiya vasitələrində təbliğat və kampaniya keçirmək üçün bütün 
imkanlardan istifadə edir.

MSŞT iş planının hazırlanması: Norveçin MSŞT üzrə İş Planında 
məqsədlər, nəticələr, vaxt çərçivələri, məsul orqanlar və fəaliyyətlər 
üçün xərclər qeyd edilir (baxın: www. eiti.no). İndiyə kimi Norveç 
hər ilin fəaliyyətini əhatə edən 4 iş planını hazırlamışdır. İş planında 
prioritetlər, çətinliklər və sözsüz ki, 2010/2011-ci ilin təsdiq məsələləri 
kimi cari ilin fəaliyyətləri müəyyən edilir. ÇTQ tərəfindən birlikdə ha-
zırlanmış və razılaşdırılmış iş planında hər qrup, o cümlədən vətəndaş 
cəmiyyəti və müstəqil nümayəndələr üçün öhdəliklər təyin edilir.

MSŞT hesabatı vasitəsilə ödənişlərin təfərrüatlarının açıqlanma-
sı: Norveç ən yaxşı MSŞT hesabatlarından birini hazırlayır. Norveçin 
MSŞT hesabatı hərtərəfli, oxunaqlı və praktiki cəhətdən tam faydalıdır. 
Norveç 4 MSŞT hesabatını dərc etmişdir, ən son hesabat 2011-ci ildə 
həyata keçirilmiş ödənişlər və əldə edilmiş gəlirləri əhatə edir. Norve-
çin MSŞT hesabatında məlumatlar şirkət və gəlir axını üzrə bölünür 
və iki dövlət şirkəti – Statoil və Petoro şirkətlərinə daxil olan və çıxan 
gəlir axınları göstərilir. Hesabatda şirkətin ödənişləri və hökumətin 
gəlirləri arasında uyğunsuzluqlar izah edilir.

MSŞT və onun faydalarının ictimaiyyətə çatdırılması: Sıravi norveçli 
ölkədə MSŞT-nin inkişafı haqqında əsaslı informasiyaya malik olma-
dığından, MSŞT geniş ictimaiyyətə məlum deyil. Norveçdə şəffaflığın 
yüksək səviyyədə olmasını nəzərə alaraq, insanların çoxu Norveçdə 
təşəbbüs haqqında öyrənmək və onu izləməkdə xüsusi maraq daşı-
mır. Bu həmçinin mövcud hesabatvermə prosesinin dar proqramına 
görə ola bilər. Ümid edilir ki, yeni standartlar norveçliləri MSŞT-yə 
cəlb olunmağa həvəsləndirə bilər, çünki burada lisenziyalar, sahibkar-
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lıq və gəlirlərin xərclənməsi haqqında informasiya və zəruri təhlillər 
veriləcək.

Norveç MSŞT-nin ən mühüm xüsusiyyəti ÇTQ, xüsusilə vətəndaş 
cəmiyyətində bu təşəbbüsü daim inkişaf etdirmək üçün güclü marağın 
olmasıdır. Ona görə də, Norveç Hökuməti Şəffaflıq haqqında Qanunu 
tətbiq etməyi qərara almışdır, bu qanun Norveçin dövlət neft şirkəti 
Statoilin xarici investor kimi fəaliyyət göstərdiyi hər hansı ölkədə 1 
yanvar 2014-cü ildən etibarən ölkələr üzrə hesabat verilməsini tələb 
edir . Ödədiyini Açıqla Norveç şəbəkəsinin baş katibinə (Mona Thow-
sen) görə, “Hesabatvermənin ölkələr üzrə genişləndirilməsini tətbiq 
etmək üçün bu, hökumət tərəfindən atılmış mühüm addımdır… 
Hesabatvermənin məqsədəuyğun olmasını təmin etmək vacibdir. La-
kin, qanunun hesabatverməni şirkətlərin toplu maliyyə hesabatları ilə 
əlaqələndirməməsi böyük narahatlıq doğuran haldır. Bu, yayınmalar 
üçün imkan yaradır”.

Azərbaycan üçün dərs: Azərbaycanda MSŞT–nin həyata keçirilmə-
sinin durğunluğunu nəzərə alaraq, Norveçin təcrübəsi bir sıra fay-
dalı dərslər təqdim edə bilər. Birinci dərs Noverçdə olduğu kimi, 
məlumatların etibarlılığının güclü qanunverici, institusional və şəffaf 
bünövrənin nəticəsi olmasıdır. Güclü şəffaflıq sisteminin olmasına 
baxmayaraq, Norveç ÇTQ etibarlı məlumatlara nail olur və MSŞT 
hesabatını daha da təkmilləşdirir. Azərbaycanın ÇTQ-si də həmçinin 
Azərbaycan məlumatlarının etibarlılığına, xüsusilə maliyyə hesabatı 
sistemi və audit tələblərinin təkmilləşdirilməsinə nail olmağa çalış-
malıdır. 

İkinci dərs dövlət neft şirkətinin hesabat verməsinə aid edilir. Norve-
çin MSŞT hesabatı əsas dövlət neft şirkəti – Statoil, eləcə də şirkətin 
hökumətə ödədiyi dividendlər ilə bağlı hesabatvermədə əsaslı 
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əhatəolunmanı təmin edir. Hesabat həmçinin dövlətə məxsus olan 
digər şirkət Petoro ətrafında sövdələşmələri açıqlayır. Norveç MSŞT 
üzrə yeni standart təsdiq edilməzdən əvvəl öz dövlət şirkətləri ətrafında 
olan sövdələşmələri açıqlamağa qərar vermişdir. ARDNŞ-nin hesa-
batlılıqla bağlı etibarlılıq problemləri ilə üzləşən Azərbaycanda bütün 
müqavilələrin açıqlanması ÇTQ üçün prioritet olmalıdır. 

Üçüncü dərs Norveçin MSŞT hesabatının məzmun və kontekst 
məlumatları ilə əlaqəlidir. Azərbaycan Norveçin təcrübəsindən fay-
dalanaraq hərtərəfli məlumatları təmin etmək məqsədilə öz hesa-
batlarını şirkətlər və gəlir axınları üzrə bölə bilər. Həmçinin Norveç 
kimi Azərbaycan da sənaye və onun iqtisadiyyata dəstəyi ilə bağ-
lı geniş kontekst məlumatlarını MSŞT hesabatına daxil edə bilər. 
İctimaiyyətin MSŞT hesabatını ölkədə neft və qaz sektorunun ümumi 
təsviri ilə əlaqələndirməkdə çətinlik çəkdiyi Azərbaycanda bu dərs 
böyük əhəmiyyət daşıyır.

Yekun dərs Norveçin ÇTQ-nin necə fəaliyyət göstərməsi ilə əlaqəlidir. 
Norveç ÇTQ MSŞT-nin inkişafının cari proses olmasını təmin etməyə 
can atır, hər zaman təşəbbüsün həyata keçirilməsini təkmilləşdirir.  
Hətta hazırda, MSŞT üzrə yeni standarta görə, təşəbbüsü geniş-
ləndirmək və daha da inkişaf etdirmək imkanı mövcuddur. Nor-
veçin ÇTQ-si daha çox şəffaflığa nail olur. Məsələn, ÇTQ yeni stan-
dartdan kənar olan ölkələr üzrə hesabatverməni təqib edir. Təəssüf 
ki, Azərbaycan hökuməti bu yaxınlarda yeni standartı tətbiq etmək 
arzusunu ifadə etdiyinə baxmayaraq, əsasən MSŞT-yə qarşı minima-
list yanaşmadan istifadə edir. Norveç təcrübəsi göstərir ki, vətəndaş 
cəmiyyətindən olan iştirakçılar da daxil olmaqla Azərbaycan ÇTQ 
MSŞT-nin həyata keçirilməsini sağlam şəkildə idarə edə bilər. 
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Azərbaycan MSŞT-nin həyata keçirilməsini gücləndirmək üçün aşağı-
dakı əsas tövsiyələri yerinə yetirməlidir. QHT Koalisiyası aşağıdakıla-
rı tövsiyə edir:

• ÇTQ tövsiyələrin həyata keçirilməsini təmin etməkdə qabaqcıl 
rol oynamalıdır. 

• Azərbaycan hökuməti, Beynəlxalq MSŞT Katibliyi və beynəlxalq 
tərəfdaşlar tövsiyələrin həyata keçirilməsini dəstəkləməlidir.

ÇTQ-nin funksionallığı: ÇTQ-nin işini təkmilləşdirmək üçün 
Azərbaycan aşağıdakı tədbirləri görməlidir:

• MSŞT haqqında qanunu qəbul etməklə, Azərbaycanda MSŞT-
nin həyata keçirilməsi üçün əsaslı hüquqi və institusional 
çərçivəni yaratmaq;

• Yeni standartın tələblərini əks etdirmək və hökumət, şirkətlər 
və vətəndaş cəmiyyəti arasında əməkdaşlığı gücləndirmək 
üçün Qarşılıqlı Anlaşma Memorandumunu nəzərdən keçirmək 
və əsaslı şəkildə təkmilləşdirmək;

• ÇTQ-nin 3 üzvü üçün 1 əvəzedici cari sistemini 3 üzv üçün 3 
əvəzedici ilə dəyişdirmək;

• Hər iki ildən bir şuraya yeni üzvlərin gəlməsi ilə ÇTQ-də olan 
bütün tərəflər üçün növbələnmə sistemini qəbul etmək;

• MSŞT Katibliyini ARDNF-dən ayrı qurum kimi təsis etmək və 
işçi heyətini artırmaq; 

• ÇTQ ilə razılaşdırılmış bütün müqavilələri təşəbbüsün internet 
səhifəsində (www.eiti.az) dərc etmək.

6. AZƏRBAYCANDA MSŞT-nin HƏYATA 
KEÇİRİLMƏSİNİN GÜCLƏNDİRİLMƏSİ 
ÜÇÜN TÖVSİYƏLƏR
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İş planı: Azərbaycanın MSŞT üzrə iş planı MSŞT-nin cari tələblərini 
əks etdirmir. İş planı aşağıdakılardan ibarət olmalıdır:

• ÇTQ-nin bütün maraqlı tərəfləri, o cümlədən vətəndaş 
cəmiyyəti ilə məsləhətləşmə aparmaqla iş planını hazırlamaq, 
və yekun sənəddə onların təsdiqini nəzərə almaq; 

• MSŞT-nin digər tələblərə cavab verən ölkələrindən iş planı kimi 
sənədə tətbiq edilən qabaqcıl təcrübələr əsasında, məsul orqan-
lar/fərdlər, xərclər, zəruri imkanlar və digər nəticələr kimi bü-
tün zəruri komponentləri nəzərə alaraq iş planının tərtibatını 
təkmilləşdirmək;

• Yeni standartın tələblərinə uyğun olaraq iş planının məzmununu 
yeniləmək. 

MSŞT hesabatı: Baxmayaraq ki, Azərbaycan sayca ən çox MSŞT he-
sabatını dərc etmişdir, açıqlanmış informasiyanın dərinliyi problem 
olaraq qalır. Aşağıdakı tədbirlər Azərbaycanın MSŞT hesabatının 
keyfiyyətini artıracaq:

• MSŞT məlumatlarının enerji istehsalı, makro-iqtisadiyyat 
və dövlət büdcəsi ilə əlaqələndirilməsi məqsədilə, kontekst 
məlumatlarını yeni MSŞT hesabatına daxil etmək;

• İctimaiyyətə, o cümlədən Azərbaycanda neft və qaz çıxarılan 
icmalarda paylanması üçün MSŞT hesabatının sadələşdirilmiş 
variantını hazırlamaq;

• Azərbaycanda əsas gəlirləri təşkil edən sosial ödənişlər və göm-
rük rüsumları haqqında məlumatları hesabata daxil etmək;

• Azərbaycan üzrə gələcək hesabatları gəlir axınları və şirkətlərin 
ödənişləri üzrə bölmək;

• Azərbaycanda istehsal edilən neft və qazın həcmini və satılmış 
miqdarın dəyərini açıqlamaq;
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• MSŞT hesabatında hesabat verən dövlət qurumları tərəfindən 
açıqlanmış informasiyanın nəzərdən keçirilməsinə Hesablama 
Palatasını cəlb etmək;

• Şirkətlər MSŞT hesabatı üçün tələb olunan informasiyanı açıq-
ladıqdan sonra audit yoxlamalarını aparmaq; 

• Mədən şirkətləri və dövlət ilə maliyyə əlaqələrinin şəffaflığını 
artırmaq üçün ARDNŞ-ə daxil olan və oradan xaric olan axınlar 
haqqında məlumatları açıqlamaq və

• ARDNŞ tərəfindən verilmiş məlumatların MSŞT üzrə yeni 
standartın tələblərinə uyğun olmasını təmin etmək.

MSŞT və onun faydalarının ictimaiyyətə çatdırılması: Azərbaycanda 
ictimaiyyətin MSŞT və onun faydaları haqqında məlumatlı olmaması-
nı nəzərə alaraq, Azərbaycan aşağıdakı tədbirləri görməlidir: 
 •  Əsas maraqlı tərəflər və geniş ictimaiyyətin cəlb edilməsi üçün 

ÇTQ daxilində kommunikasiya strategiyasını hazırlamaq və 
razılaşdırmaq;

 •  MSŞT və onun faydalarının ictimaiyyətə çatdırılmasına kömək 
etməsi üçün vətəndaş cəmiyyəti, o cümlədən ÇTQ-dən kənar 
olanlar və informasiya vasitələri üçün təlim keçmək;

 •  İctimaiyyəti MSŞT və onun faydaları haqqında məlumat-
landırmaq üçün Azərbaycanın bölgələrində ictimai yığıncaqlar 
keçirmək;

 •  Təşəbbüsün həyata keçirilməsinin gətirəcəyi nəticələr haqqın-
da anlayış əldə etməsi üçün informasiya vasitələri üçün təbliğat 
fəaliyyətlərini həyata keçirmək.
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2002-ci ildə MSŞT təsis edildikdə Azərbaycan əsas qabaqcıllardan biri 
kimi fəaliyyətə başladı. Azərbaycan təşəbbüsün həyata keçirilməsi 
üçün yalnız zəruri çərçivəni təmin etmədi, həmçinin MSŞT-yə qo-
şulmaq üçün digər dövlətlərlə yarışdı. Zəngin neft və qaz ehtiyatları 
olan dövlət kimi Azərbaycan mədən sektorunda şəffaflığı artırmaq 
niyyətində olan dövlətlər üçün nümunəyə çevrildi. Lakin 2010-cu 
ildən başlayaraq, Azərbaycan qabaqcıllıqdan geri çəkildi və MSŞT-
nin həyata keçirilməsinin inkişafını iflic etdi. ÇTQ mədən sənayesində 
şəffaflığın artırılması, o cümlədən gəlir axınlarının Azərbaycan üzrə 
MSŞT hesabatı vasitəsilə bölünməsi məqsədini daşıyan tədbirlərlə 
razılaşmadı. Hazırda yeni MSŞT standartının həyata keçirilməsi 
Azərbaycana MSŞT-də qabaqcıl mövqeyini geri qazanmağa imkan 
yaradır. Azərbaycan bu fürsəti əldən verməməlidir.

7. NƏTİCƏ
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