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1. Metodoloji yanaşma 

   Hasilat Sənayesi Məlumat Bazasını  (HSMB) müəyyənləşdirmək üçün metod-

oloji əsas kimi Təbii Resursların İdarəedilməsi İnsititutunun (NRGİ) yanaşması, 

Təbii Resurslar Xartiyası (NRC), Təbii Resursların İdarəedilməsi İndeksi (RGİ) və 

Hasilat Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsünün (EİTİ) Standartı (2019) və tələbləri 

əsas götürülür. 

   Məlumat bazası geniş kontekstdə nəzərdə tutulur. Ənənəvi yanaşmadan fərqli 

olaraq hasilat sənayesində məlumat yalnız statistik göstəricilərdən ibarət deyil, 

geniş mənada kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərini əhatə edir. Bu baxımdan 

hazırkı hesabatın yanaşması beynəlxalq səviyyədə qəbul edilən metodologiyaya 

uyğun olaraq həm kəmiyyət məlumatlarını (məsələn, neft və qaz məhsullarının 

hasilatı və ixracı, və ya neft-qaz sənayesindən büdcəyə daxilolmalar), həm də 

keyfiyyət məlumatlarını (məsələn, hasilat sənayesini tənzimləyən qanunverici və 

idarəedici baza, və ya bu sahədə movcud fiskal rejim) özündə əks etdirir.         

   Hazırkı hesabatın digər metodoloji özəlliyi onun hasilat sənayesində dəyər 

zənciri prinsipinə (Alba, 2009) əsaslanmasıdır. Bu yanaşma hasilat sənayesində 

idarəetməni bütöv sistem kimi nəzərdən keçirir. Bu halda hasilat sənayesinin ayrı-

ayrı  mərhələləri fərdi element kimi dəyərləndirməklə yanaşı, həm də  bir-birinə 

təsir edərək bütöv çərçivəni dəyərləndirməyəy imkan verir. Belə yanaşmanın ən 

böyük faydası onun hasilat sənayesinin dəyərləndirməsində zəif halqaların tapıl-

masına və eyni zamanda hər mərhələnin digərinə pozitiv və ya neqativ təsirlərinin 

öyrənilməsinə şərait yaratmasıdır. Hesabat üçün bu yanaşmanın relevantlığı, onun 

vasitəsi ilə “qırmızı zonaların” (məlumat bazasının qapalılığı) aşkar edilməsi və 

həmin sahələrə xüsusi diqqətin yönəldilməsinə nail olmaqdır. Beləliklə dəyər 

zənciri prinsipi ilə hasilat sənayesində idarəetmənin qiymətləndirməsi hasilat 

hüququnun əldə edilməsi, məhsul istehsalı və onun ixracı, habelə məhsulun satışın-

dan gəlirlərin əldə edilməsi və onun idarəetməsi və nəhayət hasilat gəlirlərinin 

ölkənin rifahına xərclənməsi silsilələrini əhatə edir.  

Və, nəhayət,  daha bir şərtləndirici amil, hesabatın digər ölkələrlə müqayisə edilə 

bilən (cross-country) olmasıdır. Bu halda qiymətləndirmə həm ölçüləbilən olur, 

həm də ən yaxşı dünya təcrübələri ilə müqayisədə ölkənin hansı səviyyədə ol-

masına imkan yaradır.   Xatırladırık ki, beynəlxalq təcrübədə hasilat sənayesində 

şəffaflığın və hesabtlılığın təmini, habelə MHŞT yanaşması məhz dəyər zənciri 



prinsipi üzərində qurulub. Bu kontekstdə qiymətləndirmə həm beynəlxalq müqa-

yisə üçün, həm də bütövlükdə hasilat sənayesinin ölkədə rolunu və töhvəsini 

qiymətləndirmək üçün optimal və faydalı metodoloji alət rolunu oynayır.         

     Beləliklə, dəyər zəncirinin hər komponenti üzrə qiymətləndirmə aparılır, məlu-

mat əlçatanlığının, habelə bu sahədə beynəlxalq standartın tələblərini nəzərə alma-

qla, məlumatın keyfiyyətinin səviyyəsindən asılı olaraq, 4 pilləli qiymətləndirmə 

(əla, yaxşı, zəif, pis) təklif edilir.      

        Dünyada HSMB -ın açıqlığına görə ən öncül mövqelərdən biri, bir qayda 

olaraq Norveç olduğundan, bençmark kimi Norveç nəzərdə tutulur. 

 

2. Azәrbaycanın hasilat sәnayesindә şәffaflığın inkişafı istiqamәtindә 

tәcrübәsi    

   Azərbaycan hasilat sənayesində məlumatın şəffaflığı sahəsində zəngin təcrübəyə 

malikdir. Hələ 2003-cü ildə ilk ölkələr sırasında MHŞT-ə (EİTİ) qoşulan 

Azərbaycan hökuməti 2004-cü ildən başlayaraq yarımillik və illik hesabatları 

hazırlamış, MHŞT tarixində ilk olaraq tamhüquqlü üzv statusunu qazanmış, son-

rakı dövrdə vətəndaş cəmiyyətinin ölkədə fəaliyyəti ilə bağlı yaranmış problemləri 

fonunda 2017-ci ildə bu təşəbbüsü tərk etməyə məcbur olmuşdur. 

  MHŞT-nı tərk etməsinə baxmayaraq,  Azərbaycan hesabatlılığını davam etdirir və 

artıq post HSŞT dövründə 2 hesabatını ictimaiyyətə açıqlayıb.  

   Azərbaycan 2017-cil üzrə son Təbii Resursların İdarəedilməsi İndeksində (RGİ)  

81 ölkə arasında 47-ci yerdə qərarlaşıb. Sırada “yaxşı”, və “məqbul” qrupa malik 

ölkələrdən sonra qərarlaşan sayca ən böyük “zəif” idarəetmə ölkələr qrupuna aid-

dir. 

 Həm RGİ-da, həm EİTİ hesabatlarında, və həm də eyni metodologiya ilə hazır-

lanan yeni Hasilat Sənayesində Şəffaflıq (EİT) hesabatlarında Azərbaycanın hasilat 

sənayesinin şəffaflığı və hesabatlılığı ilə bağlı məlumatları bir qayda olaraq tam 

deyil. Hesabatlarda bəzi istiqamətlərdə dolğun və təfsilatlı məlumatlarla yanaşı, 

digər istiqamətlərdə məlumat çatışmazlığı, onların əlçatanlığı ilə bağlı problemlər 

mövcuddur. 

 

 



 

3. Hesabatın mәqsәdi vә fokusu    

    Hazırkı hesabatın məqsədi mövcud məlumat bazasını (həm qanunvericilik ba-

zasının, həm də praktikada tətbiq edilən) inventarizasiya edərək bençmarkla 

müqayisədə ölkə durumunun hansı vəziyyətdə omasını, bununla da hasilat 

sənayesində məlumat əlçatanlığının qiymətləndirməsini aparmaqdır.  

  Bu qiymətləndirmə ölkənin hasilat sənayesinin şəffaflığının tam mənzərəsini, 

onun zəif və güclü yerlərini nümayiş etdirər, hökumətə bu sahədə islahatların daha 

səmərəli aparması üçün konkret hansı məlumatların açıqlığına daha çox ehtiyacın 

olmasını göstərər.           

      Hesabat eyni zamanda hasilat sənayesində sistematik açıqlama layihəsinin işə 

salınmsı üçün çatışmayan məlumatları müəyyənləşdirib,  hökumətə müvafiq 

tövsiyyələri hazırlamaqla sistematik açıqlama layihəsinin uğurlu startına töhvə 

verə bilər.   

         Qeyd etmək lazımdır ki, indiyə qədər mövcud olan alətlər (RGİ, EİT hesaba-

tları) yuxarıda qeyd edilən məqamları qismən əhatə etsə də ümumi mənzərənin tam 

təsviri verilmirdi. Bu baxımdan hazırkı hesabat həm hökumət  və ictimaiyyət üçün, 

həm də beynəlxalq institutlar üçün əhatəli, və işlək bir qiymətləndirici rolunu 

oynaya bilər.  

   Hesabat məlumat əlçatanlığının təminatı üçün mövcud olan bütün mənbələrə 

istinadən hazırlanır və müvafiq mənbələrə linklər hesabatda əksini tapır. Eyni za-

manda hesabat məlumatların yalnız ictimaiyyətə açıq olub olmaması faktı ilə 

kifayətlənmir, məlumat bazasının nə dərəcədə dolğun və keyfiyyətli olmasını 

özündə əks etdirir. Bunun üçün yuxarıda sadalanan metodoloji resurslar (RGİ, 

EİTİ tələbləri) əsas götürülür.         

 

 

 

 

 

 

 



Hasilat sәnayesinin mәlumat bazasını dәyәr zәnciri principi ilә aşağıdakı kimi 

klassifikasiya etmәk olar: 

 

Hasilat sәnayesi idarәetmәsindә dәyәr zәnciri vә informasiya açıqlığı 

 

 

   

                                               

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bərpa olunma-

yan resurslar 

Dayanıqlı ink-

işaf 

Lisenziya-

ların ver-

ilməsi və 

kontraktlar 

Hasilatın 

tənzim-

lənməsi və 

monitorinqi 

Vergilərin 

toplanması 

və royalty 

Gəlirlərin 

idarə  

edilməsi və 

bölgüsü 

Sosial və 

ətraf 

mühitə 

təsirlər 

- Mülkiyyət 

hüququ 

- Lisenziya və 

icazələrin ver-

ilməsi 

-Fiskal rejim 

- Müqavilələrin 

açıqlanması 

-Benefisiar sa-

hiblik 

 

 

 

 

-Kadastr məlu-

matları  

-Ehtiyatlar 

-Hasilat Məlu-

matları 

-İxrac Məlu-

matları 

-Gəlirlər 

-Vergilər 

-Qeyri-vergi 
məlumatları 
(royalty, 
akrhesabı 
ödənişlər, bo-
nuslar, hasilatın 
pay bölgüsü) 

-SOCAR 

-Gəlirlərin 
bölüşdürülməs
i və xərclər 
-Dövlət 
büdcəsi 
-Suveren rifah 
fondları 
-Yerli inkişaf 
fondları 
-Sub-milli 

transferlər 

- Sosial-iqtisadi 
təsirlər 
- Ətraf mühitə 
təsir  
- Monitorinq 
məlumatları 



 

4. Hasilat sәnayesindә hüquqi rejim vә icazәlәrin verilmәsi 

Mülkiyyət hüququ və icazələrin verilməsi istiqamətində məlumat açıqlığı 

aşağıdakılara xidmət etməlidir: 

1. Hasilat sənayesinə cəlb ediləcək şirkətlərin texniki, maliyyə və reputasiya 

səviyyəsinin yüksək olmasına zəmanətin təmin edilməsi və habelə bu sahədə 

rəqabət mühitinin təmin edilməsi; 

2. Hökumətlə şirkətlər arasında münasibətlərdə ölkənin mənafeyinin əksinə 

sui-istifadənin qarşısının alınması, korrupsiya hallarnın minimallaşdırılması; 

3. “Oyun qaydalırı”nın universallığı və hamı üçün eyni olmaslının təmin 

edilməsi; 

4. Ölkənin social-iqtisadi, habelə geopolitik mənafelərinin prioritetliyinin və 

maksimum renta əldə edilməsinin təmin edilməsi; 

5. Potensial investor üçün investisiya mühitinin stabil, proqnozlaşdırılan, da-

vamlı və aydın olması, investisiyanın qorunması.     

                    

   Mülkiyyәt hüququ 

   Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 14-cü maddəsinə əsasən ölkənin təbii 

ehtiyatları Azərbaycan Respublikasına mənsubdur. 1  

                    Hüquqi rejim 

   Azərbaycanda hasilat sənayesində hökm sürən hüquqi rejimin qanunverci bazası 

ilə bu sahədə olan mövcud praktika arasında müəyyən ziddiyyətlər mövcuddur. 

Belə ki,  "Yerin təki haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa (13 fevral 

1998-ci il, № 439-IQ) əsasən “Yer təkinin istifadəyə verilməsi müsabiqə, hərrac və 

birbaşa danışıqlar əsasında verilir. Yerin təkinin istifadəyə birbaşa danışıqlar yolu 

ilə verilməsi istisna hallarda müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı əsasında 

həyata keçirilir” (13-cü maddə). Eyni zamanda “Yerin təkindən istifadənin dövlət 

tənzimlənməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 oktyabr 2003-cü 

il tarixli 975 saylı Fərmanı ilə “Yer təkinin istifadəyə verilməsi üzrə müsabiqə və 

hərracların keçirilməsi qaydaları və şərtləri haqqında Əsasnamə” təsdiq edilib. Bu 

                                                
1
http://www.e-qanun.az/framework/897 

http://www.e-qanun.az/framework/897


Əsasnamə "Yerin təki haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun 

olaraq hazırlanıb və özündə yerin təkinin istifadəyə verilməsi üzrə müsabiqə və 

hərracların keçirilməsi qaydalarını və şərtlərini ehtiva edir. 2 

   

5. HPB Sazişlәri 

   Praktikada isə Azərbaycanda xam neft, təbii qaz və əlvan metallar (qızıl) hasilatı 

üzrə yerin təkinin istifadəyə verilməsi əsasən birbaşa danışıqlar yolu və Hasilatın 

Pay Bölgüsü Sazişləri əsasında həyata keçirilir. Hasilat Sənayesində Şəffaflıq 

Hesabatında da qeyd edildiyi kimi,   “hasilatın pay bölgüsü sazişlərinin (“HPBS”) 

əhatə etdiyi məsələləri tənzimləyən ayrıca xüsusi qanun mövcud deyil və  potensial 

investorun seçim meyarları qanunvericilikdə nəzərdə tutulmamışdır” (HSŞ, 2016, 

səh. 24). 

  1994-cü ildən başlayaraq neft-qaz və sonra mineral ehtiyatların xarici investor-

larla işlənməsində demək olar ki, yeganə hüquqi çərçivə (2017- ci ildən bəri ölkə 

tarixində ilk dəfə olaraq hələ ki, 2 servis kontraktı bağlanmışdır) kimi müstəsna 

əhəmiyyətə malikdir. Xüsusi olaraq o da qeyd edilməlidir ki, əldə edilmiş 

razılaşmaya görə imzalanmış hər bir HPBS Parlamentdə təsdiqlənib qanun sta-

tusunu alır və bu səbəbdən, əsas sazişlər (13 saziş) ictimaiyyət üçün açıqdır. Öncə 

onlar BP-nin veb səhifəsində, sonra xüsusi yaradılmış MHŞT veb səhifəsində dərc 

edilirdi. 3  

 

HPB sazişlərinin ölkə hasilat sənayesi üçün müstəsna rolunu, və habelə hökumətin 

gələcəkdə də məhz bu sazişlərə üstünlük verməsi ehtimalını nəzərə alaraq, 

aşağıdakıları qeyd etmək olar:   

   

1. Dünya praktikasında HPB sazişləri, digər hüquqi rejimlə müqayisədə moni-

torinq üçün daha əlverişsizdir. Belə ki, hər yeni imzalanmış HPBS 

digərlərindən fərqlidir, bu baxımdan (dünyada indiyə qədər imzalnmış heç bir 

HPBS digərinin təkrarı deyil və  hər yeni Saziş unikaldır)  bu tip sazışləri 

izləmək, şərtlərinin nə dərəcədə ölkənin sosial-iqtisadi mənafeyinə uyğun olub 

olmamasını dəyərləndirmək olduqca çətindir; 

                                                
2
 http://hssk.gov.az/az/legislation 

3
 http://hssk.gov.az/az/agreements;  http://hssk.gov.az/az/hpbs  

http://hssk.gov.az/az/legislation
http://hssk.gov.az/az/agreements
http://hssk.gov.az/az/hpbs


2. HPBS hökumət üçün investorlar arasında rəqabət prinsipinə əsaslanaraq ən 

yaxşısını seçmək baxımından münasib saziş növü deyil. Potensial investorla 

danışıqlar aparan andan hökumət, saziş şərtlərini digərləri ilə müqayisə etmək 

imkanından demək olar ki, məhrum olur. Xüsusilə əgər nəzərə alsaq ki, 

danışıqlar prosesi bu tip sazişlərin qayəsinə uyğun olaraq ictimaiyyətdən qapalı 

aparılır; 

3. HPBS sazişləri monitor edilmək baxımından vətəndaş cəmıyyəti üçün olduqca 

namünasibdir. Digər hasilat ölkələrində də tez-tez müşahidə edilən bu tip çətin-

liklər adətən son anda hasilat sənayesində şəffaflığın və hesabatlılığın zəifliyi 

ilə müşayiət edilir; 

4. İlkin mərhələdə (90-cı illər) imzalanan HPBS sazişlərindən fərqli olaraq 2000-

ci illərdən başlayaraq bir qayda olaraq parlamentdə sazişlərin müzakirəsi demək 

olar ki, formal xarakter daşıyır, və hətta MM üzvləri sazişin mətni ilə tanış ola 

bilmir. Artıq ənənə halını alan bu yeni praktika imzalanmaqda davam edən yeni 

sazişləri nəinki ictimaiyyətdən, hətta  parlament üzvlərindən təcrid edir. Təbii 

ki, belə şəraitdə HPB Sazişlərinin şəffaflığı və hesabatlılığı sual doğurur.                         

  RGİ -2017 indeksində Azərbaycan lisenziyaların verilməsi bəndində  Lisenziya 

və icazələrin verilməsi altbəndi üzrə Azərbaycan 2017-ci ilin qiymətləndirməsinə 

görə 100 mümkün baldan cəmi 28 bal yığmışdı. Buna səbəb kimi ölkənin şəffaf 

tender proseduruna üstünlük verməyib, birbaşa danışıqlar yolu ilə investorları cəlb 

etməyi göstərilir. Digər zəif bənd kimi Lisenziya öncəsi raund qaydalar - 0 bal, 

Lisenziya sonrası raund qaydalar altbəndidir ki, ölkənin göstəricisi 25 bal ilə 

qiymətləndirilib.  

  “Azərbaycan Respublikasında hasilatın pay bölgüsü sazişlərinin (“HPBS”) əhatə 

etdiyi məsələləri tənzimləyən Azərbaycan Respublikasının karbohidrogen 

ehtiyatları haqqında qanun mövcud deyil və potensial investorun seçim meyarları 

qanunvericilikdə nəzərdə tutulmamışdır. 

Mövcud təcrübəyə əsasən karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi layihələrində po-

tensial investorun seçimi xüsusi olaraq səlahiyyətlər verilmiş dövlət orqanı və belə 

investor arasında birbaşa danışıqlar vasitəsilə keçirilir. Buna baxmayaraq, beynəlx-

alq təcrübədə geniş istifadə edilən digər formalar, o cümlədən tenderlərin 

keçirilməsi də istina edilmir. Azərbaycanda xarici partnyorlarla karbohidrogen 

ehtiyatlarının işlənməsi layihələri üçün HPBS forması seçilmişdir. HPBS prakti-



kasının təməli 20 sentyabr 1994-cü il tarixində Azəri-Çıraq-Günəşli HPBS-nin im-

zalanması ilə qoyulmuşdur və həmin tarixdən 31 dekabr 2017-ci il tarixinədək neft 

və qaz ehtiyatları üzrə imzalanmış 31 sazişdən 2017- ci ildə 17-i aktivdir” 4 

 

Mövcud HPBS təcrübəsi aşağıdakı prosedurlardan ibarətdir: 

 Karbohidrogenlərin işlənməsi üzrə sazişlərin hazırlanması haqqında danışıqlar 

birbaşa hökuməti təmsil edən və hökumətin adından karbohidrogen ehtiyatları üzrə 

sərəncam hüququna malik olan SOCAR və maraqlı investorlar arasında kom-

mersiya maraqları və mövcud qanunvericilik əsas götürülməklə aparılır; 
Bu danışıqlardan sonra ilkin razılıq olaraq, Niyyət Memorandumu (“NM”) im-

zalanır; 

SOCAR NM-nı təklifi münasib olan və məqbul sayılan tərəflə (xarici neft şirkəti 

ilə) birlikdə icra edir; NM imzalandıqdan sonra SOCAR HPBS ilə bağlı müvafiq 

şərtləri və perspektivləri ilə əlaqədar tərəflərlə danışıqlara başlayır; 
Ölkə başçısına HPBS üzrə danışıqlar aparmaq və onu imzalamaq haqqında 

SOCAR–a səlahiyyətlərin verilməsi haqqında müraciət edilir və Prezidentin 

müvafiq sərəncamı əsasında NM qüvvəyə minir; 
  NM əsasında sonrakı əməkdaşlıq çərçivəsində tərəflərin hüquq və vəzifələri 

razılaşdırılır; 
HPBS–nin əsas prinsipləri və kommersiya şərtləri haqqında saziş imzalanır; 
Əsas prinsipləri və kommersiya şərtləri haqqında saziş əsasında HPBS layihəsi 

razılaşdırılır; 
İmzalanmış HPBS ratifikasiya üçün Milli Məclisə təqdim edilir. 

Qüvvəyə minmə: 

Ratifikasiyadan sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti HPBS –nin qüvvəyə 

minməsi ilə əlaqədar fərman imzalayır. 

Hökuməti təmsil edən və hökumət adından karbohidrogen ehtiyatları üzrə sərən-

cam hüququna  malik olan SOCAR-ın podratçı şirkətlərinə göndərilən rəsmi 

məktubuna əsasən HPBS-nin qüvvəyə minmə tarixi təyin olunur. Həmin məktub 

prezidentin fərmanına əsasən hazırlanır. 
 

Qeyd olunan proses quruda fəaliyyət göstərən HPBS-lər üçün də mövcuddur. 

SOCAR-ın və podratçı tərəflərin nümayəndələrindən ibarət Birgə Komissiya 

yaradılır. Həmin komissiyanın rəhbərliyi altında mədən üzrə bütün aktivlərin 
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SOCAR-ın balansından yaradılacaq əməliyyat şirkətinin balansına təhvil-təslim 

prosesi 1 aydan 1 ilə kimi davam edir. Yaradılmış Komissiya HPBS-nin qüvvəyə 

minmə tarixini təyin edir”. 5 

RGİ -2017 indeksində Azərbaycan lisenziya və icazələrin verilməsi komponenti 

üzrə 100 mümkün baldan 28 almışdı. Buna səbəb kimi ölkənin şəffaf tender 

proseduruna üstünlük verməyib birbaşa danışıqlar yolu iləə investorları cəlb 

etməyi göstərilib. Bu sırada ölkənin ən zəif yeri Lisenziya öncəsi raund qaydalar - 

0 bal,  Lisenziya sonrası raund qaydalar altbəndidir ki, onlar 25 bal iləə 

qiymətləndirilib.  
 

 

6. Müqavilәlәrin açıqlanması 

  “HPBS-lərin açıqlanmasına dair Azərbaycan qanunvericiliyi heç bir tələb və ya 

məhdudiyyət qoymur. Lakin bu sazişlər tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə açıqlana 

bilər. Azərbaycan Respublikasının qanunlarına əsasən, məxfilik müddəasını poz-

araq, kommersiya sirrini üçüncü tərəflərə açıqlayan tərəf öz tərəfdaşı qarşısında 

məsuliyyət daşıyır.” (2001-ci il 4 dekabr tarixli 224-IIQ nömrəli Azərbaycan 

Respublikasının Kommersiya Sirri haqqında Qanununun 7–ci Maddəsi). 

  “Hökumət və podratçı arasında imzalanan HPBS-lər Azərbaycanda neft, qaz və 

faydalı qazıntıların işlənməsini tənzimləyir və bu HPBS-ləri Azərbaycan Respu-

blikasının Milli Məclisi tərəfindən ratifikasiya olunduqdan sonra qüvvəyə minir. 

Bu sazişlər yataqlarda fəaliyyət göstərən əməliyyat şirkətlərinin, podratçı tərəflərin 

və onların subpodratçılarının fəaliyyətlərini, mühasibatlıq və vergi rejimini tənzim-

ləyir”.       

Azərbaycanda hasilat sənayesində şəffaflıq üzrə görülmüş tədbirlər çərçivəsində 

aşağıda göstərilmiş altı HPBS-nin mətni açıqlanmışdır: 6
 

 

 HPB sazişlərinin açıqlığı ilə bağlı hazırkı durum ondan ibarətdir ki, i) imzalanmış 

sazişlərin yalnız bir hissəsi (6 saziş) dərc edilib, ii) BP şirkəti və digər qeyri rəsmi 

qurumların veb səhifəsində dərc edilən sazişlər (məsələn, AÇG-nın 2017-ci ildə 

yenilənmiş variantı BP-nin saytında yerləşdirilib) beynəlxalq tələblər baxımından 

ictimaiyyətə açıq sayıla bilməz.     
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 Hasilat sənayesində əsas fəaliyyət HPBS üzərində qurulduğundan, indiyə qədər 

imzalanmış sazişlərlin tam siyahısı və aktiv sazişlər ictimaiyyət üçün açıq olma-

lıdır. Sazişlərin sayında və statusunda daim yenilənmə və dəyişikliklər, habelə 

hazırda açıqlanan sazişlərin tam siyahını əhatə etməməsi, bu sahədə informasiya 

əlçatanlığını çətinləşdirir.  

 Bu baxımdan HPBS üzrə xüsusi reyestr yaradılmalı və daim yenilənməlidir. Bu 

işin təşəbbüskarı HSŞ Komisiyyası ola bilər.  

  RGİ-2017 indeksində Azərbaycan müqavilələrin açlqlanması üzrə 100 mümkün 

baldan 35 bal alıb.  Müqavilələrin açıqlanması qaydalarına görə isə ümumiyyətlə 

0 bala layiq görülüb. Bu o deməkdir ki, ümumiyyətlə belə qaydalar mövcud deyil.  

  

7. Benefisiar sahiblik 

   Hazırda hasilat sənayesində benefisiar sahibliklə bağlı məlumat açıq deyil.  

“Hesabatlılıq dövründə Azərbaycanda korporativ müəssisələrin benefisiar sa-

hiblərinin ictimaiyyətə açıq olan reyestri mövcud olmamışdır. Hüquqi şəxslərin dö-

vlət reyestrində korporativ müəssisələrin benefisiar sahibləri barədə deyil, onların 

səhmlərinin mülkiyyətçiləri ilə bağlı qeydiyyat məlumatları əks etdirilmişdir. 

Beləliklə, hesabatlılıq dövründə Azərbaycanda ictimaiyyət üçün açıq olan heç bir 

reyestr benefisiar sahiblik barədə məlumatları əks etdirmir və ona görə də həmin 

məlumatların dövlət mülkiyyətində olan müəssisələr tərəfindən təqdim edilməsi 

mümkün olmamışdır. Digər tərəfdən, “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dö-

vlət reyestri haqqında” Qanunda dəyişikliklər edilməsi barədə 12 iyun 2012-ci il 

tarixli Qanuna əsasən hüquqi şəxslərin təsisçisi barədə məlumatlar kommersiya 

sirri hesab olunur. Həmin məlumatlar üçüncü şəxslər tərəfindən yalnız həmin 

müəssisələrin səhmdarlarının razılığı ilə əldə edilə bilər. 
Hesabatlılıq dövründə Azərbaycanda benefisiar sahiblik anlayışının konsep-

siyasının və həmin mülkiyyət barədə məlumatların verilməsi ilə bağlı hər hansı 

qanuni öhdəliyin olmamasını nəzərə alaraq, benefisiar sahiblik barədə məlu-

matların açıqlanması HSŞ prosesində iştirak edən şirkətlər üçün məcburi öhdəlik 

hesab olunmamışdır” 7 

   Hazırda bu istiqamətdə Asiya İnkişaf Bankı nın maliyyə dəstəyi ilə layihə həyata 

keçirilir. Layihənin  əsas hədəflərindən biri ölkədə benefisiar sahibliyin 
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açıqlanmasında mövcud maneələr, o cümlədən qanunvericliyə dəyişikliklər 

edilməklə, aradan götürülsün.    

RGİ-2017 benefisiar sahiblik bəndi üzrə Azərbaycanı 0 balla qiymətləndirib( bene-

fisiar sahiblik tələbi digərləri ilə müqayisdəd nisbətən yenidir və MHŞT-nin tələbi 

kimi yalnız 2020-ci il 1 yanvardan bütün üzv ölkələr üçün məcburi olacaq.   

 

8. Hasilat sәnayesindә lisenziyaların reyestri 

   “Lisenziyalar və icazələr haqqında Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 15 

mart tarixli 176-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2016-cı il 20 aprel tarixli 866 nömrəli Fərmanının 1.4-cü bəndinin 

icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 

2016-cı il 16 sentyabr tarixli 347 nömrəli qərarı ilə “Lisenziyaların və icazələrin 

vahid reyestrinin aparılması Qaydası”-nı təsdiq etmişdir. Həmin Qaydaların 1.2-ci 

bəndinə əsasən lisenziyaların və icazələrin vahid reyestri Azərbaycan Respu-

blikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən aparılır və lisenziyaların və icazələrin 

reyestri açıq xarakter daşıyır. Belə ki, “Lisenziyaların və icazələrin vahid 

reyestrinin aparılması Qaydası”-nın 2.2-ci bəndinə əsasən reyestrdə olanməlu-

matlar informasiya alınması məqsədi ilə dövlət hakimiyyəti orqanları, bələdiyyələr, 

hüquqi və fiziki şəxslər üçün açıqdır. 

   Eyni zamanda, ölkə Prezidentinin 28 mart 2000-ci il tarixli 310 nömrəli 

fərmanına əsasən qiymətli daşların hasilatı, qızılın, neftin, neft məhsullarının və 

təbii qazın hasilatı və emalı, neft və neft məhsullarının tullantılarının emalı dövlət 

müəssisələri və ya səhmlərinin nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan səhmdar cəmiy-

yətlər tərəfindən həyata keçirilir.  Tərtib olunmuş reyestrdə müvafiq məlumatlar öz 

əksini tapmışdır:  

Sazişlərin tərəfləri; 

Sazişlərə əsasən əhatə olunan sahələrin koordinatları; 

Sazişlərin imzalanma tarixi və qüvvədə olma müddəti; 

Sazişlərə əsasən hasil olunan məhsul” 8 

   Öncə qeyd edildiyi kimi, lisenziyalaşdırma ölkənin hasilat sənayesində əhəmiy-

yətli rol oynamadığından, praktikada lisenziyalarn reyestrini aparmaq işi mənasız 

olur. Bu komponentin məna yükünü bərpa etmək üçün, ya hasilat sənayesində 
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hüquqi rejim dəyişiməli, ya da əvəzində, HPB sazişlərinin əlahiddə reyestri 

yaradılmalıdır.    

 

9. Ehtiyatlar, hasilat vә ixrac 

Ehtiyatlar 

   Neft, qaz və mineral ehtiyatları ilə bağlı rəsmi məlumat mənbəyi mövcud deyil. 

Ayrı-ayrı rəsmilərin bu və ya digər nəşrlərdə və ya tədbirlərdə açıqladığı rəqəmlər 

nəzərə alınmazsa, neft-qaz ehtiyatları haqqında məlumatları xarici mənbələrdən, 

məsələn OPEC-in illik bülletenlərindən, habelə BP-nin hesabatlarından (BP Statis-

tical Review) və ya digər (CİA World Factbook, IMF World Economic Outlook, 

World Bank, US Energy Information Admonistration) mənbələrdən tapmaq olur.  

  Mineral ehtiyatların (qızıl, gümüş, mis və s.) ehtiyatları haqqında məlumat 

ümumiyyətlə dövlət sirri sayıldığından bu məlumatlar ictimaiyyətə açıq deyil.  

   Nəzərə almaq lazımdır ki, beynəlxaqlq metodologiyaya əsasən təbii resursların 

ehtiyatları ilə bağlı məlumat o zaman açıq sayılır ki, həmin məlumat müvafiq rəsmi 

dövlət qurumları tərəfindən açıqlanır və mütəmadi olaraq yenilənir.     

HSŞ hesabatları müəyyən mənada bu boşluğu doldurur, hesabatda mütəmadi 

olaraq məlumat dərc edilir. 9  

RGİ-2017 indeksində Azərbaycan neft-qaz ehtiyatlarının açıqlığına görə 100 

mümkün baldan 77 alıb ki, bu da kifayət qədər yüksək göstəricidir. Amma rəsmi 

mənbələrdə ehtiyatların müntəzəm dərc edilməsi aktual olaraq qalır. 

 

Hasilat 

  Neft-qaz və minerallların hasilatı bir qayda olaraq ictimaiiyyətə açıqdır. Dövlət 

Statistika Komitəsi illik hasilat haqında məlumatı  müntəzəm olaraq açıqlayır.10 

   Eyni zamanda HSŞ hesabatı mütəmadi olaraq hasilat məlumatlarını dərc edir. 

Məlumatlar arasında müəyyən fərqlər mövcud olsa da (mineralların hasilatında bu 
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texniki xarakter daşıyaraq ölçü vahidlərinin fərqliliyi ilə izah edilir) (HSŞ 2017-ci 

il hesabatı). 

Bu komponent üzrə də Azərbaycan RGİ-2017 –də 77 bal alıb və hasilat məlu-

matlarının açıqlığı ilə bağlı bir qayda olataq problem olmur.  

 

İxrac 

Dövlət Statsitika Komitəsinin, habelə Dövlət Gömrük Komitəsinin statistik məlu-

matları ixrac sahəsini demək olaraq ki, tam əhatə edir. Bu sahədə bəzi fərqliliyin 

meydana gəlməsi fərqli metodla ölçüdən və ya ölçü vahidlərinin fərqli olması ilə 

bağlıdır. HSŞ hesabatı ixrac statistikasını əhatə edir və mütəmadi yeniləyir. (HSŞ 

2017 hesabatı)      

İxrac məlumatlar üzrə açıqlıq RGİ-2017 –də eynilə 77 bal  alıb və bu məlumatlarla 

baglı texniki fərqləri saymasaq, elə bir ciddi problem yoxdur. 

 

10. Gәlirlәrin әldә edilmәsi             

  Azərbaycanda neft-qaz və mineral sahəsində gəlirlərin əldə edilməsi praktikası 

ölkədə bərqərar olan fiskal rejimlə səciyyələnir və ona uyğun olaraq gəlirlər vergi 

ödəmələri ilə yox, daha çox hasilatın pay bölgüsü sazişləri çərçivəsində dövlətin 

payının əldə edilməsi ilə həyata keçir. Bununla da gəlirlərin əldə edilməsinin yükü 

vergi orqanlarının yox, əsas etibarı ilə HPB sazişləri ilə tənzimlənən fiskal rejimin 

üzərinə düşür.    

     Burada əsas məlumat mənbələri olaraq Dövlət Neft Fondunun hesabatları, o 

cümlədən gəlirlərin generasiyasında müstəsna rol oynayan SOCAR-ın hesabatlılığı 

böyük rola malikdir. BP və partnyor şirkətlərin fərdi hesabatları, o cümlədən HSŞ 

hesabatında mütəmadi dərc edilən məlumatlar əldə edilən gəlirlərin izləməsinə 

şərait yaradır. 

 HPB sazişləri bir tərəfdən gəlirlərin izlənməsində məlumatlılığı nisbətən asan-

laşdırırsa da, onun həcminin etibarlılığını təmin etməkdə bəzi suallar doğurur.     

 Neft hasilatında dövlətin payı natura şəklində əldə edildiyindən və mənfəət neft-

inin əsasnaməyə uyğun olaraq Neft Fondunda akkumulyasiya oldugundan, Fondun 

illik hesabatlarını və habelə HSŞ hesabatlarında tutuşdurmaları əsas götürüb bu sa-

hədə məlumatların ictimaiyət üçün açıq olduğunu demək olur. Qeyd etməliyik ki, 



neft-qaz sənayesində illik daxilolmalarda mənfəət neftinin payı digər ödənişlərlə ( 

akrhesabı ödənişlər, bonuslar, tranzit haqqları, və s.) müqayisədə müstəsna paya 

(2018-ci ildə - 94,5%) malikdir. 11   

RGİ-2017 indeksi gəlirlərin əldə edilməsi üzrə məlumat açıqlığını ümumən məqbul 

dəyərləndirib və fiskal sistemin əsas etibarı ilə HPB sazişlərinə kökləndiyi 

vurğulanır.        

 

11. Vergilәr 

  Hasilat sənayesində vergi rejimi ölkədə mövcud olan vergi mühitindən köklü 

sürətdə fərqlənir. Hasilat sənayesində vergi rejimi HPBS və HGA –da danışıqlar 

yolu ilə razılaşdırılmış vergi dərəcələrini özündə əks etdirir. Belə ki, AÇG 

sazişində mənfəət vergisi 25% müəyyənləşdirilib və şirkətlər dəyişməz olaraq 

məhz bu dərəcə ilə vergi ödəyirlər. Şah-Dəniz layihəsi çərçivəsində də mənfəət 

vergi dərəcəsi 25 %-lə  müəyyənləşdirilib. 12 

Digər sazişlərlərin vergi öhdəlikləri ilə bağlı məlumatlarla Vergilər Nazirliyinin 

müvafiq saytında tanış olmaq olar.13 

  Neft-qaz sahəsində yerli şirkətlər üçün vergi rejimi fərqlidir. SOCAR və onun 

iştirakı ilə yaradılan törəmə şirkətlər aşagıdakı vergiləri ödəyirlər. 

Royalti ödənişi yalnız yerli şirkətlərə aid edilir və Vergi Məcəlləsinin 216.1 mad-

dəsi ilə xam neft üçün 26%ç təbii qaz üçün 20% müəyyənləşdirilib.  Mineral sa-

həsində vergi rejimi də əsas etibarı ilə HPBS ilə tənzimlənir. 

Beləliklə vergi sahəsində əsas məlumat mənbəsi qanunvericilik üzrə  Vergi 

Məcəlləsi, praktikada ödənişləri izləmək üçün HSŞ hesabatlarıdır.  

RGİ-2017-də vergilər komponenti üzrə  Azərbaycan 100  mümkün baldan 80 

qazanmışdır. Vergilərlə bağlı məlumatlar HSŞ hesabatında öz əksini tapır və 

mütəmadi xarakter daşıyır 
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 https://www.oilfund.az/report-and-statistics/get-download-file/7_2018_tam_en.pdf 
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 http://files.hssk.gov.az/psa/3428462044622182845.pdf 
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  https://www.taxes.gov.az/az/page/hasilatin-pay-bolgusu-haqqinda-sazise-dair-protokollar-psa 

; http://www.taxes.gov.az/az/page/ar-vergi-mecellesi 

https://www.oilfund.az/report-and-statistics/get-download-file/7_2018_tam_en.pdf
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12. Dövlәtin iştirakı 

SOCAR 

SOCAR-ın ictimaiyyət üçün istisnasız açıqlığı aşağıdakı səbəblərdən vacib-

dir: 

1. Hasilat sənayesində hüquqi rejim, əsas etibarı ilə, qanunlarla və 

oturuşmuş insitusional sistemlə yox, məhz SOCAR-ın birbaşa apardığı 

danışıqlar vasitəsilə cəlb edilən xarici şirkətlərərlə imzalanmış HPB 

sazişləri ilə  müəyyənləşir. 

2. Ölkənin neft-qaz gəlirlərinin mütləq əksəriyyəti HPBS çərçivəsində dö-

vlətət məxsus mənfəət neft vasitəsi ilə əldə edilir. Mənfəət neftinin isə 

generasiyasının birbaşa iştirakçısı SOCAR özüdür. Belə ki, şirkət dövlət 

adından həm sazişlərin imzalanmasında çıxış edir, həm xarici podratçı 

şirkətlərin maliyyə planlarının (xərc-fayda (cost-benefit)) planlarının 

təsdiqində müstəsna rola malikdir, həm də natura şəklində dövlət payı 

kimi xam neftin satışını özü təşkil edir. Beləliklə Dövlət Neft Şirkəti 

HPBS çərçivəsində bütün maliyyə tranzaksiyalarının mərkəzində 

durmaqla şəffaflıq və hesabatlılıq baxımından ictimaiyyət üçün mühüm 

rola malikdir. 

3. SOCAR, gözlənildiyi kimi, dövlət büdcəsinin ən böyük vergi ödəyicisidir 

və bu səbəbdən onun əlahiddə hesabatlılığı həmişə diqqət mərkəzində 

olmuşdur. 

4. SOCAR-ın digər mill neft şirkətlərindən fərqli olaraq şəffafıq və hesaba-

tlılıq durumu arzu edilən səviyyədə deyil, veb səhifəsi və müntəzəm 

hesabatlılığı daha çevik və əhatəli məlumat tələb edir. 

5. SOCAR-ın idarəetmə statusu, onun  qərar-qəbuletmə mexanizmi, 

tabeçiliyi (işlək İH-nin olmaması) təkmil deyil və bu baxımdan iri həcmli 

layihələrin idarəedilməsi və tranzaksiyalar etibarlılıq və etimad baxımın-

dan bəzən suallar doğurur. 

 



   SOCAR-ın məlumat açıqlığı onun müvafiq veb səhifəsi 14, müntəzəm hesabatları 

və HSŞ hesabatında məlumatı ilə ölçülür. 15
 

 

 

     Milli şirkətin məlumat açıqlığı ilə bağlı ən böyük problemi, onun eyni zamanda 

həyata keçirdiyi kommersiya fəliyyət və i və idarəedici rolu arasında maraqlar kon-

fliktinin mövcudluğu ilə bağlıdır. Qeyd edildiyi kimi neft hasilatı və satışı ilə bağlı 

tranzaksiyaların əksəriyyəti bu şirkət vasitəsiə həyata keçirildiyindən kommersiya 

sirri kimi dəyərləndirilən hasilat və maliyyə məlumatlarının bir qismi ic-

timaiyyətdən qapalı qalır.  SOCAR-ın maliyyə və inkişaf hesabatları isə bütün 

məlumatları əks etdirmir. Hələ ki, bu sahədə şəffalığın artırılmasının yeganə yolu 

Hasilat Sənayesinin Şəffaflığına dair Komissiyanın fəaliyyəti çərçivəsində illik 

hesabatlar və çatışmayan məlumatlarla bağlı şirkətə ünvanlanan sorğulardır ki, on-

ların vasitəsilə mövcud məlumat qapalılığı qismən həlini tapır.       

Problemin fundamental həlli şirkətin korporativ statusunun yaxşılaşdırılmasından 

və bu kontekstdə onun məlumat açıqlığının beynəlxalq standarta uyğun 

qurulmasından keçir. (link – SOCAR tədqiqat) 

  RGİ-2017-də SOCAR ümumilikdə 100 mümkün baldan 70 bal almışdı və bu çox 

yüksək qiymətdir. Amma onu da qeyd etmək lazımdır ki, o zaman Azərbaycan 

MHŞT-nin üzvü idi və SOCAR-ın şəffalığı əsas etibarı ilə MHŞT hesabatlarında 

yer alan məlumatlarla ölçülürdü. Baxmayaraq ki, hazırda HSŞ hesabatları  həmin 

məlumatları dərc etməkdə davam edir, bu dövr ərzində Dövlət Hasilat Şirkətlərinə 

tələblər xeyli sərtləşib (2019-cu il MHŞT Standartı DŞ-ləri şəffalıq hesabatlarının 

mərkəzi fiquruna çevirib) və bu səbəbdən mövcud durumla milli şirkət şəffaflıq 

hesabatlarında yüksək mövqeyə iddia edə bilməz.   

 

13. Gәlirlәrin bölüşdürülmәsi  

  Dövlәt büdcәsi  

Dövlət Büdcəsində hasilat gəlirlərinin əksini tapması və onun xərclənməsinin 

izlənməsi bu sahədə şəffaflığın təminatı üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır. Ölkənin 

büdcə sisteminin şəffaflığı beynəlxalq indekslərdə hələ ki zəif mövqelərdədir.  
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 http://socar.az 
15

 http://socar.az/socar/assets/documents/az/socar-financial-reports/Maliyye.hesabat.2018.pdf  ; 
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   Açıq Büdcə İndeksi -2017-də  Azərbaycan 34 balla 119 ölkə arasında 79 –cu 

pillədə yer almışdı. Hasilat sənayesi kontekstində büdcə məlumatları əsasən bu sa-

hədə əldə edilən gəlirlərin əlahiddə olaraq əksini tapması və onun xərclənməsi ilə 

bağlı məlumatların əlçatan olmasını özündə ehtiva edir. Nəzərə alsaq ki, ölkə 

büdcəsi məqsədli layihələri (earmarked revenues) özündə əks etdirmir, bu 

istiqamətdə məlumt bazasının təkmil olmasını demək olmur.   

   Amma  Azərbaycan praktikasının özəlliyi ondadır ki, ölkənin neft-qaz və mineral 

gəlirlərinin mütləq əksərriyəti SOFAZ tərəfindən idarə edilir. Bu baxımdan dövlət 

büdcəsinə böyük yük düşmür. 

    Suveren Fondlar (SOFAZ) 

Azərbaycan Dövlət Neft Fondu – SOFAZ məlumata əlçatanlıq baxımından açıq və 

müntəzəm yenilənən məlumat bazasına malikdir. www.oilfund.az  

   SOFAZ-ın məlumat açıqlığı ilə bağlı problemi Fondun fəaliyyətinin qanunlarla 

yox, ayrı-ayrı sərəncam və fərmanlarla idarə edilməsidir. 

 Bununla yanaşı Fondun depozit və yenicə qəbul edilmiş fiskal qaydasının olması 

onun müsbət tərəfidir. Zəngin veb səhifəsi və müntəzəm hesasbatlılıq onun məlu-

mat açıqlığı baxımından digər qurumlarla müqayisədə daha yüksək səviyyədə ol-

masından xəbər verir. 

   Burada əsas tələb hasilat sənayesi gəlirlərinin dövlət büdcəsi vasitəsilə xər-

clənməsi ilə bağlı məlumat bazasının təkmil olması ilə bağlıdır. Bütövlükdə 

Azərbaycan büdcə sisteminin ictimaiyyətə açığlığının azrzu olunmaz səviyyədə ol-

ması bu qiymətləndirmədə ölkənin yaxşı yerdə qərarlaşmamasından xəbər verir. 

  RGİ-2017-də Neft Fondu o zamana movcud olmayan çıxarış (withdrawal) qayda-

larına görə o qədər də yüksək mövqe tutmamışdı (52 bal). 2018-ci il Dövlət Büdcə 

Sistemi qanununa edilən dəyişiklikdən sonra Fondun bu istiqamətdə mövqeyi xeyli 

güclənmişdir. İndi artıq Dövlət Neft Fondu həm depozit qaydalarına, həm də 

qanunda təsbit edilmiş çıxarış qaydalarına malikdir.        

 

14. Hasilat gәlirlәrinin cәmiyyәtin rifahına tәsirlәri  

   MHŞT -2019 Standartı 6-cı tələbi ilə hasilat sənayesi biznesinin həm sosial, həm 

də ətraf mühitə təsirlərini qiymətləndirir.  



   Adı çəkilən təsirlərlə bağlı əsas məsələ qanunvericilikdə və ya hasilat sənayes-

inin işlənməsi ilə bağlı ayrı-ayrı sazişlərdə şirkətlərin öhdəliklərinin praktikada 

izlənməsi və mütəmadi hesabatlılıq vasitəsilə onların bu öhdəlikləri necə yerinə 

yetirməsi anlamına gəlir.     

   Sosial-iqtisadi tәsirlәr  

Sosial-iqtisadi təsirlər əsas etibarı ilə xarici və yerli şirkətlərin həyata keçirdiyi so-

cial layihələrlə reallaşır. Öncə qeyd edildiyi kimi, ölkədə hasilat sənayesinin 

işlənməsinin əsasən HPBS vasitəsiə həyata keçirildiyindən bu öhdəliklər həmin 

sazişlərdə əksini tapır. Xarici şirkətlərdən əsasən BP şirkəti mütəmadi olaraq ic-

timaiiyəti ölkədə həyata keçirdiyi sosial layihələrin nəticələri ilə tanış edir.16 Digər 

şirkətlər haqqında bunu demək çətindir. Ən əsası isə həyata keçirilmiş sosial 

layihələrin nəticəliliyi  barədə keyfiyyətli monitorinqlər olduqca azdır. 

HSŞ 2018 hesabatı BP və tərəfdaşları tərəfindən həyata keçirdiyi sosial layihələri 

haqqında məlumatı dərc etmişdir.17 Amma, məsələn 2018-ci ildə həyata keçirilən 

4,1 mln. ABŞ dolları məbləğində sosial layihələr sazişlərdə təsbit edilən 

öhdəliklərə adekvat olub olmaması haqqında məlumat yoxdur. Bu, ya şirkətlər  

tərəfindən açıqlanmalı, ya da vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı ilə həyata keçirilən 

monitorinqlərlə yoxlanılmalıdır. Odur ki, praktikada sosial-iqtisadi təsirlərin 

ölcüləbilən olmasını deyə bilmirik. Bu səbəbdən də adı çəkilən təsirlərin effek-

tivliyini və öhdəliklərə uyğun olub-olmasını qiymətləndirmək çətindir.          

Yerli şirkətlərlə bağlı vəziyyət daha qarışıqdır. Belə ki, əsasən SOCAR tərəfindən 

həyata keçirilən sosial layihələrin hansı hissəsinin kvazi-fiskal, hansının ölkə 

iqtisadiyyatına sırf sosial töhvə olmasını  demək olmur.           

 

 Ətraf mühitә tәsirlәr 

 Eynilə, yuxarıda qeyd edilən səbəblərdən HPBS ilə tənzimlənən ətraf mühit 

təsirlərini qiymətləndirmək  çətindir. 18  

HSŞ hesabatında ətraf mühitə təsirlə bağlı məlumat yer alsa da, mu məlumatlar 

daha çox SOCAR-ın daxili ekoloji fəaliyyəti kimi qiymətləndirilir. “SOCAR-ın 

Ekologiya İdarəsinin ətraf mühitin monitorinqi sahəsində əsas fəaliyyəti Şirkətin 
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 https://www.bp.com/en_az/azerbaijan/home/news/environmental-and-social-documentation.html  
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tabeliyində olan idarə və müəssisələrdə təbii və antropogen təsirlər nəticəsində 

ətraf mühitə yayılan zərərli qaz, maye və bərk halındakı tullantılara kəmiyyət və 

keyfiyyət cəhətdən nəzarətin elmi əsaslarla həyata keçirilməsi olub, hava, su, 

torpaq mühitlərinin vəziyyətlərinin qiymətləndirilməsi və proqnozlaşdırılması 

məqsədi ilə onların kimyəvi tərkibini, çirklənmə dərəcəsini, radioaktiv, hidrobioloji 

xüsusiyyətlərini, fiziki  xassələrini müəyyən edən müntəzəm müşahidə və 

tədqiqatlar sisteminin həyata keçirilməsindən ibarətdir”. 19 

Halbuki, ətraf mühitə təsirlərin qiymətləndirilməsi müstəqil və kənar rəyin 

məhsulu olmalıdır.   

Vətəndaş cəmiyyətinin hasilat sənayesinin ətraf mühitə təsirləri ilə bağlı imkanları 

dar olduğundan, bu sahədə onların monitorinq faəliyyətləri də məduddur.  Daha 

çox Neftçilərin Hüquqlarının Müdafiə Təşkilatı faəllığı ilə seçilir.20 

Beləliklə ətraf mühitə təsirlərlə bağlı məlumatlılıq səviyyəsi çox aşağıdır. 

  

15. Qiymәtlәndirmә 

   Beləliklə, hasilat sənayesi idarəetməsinin dəyər zəncirinin əsas komponentlərinin 

qiymətləndirməsi  aşağıdakı qənaətə gəlməyə imkan verir. 
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16. İnformasiya әldә etmәklә bağlı qanunverici baza vә problemlәr   

   Azərbaycanda informasiyaya çıxış qüvvədə olan “İnformasiya əldə etmək 

haqında” qanunla tənzimlənir.  Qanun 2005-ci ildə qəbul olunub və sonralar ona 



bir sıra qəyişikliklər edilib. Qanunun 9-u maddəsi ilə informasiya sahibləri 

müəyyənləşdirilir. Xüsusi olaraq göstərilir ki, “əmtəə bazarında hökmran mövqe 

tutan, xüsusi və ya müstəsna hüquqa, yaxud təbii inhisara malik olan hüquqi 

şəxslər - malların və xidmətlərin təklif edilməsi şərtlərinə və onların qiymətlərinə, 

həmin şərtlərdə və qiymətlərdə dəyişikliklərə aid informasiyalar üzrə, habelə tama-

milə və ya qismən dövlət mülkiyyətində, yaxud asılılığında olan qeyri-kommersiya 

təşkilatları, büdcədənkənar fondlar, həmçinin dövlətin üzvü olduğu və ya iştirak 

etdiyi kommersiya birlikləri - dövlət büdcəsindən verilmiş vəsaitdən və ya onlara 

ayrılmış əmlakdan istifadəyə aid informasiyalar üzrə” qurumlar informasiya sa-

hiblərinə bərabər tutulur.   

Son illərdə informasiyaya çıxışla bağlı ölkədə baş verən bəzi trendlər eyni za-

manda hasilat sənayesi məlumatlarına da təsirsiz ötüşməyib. Bu trendlər 

aşağıdakılardır:   

  

1. Beynəlxalq tələblərin sərtləşməsi kontekstində ölkədə informasiya sahibləri 

ümumən məlumat bazasını genişləndirməyə məcburdur  

 

2. Eyni zamanda informasiya sahibləri bu işi informasiyaya çıxışı doğurdan da 

yaxşılaşdırmaqdan daha çox, öz hesabatlılığını yaxşılaşdırmaq üçün edirlər 

 

3. Bu səbəbdən bir sıra informasiya sahibləri yaradılmış yeni portalların pop-

ulyarlaşmasında maraqlı deyillər, intuitiv olaraq hiss edirlər ki, el-

ektronlaşdırma son anda onların lazımlılığını təsirli dərəcədə azaldacaq  

 

4. İnformasiyaya çıxışla bağlı qanunvericlik 2010-cu ilə qədər daha proqressiv 

idi. Son dəyişikliklər bir sıra hallarda informasiyaya çıxışla bağlı mühiti 

daha ağır etdi və burada Rusiaynın təsirinin kifayət qədər rolu oldu 

 

5. Məlumata çıxış yalnız qanunverici və informasiya texnologiyası bazasının 

təkmil olmasından yox, həm də səmərəli maarifləndirmə işindən keçir. 

 



Hazırda ölkədə informasiyaya məhdidiyyətsiz və rahat çıxışla bağlı aşağıdakı 

maneələr mövcuddur; 

 

  Qanunvericiliklə bağlı maneələr; 

1. Bütövlükdə informasiyaya çıxışla bağlı qanunverici baza zəifdir. Qanunlarda 

əks olunsa da, əksər məlumatların açıqlığı informasiya sahibləri üçün 

məcburi xarakter daşımadığından bəziləri bundan sui istifadə edib, “mənə 

xüsusi tapşırıq olmalıdır”, yanaşmasına üstünlük verir, 

2. İnformasiya əldə etmək haqqında qanun köhnəlib, zamanla ayaqlaşmır, 

bəşəriyyərin onlayn dövrünə qədəm qoyduğu zamanda bəzi dövlət qurumları 

sorğu və xüsusi icazə sisteminə üstünlük verməkdə davam edir. 

3. Qanunverici baza daha geniş olmalıdır, “Yerin təki haqqında” qanun tək-

milləşdirilməli, lisenziyalaşdırma prosesi daha aydın əksini tapmalı, şəffaflıq 

prinsipləri daxil edilib, qanun daha müasir edilməlidir.     

4. HPBS qanun statusunu malik olsa da praktikada qanun kimi davranılmır, 

kommersiya sirri bəhanəsi ilə imzalanmış əksər sazişlər qapalı saxlanılır. 

Sazişlərdə bir qayda olaraq “bütün tərəflərin razılığı olmalıdır” müddəası in-

formasiya açıqlığı üçün ciddi maneə rolunu oynayır, 

5. Neft Fondu ümumilikdə şəffaf və hesabatlı olsa da, qanunverci bazası 

zəifdir. Fondun idarə edilməsi və fəliyyyəti heç bir qanunla tənzimlənmir.      

             Qeyd etmək lazımdır ki, beynəlxalq aləmdə məlumatların açıqlığı ilə bağlı 

ənənəvi yanaşma, informasiya sorğuları, məlumatların müvafiq nəşrlərdə dövrü 

olaraq dərc edilməsi və s. artıq aktuallığını itirir.  İnformasiya texnologiyalarının 

sürətlə inkişafı məlumat açıqlığını tələb kimi qoymaqla yanaşı, həm də rutin bir işə 

çevirir. Yəni, informasiya sahibi gündəlik fəaliyyətində həm də ictimaiyyəti 

məlumatlandırmağı işinin tərkib hissəsi sayır, İT imkanları isə öz növbəsində bu işi 

asanlaşdırır və istifadəçi üçün münasib (user friendly) edir. 

 

17. Nәticә vә Tövsiyәlәr  

Nәticә  



   Hasilat sənayesi ümumən ətraflı məlumat bazasına malik olsa da müasir tələblərə 

cavab vermir. Məlumatlar əsas etibarı ilə kəmiyyət xarakteri daşıyır və daha çox 

ənənəvi hasilat göstəricilərini və sənayenin texniki tərəfini xarakterizə edən 

göstəricilərdən ibarətdir.  

   Dəyər zənciri yanaşması hasilat sənayesini şəffaflıq və hesabatlılıq kontekstində 

dəyərləndirəndə onun ayrı-ayrı həlqələrinin bir-birni şərtləndirən məlumat açıqlığı 

səviyyəsi daha qabarıq görünür və zəif bəndlərin tapılmasında müstəsna rol 

oynayır.      

   Beynəlxalq şəffaflıq və yaxşı idarəetmə tələbləri ölkənin hasilat sənayesinin 

məlumat bazasında ciddi islahatların aparılmasına ehtiyacın olduğunu aşaklayır. 

   Azərbaycanın hasilat sənayesinin məlumat bazasında ən güclü bənd hasilat və 

ixrac göstəriciləri, habelə vergi ödəmələri, ən zəif bəndlər icazələrin verilməsi və 

potensial investorların cəlbi ilə bağlı açıq məlumat bazasının olmaması, habelə 

hasilat sənayesinin sosial-iqtisadi və ətraf mühit təsirlərinin ölçülməsi ilə bağlı 

mütəmadi məlumatların məhdudluğu aşkarlandı. 

   Bununla yanaşı ölkənin əsas gəlir generatoru olan milli neft şirkətin hələ də 

müasir korporativ idarəetmə tələblərinə cavab verməməsi, xüsusilə onun dövlətin 

sosial funksiyasını həyata keçirməsi ilə bağlı şəffaf hesabatlılığın olmaması aşkar-

landı. 

  Dövlət Neft Fondu daha yaxşı məlumatlandırma və hesabatlılığa malik olsa da, 

onun fəaliyyətinin qanunlara söykənməməsi bu sahədə davamlılığın olmasını risk 

altında qoyur.     

   Məlumatlandırma ilə mövcud qanunvericilk bazası ümumən ənənəvi, “qanunla 

qadağa olunmur” prinsipinə əsaslanır ki, icraçılar onu öz xeyrinə “mənə xüsusi 

tapşırıq olmalıdır” prinsipi ilə əvəzləyir, və nəticədə  bir sıra vacib məlumatların 

vaxtında açıqlanması əngəllənir. 

Və, nəhayət,  hazırda beynəlxalq aləmdə məlumatlandırma paradiqması ye-

niləndiyindən, artıq müstəsnasız olaraq bütün qərar verənlər üçün fəaliyyətinin 

anında ictimaiyyət üçün açıqlanması rutin və məcburi iş xarakteri daşıyır. Bu isə 

məlumat bazasının bütövlükdə online sisteminə keçirilməsindən keçir.               

 

 



 

Tövsiyәlәr 

 

Qanunvericiliklə bağlı tövsiyələr; 

1. “İnformasiya əldə etmək haqqında” qanun müasir tələblərə cavab ver-

mədiyindən onun yenilənməsinə və qəbul ediləcək yenin qanunun dahah im-

perativ olmasına ehtiyac var  

2. “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” qanun 

benefisiar sahiblik məlumatlarını əlçatanlığına maneədir və həmin qanunda 

müvafiq bənd ləğv edilməlidir. 

3. “Yerin təki haqında’ qanunla müvcud praktika arasında ziddiyyətlər aradan 

qaldırılmalı, investorların cəlbi ilə bağlı optimal model, və ya modellər 

qanunda əksini tapmalıdır 

 

Hökumət qurumlarına tövsiyələr; 

4. Hasilat sənayesində əsas aktorlar – Energetika Nazirliyi, Ekologiya və Təbii 

Sərvətlər Nazirliyi, Dövlət Neft Fondu məlumatların  sorğu əsasında bene-

fisiara ötürülməsi praktikasından, onlayn məlumatlandırmaya keçidi 

sürətləndirməlidir    

SOCAR –a tövsiyələr; 

5. Şirkətin məlumatlandırma siyasəti dəyişdirilməli, müasir tələblərə cavab 

verən veb-sayt sistemi yaradılmalı, kəmiyyət, xüsusilə də keyfiyyət xarak-

terli məlumatlar beynəlxalq tələblərə (MHŞT) uyğun olmalıdır 

 

HSŞ Komissiyasına tövsiyələr;   

6. Komissiya, hazırda hasilat sənayesində şəffaflıq sahəsində öndə gedən 

qurum kimi təşəbbüsü ələ almalı, ictimaiyyətə açıq olmayan məlumatların 

əldə edilməsində, onun tam və zamanında hesabtlarda əksini tapmasında 

ciddi addımlar atmalıdır. 



7. Komissiya sistematik məlumat açıqlığı layihəsini yaxın perspektiv üçün 

özünün ən vacib istiqaməti kimi dəyərləndirməli, müvafiq onlayn portalın 

yaradılmasında səylərini gücləndirməli, bu istiqamətdə Vətəndaş Cəmiyyəti 

nümayəndələri ilə sıx əməkdaşlıq etməlidir.   

 

 

 

 

 

 

 

          

 


