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İCMAL
2018-ci ilin yanvar ayının sonunda büdcəә şəәffaflığı indeksi üzrəә dünya ölkəәləәrinin 2017-ci il
üçün reytinqi açıqlandı. 100 mümkün baldan cəәmi 34 bal toplayan Azəәrbaycan 115 ölkəә arasında
78-ci olmaqla büdcəә açıqlığının minimum səәviyyəәsinəә malik olan ölkəәləәr qrupuna düşüb. Həәm
dəә 2015-ci ilin reytinq göstəәricisi (51 bal) iləә müqayisəәdəә 2017-ci ilin reytinqindəә Azəәrbaycanın
mövqeyi 17 bal geriləәyib.
Avrasiya Bilik Məәrkəәzinin ekspert qrupunun işləәdiyi bu səәnəәddəә həәm əәvvəәlki indeksləә
müqayisəәdəә ABİ-2017-dəә Azəәrbaycanın mövqeyinin geriləәməәsinin, həәm dəә ümumiyyəәtləә bu
indeksdəә ölkəә reytinqinin (həәm ümumi, həәm dəә komponentləәr üzrəә) aşağı olması səәbəәbləәri
araşdırılıb, ABİ-2019 vəә indeksin sonrakı qiyməәtləәndirməәləәrindəә ölkəәnin reytinqinin
yüksəәldilməәsi üçün təәklif vəә tövsiyəәləәr işləәnilib.
Araşdırmadan bəәlli olub ki, ABİ-2017 reytinqindəә Azəәrbaycanın mövqeyinin əәvvəәlki
reytinqləә müqayisəәdəә pisləәşməәsindəә əәsasəәn iki amilin rolu olub: i) qiyməәtləәndirməә zamanı büdcəә
məәlumatlarının açıqlanmasına qarşı təәləәbləәrin daha konkret müəәyyəәn edilməәsi (büdcəә
səәnəәdləәrinin məәsul qurumların rəәsmi internet saytlarında yerləәşdirilməәsinin əәsas götürülməәsi); ii)
indeksin hesablanması üçün qiyməәtləәndirilməәsi aparılan təәqvim ilindəә (2016-cı ildəә)
Azəәrbaycanda baş verəәn büdcəә prosesləәrinin xüsusiyyəәtləәri (həәmin il “Vəәtəәndaş büdcəәsi”
nəәzəәrdəә tutulduğundan gec dəәrc olundu; 2017-ci il üçün hökuməәtin büdcəә layihəәsi qanunverici
orqana gec təәqdim edilib vəә s.). Bununla yanaşı indeksdəә qiyməәtləәndiriləәn səәkkiz büdcəә
səәnəәdindəәn ikisinin (“Büdcəәöncəәsi bəәyanat” vəә “Büdcəә icrası üzrəә yarımillik icmal”)
Azəәrbaycanda ümumiyyəәtləә hazırlanmaması ölkəә reytinqinin aşağı olmasında mühüm rol
oynayır.
Ekspert qrupu indeksin hesablanması zamanı açıqlıq səәviyyəәsi qiyməәtləәndiriləәn bütün səәkkiz
səәnəәdəә qarşı irəәli sürüləәn təәləәbləәri vəә ABİ-2017-dəә həәmin səәnəәdləәr üzrəә Azəәrbaycanın
durumunun necəә qiyməәtləәndirilməәsini öyrəәnib, habeləә ölkəәdəә büdcəә prosesinin normativ-hüquqi
bazasını vəә təәcrübəәsini araşdırıb. Beləә araşdırma əәsasında ekspert qrupu həәr bir səәnəәd üzrəә
indeksdəә Azəәrbaycanın mövqeyinin yaxşılaşdırılması üçün mövcud imkanları vəә maneəәləәri
dəәyəәrləәndirib. Araşdırmanın nəәticəәsi olaraq müvafiq büdcəә səәnəәdləәrinin açıqlıq dəәrəәcəәsinin
artırılması, habeləә büdcəә prosesindəә ictimai iştirakçılığın genişləәndirilməәsi üçün tövsiyəәləәr
işləәnilib. Ekspert qrupunun tövsiyəәləәrinəә aşağıdakılar aiddir:
“Büdcəәöncəәsi bəәyanat” səәnəәdi üzrəә:
• Maliyyəә nazirliyinin saytında yerləәşdirdiyi “Azəәrbaycan Respublikasının 2019-cu il dövləәt
vəә icmal büdcəәləәri üzrəә layihəәləәrin təәqdimatı” səәnəәdindəә “Büdcəәöncəәsi bəәyanat” səәnəәdindəә
nəәzəәrdəә tutulan bütün məәlumatlar əәksini tapır. Həәmin təәqdimatın “Büdcəәöncəәsi bəәyanat”ın
təәləәbləәrinəә uyğunlaşdırılması vəә təәləәbləәrəә uyğun vaxtda (yəәni sentyabrın 15-dəәk) dəәrc
edilməәsi üçün “Büdcəә sistemi haqqında” Azəәrbaycan Respublikası Qanununun büdcəә
təәqvimini əәks etdirəәn 11-ci maddəәsindəә beləә bir dəәyişiklik ediləә biləәr: “büdcəә layihəәsinin
Nazirləәr Kabinetinəә təәqdim edilməәsi müddəәti avqustun 30-dəәk, Azəәrbaycan Respublikasının
Prezidentinəә təәqdim edilməәsi müddəәti isəә sentyabrın 10-dəәk müəәyyəәn edilir”. Eyni zamanda
Qanunun həәmin maddəәsinəә əәlavəә etməәk olar ki, büdcəә layihəәsinin əәsas parametrləәri iləә bağlı
məәlumatlar (təәqdimat yaxud büdcəәöncəәsi bəәyanat kimi) sentyabrın 15-dəәn gec olmayaraq
dəәrc olunur;
“Hökuməәtin büdcəә layihəәsi” səәnəәdi üzrəә:
• “Büdcəә sistemi haqqında” Azəәrbaycan Respublikası Qanununun 14-cü maddəәsinəә (“Dövləәt
büdcəәsi haqqında qanun layihəәsinin dəәrc edilməәsi”) əәsasəәn növbəәti büdcəә ili üzrəә dövləәt
büdcəәsi haqqında qanun layihəәsi, ona əәlavəә edilmiş səәnəәdləәrləә birlikdəә (qanunda 10 səәnəәdin
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adı verilib), Milli Məәclisəә daxil olduğu tarixdəәn 10 gün əәrzindəә (yəәni oktyabrın 25-dəәn gec
olmayaraq) məәtbuatda dəәrc edilməәlidir. Həәmin səәnəәdləәrin qanunda göstəәriləәn müddəәtdəә
Maliyyəә nazirliyinin saytında yerləәşdirilməәsi indeksdəә ölkəәnin mövqeyinin əәhəәmiyyəәtli
dəәrəәcəәdəә yaxşılaşmasına gəәtirib çıxara biləәr;

“Büdcəә icrası üzrəә cari hesabatlar” səәnəәdi üzrəә:
• “Büdcəә sistemi haqqında” Azəәrbaycan Respublikası Qanununun 20.2-ci maddəәsinin
təәləәbləәrinəә tam uyğun məәzmunda rüblük hesabatların hazırlanıb dəәrc edilməәsi təәmin
olunarsa, bu, ölkəәnin indeksdəәki reytinqinin yaxşılaşmasına əәhəәmiyyəәtli töhfəә verəәr. Eyni
zamanda, indeksin təәləәbləәrinəә uyğun olaraq, Qanunun qeyd ediləәn maddəәsindəә rüblük
hesabatda əәks olunmalı məәlumatlar siyahısına aşağıdakı məәlumatların əәlavəә edilməәsi
məәqsəәdəәuyğundur: i) mühüm dövləәt əәhəәmiyyəәtli layihəәləәr yaxud ayrı-ayrı proqramlar üzrəә
faktiki xəәrcləәr haqqında məәlumat; ii) dövləәt daxili borcların məәbləәği, hesabat dövründəә yeni
alınmış borclar, bütün borcların ümumi məәbləәği vəә faiz ödəәnişləәrinin məәbləәği haqqında
məәlumatlar.
“Büdcəә icrası üzrəә yarımillik icmal” səәnəәdi üzrəә:
• “Büdcəә sistemi haqqında” Azəәrbaycan Respublikası Qanununun 20-ci maddəәsinəә dövləәt
büdcəәsinin icrasına dair yarımillik icmal hesabatının hazırlanması, beləә icmalın məәzmunu,
onun dəәrc edilməәsi müddəәtləәri (cari ilin sentyabrın 15-dəәn gec olmayaraq) vəә bu işin
müvafiq icra hakimiyyəәti qurumuna (yəәni Maliyyəә nazirliyinəә) həәvaləә edilməәsi iləә bağlı
bəәnd əәlavəә edilsin;
“Təәsdiqləәnmiş büdcəә” səәnəәdi üzrəә:
• “Büdcəә sistemi haqqında” Azəәrbaycan Respublikası Qanununun 16.1.6-cı altbəәndinin
təәləәbinəә uyğun olaraq, iqtisadi təәsnifatın paraqrafları səәviyyəәsindəә xəәrcləәrin məәbləәği dövləәt
büdcəәsi haqqında qanununa salınmalıdır. Bununla yanaşı həәmin Qanununun 16.1-cı
bəәndindəә göstəәriləәn təәsdiq olunmalı büdcəә göstəәriciləәrinin siyahısına bunlar əәlavəә edilsin: i)
büdcəә proqramları üzrəә xəәrcləәr smetası (məәbləәği); ii) büdcəә gəәlirləәrinin kateqoriyalar üzrəә
məәbləәği (vergi vəә qeyri-vergi gəәlirləәri; neft vəә qeyri-neft sektoru üzrəә daxilolmalar vəә s.).

“Büdcəә icrası üzrəә yekun (illik) hesabat” səәnəәdi üzrəә:
• “Büdcəә sistemi haqqında” Azəәrbaycan Respublikası Qanununun 20-ci maddəәsinin 20.6-cı
bəәndindəә büdcəә icrası üzrəә illik yekun hesabatla bağlı Milli Məәclisin təәsdiq etməәli olduğu
göstəәriciləәrin siyahısı genişləәndirilməәlidir. Həәmin Qanunun 20.7-ci bəәndindəә büdcəә icrası
üzrəә illik hesabatın məәtbuatda dəәrc olunması zamanı büdcəә icrası iləә bağlı hökuməәtin illik
yekun hesabatının tam formada (həәm büdcəәnin icrası barəәdəә qanun, həәm dəә büdcəә icrası
barəәdəә izahat səәnəәdinin) məәtbuatda dəәrc edilməәsi (Maliyyəә nazirliyinin saytında
yerləәşdirilməәsi) nəәzəәrdəә tutulmalıdır.

“Audit hesabat” səәnəәdi üzrəә:
• Azəәrbaycan Respublikasının Hesablama Palatasının illik hesabatına büdcəә prosesi vəә büdcəә
qanunvericiliyinin təәkmilləәşdirilməәsi istiqaməәtindəә Palatanın əәvvəәlki illəәrdəә irəәli sürdüyü
təәklif vəә tövsiyəәləәrəә hesabat ilindəә hökuməәtin reaksiyası (həәmin təәklifləәr əәsasında hesabat
ilindəә büdcəә prosesindəә bəә büdcəә qanunvericiliyindəә ediləәn dəәyişiklikləәr) barəәsindəә məәlumat
əәlavəә edilsin;
• Büdcəә layihəәsinəә vəә büdcəәnin icrası iləә bağlı hesabatlara Hesablama Palatasının verdiyi
rəәyləәrdəә vəә hesabatlarda büdcəә prosesi vəә büdcəә qanunvericiliyinin təәkmilləәşdirilməәsi
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istiqaməәtindəә Hesablama Palatasının irəәli sürdüyü təәklif vəә tövsiyəәləәrəә hökuməәtin reaksiyası
(həәmin təәklifləәr əәsasında hesabat ilindəә büdcəә prosesindəә vəә büdcəә qanunvericiliyindəә ediləәn
dəәyişiklikləәr) barəәsindəә məәlumatlar hökuməәtin illik fəәaliyyəәti iləә bağlı Milli Məәclisəә təәqdim
etdiyi illik hesabata (yaxud büdcəә layihəәsi iləә birlikdəә təәqdim olunan büdcəә zəәrfinəә, ya da
büdcəәnin icrası barəәdəә hesabata) daxil edilsin. Bununla bağlı Hesablama Palatası haqqında
Azəәrbaycan Respublikasının Qanununun 24-cü maddəәsinəә zəәruri müddəәa əәlavəә edilsin.
Büdcəә prosesindəә ictimai iştirakçılığın genişləәndirilməәsi üzrəә:
• Maliyyəә Nazirliyinin yanında vəәtəәndaş cəәmiyyəәtinin təәmsilçiləәrindəәn təәşkil olunmuş ictimai
şuraların yaradılması nazirliyin işinin sürəәtləәndirilməәsi üçün məәqsəәdəәuyğundur. Həәmin
şuranın üzvləәri həәm büdcəә prosesləәrinəә fəәal cəәlb edilsin, həәm dəә müxtəәlif maraq qruplarının
iştirakı iləә büdcəә dinləәməәləәrinin təәşkili işi həәmin şuralara həәvaləә ediləә bilsin;
• Müxtəәlif nazirlikləәrin vəә digəәr icra hakimiyyəәti qurumlarının yanında yaradılan ictimai
şuralar müvafiq qurumlar üzrəә büdcəә planlaşdırılmasına vəә büdcəә dinləәməәləәrinin təәşkilinəә
cəәlb ediləә biləәrləәr;
• Hökuməәtin büdcəә layihəәsinin qanunverici orqanın (Milli Məәclisin) komitəәləәrindəәki
müzakirəәləәrinəә vəәtəәndaş cəәmiyyəәtinin təәmsilçiləәrinin iştirakı təәmin edilsin;
• “Büdcəә sistemi haqqında” Azəәrbaycan Respublikası Qanununa dövləәt büdcəәsi prosesindəә,
büdcəәnin icrasının müstəәqil monitorinqinin təәşkilindəә vəәtəәndaş cəәmiyyəәtinin iştirakçılığının
təәmin edilməәsini nəәzəәrdəә tutan, habeləә müvafiq qurumların ayrı-ayrı maraq qruplarının
iştirakı iləә büdcəә dinləәməәləәrini təәşkil etməәləәrini təәləәb edəәn norma vəә təәləәbləәr əәlavəә edilsin.

GİRİŞ
Ölkəәnin iqtisadi inkişafının neft sektorundan vəә neft gəәlirləәrindəәn asılılığının azaldılması,
qeyri-neft sektorunun inkişafı, iqtisadiyyatın vəә ixracın şaxəәləәndirilməәsi kimi vəәzifəәləәrin həәllinəә
tez bir zamanda nail olunmasını çalışan Azəәrbaycan hökuməәti son illəәrdəә ölkəәdəә biznes vəә
investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması, dövləәt idarəәetməәsinin keyfiyyəәtinin yüksəәldilməәsi,
dövləәt maliyyəәsinin idarəә edilməәsindəә şəәffaflığın vəә hesabatlılığın artırılması istiqaməәtindəә ciddi
fəәaliyyəәtləәr həәyata keçirməәkdəәdir. Azəәrbaycan Respublikası Prezidentinin 6 dekabr 2016-cı il
tarixli Fəәrmanı iləә təәsdiq edilmiş “Azəәrbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrəә
Strateji Yol Xəәritəәsi”ndəә bu istiqaməәtləәrdəә həәyata keçiriləәcəәk islahatların əәsas istiqaməәtləәri əәks
olunmuşdur. Son illəәr ölkəәdəә iqtisadiyyatın davamlı vəә rəәqabəәtqabiliyyəәtli inkişafı vəә dünya
iqtisadiyyatına səәməәrəәli inteqrasiya sahəәsindəә sistemli fəәaliyyəәt həәyata keçirilməәkdəәdir.
Bu məәrhəәləәdəә dünyada Azəәrbaycanın demokratik vəә şəәffaf idarəәetməәyəә malik ölkəә imicinin
formalaşdırılması vəә möhkəәmləәndirilməәsi, ölkəәnin qeyri-neft sektoru sahəәləәrinəә xarici birbaşa
investisiyaların cəәlb edilməәsinin stimullaşdırılması üçün ayrı-ayrı beynəәlxalq reytinqləәrdəә
ölkəәnin mövqeyinin yaxşılaşdırılmasına nail olmaq mühüm əәhəәmiyyəәt kəәsb edir. Məәhz bu
əәhəәmiyyəәti nəәzəәrəә alaraq Azəәrbaycan Respublikası Prezidentinin 13 iyul 2016-cı il tarixli
Səәrəәncamı iləә ölkəәdəә “Biznes mühiti vəә beynəәlxalq reytinqləәr üzrəә Komissiya” yaradılıb.
Komissiya ölkəәnin biznes vəә investisiya mühitinin əәlverişliliyini, yerli vəә xarici investorlar üçün
cəәlbediciliyini daha da artırmaq, sahibkarlıq sahəәsindəә son illəәrdəә nail olunmuş sürəәtli inkişafın
davamlığını təәmin etməәk vəә rəәqabəәt qabiliyyəәtini möhkəәmləәndirməәk, beynəәlxalq reytinqləәrdəә
Azəәrbaycanın mövqeyini daha da yaxşılaşdırmaq məәqsəәdi iləә yaradılıb. Daha sonra prezidentin 2
iyun 2017-ci il tarixli Səәrəәncamı iləә Azəәrbaycan Respublikasında biznes mühitinin
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əәlverişliliyinin artırılması vəә beynəәlxalq reytinqləәrdəә ölkəәmizin mövqeyinin daha da
yaxşılaşdırılması iləә bağlı təәdbirləәr planı təәsdiq edilib. Bu təәdbirləәrin nəәticəәsi qısa müddəәtdəә
özünü göstəәrdi: Dünya Bankının “Doing Business 2019” hesabatında Azəәrbaycanın mövqeyi
2017-ci illəә müqayisəәdəә 32 pilləә irəәliləәyəәrəәk 190 ölkəә arasında 25-ci yerdəә qəәrarlaşıb.
Azəәrbaycanda idarəәetməәnin şəәffaflıq vəә hesabatlılığının təәmin edilməәsi baxımından xüsusi
əә h əә m i y y əә t d a ş ı y a n b e y n əә l x a l q i n d e k s l əә r d əә n b i r i d əә “ B e y n əә l x a l q B ü d c əә
Təәrəәfdaşlığı” (İnternational Budget Partnership) adlı
nüfuzlu beynəәlxalq qeyri-hökuməәt
təәşkilatı təәrəәfindəәn 2006-cı ildəәn bəәri 2 ildəәn bir hazırlanan vəә açıqlanan Açıq Büdcəә İndeksidir.
2017-ci il üzrəә bu indeksin reytinqi 2018-ci ilin yanvar ayının sonunda açıqlanıb. 100 mümkün
baldan cəәmi 34 bal toplayan Azəәrbaycan 115 ölkəә arasında 78-ci olmaqla büdcəә açıqlığının
minimum səәviyyəәsinəә malik olan ölkəәləәr qrupuna düşüb. Həәm dəә 2015-ci ilin reytinq göstəәricisi
(51 bal) iləә müqayisəәdəә 2017-ci ilin reytinqindəә Azəәrbaycanın mövqeyi 17 bal geriləәyib. Bəәs
büdcəә açıqlığı sahəәsindəә Azəәrbaycanın reytinqinin beləә aşağı olması vəә əәvvəәlki reytinqləә
müqayisəәdəә kəәskin geriləәməәsi nəә iləә bağlıdır? Növbəәti – ABİ-2019 – reytinqindəә, habeləә bundan
sonrakı indeksləәrdəә Azəәrbaycanın mövqeyinin yaxşılaşdırılması üçün hansı imkanlar vəә
maneəәləәr mövcuddur? Bu indeksin komponentləәri üzrəә ölkəәnin reytinqinin yüksəәldilməәsi üçün
hansı islahatlara ehtiyac var?
Avrasiya Bilik Məәrkəәzinin ekspert qrupunun işləәdiyi bu səәnəәddəә həәmin suallara cavab verilir.
Burada həәm ABİ-2017-dəә Azəәrbaycanın reytinqinin aşağı olmasının, həәm dəә əәvvəәlki reytinqləә
müqayisəәdəә geriləәməәsinin səәbəәbləәri (komponentləәr üzrəә) araşdırılıb, ABİ-2019 vəә indeksin
sonrakı qiyməәtləәndirməәləәrindəә ölkəәnin reytinqinin yüksəәldilməәsi üçün təәklif vəә tövsiyəәləәr
işləәnilib.
Ekspert qrupunun hazırladığı bu analitik arayış büdcəә prosesindəә bilavasitəә iştirak edəәn vəә
ABİ-dəә qiyməәtləәndiriləәn büdcəә səәnəәdləәrinin məәzmununa vəә dəәrc edilməәsinəә məәsul olan müvafiq
hökuməәt vəә dövləәt qurumlarına təәqdim ediləәcəәk.

1.

ABİ haqqında qısa məәlumat

Açıq Büdcəә İndeksi “Beynəәlxalq Büdcəә Təәrəәfdaşlığı” (İnternational Budget Partnership) adlı
nüfuzlu beynəәlxalq qeyri-hökuməәt təәşkilatı təәrəәfindəәn ekspert sorğusu əәsasında təәrtib olunan
reytinqdir. Reytinqin təәrtib olunması üçün ekspertləәr 3 komponent üzrəә qiyməәtləәndirməә
aparırlar:
i)

büdcəә haqqında məәlumatların ictimaiyyəәt üçün əәlçatanlığı;

ii)

büdcəә prosesləәrindəә ictimaiyyəәtin iştirakçılıq imkanları;

iii)

rəәsmi nəәzarəәt qurumlarının (qanunverici hakimiyyəәt orqanı vəә ali audit orqanı daxil
olmaqla) rolu vəә səәməәrəәliliyi.

Qiyməәtləәndirməә 142 əәsas vəә 7 yardımçı (beləә deməәk mümkünsəә) olmaqla ümumilikdəә 149
sualdan ibarəәt sorğu anketi əәsasında aparılır. Bu sualların 109-u büdcəә haqqında məәlumatların
ictimaiyyəәt üçün əәlçatanlığının qiyməәtləәndirilməәsinəә xidməәt edir. Beləә qiyməәtləәndirməә 8 əәsas
büdcəә səәnəәdinin məәzmununun vəә vaxtında dəәrc edilməәsinin (daha doğrusu, məәsul rəәsmi
qurumların internet saytlarında yerləәşdirilməәsinin) öyrəәnilməәsi yolu iləә aparılır (anket suallarının
109-u (102 əәsas vəә 7 yardımçı sual) buna aiddir). Bücəә prosesinin müxtəәlif məәrhəәləәləәrindəә dəәrc
olunmalı 8 mühüm büdcəә səәnəәdi bunlardır: i) büdcəәöncəәsi bəәyanat; ii) hökuməәtin büdcəә layihəәsi;
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iii) təәsdiqləәnmiş büdcəә; iv) vəәtəәndaş büdcəәsi; v) büdcəә icrası üzrəә aylıq yaxud rüblük hesabatlar;
vi) büdcəә icrası üzrəә yarımillik icmal; vii) büdcəә icrası üzrəә illik yekun hesabat; viii) audit
hesabatı.
Anketəә daxil ediləәn suallar dövləәt maliyyəәsinin idarəә edilməәsi üzrəә dünya təәcrübəәsi əәsasında
işləәnilib. Açıq Büdcəә İndeksi 5 mühüm səәnəәd əәsasında təәrtib edilr:
• Beynəәlxalq Valyuta Fondunun “Fiskal Şəәffaflığın ƏӘn Yaxşı Təәcrübəәləәr
Məәcəәlləәsi” (International Monetary Fund Fiscal Transparency Code),
• Dünya Bankının “Dövləәt Xəәrcləәri vəә Maliyyəә Hesabatlılığı” (World Bank, PEFA),
• INTOSAI-ın ISSAI 1 standartı — “Lima Bəәyannaməәsi”,
• İqtisadi ƏӘməәkdaşlıq vəә İnkişaf Təәşkilatının (The Organization for Economic Cooperation Development (OECD)) “Fiskal Şəәffaflıq üzrəә ƏӘn Yaxşı Təәcrübəәləәr” səәnəәdi
• “Fiskal Şəәffaflıq üzrəә Qlobal Təәşəәbbüs”ün prinsipləәri – büdcəә siyasəәtinin həәyata
keçirilməәsindəә ictimai iştirakın təәmin edilməәsi üçün.
Suallaırn cavabları əәsasəәn 5 variant (müəәyyəәn qrup suallarda isəә 3 variant) üzrəә
qiyməәtləәndirilir. Anket suallarını qiyməәtləәndirilməәyəә cəәlb ediləәn ölkəәləәrdəә qeyri-hökuməәt
təәşkilatlarında vəә akademik qurumlarda çalışan müstəәqil təәdqiqatçılar cavablandırırlar. Həәr bir
cavab təәsdiqləәyici faktlarla əәsaslandırılmalıdır.
Yekun reytinq cəәdvəәlinin qurulması zamanı Beynəәlxalq Büdcəә Təәrəәfdaşlığı topladıqları balların
kəәmiyyəәtindəәn asılı olaraq ölkəәləәri 5 qrupa bölür: (1) 81-100 bal – tam vəә həәrtəәrəәfli büdcəә
açıqlığına malik ölkəәləәr; (2) 61-80 bal - əәhəәmiyyəәtli, zəәruri səәviyyəәdəә büdcəә açıqlığına malik
ölkəәləәr; (3) 41-60 bal – büdcəә açıqlığının məәhdud səәviyyəәsinəә malik ölkəәləәr; (4) 21-40 bal –
büdcəә açıqlığının minimal səәviyyəәsinəә malik ölkəәləәr; vəә nəәhayəәt (5) 0-20 bal – büdcəә açıqlığının
çox məәhdud (scant) olduğu ölkəәləәr.
Qeyd etməәk lazımdır ki, Beynəәlxalq Büdcəә Təәrəәfdaşlığı təәşkilatı Açıq Büdcəә İndeksinin
açıqlanmasına 2006-cı ildəәn start verib. Ondan sonra 2008, 2010, 2012 vəә 2015-ci illəәrdəә beləә
reytinq açıqlanıb. 2017-ci il üzrəә açıqlanan reytinq artıq altıncıdır.
Reytinqin metodologiyası, nəәticəәləәri vəә həәr bir ölkəә üzrəә anket sorğusunun cavabları iləә bağlı
Beynəәlxalq Büdcəә Təәrəәfdaşlığı təәşkilatının saytından (Open Budget Survey 2017) daha geniş
məәlumat əәldəә etməәk olar.

2.

ABİ-2017-dəә Azəәrbaycanın mövqeyi barəәdəә qısa məәlumat

2017-ci il üzrəә Açıq Büdcəә İndeksindəә Azəәrbaycan 34 balla minimal büdcəә açıqlığına malik
ölkəәləәr qrupunda yer alıb. Həәm dəә Azəәrbaycanın reytinq göstəәricisi sorğuya cəәlb ediləәn ölkəәləәr
üzrəә 2017-ci ilin ortalama göstəәricisindəәn (42 bal) 8 bəәnd aşağı olub.
Bu göstəәrici iləә Azəәrbaycan reytinqəә cəәlb ediləәn Avropa vəә Məәrkəәzi Asiya ölkəәləәrindəәn yalnız
Tacikistanı (30 bal) qabaqlaya bilib. Azəәrbaycanın qonşu ölkəәləәri olan Gürcüstan Respublikası
(82 bal) birinci (tam büdcəә açıqlığına malikdir), Rusiya Federasiyası (72 bal) ikinci (kifayəәt
qəәdəәr büdcəә açıqlığına malikdir), Türkiyəә (58 bal), Moldova (58 bal), Qırğızstan Respublikası
(55 bal), Ukrayna (54 bal) vəә Qazaxstan (53 bal) isəә üçüncü qrupda (məәhdud büdcəә açıqlığına
malikdir) yer alıblar.
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Ekspertləәrin fikrincəә, büdcəә şəәffaflığı səәviyyəәsinin qiyməәtləәndirilməәsi üçün olan 109 sualın
yalnız 23-ü üzrəә (21.1%) Azəәrbaycan standartlara tam əәməәl etdiyi halda, 55-i üzrəә (50.5%)
standartlara əәməәl etməәyib.
2006-cı ildəәn bu prosesəә qatılan Azəәrbaycanın həәmin reytinqləәrdəә olan mövqeyi aşağıdakı kimi
dəәyişib:
Açıq Büdcə İndeksində Azərbaycanın
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Diaqram 1. 2006-2017-ci illəәr dövründəә Açıq Büdcəә İndeksindəә Azəәrbaycanın göstəәriciləәri
(Məәnbəә: https://www.internationalbudget.org/ )
Diaqramdan göründüyü kimi, 2006-cı ildəә Açıq Büdcəә İndeksindəә cəәmi 30 bal toplayan
Azəәrbaycan növbəәti qiyməәtləәndirməәləәrdəә reytinqini həәr dəәfəә bir az yaxşılaşdırıb (2012-ci il
istisna olmaqla) vəә 2015-ci ildəә 51 balla 3-cü qrupda (məәhdud büdcəә açıqlığı) yer alıb. Amma
son qiyməәtləәndirməәdəә, yəәni 2017-ci ilin reytinqindəә, Azəәrbaycan nəәinki irəәliləәyəә bilməәyib,
əәksinəә, həәtta 17 bal itirməәkləә yenidəәn ikinci qrupa qayıdıb.
Müqayisəә aparılanda məәlum olur ki, 2015-ci il üzrəә qiyməәtləәndirməә zamanı büdcəә
məәlumatlarının açıqlığı vəә əәlçatanlığı üzrəә 109 sualın 30-na “standarta əәməәl edilmir” cavabı
verilmişdisəә, 2017-ci ildəә beləә cavabların sayı 55 olub. Eyni zamanda bunu da vurğulamalıyıq ki,
həәm əәvvəәlki, həәm dəә son qiyməәtləәndirməә zamanı 8 əәsas büdcəә səәnəәdindəәn 2-si – (i) büdcəәöncəәsi
bəәyanat vəә (ii) büdcəә icrası iləә bağlı yarımillik icmal - Azəәrbaycanda təәrtib edilməәyib. Yəәni bu 2
səәnəәdin işləәnilməәməәsinin ölkəәnin göstəәricisinin pisləәşməәsindəә rolu olmayıb (amma ölkəә üzrəә
ümumi reytinqin beləә aşağı olmasında ciddi rolu olub). Başqa sözləә, pisləәşməә Azəәrbaycanın
əәvvəәlləәr müəәyyəәn irəәliləәyişləәrəә nail olduğu səәnəәdləәr üzrəә baş verib. Beynəәlxalq Büdcəә
Təәrəәfdaşlığı ekspertləәri Azəәrbaycanda 3 əәsas büdcəә səәnəәdi üzrəә vəәziyyəәtin xüsusiləә pisləәşməәsini
qeyd edibləәr:
i) vəәtəәndaş büdcəәsi internetdəә təәləәb olunan müddəәtdəәn gec yerləәşdirilib (bu səәnəәd üzrəә
sorğuda olan dörd sualın dördünəә dəә məәnfi (yəәni standarta əәməәl edilmir) cavab verilib;
ii) hökuməәtin büdcəә təәklifi (yəәni büdcəә layihəәsi) çox məәhdud informasiya iləә dəәrc olunub
(bu səәnəәd üzrəә üzrəә sorğuda olan 54 sualın 23-nəә “standarta əәməәl edilmir” cavabı
verilib, halbuki 2015-ci ildəә beləә cavabların sayı cəәmi 5 olmuşdu);
iii) büdcəә icrası üzrəә aylıq vəә rüblük hesabatlar üzrəә məәlumatlılıq azalıb (bu səәnəәd üzrəә
sorğuda olan 9 sualın 5-i “standarta əәməәl edilmir” kimi cavablandırılıb, halbuki 2015-ci
ildəә beləә cavabların sayı 2 olmuşdu).
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Bu 3 büdcəә səәnəәdi üzrəә vəәziyyəәtin pisləәşməәsindəә iki amilin rolunu xüsusi qeyd etməәliyik:
1) büdcəә məәlumatlarının açıqlanmasına qarşı təәləәbləәrin daha konkret müəәyyəәn edilməәsi;
2) indeksin hesablanması üçün qiyməәtləәndirilməәsi aparılan təәqvim ilindəә baş verəәn büdcəә
prosesləәrinin xüsusiyyəәtləәri.
Birinci amilləә bağlı qeyd etməәliyik ki, büdcəә məәlumatlarının açıqlanma səәviyyəәsi
qiyməәtləәndiriləәn zaman, onların çap formatı yox, məәhz məәsul qurumların rəәsmi internet
saytlarında yerləәşdiriləәn məәlumatlar əәsas götürülür, həәm dəә beləә məәlumatların maşınla oxuna
bilməәsi təәləәb olunur. Azəәrbaycanda hökuməәtin büdcəә layihəәsi iləә bağlı internet resurslarında
yerləәşdirdikləәri məәlumatlar minimum səәviyyəәdəә olub, həәmçinin həәmin məәlumatların maşınla
oxunması mümkün olmayıb.
İkinci amilləә bağlı qeyd etməәliyik ki, 2017-ci il üzrəә Açıq Büdcəә İndeksi 2016-cı təәqvim
ilindəә (yanvarın 1-dəәn dekabrın 31-dəәk) baş verəәn büdcəә prosesləәrinin öyrəәnilməәsi vəә
qiyməәtləәndirilməәsi əәsasında aparılıb. 2016-cı il iqtisadi baxımdan o qəәdəәr gəәrgin il olub ki, həәtta
büdcəә prosesləәri iləә bağlı qanunvericiliyin müddəәtləә bağlı təәləәbləәrinəә əәməәl edilməәyib. Bu
gəәrginlik dünya bazarında neftin qiyməәtinin aşağı düşməәsi, ölkəә iqtisadiyyatında baş verəәn
böhran prosesləәri iləә bağlı olub.
Bununla yanaşı indeksdəә qiyməәtləәndiriləәn səәkkiz büdcəә büdcəә səәnəәdindəәn ikisinin
(“Büdcəәöncəәsi bəәyanat” vəә “Büdcəә icrası üzrəә yarımillik icmal”) Azəәrbaycanda ümumiyyəәtləә
hazırlanmaması ölkəә reytinqinin aşağı olmasında mühüm rol oynayır.
ABİ-nin hesablanması zamanı açıqlıq dəәrəәcəәsi qiyməәtləәndiriləәn səәkkiz əәsas büdcəә səәnəәdindəәn
yeddisinin hazırlanmasında vəә ictimaiyyəәtəә açıqlanmasında əәsas məәsul qurum Maliyyəә Nazirliyi,
birindəә isəә Hesablama Palatasıdır.
ABİ-2017-dəә səәkkiz əәsas büdcəә səәnəәdinin açıqlığının Azəәrbaycandakı durumunun
qiyməәtləәndirilməәsi üzrəә sorğu suallarına veriləәn cavab variantlarının sayı aşağıdakı cəәdvəәldəә
təәqdim olunub:
ABİ-2017-dəә Azəәrbaycanda səәkkiz əәsas büdcəә səәnəәdinin açıqlığı üzrəә sorğu suallarına
veriləәn cavab variantlarının sayı

Büdcəә səәnəәdləәri

Sualların
sayı

Variantlar üzrəә cavabların sayı
Standarta
tam əәməәl
olunur

Qisməәn
əәməәl
olunur

Büdcəәöncəәsi bəәyanat

6

Hökuməәtin büdcəә layihəәsi

54

12

3

Təәsdiqləәnmiş büdcəә

6

2

3

Vəәtəәndaş büdcəәsi

4

Büdcəә icrası üzrəә cari hesabatlar

9

Büdcəә icrası üzrəә yarımillik icmal

9

Büdcəә icrası üzrəә illik yekun
hesabat

14

Minimum
cəәhdləәr
var

ƏӘməәl
edilmir

Təәtbi
q
ediləә
bilmir

6
15

23

1

1
4

2

1

1

5
9

5

3

1

5

9

Audit hesabatı
Yekun

7

2

1

2

2

109

23

11

19

55

1

(Məәnbəә: http://survey.internationalbudget.org/#profile/AZ )
Növbəәti indeksləәrdəә Azəәrbaycanın mövqeyinin yaxşılaşdırılması üçün bu səәnəәdləәrin həәr biri üzrəә
mövcud vəәziyyəәti qiyməәtləәndirəәk.

3. Büdcəә səәnəәdləәrinin açıqlığı üzrəә vəәziyyəәt vəә onun
yaxşılaşdırılması üzrəә tövsiyəәləәr1
3.1. “Büdcəәöncəәsi bəәyanat” səәnəәdi üzrəә:
Səәnəәdləә bağlı təәləәbləәr əәsasəәn aşağıdakılardır:
1. Bu səәnəәd büdcəә layihəәsi (zəәrfi) qanunverici orqanın (Milli Məәclisin) müzakirəәləәrinəә təәqdim
ediləәndəәn əәn azı 1 ay qabaq müvafiq səәlahiyyəәtli hökuməәt qurumunun (Nazirləәr Kabinetinin
yaxud Maliyyəә Nazirliyinin) saytında dəәrc edilməәlidir;
2. Səәnəәdin adı “____-cu il üçün dövləәt büdcəәsi layihəәsinin hazırlanması üzrəә əәsas parametrləәr”
kimi yaxud buna oxşar başqa formada ola biləәr;
3. Səәnəәddəә aşağıdakı məәlumatların olması zəәruridir:
• makroiqtisadi göstəәriciləәrin (nominal ÜDM, inflyasiya (İQİ), ÜDM-un real artımı, faiz
dəәrəәcəәsi vəә s.) proqnozu. Bunlardan əәlavəә məәşğulluq vəә işsizlik səәviyyəәsi, ÜDM
deflyatoru, neftin qiyməәti, təәdiyəә balansının cari hesabı, valyuta kursu, ÜDM artımının
sektor vəә sahəә quruluşu üzrəә proqnozların olması da məәqsəәdəәuyğundur;
• hökuməәtin xəәrcləәr siyasəәti vəә onun prioritetləәri barəәdəә məәlumatlar (xəәrc istiqaməәtləәri üzrəә
ümumi məәlumatlar);
• hökuməәtin büdcəә gəәlirləәri (fiskal) siyasəәtinin əәsas istiqaməәtləәri vəә büdcəә daxilolmaları
üzrəә qiyməәtləәndirməәləәr;
• dövləәt borcları üzrəә proqnozlar (yeni borclanmalar, ümumi borcların məәbləәği, ödəәniləәcəәk
faizləәr vəә borca xidməәt xəәrcləәri);
• növbəәti 2-3 il üçün xəәrcləәr üzrəә ümumi məәlumatlar (xəәrcləәr smetası).
ABİ-2017-dəә səәnəәdləә bağlı durum: bu səәnəәd üzrəә altı sualın altısına da “standarta əәməәl
edilmir” cavabı olub. Bu o deməәkdir ki, beləә səәnəәd Azəәrbaycan hökuməәti təәrəәfindəәn dəәrc
edilməәyib.
Səәnəәdləә bağlı Azəәrbaycanın mövqeyinin yaxşılaşdırılması üçün:
Mövcud imkanlar: Son illəәr Maliyyəә Nazirliyi dövləәt vəә icmal büdcəәləәri üzrəә layihəәləәrin
təәqdimatını hazırlayıb öz saytında dəәrc edir2. Burada “Büdcəәöncəәsi bəәyanat” səәnəәdindəә nəәzəәrdəә
tutulan bütün məәlumatlar əәksini tapır. Lakin bu səәnəәd büdcəә layihəәsi Milli Məәclisəә təәqdim
edildikdəәn sonra dəәrc olunur.

1 Qeyd: 2018-ci il dövləәt büdcəәsi iləә bağlı “Vəәtəәndaş büdcəәsi” hazırlanıb vaxtında Maliyyəә nazirliyinin saytına

qoyulduğundan onunla bağlı araşdırma aparılmayıb.
2

http://www.maliyye.gov.az/node/2240
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Mövcud maneəәləәr: Yuxarıda göstəәrildiyi kimi, ABİ üzrəә qiyməәtləәndirməә zamanı “Büdcəәöncəәsi
bəәyanat” səәnəәdinəә qoyulmuş təәləәbəә əәsasəәn bu səәnəәd Azəәrbaycanda əәn geci sentyabrın 15-dəәk
dəәrc olunmalıdır. Çünki “Büdcəә sistemi haqqında” Azəәrbaycan Respublikası Qanununun 13-cü
maddəәsinəә əәsasəәn, növbəәti büdcəә ili üzrəә dövləәt büdcəәsi haqqında qanun layihəәsi (ona əәlavəә
edilmiş digəәr səәnəәdləәrləә birlikdəә) cari ilin oktyabr ayının 15-dəәn gec olmayaraq Milli Məәclisin
müzakirəәsinəә təәqdim edilir.
Həәmin Qanunun 11-ci maddəәsinəә (dövləәt büdcəәsi layihəәsinin təәrtibi prosesi vəә büdcəә təәqvimi)
əәsasəәn növbəәti büdcəә ili üzrəә dövləәt büdcəәsinin vəә icmal büdcəәnin layihəәsi vəә sonrakı üç il üçün
icmal büdcəәnin göstəәriciləәri cari ilin sentyabr ayının 15-dəәk Nazirləәr Kabinetinəә, sentyabrın 25dəәk isəә Azəәrbaycan Respublikasının Prezidentinəә təәqdim edilməәlidir.
Tövsiyəәləәr: Büdcəәöncəәsi bəәyanatın təәləәbləәrəә uyğun vaxtda (yəәni sentyabrın 15-dəәk) dəәrc
edilməәsi üçün “Büdcəә sistemi haqqında” Qanunun 11-ci maddəәsindəә (büdcəә təәqvimindəә)
dəәyişiklik edilməәlidir. Qanuna dəәyişiklikləәrin iki variantı mümkündür:
1) dövləәt başçısı iləә razılaşdırlmış büdcəә layihəәsinin parametrləәri barəәdəә məәlumatları
(büdcəәöncəәsi bəәyanatı) dəәrc etməәk üçün qanunda büdcəә təәqvimi iləә bağlı dəәyişiklik
edilməәli vəә layihəәnin prezidentəә təәqdim edilməәsi müddəәti sentyabrın 10-dəәk müəәyyəәn
edilməәlidir (büdcəә layihəәsinin Nazirləәr Kabinetinəә təәqdim edilməәsi müddəәti avqustun 30dəәk (yaxud sentyabrın 1-dəәk) müəәyyəәn ediləә biləәr). Eyni zamanda Qanunun həәmin
maddəәsinəә əәlavəә etməәk olar ki, büdcəә layihəәsinin əәsas parametrləәri iləә bağlı məәlumatlar
(təәqdimat yaxud büdcəәöncəәsi bəәyanat kimi) sentyabrın 15-dəәn gec olmayaraq dəәrc
olunur;
2) ya da Qanunun 11.15-ci maddəәsindəә dövləәt vəә icmal büdcəәləәrin layihəәsi vəә sonrakı üç il
üçün icmal büdcəәnin göstəәriciləәrinin cari ilin sentyabrın 15-dəәk Nazirləәr Kabineti iləә
yanaşı həәm dəә Hesablama Palatasına təәqdim edilməәsi nəәzəәrdəә tutulur. Bu maddəәyəә bir
bəәnd ya da xüsusi göstəәriş əәlavəә etməәkləә Maliyyəә Nazirliyinəә səәlahiyyəәt verməәk olar ki,
həәmin müddəәtəәdəәk növbəәti ilin dövləәt vəә icmal büdcəәləәri, büdcəә-vergi siyasəәtinin əәsas
istiqaməәtləәri, habeləә makroiqtisadi göstəәriciləәr üzrəә əәsas məәlumatları özündəә əәks etdirəәn
büdcəәöncəәsi bəәyanatı ictimaiyyəәt üçün açıqlasın.
Bütün hallarda, büdcəәöncəәsi bəәyanatın dəәrc edilməәsi qanunvericilikdəә dəәyişikliyin olmasını
zəәruri edir. Qanunvericilikdəә dəәyişiklik isəә uzun zaman vəә müzakirəәləәr təәləәb edir, yəәni bu ilki
büdcəә prosesindəә buna nail olmaq mümkün olmayacaq.
Lakin gəәləәcəәkdəә bu səәnəәd üzrəә ABİ-dəә ölkəәmizin mövqeyinin yaxşılaşdırılması üçün növbəәti
illəәrdəә qanunvericilikdəә müvafiq dəәyişiklikləәrin edilməәsi zəәruri olacaq.

3.2. “Hökuməәtin büdcəә layihəәsi” səәnəәdi üzrəә:
Səәkkiz əәsas büdcəә səәnəәdi üzrəә ümumilikdəә 109 sualın deməәk olar yarısı – 54-ü – hökuməәtin
büdcəә layihəәsinin əәhatəәliliyi iləә bağlı suallardır.
Səәnəәdləә bağlı təәləәbləәr əәsasəәn aşağıdakılardır:
1. Hökuməәtin büdcəә layihəәsi vəә ona əәlavəә edilmiş səәnəәdləәr yalnız o zaman əәlçatan hesab
olunur ki, bu səәnəәdləәr qanunvericilik orqanında müzakirəә olunan dövrdəә ictimaiyyəәt üçün
açıq vəә heç bir əәlavəә xəәrc çəәkməәdəәn əәlçatan olsun;
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2. Büdcəә layihəәsi vəә ona əәlavəә edilmiş səәnəәdləәr o zaman dəәrc edilmiş hesab olunur ki, bunlar
müvafiq icra hakimiyyəәti qurumunun (məәsəәləәn, Maliyyəә Nazirliyinin) veb-saytında
yerləәşdirilmiş olsun. Həәm dəә bu zaman rəәqəәm məәlumatlarının maşınla oxunan formatda
təәqdim edilməәsi məәqsəәdəәuyğundur;
3. Hökuməәtin büdcəә layihəәsi vəә ona əәlavəә ediləәn səәnəәdləәr müvafiq büdcəә ilinin başlanmasına
heç olmasa 3 ay (yaxud əәn azı 2 aydan az olmayaraq) qalmış dəәrc edilməәlidir;
4. Büdcəә layihəәsi vəә ona əәlavəә ediləәn səәnəәdləәrdəә aşağıdakı məәlumatların təәqdim edilməәsinəә
diqqəәt yetirilir:
• büdcəә xəәrcləәrinin beynəәlxalq standartlara uyğun inzibati, funksional vəә iqtisadi
təәsnifatının olması;
• büdcəә proqramları üzrəә xəәrcləәr (habeləә əәvvəәlki vəә sonrakı illəәr üzrəә göstəәrilməәkləә);
• növbəәti bir neçəә il üzrəә xəәrcləәr smetası;
• büdcəә gəәlirləәrinin daxilolma məәnbəәləәri üzrəә təәsnifatı (vergi vəә qeyri-vergi gəәlirləәri,
sektoral yanaşma), habeləә əәvvəәlki illəәrləә müqayisəә;
• dövləәt borcları vəә gözləәniləәn dəәyişiklikləәr barəәdəә əәtraflı məәlumatlar;
• makroiqtisadi proqnozlar vəә büdcəәnin makroiqtisadi prosesləәrəә həәssaslıq analizi;
• yeni siyasi təәşəәbbüsləәrin xəәrcləәrəә vəә gəәlirləәrəә təәsirləәrinin qiyməәtləәndirilməәsi;
• büdcəә xəәrcləәrinin vəә proqram xəәrcləәrinin əәvvəәlki illəәrləә müqayisəәsi;
• cari ilin dəәqiqləәşdirilmiş büdcəә məәlumatları;
• icmal büdcəә məәlumatları;
• büdcəәləәrarası transferləәr haqqında məәlumatlar;
• xəәrcləәrin alternativ təәqdimatı (yaş, cins, regional, gəәlir səәviyyəәləәri vəә s. kimi amilləәr üzrəә
xəәrcləәr);
• dövləәt müəәssisəәləәrinəә veriləәn subsidiya vəә transferləәr haqqında məәlumatlar;
• kvazifiskal fəәaliyyəәtləәr barəәdəә məәlumat;
• hökuməәtin malik olduğu maliyyəә aktivləәri (siyahısı vəә dəәyəәri göstəәrilməәkləә) vəә qeyrimaliyyəә aktivləәri (siyahısı) haqqında məәlumatlar;
• hökuməәtin gəәləәcəәk öhdəәlikləәri vəә uzunmüddəәtli dövrdəә dövləәt maliyyəәsinin dayanıqlı
inkişaf perspektivləәri haqqında məәlumat;
• donor yardımları haqqında məәlumat;
• vergi güzəәştləәri barəәdəә məәlumat;
• büdcəәnin hökuməәtin uzunmüddəәtli məәqsəәdləәri iləә əәlaqəәləәndirilməәsi;
• büdcəәnin qeyri-maliyyəә nəәticəәləәri barəәdəә məәlumatlar;
• əәhalinin yoxsul təәbəәqəәləәrinin dəәstəәkləәnmsinəә yönəәlik siyasəәtləәr barəәdəә məәlumatlar vəә s.
ABİ-2017-dəә səәnəәdləә bağlı durum: Yuxarıda təәqdim edilmiş cəәdvəәldəәn göründüyü kimi, son
qiyməәtləәndirməәyəә (ABİ-2017) görəә hökuməәtin büdcəә layihəәsi üzrəә 54 sualın 12-nəә “standarta
tam əәməәl olunur”, 3-nəә isəә “standarta qisməәn əәməәl olunur” cavabları verilib. 15 sualın cavabı
“standarta əәməәl edilməәsinəә minimum cəәhdləәr var” vəә 23 sualın cavabı isəә “standarta əәməәl
edilmir” kimi olub. Bu nəәticəә ölkəәmizdəә yalnız büdcəә layihəәsinin (qanun layihəәsinin) dəәrc
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edilməәsi (Maliyyəә Nazirliyinin veb-saytında yerləәşdirilməәsi), büdcəә layihəәsinəә əәlavəә edilmiş
digəәr səәnəәdləәrin isəә dəәrc edilməәməәsi iləә bağlıdır.
Səәnəәdləә bağlı Azəәrbaycanın mövqeyinin yaxşılaşdırılması üçün:
Mövcud imkanlar: Hökuməәtin büdcəә layihəәsinin əәhatəәliliyi üçün açıqlanmalı (dəәrc olunmalı)
məәlumatların siyahısı iləә tanış olanda məәlum olur ki, əәslindəә “Büdcəә sistemi haqqında”
Azəәrbaycan Respublikası Qanununun 12-ci maddəәsindəә (“Dövləәt büdcəәsinin layihəәsi iləә birlikdəә
hazırlanan vəә təәqdim olunan səәnəәdləәr”) büdcəә layihəәsinəә əәlavəә ediləәn səәnəәdləәrin siyahısında da
qeyd olunan məәlumatları əәks etdirəәn səәnəәdləәrin deməәk olar hamısı (çox cüzi istisnalarla) öz
əәksini tapıb, yəәni həәmin məәlumatları əәks etdirəәn səәnəәdləәrin hazırlanması vəә büdcəә layihəәsinəә
əәlavəә edilməәsi ölkəә qanunvericiliyinin təәləәbləәri sırasındadır. Maliyyəә Nazirliyi vəә Azəәrbaycan
hökuməәtinin həәr il hazırlayıb Milli Məәclisin müzakirəәləәrinəә təәqdim etdiyi büdcəә zəәrfindəә
qanunda nəәzəәrdəә tutulan həәmin səәnəәdləәrin (vəә məәlumatların) hamısı olur.
Eyni zamanda “Büdcəә sistemi haqqında” Azəәrbaycan Respublikası Qanununun 14-cü maddəәsinəә
(“Dövləәt büdcəәsi haqqında qanun layihəәsinin dəәrc edilməәsi”) əәsasəәn “növbəәti büdcəә ili üzrəә
dövləәt büdcəәsi haqqında qanun layihəәsi aşağıdakı səәnəәdləәrləә birlikdəә Azəәrbaycan
Respublikasının Milli Məәclisinəә daxil olduğu tarixdəәn 10 gün əәrzindəә məәtbuatda dəәrc edilir:
1) növbəәti büdcəә ili üzrəә dövləәt büdcəәsi haqqında qanun layihəәsi vəә qanun layihəәsinəә
dair izahat;
2) Azəәrbaycan Respublikasının növbəәti büdcəә ili vəә gəәləәn üç il üzrəә iqtisadi vəә sosial
inkişaf konsepsiyası vəә proqnoz göstəәriciləәri;
3) büdcəә-vergi siyasəәtinin əәsas istiqaməәtləәri;
4) dövləәt büdcəәsinin vəәsaiti hesabına maliyyəәləәşdirilməәsi nəәzəәrdəә tutulan məәqsəәdli
proqramlar;
5) büdcəә gəәlirləәri təәsnifatının, funksional, iqtisadi vəә inzibati təәsnifatların paraqrafları
səәviyyəәsindəә gəәlirləәrin vəә xəәrcləәrin layihəәsi;
6) dövləәt borcları vəә dövləәt zəәmanəәti iləә digəәr öhdəәlikləәrəә dair məәlumat;
7) növbəәti il üzrəә icmal büdcəәnin funksional vəә iqtisadi təәsnifata uyğun olaraq
paraqraflar səәviyyəәsindəә layihəәsi;
8) növbəәti il üzrəә dövləәt büdcəәsinin vəә icmal büdcəәnin, habeləә sonrakı üç il üzrəә icmal
büdcəәnin layihəәləәrinəә uyğun olaraq mühüm investisiya layihəәləәrini özündəә əәks etdirəәn
dövləәt investisiya proqramının layihəәsi;
9) Azəәrbaycan Respublikasının əәrazisi üzrəә toplu maliyyəә balansı;
10)qanunvericiliyəә uyğun olaraq Azəәrbaycan Respublikasının Milli Məәclisi təәrəәfindəәn
təәsdiq olunması nəәzəәrdəә tutulduğu hallarda növbəәti büdcəә ili üzrəә büdcəәdəәnkəәnar
dövləәt fondlarının büdcəәləәri haqqında qanun layihəәləәri.
Yəәni mövcud qanunvericilik bu səәnəәdləәrin oktyabrın 25-dəәn gec olmayaraq dəәrc edilməәsini
nəәzəәrdəә tutur (Qanunun 13-cü maddəәsinin təәləәbinəә görəә büdcəә layihəәsi vəә ona əәlavəә edilmiş
səәnəәdləәr toplusu oktyabrın 15-dəәn gec olmayaraq Milli Məәclisəә təәqdim edilməәlidir).
Göründüyü kimi büdcəә layihəәsinin vəә ona əәlavəә edilmiş səәnəәdləәr toplusunun dəәrc edilməәsi iləә
bağlı mövcud qanunvericilikdəә nəәinki ciddi problem yoxdur, əәksinəә, qanunvericilik səәnəәdləәrin
dəәrc edilməәsini təәləәb edir. Amma nəәdəәnsəә indiyəәdəәk Azəәrbaycanda yalnız növbəәti il üzrəә dövləәt
büdcəәsi haqqında qanun layihəәsi dəәrc olunub (burada isəә son dəәrəәcəәdəә məәhdud informasiya
olur), digəәr səәnəәdləәr heç bir zaman dəәrc edilməәyib.
ƏӘslindəә bu səәnəәdləәrin dəәrc edilməәsi iləә bağlı texniki məәhdudiyyəәtləәr dəә olmamalıdır. Çünki
bütün bu səәnəәdləәr qanunvericiliyin təәləәbləәrinəә uyğun olaraq müvafiq hökuməәt qurumları (əәsasəәn
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Maliyyəә Nazirliyi vəә İqtisadiyyat Nazirliyi) təәrəәfindəәn hazırlanır, həәtta çap formatında Milli
Məәclisin deputatlarına da paylanır. Lakin çap olunmuş həәmin səәnəәdləәr yalnız xidməәti istifadəә
üçün nəәzəәrdəә tutulur vəә geniş ictimaiyyəәt üçün əәlçatan deyil. ABİ üzrəә qiyməәtləәndirməәləәr
zamanı bu səәnəәdləәrin çap formatında nəәşr edilməәsi yox, elektron formatında veb-saytda
yerləәşdirilməәsi təәləәb olunur ki, bu da işi asanlaşdıran amil hesab olunur. Çünki minləәrləә səәhifəә
həәcmindəә olan materialların çap ediləәrəәk yayılması həәqiqəәtəәn çox böyük maddi xəәrc təәləәb etdiyi
üçün bunu reallaşdırmaq problem idisəә, indiki halda həәmin səәnəәdləәrin sadəәcəә olaraq Maliyyəә
Nazirliyinin saytında yerləәşdirilməәsi kifayəәt edir (dünya ölkəәləәrinin əәksəәriyyəәtinin təәcrübəәsindəә
bu səәnəәdləәr maliyyəә nazirlikləәrinin yaxud digəәr oxşar funksional qurumların saytlarında
yerləәşdirilir).
Beləәlikləә, ölkəәmizin mövcud qanunvericiliyinin təәləәbləәrinəә uyğun olaraq yuxarıda qeyd edilmiş
10 səәnəәdin eləә qanunvericilkdəә nəәzəәrdəә tutulmuş müddəәtdəә dəәrc edilməәsi (Maliyyəә Nazirliyinin
veb-saytında yerləәşdirilməәsi) növbəәti ABİ-dəә Azəәrbaycanın mövqeyinin ciddi şəәkildəә
yaxşılaşmasına (əәn azı 15-20 bal irəәliləәməәsinəә) imkan verəә biləәr.
Mövcud maneəәləәr. Yuxarıda qeyd ediləәn imkanlardan istifadəә hökuməәtin büdcəә layihəәsi üzrəә
ABİ-nin bütün təәləәbləәrini yaxşılaşdırmağa imkan vermir. Beləә ki, ABİ-dəә bu səәnəәdləәrdəә
açıqlanması təәləәb olunan bir sıra məәlumatlar var ki, Azəәrbaycanın mövcud büdcəә qanunvericiliyi
vəә büdcəә praktikası növbəәti indeksin hazırlanması dövründəә həәmin məәlumatların açıqlanmasını
mümkünsüz edir. Beləә ki, Azəәrbaycanın büdcəә praktikasında Orta Müddəәtli Xəәrcləәr Çəәrçivəәsi vəә
nəәticəәyəә yönəәlik büdcəә mexanizmləәri həәləә təәtbiq olunmadığından ABİ-dəә bunlarla bağlı sualların
müsbəәt cavablandırılması mümkünsüzdür. Amma Azəәrbaycan Respublikası Prezidentinin 6
dekabr 2016-cı il tarixli Fəәrmanı iləә təәsdiq edilmiş “Azəәrbaycan Respublikasının milli
iqtisadiyyat perspektivi üzrəә Strateji Yol Xəәritəәsi”ndəә bu istiqaməәtdəә nəәzəәrdəә tutulan
fəәaliyyəәtləәrin icrası 2020-ci ildəәn sonra həәmin sualların da müsbəәt cavablandırılmasına ümid
yaradır.
Bununla yanaşı, ABİ-dəә açıqlanma səәviyyəәsi qiyməәtləәndiriləәn aşağıdakı məәlumatların
Azəәrbaycanda dəәrc edilməәsi üçün “Büdcəә sistemi haqqında” Qanununun 12-ci maddəәsinəә
aşağıdakı məәlumatları əәks etdirəәn səәnəәdləәrin hazırlanması vəә büdcəә layihəәsi zəәrfinəә daxil
edilməәsi iləә bağlı təәləәb əәlavəә edilməәlidir:
• xəәrcləәrin alternativ təәqdimatı (yaş, cins, regional, gəәlir səәviyyəәləәri vəә s. kimi amilləәr üzrəә
xəәrcləәr);
• kvazifiskal fəәaliyyəәtləәr barəәdəә məәlumat;
• hökuməәtin malik olduğu qeyri-maliyyəә aktivləәri (siyahısı) haqqında məәlumatlar;
• hökuməәtin gəәləәcəәk öhdəәlikləәri vəә uzunmüddəәtli dövrdəә dövləәt maliyyəәsinin dayanıqlı
inkişaf perspektivləәri haqqında məәlumat;
• büdcəәnin hökuməәtin uzunmüddəәtli məәqsəәdləәri iləә əәlaqəәləәndirilməәsi;
• büdcəәnin qeyri-maliyyəә nəәticəәləәri barəәdəә məәlumatlar.
Tövsiyəәləәr: Hökuməәtin büdcəә layihəәsinin tamlığı üzrəә növbəәti ABİ-2019 reytinqindəә
Azəәrbaycanın mövqeyinin yaxşılaşdırılması üçün 2 alternativ təәklif irəәli sürülür:
1) “Büdcəә sistemi haqqında” Azəәrbaycan Respublikası Qanununun 14-cü maddəәsinnin təәləәbinəә
uyğun olaraq 2019-cu il üzrəә dövləәt büdcəәsi haqqında qanun layihəәsini vəә ona əәlavəә
ediləәrəәk Milli Məәclisəә təәqdim olunan 10 səәnəәdi (siyahı yuxarıda verilib) oktyabr ayının
25-dəәn gec olmayaraq Maliyyəә Nazirliyinin saytında yerləәşdirməәk vəә ictimaiyyəәtəә səәrbəәst
şəәkildəә (heç bir ödəәniş olmadan vəә əәlavəә mürəәkkəәb prosedurlar yaradılmadan) onlarla tanış
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olmaq imkanı verməәk. Nəә qanunvericilik, nəә institutsional, nəә dəә texniki baxımdan buna
maneəә ola biləәcəәk həәr-hansı obyektiv məәhdudiyyəәtləәr görünmür;
2) ƏӘgəәr həәr-hansı obyektiv vəә ya subyektiv səәbəәbləәrdəәn bu 10 səәnəәdin hamısının bütöv şəәkildəә
dəәrc olunması mümkün olmazsa, onda əәn azı aşağıdakı mühüm səәnəәdləәrin qeyd ediləәn
müddəәtdəә Maliyyəә Nazirliyinin saytında yerləәşdirilməәsini təәmin etməәk olar:
• 2019-cu il üzrəә dövləәt büdcəәsi haqqında qanun layihəәsi
• 2019-cu il dövləәt büdcəәsi xəәrcləәrinin inzibati bölgüsü (dövləәt büdcəәsi haqqında qanunun
qüvvəәyəә minməәsi iləә əәlaqəәdar prezidentin müvafiq fəәrmanında göstəәrilir);
• 2019-cu il dövləәt büdcəәsi layihəәsinəә izahat (izahatda 2019-cu il büdcəә gəәlirləәri vəә
xəәrcləәrinin 2017-ci ilin faktiki vəә 2018-ci ilin gözləәniləәn (yaxud dəәqiqləәşdirilmiş)
göstəәriciləәri iləә müqayisəәsini verməәkləә);
• Azəәrbaycan Respublikasının 2019-cu il vəә növbəәti üç il üzrəә iqtisadi vəә sosial inkişaf
konsepsiyası vəә proqnoz göstəәriciləәri (büdcəә-vergi siyasəәtinin əәsas istiqaməәtləәri daxil
olmaqla);
• dövləәt büdcəәsinin vəәsaiti hesabına maliyyəәləәşdirilməәsi nəәzəәrdəә tutulan məәqsəәdli
proqramların icmalı;
• dövləәt büdcəәsi xəәrcləәrinin funksional bölməәləәr səәviyyəәsindəә vəә ümumilikdəә iqtisadi
təәsnifatı;
• dövləәt borcları vəә dövləәt zəәmanəәti iləә digəәr öhdəәlikləәrəә dair məәlumat;
• Dövləәt İnvestisiya Proqramı;
• 2019-cu il vəә növbəәti 3 il üzrəә dövləәt büdcəәsi xəәrcləәrinin smetası vəә s.
Bu qeyd ediləәnləәr müvafiq səәnəәdləәrin eləә bir minimumudur ki, ölkəәnin indeksdəәki mövqeyinin
bir qəәdəәr yaxşılaşmasına müəәyyəәn töhfəә verəә biləәr.
Uzunmüddəәtli dövrdəә (yəәni ABİ-2021-dəәk) indeksdəә Azəәrbaycanın mövqeyinin köklü şəәkildəә
yaxşılaşdırılması üçün büdcəә qanunvericiliyinəә dəәyişiklikləәr vəә əәlavəәləәr edilməәsi, dəәrc olunan
büdcəә səәnəәdləәrinin siyahısının genişləәndirilməәsi zəәruridir.

3.3. “Büdcəә icrası üzrəә cari hesabatlar” səәnəәdi üzrəә:
Büdcəә icrası üzrəә cari hesabatların qiyməәtləәndirilməәsi üçün 9 sual cavablandırılır.
Səәnəәdləә bağlı təәləәbləәr əәsasəәn aşağıdakılardır:
1. büdcəә icrası üzrəә cari hesabatlar aylıq vəә ya rüblük ola biləәr;
2. beləә hesabatlar dövləәt büdcəәsindəәn maliyyəәləәşəәn inzibati vahidləәr üzrəә ayrı-ayrılıqda yaxud
xəәzinəәdarlıq üzrəә vahid formada ola biləәr;
3. cari hesabatlar hesabat dövründəәn 3 ay gec olmayaraq dəәrc edilməәlidir (veb-saytda
yerləәşdirilməәlidir);
4. Büdcəәicrası üzrəә cari hesabatlarda aşağıdakı məәlumatların təәqdim edilməәsinəә diqqəәt yetirilir:
• faktiki xəәrcləәrin inzibati, iqtisadi vəә funksional təәsnifatının verilməәsi (bu təәsnifatlardan
həәr üçünün verilməәsi “standarta tam əәməәl edilməәsi”, ikisinin verilməәsi “standarta qisməәn
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əәməәl edilməәsi”, heç olmasa birinin verilməәsi isəә “standarta əәməәl edilməәsinəә minimum
cəәhd” hesab olunur);
• fəәrdi proqramlar üzrəә faktiki xəәrcləәr haqqında məәlumat;
• ilin əәvvəәlindəәn hesabat dövrünəәdəәk olan faktiki xəәrcləәrin müvafiq xəәrc proqnozları vəә
əәvvəәlki ilin müvafiq dövrü iləә müqayisəәsi;
• daxilolma məәnbəәləәri (vergi növləәri, qeyri-vergi daxilolmalarının növləәri vəә s.) vəә
kateqoriyaları (vergi vəә qeyri-vergi, sektorlar vəә s. üzrəә) üzrəә faktiki büdcəә daxilolmaları
haqqında məәlumat;
• ilin əәvvəәlindəәn hesabat dövrünəәdəәk olan faktiki daxilolmaların müvafiq daxilolma
proqnozları vəә əәvvəәlki ilin müvafiq dövrü iləә müqayisəәsi;
• hesabat dövrü üçün dövləәt borclan vəә öhdəәlikləәrinin vəәziyyəәti - i) hökuməәtin xalis yeni
borclanmaları; ii) ümumi ödəәnilməәmiş borclar; iii) faiz ödəәnişləәrinin məәbləәği - haqqında
məәlumatlar (bunların ya həәr üçü, ya ikisi, ya da heç olmasa biri hesabatda olmalıdır);
• ümumi ödəәnilməәmiş borcların təәrkibi haqqında məәlumat.
ABİ-2017-dəә səәnəәdləә bağlı durum: 2017-ci ildəә bu səәnəәdləәr üzrəә qiyməәtləәndirməәdəә
Azəәrbaycan üzrəә 2 sualın cavabı “standarta tam əәməәl olunur” (faktiki xəәrcləәrin vəә daxilolmaların
proqnoz vəә əәvvəәlki ilin müvafiq göstəәriciləәri iləә müqayisəәsinin aparılması iləә bağlı), 1 sualın
cavabı “qisməәn əәməәl olunur” (cari hesabatların rüblük təәqdim edilməәsi iləә bağlı) vəә vəә 1 sualın
cavabı isəә “minimum cəәhdləәr var” (faktiki gəәlirləәr haqqında daxilolmaların məәnbəәləәri üzrəә
məәlumatların verilməәsi iləә bağlı) kimi olub. Qalan 5 sualın cavabı isəә “standarta əәməәl edilmir”
olub.
Səәnəәdləә bağlı Azəәrbaycanın mövqeyinin yaxşılaşdırılması üçün:
Mövcud imkanlar: Azəәrbaycanda büdcəә işi praktikasında Maliyyəә Nazirliyi dövləәt büdcəәsinin
icrasına dair (operativ) rüblük məәlumatlar hazırlayıb öz saytında yerləәşdirir. Bu hesabatlarda,
artıq yuxarıda qeyd olunduğu kimi, minimum məәlumatlar olur. Halbuki bu məәlumatları
genişləәndirməәk vəә ABİ-nin qiyməәtləәndirilməәsindəә ölkəәnin mövqeyinin yaxşılaşdırılmasına nail
olmaq üçün həәr hansı bir qanunvericilik problemi ortada yoxdur.
Beləә ki, “Büdcəә sistemi haqqında” Qanunun “Dövləәt büdcəәsinin icrası barəәdəә hesabat” adlı 20ci maddəәsinin 20.1-ci bəәndinəә əәsasəәn dövləәt büdcəәsinin icrası barəәdəә aylıq hesabat, hesabat
ayından sonrakı ayın 25-dəәk təәrtib olunmalı vəә müvafiq icra hakimiyyəәti orqanlarına vəә
Hesablama Palatasına təәqdim edilməәlidir. Hesabatda dövləәt büdcəәsinin icrası funksional vəә
iqtisadi təәsnifat əәsasında ilin əәvvəәlindəәn artan yekunla əәks etdirilməәsi təәləәb olunur. Lakin aylıq
hesabatların dəәrc edilməәsi nəәzəәrdəә tutulmur.
Qanunun qeyd ediləәn maddəәsinin 2-ci bəәndindəә isəә göstəәrilir ki, dövləәt büdcəәsinin icrası barəәdəә
rüblük hesabat növbəәti rübün birinci ayının sonunadəәk təәrtib ediləәrəәk Milli Məәclisəә, müvafiq icra
hakimiyyəәti orqanlarına vəә Hesablama Palatasına təәqdim olunur. Rüblük hesabatda başqa
göstəәriciləәrləә yanaşı, gəәlir vəә xəәrcləәrin icrasının həәmin dövr üçün təәsdiq olunmuş təәyinatla
müqayisəәli təәhlili verilir. Xəәrcləәrin maliyyəәləәşdirilməәsindəә faktiki göstəәriciləәrləә təәsdiq olunmuş
rəәqəәmləәr arasında fəәrq yarandıqda, hesabatda bu fəәrqləә bağlı izahat vəә dövləәt əәhəәmiyyəәtli
layihəәləәrəә dair məәlumatlar da əәks olunur. Qanunda rüblük hesabatın dəәrc edilməәsi nəәzəәrdəә
tutulur.
Göründüyü kimi, mövcud qanunvericilik büdcəә icrası barəәdəә rüblük hesabatlarda faktiki olaraq
ABİ-dəә qiyməәtləәndiriləәn bütün məәlumatlaırn olmasını təәləәb edir.
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2011-ci iləәdəәk Maliyyəә Nazirliyi xarici dövləәt borcu haqqında məәlumatları əәtraflı şəәkildəә saytına
yerləәşdirirdi. 2011-ci ildəәn sonra isəә məәlumatın həәcmi məәhdudlaşdırıldı, yalnız borcun ümumi
məәbləәği haqqında məәlumat verilməәyəә başlandı. Son illəәr nazirlik rübdəә 1 dəәfəә borclar haqqında
ayrıca məәlumatı saytında dəәrc edir, lakin bu hesabatlar çox ümumi xarakter daşıyır. Həәmin
hesabatları ABİ-dəә qiyməәtləәndiriləәn vəә yuxarıda qeyd olunan məәlumatlarla tamamlayıb
genişləәndirməәkləә dəәrc etməәk, xüsusiləә bunu büdcəә icrası iləә bağlı rüblük hesabatlara əәlavəә etməәk
olar.
Amma nazirlik dövləәt daxili borcları haqqında rüblük hesabatları vəә rüblük məәlumatları
ictimaiyyəәtəә təәqdim etmir.
Mövcud maneəәləәr. Hazırda qüvvəәdəә olan büdcəә qanunvericiliyi dövləәt büdcəәsinin icrası iləә bağlı
aylıq hesabatların dəәrc olunmasını nəәzəәrdəә tutmadığından Azəәrbaycanda aylıq hesabatlılıq
mexanizminəә keçid qanunda dəәyişiklikləәrin edilməәsini zəәruri edir.
Amma mövcud qanunvericilik dövləәt büdcəәsinin icrası iləә bağlı rüblük hesabatların
hazırlanması, məәzmununun genişləәndirilməәsi vəә dəәrc edilməәsinəә nəәinki maneəә yaratmır, əәksinəә,
artıq yuxarıda qeyd olunduğu kimi, bunu təәləәb edir. Dövləәt büdcəәsinin icrası iləә bağlı rüblük
hesabatların hazırlanması, ABİ-nin qiyməәtləәndirdiyi məәlumatların hesabata daxil edilməәsi vəә
onun dəәrc edilməәsi iləә bağlı Maliyyəә Nazirliyinin bütün institutsional vəә texniki imkanlara malik
olduğunu söyləәməәk olar.
Tövsiyəәləәr: ABİ-2019 reytinqindəә büdcəә icrası üzrəә cari hesabatların tamlığının qiyməәtləәndirilməәsi zamanı Azəәrbaycanın mövqeyinin yaxşılaşdırılması üçün 2 alternativ təәklif irəәli sürülür:
1) “Büdcəә sistemi haqqında” Qanunun 20.2-ci maddəәsinin təәləәbləәrinəә tam uyğun
məәzmunda rüblük hesabatların hazırlanması vəә dəәrc edilməәsi. Bununla yanaşı, dövləәt
xarici borcu haqqında nazirliyin rüblük məәlumatlarının təәrkibini həәm dəә dövləәt daxili
borclar haqqında məәlumatlarla, habeləә hesabat dövründəә yeni alınmış borclar, bütün
borcların ümumi məәbləәği vəә faiz ödəәnişləәrinin məәbləәği haqqında məәlumatlarla
zəәnginləәşdirməәkləә onu büdcəә icrası barəәdəә rüblük hesabatlara əәlavəә etməәkləә dəәrc etməәk
əәhəәmiyyəәtli ola biləәr;
ƏӘgəәr 1-ci variantın reallaşdırılmasında həәr hansı texniki vəә ya başqa xarakterli maneəәləәr
olarsa, onda:
2) Maliyyəә Nazirliyinin son illəәr dəәrc etdiyi dövləәt büdcəәsinin icrasına dair operativ
hesabatları aşağıdakı məәlumatlarla zəәnginləәşdirməәkləә dəәrc etməәk:
• büdcəәnin faktiki daxilolmalarının durumu haqqında məәlumatları daxilolma
məәnbəәləәri üzrəә, müvafiq dövr üçün təәsdiq edilmiş proqnoz göstəәriciləәrləә vəә ötəәn
ilin müvafiq dövrünün oxşar göstəәriciləәri iləә müqayisəәli şəәkildəә cəәdvəәl
formasında təәqdim etməәk;
• dövləәt büdcəәsinin faktiki xəәrcləәrinin funksional vəә ümumi iqtisadi təәsnifatını
müvafiq dövr üçün təәsdiq edilmiş proqnoz göstəәriciləәrləә vəә ötəәn ilin müvafiq
dövrünün oxşar göstəәriciləәri iləә müqayisəәli şəәkildəә cəәdvəәl formasında təәqdim
etməәk;
• mühüm dövləәt əәhəәmiyyəәtli layihəәləәr yaxud ayrı-ayrı proqramlar üzrəә faktiki
xəәrcləәr haqqında məәlumat;
• dövləәt xarici borcu haqqında nazirliyin rüblük məәlumatlarının təәrkibini həәm dəә
dövləәt daxili borclar haqqında məәlumatlarla, habeləә hesabat dövründəә yeni
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alınmış borclar, bütün borcların ümumi məәbləәği vəә faiz ödəәnişləәrinin məәbləәği
haqqında məәlumatlarla zəәnginləәşdirməәkləә onu büdcəә icrası barəәdəә rüblük
hesabatlara əәlavəә etməәk.

3.4. “Büdcəә icrası üzrəә yarımillik icmal” səәnəәdi üzrəә:
Büdcəә icrası üzrəә yarımilllik icmal səәnəәdinin dəә tamlığının qiyməәtləәndirilməәsi üçün 9 sual
cavablandırılır.
Səәnəәdləә bağlı təәləәbləәr əәsasəәn aşağıdakılardır:
Yarımillik icmal səәnəәdindəә ilkin makroiqtisadi proqnozlara nəәzəәrəәn iqtisadiyyatın mövcud
vəәziyyəәti qiyməәtləәndirilməәli, dövləәt büdcəәsinin gəәlirləәrinin, xəәrcləәrinin vəә dövləәt borclarının
dəәqiqləәşdirilmiş göstəәriciləәri təәqdim olunmalıdır.
Yarımillik icmal səәnəәdi ilin birinci yarısının məәlumatları əәsasında hazırlanır. Bu səәnəәdin
avqustun 10-dan sentyabrın ortalarınadəәk olan müddəәt əәrzindəә (mümkün olan əәn tez müddəәtdəә)
dəәrc edilməәsi daha məәqsəәdəәuyğundur.
Bu səәnəәd daxilindəә aşağıdakı məәlumatların olması qiyməәtləәndirilir:
• cari maliyyəә ili üçün dəәqiqləәşdirilmiş makroiqtisadi proqnozlar, habeləә ilkin proqnozlarla
dəәqiqləәşdirilmiş proqnozlar arasındakı kəәnarlaşmaların izahı;
• büdcəәnin dəәqiqləәşdirilmiş xəәrcləәr smetası, habeləә dəәqiqləәşdirilmiş xəәrcləәrləә ilkin xəәrcləәr
smetası arasındakı kəәnarlaşmalrın izahı;
• dəәqiqləәşdirilmiş xəәrcləәr smetasının funksional, inzibati vəә iqtisadi təәsnifatı;
• fəәrdi proqramlar (büdcəә proqramları, mühüm dövləәt əәhəәmiyyəәtli layihəәləәr, ayrı-ayrı
büdcəә benefisiarları vəә s.) üzrəә dəәqiqləәşdirilmiş xəәrcləәr smetası;
• büdcəә daxilolmaları üzrəә (habeləә əәksəәr daxilolma məәnbəәləәri vəә kateqoriyaları üzrəә)
dəәqiqləәşdirilmiş göstəәriciləәr;
• dövləәt borcları vəә öhdəәlikləәri iləә bağlı dəәqiqləәşdirilmiş göstəәriciləәr.
ABİ-2017-dəә səәnəәdləә bağlı durum: Azəәrbaycanda indiyəәdəәk heç bir zaman büdcəә icrası iləә
bağlı yarımillik icmal səәnəәdi dəәrc olunmayıb. Buna görəә dəә ABİ-2017-dəә bütün sualların cavabı
Azəәrbaycan üçün “standarta əәməәl olunmur” cavabı olub.
Səәnəәdləә bağlı Azəәrbaycanın mövqeyinin yaxşılaşdırılması üçün:
Mövcud imkanlar: Növbəәti il üzrəә dövləәt büdcəәsi haqqında qanun layihəәsi iləә birlikdəә Milli
Məәclisəә təәqdim ediləәn büdcəә zəәrfinin ayrı-ayrı səәnəәdləәrindəә yarımillik icmalda əәksini tapmalı
olan bütün məәlumatlar olur. Həәmin səәnəәdləәrdəә cari ilin ötəәn dövründəә (8 ayı üzrəә) makroiqtisadi
vəәziyyəәt qiyməәtləәndirilir, cari ilin dövləәt büdcəәsinin gəәlirləәr vəә xəәrcləәrinin (bütün təәsnifatlar
üzrəә) dəәqiqləәşdirilmiş göstəәriciləәri, iyulun 1-nəә dövləәt borcları vəә dövləәt zəәmanəәti iləә digəәr
öhdəәlikləәrəә dair məәlumat təәqdim olunur.
Büdcəә zəәrfindəә təәqdim olunan bu məәlumatların 8 aylıq dövrü əәhatəә etməәsi iləә bağlı həәr hansı bir
qanunvericilik vəә ya başqa normativ təәləәb yoxdur. ƏӘslindəә büdcəә zəәrfindəә bu məәlumatların
yarımillik dövrü əәhatəә etməәsi dəә mümkün görünür. Yəәni Maliyyəә Nazirliyi yarımillik icmal
səәnəәdindəә nəәzəәrdəә tutulan bütün məәlumatları bir dəәfəә hazırlamaqla bunu həәm yarımillik icmal
səәnəәdi kimi dəәrc edəә biləәr, həәm dəә Milli Məәclisəә təәqdim ediləәn büdcəә zəәrfinəә məәhz bu
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məәlumatları daxil edəә biləәr. Bu halda büdcəә icrasının yarımillik icmalı yuxarıda qeyd edilmiş
müddəәtdəә ayrıca dəәrc edilməәsi (Nazirliyin saytında yerləәşdirilməәsi) təәmin edilməәlidir.
Göründüyü kimi, bu səәnəәdin hazırlanması vəә dəәrc edilməәsi iləә bağlı Maliyyəә Nazirliyi üçün həәr
hansı texniki maneəә yaxud problem yoxdur.
Mövcud maneəәləәr: “Büdcəә sistemi haqqında” Qanunda büdcəә icrası haqqında yarımillik icmalın
hazırlanması vəә dəәrc edilməәsi iləә bağlı heç bir göstəәriş yoxdur, yəәni ölkəәmizin mövcud
qanunvericiliyindəә beləә bir səәnəәdin hazırlanması vəә dəәrc edilməәsi nəәzəәrdəә tutulmur. İndiki halda
bu səәnəәdin hazırlanmasına vəә dəәrc edilməәsinəә əәn böyük maneəә dəә eləә budur. Bu baxımdan
ABİ-2019-un hazırlanması dövrünəәdəәk qanunvericilikdəә bu istiqaməәtdəә dəәyişikliyin edilməәsi
mümkünsüz görünür.
Tövsiyəәləәr: Bu səәnəәd üzrəә ABİ-2019-da ölkəәmizin mövqeyinin yaxşılaşmasına nail olmaq üçün
Maliyyəә Nazirliyi büdcəә layihəәsi iləә birlikdəә Milli Məәclisəә təәqdim olunan büdcəә zəәrfindəәki “Cari
ilin 8 ayında Azəәrbaycan Respublikasının dövləәt büdcəәsinin icrasına dair (operativ) arayış”-ı
8 ayı yox, 6 ayın məәlumatları əәsasında işləәməәkləә, habeləә onu yuxarıda qeyd olunan zəәruri
məәlumatlarla tamamlamaqla (dövləәt borcları haqqında məәlumatlar (bunlar onsuz da 6 ay üçün
hazırlanır), proqnozların dəәqiqləәşdirilməәsi vəә s.) beləә bir adla verməәk olar: “Cari ilin 6 ayında
Azəәrbaycan Respublikasının dövləәt büdcəәsinin icrasına dair yarımillik icmal (arayış)”. Yalnız bu
səәnəәdin ABİ-dəә qiyməәtləәndirilməәsi üçün həәmin səәnəәd avqust-sentyabr aylarında ayrıca səәnəәd
kimi nazirliyin saytında dəәrc olunmalıdır.
Bu variantın reallaşdırılmasının mümkün olub-olmamasından asılı olmayaraq, sonrakı
indeksləәrdəә ölkəәnin reytinqinin yaxşılaşması üçün Maliyyəә Nazirliyi “Büdcəә sistemi haqqında”
Qanunun 20-ci maddəәsinəә dövləәt büdcəәsinin icrasına dair yarımillik icmal hesabatının
hazırlanması, beləә icmalın məәzmunu, onun dəәrc edilməәsi müddəәtləәri vəә bu işin müvafiq icra
hakimiyyəәti qurumuna (yəәni Maliyyəә Nazirliyinəә) həәvaləә edilməәsi iləә bağlı bəәndin əәlavəә
edilməәsi təәklifi iləә Milli Məәclisəә müraciəәt etməәlidir.

3.5. “Təәsdiqləәnmiş büdcəә” səәnəәdi üzrəә:
Təәsdiqləәnmiş büdcəә səәnəәd(ləәr)inin tamlığının qiyməәtləәndirilməәsi üçün 6 sual cavablandırılır.
Səәnəәdləә bağlı təәləәbləәr. Təәsdiqləәnmiş büdcəә dedikdəә hökuməәtin (icra hakimiyyəәtinin) təәqdimatı
əәsasında qanunverici orqan (Milli Məәclis) təәrəәfindəәn təәsdiq edilmiş vəә ölkəә prezidenti təәrəәfindəәn
imzalanmış bücəә səәnəәd(ləәr)i (qanun vəә digəәr aktlar) nəәzəәrdəә tutulur.
Təәsdiqləәnmiş büdcəә o zaman ictimaiyyəәt üçün açıq vəә əәlçatan hesab olunur ki, bu səәnəәdləәr
qanunvericilik orqanı təәrəәfindəәn təәsdiqləәndikdəәn sonra 3 ay müddəәtindəә səәlahiyyəәtli dövləәt
orqanının (Maliyyəә nazirliyinin) saytında yerləәşdirilmiş olsun (həәmin sayta bütün vəәtəәndaşların
səәrbəәst vəә ödəәnişsiz daxil olmaq imkanı olmalıdır). Bununla yanaşı saytda yerləәşdirilmiş
təәsdiqləәnmiş büdcəә məәlumatlarının maşınla oxunabilməә imkanı da qiyməәtləәndirilir.
Təәsdiqləәnmiş büdcəә iləә bağlı dəәrc olunmuş səәnəәddəә aşağıdakı məәlumatların olması
qiyməәtləәndirilir:
• xəәrcləәrin həәr 3 təәsnifləәşdirilməәsi (funksional, inzibati vəә iqtisadi təәsnifləәşdirməәləәr) üzrəә
xəәrcləәr smetasının təәqdim edilməәsi;
• büdcəә proqramları üzrəә xəәrcləәr smetasının olması;
• kateqoriyalar üzrəә (vergi vəә qeyri-vergi gəәlirləәri kimi) daxilolmaların məәbləәğinin
göstəәrilməәsi;
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• büdcəә daxilolmaların fəәrdi məәnbəәləәr üzrəә təәqdim edilmısi;
• hökuməәtin borclan vəә öhdəәlikləәrinin vəәziyyəәti üzrəә 3 məәlumatın ((i) büdcəә ili əәrzindəә
hökuməәtin zəәruri hesab etdiyi xalis yeni borclanmanın məәbləәği, ii) büdcəә ilinin sonuna
gözləәniləәn ümumi ödəәnilməәmiş borcun məәbləәği, vəә iii) büdcəә ili əәrzindəә faiz
ödəәnişləәrinin məәbləәği) səәnəәdləәrdəә əәks olunması səәviyyəәsi.
ABİ-2017-dəә səәnəәdləә bağlı durum: ABİ-2017-dəә bu səәnəәd üzrəә Azəәrbaycanın durumu
qiyməәtləәndiriləәrkəәn 2 sualın cavabı “standarta tam əәməәl olunur” (təәsdiq olunmuş büdcəә vaxtında
dəәrc olunur; təәsdiqləәnmiş büdcəә üzrəә dəәrc olunmuş səәnəәdləәrdəә daxilolmalarının fəәrdi məәnbəәləәri
təәqdim olunur) 3 sualın cavabı “standarta qisməәn əәməәl olunur” (dəәrc olunmuş səәnəәdləәrdəә:
xəәrcləәr smetası əәn azı 2 təәsnifatda verilir; proqramlar üzrəә xəәrcləәr smetası verilir; hökuməәtin
borcları üzrəә təәləәb olunan 3 məәlumatdan 2-si verilir) vəә 1 sualın cavabı isəә “satndarta əәməәl
olunmur” (büdcəә daxilolmaları kateqoriyalar üzrəә verilmir) olub.

Səәnəәdləә bağlı Azəәrbaycanın mövqeyinin yaxşılaşdırılması üçün:
Mövcud imkanlar: Azəәrbaycanda dövləәt büdcəәsi haqqında qanun layihəәsi Milli Məәclisdəә
müzakirəә edilib təәsdiqləәndikdəәn sonra qəәbul edilmiş qanun dövləәt başçısı təәrəәfindəәn imzalanır.
Növbəәti ilin dövləәt büdcəәsi haqqında qanun vəә həәmin qanunun təәtbiqi iləә əәlaqəәdar prezidentin
müvafiq fəәrmanı növbəәti büdcəә ili başlamazdan öncəә (dekabrın son ongünlüyündəә) məәtbuatda
dəәrc olunur. Dəәrc olunan qanunda dövləәt büdcəәsinin xəәrcləәrinin funksional təәsnifatı, məәdaxil
məәnbəәləәri üzrəә gəәlirləәrin məәbləәği, il əәrzindəә cəәlb ediləәsi borclanmanın yuxarı limiti, il əәrzindəә
baş tutacaq faiz ödəәnişləәri haqqında məәlumatlar, prezidentin səәrəәncamında isəә xəәrcləәrin inzibati
təәsnifatı barəәdəә məәlumatlar olur. Büdcəә xəәrcləәrinin iqtisadi təәsnifat üzrəә smetası, büdcəә
proqramları üzrəә xəәrcləәr smetası, ilin sonuna dövləәt borcunun gözləәniləәn məәbləәği vəә büdcəә
daxilolmalarının kateqoriyalar üzrəә məәbləәğləәri həәmin səәnəәdləәrdəә əәks olunmur. ƏӘslindəә təәsdiq
olunmuş büdcəә iləә bağlı dəәrc olunan səәnəәdləәrdəә əәksini tapmayan bu məәlumatlaırn hamısı
hökuməәtin qanunverici orqana (Milli Məәclisəә) təәqdim etdiyi büdcəә zəәrfindəә olur. Həәmin
məәlumatların təәsdiqləәnmiş büdcəә üzrəә dəәrc olunan səәnəәdləәrəә daxil edilməәsi lazımdır.
Büdcəә sistemi haqqında Azəәrbaycan Respublikası Qanununun 16-cı maddəәsinin 1-ci bəәndindəә
növbəәti büdcəә ili üzrəә dövləәt büdcəәsi haqqında qanunla təәsdiq olunan əәsas göstəәriciləәrin siyahısı
verilib. Orada qanunla təәsdiq olunan göstəәriciləәrin siyahısında “funksional vəә iqtisadi təәsnifata
uyğun olaraq paraqraflar səәviyyəәsindəә xəәrcləәrin məәbləәği” dəә qeyd olunub, yəәni bu o deməәkdir
ki, büdcəә xəәrcləәrin iqtisadi təәsnifatı (paraqraflar səәviyyəәsindəә) əәslindəә qanunda əәks olunmalı vəә
təәsdiq olunmalıdır. Beləәlikləә, qanunvericiliyin bu təәləәbinəә baxmayaraq, nəәdəәnsəә dövləәt büdcəәsi
haqqında illik qanunlarda (nəә layihəәləәrindəә, nəә dəә təәsdiqləәnmişdəә) büdcəә xəәrcləәrinin iqtisadi
təәsnifatı verilmir.
“Büdcəә sistemi haqqında” Azəәrbaycan Respublikası Qanununun 16-cı maddəәsinin 2-ci bəәndinin
təәləәbinəә uyğun olaraq dövləәt büdcəәsi xəәrcləәrinin inzibati təәsnifatı Azəәrbaycan Respublikasının
Prezidenti təәrəәfindəәn təәsdiq olunur.
Büdcəә sistemi haqqında Azəәrbaycan Respublikası Qanununun 16.3-cü maddəәsinəә əәsasəәn
“növbəәti büdcəә ili üzrəә dövləәt büdcəәsi təәsdiq edildikdəәn vəә qanunvericilikdəә nəәzəәrdəә tutulmuş
qaydada imzalandıqdan sonra məәtbuatda dəәrc olunur”. Qanunda təәsdiq edilmiş büdcəә iləә bağlı
hansı məәlumatların dəәrc edilməәsi iləә bağlı həәr-hansı təәləәb yaxud məәhdudiyyəәt müəәyyəәn
edilməәyib. Təәsdiq edilmiş büdcəә haqqında qanun imzalandıqdan sonra dəәrc olunur, lakin
qanunda büdcəә xəәrcləәrinin inzibati təәsnifatı olmur (inzibati təәsnifatın təәsdiq olunmasını qanunun
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təәləәbi deyil). Həәmin qanunun təәtbiqi iləә bağlı prezidentin fəәrmanında büdcəә xəәrcləәrinin inzibati
təәsnifatı verilir. Büdcəә haqqında qanun vəә prezidentin müvafiq fəәrmanı məәtbuatda dəәrc olunur.
Yeri gəәlmişkəәn, Azəәrbaycan Respublikası Prezidentinin 24 avqust 2018-ci il tarixli Fəәrmanı iləә
“Ortamüddəәtli xəәrcləәr çəәrçivəәsinin hazırlanması Qaydası” təәsdiq edilib vəә 2020-ci ildəәn onun
təәtbiqi nəәzəәrdəә tutulur. Bu qaydaların təәtbiqi dəә proqramlar üzrəә xəәrcləәr smetası haqqında
məәlumatların açıqlığını təәmin edəә biləәcəәk addım hesab ediləә biləәr.
Mövcud maneəәləәr: Dövləәt büdcəәsindəәn maliyyəәləәşdiriləәn proqramlar üzrəә xəәrcləәr smetası vəә
büdcəә gəәlirləәrinin kateqoriyalar üzrəә məәbləәği barəәdəә məәlumatlar qanunla (yaxud prezident
təәrəәfindəәn) təәsdiq olunan göstəәriciləәr siyahısında yoxdur.
Tövsiyəәləәr:
1) Təәsdiqləәnmiş büdcəә səәnəәdi üzrəә növbəәti indeksin hesablanması zamanı Azəәrbaycan
mövqeyini yaxşılaşdırmaq üçün “Büdcəә sistemi haqqında” Azəәrbaycan Respublikası
Qanununun 16.1.6-cı altbəәndinin təәləәbinəә uyğun olaraq, iqtisadi təәsnifatın paraqrafları
səәviyyəәsindəә xəәrcləәrin məәbləәği növbəәti (2019-cu) ilin büdcəә haqqında qanununa daxil
ediləә biləәr;
2) Bununla yanaşı “Büdcəә sistemi haqqında” Azəәrbaycan Respublikası Qanununun 16.1-cı
bəәndindəә veriləәn təәsdiq olunmalı büdcəә göstəәriciləәrinin siyahısına bunlar əәlavəә edilsin: i)
büdcəә proqramları üzrəә xəәrcləәr smetası (məәbləәği); ii) büdcəә gəәlirləәrinin kateqoriyalar üzrəә
məәbləәği (vergi vəә qeyri-vergi gəәlirləәri; neft vəә qeyri-neft sektoru üzrəә daxilolmalar vəә s.).

3.6. “Büdcəә icrası üzrəә yekun (illik) hesabat” səәnəәdi üzrəә:
Büdcəә icrası üzrəә yekun illik hesabat səәnəәdinin tamlığının vəә açıqlığının qiyməәtləәndirilməәsi üçün
ekspertləәr 14 sualı cavablandırırlar.
Səәnəәdləә bağlı təәləәbləәr. Maliyyəә ili başa çatdıqdan sonra icra hakimiyyəәti (hökuməәt) təәrəәfindəәn
hazırlanan vəә büdcəәnin icra durumu, habeləә maliyyəә ili əәrzindəә büdcəәnin icrası iləә bağlı
hökuməәtin fəәaliyyəәtləәri barəәdəә məәlumatları əәks etdirəәn bu səәnəәd həәlledici əәhəәmiyyəәt daşıyır.
Büdcəә icrası üzrəә yekun illik hesabat o zaman ictimaiyyəәt üçün açıq vəә əәlçatan hesab olunur ki,
bu səәnəәd müvafiq (aid olduğu) maliyyəә ilinin başa çatmasından sonra 1 ildəәn gec olmayan
müddəәtdəә səәlahiyyəәtli dövləәt orqanının (Maliyyəә Nazirliyinin) saytında yerləәşdirilmiş olsun
(həәmin sayta bütün vəәtəәndaşların səәrbəәst vəә ödəәnişsiz daxil olmaq imkanı olmalıdır). Bununla
yanaşı saytda yerləәşdirilmiş yekun hesabat məәlumatlarının maşınla oxunabilməә imkanı da
qiyməәtləәndirilir.
Büdcəә icrası üzrəә yekun illik hesabatda aşağıdakı məәlumatların olması qiyməәtləәndirilir:
• xəәrcləәr üzrəә təәsdiq edilmiş büdcəә (habeləә qanunverici orqanın təәsdiq etdiyi dəәyişiklikləәr
nəәzəәrəә alınmaqla) iləә faktiki icra edilmiş büdcəә arasında olan fəәrqləәr barəәdəә məәlumat;
• xəәrcləәrin həәr 3 təәsnifatı üzrəә xəәrcləәr smetası;
• büdcəә proqramları üzrəә xəәrcləәr smetası;
• büdcəә gəәlirləәri üzrəә təәsdiq edilmiş büdcəә (habeləә qanunverici orqanın təәsdiq etdiyi
dəәyişiklikləәr nəәzəәrəә alınmaqla) iləә faktiki icra edilmiş büdcəә arasında olan fəәrqləәr barəәdəә
məәlumat;
• məәnbəәləәr vəә kateqoriyalar üzrəә büdcəә daxilolmalarının məәbləәği;
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• dövləәt borcları iləә bağlı ilkin qiyməәtləәndirməәləәrləә faktiki nəәticəәləәr arasında olan
kəәnarlaşmalar barəәdəә məәlumat;
• maliyyəә ili üzrəә ilkin makroiqtisadi proqnozlarla faktiki nəәticəәləәr arasında olan
kəәnarlaşmalar barəәdəә məәlumat;
• il əәrzindəә daxil ediləәn resurslar üzrəә qeyri-maliyyəә məәlumatlarının ilkin
qiyməәtləәndirməәləәri iləә faktiki nəәticəәləәr arasında kəәnarlaşmalar barəәdəә məәlumat;
• qeyri-maliyyəә nəәticəәləәri üzrəә il əәrzindəә gözləәniləәn nəәticəәləәrləә ilin sonunda əәldəә edilmiş
faktiki son nəәticəәləәr arasında kəәnarlaşmalar barəәdəә məәlumat;
• əәhalinin daha həәssas təәbəәqəәləәrinin dəәstəәkləәnməәsinəә yönəәlik siyasi strategiyalar üzrəә
proqnozlaşdırılan nəәticəәləәrləә faktiki son nəәticəәləәr arasında kəәnarlaşmalar barəәdəә məәlumat;
• büdcəәdəәnkəәnar fondlar üzrəә ilkin qiyməәtləәndirməәləәrləә (proqnozlarla) ilin sonuna faktiki
son nəәticəәləәr arasında fəәrqləәr haqqında məәlumat.
Bu məәlumatlardan əәlavəә hökuməәtin maliyyəә hesabatının onun illik hesabatının təәrkib hissəәsi
kimi yoxsa ayrıca hesabat kimi təәqdim olunması da qiyməәtləәndirilir.
ABİ-2017-dəә səәnəәdləә bağlı durum: ABİ-2017-dəә bu səәnəәd üzrəә Azəәrbaycanın vəәziyyəәti
qiyməәtləәndiriləәrkəәn 5 sualın cavabı “standarta tam əәməәl olunur”, 3 sualın cavabı “standarta
qisməәn əәməәl olunur”, 1 sualın cavabı “standarta əәməәl edilməәsinəә minimum cəәhdləәr var”, qalan 5
sualın cavabı isəә “standarta əәməәl olunmur” olub.
Qiyməәtləәndirməә zamanı cavabları “standarta əәməәl olunmur” kimi olan məәlumatlar aşağıdakılar
olub:
• maliyyəә ili üzrəә ilkin makroiqtisadi proqnozlarla faktiki nəәticəәləәr arasında olan
kəәnarlaşmalar barəәdəә məәlumat;
• il əәrzindəә daxil ediləәn resurslar üzrəә qeyri-maliyyəә məәlumatlarının ilkin
qiyməәtləәndirməәləәri iləә faktiki nəәticəәləәr arasında kəәnarlaşmalar barəәdəә məәlumat;
• qeyri-maliyyəә nəәticəәləәri üzrəә il əәrzindəә gözləәniləәn nəәticəәləәrləә ilin sonunda əәldəә edilmiş
faktiki son nəәticəәləәr arasında kəәnarlaşmalar barəәdəә məәlumat;
• əәhalinin daha həәssas təәbəәqəәləәrinin dəәstəәkləәnməәsinəә yönəәlik siyasi strategiyalar üzrəә
proqnozlaşdırılan nəәticəәləәrləә faktiki son nəәticəәləәr arasında kəәnarlaşmalar barəәdəә məәlumat.
Səәnəәdləә bağlı Azəәrbaycanın mövqeyinin yaxşılaşdırılması üçün: ABİ-2019 indeksi 2017-ci
ilin dövləәt büdcəәsinin icrası barəәdəә yekun illik hesabatının qiyməәtləәndirilməәsi əәsasında
hazırlanacaq. 2017-ci il üzrəә dövləәt büdcəәsinin icrası üzrəә qanun artıq təәsdiq olunub. Buna görəә
dəә burada ABİ-2019 indeksindəә bu səәnəәd üzrəә ölkəәnin mövqeyinin yaxşılaşdırılması üzrəә
tövsiyəәləәr verməәk artıq gecdir. Bununla beləә bunu da qeyd etməәliyik ki, “Azəәrbaycan
Respublikasının 2017-ci il dövləәt büdcəәsinin icrası haqqında” Azəәrbaycan Respublikası
Qanununun təәtbiqi barəәdəә dövləәt başçısının fəәrmanında ilk dəәfəә olaraq 2017-ci ildəә dövləәt
büdcəәsi xəәrcləәrinin faktiki inzibati təәsnifatı təәqdim olunub. Bu yenilik ABİ-2019-da bu səәnəәd
üzrəә qiyməәtləәndirməәdəә əәlavəә bal götürməәyəә imkan verəә biləәr.
Mövcud imkanlar: Bu səәnəәd üzrəә ABİ-nin 2019-cu ildəәn sonrakı qiyməәtləәndirməәləәrindəә
Azəәrbaycanın mövqeyinin yaxşılaşmasına nail olmaq üçün imkanlar kifayəәt qəәdəәr genişdir. Beləә
ki:
1) dövləәt büdcəәsinin icrası haqqında qanun layihəәsi iləә birlikdəә hökuməәtin qanunverici
orqana (Milli Məәclisəә) təәqdim etdiyi “İzahat” səәnəәdindəә büdcəәnin gəәlir vəә xəәrcləәri, habeləә
makroiqtisadi göstəәriciləәr üzrəә proqnozlarla faktiki nəәticəәləәr arasında müqayisəәli
məәlumatların deməәk olar hamısı əәks olunur, kəәnarlaşmalar (fəәrqləәr) göstəәrilir vəә izahatı
verilir. Lakin həәmin izahat səәnəәdi Maliyyəә Nazirliyinin saytında yerləәşdirilməәdiyindəәn vəә
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ictimaiyyəәtəә açıqlanmadığından qiyməәtləәndirməә zamanı nəәzəәrəә alınmır. Həәmin səәnəәdin
Maliyyəә Nazirliyinin saytına yerləәşdirilməәsini təәmin etməәk olar;
2) Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, Azəәrbaycan Respublikası Prezidentinin 24 avqust 2018-ci
il tarixli Fəәrmanı iləә “Ortamüddəәtli xəәrcləәr çəәrçivəәsinin hazırlanması Qaydası” təәsdiq
edilib vəә 2020-ci ildəәn təәtbiqi nəәzəәrdəә tutulur. Bu qaydaların təәtbiqi proqram-nəәticəәli
büdcəә mexanizminin təәtbiqi üçün imkan yaradır ki, bu da gəәləәcəәkdəә büdcəә xəәrcləәrinin
gözləәniləәn nəәticəәləәrini vəә faktiki son nəәticəәləәrin müqayisəәli şəәkildəә açıqlanması üçün yeni
imkanlar açır.
Mövcud maneəәləәr: Büdcəә icrası barəәdəә aylıq, rüblük vəә illik (yekun) hesabatların hazırlanması
“Büdcəә sistemi haqqında” Azəәrbaycan Respublikası Qanununun 20-ci maddəәsi iləә
reqlamentləәşdirilir. Həәmin Qanunun 20.6-cı bəәndindəә Milli Məәclisin müvafiq hesabat ili üzrəә
dövləәt büdcəәsinin icrası barəәdəә qanunda təәsdiq etməәli olduğu göstəәriciləәrin siyahısı verilib.
Həәmin siyahıda hökuməәtin büdcəә fəәaliyyəәtinin qeyri-maliyyəә nəәticəәləәri iləә bağlı göstəәriciləәr əәks
olunmayıb.
Qanunun 20.7-ci bəәndindəә göstəәrilib ki, “icmal büdcəәnin icrası barəәdəә rüblük vəә illik hesabatlar
(büdcəәnin gəәlirləәri, xəәrcləәri, dövləәt borcunun məәbləәği, kreditləәr vəә s. məәlumatlar da daxil
olmaqla) məәtbuatda dəәrc edilir”. Göründüyü kimi, burada da büdcəә icrası barəәdəә dəәrc olunan
hesabatlarda əәks olunmalı məәlumatların təәrkibi çox məәhduddur.
Tövsiyəәləәr: ABİ-2021 vəә sonrakı indeksləәrdəә bu səәnəәd üzrəә Azəәrbaycanın mövqeyinin
yaxşılaşdırılması üçün “Büdcəә sistemi haqqında” Azəәrbaycan Respublikası Qanununun 20-ci
maddəәsinin 20.6-cı vəә 20.7-ci bəәndləәrinəә əәlavəәləәrin edilməәsi məәqsəәdəәuyğundur. Qanunun 20.6cı maddəәsindəә büdcəә icrası üzrəә illik yekun hesabatla bağlı Milli Məәclisin təәsdiq etməәli olduğu
göstəәriciləәrin siyahısı genişləәndirilməәli, 20.7-ci bəәndindəә isəә büdcəә icrası üzrəә illik hesabatın
məәtbuatda dəәrc olunması zamanı büdcəә icrası iləә bağlı hökuməәtin illik yekun hesabatının tam
formada (həәm büdcəәnin icrası barəәdəә qanun, həәm dəә büdcəә icrası barəәdəә izahat səәnəәdi)
məәtbuatda dəәrc edilməәsi (yəәni Maliyyəә Nazirliyinin saytında yerləәşdirilməәsi) nəәzəәrdəә
tutulmalıdır.

3.7. “Audit hesabat” səәnəәdi üzrəә:
Audit hesabatı səәnəәdinin tamlığının vəә açıqlığının qiyməәtləәndirilməәsi zamanı 7 sual
cavablandırılır.
Səәnəәdləә bağlı təәləәbləәr. Audit hesabatı o zaman ictimaiyyəәt üçün açıq vəә əәlçatan hesab olunur ki,
bu səәnəәd müvafiq (aid olduğu) maliyyəә ilinin başa çatmasından sonra 18 aydan gec olmayan
müddəәtdəә Hesablama Palatasının saytında yerləәşdirilmiş olsun (həәmin sayta bütün vəәtəәndaşların
səәrbəәst vəә ödəәnişsiz daxil olmaq imkanı olmalıdır). Bununla yanaşı saytda yerləәşdirilmiş yekun
hesabat məәlumatlarının maşınla oxunabilməә imkanı da qiyməәtləәndirilir.
Audit hesabatı üzrəә aşağıdakı məәlumatların açıqlığı qiyməәtləәndirilir:
• ali audit qurumunun həәyata keçirdiyi audit təәdbirləәrinin təәrkibi (büdcəә vəәsaitləәrinin
qanunauyğun istifadəәsinin auditi, maliyyəә auditi vəә icra auditi);
• büdcəә xəәrcləәrinin auditləә əәhatəә olunma səәviyyəәsi;
• büdcəәdəәnkəәnar fondların auditləә əәhatəә səәviyyəәsi;
• illik auditin icmalının olması;
• ali audit qurumunun tövsiyəәləәrinəә hökuməәtin reaksiyası.
ABİ-2017-dəә səәnəәdləә bağlı durum: ABİ-2017-dəә bu səәnəәd üzrəә Azəәrbaycandakı vəәziyyəәtləә
bağlı 2 sualın cavabı “standarta tam əәməәl olunur”, 1 sualın cavabı “standarta qisməәn əәməәl
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olunur”, 2 sualın cavabı “standarta əәməәl edilməәsinəә minimum cəәhdləәr var”, qalan 2 sualın cavabı
isəә “standarta əәməәl olunmur” olub. Standarta əәməәl olunmaması Hesablama Palatasının aşkara
çıxardığı problemləәrəә vəә onun tövsiyəәləәrinəә hökuməәti reaksiyası iləә bağlı suallardır.
Səәnəәdləә bağlı Azəәrbaycanın mövqeyinin yaxşılaşdırılması üçün:
Mövcud imkanlar: Azəәrbaycan Respublikasının Hesablama Palatası özünün 2017-ci ildəәki
fəәaliyyəәti haqqında hesabatında3 ABİ-2017 haqqında məәlumatı yerləәşdirib, habeləә burada “Audit
hesabatı” bölməәsi üzrəә sualların cavablarına münasibəәt bildirib. Hesabatda bildirilir ki,
“Hesablama Palatası illik fəәaliyyəәti iləә bağlı Hesabatlarda hesabat ilindəә başa çatdırılmış həәr bir
nəәzarəәt təәdbiri üzrəә qurumlar təәrəәfindəәn Kollegiya qəәrarlarının vəә Hesablama Palatasının
təәqdimatlarının icra vəәziyyəәti barəәdəә ayrı-ayrılıqda məәlumat verir vəә bu hesabatlar rəәsmi internet
səәhifəәsindəә yerləәşdirilir. Eyni zamanda, hesabatlarda ötəәn illəәrdəә aparılmış nəәzarəәt təәdbirləәrinin
nəәticəәləәri üzrəә davam edəәn təәdbirləәr barəәdəә dəә məәlumatlar əәks etdirilir. Bu məәqamlar isəә
qiyməәtləәndirməә zamanı düzgün olmayaraq nəәzəәrəә alınmamışdır”4. Doğrudur ki, Hesablama
Palatası həәr il fəәaliyyəәti haqqında hesabat hazırlayır vəә bunu öz saytında yerləәşdirməәkləә
ictimaiyyəәtəә açıqlayır. Həәmin hesabatlarda palatanın hesabat ilindəәki nəәzarəәt, ekspert-analitik vəә
başqa fəәaliyyəәtləәri, bu fəәaliyyəәtləәr zamanı müvafiq büdcəә təәşkilatlarına vəә aidiyyati hökuməәt
qurumlarına verdiyi təәklif vəә tövsiyəәləәr, habeləә nəәzarəәt təәdbirləәrinin nəәticəәləәri üzrəә büdcəә
təәşkilatlarında həәyata keçiriləәn fəәaliyyəәtləәr barəәdəә məәlumatlar olur. Həәmin hesabatlarda dövləәt
büdcəәsinin layihəәsinəә vəә büdcəәnin icrası barəәdəә hökuməәtin hesabatına veriləәn rəәyləәrdəә büdcəә
prosesi vəә büdcəә qanunvericiliyinin təәkmilləәşdirilməәsi istiqaməәtindəә Hesablama Palatasının
hökuməәtəә ünvanladığı təәklif vəә tövsiyəәləәr göstəәrilsəә dəә, hökuməәtin həәmin təәklifləәrəә reaksiyası
haqqında məәlumatlar olmur. Yaxşı olardı ki, həәmin hesabatlara Hesablama Palatasının büdcəә
prosesi vəә büdcəә qanunvericiliyinin təәkmilləәşdirilməәsi istiqaməәtindəә əәvvəәlki illəәrdəә irəәli sürdüyü
təәklif vəә tövsiyəәləәrdəәn hökuməәt təәrəәfindəәn qəәbul ediləәn vəә reallaşdırılanları barəәdəә məәlumatlar
əәlavəә edilmiş olsun.
ABİ-2019 hazırlanarkəәn Hesablama Palatasının 2017-ci ilin dövləәt büdcəәsi iləә bağlı həәyata
keçirdiyi audit faəәliyyəәtləәri qiyməәtləәndiriləәcəәk. Hesablama Palatası 2017-ci il dövləәt büdcəәsinin
icrası iləә bağlı hökuməәtin hesabatına hazırladığı rəәyi may-iyun aylarında sayta yerləәşdirib5.
Bununla yanaşı Hesablama Palatası həәmin rəәyi əәsas götürəәrəәk vəә əәlavəә təәhlil işləәri əәsasında
“Azəәrbaycan Respublikasının 2017-ci il dövləәt büdcəәsinin icrası iləә bağlı Hesabat” hazırlayıb vəә
saytında yerləәşdirib6. Hesabatda dövləәt büdcəәsindəәn ayrılmış vəәsaitləәrin inzibati təәsnifatı üzrəә
icrası iləә bağlı əәtraflı məәlumatlar təәqdim edilib. Orada qeyd olunur ki, “Hesabatın
hazırlanmasında əәsas məәqsəәd növbəәti il üçün dövləәt büdcəәsinin layihəәsinin qəәbulu prosesindəә
nəәzəәrəә alınması məәqsəәdiləә Azəәrbaycan Respublikasının Milli Məәclisi üçün əәtraflı məәlumatların
təәqdim edilməәsi, dövləәt vəәsaitləәrinin icrası iləә bağlı şəәffaflığın artırılması vəә hesabatlılığın
gücləәndirilməәsidir”.
Audit hesabatı səәnəәdi üzrəә cavabı “standarta əәməәl edilmir” olan suallardan biri dəә anketin 101-ci
sualıdır. Bu sualda hökuməәtin Hesablama Palatasının təәklifləәri əәsasında atdığı addımlar
barəәsindəә hesabat verib-verməәməәsi, habeləә beləә hesabat olduğu təәqdirdəә onu ictimaiyyəәtəә
açıqlayıb-açıqlanmaması qiyməәtləәndirilir. Təәəәssüf ki, indiyəәcəәn hökuməәtin nəә hesabat
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səәnəәdləәrindəә, nəә dəә Milli Məәclisəә təәqdim etdiyi büdcəә layihəәsi iləә bağlı büdcəә zəәrfinəә daxil olan
səәnəәdləәrdəә vəә büdcəә icrası iləә bağlı hesabatda Hesablama Palatasının büdcəә prosesinin vəә büdcəә
qanunvericiliyinin təәkmilləәşdirilməәsi üzrəә verdiyi təәklifləәrəә münasibəәti əәksini tapmayıb. Halbuki
real təәcrübəәdəә Hesablama Palatasının bu sahəәdəә verdiyi bir çox təәklif vəә tövsiyəәləәrinin büdcəә
prosesinin normativ-hüquqi bazasının təәkmilləәşdirilməәsindəә istifadəә olunduğunu söyləәməәk olar.
Hökuməәtin özünün fəәaliyyəәti haqqında Milli Məәclisəә təәqdim etdiyi illik hesabata yaxud büdcəә
layihəәsi iləә birlikdəә təәqdim olunan büdcəә zəәrfinəә yaxud büdcəәnin icrası barəәdəә hesabata bununla
bağlı məәlumatın əәlavəә edilməәsi, habeləә bu səәnəәdləәrin müvafiq qurumların saytlarında
yerləәşdirilməәsi mümkündür.
2018-ci il iyunun 29-da Hesablama Palatası haqqında yeni qanun qəәbul olunub vəә palatanın
səәlahiyyəәtləәri vəә audit çəәrçivəәləәri genişləәndirilib.
Mövcud maneəәləәr: Hesablama Palatası haqqında Azəәrbaycan Respublikasının Qanununda (29
iyun 2018-ci il) Hesablama Palatasının nəәzarəәt vəә audit fəәaliyyəәtinin nəәticəәləәrinin müvafiq
qurumlara təәqdim edilməәsi vəә bunlara baxılması iləә bağlı müddəәalar əәks olunub (maddəә 22, 23,
26, 27 vəә 28). Qanunun 24-cü maddəәsindəә (“Hesablama Palatasının büdcəә prosesindəә iştirakı”)
palatanın büdcəә prosesindəә iştirakı reqlamentləәşdirilir, lakin burada büdcəә prosesinin vəә büdcəә
qanunvericiliyinin təәkmilləәşdirilməәsi üzrəә palatanın irəәli sürdüyü təәklif vəә tövsiyəәləәrəә müvafiq
icra qurumlarının reaksiyası iləә bağlı heç bir təәləәb vəә ya norma müəәyyəәn edilməәyib.
Tövsiyəәləәr: ABİ üzrəә gəәləәcəәk qiyməәtləәndirməәləәrdəә audit səәnəәdi vəә büdcəәyəә nəәzarəәt üzrəә
Azəәrbaycanın reytinqinin yüksəәlməәsinəә nail olmaq üçün:
1) Hesablama Palatasının illik hesabatına büdcəә prosesi vəә büdcəә qanunvericiliyinin
təәkmilləәşdirilməәsi istiqaməәtindəә Palatanın əәvvəәlki illəәrdəә irəәli sürdüyü təәklif vəә
tövsiyəәləәrəә hesabat ilindəә hökuməәtin reaksiyası (həәmin təәklifləәr əәsasında hesabat ilindəә
büdcəә prosesindəә vəә büdcəә qanunvericiliyindəә ediləәn dəәyişiklikləәr) barəәdəә məәlumat əәlavəә
edilsin;
2) Büdcəә layihəәsinəә vəә büdcəәnin icrası iləә bağlı hesabatlara Hesablama Palatasının verdiyi
rəәyləәrdəә, habeləә müvafiq hesabatlarda büdcəә prosesi vəә büdcəә qanunvericiliyinin
təәkmilləәşdirilməәsi istiqaməәtindəә Hesablama Palatasının irəәli sürdüyü təәklif vəә tövsiyəәləәrəә
hökuməәtin reaksiyası (həәmin təәklifləәr əәsasında hesabat ilindəә büdcəә prosesindəә vəә büdcəә
qanunvericiliyindəә ediləәn dəәyişiklikləәr) barəәdəә məәlumatlar hökuməәtin illik fəәaliyyəәti iləә
bağlı Milli Məәclisəә təәqdim etdiyi illik hesabata yaxud büdcəә layihəәsi iləә birlikdəә təәqdim
olunan büdcəә zəәrfinəә yaxud büdcəәnin icrası barəәdəә hesabata daxil edilsin. Bununla bağlı
“Hesablama Palatası haqqında” Azəәrbaycan Respublikasının Qanununun 24-cü
maddəәsinəә zəәruri müddəәa əәlavəә edilsin.

4.

İctimai iştirakçılıq

Açıq Büdcəә İndeksindəә büdcəә səәnəәdləәrinin ictimaiyyəәt üçün əәlçatanlıq səәviyyəәsi iləә yanaşı həәm
dəә büdcəә prosesindəә ictimai iştirakçılıq səәviyyəәsi qiyməәtləәndirilir. ABİ-2017-dəә büdcəә
prosesindəә ictimai iştirakçılıq üzrəә Azəәrbaycanın göstəәricisi 100 mümkün baldan cəәmi 11 bal
olub. Bu göstəәrici üzrəә deməәk olar bütün postsovet ölkəәləәri qeyri-kafi iştirakçılıq səәviyyəәsinəә
malik olublar (Rusiya vəә Qazaxstan 13, Gürcüstan 22, Qırğızsatn isəә 37 bal toplayıb), amma
Azəәrbaycan yalnız Tacikistanı (7 bal) qabaqlaya bilib.
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İctimai iştirakçılıq səәviyyəәsinin qiyməәtləәndirilməәsi üzrəә 18 sualdan yalnız 1-nin cavabı
“standarta əәməәl olunur” olduğu halda, 14-nün cavabı “standarta əәməәl edilmir” vəә 3-nün cavabı
isəә “minimum cəәhdləәr var” kimi olub. Yəәni İndeksin nəәticəәləәrinəә əәsasəәn, Azəәrbaycanda icra
hakimiyyəәti vəә qanunverici orqan büdcəә prosesləәrinəә (ehtiyacların qiyməәtləәndirilməәsi vəә büdcəә
planlaşdırılması, büdcəә təәhlilləәri, büdcəә dinləәməәləәri vəә müzakirəәləәri, büdcəә icrasının monitorinqi
vəә s.) vəәtəәndaş cəәmiyyəәtinin cəәlb edilməәsinəә vəә ictimai iştirakçılığın təәmin edilməәsinəә maraq vəә
cəәhd göstəәrmirləәr.
İctimai iştirakçılıqla bağlı Azəәrbaycanın mövqeyinin yaxşılaşdırılması üçün:
Mövcud imkanlar: “İctimai iştirakçılıq haqqında” Azəәrbaycan Respublikasının Qanununa əәsasəәn
bütün dövləәt qurumlarının yanında vəәtəәndaş cəәmiyyəәtinin təәmsilçiləәrindəәn təәşkil olunmuş
ictimai şuralar yaradılmalıdır. Artıq bir sıra nazirlikləәrdəә bu istiqaməәtdəә işləәr həәyata
keçirilməәkdəәdir. Maliyyəә nazirliyi vəә büdcəә prosesləәrindəә iştirak edəәn digəәr dövləәt qurumları
müstəәqil vəәtəәndaş cəәmiyyəәti üzvləәrinin iştirakı iləә beləә şuralar yaradıb, bunları büdcəә
prosesləәrinəә cəәlb edəә biləәr.
Mövcud maneəәləәr: İctimai iştirakçılıq indeksi üzrəә Azəәrbaycanın bu qəәdəәr aşağı göstəәriciyəә
malik olmasında, heç şübhəәsiz, 2014-cü ildəәn sonra ölkəәmizdəә vəәtəәndaş cəәmiyyəәtinin
fəәaliyyəәtinəә yaradılan məәhdudiyyəәtləәrin vəә problemləәrin təәsiri olmuşdur. 2014-cü iləәdəәk ölkəәnin
vəәtəәtdaş cəәmiyyəәti (məәsəәləәn, Milli Büdcəә Qrupu, müstəәqil media qurumları vəә s.) hökuməәtin
büdcəә layihəәsi iləә bağlı təәhlilləәr apararaq müvafiq hökuməәt qurumlarının təәmsilçiləәrinin vəә
deputatların iştirakı iləә müzakirəәləәr, habeləә deputatların iştirakı iləә büdcəә dinləәməәləәri təәşkil edir,
dövləәt büdcəәsinin icrasının monitorinqi iləә bağlı layihəәləәr həәyata keçirir, mediada büdcəә təәhlilləәri
iləә çıxış edirdiləәr. Təәsadüfi deyil ki, məәhz vəәtəәndaş cəәmiyyəәtinin fəәaliyyəәtinəә yaradılan
məәhdudiyyəәtləәr vəә problemləәr üzündəәn son illəәr Azəәrbaycanın beynəәlxalq şəәffaflıq
təәşəәbbüsləәrindəә iştirakında ciddi problemləәrləәr yaşanır (beləә ki, Azəәrbaycan yaranandan bəәri üzv
olduğu beynəәlxalq MHŞT prosesindəәn 2016-cı ildəә kəәnarlaşıb, habeləә ölkəәmizin Açıq Hökuməәt
Təәrəәfdaşlığında iştirakının davam etdirilməәsi isəә həәləә dəә müzakirəә olunur).
“Büdcəә sistemi haqqında” Azəәrbaycan Respublikası Qanunununda dövləәt büdcəәsinin
hazırlanması vəә müzakirəәləәri məәrhəәləәləәrindəә, habeləә büdcəә icrasının monitorinqi prosesləәrindəә
geniş iştirakçılığın, xüsusiləә vəәtəәndaş cəәmiyyəәtinin iştirakçılığının təәmin edilməәsini nəәzəәrdəә
tutan xüsusi təәləәbləәr yoxdur. Qanunda beləә təәləәbləәrin vəә normaların olmaması büdcəә prosesindəә
ictimai iştirakçılığın təәmin edilməәsinəә əәn böyük maneəәdir.
Tövsiyəәləәr:
1) Maliyyəә Nazirliyinin yanında vəәtəәndaş cəәmiyyəәtinin təәmsilçiləәrindəәn təәşkil olunmuş
ictimai şuraların yaradılması nazirliyin işinin sürəәtləәndirilməәsi üçün məәqsəәdəәuyğundur.
Həәmin şuranın üzvləәri həәm büdcəә prosesləәrinəә fəәal cəәlb edilsin, həәm dəә müxtəәlif maraq
qruplarının iştirakı iləә büdcəә dinləәməәləәrinin təәşkili işi həәmin şuralara həәvaləә ediləә biləәr;
2) Müxtəәlif nazirlikləәrin vəә başqa icra hakimiyyəәti qurumlarının yanında yaradılan ictimai
şura iləә müvafiq qurumlar üzrəә büdcəә planlaşdırılmasına vəә büdcəә dinləәməәləәrinin
təәşkilinəә cəәlb ediləә biləәrləәr;
3) Hökuməәtin büdcəә layihəәsinin qanunverici orqanın (Milli Məәclisin) komitəәləәrindəәki
müzakirəәləәrinəә vəәtəәndaş cəәmiyyəәtinin təәmsilçiləәrinin iştirakı təәmin edilsin;
4) “Büdcəә sistemi haqqında” Azəәrbaycan Respublikası Qanunununa dövləәt büdcəәsi
prosesindəә, büdcəәnin icrasının müstəәqil monitorinqinin təәşkilindəә vəәtəәndaş cəәmiyyəәtinin
iştirakçılığının təәmin edilməәsini nəәzəәrdəә tutan, habeləә müvafiq qurumların ayrı-ayrı
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maraq qruplarının iştirakı iləә büdcəә dinləәməәləәrini təәşkil etməәləәrini təәləәb edəәn norma vəә
təәləәbləәr əәlavəә edilsin.
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