Avrasiya Hasilat Səәnayesi Bilik Məәrkəәzi

Təәbii Resursların İdarəәediməәsi (RGİ)- 2019
İndeksindəә Azəәrbaycanın mövqeyinin gücləәndirilməәsi
perspektivləәri

Bu sənəddə 2017-ci il üzrə Təbii Resursların İdarəedilməsi İndeksində
Azərbaycanın mövqeyinin aşağı olmasının səbəbləri, ayrı-ayrı komponentlər üzrə
araşdırılıb və 2019-cu il və sonrakı indekslərdə ölkənin reytinqinin yüksəlməsi
üçün zəruri islahatlar üzrə təklif və tövsiyələr işlənilib. Sənəd ilk növbədə Mədən
Sənayesində Şəffaflıq Dövlət Komissiyasına, habelə digər aidiyyəti dövlət
qurumlarına və hasilat sənayesində fəaliyyət göstərən şirkətlərə və vətəndaş
cəmiyyəti qurumlarına təqdim edilmək üçün hazırlanıb.

Bu təәdqiqat işi Avrasiya Bilik Məәrkəәzinin ekspert qrupu
təәrəәfindəәn hazırlanmışdı
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Giriş
Təәbii Resursların İdarəәedilməәsi İndeksi (RGİ) hökuməәtin neft, qaz vəә məәdəәn səәnayesi
resurslarının idarəәetməәsini ölçəәn tanınmış beynəәlxalq indikatorlardan biridir. İndeks adı çəәkiləәn
resursların idarəәetməәsindəә şəәffaflıq, hesabatlılıq vəә cavabdehlik prinsipləәrini əәsas götürəәrəәk,
resursla zəәngin ölkəәləәrin hökuməәtləәrini ilk növbəәdəә vəәtəәndaşları qarşısında nəә qəәdəәr cavabdeh vəә
məәsuliyyəәtli olduğunu özündəә ehtiva edir. Qanunlara vəә ya oturuşmuş praktikaya söykəәnəәn
idarəәetməә sistemi eyni zamanda ölkəәləәri qiyməәtləәndirməәk baxımından beynəәlxalq ictimaiyyəәt
üçün önəәm daşıyır. Zəәngin yeraltı səәrvəәtəә malik ölkəәləәrin bu səәrvəәtləәri idarəәetməәsi, onun
satışından əәldəә ediləәn gəәlirləәrin nəә dəәrəәcəәdəә şəәffaf vəә səәməәrəәli istifadəә etməәsi, hökuməәtləәrin
davranışının beynəәlxalq icma üçün proqnozlaşdırılan (predictable) olması hazırkı tarixi
məәrhəәləәdəә çox böyük önəәm daşıyır.
İndeksdəә yüksəәk mövqedəә qəәrarlaşmaq neft, qaz vəә məәdəәn səәnayesi ölkəәləәri üçün bu uğur
beynəәlxalq səәviyyəәdəә böyük avantaj sayılır, həәm maliyyəә institutları, həәm dəә investorlar üçün
cəәlbediciliyni artırır.
2017-ci ili əәhatəә edəәn sonuncu indeks dünyanın 81 hasilat ölkəәsinin idarəәetməәsinin
keyfiyyəәtini ortalığa qoydu. Bu ölkəәləәr dünyanın 82% xam neftini, 78% təәbii qazını vəә 72% mis
məәhsullarını istehsal edir.
Ümumilikdəә indeks 89 ölkəәnin qiyməәtləәndirməәsini özündəә cəәmləәşdirir (8 ölkəә həәm neft, qaz,
həәm dəә məәdəәn səәnayesi üzrəә qiyməәtləәndirilib).
Azəәrbaycan həәmin indeksdəә 81 ölkəә arasında 47-ci yerəә layiq görülüb. Sırada “yaxşı”, vəә
“məәqbul” qrupa malik ölkəәləәrdəәn sonra qəәrarlaşan sayca əәn böyük “zəәif” idarəәetməә ölkəәləәr
qrupuna aiddir.
Avrasiya regionun indeksdəә təәmsil olunan 9 ölkəәsi arasında Azəәrbaycan 5-ci yerdəә qəәrarlaşıb.
Regionda Azəәrbaycanı qabaqlayan ölkəәləәr Monqolustan, Qazaxıstan, Qırğızstan vəә Ukrayna
olub. Daha zəәif mövqeyəә malik ölkəәləәr isəә Rusiya, ƏӘfqanıstan, Özbəәkistan vəә Türkməәnistan
olub.

Qiyməәtləәndirməә metodologiyası
Təәbii Resursların İdarəәedilməәsi İndeksi 3 komponentdəәn ibarəәtdir. 1) Dəәyəәrin həәyata
keçirilməәsi (value realisation), 2) Gəәlirləәrin idarəәedilməәsi (revenue management), 3) ƏӘlverişli
mühit (enabling environment).
Öz növbəәsindəә dəәyəәrin həәyata keçirilməәsi komponenti hasilat səәnayesindəә lisenziya vəә
icazəәləәrin verilməәsi, vergi sistemi, yerli səәviyyəәdəә sosial təәsirləәr vəә dövləәt neft, qaz vəә ya məәdəәn
səәnayesi şirkəәtləәrinin idarəәetməәsini qiyməәtləәndirir.
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Gəәlirləәrin idarəәedilməәsi komponenti müvafiq olaraq büdcəә prosesini, sub-mill səәviyyəәdəә
gəәlirləәrin bölgüsünü vəә suveren rifah fondların fəәaliyyəәtini (məәsəәsləәn, Azəәrbaycan Dövləәt Neft
Fondu) qiyməәtləәndirir.
ƏӘlverişli mühit komponenti isəә demokratiya vəә hesabatlılığı, hökuməәtin effektivliyini,
hökuməәtin təәnzimləәyici aləәtləәrinin keyfiyyəәtini, qanunların aliliyini, korrupsiyaya nəәzarəәti, siyasi
stabillik vəә zorakılığın olmamasıni, məәlumatların əәlçatan olmasını qiyməәtləәndirir.
İndeks idarəәetməәnin qanun vəә qaydalara rəәğməәn həәyata keçirməәsini, praktikaya əәsaslanan
(xüsusi qanunverici aktlarla vəә ya qaydalarla təәnzimləәnməәyib, yalnız praktikada təәtbiq ediləәn
aləәtləәrəә söykəәnəәn) əәnəәnəәdəәn ayırır. ƏӘgəәr əәksəәr ölkəәləәrdəә məәhz qanunlara söykəәnəәn idarəәetməә
üstunluk təәşkil edirsəә, Azəәrbaycanda bu əәksinəәdir. Qanunlarla təәnzimləәnməәyəәn praktiki əәsaslı
əәnəәnəәnin səәviyyəәsi qanunverici bazaya əәsaslanan idarəәetməәdəәn deməәk olar ki, 2 dəәfəә artıqdır.
Beləә ki, Azəәrbaycanda qanunverici bazaya əәsaslanan göstəәrici 100 mümkün baldan 33-dürsəә,
praktikaya əәsaslanan göstəәrici 58-dir. Bu onunla izah edilir ki, indeks təәrtib ediləәn dövrdəә
Azəәrbaycan MHŞT üzvü olub vəә bu təәşəәbbüsləә bağlı əәsas fəәaliyyəәt qanunverici bazadan yox,
beynəәlxalq təәşəәbbüsün təәləәbləәrindəәn irəәli gəәlirdi.
Təәbii ki, digəәr amilləәri nəәzəәrəә almasaq, qanunverici bazaya söykəәnəәn idareəәtməә praktikaya
əәsaslanan idarəәetməәdəәn daha üstün sayılır. Qanunlara əәsaslanan idarəәetməә daha stabil,
uzunmüddəәtli vəә son anda proqnozlaşdırılan olur, praktika əәnəәnəәsi isəә, əәksinəә, tez-tez dəәyişiləә
bilir, adəәtəәn ciddi təәləәbkarlıqla vəә cavabdehlikləә muşayiəәt edilmir.
Təәbii Resursların İdarəәedilməәsi İndeksi bir qayda olaraq 2 ildəәn bir (istisnalar da olur) təәrtib
edilir. Nəәzəәrəә alsaq ki, sonuncu indeks 2017-ci ili əәhatəә edirdi, böyük ehtimalla növbəәti indeks
2019-cu il üçün hazırlanmalıdır.
Növbəәti indeksin qiyməәtləәndirməә fazasını əәhatəә edəәn 2017-2018-ci illəәrdəә həәm beynəәlxalq
səәviyyəәdəә, həәm dəә Azəәrbaycanda məәhz təәbii resursların idarəәedilməәsi iləә bağlı çoxlu önəәmli
hadisəәləәr baş verib. Beynəәlxalq aləәmdəә şəәffaflıqla bağlı təәləәbləәr səәrtləәşib, benefisiar sahiblik
məәsəәləәsi idarəәetməәdəә əәsas həәdəәf kimi müəәyyəәnləәşib. Bir sıra ölkəәləәr MHŞT-nin təәləәbi kimi bu
məәsəәləәyəә ciddi fikir verirləәr, qanunvericilikdəә dəәyişiklik edib, bu sahəәdəә münbit atmosfer
yaratmağa çalışırlar. Digəәrləәri isəә bu vəә ya digəәr səәbəәbdəәn bu sahəәdəә ləәng təәrpəәnib, gözləәməә
mövqeyindəә dururlar. Bu da indeksin hazırlanmasının növbəәti raundunda ölkəәləәrin mövqeyinəә
təәsirsiz ötüşməәyəәcəәk.
Başqa təәrəәfdəәn Azəәrbaycan bu dövr əәrzindəә artıq MHŞT-ni təәrk edib (2017, aprel), özünün
əәlahiddəә hesabatlılığını həәyata keçirir. Nəәzəәrəә alsaq ki, MHŞT adı çəәkiləәn indeksdəә təәsirli yükəә
malikdir, bu yeniliyin ölkəәnin mövqeyinəә böyük təәsiri olacaq. Digəәr təәrəәfdəәn, 2018-ci ildəә
hökuməәtin fiskal qaydaların qəәbulu, illəәrdir bu sahəәdəә olan boşluğu doldurdu, vəә bu baxımdan
heç şübhəәsiz fiskal qaydaların qəәbulu yeni indeksdəә ölkəәnin mövqeyinəә müsbəәt təәsir göstəәrəәcəәk.
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Hazırda Təәbii Resursların İdarəәedilməәsi İnstitutu (NRGİ) növbəәti indeksin hazırlanması üçün
müvafiq işləәri görür vəә böyük ehtimalla yaxın dövrdəә 2019-cu il üçün indeksin işləәnməәsinəә
başlayacaq. Bu məәrhəәləәnin Azəәrbaycan üçün çox həәssas dövr olduğunu nəәzəәrəә alıb öncəәki
(2017) indeksdəәn çıxan dəәrsləәri analiz edib, idarəәetməәdəә mümkün təәkmilləәşməә işinin aparılması
hazırkı təәdqiqatın əәsas predmetidir.
Beləәlikləә bu səәnəәddəә biz Azəәrbaycanın Təәbii Resursların İdarəәedilməәsi İndeksinin 2017-ci il
göstəәriciləәrini diqqəәtləә araşdırıb, xüsusiləә bu sahəәdəә mövcud zəәif halqaları tapıb onların aradan
qaldırılması istiqaməәtindəә müvafiq hökuməәt vəә qeyri hökuməәt steykholderləәri iləә aktiv müzakirəә
aparmaq, təәdqiqatdan çıxan nəәticəә vəә tövsiyəәləәri müzakirəә predmetinəә çevirməәk, hökuməәti
mümkün olan təәkmilləәşməәyəә dəәvəәt etməәk vəә növbəәti indeksdəә Azəәrbaycanın mövqeyinin
yaxşılaşmasına nail olmağı qarşımıza məәqsəәd qoymuşuq.
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, indeksin 3 komponentindəәn əәn zəәifi, gəәlirləәrin idarəәedilməәsi
olması görünür. Beləә ki, ümumilikdəә 100 mümkün baldan 47 bal alan Azəәrbaycan əәgəәr dəәyəәrin
həәyata keçirilməәsi komponenti üzrəә 49 bal vəә eyniləә əәlverişli mühitləә bağlı 49 bal almışsa,
gəәlirləәrin idarəәedilməәsi komponenti üzrəә bu göstəәrici cəәmi 43–dür.
Amma həәr komponentin daxilindəә dəә zəәif altbəәndləәr mövcuddur vəә biz onları ayri-ayrılıqda
araşdırmağa çalışacağıq.

Lisenziya vəә icazəәləәrin verilməәsi
Dəәyəәrin həәyata keçirilməәsi komponenti üzrəә aşağıdakı altbəәndləәr zəәif nəәticəә iləә qiyməәtləәndirilib:
Lisenziya vəә icazəәləәrin verilməәsi altbəәndi üzrəә Azəәrbaycan 2017-ci ilin qiyməәtləәndirməәsinəә
görəә 100 mümkün baldan cəәmi 28 bal yığmışdı. Buna səәbəәb kimi ölkəәnin şəәffaf tender
proseduruna üstünlük verməәyib birbaşa danışıqlar yolu iləә investorları cəәlb etməәyi göstəәrilir.
Digəәr zəәif bəәnd kimi Lisenziya öncəәsi raund qaydalar - 0 bal, Lisenziya sonrası raund qaydalar
altbəәndidir ki, ölkəәnin göstəәricisi 25 bal iləә qiyməәtləәndirilib. Bu barəәdəә QHT-ləәrin vəә müstəәqil
ekspertləәrin dəәfəәləәrləә iradları olub. Daha əәtraflı “Azəәrbaycan Respublikasının Hasilat
Səәnayesindəә Şəәffaflıq üzrəә 2016-cı il hesabatına Vəәtəәndaş Cəәmiyyəәti nümayəәndəәləәrinin
Rəәyi”ndəә bu iradlarla tanış olmaq olar1.
Bu hissəәdəә digəәr zəәif yer kontraktların açıqlanması bölümüdür ki, Azəәrbaycan bu
qiyməәtləәndirməәdəә 0 bal alıb.
Maraqlıdır ki, uzun illəәr Azəәrbaycan beynəәlxalq aləәmdəә neft vəә qaz kontraktları ictimaiyyəәt
üçün açıq ölkəә kimi tanınırdı. Bu ondan irəәli gəәlirdi ki, 1995-ci ildəәn başlayaraq imzalanan silsiləә
Hasilatın Pay Bölgüsü konktraktları Milli Məәclisdəә (parlament) ratifikasiya olunub qanun
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http://www.oilfund.az/uploads/Final_EIT_ReportPublish.pdf səәh. 236
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statusunu aldığı üçün müəәyyəәn məәnada əәlçatan sayılırdı. Paralel olaraq BP şirkəәti öz vebsaytında əәsas kontraktları yerləәşdirirdi. Eyni zamanda məәhz vəәtəәndaş cəәmiyyəәtinin səәyi
nəәticəәsindəә həәləә Azəәrbaycan MHŞT üzvü olan dövrdəә bu təәşəәbbüsün rəәsmi saytında xeyli sayda
kontraktlar yerləәşdirilirdi. Bütün bunları əәsas tutaraq, baxmayaraq ki, bütün HPB kontraktları
(indiyəә qəәdəәr ümumilikdəә 35-dəәn çox HPB sazişi imzalanıb) açıq deyildi, əәsas kontraktların həәləә
o dövrdəә əәlçatan olmasına görəә Azəәrbaycanın adı yaxşı təәcrübəәyəә malik ölkəәləәr sırasında qeyd
edilirdi.
Amma İndeksi hazırlayan Təәbii Resursların İdarəәetməәsi İnstitutunun kontraktların açıqlığı iləә
bağlı kifayəәt qəәdəәr konkret vəә səәrt metodoloji yanaşması var. Beləә ki, indeks təәrtibatçıları haqlı
olaraq qeyd edirləәr ki, Azəәrbaycanda tarixəәn beləә bir əәnəәnəәnin olması özü-özlüyündəә yaxşı hal
sayılsa da, bu müsbəәt cavab üçün kifayəәt etmir. Çünki, hökuməәt heç bir qanunverici aktda
üzəәrinəә beləә öhdəәlik götürməәyib vəә günləәrin birindəә bu təәcrübəәdəәn imtina da edəә biləәr. Vəә
doğrudan da artıq sonra imzalanmış kontraktlar əәvvəәkli kimi azad şəәkildəә paylanmır, onlara çıxış
yoxdur. Misal kimi, 2017-ci ildəә AÇG kontraktının yenidəәn bağlanmasını göstəәrməәk olar ki,
QHT–ləәrin bununla bağlı bütün səәyləәrinəә baxmayaraq, yeni kontrakt həәləә dəә ictimaiyyəәt üçün
qapalıdır.
Beləәlikləә, proqressiv əәnəәnəәni davam etdirib, onu yeni məәrhəәləәdəә təәləәb kimi inkişaf etdirməәk
əәvəәzinəә, kontraktların qapalılığı yanaşması üstün gəәldi, vəә digəәr ölkəәləәrin bu istiqaməәtdəә uğurları
fonunda Azəәrbaycan açıq-aydın geriləәməә nümayiş etdirir.

Dövləәt şirkəәtləәri
Bütövlükdəә dəәyəәrəәrin həәyata keçirilməәsi komponenti üzrəә çox yaxşı mövqe Dövləәt Neft
Şirkəәti, SOCAR nümayiş etdirib. Milli Neft şirkəәti regionda kifayəәt qəәdəәr yüksəәk nəәticəә iləә (100
mümkün baldan 70) yalnız Ukraynanın Naftoqaz şirkəәtindəәn geridəә qalır.
Həәm MHŞT hesabatında, həәm dəә SOCAR-ın öz hesabatlarında kifayəәt qəәdəәr əәtraflı məәlumat
verilir, həәtta xam neftin satışı iləә bağlı məәlumatların MHŞT-nin son hesabatlarında dəәrc edilməәsi
SOCAR-ın mövqeyini xeyli dəәrəәcəәdəә gücləәndirib.

Gəәlirləәrin idarəә edilməәsi
Gözləәntiləәrin əәksinəә olaraq indeksin 2-ci, Gəәlirləәrin idarəәedilməәsi komponentindəә
Azəәrbaycanın aşağı nəәticəә göstəәrməәsi ciddi şəәkildəә düşünməәyəә vadar edir. Bu istiqaməәtəә məәsul
əәsasəәn Azəәrbaycan Dövləәt Neft Fondu şəәffaflıq təәşəәbbüsləәrinin avanqardında duran qurum kimi
qiyməәtləәndirilir. İndeks isəә bunu təәsdiqləәmir.
Qeyd etməәk lazımdır ki, gəәlirləәrin idarəәedilməәsi komponenti geniş spektrəә malik sahəәləәri əәhatəә
edir, yalnız Neft Fondunun öz fəәaliyyəәtinəә kökləәnmir. Bu istiqaməәtdəә büdcəә prosesinin özü dəә
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müəәyyəәn məәnada həәdəәf obyektidir. Məәsəәləәn büdcəә prosesi altkomponentindəә onlayn məәlumat
bazasıının olmaması bu qiyməәtləәndirməәdəә ölkəәnin balını 0 iləә qiyməәtləәndirib. Düzdür bu sırada
Azəәrbaycanla birgəә çoxsaylı digəәr ölkəәləәr dəә qəәrarlaşıb, amma yaxşı təәcrübəәyəә malik Argentina,
Braziliya, Çin, Hindistan vəә Meksika kimi ölkəәləәr bu sisteməә malik olanlar sırasındadır vəә əәn
yüksəәk bal alıblar. Bu baxımdan hasilat səәnayesi şəәffaflığı komissiyasının gündəәliyindəә olan
MHŞT məәlumat portalının yaradılması kimi vacib təәşəәbbüs reallaşarsa, indeksdəә ölkəәnin
mövqeyinin dəә yüksəәlməәsinəә yaxşı töhvəә olardı.
Digəәr vacib göstəәrici kimi fiskal qaydaların mövcudluğu qiyməәtləәndirilir. Düzdür Azəәrbaycan
bu sırada əәn pis mövqedəә deyildi (40 bal), amma indeks təәləәb kimi məәhz rəәqəәmləәrəә əәsaslanan
(numerical) qayda istəәdiyindəәn həәləә 2004-cü ildəәn qüvvəәdəә olan Neft-Qaz Gəәlirləәrinin Uzun
Müddəәtli Strategiyası tam kifayəәt etmirdi.
Amma yaxşı xəәbəәr odur ki, 2018-ci ildəә çoxdan gözləәniləәn Fiskal Qaydaların qəәbul edilməәsi bu
istiqaməәtdəә irəәliləәyişəә yaxşı töhvəә olacaq.

Dövləәt borcunun səәviyyəәsi
Dövləәt borcu iləә bağlı indeksdəә 2 sual əәksini tapıb. Sualın biri hökuməәtin borc səәviyyəәsini
ictimaiyyəәtəә açıqlaması, digəәri isəә borcun milli vəә xarici valyutalarda ayrı-ayrılıqda əәksini
tapması iləә bağlıdır. İndeks hazırlanan dövrdəә bu məәlumatın mütəәmadi olaraq açıq resurslarda
olmaması məәnfi qiyməәtləәndirməәyəә gəәtirib çıxarıb.
Burada Azəәrbaycan əәn zəәif mövqe iləә Bəәhreyn, Konqo, İran, Birləәşmiş ƏӘrəәb ƏӘmirlikləәri vəә
Türkməәnistan kimi qapalı ölkəәləәrləә bir sırada qəәrarlaşıb. Prinsip etibarı iləә Azəәrbaycan hazırda
mütəәmadi olaraq dövləәt borcunu açıqlayır vəә bu yaxınlarda qəәbul edilmiş Dövləәt Borcu
Strategiyası bu sahəәdəә hökuməәtin kifayəәt qəәdəәr şəәffaf vəә ardıcıl siyasəәt apardığını göstəәrir. Qeyd
etdiyimiz kimi, indeks hazırlanan dövrdəә dövləәt borcu haqqında məәlumatın kifayəәt qəәdəәr
məәhdud olması vəә hökuməәt onu vaxtaşırı dəәrc etməәməәsi o zaman hazırlanan indeksdəә məәnfi
qiyməәt alıb. Böyük əәminlikləә deməәk olar ki, son illəәrin borc artımı iləә narahatçılığı fonunda
hökuməәtin bu sahəәyəә ayırdığı xüsusi diqqəәt həәm dövləәt borcunun səәviyyəәsini nəәzarəәtdəә
saxlamağa, həәm dəә növbəәti indeksdəә yaxşılaşmasına rəәvac verəәcəәk. Buna pozitiv təәsır edəәcəәk
digəәr amil hökuməәtin 2018-ci ildəә təәsdiq etdiyi “Azəәrbaycan Respublikasında dövləәt borcunun
idarəә edilməәsinəә dair orta vəә uzun müddəәt üçün Strategiya”- nın qəәbul etməәsini dəә göstəәrməәk
olar.

Azəәrbaycan Dövləәt Neft Fondu
Suveren Rifah Fondları olan ökəәləәr depozit vəә çıxarış (withdrawal) qaydalarının olması sözü
gedəәn indeks üçün böyük önəәm daşıyır. Məәhz yaxşı işləәnmiş beləә qaydaların mövcudluğu
6

tükəәnəәn neft-qaz vəә ya məәdəәn səәnayesi məәhsullarının satışından əәldəә ediləәn gəәlirləәrin
məәhdudiyyəәtsiz xəәrcləәnməәsinin qarşısında müəәyyəәn səәdd qoyur. Bu qaydalar isəә Azəәrbaycanda
mövcud deyildi. Nəәticəәdəә son illəәr Neft Fondundan dövləәt büdcəәsinəә transferləәr həәddindəәn artıq
böyük idi ki, bu da bir təәrəәfdəәn vergi yığma prosesindəә motivasiyanı zəәifləәdir, digəәr təәrəәfdəәn
böyük neft gəәlirləәrinin əәksəәr hissəәsinin xəәrcləәnib tükəәnməәsinəә gəәtirib çıxarırdı.
Hasilat ölkəәləәrinin böyük əәksəәriyyəәti bu vəә ya digəәr şəәkildəә bu tip qaydalara malikdir vəә bu
baxımdan məәhz çıxarış qaydasının mövcudluğu, onun səәrt təәləәbkarlığı, gəәlirləәrinin əәsas
hissəәsinin gəәləәcəәk nəәsilləәr üçün saxlanmasına şəәrait yaradır. Bu qaydalar güclü vəә ya zəәif ola
biləәr. Həәtta əәn zəәif qaydalar beləә indeksdəә müəәyyəәn qiyməәt alır. Amma qaydaların heç olmaması
indeksdəә 0 balla qiyməәtləәndirilir ki, bu da ölkəә üçün arzu olunan deyil.
Fiskal qaydaların özü-özlüyündəә mövcudluğu qiyməәtləәndirməә baxımından vacib sayılır.
Bununla yanaşı bu qaydalara əәməәl edilməәsi vəә sübut kimi kəәnar monitorinqin aparılması da
indeksdəә ayrıca bir təәləәbdir. Məәsəәləәn, İndeksin 2.1. 2 b) yarımbəәndindəә sual beləә səәsləәnir. Fiskal
qaydalar, onların mütəәmadi olaraq kəәnar qiymtəәləәndirici təәrəәfindəәn hökuməәtin bu qaydalara əәməәl
etməәsi həәr hansı bir qanununverici aktla təәnzimləәnirmi? Bu suala 2017-ci il indeksindəә
qiyməәtləәndirməәdəә Azəәrbaycan 0 bal almıışdı. 100 bal alan ölkəәləәr sırasında ABŞ, Böyük
Britaniya kimi təәkmil institusional bazaya malik ölkəәləәrləә yanaşı Braziliya, Konqo, Nigeriya vəә
Qabon da var. Növbəәti indeksdəә Azəәrbaycanın bu istiqaməәtdəә mövqeyinin gücləәndirilməәsindəә
qaydalara əәməәl edilməәsi dəә vacib amildir vəә praktikada buna əәməәl edilməәsi mühüm sayılır.
Fondun fəәaliyyəәtinin pozitiv təәrəәfi kimi onun mükəәmməәl depozit qaydalarına malik olması,
habeləә mütəәmadi hesabatlılığı göstəәrilir.
Digəәr pozitiv nümunəә kimi Fondun aktivləәri idarəә etməәyi iləә bağlıdır. Qeyd edilir ki, Neft
Fondu portfelinin xarici bazarda idarəәetməәyi iləә bağlı hesabatlılığı tam vəә mütəәmadidir.
Həәmçinin Fond bu yatırımlardan əәldəә ediləәn gəәlirləәri tam şəәffaf şəәkildəә açıqlayır.
Bununla yanaşı Neft Fondunun zəәif mövqeyi kimi, onun daxili investisiya bazarındakı
fəәaliyyəәti göstəәrilir. Beləә ki, 2.3.3a) bəәndindəәki suala Qanunvercilik Neft Fondunun ölkəә
iqtisadiyyatına investisiya qoymağına qadağa qoyurmu sualına yaxşı nəәticəә beləә qadağanın
mövcudluğu göstəәrilir vəә beləә qadağaların Kolumbiyada, Norveçdəә, İranda, Timor-Lest-dəә
olması 100 balla mükafatlandırılır. Qazaxıstan vəә Trinidad-Tobaqo-da bu növ qadağanın
qanunvericlik səәviyyəәsindəә yox, siyasi qəәrar səәviyyəәsindəә olması onları 50 bala layiq görür.
Azəәrbaycan isəә bu sırada heç bir halda qadağaya malik olmayan ölkəәləәr arasında (ƏӘlcəәzair,
Anqola, Rusiya, Venesuela vəә digəәrləәri iləә bir qrupda) 0 balla qiyməәtləәndirilir.
Hesabatlılıqla bağlı Neft Fondunun nisbəәtəәn zəәif yeri kimi, onun illik maliyyəә hesabatlarını
açıqlaması üçün təәləәbin qanunverici akt kimi yox, qaydalar (policy) səәviyyəәsindəә
müəәyyəәnləәşməәsidir vəә məәhz bu səәbəәbdəәn adı çəәkiləәn bəәnddəә Azəәrbaycan 100 mümkün baldan
yalnız 50 bal ala bilib.
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Eyniləә həәmin nümuməәni Fondun maliyyəә hesabatının kəәnar audit keçməәk təәləәbinəә dəә aid etməәk
olar.
Oxşar təәləәb qanunverici orqanının Fondun maliyyəә hesabatını yoxlaması təәləәbidir ki, burada da
beləә təәləәbin olmaması səәbəәbindəәn Azəәrbaycan 0 balla qiyməәtləәndirilib.

Dövləәt Büdcəәsi
Gəәlirləәrin idarəәedilməәsi komponenti yalnız Neft Fondunun fəәaliyyəәtini əәhatəә etmir, həәm dəә
dövləәt büdcəәsinin bu istiqaməәtləә bağlı fəәaliyyəәtini əәks etdirir. Məәsəәləәn, 2.1.4a) sualında
hökuməәt neft-qaz gəәlirləәrinin əәldəә edilməәsi iləә bağlı gözləәntiləәrini ictimaiyyəәtəә açıqlayırmı
sualı əәslindəә büdcəә səәnəәdinəә aiddir. Büdcəә paketi makroiqtisadi proqnozlar bölümündəә
ölkəәnin əәsas resursu olan neft-qaz gəәlirləәrindəәn əәldəә edəәcəәyi plan vəә proqnozlarını mütəәmadi
olaraq açıqlamalı vəә xüsusəәn adı çəәkiləәn büdcəә paketindəә buna əәsas yer verməәlidir. İndeksdəә
bu suala cavabı 100 ballla qiyməәtləәndiriləәn ölkəәləәr sırasında deməәk olar ki, bütün təәbii
resursla zəәngin ölkəәləәr var. Azəәrbaycanla yanaşı digəәr məәlumat yaymayan ölkəәləәr isəә
Özbəәkistan, Türkməәnistan, Birləәşmiş ƏӘrəәb ƏӘmirlikləәri, Tanzaniya vəә bir neçəә digəәr ölkəәdir.
Dövləәt Büdcəәsinin araşdırılan indeksləә digəәr əәlaqəәsi Neft Fondunun xəәrcləәməәləәrinin büdcəә
prosesi prosedurlarından keçib-keçməәməәyi iləә bağlıdır. Bu suala cavabda Azəәrbaycan 0 balla,
- Xeyr, Fondun xəәrcləәməәləәrinin normal büdcəә prosesindəәn keçməәdiyi kimi qiyməәtləәndirilir
vəә bu sırada ƏӘlcəәzair, Anqola, Səәudiyyəә ƏӘrəәbistanı, Meksika kimi ölkəәləәrləә bir sırada durur.

ƏӘlverişli mühit komponenti üzrəә qiyməәtləәndirməә
Bu komponent üzrəә qiyməәtləәndirməәnin özəәlliyi odur ki, indeks təәrtibçiləәri məәnbəә kimi
tanınmış kəәnar göstəәriciləәrdəәn istifadəә edibləәr. Daha çox demokratiya, azadlıqlar vəә insan haqları
iləә bağlı olduğundan bu istiqaməәtdəә ölkəәləәrin mövqeyi digəәr müvafiq indeksləәrdəәki göstəәriciləәr
üzəәrindəә qurulub.
Ümumilikdəә əәlverişli mühit komponenti 6 Dünya İdarəәetməә İndeksi (World Governance Index)
indikatorları vəә Açıq Məәlumat (Open Data) məәlumat bazası indeksi üzəәrindəә ölkəә göstəәriciləәrinəә
əәsaslanır.
ƏӘlverişli mühit komponenti aşağıdakılardan ibarəәtdir
-

Səәsverməә vəә hesabatlılıq (voice and accountability)

-

Hökuməәtin effektivliyi

(government effectiveness)

-

Təәnzimləәməә keyfiyyəәti

(regulatory quality)

-

Qanunun aliliyi

(rule of law)
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-

Korrupsiyaya nəәzarəәt

-

Siyasi stabillik vəә zor təәtbiq edilməәməә (political stability and absence of violence)

-

Açıq məәlumat bazası

-

Açıq məәlumat barometri (open data barometr)

-

Açıq məәlumat indeksi

(control of corruption)

(open data inventory)

(open data index)

Bu komponentdəә Azəәrbaycanın əәn zəәif mövqeyi səәsverməә vəә hesabatlılıq (voice and
accountability) altbəәndidir ki, ölkəә 100 mümkün baldan cəәmi 15 balla qiyməәtləәndirilib.
Digəәr zəәif məәqam korrupsiyaya nəәzarəәt altbəәndidir. Burada Azəәrbaycanın balı 37-dir. Siyasi
stabillik vəә zor təәtbiq edilməәməә alt bəәndindəә bu göstəәrici 40-a bəәrabəәrdir.
Nisbəәtəәn yaxşı vəәziyyəәt məәlumat bazasının açıqlığıdır – 84 bal. Burada Azəәrbaycan Norveç,
Kanada. ABŞ, Rusiya, Böyük Britaniya kimi ölkəәləәrləә yanaşı əәn güclü qrupda yer alıb. Onu da
qeyd etməәk lazımdır ki, Azəәrbaycanın məәlumat açıqlığında yaxşı mövqeyin olmasına o zaman
ölkəәnin MHŞT üzvlüyü böyük rol oynamışdı.
Hökuməәtin effektivliyi altbəәndi 61 bal, onun təәnzimləәməә keyfiyyəәti isəә 66 balla qiyməәtləәndirilib.
Göründüyü kimi, ümuməәn bu komponentdəә, Azəәrbaycanın mövqeyi zəәifdir vəә bu gözləәniləәn
idi. İndeks təәrtibatçıları xüsusiləә vurğulayır ki, burada onların heç bir subyektiv yanaşması ola
bilməәz, əәsaslandıqları indeksləәr dünyada tanınmış vəә mötəәbəәr indeks göstəәriciləәridir.
Təәbii Resursların İdarəәedilməәsi İndeksinin sonuncu komponenti bir sıra dairəәləәrdəә sual
doğurur. Beləә ki, xüsusəәn demokratiya vəә insan haqları sahəәsindəә problem yaşayan hasilat
ölkəәləәrin hökuməәtləәri bu məәsəәləәləәrin təәbii resursların səәməәrəәli idarəәedilməәsinəә az aidiyyəәti
olmasını vurğulayır. Beləә yanaşma iləә klassik şəәffaflıq mandatının gündəәliyi genişləәnir vəә
bununla da əәsas məәsəәləә - resursların idarəәedilməәsi iləә bağlı məәlumatların açıqlığı arxa plana
keçir. Arqument kimi tez-tez səәsləәnəәn fikir odur ki, insan haqları, demokratiya vəә azadlıqlar
mövzusu bu sahəәyəә aidiyyəәti olan çoxsaylı digəәr qiyməәtləәndirməәləәrin mandatına daxildir. Bu
diskussiya, xüsusiləә MHŞT-nin 2016-cı il yeniləәnmiş Standartına Vəәtəәndaş Cəәmiyyəәti Protokolu
adlı səәnəәdin daxil olması iləә şiddəәtləәndi.
Yuxarıda qeyd ediləәn diskussiyanın Azəәrbaycana birbaşa aiddiyyəәti ondan ibarəәtdir ki, məәhz bu
komponentdəә mövcud olan problemləәrəә (vəәtəәndaş cəәmiyyəәtinin azad vəә məәhdudiyyəәtsiz
fəәaliyyəәti üçün şəәraitin olmaması) görəә Azəәrbaycanın həәmin beynəәlxalq təәşəәbbüsdəә statusu aşağı
salındı vəә buna cavab olaraq ölkəә hökuməәti 2017-ci ilin aprelindəә MHŞT-ni təәrk etməәk qəәrarını
verdi.
Qeyd etməәk lazımdır ki, MHŞT dəәhlizləәrindəә indi dəә vəәtəәndaş cəәmiyyəәtinin MHŞT-yəә birbaşa
aidiyyəәti olmayan azadlıqlar mövzusunun qabardılması qızğın müzakirəә predmeti olaraq
qalmaqdadır. Sirr deyil ki, regionun hazırda MHŞT üzvlüyündəә olan bir neçəә digəәr ölkəә dəә
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(Tacikistan, Qazaxıstan, nisbəәtəәn az Qırğızıstan) bu dilemma iləә qarşı-qarşıyadır. İnsan haqları
komponentinin həәm MHŞT-dəә həәm dəә araşdırdığımız indeksdəә müvafiq yer tutması iləә bağlı
ümuməәn 2 mövqe mövcuddur. ƏӘsasəәn beynəәlxalq qeyri-hökuməәt təәşkilatlarının dəәstəәkləәdiyi
mövqe ondan ibarəәtdir ki, resursların idarəә edilməәsindəә arzu edləәn şəәffaflıq azad mühit olmayan
şəәraitdəә hökuməәt təәrəәfindəәn manipulyasiya ediləәrəәk birtəәrəәfli şəәkildəә idarəә edilir. Müstəәqil
iradəәyəә, fikir azadlığına, vəә fəәaliyyəәt göstəәrməәyəә (əәsas göstəәrici kimi, QHT-ləәrin hökuməәtdəәn
asılı olmayan maliyəәləәşməәdəәn, söz xarici donorlara çıxışdan gedir) imkanı olmayan vəәtəәndaş
cəәmiyyəәti alternativ mövqeyəә malik ola bilməәz. Vəә bu halda resursların idarəәedilməәsi iləә bağlı
tam şəәffaf hesabatlılıq gözləәməәk sadəәlövhlük olardı. Eləә olan halda bu sahəәdəә hökuməәtin
hesabatlılığı vəә onun əәldəә etdiyi gəәlirləәrin şirkəәtləәrin ödəәməәləәri iləә tutuşdrması (MHŞT-nin ilk
mandatı) məәnasız bir işəә çevrilir. Həәtta bütün bu məәlumatların düzgün olmasını qəәbul etsəәk beləә,
MHŞT-dəә uğur rəәqəәmləәrin tutuşdurulmasından o təәrəәfəә keçmir. ƏӘsas həәdəәf kimi, hesabatlılığın
idarəәetməә iləә bağlı islahatlara zəәmin yaratması, bununla da hasilat səәnayesinin vəә bütövlükdəә
dövləәt idarəәetməәsinin təәkmilləәşməәsi baş vermir. Odur ki, bu məәntiqləә əәlverişli siyasi, sosial
mühitin mövcudluğu hesabatlılığın özü qəәdəәr önəәm daşıyan məәsəәləәdir.
Digəәr mövqenin daşıyıcıları (əәsasəәn demokratiya sahəәsindəә uğuru az olan MHŞT-ni təәtbiq edəәn
hökuməәtləәr) hesab edir ki, son illəәr insan haqlarına veriləәn bu qəәdəәr önəәm MHŞT-ni onu ilkin
gündəәliyindəәn vəә əәsas həәdəәfindəәn yayındırır. Hasilat səәnayesindəә şəәffaflığa vəә hesabatlılığa nail
olmaq üçün hesabatın özü keyfiyyəәtli olmalıdır vəә əәgəәr vəәtəәndaş cəәmiyyəәtinin özünün dəә iştirak
etdiyi bu prosesdəә konsensus səәsverməә əәsasında qəәbul edilmiş qəәrar qəәbul edilirsəә, bununla
kifayəәtləәnməәk olar.
Şəәffaf vəә hesabatlı idarəәetməә bu halda özünün daha dar məәnasında nəәzəәrdəәn keçirilir vəә hesab
edilir ki, bununla da təәdricəәn idarəәetməәdəә arzu ediləәn islahatlara getməәk mümkündür.
Son illəәrin təәcrübəәsi onu göstəәrir ki, bir sıra ölkəәləәrdəә MHŞT-nin nisbəәtəәn işləәk vəә beynəәlxalq
dairəәdəә etimad qazanmış bir təәşəәbbüs olduğunu görüb bir sıra məәhdud azad ölkəәləәrin vəәtəәndaş
cəәmiyyəәti üzvləәri təәşəәbbüsəә birbaşa aidiyyəәti olmayan siyasi problemləәri məәhz bu müstəәvidəә həәll
etməәk istəәyirləәr. Digəәr imkanların olmadığı, vəә ya həәdsiz dəәrəәcəәdəә az olduğu şəәraitdəә, onların bu
istəәyini başa düşməәk olar. Nəәticəәdəә MHŞT üçün dəәqiq səәrhəәdin olmadığı beləә bir şəәraitdəә
qarışıqlıq yaranır vəә fikir ayrılığına səәbəәb olur.
Beynəәlxalq səәviyyəәdəә bu məәsəәləә iləә bağlı diskussiyalar heç şübhəәsiz bəәzi qeyrimüəәyyəәnlikləәrin aydınlaşmasına köməәk edəә biləәr vəә gözləәniləәndir ki, yaxın dövrdəә bu
istiqaməәtdəә yeni təәşəәbbüsləәrin vəә qəәrarların şahidi olaq.
Amma hasilat səәnayesindəә həәqiqəәtəәn şəәffaflıq vəә hesabatlılığa, hesabatdan çıxan dəәrsləәr kimi,
islahatlar aparılmasına hazır olan hökuməәtləәr heç şübhəәsiz insan haqları vəә azadlıqlar məәsəәləәsinəә
olduqca həәssas yanaşmalı, hesabatlılığın özündəә olduğu kimi, bu sahəәləәrdəә dəә real uğura imza
atmalıdır. Yalnız bu halda hökuməәt həәqiqəәtəәn dəә təәbii resursların onun həәr bir vəәtəәndaşının rifahı
naminəә işləәnməәsini nümayiş etdirmiş olur.
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Beləәlikləә, göründüyü kimi, təәbii resursların idarəәedilməәsi üzrəә 2017-ci il qiyməәtləәndirməәsi
Azəәrbaycanın mövqeyinin əәsasəәn zəәif olduğunu ortalığa qoyur. Bir sıra digəәr, həәtta oxşar
mövqeyəә malik qonşu ölkəәləәrləә müqayisəәdəә geridəә qalmaq bu sahəәləәrdəә problemin olmasından
xəәbəәr verir.
Bununla yanaşı problemləәrin həәlli üçün çox real potensial imkanlar mövcudur. Bu istiqaməәtdəә
vaxt itirməәdəәn ehtiyac olan işləәr görülsəә, həәm növbəәti indeksdəә Azəәrbaycanın mövqeyi yüksəәləәr,
həәm dəә əәn əәsası, hasilat səәnayesinin idarəәetməәsindəә real yaxşılaşmanın şahidi olarıq.
Bütövlükdəә, indeksdəәn çıxan dəәrsləәrin öyrəәnilməәsi vəә onların üzəәrindəә növbəәti addımların
müəәyyəәnləәşdirilməәsi baxımından həәdəәf kimi aşağıdakı istiqaməәtləәr mövcuddur:

1. Hasilat səәnayesindəә yaxşı idarəәetməәnin bəәrqəәrar olması üçün şəәffaf vəә eyni zamanda
işləәk hüquqi rejimin yaradılması istiqaməәtindəә fəәaliyyəәt

Azəәrbaycan yerin təәkinin karbohidrogen resurslarını Hasilatın Pay Bölgüsü (HPB) sazişləәri
əәsasında reallaşdırır. 1994-cü ildəәn başlanğıcını götürəәn bu əәnəәnəә indiyəә qəәdəәr davam
etməәkdəәdir. Təәxminəәn 35-dəәn çox (dəәqiq məәlumat heç bir rəәsmi məәnbəәdəә əәksini tapmır)
imzalanmış HPB sazişləәri müstəәsnasız olaraq xarici investorla həәyata keçiriləәn yeganəә saziş
növü kimi qalmaqdadır. Yalnız son zamanlarda servis sazışləәrinin dəә təәtbiqi bu sahəәyəә müəәyyəәn
rəәngarəәnglik gəәtirdi.
HPB sazişləәrinin resurs ölkəәləәrinin marağını qorumaq baxımından ümuməәn əәn yaxşı vasitəә
olmadığı haqda çox müzakirəәləәr mövcuddur vəә bu baxımdan Azəәrbaycn nümunəәsi dəә istisna
deyil. Baxmayaraq ki, 1994-cü ildəә imzalanmış əәsrin kontraktı adlanan “Azəәri-Çıraq Günəәşli”
HPB sazişi son 15 ildəә ölkəәyəә 130 milyard ABŞ dollardan çox gəәlir gəәtirib.
Bu tip kontraktlar vasitəәsiləә ölkəәyəә cəәlb ediləәn xarici səәrmayəәçiləәr əәksəәr halda ikitəәrəәfli
danışıqlar vasitəәsiləә reallaşır, partnyor şirkəәt vəә ya şirkəәtləәr müəәyyəәnləәşdirir. Bu halda bütün
saziş öncəәsi məәlumatlar bağlı qapılar arasında qalır. ƏӘn yaxşı şəәrtləәrləә investor cəәlb edilməә
prinsipinəә əәməәl edilib edilməәməәsi heç bir qanuna söykəәnmir (həәrçəәnd ki, “Yerin təәki haqqında”
Azəәrbaycan Respublikası Qanunu (13 fevral 1998-ci il, № 439-IQ) qanunun “Yer təәkinin
istifadəәyəә verilməәsi” adlı 13-cü maddəәsindəә təәsbit olunub ki, “Yerin təәki istifadəәyəә müsabiqəә,
həәrrac vəә birbaşa danışıqlar əәsasında verilir. Yerin təәkinin istifadəәyəә birbaşa danışıqlar yolu iləә
verilməәsi istisna hallarda müvafiq icra hakimiyyəәti orqanının qəәrarı əәsasında həәyata keçirilir”
müddəәası əәksini tapıb.
Bu sahəәdəә ciddi islahatlara ehtiyac var, ötəәn əәsrin sonunda mövcud olan şəәrait artıq tam
fəәrqlidir vəә yaranmış yeni imkanlara rəәğməәn yeni hüquqi rejim yaradılmalıdır. ƏӘgəәr son 25 ildəә
dünyada vəә ölkəәdəә baş verəәn fundamental dəәyişiklik hüquqi vəә fiskal rejimin dəәyişkəәnliyinəә
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gəәtirmirsəә, bu artıq sual doğurur. Amma dəәyişiklik var. O da ondan ibarəәtdir ki, ötəәn əәsrdəә daha
əәlçatan olan HPB sazişləәri indi artıq tam bağlı qapılar arasında bağlanır vəә bu tendensiyanın özü
islahatların aparılmasını labüd edir.

2. Dövləәt Neft Şirkəәtinin fəәaliyyəәti iləә bağlı
İndeksin əәsas yükü ölkəәnin milli neft şirkəәtinin üzəәrinəә düşür. Düzdür, qeyd edildiyi kimi,
2017-cil il indeksindəә SOCAR ümuməәn yaxşı nəәticəә nümayiş etdirdi, amma növbəәti indeksdəә bu
mövqeyi qorumaq milli şirkəәt üçün çəәtin olacaq. Nəәzəәrəә alaq ki, artıq beynəәlxalq MHŞT
təәşəәbbüsü çəәrçivəәsindəә hesabatlılıq mövcud deyil, SOCAR bunu müəәyyəәn məәnada
kompensasiya etməәk üçün özünün əәlahiddəә maliyyəә vəә inkişaf hesabatlılığını təәkmilləәşdirməәli,
Hasilat Səәnayesindəә Şəәffaflıq hesabatı çəәrçivəәsindəә hesabtlılığını isəә xeyli gücləәndirməәlidir. Bu
gün adı çəәkiləәn hesabatın eləә əәn zəәif yeri dəә SOCAR-ın öz hesabatlılığıdır.
Bu, şirkəәtin dövləәt qurumları iləә tranzaksiyaları, habeləә sosial, kvazi-fiskal əәməәliyyatları
haqqında məәlumatın tam vəә müfəәssəәl olmaması vəә digəәr istiqaməәtləәrdir.
Təәbii ki, yuxarıda qeyd etditimiz hüquqi vəә fiskal rejimin insitusional əәsaslarla
təәnzimləәnməәməәsi, qanunlara önəәm verilməәməәsi səәbəәbindəәn SOCAR deməәk olar ki, dövləәt
adından əәksəәr öhdəәlikləәri özü daşıyır vəә bu da onun kommersiya öhdəәlikləәrini arxa plana çəәkir.
Energetika Nazirliyi kimi önəәmli dövləәt qurumunun bu öhdəәlikləәrin bir hissəәsini öz üzəәrinəә
götürməәyi şirkəәtin dəә fəәaliyyəәtinəә müəәyyəәn inkişaf əәhəәmiyyəәtli yeni elementləәr gəәtirəәrdi.

3. Gəәlirləәrin idarəәedilməәsi iləә bağlı mümkün fəәaliyyəәt
Böyük əәminlikəә deməәk olar ki, növbəәti indeksdəә məәhz bu komponentdəә Azəәrbaycanın mövqeyi
yaxşılaşmalıdır. Bu ilk növbəәdəә fiskal qaydaların qəәbulu iləә bağlıdır. Gecikmiş dəә olsa, bu
qaydaların qəәbulu bu sahəәdəәki qiyməәtləәndirməәyəә müsbəәt təәsir göstəәrəәcəәk. Amma bütövlükdəә
gəәlirləәrin idarəәedilməәsi iləә bağlı fəәaliyyəәt, qeyd edildiyi kimi, çoxşaxəәlidir. Bu işdəә Maliyyəә
Nazirliyi dəә öz töhvəәsini verməәli, habeləә fiskal sistem daha çevik vəә effektiv olmalıdır.
Məәlumatlar isəә daha şəәffaf olmalıdır.
Neft Fondu diqqəәtininin bir hissəәsinin daxili iqtisadiyyatdakı fəәaliyyəәtindəә şəәffaflığının
artmasına yönəәltməәyinəә böyük ehtiyac var. Fond prosedur qaydalarının daha çox qanunlara,
qanunverici aktlara əәsaslanmasına nail olmalıdır. Fondun xarici səәrmayəә siyasəәti nəә qəәdəәr yüksəәk
qiyməәtləәndirilirsəә, ölkəә daxilindəә fəәaliyyəәti dəә ona rəәğməәn hesabatlı, vəә proqnozlaşdırılan
(predictable) olmalıdır.
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4. MHŞT perspektivləәri
Yeni şəәrait indeks təәrtibatçılarını növbəәti raundda Azəәrbaycanla bağlı xeyli düşündürəәcəәk vəә
eləә deməәk mümkünsəә, çəәtinliyəә salacaq. Azəәrbaycan, artıq qeyd edildiyi kimi, beynəәlxalq
MHŞT–nin üzvü deyil vəә deməәk olar ki, indeks tarixindəә ilk dəәfəәdir ki, ölkəәnin hasilat səәnayesi
hesabatlılğı beynəәlxalq təәşəәbbüs çəәrçivəәsindəә deyil, ölkəә təәşəәbbüsü çəәrçivəәsindəә həәyata keçirilir.
Bu kontekstdəә Azəәrbaycan artıq 1 hesabat hazırlayıb ictimaiyyəәtəә, o cümləәdəәn beynəәlxalq
ictimaiyyəәtəә təәqdim edib, 2-ci hesabatını 2018-ci ilin sonuna hazırlamaq niyyəәtindəәdir. Prinsip
etibarı iləә hesabatın məәzmunu vəә metodoloji yanaşma öncəәki MHŞT hesabatından deməәk olar ki,
heç nəә iləә fəәrqləәnmir, vəә həәtta onu müəәyyəәn məәnada təәkrarlayır. Amma qeyd ediləәn hesabatın
satusu MHŞT hesabatı kimi dəәyəәrləәndiriləәcəәkmi, bunu deməәk çəәtindir.
Həәr bir halda Azəәrbaycan hesabatlılğı davam etdirməәli, vəә yaxın gəәləәcəәkdəә MHŞT-yəә yenidəәn
qayıtmağı qarşısına məәqsəәd kimi qoymağı yaxşı hal olardı. Bunun üçün isəә daha təәkmil
hesabatlılığa, vəә eyni zamanda əәlverişli mühitləә bağlı əәngəәllikləәrin təәdricəәn aradan qaldırılmasna
nail olunmalıdır.

5. ƏӘlverişli mühit istiqaməәtindəә işləәr
Bu sahəәdəә problemləәr bəәllidir. Onların həәlli istiqaməәtindəә işləәr aparılmalıdır. Azəәrbaycanın
hasilat səәnayesi bu gün, tarixdəә heç olmayan qəәdəәr dünya, xüsusiləә Avropa məәkanına bağlıdır vəә
bu bağlılıq bir sıra geosiyasi vəә digəәr səәbəәbləәrdəәn artan xəәtləә davam edəәcəәk. Beləә şəәraitdəә qəәrbləә
“bir səәhifəәdəә” olmaq vəә eyni dəәyəәrləәri bölüşməәk ölkəәnin strateji maraqları baxımından tale
yüklü məәsəәləәyəә çevrilir. Məәhz bu baxımdan ehtiyac duyulan islahatlar daha geniş səәpgidəә
qiyməәtləәndirilməәlidir vəә bu gün dünyada baş verəәn yeni çağırışlar kontekstindəә onlar bir daha
qiyməәtləәndirlməәli vəә prioritetləәşdirlməәlidir.

Nəәticəә
Təәbii Resursların İdarəәedilməәsi İndeksi Azəәrbaycanda bu sahəәdəә mövcud olan reallıqları
ümuməәn özündəә düzgün əәks etdirir. İndeksdəәn göründüyü kimi, Azəәrbaycan hasilat səәnayesi
sahəәsindəә həәqiqəәtəәn dəә zəәif qanuverici bazaya malikdir, onun institusional sistemi dünyada
bəәrqəәrar olan daha qabaqcıl təәcrübəәdəәn geri qalır.
İndeksdəәn çıxan dəәrsləәr kimi, əәsas həәdəәf təәbii resursların idrəәedilməәsi vəә investorun cəәlbi üçün
vacib olan hüquqi vəә fiskal rejimin arzu olunan səәviyyəәdəә olmamasıdır. Ölkəә üçün əәnəәnəәvi
sayılan hasilatın pay bölgüsü (HPB) sazişləәrinin hasilat səәnayesindəә alternativsiz hökmranlığı
sual doğurur. Bu sazişləәr artıq nəә dünyada, nəә regionda, nəә dəә təәdricəәn Azəәrbaycanda hasilat
ölkəәləәrinəә əәvvəәlki qəәdəәr dividend gəәtirməәdiyindəәn onun daha şəәffaf, daha etibarlı, vəә əәn əәsası
açıq tender prinsipinəә əәsaslanan hüquqi mühitləә dəәyişməәyinin vaxtı yetişib.
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HPB sazişləәrinin təәdricəәn digəәr, məәsəәləәn vergi rejiminəә dəәyişdirilməәsinin əәsas təәşəәbbüskarı
məәhz hökuməәt olmalıdır, beləә ki, xarici şirkəәtləәr üçün bu sazişləәri imzalamaq, adı çəәkiləәn
sazışləәr çəәrçivəәsindəә karbohidrogen layihəәləәrini işləәməәk vəә məәnfəәəәt əәldəә etməәk adəәtəәn daha
səәrfəәli sayılır.
Hökuməәt xüsusi olaraq fikir verməәlidir ki, nəә qəәdəәr HPB sazişləәri qapalı olacaq, danışıqlar
prosesi bağlı qapı arxasında qalacaq, xarici şirkəәtləәr bir o qəәdəәr bundan istifadəә edib daha uyğun
şəәrtləәrləә ölkəә resurslarını istismar edəәcəәkləәr. Hökuməәtin isəә o səәviyyəәdəә adekvat ekspertiza
potensialı olmadığından, uduzan təәrəәf o olacaq.
Odur ki, yaranmış vəәziyyəәtin Azəәrbaycan üçün yeganəә müsbəәt dəәyişkiliyi şəәffaflığın
artırılmasından, daha şəәffaf hüquqi rejimin yaradılmasından keçir.
Azəәrbaycan Dövləәt Neft Şirkəәri- SOCAR yaxın vəә orta müddəәtdəә həәm ölkəә ictimaiyyəәtinin,
həәm dəә beynəәlxalq ictimaiyyəәtin diqqəәt məәrkəәzindəә olacaq. Regionda vəә dünyada özünün iri
həәcmli investisiya layihəәləәri iləә SOCAR həәm dəә üzəәrinəә böyük öhdəәlikləәr götürür. Bu
öhdəәlikləәrin uğurla yerinəә yetirilməәsi heç şübhəәsiz şirkəәtin fəәaliyyəәtinin tam şəәffaflığından keçir.
Təәəәssüf ki, bu sahəәdəә uğurlu nəәticəәdəәn danışmaq həәləә tezdir. Etibarlı təәrəәfdaşa çevrilməәk üçün
SOCAR yalnız xarici investisiya fəәaliyyəәtini yox, həәm dəә vəә xüsusiləә daxili iqtisadiyyatda
fəәaliyyəәtini maksimum şəәffaf etməәli, hesabatlılığını zəәnginləәşdirməәlidir. Yalnız bu halda yeni
böyük layihəәləәri planlamaq vəә tanınmış etibarlı milli neft şirkəәtləәri “klubuna” daxil olmaq olar.
Təәbii Resursların satışından əәldəә ediləәn gəәlirləәrin uğurlu idarəә edilməәsi ölkəәnin maliyəә
insitutlarıın yaxşı idarəәetməәsindəәn keçir. Burada həәm ümumilikdəә idarəәetməә sistemi özünəә
nəәzarəәt prinsipinəә əәsaslanmalı, həәm dəә effektiv kəәnar nəәzarəәt bəәrqəәrar olmalıdır. Hakimiyyəәtin
bütün qolları, xüsusiləә qanunverici orqan özünün fundamental funksiyasının məәhdudiyyəәtsiz
həәyata keçirməәlidir, icra orqanları isəә həәm bu sahəәdəә strategiyanı qurmalı həәm dəә gündəәlik
fəәaliyyəәtini həәyata keçirmləәlidir. Beləә olan halda gəәlirləәrəә vəә xəәrcləәnməәyəә birbaşa məәsul həәm
Dövləәt Neft Fondu, həәm dəә Maliyyəә Nazirliyi qəәbul edilmiş qaydalar çəәrçivəәsindəә daha fəәal olar,
vəә gəәlirləәrin daha səәməәrəәli istifadəәsi iləә bağlı yeni təәşəәbbüsləәrləә çıxış edəә biləәr.
Azəәrbaycan hökuməәti regionda təәbii resursların satışından əәldəә ediləәn gəәlirləәrin istifadəәsindəә
əәn uzun ümürlü hökuməәtləәrdəәn biridir. 2004-cü ildəәn bəәri hökuməәt karbohidrogen layihəәləәrindəәn
ümumilikdəә 130 mlrd. dollardan artıq vəәsait əәldəә edib. Bu vəәsaitin yalnız 40 mlrd. doll. yaxın
hissəәsi Neft Fondunun hazırkı aktivləәridir. 100 mlrd. dollar yaxın vəәsait artıq istifadəә edilib vəә
bunun 80%-əә yaxını məәhz dövləәt büdcəәsi vasitəәsiləә xəәrcləәnib. Bu proporsiyanı tükəәnəәn
resurslardan əәldəә ediləәn gəәlirləәrin istifadəәsindəә əәn rasional yanaşma adlandırmaq çəәtindir.
Bu yaxınlarda Azəәrbaycanda qəәbul edilmiş fiskal qaydalar ümid verir ki, sonrakı məәrhəәləәdəә
xəәrcləәməәləәrin tempi bir qəәdəәr səәngiyəәcəәk, əәvəәzindəә hökuməәt, xüsusiləә Neft Fondu daha iri
miqyaslı vəә uğurlu yatırım layihəәləәrinəә üstünlük verəәcəәk.
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Hökuməәtəә tövsiyəәləәr
Azəәrbaycan Respublikası Hasilat Səәnayesi Üzrəә Dövləәt Komissiyası İndeksləә bağlı birbaşa
həәdəәf obyektidir. Beləә ki, MHŞT-ni təәrk etdikdəәn sonra, 2017-ci ildəә ölkəә Prezidentinin fəәrmanı
iləә yaradılan Komissiya bu sahəәdəә şəәffaflığı vəә hesabatlılığı təәmin edəәn əәsas qurumdur.
Komissiyanın təәrkibinin bir sıra aidiyyəәti nazirlikləәrin nazir müavini statusunda olması onun
kifayəәt qəәdəәr səәlahiyyəәtli orqan olmasının göstəәricisidir.
Fikrimizcəә, Komissiya hazırkı səәnəәddəәn irəәli gəәləәn müddəәaları nəәzəәrdəәn keçirib hasilat
səәnayesi üzrəә illik şəәffaflıq hesabatını gücləәndirməәkləә növbəәti indeksdəә ölkəәnin mövqeyinin
yaxşılaşmasına real töhfəә verəә biləәr.
Paralel olaraq Komissiya Azəәrbaycanın MHŞT-yəә yenidəәn üzv olması üçün müvafiq təәdbirləәr
planı həәyata keçirməәlidir.
Dövləәt Neft Fondu, Komissiyanın fəәaliyyəәtindəәn əәlavəә yenicəә qəәbul edilmiş fiskal qaydaların
işləәk olması üçün onların təәmin edilməәsinəә nəәzarəәt işini gücləәndirməәli, habeləә özünün ölkəә daxili
fəәaliyəәtinin təәdricəәn qanunlarla təәnzimləәnməәsi istiqaməәtindəә məәqsəәdyönlü iş aparmalıdır.
Maliyyəә Nazirliyi həәm büdcəә nəәzarəәti, həәm dəә fiskal qaydaların səәməәrəәli işləәməәsi üçün Neft
Fondu iləә işini koordinasiya etməәli, habeləә büdcəә zəәrfindəә, habeləә rəәsmi veb-səәhifəәsindəә dövləәt
borcu səәviyyəәsi iləә bağlı dolğun vəә vaxtaşırı məәlumat yerləәşdirməәlidir.
Digəәr steykholderləәrəә tövsiyyəәləәr
SOCAR korporativ statusu iləә bağlı mövqeyini gücləәndirməәli, hesabatlılığını artan xəәtləә
genişləәndirməәlidir. Bunun üçün Şirkəәt həәm əәlahiddəә maliiyyəә vəә davamlı inkişaf hesabatalarını
Milli Neft Şirkəәtləәrinəә qoyulan təәləәbləәrəә uyğun hazırlamalı, həәm dəә hasilat səәnayesi üzrəә illik
şəәffaflıq hesabatında çatışmayan məәlumatları (dividendləәr, social layihəәləәr, kvazi-fiskal xəәrcləәr,
vəә s) bəәrpa etməәlidir.
Bununla yanaşı, SOCAR-ın hökuməәtin enerji üzrəә idarəәetməә strukturunda rolu daha dəәqiq
müəәyyəәnləәşdirilməәli, onun Energetika Nazirliyi vəә digəәr hökuməәt qurumları iləә səәlahiyyəәt
bölgüsü müvafiq dövləәt səәnəәdləәrindəә daha aydın əәksini tapmalıdır.
Vəәtəәndaş Cəәmiyyəәti Azəәrbaycanın MHŞT-dəәn çıxmasına baxmayaraq, hasilat səәnayesindəә
şəәffaflığı vəә hökuməәti hesabatlı vəә cavabdeh olmaq çağırışını gündəәlikdəә saxlamalıdır.
Bunun üçün hazırkı səәnəәddəәn irəәli gəәləәn nəәticəә vəә tövsiyyəәləәri əәsas tutaraq ilk növbəәdəә
Komissiya iləә əәməәkdaşlığı çəәrçivəәsindəә bu sualları vaxtaşırı olaraq hökuməәt vəә dövləәt şirkəәti
qarşısında qaldırmalı vəә onların həәllinəә nail olmalıdır.
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