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Azərbaycan MHŞT prosesində qabaqcıl ölkələrdəndir  
 

Azərbaycan MHŞT prosesində öncüllərindən biridir. 2002-ci ilin sentyabr ayında 

Yohannesburq şəhərində keçirilmiş Davamlı İnkişaf Naminə Dünya Sammitində 

MHŞT-nin irəli sürülməsindən sonra Prezident Heydər Əliyev Azərbaycanın bu 

təşəbbüsü dəstəkləmək və ona qoşulmaq niyyətində olduğunu bildirmişdir. 17 iyun 

2003-cü il tarixində Lancaster House-da keçirilmiş ilk MHŞT Konfransında İlham 

Əliyevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti iştirak etmiş və həmin konfransda 

Azərbaycan MHŞT-yə qoşulmaq və pilot ölkə olmaq qərarını rəsmi şəkildə bəyan 

etmişdir. 2004-cü ilin may ayında ölkənin təbii sərvətlərinin istismarından əldə 

edilmiş gəlirlər və onların səmərəli istifadəsi üzərində ictimai nəzarəti təmin etmək 

məqsədilə, Azərbaycanın 30-dan artıq QHT-si "Mədən Sənayesində Şəffaflığın 

Artırılması  QHT Koalisiyasının” yaradıldığını elan etdi. Ölkədə MHŞT-nin 

tətbiqinə nəzarət Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) 

sədrlik etdiyi MHŞT üzrə hökumət Komissiyası tərəfindən həyata keçirilir. 2004-

cü ilin noyabr ayında MHŞT üzrə Komissiya, MSŞA QHT Koalisiyası və neft və 

qaz şirkətləri arasında əməkdaşlıq haqqında Qarşılıqlı Anlaşma Memorandumu 

imzalanmışdır. Azərbaycanda hasilat sənayesi sahəsində fəaliyyət göstərən bütün 

şirkətlər MHŞT-nin tətbiqinə cəlb olunmuşlar. MHŞT-yə qoşulduğu vaxtdan bəri 

Azərbaycan 2011-ci ilə qədər ildə iki dəfə 2011-ci ildən isə ildə bir dəfə dərc 

edilməklə  MHŞT Hesabatı tərtib edilir. MHŞT-nin tətbiqində qabaqcıl ölkə olan 

Azərbaycan 2008-ci ilin martında ilk olaraq Qiymətləndirmə prosesinə 

başlamışdır. Azərbaycanda Qiymətləndirmə prosesini həyata keçirmək üçün 

Coffey International Development şirkətinin (IPAN və PKF-nin əməkdaşlığı ilə) 

rəhbərlik etdiyi konsorsium qiymətləndirici seçilmişdir. Azərbaycanın bu prosesi 

MHŞT üzrə Beynəlxalq İdarə Heyəti tərəfindən müəyyən edilmiş müddətdə 9 mart 

2010-cu ilədək başa çatdırması nəzərdə tutulsa da, Azərbaycanda MHŞT 

prosesinin tətbiqinin qiymətləndirilməsi bir il tez - 2009-cu ilin yanvarında başa 

çatdırılmışdır. Coffey International Development şirkəti Azərbaycanda 

Qiymətləndirmə prosesinin nəticələrinə dair yekun hesabatını və müsbət rəyini 

MHŞT üzrə Beynəlxalq İdarə Heyətinə təqdim etmişdir. 2009-cu ilin fevralında 

Qətərin paytaxtı Doha şəhərində MHŞT üzrə növbəti beynəlxalq konfransda 

Azərbaycanda mədən hasilatı ilə məşğul olan şirkətlərin hökumətə ödənişləri və 

hökumətin şirkətlərdən daxilolmaları barədə məlumatların müntəzəm olaraq 

auditdən keçərək ictimaiyyətə açıqlandığı və dərc edildiyi, Azərbaycanın MHŞT-

yə qoşulan ölkələr tərəfindən MHŞT prinsip və meyarlarının tam tətbiq edildiyini 

təsdiqləyən Qiymətləndirmə prosesindən keçən ilk ölkə olduğu nəzərə alınaraq və  
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qiymətləndiricinin - Coffey International Development şirkətinin Azərbaycanda 

MHŞT prosesinin qiymətləndirilməsinə dair hesabatına əsaslanaraq MHŞT üzrə 

Beynəlxalq İdarə Heyəti Azərbaycanın MHŞT-nin tamhüquqlu üzv statusunu 

təsdiq etdi. Bununla da Azərbaycan MHŞT-ni tətbiq edən namizəd statusuna malik 

26 ölkədən tamhüquqlu üzv satusunu almış ilk ölkə oldu. MSŞT ölkələri içərisində 

validasiya prosesini keçmiş ilk ölkə olan Azərbaycanın bu istiqamətdə qazandığı 

naliyyətlər hazırda MSŞT-ni tətbiq edən ölkələrdə və MSŞT üzrə Beynəlxalq 

Katiblik tərəfindən müsbət qiymətləndirilir.  

Azərbaycanda MSŞT-nin tətbiqi üzrə hökumət, vətəndaş cəmiyyəti və şirkətlərdən 

ibarət memorandum 8 ildən artıqdır ki, qüvvədədir  və 2010-cu ildən ölkədə 

Çoxtərəfli Qurup fəaliyyət göstərir.  

 

Giriş 
 

MSŞT-nin tətbiqinə Azərbaycana nisbətən daha sonra qoşulmuş və hələlik yalnız 

namizəd ölkə statusuna malik olan bir neçə dövlət vardır ki, onlar MSŞT-nin 

tətbiqində daha böyük naliyyətlər qazanıblar. Azərbaycan isə MSŞT tətbiqində 

qabaqçıl ölkə və MSŞT-nin tam hüquqlu üzvü olmasına baxmayaraq bəzi 

məsələlərdə hətta namizəd ölkə statusuna malik olan dövlətlərdən geridə qalır. 

MSŞA QHT Koalisiyası Azərbaycanın MSŞT-ni tətbiq edən ölkələr arasında 

liderliyini qoruyub saxlaması üçün  hər zaman yeni-yeni ideyalar və çağrışlarla 

çıxış edir.Bu hesabatın hazırlanmasıda məhz bu məqsədə xidmət edir. MSŞT-nin 

tam hüquqlu üzvü olan Azərbaycanın bu statusu qazandıqdan sonra yerində 

sayması və ya qəti qərarlar qəbul etməməsi Azərbaycanda MSŞT-nin 

növbədənkənar dəyərləndirilməsi ideyasını zərurətə çevirmişdir.  

MSŞT-ni tətbiq edən ölkələrdə  MSŞT-nin prinsip və meyyarlarına necə əməl 

olunduğunu müəyyən etmək üçün  Beynəlxalq Məsləhət Qrupunun MHŞT-nin 

tətbiqinə dair tövsiyələri əsasında  MHŞT Katibliyi tərəfindən qiymətləndirmə 

prosesinə aid xüsusi Vəsait hazırlanmışdır. Həmin sənəddə göstərilir ki, 

qiymətləndirmənin iki məqsədi var: 

-  MHŞT-ni tam həcmdə olmayan şəkildə tətbiq edən  ölkələrdə (Namizəd 

ölkələrdə) qiymətləndirmənin məqsədi MHŞT-nin həyata keçirilməsində 

tərəqqinin ölçülməsidir; 

-  MHŞT-ni tam  həcmdə tətbiq edən ölkələrdə (tam üzvlük statusu qazanmış 

ölkələrdə) qiymətləndirmənin məqsədi MHŞT-nin həyata keçirilməsində MHŞT 

prinsip və meyyarlarına tam riayət edilməsini müəyyən etməkdir. 

MSŞT-nin tam hüquqlu üzvü olan ölkə bu statusunu qoruyub saxlamaq üçün 

MSŞT-nin 21 maddədən ibarət olan bütün tələblərini yerinə yetirməlidirlər. Bu 

tələblərin necə yerinə yetirildiyini müəyyən etmək üçün isə 5 (beş) ildən bir həmin 

ölklərdə qiymətləndirmə aparılır. 
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Qiymətləndirmə MHŞT prosesinin mühüm elementidir. O iki mühüm vəzifəyə 

xidmət edir. İlk əvvəl qiymətləndirmə ölkə daxilində dialoq qurulmasına və 

prosesin mənimsənilməsinə təkan verir, digər tərəfdən bu proses bütün MHŞT-ni 

tətbiq edən ölkələri eyni qlobal standart ətrafında birləşdirməklə MHŞT brendini 

qoruyur. MHŞT-ni tam tətbiq edən ölkə statusu almaq üçün namizəd ölkələr iki il 

ərzində qiymətləndirmə prosesini başa çatdırmalıdır. MHŞT üzrə Beynəlxalq İdarə 

Heyəti tərəfindən bütün namizəd ölkələr üçün son müddət müəyyən edilmişdir və 

ölkələrin MHŞT statuslarının bu son müddətdə müəyyənləşdirilməsi 

razılaşdırılmışdır. Qiymətləndirmə prosesi MHŞT-ni tətbiq edən ölkələrin Şəffaflıq 

Təşəbbüsü üzrə fəaliyyətləri zamanı əldə etdikləri irəliləyişlərinin 

qiymətləndirilməsini və daha yaxşı və sürətli irəliləyişə nail olmaq üçün onların 

hansı tədbirləri həyata keçirməsinin müəyyənləşdirilməsini təmin edir. 

Qiymətləndirmə MHŞT-nin Qiymətləndirmə Təlimatında müəyyən olunmuş 

Qiymətləndirmə cədvəlindən (və əlaqədar Qiymətləndirmə Vasitələri 

Göstəricisindən) istifadə etməklə müstəqil qiymətləndirici tərəfindən həyata 

keçirilir. 

Müstəqil qiymətləndirici aşağıda göstərilən Beynəlxalq Məsləhət Qrupunun 

MHŞT-nin tətbiqinə dair tövsiyələri əsasında Beynəlxalq MHŞT Katibliyi 

tərəfindən Qiymətləndirmə prosesinin xususi Vasitəsi - Qiymətləndirmə Cədvəlinə 

və onun  Qiymətləndirmə Vasitələri Göstəricisinə uyğun qiymətləndirir: 

 

Qiymətləndirmə Cədvəli 

 

Qoşulma 

 

1. Hökumət MHŞT-ni tətbiq etmək niyyəti haqqında birmənalı bəyanat 

vermişdirmi? 

2. Hökumət MHŞT-nin tətbiqi zamanı vətəndaş cəmiyyəti və şirkətlər ilə işləmək 

öhdəliyi götürmüşdürmü? 

3. Hökumət MHŞT-nin tətbiqinə rəhbərlik etmək üçün rəhbər şəxs təyin 

etmişdirmi? 

4. Ölçülə bilən hədəflər, icra qrafiki və imkanları məhdudlaşdıran faktorların 

(hökumət, özəl sektor və vətəndaş cəmiyyəti) qiymətləndirilməsini özündə 

ehtiva edən, tələb olunan xərcləri tam olaraq hesablanmış iş planı dərc edilmiş və 

geniş şəkildə yayılmışdırmı? 

 

Tətbiq etmə 

 

5. Hökumət MHŞT-nin tətbiqinə nəzarət etmək üçün çoxtərəfli qrup 

yaratmışdırmı? 
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6. Vətəndaş cəmiyyəti prosesdə iştirak edirmi? 

7. Şirkətlər prosesdə iştirak edirlərmi? 

8. Hökumət MHŞT-nin tətbiqinə dair maneələri aradan qaldırmışdırmı? 

9. Hesabat formaları razılaşdırılmışdırmı? 

10. Çoxtərəfli komissiya rəqəmlərin tutuşdurulması üçün təyin edilmiş təşkilatla 

razıdırmı? 

11. Hökumət bütün şirkətlərin hesabat verməsini təmin etmişdirmi? 

12. Hökumət şirkətlərin hesabatlarının beynəlxalq standartlara müvafiq audit 

yoxlamasından keçmiş hesablara əsaslanmış olmasını təmin etmişdirmi? 

13. Hökumət hökumətin hesabatlarının beynəlxalq standartlara müvafiq olaraq 

audit yoxlamasından keçmiş hesablara əsaslanmış olmasını təmin etmişdirmi? 

 

Açıqlama 

 

14. Şirkətlər tərəfindən neft, qaz və mədən sənayesi üzrə hökumətə edilmiş bütün 

maddi ödənişlər (“ödənişlər”) rəqəmləri tutuşdurmaq və MHŞT hesabatı 

hazırlamaq üçün cəlb edilmiş təşkilata açıqlanmışdırmı? 

15. Neft, qaz və mədən sənayesi üzrə hökumət tərəfindən alınmış bütün 

əhəmiyyətli daxilolmalar (“daxilolmalar”) rəqəmləri tutuşdurmaq və MHŞT 

hesabatı hazırlamaq üçün cəlb edilmiş təşkilata açıqlanmışdırmı? 

16. Çoxtərəfli qrup şirkətlər və hökumət tərəfindən açıqlanan rəqəmləri 

tutuşdurmaq üçün cəlb edilmiş təşkilatın bu işi qənaətbəxş şəkildə yerinə yetirməsi 

ilə razılaşmışdırmı? 

17. MHŞT hesabatında uyğunsuzluqlar müəyyən edilirmi və görülməli olan 

tədbirlərlə bağlı tövsiyələr verilirmi? 

- Neft, qaz və mədən sənayesi sahələrində fəaliyyət göstərən şirkətlər MHŞT-nin 

tətbiqini necə dəstəkləmişdir? 

 

Yayma 

 

18. MHŞT hesabatı hamı üçün açıq, tam və anlaşıqlı şəkildə açıqlanmışdırmı? 

- Öyrənilmiş dərslərə müvafiq fəaliyyət göstərmək, ziddiyyətləri araşdırmaq və 

MHŞT-nın tətbiqinin davamlılığını təmin etmək üçün hansı tədbirlər görülmüşdür? 

 

2009-cu ildə Azərbaycanda Qiymətləndirmə prosesini həyata keçirən Coffey 

International Development şirkəti (IPAN və PKF-nin əməkdaşlığı ilə) 

Qiymətləndirmə prosesinin nəticələrinə dair yekun hesabatını yuxarıda göstərilən 

Qiymətləndirmə Cədvəlinə əsasən hazırlamışdır.  
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Təqdim olunan bu hesabat isə Azərbaycanda MSŞT-nin növbədənkənar 

Qiymətləndirilməsi üçün əsaslandırma hesabatının hazırlanmasının zəruriliyinə 

həsr olunmuşdur.  

 

Azərbaycanda MSŞT–nin növbədənkənar  Qiymətləndirilməsi  üçün 

əsaslandırma hesabatı 

Azərbaycan faydalı qazıntılarla, xüsusilə neft və qazla zəngindir. Azərbaycanda 

neftin sənaye yolu ilə istehsalı on doqquzuncu əsrin ortalarında başlamış və XIX 

əsrin sonlarında ölkədə ilk neft bumu yaşanmışdır. Bu gündə neft sənayesi ölkə 

iqtisadiyyatının aparıcı sahəsi olaraq qalır. Azərbaycan neft gəlirləri barədə 

açıqlanan hesabatların sayına görə (Azərbaycan MSŞT prosesinə qoşulduqdan bu 

günə qədər 14 Hesabat açıqlamışdır. - T.Ə.) dünyada lider ölkədir. Lakin, gəlirlərə 

dair ictimaiyyətin bir çox sualları hələdə açıq qalmaqda davam edir. 

Azərbaycandan fərqli olaraq, bəzi ölkələrdə tətbiq edilən MSŞT daha dərin, daha 

ətraflı təhlillərlə müşayiət edilir. MHŞT-ni tam  həcmdə tətbiq edən ölkə statusu 

olan Azərbaycanda isə əvvəliki inkişaf  tempi müşahidə olunmur. Azərbaycan 

MSŞT ölkələri içərisində validasiya prosesini keçmiş ilk ölkədir. Amma nəzərə 

almaq lazımdır ki, Qiymətləndirmə prosesindən keçmək ölkələrin könüllü əsasla 

qoşulduğu iş deyil, əksinə bu MSŞT-nın elan etdiyi prinsiplərə daxil məsələdir. 

Çünki, MSŞT-nın prinspilərində Təhlil və Qiymətləndirmə(təsdiq) üzrə tələblər 

mövcuddur. Təhlil və Qiymətləndirmə üzrə tələblərə isə aşağıdakılar daxildir:  

- Neft, qaz və dağ-mədən şirkətləri MSŞT-nin həyata keçirilməsini 

dəstəkləməlidirlər 

- Hökumət və çoxtərəfli qrup öyrənilmiş dərslər, ünvanlı uyğunsuzluqlar üzrə 

hərəkət etmək üçün addımlar atmalıdır və MSŞT həyata keçirilməsinin 

dayanıqlı olmasını təmin etməlidir 

Azərbaycanda bu təşəbbüsün tətbiqində yeni naliyyətlərə imza atmaq əvəzinə 

təssüflər olsun ki, bu istiqamətdə son zamanlar müəyyən durğunluqlar  

yaranmışdır. Beləki, 2009-cu ildə Dohada keçirilmiş  İV Qlobal  Konfransda 

Beynəlxalq İdarə Heyətinin tövsiyəsi ilə 2010- cu ildə yaradılmış ÇTQ ilə  bağlı 
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gözləntilər özünü tam doğrultmayıb. ÇTQ-nin  yaranmasından  xeyli vaxt 

keçməsinə baxmayaraq, ötən dövr ərzində tərəflər  hesabatlarda təbii qazla səmt 

qazının ayrılması, digər vergilərin yalnız adlarının açıqlanması, hesabatların ildə 2 

dəfə deyi, 1dəfə  təqdim olunması kimi xırda və texniki dəyişikliklər  istisna 

olmaqla,  əhəmiyyətli qərarlar verə bilməyib və bununla da   ÇTQ -nin 

səlahiyyətləri və funksiyalarını potensial olaraq icra edə bilməyib.  Bununla baglı 

öz narahatlıgını ifadə edən MSŞA QHT Koalisiyasının Şurası  3 iyun 2011-ci il 

tarixli iclasında ayrıca bəyanat qəbul etmişdir. Bəyanatdan da aydın görünür ki, 

MSŞA QHT Koalisiyası tərəfindən Qarşılıqlı Anlaşma Memorandumun (QAM) 

təkmilləşdirilməsi məqsədilə irəli sürülmüş təkliflərin müzakirə edilməsi üçün 

xüsusi işçi qrupu yaradılmış, lakın xüsusilə də ÇTQ-də  təmsil olunan şirkətlər 

arasında  qərar qəbul edilmə mexanizminin ləng olması səbəbindən irəli sürülən  

təkliflərə  dair  mövqelərin dəqiqləşdirilməsi uzanmış və nəticədə  proses  öz-

özlüyündə yubanmışdır. Azərbaycanda yeni institut olan ÇTQ-nin  yaranması ilə 

əlaqədar olaraq Qarşılıqlı Anlaşma Memorandumda  zəruri texniki dəyişikliklərin 

həyata keçirilməsinin  ləngiməsi  ÇTQ-nin  işgüzar fəaliyyətinə əngəllər yaradır. 

Keçən dövür ərzində MSŞA QHT Koalisiyası tərəfindən Qarşılıqlı Anlaşma 

Memorandumun təkmilləşdirilməsinə dair irəli sürülən dəyişiklərin həyata 

keçirilməsi baş versəydi, ÇTQ-nin  yaranmasından sonra formalaşmış yeni 

institutsionallaşma mühitində mövcud idarəetmənin təkmilləşdirilməsi və 

səlahiyyətlərin dəqiqləşdirilməsi üçün əsaslar yaradılardı və  bununlada 

institusionalaşma prosesi xeyli sürətlənərdi. Bu isə Azərbaycanda MSŞT-nin 

tətbiqi sahəsində keyfiyyət dəyişiklərini şərtləndirə bilərdi. Təssüflər olsun ki, 

Hökumətin və Şirkətlər qrupunun iş birliyi nəticəsində ÇTQ-nin  Qarşılıqlı 

Anlaşma Memorandumunda əks olunmuş səlahiyyətlərini və funksiyalarını tam 

şəkildə həyata keçirə bilmir. 2010-cu ildən tətbiq olunan ÇTQ-nin  İş Planına 

diqqət yetirdikdə aydın olur ki, ildən-ilə təkminləşərək genişlənmək əvəzinə  ÇTQ-

nin  fəaliyyət dairəsi məhdudlaşdırılır.  

Bu günün ən başlıca problemlərdən biri də şirkətlərin  fərdi hesabatlığa keçidi və 

bununla əlaqədar olaraq fərdi hesabatlar açıqlaması məsələsidir. Bu istiqamətdə də 

təkliflərini  bir neçə il bundan əvvəl irəli sürən MSŞA QHT Koalisiyasının  bu 

təşəbbüsünə münasibətdə də bəzi şirkətlərin uzun illər dəyişməz qalan mövqeyi 

təəssüf və təəccüb hissi doğurur. Bu, eyni zamanda bu təşəbbüsə hətta fərdi 

qaydada bəzi şirkətlərin müsbət yanaşmasına baxmayaraq, bütövlükdə  şirkətlər  
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qrupunun marağının olmaması ona qarşı formalaşmış mövqenin  bir mərkəzdən  

idarə olunması haqqında rəy formalaşdırır. Keçən dövr ərzində MSŞA QHT 

Koalisiyası təşəbbüsün dərinləşməsi və ölkənin bu təşəbbüsdə lider mövqeynin 

qorunub saxlanması üçün bütün mümkün imkanlardan istifadə etmişdir. Belə ki, 

MSŞA QHT Koalisiyası “Neft Fondu Haqqında”  və  “Mədən Sənayesində 

Şəffaflıq Təşəbbüsü Haqqında” Qanun layihələrini hazırlayaraq maraqlı tərəflərə 

təqdim etmiş, mövcud normaların və qaydaların təkmilləşdirilməsi üçün təkliflər 

hazırlamışdır. Amma təssüflər olsun ki, Hökumət  və Şirkətlər qrupu bu 

təşəbbüslərə və çağrışlara da müsbət yanaşmamışlar. MSŞA  QHT Koalisiyası  

tərəfindən hazırlanmış  “MSŞT haqqında Qanun”a   ÇTQ-nin  20 may 2011-ci il 

tarixli iclası zamanı qarşı tərəflərin əks mövqe nümayiş etdirməsi bir daha göstərir 

ki, MSŞT iştirakçıları olan Hökümət və Şirkətlər Azərbaycanda  bu təşəbbüsün 

inkişafında bir o qədərdə maraqlı deyillər. Bu isə MSŞT-nin beynəlxalq səviyyədə 

tələblərinin sərtləşdiyi dövrdə  Azərbaycanda bu təşəbbüsün  əvvəllər olduğu kimi 

müvəffəqiyyətlə tətbiqində və birincilər sırasında qalmasında problemlər yaradır.  

ÇTQ-nin  20 may 2011-ci il tarixli iclasında 14-cü hesabatın da tərəflər üçün 

təqdimatı  nəzərdə tutulsa da, planlaşdıırlan təqdimat  bəzi şirkətlərin seçilmiş 

Auditor Şirkətinin izahat almaq məqsədilə sorğusuna vaxtında cavab verməməsi 

səbəbindən təxirə salınmışdır. Hesabatların vaxtında təqdim edilməməsi halının 

dəfələrlə  təkrar olunmasını nəzərə alaraq, MSŞA QHT Koalisiyası təmsilçilərinin 

həmin şirkətlərin belə məsələlərə münasibətdə məsuliyyətinin artırılması məqsədilə 

həmin şirkətlərin adlarının açıqlanması və digər məsuliyyət normalarının 

yaradılması sahəsində irəli sürdüyü təkliflər bu barədə əvvəllər razılaşmalar 

olmasına baxmayaraq  hələdə qəbul edilməmişdir. Nəticədə Azərbaycanda MSŞT-

nin tətbiqinə dair 14-cü hesabat vaxtında təqdim olunmamışdır.   

Namizəd ölkə statusunun Qiymətləndirmə prosesindən 2009 - cu ildən sonra 

Beynəlxalq MSŞT katibliyi Azərbaycanla bağlı  aşağıdakı tövsiyyələri 

hazırlamışdır:  

1. Çoxtərəfli qrupun yaradılması və onun iş planın hazırlanıb qəbul 

olunması; 

2. Hesabatların daha keyfiyyətli və hərtərəfli hazırlanması üçün 

təkmilləşdirici tədbirlərin həyata keçirilməsi; 

3. Hesabatlarla bağlı məlumatların əlçatanlığını təmin etmək üçün ictimai 

məlumatlandırma imkanlarının genişləndirilməsi. 

Keçən dövür ərzində yuxarıda tövsiyyə olunan təkliflərdən yalnız birinci  məsələ 

öz müsbət həllini tapmışdır. Yəni ÇTQ MSŞT-nin prinsip və meyyarlarına uyğun  
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olaraq yaradılmışdır. Yerdə qalan digər iki  məsələ isə sadəcə tövsiyyə olaraq 

 yerində qalmışdır. ÇTQ və onun fəaliyyəti haqqında yuxarıda qeyd etdiyimizdən 

bu barədə təkrarçılığa yol verməmək üçün əlavə nə isə qeyd etmək istəmirəm. 

Amma Hesabatların daha keyfiyyətli və hərtərəfli hazırlanması üçün  

təkmilləşdirici tədbirlərin həyata keçirilməsi və hesabatlarla bağlı məlumatların 

əlçatanlığını təmin etmək üçün ictimai məlumatlandırma imkanlarının 

genişləndirilməsi ilə bağlı ÇTQ çərçivəsində MSŞA QHT Koalisiyası  tərəfindən 

vaxtaşrı təkliflər irəli sürülsədə ÇTQ-də təmsil olunan Hökumət və Şirkətlər 

qrupunun ciddi müqaməti ilə rastlaşdığından bu istiqamətdə heç bir ciddi naliyyət 

əldə olunmamışdır.  

Bütün bu problemlərin tezliklə aradan qaldırılması və Azərbaycanda MSŞT-nin 

inkişafı məqsədilə irəli sürülən təkliflərin qəbulu və reallaşması istiqamətində 

yaxın zamanlarda ciddi irəliləyişlər olmazsa,  bu təşəbbüsün reallaşdıırlmasında  

tərəflərdən biri olan  MSŞA QHT Koalisiyası  Azərbaycanda MSŞT-nin vaxtından 

əvvəl qiymətləndirilməsinə təşəbbüs göstərmək  səlahiyyətindən istifadə edərək, 

Beynəlxalq İdarə Heyətinə və Katibliyə müraciət etmək hüququndan istifadə 

etməlidir.  

NƏTİCƏ VƏ TÖVSİYƏLƏR 

1. Azərbaycanda MSŞT-nin növbədənkənar qiymətləndirilməsi təşəbbüsü iki 

aspekdən faydalı ola bilər. Birincisi Azərbaycanda MSŞT prosesində mövcud olan 

problemlər Beynəlxalq İdarə Heyətinin və Katibliyin diqqət mərkəzində olar və 

onlarda öz növbəsində bu prosesə töhfə vermiş olarlar. (Mümkündür ki, 

növbədənkənar qiymətləndirmə olmadan bir çox problemlər öz müsbət həllini 

tapsın - T.Ə.) İkincisi MSŞT prosesində qazandığı naliyyətlərlə öyünən 

Azərbaycan hökuməti növbədənkənar qiymətləndirmə  olmasın deyə  MSŞA QHT 

Koalisiyasının uzun illərdi qaldırdığı məsələləri həll edə bilər.  

2. Azərbaycan MSŞT-nin tətbiqi istiqamətində böyük nailiyyətlər qazanmışdır. 

Amma bununla belə irəli getməyə həm imkanlar, həm də daha çox ehtiyac var. 

Şəffaflığın artırılması imitatsiya xarakterli deyil, Azərbaycanın böyük neft 

gəlirlərinin səmərəli istifadəsi üçün vacibdir. Buna görə də MSŞA QHT 

Koalisiyası Çoxtərəfli Qrup vasitəsi ilə prosesə təsir etməlidir. 
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3. 2009-cu ildə ölkəmiz tərəfdaşları ilə birgə əməkdaşlıq nəticəsində dünyada ilk 

dəfə olaraq qiymətləndirmədən keçmiş və tam hüquqlu üzv ölkəsi statusu 

qazanmasına nail olmuşdur. Bu üstünyündən sonrakı mərhələdə istifadə edə 

bilməyən Azərbaycan sonrakı mərhələdə yüksək səviyyəli prosesin özündə 

təkmilləşmə mərhələsinə can atmamaqla əvvəlki mövqeyini itirməyə doğru getdi. 

Yəni, lider ölkə statusunu itirməyə başladı. Əslində 2009-cu ildəki Qiymətləndirmə 

prosesindəki əldə etdiyi nailiyyətləri sonrakı mərhələdə möhkəmləndirə bilmədi. 

Hesab edirəm ki, Qiymətləndirmədən sonrakı mərhələni bu baxımdan tənəzzül 

dövrü hesab etmək olar.  

4. MSŞT-də Vətəndaş Cəmiyyətini təmsil edn Koalisiyanın üzərinə aşağıdakı 

vəzifələr düşür:  

- Mədən sənayesində şəffaflığın ardıcıl artırılmasında fəal olmaq;  

- Müttəfiqlər qazanmaq; 

-Təşəbbüsün irəliləməsi üçün yeni ideyalarla çıxış etmək.  

5. Mədən sənayesində fəaliyyət göstərən şirkətlərin fərdi hesabatlığa keçməsi çox 

vacibdir.  

6. Mədən sənayesində fəaliyyət göstərən şirkətlərin vaxtaşırı beynəlxalq auditdən 

keçməsi vacibdir. Bu, Azərbaycan dövlətinin hesabına olarsa belə, təbii sərvətlərin 

daha səmərəli istifadəsini təmin etmiş olar və gəlirlərin qismən itirilməsi risklərini 

azaldar. 

7. Qiymətləndirmə prosesi ilə bağlı 2009-cu ildə Beynəlxalq MSŞT Katibliyinin 

tövsiyyələrinin nəzərə alınması üçün işlərin sürətlənməsi (Hesabatların daha 

keyfiyyətli və hərtərəfli hazırlanması üçün təkmilləşdirici və eyni zamanda ictimai 

məlumatlandırma imkanlarının genişləndirilməsi tədbirlərin həyata keçirilməsi) 

8. Azərbaycanda neft və qaz sənayesi ilə yanaşı  digər mədən sənayesi sahələrinin 

də MSŞT prosesinə cəlb edilməsi istiqamətində fəal iş aparmaq. 

9.Qarşılıqlı Anlaşma Memorandumu yenilənməli və burada Çoxtərəfli Qrupun 

səlahiyyətləri və funksiyaları genişləndirilməlidir. 
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10. Çoxtərəfli Qrupun İş Planının genişlənməsi üçün Vətəndaş Cəmiyyətinin 

təşəbbüsləri olmalıdır.  

11. Azərbaycanda MSŞT-nin Növbədənkənar Qiymətləndirilməsi ideyası geniş və 

ardıcıl tələb olunmalıdır.   

 

Qisaltmalar: 
 

1. MHŞT - Mineral Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye  

    Sahələrində Şəffaflıq Təşəbbüsü  

 

2. MSŞA QHT Koalisiyası - Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsü üzrə  

    QHT Koalisiyasının 

 

3.ÇTQ  - Çoxtərəfli Qrup 

 

4.ARDNŞ  - Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti 

 

5.ARDNF - Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu 
 

 

 

 

İstifadə olunmuş ədəbiyyat: 

1) http://www.eiti.az 

2) http://www.oilfund.az  

3) http://www.eiti-az.org/az 

4) http:// www.eiti.org 

5) Hasilat Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsü Vəsait (jurnal) 
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