
ABŞ Senatının Dodd Frank Aktının  Azərbaycanda MHŞT üzrə hesabatların 

təkmilləşdirilməsinə təsirinin qiymətləndirilməsi və siyasət təkliflərinin hazırlanması 

 

Dodd Frank Uoll Strit İslahatı və İstehlakçıların Müdafiəsi Aktı (Dodd-Frank Aktı) qanun kimi 

prezident Obama tərəfindən 21 iyul 2010-cu ildə imzalansa da birja komissiyası (The Stock 

Exchange Commission) akt üzrə qaydaları  nəşr etdirmədiyindən hələlik işlək deyil. Bununla belə  

akt ABŞ-da fəaliyyət göstərən və listinqdə olan bütün yerli və beynəlxalq şirkətləri əhatə edir. 

Dodd Frank Uoll Strit İslahatı və İstehlakçıların Müdafiəsi Aktı təkcə maliyyə  sektorunda 

risklərin idarə edilməsini (Maliyyə Sabitliyinə Nəzarət Şurası yaratmaqla) nəzərdə tutmur. Belə 

ki, aktın  1504-cü bəndi ABŞ-ın qiymətli kağızlar bazarında və fond birjalarında qeydiyyatdan 

keçmiş, neft,qaz, mədən sənayesi şirkətlərinin fəaliyyət göstərdikləri  ölkələrdən asılı olmayaraq 

təbii resursların istismarından əldə etdikləri  gəlirlər barədə hökümətə ödənişlər etmələri  yönündə  

açıqlama vermə  öhdəliyini yaradır. Aktın bu bəndi   Azərbaycanda neft,qaz, mədən sənayesi 

şirkətlərinin təbii resursların istismarından əldə etdikləri  gəlirlər barədə hökümətə ödənişlərini 

açıqlamaları yönündə ümüdləri artırsa da bu istiqamətdə  konkret nəticələr yoxdur. Belə ki 

apardığımız tədqiqat göstərir ki  şirkətlər öz gəlirlərini ictimailəşdirməkdə maraqlı deyillər. Qeyd 

edək ki, layihə üzrə tədqiqat iki istiqamətdə aparılıb. Informasiya sorğularının göndərilməsi, eləcə 

də aktla bağlı  resursların tətdqiqi.Aparılan araşdırmanını nəticəsində siyasət sənədi hazırlanaraq 

təkliflər irəli sürülüb. 

 

İnformasiya sorğusunun göndərilməsi 

 

Tədqiqat çərçivəsində aktdan gələn tələblərə nə dərəcədə əməl olunması araşdırılıb.Bunun üçün 

hazırlanmış  fəaliyyət planına uyğun şirkətlərin bu sahədəki təcrübələri araşdırılıb. Onların 

fəaliyyətini xarakterizə edən informasiyaların əldə edilməsi məqsədilə   - Chevron, ExxonMobil, 

Devon, Amerada Hess, Total, Royal Dutch Shell, ConocoPhillips, bp  və mədən sənayesində 

fəaliyyət göstərən digər şirkətlərə    informasiya  sorğusu göndərilib.14 fevral 2012-ci il tarixində 

ünvanlanan sorğuda aşağıdakı suallar əksini tapıb. 

 

Hesabatlarda hər bir layihə üçün sərf edilmiş ödənişlərin növü və ümumi məbləği haqqında 

məlumat verilibmi? 

Hesabatlarda  hökümətə edilmiş ödənişlərin növü və ümumi məbləği, həmçinin, vergilər, 

royaltilər, haqqlar(lisenziya haqqı daxil olmaqla), istehsal normaları və bonuslar necə göstərilir? 

İctimaiyyətin məlumatlara çıxışı hansı səviyyədədir? 

Şirkətiniz fərdi hesabatlılığa keçidi düşünürmü? 

Şirkətlərdən ancaq bp şirkəti informasiya sorğumuza cavab verib. Şirkətin 16 aprel tarixində 

göndərdiyi cavab məktubunda bildirilir ki, Dodd–Frank Woll Strit İslahatı və İstehlakçıların 

Müdaiəsi Aktı (Dodd-Frank Aktı) qanun kimi prezident Obama tərəfindən 21 iyul 2010-cu ildə 

imzalanıb. Birja komissiyası Dodd Frank Aktı üzrə qaydaları hələ nəşr etdirmədiyindən, qanun 

işlək deyil.Akt icrata keçdikdən sonra bp tərəfindən onun tələblərinə riayət olunacaq. Məktubda 

həmçinin bp-nin məsuliyyətli şirkət olduğu  və fəaliyyətinin  bütün müvafiq qanunlara, eləcə də 

Avropa İttifaqı və ABŞ qanunvericiliyinə uyğun təşkil edildiyi əks olunub. 

 

Məlum olur ki Azərbaycanda MHTŞ prosesi bütün iştirakçı tərəflərin imzaladığı MHTŞ-nin 

Azərbaycan Respublikasında tətbiqinə dair qarşılıqlı anlaşma haqqında Memorandum və MHTŞ-

nin Azərbaycanda tətbiqinə Çoxtərəfli Qrupun təşkili, fəaliyyəti haqqında Razılaşma ilə 

tənzimlənir.bp-nin MHTŞ hesabatları Memorandumun 3-cü Əlavəsində təsbit olunmuş hesabat 

formaları əsasında hazırlanır. Hökümətə edilən bütün əhəmiyyətli ödənişlərin ümumiləşmiş 

göstəricilərini əks etdirir.  Bura hökümətə, o cümlədən dövlət  şirkətinə edilmiş ödəniş/ayırmalar, 

gəlir vergiləri, bonus və lisenziya haqları daxildir. Bildirilir ki, şəffaflığın uzunmüddətli dəstəkçisi 

olan bp 2004-cü ildən etibarən nəşr olunan  illik “Bp Azərbaycanda” davamlı inkişaf haqqında 

hesabatında bütün layihələrin istehsal göstəricilərini açıqlayır.Daha təfərrüatlı məlumatlar isə bp-



nin Azərbaycanda fəaliyyətə başladığı ildən dərc olunan Biznes əməliyyatları hesabatında əksini 

tapır.Şirkət həm illik hesabatları, həm də rüblük biznes əməliyyatları hesabatlarını açıqlayır. 

Bundan əlavə davamlı hesabat prosesi yaxşılaşdırmaq, ictimai rəyi öyrənmək üçün görüşlər 

keçirilir. bp eyni zamanda  gəlirlərin normativ şəffaflığına nail olmaq məqsədilə şirkətlərin ölkələr 

üzrə hökümətlərə ödənişlərini MHTŞ qaydalarında təsbit olunan, ümumi qəbul edilən gəlir 

mənbələrinə uyğun ayrılmış formada açıqlamağını tələb edən ümumi standartın işlənməsini vacib 

sayır. Qeyd olunur ki, bp bu məsələ barədə mövqeyini  ABŞ-ın Qiymətli Kağızlar və Birjalar üzrə 

Komissiyasına (U.S. Securities and Exchance Comission/ SEC ) ünvanlanan məktublarında acıq  

bəyan edib. 

 

Şirkətlərlə şifahi sorğular da aparılıb.Bu  zamanı bəlli olub ki, Dodd Frank Aktı ilə bağlı şirkətlərdə 

məlumatlılıq səviyyəsi də aşağıdır.  Şirkətlər fərdi hesabatlılıqda, təbii resursların istismarında əldə 

etdikləri  gəlirlər barədə hökümətə ödənişlərini ictimailəşdirməkdə maraqlı deyillər. 

 

Hesabatın hazırlanması 

 

 Qeyd edək ki, tədqiqat çərçivəsində Dodd Frank Aktının  məqsədləri, şirkətlərin fəaliyyətlərinə 

təsiri, digər ölkələrin təcrübəsi araşdırılıb . Bunun  əsasında siyasət sənədi eləcə də hökümətə 

təkliflər hazırlanib 


