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Giriş 
 

Azərbaycanda ictimai maliyyə ilə bağlı məlumatlarına əlçatanlıq səviyyəsi heç vaxt 

qaneedici olmayıb. Sıravi vətəndaşlardan fərqli olaraq bu məlumatların aktiv istifadəçiləri olan 

vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri, dövri mətbuat nümayəndələri, araşdırmaçılar daim 

məlumatların keyfiyyətindən və onları əldə edilməsinin çətinliyini qabardıblar. İnformasiya 

texnologiyaların inkişaf fonunda məlumatların elektronlaşması, hökumətin məlumatların 

açıqlanmasına dair tələblərinin artması və əhalinin elektron xidmətlərə əlçatanlığı da problemi 

həll edə bilməyib. Elə bu baxımdan İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin ekspertləri 

“İctimai maliyyə ilə bağlı məlumatlarının əlçatanlığı: qanunvericiliyin tələbləri, beynəlxalq 

standartlar və mövcud vəziyyət” adlı bülleten hazırlamağa qərar verib.  

Bülletenin hazırlanmasında məqsəd ölkədə ictimai maliyyə məlumatlarına əlçatanlığı 

qiymətləndirməkdir. Araşdırmada ilk növbədə ictimai maliyyə məlumatlarına əlçatanlığın hüquqi 

təminatına yer ayrılıb. Bu bölmədə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və bir sıra 

qanunlar, o cümlədən “Məlumat azadlığı haqqında”, “İnformasiya əldə etmək haqqında”, 

“Dövlət sirri haqqında”, “Büdcə sistemi haqqında” qanunlar məlumatların açıqlanması öhdəlikləri 

kontekstində analiz edilib. Bölmədə həmçinin hüquqi bazada mövcud olan məhdudiyyətlərə 

diqqət yetirilib.  

Bülletenin digər bölməsində ictimai maliyyəsi ilə bağlı məlumat açıqlığı və şəffaflıq 

sahəsində beynəlxalq təşəbbüslər barədə məlumatlar verilib.  Beynəlxalq təşəbbüslər qismində 

BVF-nin Fiskal Şəffaflıq Məcəlləsinə, Dünya Bankının PEFA proqramının, İqtisadi Əməkdaşlıq və 

İnkişaf Təşkilatının Tövsiyələrinin, Open Government Datanın, Fiskal Şəffaflıq üçün Global 

Təşəbbüsün və Açıq Büdcə İndeksinin şəffaflıq və hesabatlılıq sahəsindəki tələblərinə istinad 

edilib. 

Bülletenin sonuncu bölməsi ictimai maliyyə sahəsində məlumat açıqlığının mövcud 

durumuna həsr edilib. Bölmədə dövlət qurumları və dövlət şirkətlərinin hesabatlılığı 

qiymətləndirmək üçün onların rəsmi internet saytları yoxlanılıb, maliyyə hesabatları analiz edilib.  
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İctimai maliyyənin əhatə dairəsi  

 

İctimai maliyyə sahəsində məlumat açıqlığının araşdırılması üçün ilk növbədə 

“ictimai maliyyə” anlayışının1 müəyyənliyini vermək və Azərbaycanda ictimai maliyyəsi 

sektorunun miqyaslarını dəqiqləşdirmək vacibdir.  

BVF-nin “Dövlət Maliyyəsinin Statistikası üzrə Rəhbərlik” adlı (GFSM, 20142) 

nəşrində ictimai maliyyə 2 sektora ayrılır:  

1. Dövlət idarəetməsi sektoru. Buraya aiddir:  

1.1. mərkəzi idarəetmə (hakimiyyət) orqanları; 

1.2. regional idarəetmə (hakimiyyət) orqanları;  

1.3. yerli idarəetmə (hakimiyyət) orqanları;  

1.4. büdcədənkənar fondlar.  

2. Dövlət şirkətləri sektoru. Bu sektora aiddir:  

2.1.dövlət maliyyə şirkətləri;  

2.2. dövlət qeyri-maliyyə şirkətləri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 1. İctimai maliyyənin subyektləri 

 

 
1 Bülletendə ictimai maliyyə dedikdə, dövlət maliyyəsi nəzərdə tutulur 
2 https://www.imf.org/external/Pubs/FT/GFS/Manual/2014/gfsfinal.pdf  

İctimai maliyyə 

Mərkəzi Hökumət

Regional Hökumət

Yerli Hökumət

Büdcədənkənar fondlar

Dövlət idarəetməsi Dövlət şirkətləri 

Dövlət maliyyə şirkətləri

Dövlət qeyri- maliyyə şirkətləri

https://www.imf.org/external/Pubs/FT/GFS/Manual/2014/gfsfinal.pdf
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Araşdırma zamanı Azərbaycanda ictimai maliyyə sektoru dairəsinə düşən 

qurumların sayı barəsində hər-hansı rəsmi məlumat əldə etmək mümkün olmadı. Dövlət 

Statistika Komitəsinin qeydiyyatda olan statistik vahidlərin sayı ilə bağlı açıqlamasına 

əsasən, 2022-ci il iyulun 1-i tarixinə ölkədə dövlət müəssisəsi (həm qeyri-kommersiya, 

həm də kommersiya yönümlü) kimi 10767, bələdiyyə müəssisəsi kimi 1740 statistik 

vahid fəaliyyət göstərir.3  

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 11 oktyabr 2018-ci il tarixli Qərarı4 

ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatı”nın büdcə 

xərclərinin inzibati təsnifatında  150-dən çox baş kredit sərəncamçısının adları qeyd 

olunub.  

Mərkəzi idarəetmə (hakimiyyət) orqanları sırasına Prezident Administrasiyası, 

Milli Məclis, Nazirlər Kabineti və ona daxil olan nazirliklər, komitələr və digər idarəetmə 

qurumları, Mərkəzi Seçki Komissiyası, prokurorluq və məhkəmələr, ordu və polis 

sistemi, dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən müxtəlif təşkilatlar, əsasən dövlət 

büdcəsinin vəsaiti hesabına formalaşdırılan müxtəlif büdcə fondları və s. aiddir. Nazirlər 

Kabinetinin saytında təqdim edilən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının siyahısında 17 

nazirlik, 7 dövlət komitəsi, 5 xidmət və 2 agentliyin adı göstərilir5.  

Regional idarəetmə (hakimiyyət) orqanları sırasına Azərbaycanda Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının dövlət hakimiyyəti qurumlarını aid etmək olar. 

Azərbaycanda yerli idarəetmə (hakimiyyət) orqanları sırasına 63 rayon, 78 şəhər, 

14 şəhər rayonu və 261 qəsəbə üzrə icra hakimiyyəti nümayəndəliklərini, habelə mərkəzi 

icra hakimiyyəti qurumlarının şəhər, rayon və qəsəbə şöbələrini aid etmək olar. Ölkədə 

fəaliyyət göstərən 1607 bələdiyyə də yerli idarəetmə qurumları sırasına aiddir (amma 

ölkəmizdə bələdiyyələr dövlət hakimiyyətinin tərkibinə daxil deyil).  

Hazırda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən büdcədənkənar fondlara bunlar aiddir:  

1) Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu (ARDNF)  

2) Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət 

Sosial Müdafiə Fondu (DSMF);  

3) İşsizlikdən sığorta fondu.  

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi BVF-nin dövlət maliyyə statistikası dövlət 

şirkətlərini onların əsas fəaliyyətinin təbiətindən asılı olaraq dövlət maliyyə və qeyri-

maliyyə şirkətlərinə ayırır. Hazırda Azərbaycanda fəaliyyətdə olan dövlət şirkətlərinin 

tam reyestri olmadığından belə şirkətlərin sayını və tərkibini müəyyən etmək mümkün 

deyil. 

 
3 https://www.stat.gov.az/source/st_units/  
4 http://www.e-qanun.az/framework/40412  
5 https://cabmin.gov.az/az/page/57/  

https://www.stat.gov.az/source/st_units/
http://www.e-qanun.az/framework/40412
https://cabmin.gov.az/az/page/57/
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Ancaq 17 dövlət şirkətləri prezidentin 2020-ci il 7 avqust tarixli Fərmanı ilə 

yaradılmış “Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi” publik hüquqi şəxsin6 tabeçiliyinə verilib. 

Bunların 4-ü energetika və təbii ehtiyatlar, 6-sı nəqliyyat, 4-ü kommunal və 3-ü maliyyə 

sektorunu təmsil edirlər.  

Dövlət maliyyə şirkətləri subsektoruna sığorta və pensiya xidmətləri də daxil olmaqla 

maliyyə xidmətləri göstərən bütün dövlət müəssisə və təşkilatları aid edilir. DSK-nın 

məlumatına görə 2019-cu ilin oktyabrın 1-nə ölkəmizin maliyyə və sığorta fəaliyyəti 

sektorunda 187 dövlət müəssisəsi və təşkilatı (statistik vahid) qeydiyyatda olub7. 

Azərbaycan Beynəlxalq Bank ASC, AzərTürkbank ASC, Azərlotereya ASC və 

Aqrarkredit QSC BoKT dövlət maliyyə şirkətləri sırasına aiddir.    

Dövlət mülkiyyətində olan və əsas fəaliyyətləri bazar əmtəələrinin istehsalından və 

bütün növ qeyri-maliyyə xidmətlərinin göstərilməsindən ibarət olan müəssisə və 

təşkilatlar dövlət qeyri-maliyyə şirkətləri subsektoruna aid edilir. Buraya həm 

kommersiya, həm də qeyri-kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olan həm müstəqil, həm də 

dövlət idarəetmə qurumlarının tabeliyində olan qeyri-maliyyə xarakterli müəssisə və 

təşkilatlar daxil edilir. Məsələn, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti (ARDNŞ), 

Azərenerji ASC, Azərbaycan Dəmir Yolları QSC, Azərbaycan Hava Yolları QSC (AZAL), 

Azərsu ASC, Azərişıq ASC, “Azəristiliktəchizat”ASC, “Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı” ASC, “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” ASC kimi müstəqil dövlət 

şirkətləri bu subsektora aiddir.  

Bunlarla yanaşı ayrı-ayrı nazirliklərin və başqa dövlət qurumlarının tabeliyində olan 

büdcə maliyyələşdirilməsi, təsərrüfat hesabı yaxud kommersiya əsasında fəaliyyət 

göstərən müəssisə və təşkilatlar da bu qrupa aid edilir. Məsələn,  Azərbaycan 

Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində onun strukturuna 

daxil olmayan 18 qurum fəaliyyət göstərir8. Bunlar aşağıdakılardır:  

1. “Azərpoçt” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. 

2. “Aztelekom” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. 

3. “AzInTelekom” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. 

4. “Azərmarka” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. 

5. “Bakı Taksi Xidməti” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. 

6. “Bakı Telefon Rabitəsi” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. 

7. “Hərbiləşdirilmiş Mühafizə İdarəsi” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. 

8. “İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi” 

Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. 

9. “Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti. 

 
6 https://aih.gov.az/  
7 https://www.stat.gov.az/source/st_units/  
8 http://www.e-qanun.az/framework/39579  

https://aih.gov.az/
https://www.stat.gov.az/source/st_units/
http://www.e-qanun.az/framework/39579
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10. “Yüksək Texnologiyalar Parkı-“YT Park” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. 

11. Yüksək Texnologiyalar üzrə Tədqiqat Mərkəzi. 

12. Məlumat Hesablama Mərkəzi. 

13. Dövlət Radiotezliklər İdarəsi. 

14. “Radio-Televiziya Yayımı və Peyk Rabitəsi” İstehsalat Birliyi. 

15. “Rabitəçi” İstirahət Bazası. 

16. Yardımçı Kənd Təsərrüfatı və Xidmət İdarəsi. 

17. “Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi” publik hüquqi şəxs.  

18. “Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində 

“Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi” publik hüquqi şəxs.  

Bundan başqa Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Dövlət Mülki 

Aviasiya Agentliyinin tabeliyində Mülki Aviasiyada Uçuşların Təhlükəsizliyi üzrə 

Dövlət Müfəttişliyi publik hüquqi şəxs fəaliyyət göstərir.  

“Bakı Telefon Rabitəsi” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin tabeliyində isə 4 

qurum - “Az-Euro Tel” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti, Bakı Avtomat Telefon Qovşağı, 

Layihə Axtarış Kontoru, Rabitə Qurğularının Təmiri və Tikintisi İdarəsi fəaliyyət 

göstərir. 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində onun strukturuna 

daxil olmayan 8 təsərrüfathesablı qurum (o cümlədən,  “Aqroservis” ASC, “Aqrar 

tədarük və təchizat” ASC, “Azəraqrar Dövlət İstehsalat və Emal Birliyi” MMC, “Dövlət 

Aqrar Ticarət Şirkəti” MMC, “Green Park Azərbaycan” MMC və s.), 2 publik hüquqi 

şəxs, 1 universitet (Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti), 5 mərkəz, 1 kitabxana, 1 

müzey,  6 elmi-tədqiqat institutu və başqa müəssisələr mövcuddur9. 

Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin tabeliyində onun 

strukturuna daxil olmayan 1 universitet (Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman 

Akademiyası), çoxsaylı idman məktəbləri, sağlamlıq mərkəzləri, 24 sosial xidmət 

müəssisəsi, 2 publik hüquqi şəxs, 65 təsərrüfathesablı müəssisə (stadionlar, idman 

zalları, olimpiya idman kompleksləri və s.) var10. 

Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin tabeliyində onun 

strukturuna daxil olmayan dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən 60 qurum (9 milli park, 

9 təbiət qoruğu, 9 balıqartırma zavodu, 15 meşə təsərrüfatı mərkəzi, 7 

hidrometeorologiya mərkəzi və s.), 3 təsərrüfathesablı təşkilat və 2 publik hüquqi şəxs 

fəaliyyət göstərir11.  

Təhsil, mədəniyyət, səhiyyə, su və enerji təminatı kimi sahələrdə də əhaliyə müvafiq 

xidmətlər göstərən minlərlə dövlət müəssisə və təşkilatı mövcuddur. Bununla yanaşı 

nazirliklərin və dövlət qurumlarının tabeliyində olmayıb müstəqil fəaliyyət göstərən 

dövlət şirkətləri də mövcuddur.  

 
9 http://www.e-qanun.az/framework/41057  
10 http://www.e-qanun.az/framework/22646  
11 http://www.e-qanun.az/framework/41221  

http://www.e-qanun.az/framework/41057
http://www.e-qanun.az/framework/22646
http://www.e-qanun.az/framework/41221
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İctimai maliyyə məlumatlarına 

əlçatanlığın hüquqi təminatı 
 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 50-ci maddəsi “Məlumat 

azadlığı” adlanır. Həmin maddəyə əsasən, hər kəsin istədiyi məlumatı qanuni yolla 

axtarmaq, əldə etmək, ötürmək, hazırlamaq və yaymaq azadlığı var.12    

1998-ci ildə qüvvəyə minmiş “Məlumat azadlığı haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunda13 məlumat azadlığının həyata keçirilməsinin əsas prinsipləri 

(maddə 5) və  məlumatın əldə edilməsi üçün təminatlar (maddə 6) əks olunub. Həmin 

Qanunun 10-cu maddəsinə əsasən “alınması məhdudlaşdırılan məlumatlara - dövlət, 

peşə (vəkil, notariat, həkim), qulluq, bank, kommersiya, istintaq və məhkəmə sirləri, 

şəxslərin şəxsi və ailə həyatına, terror aktlarına aid olan məlumatlar aiddir”. 

Ölkəmizdə bütün növ ictimai informasiyaların cəmiyyətə açıqlanmasının və 

informasiya əldə etmək azadlığının təmin edilməsinin başlıca hüquqi təminatı hesab 

olunan əsas qanunlardan biri də “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunudur14 (30 sentyabr 2005-ci il). Bu Qanunda ictimai informasiya 

“qanunlarla və ya digər normativ hüquqi aktlarla müəyyənləşdirilən ictimai vəzifələrin 

yerinə yetirilməsi prosesində yaradılan və ya əldə edilən faktlar, rəylər, bilgilər” kimi 

müəyyən edilib (maddə 3.0.3). Qanunda informasiya əldə olunmasının əsas prinsipləri, 

informasiya sahibləri, informasiya əldə olunmasının təşkili, informasiya əldə etmənin 

formaları, informasiyanın açıqlanması üsulları və s. kimi məsələlər əksini tapıb. 

Qanunun 29-cu maddəsində informasiya sahiblərinin cəmiyyətin maraqlarını daha asan 

və daha operativ şəkildə təmin etmək məqsədi ilə açıqlamalı olduqları informasiyalar 

sadalanıb. Orada ictimai maliyyə ilə birbaşa və dolayısı ilə əlaqəli aşağıdakı 

informasiyaların açıqlanmalı olduğu qeyd edilib: 

• ümumiləşdirilmiş statistik məlumatlar,  

• büdcə proqnozları; 

• dövlət orqanlarının və bələdiyyələrin ştat cədvəlləri; 

• dövlət orqanlarının və bələdiyyələrin fəaliyyəti barədə hesabatlar; 

• ictimai funksiyaları yerinə yetirən hüquqi şəxslərin (o cümlədən publik hüquqi 

şəxslərin) rəhbər orqanlarında çalışanların adları və soyadları, elektron poçt ünvanları;   

• dövlət və bələdiyyə satınalmalarının şərtləri, nəticəsi, eləcə də dövlət və bələdiyyə əmlakının 

satılması, onun üzərində əmlak hüquqlarının dəyişməsi barədə məlumatlar; 

 
12 http://www.e-qanun.az/framework/897  
13 http://www.e-qanun.az/framework/3420  
14 http://www.e-qanun.az/framework/11142  

http://www.e-qanun.az/framework/897
http://www.e-qanun.az/framework/3420
http://www.e-qanun.az/framework/11142


 

 

10       

İQTISADI TƏŞƏBBÜSLƏRƏ YARDIM İB 

• dövlət orqanları və bələdiyyələr, ictimai funksiyaları yerinə yetirən hüquqi şəxslər (o 

cümlədən publik hüquqi şəxslər) aldıqları kreditlər, qrantlar, onların şərtləri və istifadəsi 

haqqında məlumatlar; 

• normativ hüquqi aktların layihələri razılaşdırmaya və ya təsdiq olunmağa göndərildiyi 

andan; 

• normativ hüquqi aktlar qüvvəyə mindiyi gündən; 

• ictimai funksiyaları yerinə yetirən hüquqi şəxslərin (o cümlədən publik hüquqi 

şəxslərin) fəaliyyətinə dair hesabatlar, onların gəlirləri və xərcləri barədə məlumatlar; 

• dövlət büdcəsinin və icmal büdcənin icrası barədə hesabatlar; 

• dövlət orqanlarının və bələdiyyələrin əmr, sərəncam və qərarları - əmr, sərəncam və qərarlar 

qüvvəyə mindiyi gündən; 

• dövlətin ictimai əhəmiyyətli konsepsiyalarının, inkişaf planlarının və proqramlarının 

layihələri təsdiq olunmağa təqdim edilənədək; 

• dövlət orqanlarının və bələdiyyələrin mal və xidmətlərinə dair məlumatlar; 

• dövlət orqanları və bələdiyyələr tərəfindən təsis edilmiş və ya onların iştirakı ilə fəaliyyət 

göstərən özəl hüquqi şəxslərə dövlət büdcəsindən verilmiş vəsaitdən və ya onlara ayrılmış 

əmlakdan istifadəyə dair məlumatlar; 

• dövlət və bələdiyyə müəssisələrində qüvvədə olan əmək haqqı dərəcələri, əməyin 

ödənilməsinə dair təlimatlar, habelə əlavə haqların ödənilməsi qaydaları və xüsusi güzəştlər 

barədə məlumatlar; 

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

təşkilatlarına, büdcədənkənar fondlara, həmçinin dövlətin üzv olduğu və ya iştirak etdiyi 

kommersiya birliklərinə dövlət büdcəsindən verilmiş vəsaitdən və ya onlara ayrılmış 

əmlakdan istifadəyə aid informasiyalar; 

• informasiya sahibinin mülkiyyəti və mülkiyyət öhdəliyi haqqında məlumatlar.  

Qanunun 30-cu maddəsində vurğulanır ki, yuxarıda (29-cu maddədə) qeyd olunan 

ictimai informasiyalar müvafiq qurumların internet informasiya ehtiyatlarında 

açıqlanmalıdır. Bundan əlavə həmin informasiyalar kütləvi informasiya vasitələrində, 

rəsmi nəşrlərdə, kitabxanalarda, ictimai informasiya mərkəzlərində, kütləvi istifadənin 

mümkün olduğu digər yerlərdə sənədlərlə tanış olmaq üçün şərait yaradılması yolu ilə, 

habelə digər üsullarla açıqlana bilər.  

İctimai informasiyanın açıqlanmasına məhdudiyyətləri müəyyən edən qanunvericilik 

aktlarından biri “Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikasının (07 sentyabr 2004-

cü il tarixli) Qanunudur15. Qanunun 5-ci maddəsində dövlət sirri təşkil edən 

 
15 http://www.e-qanun.az/framework/5526  

http://www.e-qanun.az/framework/5526
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məlumatların siyahısı açıqlanır. Həmin maddənin 5.2-ci hissəsinə əsasən iqtisadi sahədə 

aşağıdakı məlumatlar dövlət sirrini təşkil edir: 

• Azərbaycan Respublikasının və onun ayrı-ayrı bölgələrinin mümkün hərbi 

əməliyyatlara hazırlıq planlarının məzmunu, silah və hərbi texnikanın istehsalı 

və təmiri üzrə sənayenin səfərbərlik gücü, hərbi sahədə istifadə edilən xammal 

və materialların strateji növlərinin göndərilməsi həcmi, ehtiyatları, həmçinin 

dövlət material ehtiyatlarının yerləşdirilməsi, faktik həcmi və istifadəsi 

haqqında; 

• Azərbaycan Respublikasının müdafiə qabiliyyətinin və təhlükəsizliyinin təmin 

olunması məqsədilə onun infrastrukturundan istifadə olunması haqqında; 

• mülki müdafiə qüvvələri və vasitələri, inzibati idarəetmə obyektlərinin 

dislokasiyası, təyinatı və müdafiə olunma dərəcəsi, əhalinin təhlükəsizliyinin 

təmin olunma dərəcəsi, dövlətin təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün 

nəzərdə tutulan nəqliyyat və rabitənin fəaliyyəti haqqında; 

• dövlət müdafiə sifarişlərinin həcmləri, planları (tapşırıqları), silah, hərbi 

texnika və digər hərbi məhsulların buraxılması və göndərilməsi (pul və ya 

natura ifadəsində), onların buraxılışı üzrə mövcud güc və bu gücün artırılması 

haqqında, göstərilən silah, hərbi texnika və digər hərbi məhsulları işləyib 

hazırlayan və ya istehsal edən müəssisələr, onların kooperasiya üzrə əlaqələri 

haqqında; 

• dövlətin təhlükəsizliyinə təsir edən mühüm müdafiə və ya iqtisadi əhəmiyyəti 

olan elmi və texniki nailiyyətlər, elmi tədqiqat, təcrübi-konstruktor, layihə işləri 

və texnologiyaları haqqında; 

• siyahısı qanunvericiliklə müəyyənləşdirilən strateji növlü faydalı qazıntıların 

ehtiyatlarının, istehsalının, idxalı və ixracının, satışının həcmi, dövlət ehtiyatlan 

haqqında, pul əskinaslarının, qiymətli kağızların hazırlanması, 

saxtalaşdırmadan qorunması, həmçinin dövlətin maliyyə fəaliyyətinin digər 

xüsusi tədbirləri haqqında. 

Qanunun 5.3.-cü maddəsinə görə, Azərbaycan Respublikasında dövlətin 

müdafiəsinin, təhlükəsizliyinin və hüquq mühafizə fəaliyyətinin təmin olunması ilə 

əlaqədar dövlət büdcəsinin xərcləri haqqında məlumatlar xarici siyasət sahəsində dövlət 

sirri hesab olunur.  

Dövlət maliyyəsi ilə bağlı məlumatların açıqlanması şərtlərini və qaydalarını 

nəzərdə tutan qanunvericilik sənədlərindən biri də “Büdcə sistemi haqqında” 
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Azərbaycan Respublikasının Qanunudur16 (2 iyul 2002-ci il). Qanunun “Dövlət büdcəsi 

haqqında qanun layihəsinin dərc edilməsi” adlı 14-cü maddəsinə əsasən növbəti büdcə ili 

üzrə dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsi aşağıdakı sənədlərlə birlikdə Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisinə daxil olduğu tarixdən 10 gün ərzində mətbuatda dərc 

edilir:  

• növbəti büdcə ili üzrə dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsi və qanun layihəsinə dair 

izahat; 

• Azərbaycan Respublikasının növbəti büdcə ili və gələn üç il üzrə iqtisadi və sosial inkişaf 

konsepsiyası və proqnoz göstəriciləri; 

• büdcə-vergi siyasətinin əsas istiqamətləri; 

• dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulan məqsədli 

proqramlar; 

• büdcə gəlirləri təsnifatının, funksional, iqtisadi və inzibati təsnifatların paraqrafları 

səviyyəsində gəlirlərin və xərclərin layihəsi; 

• dövlət borcları və dövlət zəmanəti ilə digər öhdəliklərə dair məlumat; 

• növbəti il üzrə icmal büdcənin funksional və iqtisadi təsnifata uyğun olaraq paraqraflar 

səviyyəsində layihəsi; 

• növbəti il üzrə dövlət büdcəsinin və icmal büdcənin, habelə sonrakı üç il üzrə icmal 

büdcənin layihələrinə uyğun olaraq mühüm investisiya layihələrini özündə əks etdirən 

dövlət investisiya proqramının layihəsi; 

• qanunvericiliyə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən təsdiq 

olunması nəzərdə tutulduğu hallarda növbəti büdcə ili üzrə büdcədənkənar dövlət 

fondlarının büdcələri haqqında qanun layihələri və qanun layihələrinə dair izahat.  

 

Bundan əlavə Qanunun 20-ci maddəsinə əsasən, rüblük büdcə hesabatları rüb 

bitdikdən sonrakı ayın sonundan gec olmayaraq mətbuatda dərc edilməlidir. Hesabatda 

büdcənin faktiki göstəricilərinin proqnoz rəqəmlərlə müqayisəli təqdim edilməsi 

öhdəliyi müəyyən olunub. Qanun ayrıca dövlət büdcəsinin deyil, ümumilikdə icmal 

büdcənin icrasına dair hesabatların mətbuatda dərcini nəzərdə tutur. Hesabata büdcənin 

gəlirləri, xərcləri, dövlət borcunun məbləği, kreditlər və s. kimi məlumatlar daxil  

edilməlidir.  

Qanunun 29-cu maddəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasının təsdiq olunmuş 

büdcəsinin, 36-cı maddəsində isə yerli büdcənin layihəsi bələdiyyə iclasına təqdim 

 
16 http://www.e-qanun.az/framework/1126  

http://www.e-qanun.az/framework/1126
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edildiyi tarixdən 10 gün ərzində yerli əhalinin onunla tanış olması məqsədi ilə dərc 

edilməsi öhdəliyi qoyulur. 

“Bələdiyyələrin statusu haqqında”17 Qanunun 52-2-ci maddəsində qeyd edilir ki, 

bələdiyyə hər ilin yanvar ayının üçüncü həftəsinin bazar ertəsi görülmüş işlər haqqında, 

o cümlədən maliyyə vəsaitlərinin və bələdiyyə mülkiyyətinin istifadəsi haqqında 

seçicilərinə yazılı formada hesabat verməlidir. Qanuna görə, yerli əhalini tanış etmək 

məqsədi ilə hesabat bələdiyyə binasının qarşısında xüsusi lövhələrdə yerləşdirilməli, 

habelə elan, bülleten, vərəqə, yerli mətbuat, internet saytı və digər vasitələrlə əhaliyə 

çatdırılmalıdır. Yerli büdcə məlumatlarının açqılanmasının hüquqi öhdəlikləri 

“Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında” və “Yerli (bələdiyyə) vergilər və 

ödənişlər haqqında” qanunlarda daha geniş əksini tapıb.  

Büdcədənkənar fondların maliyyə vəsaitlərinin açıqlaması barədə ayrıca normativ 

hüquqi aktlar mövcuddur. Ölkə prezidentinin 29 dekabr 2000-ci il tarixli, 434 saylı 

Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu haqqında 

Əsasnamə”nin18 4.3.-cü maddəsinə görə, Dövlət Neft Fondu hər il vəsaitinin istifadə 

edilməsinin təsdiq olunmuş istiqamətləri haqqında məlumatı və onun faktiki istifadəsi 

barədə illik hesabat mətbuatda dərc etdirməlidir.  

Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Nizamnaməsinin19 7.1.-ci bəndinə əsasən, 

Fond “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə publik 

hüquqi şəxslər üçün müəyyən edilmiş qaydada mühasibat uçotu aparır, maliyyə 

hesabatlarını tərtib, təqdim və dərc edir. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 29 sentyabr tarixli 156 

nömrəli qərarı ilə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları əməkdaşlarının həvəsləndirilməsi 

üçün nəzərdə tutulan və həmin orqanların tabeliyində yaradılan fondların vəsaitindən 

istifadə haqqında hesabatın forması və belə hesabatların açıqlanması üsulu təsdiq edilib. 

Qərarda göstərilir ki, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları əməkdaşlarının 

həvəsləndirilməsi üçün nəzərdə tutulan və həmin orqanların tabeliyində yaradılan 

fondların vəsaitindən istifadə haqqında hesabatlar hər rübün və ilin sonunda mərkəzi icra 

hakimiyyəti orqanının internet informasiya ehtiyatında və rəsmi dövri mətbu nəşrdə dərc 

edilməlidir20. 

Nazirlər Kabinetinin 26 noyabr 2018-ci il tarixli 504 saylı qərarı ilə “Büdcə 

təşkilatlarının, dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslərin, büdcədənkənar dövlət 

 
17 https://e-qanun.az/framework/4770  
18 https://www.oilfund.az/storage/images/8mm3o1rrnt.pdf  
19 https://e-qanun.az/framework/45309  
20 http://e-qanun.az/framework/22318  

https://e-qanun.az/framework/4770
https://www.oilfund.az/storage/images/8mm3o1rrnt.pdf
https://e-qanun.az/framework/45309
http://e-qanun.az/framework/22318
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fondlarının, səhmlərinin (paylarının) 30 faizi və ya daha artıq hissəsi dövlətə məxsus 

olan təsərrüfat cəmiyyətlərinin illik maliyyə fəaliyyəti haqqında məlumatlarının, o 

cümlədən dövlət büdcəsindən verilmiş vəsaitdən və ya onlara ayrılmış əmlakdan 

istifadəyə aid olan informasiyanın internet informasiya ehtiyatlarında açıqlanması 

Qaydası” təsdiqlənib21. Bu qaydaya əsasən, büdcə təşkilatları və səhmlərinin 

(paylarının) 30 faizi və ya daha artıq hissəsi dövlətə məxsus olan təsərrüfat cəmiyyətləri 

tərəfindən illik maliyyə fəaliyyəti haqqında məlumatlar, o cümlədən dövlət büdcəsindən 

verilmiş vəsaitdən və ya onlara ayrılmış əmlakdan istifadəyə aid olan informasiyalar 

açıqlanmalıdır. Bu qaydalar həmçinin dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslərə 

və büdcədənkənar dövlət fondlarına da aiddir. Qeyd olunan subyektlər illik maliyyə 

fəaliyyətləri, o cümlədən dövlət büdcəsindən verilmiş vəsaitdən və ya onlara ayrılmış 

əmlakdan istifadəyə aid olan informasiyaları özlərinin internet informasiya 

ehtiyatlarında hesabat dövrü başa çatdıqdan sonra, müvafiq olaraq sonrakı ilin aprel 

ayının 30-dan gec olmayaraq açıqlamalıdırlar.  

Həmin Qaydada vurğulanıb ki, təşkilatların internet informasiya ehtiyatlarında 

açıqlanan informasiyaya çıxış sərbəst və ödənişsiz olmalıdır. Açıqlanmış informasiyaya 

müraciət edilməsi zamanı istifadəçinin qeydiyyatdan keçməsi, istifadəçi barədə fərdi və 

digər məlumatların daxil edilməsi tələb edilmir. İnternet informasiya ehtiyatlarında 

açıqlanan informasiya standart proqram təminatları vasitəsilə oxuna bilən, həmçinin 

mətnin istənilən fraqmentinin köçürülməsinə və axtarışına imkan verən fayl formatında 

olmalıdır. 

Qaydaya əsasən açıqlanan hesabatlarda təşkilatın gəlirləri  (qeyri-birja 

əməliyyatlarından gəlir, birja əməliyyatlarından gəlir, sair əməliyyatlar gəlirləri, o 

cümlədən, dövlət büdcəsindən verilmiş vəsait üzrə gəlirlər) və xərcləri (əməkhaqqı 

xərcləri və dövlət sosial sığorta ayırmaları, maliyyə yardımları və sair transfer ödənişləri, 

sərf edilmiş materialların dəyəri, amortizasiya xərcləri və s.) barədə detallı məlumatlar 

yer almalıdır.  

Açıq Hökumət Platforması Beynəlxalq təşəbbüsünün iştirakçısı olan Azərbaycan 

dövrü olaraq Milli Fəaliyyət Planı (MFP) qəbul edir və öz vətəndaşları qarşısında 

hökumət qərarlarının açıqlığını, məlumatlara çıxışın yaxşılaşdırılmasını təmin etmək 

öhdəliyi götürür. İndiyədək 3 Milli Fəaliyyət Planı təsdiq edilərək reallaşdırılıb. Sonuncu 

MFP  2020-2022-ci illəri əhatə edir və açıqlıq, şəffaflıq və hesabatlılıq prinsiplərinin 

tətbiqinin daha da genişləndirilməsi, maliyyə şəffaflığının yüksəldilməsinı, ictimai 

 
21 http://www.e-qanun.az/framework/40775 

http://www.e-qanun.az/framework/40775
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nəzarətin gücləndirilməsini, açıq hökumətin təşviqini nəzərdə tutur.22 MFP-də aşağıdakı 

bölmələr birbaşa ictimai maliyyə ilə bağlı məlumatlarının açıqlığını dəstəkləyir.  

• Korrupsiyanın qarşısının alınması və dövlət orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığın 

gücləndirilməsi sahəsində tədbirlər 

• Maliyyə şəffaflığının təmin edilməsi sahəsində tədbirlər 

• İnformasiya əldə edilməsinin təmin olunması sahəsində tədbirlər 

• Əhaliyə göstərilən kommunal xidmətlərdə şəffaflığın, hesabatlılığın və müştəri 

məmnunluğunun artırılması sahəsində tədbirlər 
 

 

Hüquqi bazada mövcud olan məhdudiyyətlər 

 

Dövlət maliyyəsi sahəsində ictimai əhəmiyyətli məlumatların açıqlanmasının hüqüqi 

bazasında bir sıra ziddiyyətli məqamlar da var. Belə ki, mövcud hüquqi normalar dövlət 

və ictimai maliyyə sahəsində açıqlanması məcburi olan məlumatların tam əhatə 

dairəsini, habelə belə məlumatlarının ictimailəşdirilməsindən imtinaya görə səlahiyyətli 

qurumların məsuliyyətini yetərli səviyyədə tənzimləmir. Bundan başqa “İnformasiya 

əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 2.4-1-ci maddəsinə qeyd 

olunur ki, “informasiyanın əldə edilməsinə o şərtlə icazə verilir ki, bu, Azərbaycan 

Respublikasının siyasi, iqtisadi, hərbi, maliyyə-kredit və valyuta siyasəti sahələrində 

maraqlarının qorunması, ictimai qaydanın, sağlamlığın və mənəviyyatın mühafizəsi, 

digər şəxslərin hüquq və azadlıqlarının, kommersiya və digər iqtisadi maraqlarının 

qorunması, məhkəmənin nüfuzunun və qərəzsizliyinin, cinayət işləri üzrə ibtidai 

araşdırmanın normal gedişinin təmin edilməsi məqsədlərinə zidd olmasın”. Amma 

indiyədək heç bir hüquqi-normativ sənəddə “dövlərin siyasi, iqtisadi, maliyyə-kredit və 

valyuta siyasəti sahələrində maraqları” dedikdə nə nəzərdə tutulması 

dəqiqləşdirilməyib. Bu da müvafiq informasiya sahiblərinə bir çox iinformasiyaların 

açıqlanmasından məhz “dövlət maraqlarının qorunması” bəhanəsi ilə imtina etməyə 

imkan yaradır.  

Eyni zamanda həmin Qanunun 10-cu maddəsində informasiya sahiblərinin vəzifələri 

sırasında onların açıqlamalı olduqları informasiyaların dəqiq siyahısının tərtib edilməsi 

tələbi də yoxdur. Belə siyahının olmaması isə informasiya sahiblərinin açıqlamaları 

olduqları məlumatlarların əhatə dairəsi ilə bağlı qeyri-müəyyənlik yaradır. Həmin 

maddədə informasiya sahiblərinin vəzifələri sırasına “ açıqlamalı olduqları 

informasiyaların reyestrini (məlumat və göstəricilərin adları, açıqlanma müddətləri, 

 
2222 https://e-qanun.az/framework/44619  

https://e-qanun.az/framework/44619
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açıqlanma formaları və məsul şəxslər göstərilməklə) tərtib edir və ictimaiyyətə açıq 

mənbədə yerləşdirir” kimi tələb əlavə edilməsi məqsədəuyğundur.   

Yaxud “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun23 (29 

iyun 2004-cü il) 12-1.7-ci maddəsinə əsasən, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 

yaradılan publik hüquqi şəxslər illik maliyyə hesabatlarını və birləşdirilmiş (konsolidə 

edilmiş) maliyyə hesabatlarını auditor rəyi ilə birlikdə təsisçiyə təqdim edirlər. Habelə 

Qanunun 12-1.8-ci maddəsində qeyd olunur ki, “dövlət zəmanəti ilə kredit alan və ya 

dövlət borcunun xərclənməsi ilə bağlı layihələrdə iştirak edən, həmçinin dövlət 

büdcəsindən subsidiya, subvensiya, qrant və ya müəyyən səlahiyyətlərin yerinə 

yetirilməsi ilə bağlı vəsait ayrılan publik hüquqi şəxslər illik maliyyə hesabatlarını və 

birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını auditor rəyi ilə birlikdə müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanına təqdim edirlər”. Göründüyü kimi, Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin sərəncamı ilə yaradılan və dövlət maliyyəsi ilə əlaqədə olan publik hüquqi 

şəxslərə maliyyə hesabatlarını ictimailəşdirmək tələb olunmur.  

Mövcud normativ-hüquqi sənədlərdə dövlət maliyyəsi məlumatlarının, o cümlədən 

elektron data informasiyalarının hazırlanmasına və ictimailəşdirilməsinə münasibətdə 

dəqiq standartlar müəyyən edilməyib. Büdcə qanunvericiliyində büdcə 

informasiyalarının yayılmasına qarşı tələblər yayğındır, konkret informasiyaların 

yayılması üçün dəqiq hüquqi çərçivələr və qrafiklər müəyyən edilməyib. Aylıq büdcə 

hesabatlarının ictimailəşdirilməsi ümumiyyətlə hüquqi norma kimi nəzərdə tutulmur. 

Açıqlanması məcburi olan büdcə informasiyalarının siyahısının, həmin məlumatların 

yayılması üçün dəqiq qrafiklərin, yayılma formalarının (çap, yoxsa online rejimdə və ya 

hər 2 formada) olmaması da səalhiyyətli qurumların məsuliyyətini azaldır. 

Qanunvericilkdə büdcə hesabatlarının strukturuna, məzmununa və keyfiyyətinə qarşı 

dəqiq müəyyən edilmiş tələblər yoxdur.  

 
23 http://www.e-qanun.az/framework/5458  

http://www.e-qanun.az/framework/5458
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İctimai maliyyəsi ilə bağlı məlumat açıqlığı və şəffaflıq 

sahəsində beynəlxalq təşəbbüslər 

 

Dövlət maliyyəsinin şəffaflığının və hesabatlılığının artırılması yolu ilə 

hökumətlərin fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması bir sıra beynəlxalq təşkilatların və 

təşəbbüslərin (BVF, Dünya Bankı, İƏİT, GİFT, BBT, AHT və s.) daima diqqət mərkəzində 

olan məsələdir.  

BVF-nin Fiskal Şəffaflıq Məcəlləsi. Bu məsələni ötən əsrin 90-cı illərinin 

ortalarında ilk dəfə gündəmə gətirən və ötən dövr ərzində bu sahədə davamlı olaraq 

fəaliyyət göstərən beynəlxalq qurum Beynəlxalq Valyuta Fondudur.  BVF 1997-ci ildə 

“Büdcə-vergi sferasında şəffaflığın təmin olunması üzrə zəruri təcrübələrə dair Məcəllə” 

hazırlayıb. Sonradan bu sənəd təkmilləşdirilərək Fiskal Şəffaflıq Məcəlləsinə çevrilib. 

Məcəllənin son versiyası 2019-cu ildə tamamlanıb. Hazırda həmin Məcəllə (Fiscal 

Transparency Code 201924) dövlət maliyyəsi haqqında informasiyanın açıqlanmasının 

beynəlxalq standartı hesab olunur. Kodeks ictimai maliyyənin 4 komponenti üzrə 

prinsiplər dəstini əhatə edir:  

I. fiskal hesabatlılıq – büdcə hesabatları hökumətin maliyyə durumunun və 

fəaliyyət nəticələrinin hərtərəfli, aktual, vaxtauyğun və etibarlı icmalını əks 

etməlidir;  

II. büdcə proqnozlaşdırılması və büdcə işi – büdcə və müvafiq büdcə proqnozları 

büdcə vəzifələrinin və hökumətin siyasi niyyətlərinin dəqiq ifadəsini, habelə 

dövlət maliyyəsinin inkişafının əhatəli, vaxtauyğun və etibarlı proqnozlarını 

əhatə etməlidir;  

III. fiskal risklərin analizi və idarə edilməsi – hökumət dövlət maliyyəsi üçün 

mümkün riskləri aşkara çıxarmalı, təhlil və idarə etməli, dövlət sektorunda 

büdcə qərarlarının qəbul edilməsinin səmərəli əlaqələndirilməsini təmin 

etməlidir; 

IV. resurs gəlirlərinin idarə edilməsi – təbii resursların kəşfiyyatı və hasilatından 

dövlətin əldə etdiyi gəlirlər açıq və şəffaf qaydada toplanmalı, idarə edilməli və 

bölüşdürülməlidir. 

Kodeksdə hər bir prinsip üzrə baza, yaxşı və qabaqcıl təcrübələr səviyyəsi 

fərqləndirilir. Kodeksin I – III komponentləri 2014-cü ildə ildə açıqlansa da, IV 

komponent 2019-cu ilin yanvarında tamamlanıb.  

 
24 https://www.imf.org/external/np/fad/trans/index.htm  

https://www.imf.org/external/np/fad/trans/index.htm
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BVF davamlı olaraq ayrı-ayrı ölkələrdə hökumətin fiskal fəaliyyətinin həmin 

məcəlləyə uyğunluğunun monitorinqini aparır və ölkələrdə fiskal şəffaflığın səviyyəsini 

qiymətləndirir.  

 

Dünya Bankı və PEFA. Ayrı-ayrı ölkələrdə ictimai maliyyənin şəffaflığının 

qiymətləndirilməsi Dünya Bankı tərəfindən də mütəmadi olaraq həyata keçirilir. DB-nin 

Dövlət Xərcləmələri və Maliyyə Hesabatlılığı Proqramı (PEFA, 2016) dövlət maliyyəsinin 

idarə edilməsinin səmərəliliyinin ölçülməsi sistemidir. Burada 31 göstərici əsasında 

dövlət maliyyəsinin idarə edilməsininnin qiymətləndirilməsi aparılır və onun güclü və 

zəif tərəflərinə dair hesabat hazırlanır. Bu proqram konkret metodologiya vasitəsilə 

konkret zaman anında dövlət maliyyəsinin idarə edilməsinin səmərəlilik səviyyəsi 

haqqında təsəvvür əldə edilməsi üçün nəzərdə tutulub.  

PEFA-nın tərkibində 7 sahəyə aid 31 göstərici (indikator) üzrə 94 parametr 

qiymətləndirilir25: 

I. Büdcənin etibarlılığı (3 göstərici - 6 parametr); 

II. Dövlət maliyyəsinin şəffaflığı (6 göstərici – 12 parametr); 

III. Aktivlərin və öhdəliklərin idarə edilməsi (4 göstərici – 13 parametr); 

IV. Siyasət əsaslı büdcə-vergi strategiyası və büdcə tərtibi (5 göstərici – 17 parametr); 

V. Büdcə icrası mexanizmləri və icraya nəzarət (8 göstərici – 27 parametr); 

VI. Uçot və hesabatlılıq (3 göstərici – 10 parametr); 

VII. Kənar nəzarət və audit (2 göstərici – 8 parametr). 

 

Azərbaycanda son belə qiymətləndirmə 2014-cü ildə aparılıb26. Azərbaycanın 

qonşularından Gürcüstanda bu qiymətləndirmə 2008, 2013 və 2018-ci illərdə (o cümlədən 

Tbilisi şəhər bələdiyyəsi üzrə 2010, 2013 və 2018-ci illərdə, habeıə Batumi bə Martvili 

şəhər bələdiyyələrində 2018-ci ildə), Rusiya Federasiyasında 2007-ci ildə, Türkiyə 

Cümhuriyyətində 2009-cu ildə, Qazaxstan Respublikasında 2009 və 2018-ci illərdə, 

Belorus Respublikasında 2009 və 2014-cü illərdə aparılıb27.  

 

İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (İƏİT). Büdcənin idarə edilməsi üzrə 

İƏİT Tövsiyələrində (OECD Recommendation on Budgetary Governance (2015)) dövlət 

büdcəsinin səmərəli qurulması və idarə edilməsinin 10 prinsip əks olunub28. Dövlət 

maliyyəsi üzrə məlamatlarının açıqlığı və şəffaflığının təmin edilməsi bu prinsiplərin 

 
25 www.pefa.org  
26 http://www.pefa.org/assessments/summary/1346  
27 http://www.pefa.org/assessments  
28 https://www.oecd.org/gov/budgeting/principles-budgetary-governance.htm  

http://www.pefa.org/
http://www.pefa.org/assessments/summary/1346
http://www.pefa.org/assessments
https://www.oecd.org/gov/budgeting/principles-budgetary-governance.htm
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əsas qayəsidir. Bunun əsasında OECD-nin tövsiyə (təlimat) xarakterli  Büdcə şəffaflığı 

alətləri sənədi hazırlanıb və həmin sənəd Fiskal Şəffaflıq üçün Global Təşəbbüs (GİFT) 

Şəbəkəsinin iştirakı ilə inkişaf etdirilib (Budget Transparency Toolkit 201729).   

 

Open Government Data. 2007-ci ilin dekabrında  Kaliforniyada (ABŞ) açıq 

hökumət tərəfdarı olan 30 təşkilatdan qurulmuş Açıq hökumət üzrə Beynəlxalq İşçi 

qrupu dövlət məlumatlarının açıqlığının 8 prinsipini açıqlayıb30. Həmin prinsiplər 

aşağıdakılardır:  

• Tamlıq – qanunla qadağan edilməyən bütün dövlət məlumatları açıq olmalıdır; 

• İlkinlik -  ilkin məlumatlar (detallaşdırılmış formada) dərc olunmalıdır 

(ümumiləşdirilmiş yaxud dəyişdirilmiş məlumatlar yox);  

• Aktuallıq -  məlumatlar öz aktuallığını saxladığı müddət ərzində mümkün 

qədər tez dərc olunur; 

• Əlçatanlıq - məlumatlar geniş auditoriyaya və ən müxtəlif məqsədlər üçün açıq 

olmalıdır; 

• Maşınla oxunan olması – məlumatlar strukturlaşdırılmış elektron formatda və 

avtomatlaşdırılmış emala yararlı şəkildə təqdim edilməlidir;  

• Əlçatanlığın məhdudlaşdırılmasına yol verilməməsi – məlumatlar, heç bir 

fərqləndirilməyə və qeydiyyata yol verilmədən, hamı üçün əlçatan olmalıdır;  

• Açıq formatlarda məlumatlar – məlumatlar oxunması üçün xüsusi vasitələrin 

tələb olunmadığı açıq formatlarda dərc olunur; 

• Lisenziyasız – məlumatlara qarşı müəlliflik hüququ, əmtəə nişanı, patent və 

kommersiya sirri tələbləri olmamalıdır. Belə məlumatların konfedensiallığına, 

təhlükəsizliyinə və əlçatanlığına qarşı ağlabatan məhdudiyyətlər qanunla 

tənzimlənə bilər.  

 

Fiskal Şəffaflıq üçün Global Təşəbbüs31 (Global Initiative for Fiscal 

Transparency (GIFT)). Məqsədi dövlət maliyyəsi mölumatlarının açıqlığı və şəffaflığının 

artırılması olan bu qurum 2011-ci ildə təsis edilib. Qurum 2012-ci ildə Fiskal Şəffaflıq, 

İştirakçılıq və Hesabatlılığın Yüksək Səviyyəli Prinsipləri (GIFT High-Level Principles on 

Fiscal Transparency, Participation and Accountability32 (2012)), 2016-cı ildə ildə isə Fiskal 

 
29 https://www.oecd.org/governance/budgeting/budget-transparency-toolkit.htm  
30 https://opengovdata.org/  
31 http://www.fiscaltransparency.net/  
32 http://www.fiscaltransparency.net/ft_principles/  

https://www.oecd.org/governance/budgeting/budget-transparency-toolkit.htm
https://opengovdata.org/
http://www.fiscaltransparency.net/
http://www.fiscaltransparency.net/ft_principles/
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Siyasətdə İctimai İştirakçılıq Prinsipləri (Principles of Public Participation in Fiscal 

Policy33 (2016)) adlı sənədləri qəbul edib.  

Bunlarla yanaşı dövlət maliyyəsinin ayrı-ayrı sahələrinə aid məlumatların açıqlığı, 

şəffaflığını və hesabatlılığının təmin edilməsində Dövlət Maliyyəsi Statistikası üzrə 

Rəhbərlik (Government Finance Statistics Manual34 (GFSM) - 2014)), Beynəlxalq Dövlət 

(ictimai) Sektor Hesabatlılığı Standartları35 (İPSASB, 2016), Dövlət İnvestisiyalarının 

İdarə Edilməsinin Qiymətləndirilməsi (Public Investment Management Assessment36 

(PIMA)), Vergi İnzibatçılığının Diaqnostik Qiymətləndirilməsi Aləti (Tax Administration 

Diagnostic Assessment Tool37 (TADAT)), Dövlət-özəl tərəfdaşlığının fiscal risklərinin 

qiymətləndirilməsi Modeli ( Public-Private Partnerships Fiscal Risks Assessment Model38 

(PFRAM))) və başqa bu kimi standart, təlimat yaxud qiymətləndirmə alətlərinin rolunu 

da qeyd etmək vacibdir.  

 

Açıq Büdcə İndeksi. Dövlət maliyyəsi məlumatlarının açıqlığı və şəffaflığının 

araşdırılması zamanı Beynəlxalq Büdcə Tərəfdaşlığı (İnternational Budget Partnership39 

(IBP)) təşkilatının  

2006-cı ildən bəri hər 2 ildən bir açıqladığı Açıq Büdcə İndeksini xüsusi qeyd etmək 

lazımdır. Bu indeks ekspert sorğusu əsasında tərtib olunan reytinqdir. Reytinqin tərtib 

olunması üçün ekspertlər 3 komponent üzrə qiymətləndirmə aparırlar:  

i) büdcə haqqında məlumatların ictimaiyyət üçün əlçatanlığı;  

ii) büdcə proseslərində ictimaiyyətin iştirakçılıq imkanları;  

iii) rəsmi nəzarət qurumlarının (qanunverici hakimiyyət orqanı və ali audit orqanı 

daxil olmaqla) rolu və səmərəliliyi.  

Anketə daxil edilən suallar beynəlxalq təşkilatların dövlət maliyyəsinin şəffaf və 

səmərəli idarə edilməsi üzrə  standartları və tələblərini əsasən əhatə edən 5 mühüm 

sənəd əsasında tərtib edilr:  

• Beynəlxalq Valyuta Fondunun “Fiskal Şəffaflığın Ən Yaxşı Təcrübələr Məcəlləsi” 

(International Monetary Fund Fiscal Transparency Code),  

• Dünya Bankının “Dövlət Xərcləri və Maliyyə Hesabatlılığı” (World Bank, PEFA),  

• INTOSAI-ın ISSAI 1 standartı — “Lima Bəyannaməsi”,  

• İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının (OECD) “Fiskal şəffaflıq üzrə Ən Yaxşı 

Təcrübələr” sənədi,  

 
33 http://www.fiscaltransparency.net/pp_principles/  
34 https://www.imf.org/external/Pubs/FT/GFS/Manual/2014/gfsfinal.pdf  
35 https://www.ipsasb.org/  
36 www.imf.org/external/np/fad/publicinvestment/index.htm#3  
37 www.tadat.org/overview/overview.html  
38 www.imf.org/external/np/fad/publicinvestment/index.htm#4  
39 https://www.internationalbudget.org/  

http://www.fiscaltransparency.net/pp_principles/
https://www.imf.org/external/Pubs/FT/GFS/Manual/2014/gfsfinal.pdf
https://www.ipsasb.org/
http://www.imf.org/external/np/fad/publicinvestment/index.htm#3
http://www.tadat.org/overview/overview.html
http://www.imf.org/external/np/fad/publicinvestment/index.htm#4
https://www.internationalbudget.org/
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• “Fiskal Şəffaflıq üzrə Qlobal Təşəbbüs”ün prinsipləri – büdcə siyasətinin həyata 

keçirilməsində ictimai iştirakın təmin edilməsi üçün.  

Qiymətləndirmə 142 əsas və 7 yardımçı (belə demək mümkünsə) olmaqla ümumilikdə 

149 sualdan ibarət sorğu anketi əsasında aparılır. Bu sualların 109-u büdcə haqqında 

məlumatların ictimaiyyət üçün əlçatanlılığının qiymətləndirilməsinə xidmət edir. Belə 

qiymətləndirmə 8 əsas büdcə sənədinin məzmununun və vaxtında dərc edilməsinin 

(daha doğrusu, məsul rəsmi qurumların internet saytlarında yerləşdirilməsinin) 

öyrənilməsi yolu ilə aparılır.  

Bücə prosesinin müxtəlif mərhələlərində dərc olunmalı 8 mühüm büdcə sənədi 

bunlardır:  

1) büdcəöncəsi bəyanat;  

2) hökumətin büdcə layihəsi;  

3) təsdiqlənmiş büdcə;  

4) vətəndaş büdcəsi;  

5) büdcə icrası üzrə aylıq yaxud rüblük hesabatlar;  

6) büdcə icrası üzrə yarımillik icmal;  

7) büdcə icrası üzrə illik yekun hesabat; 

8) audit hesabatı.  

 

2021-ci il üzrə Açıq Büdcə İndeksində Azərbaycan 57 balla 120 ölkə arasında 44-ci 

yerdə qərarlaşıb.40 Azərbaycanın reytinq göstəricisi sorğuya cəlb edilən ölkələr üzrə 

2021-ci ilin ortalama göstəricisindən (45 bal) 12 bənd yüksək olub.  

 

 

 

 

 

 

 
40 https://internationalbudget.org/open-budget-survey/country-results/2021/azerbaijan   

https://internationalbudget.org/open-budget-survey/country-results/2021/azerbaijan
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İctimai maliyyə sahəsində 

məlumat açıqlığının mövcud durumu 

 

Ölkəmizdə ictimai maliyyə sahəsində məlumatların açıqlanması adətən iki 

istiqamətdə baş verir: 

1) dövlət maliyyə sisteminin tənzimlənməsinə, büdcə-vergi siyasətinin 

formalaşdırılmasına və həyata keçirilməsinə məsul olan qurumlar tərəfindən 

məlumatların açıqlanması;  

2) mərkəzi, regional və yerli səviyyələrdə olan dövlət idarəetmə qurumlarının, büdcə 

təşkilatlarının və dövlət şirkətlərinin hər birinin bilavasitə informasiya sahibi 

kimi özlərinin fəaliyyəti ilə bağlı maliyyə məlumatlarını açıqlaması. 

Məlumdur ki, hökumətin büdcə-vergi siyasətinin formalaşdırılması və həyata 

keçirilməsində, habelə ölkənin maliyyə sisteminin tənzimlənməsində aparıcı qurumlar 

Nazirlər Kabineti, xüsusilə Maliyyə və İqtisadiyyat nazirlikləridir. Bu siyasətlərin 

hazırlanması və icrasına ali audit nəzarətini isə Hesablama Palatası həyata keçirir. Büdcə-

vergi siyasəti və bütünlüklə dövlət maliyyəsinin müxtəlif göstəriciləri üzrə məlumatların 

açıqlanmasında bu qurumlar həlledici rol oynayırlar. 

Artıq yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, ayrı-ayrı ölkələrdə (son qiymətləndirmə 

zamanı 115 ölkədə) dövlət büdcə-vergi siyasətinin formalaşdırılması və həyata 

keçirilməsi, habelə dövlət maliyyə sistemi ilə bağlı məlumatların açıqlanma səviyyəsi 

Beynəlxalq Büdcə Təşkilatı (İBP) tərəfindən mütəmadi olaraq qiymətləndirilir və Açıq 

Büdcə İndeksi formasında müqayisəli şəkildə 2 ildən bir açıqlanır. Məlum olduğu kimi, 

bu indeks 8 əsas büdcə sənədinin məzmununun və vaxtında dərc edilməsinin (daha 

doğrusu, məsul rəsmi qurumların internet saytlarında yerləşdirilməsinin) öyrənilməsi 

əsasında hazırlanır. Qiymətləndirilməsi aparılan 8 əsas büdcə sənədində olması tələb 

olunan məlumatlar büdcə prosesinin bütün mərhələlərini əhatə etməklə demək olar 

bütün əsas maliyyə məlumatlarının həm proqnoz, həm də icra vəziyyətinin ictimaiyyətə 

açıqlanmasını nəzərdə tutur. Bunu da qeyd edək ki, qiymətləndirilən 8 əsas büdcə 

sənədindən 7-nin hazırlanmasına və ictimaiyyətə açıqlanmasına əsas məsul qurum 

Maliyyə Nazirliyi, 1-inə isə Hesablama Palatasıdır.  

2022-ci ilin mayında açıqlanan Açıq Büdcə İndeksi-2021-də Azərbaycan 57 balla 

məhdud büdcə açıqlığına malik ölkələr qrupunda yer alıb. Bu, 2019-cu illə müqayisədə 

37 pillə irəliləyiş deməkdir. Azərbaycanın qonşu ölkələri olan Gürcüstan Respublikası 

(87 bal) geniş məlumat açıqlığı, Rusiya Federasiyası (73 bal), Qazaxıstan (63 bal) və 
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Ermənistan (61 bal) əhəmiyyətli məlumat açıqlığı, Türkiyə (55 bal) məhdud məlumat 

açıqlığı  kateqoriyasında yer alıblar.41  

Azərbaycanın tarixdə ilk dəfə olaraq 8 büdcə sənədinin hamısının hazırlandığı 

ölkələr sırasına daxil olub. Hesabatda qeyd edildiyi kimi, 120 ölkədən yalnız 17-si 8 

büdcə sənədinin hamısını hazırlayıb təqdim edə bilib. Əvvəllər açıqlanmayan 2 sənəd 

Büdcə Öncəsi Bəyanat (Pre-Budget Statement) və Aralıq Büdcə İcmalıdır (Mid Year 

Review). Birinci sənəd büdcə zərfi parlamentə təqdim olunmazdan öncə açıqlanır və 

özündə növbəti ilin əsas büdcə parametrlərini, habelə makroiqtisadi göstəriciləri əks 

etdirir. Maliyyə Nazirliyi artıq 2-ci ildir ki, bu sənədi hazırlayıb zamanında rəsmi veb 

səhifəsində yerləşdirir42.  

Maliyyə Nazirliyi 2023-ci ilin dövlət büdcəsinin parlament müzakirələri öncəsi  rəsmi 

internet saytında 2023-cü il üçün dövlət və icmal büdcələri üzrə layihələrin təqdimatını 

yerləşdirib43.  Bu sənədin daxilində aşağıdakı bölmələr var: 

1. 2022-ci ilin sonuna gözləntilər və 2023-cü il üçün makroiqtisadi proqnozlar 

2. Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il üçün büdcə - vergi siyasətinin əsas istiqamətləri 

3. 2023-cü il dövlət büdcəsinin əsas göstəriciləri 

4. 2023-ci il üzrə icmal büdcənin göstəriciləri 

5. Fiskal risklər 

6. Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının rəylərində 

7. qaldırılmış təkliflər barədə 

8. “Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun layihəsi 

9. “Dövlət sosial müdafiə fondunun 2023-cü il büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun layihəsi 

10. “İşsizlikdən sığorta fondunun 2023-cü il büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun layihəsi 

11. “Azərbaycan Respublikasında 2023-cü il üçün yaşayış minimumu haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun layihəsi 

12. “Azərbaycan Respublikasında 2023-cü il üçün ehtiyac meyarının həddi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun layihəsi 

 

Əvvəlki illərlə müqayisə etsək Nazirliyin saytında getdikcə açıqlanan sənədlərin 

sayının və keyfiyyətinin azaldığını görmək olar. Məsələn, 2020-ci ilin dövlət büdcəsi 

haqqında qanun layihəsi ilə birlikdə aşağıdakı sənədlər yerləşdirilmişdi44:  

 
41 https://internationalbudget.org/open-budget-survey/country-results/2021/azerbaijan         
42 https://bakuresearchinstitute.org/dogrudanmi-az%c9%99rbaycan-budc%c9%99-s%c9%99ffafliginda-muhum-
ir%c9%99lil%c9%99yis-%c9%99ld%c9%99-edib-2/  
43 http://www.maliyye.gov.az/news/5766/azerbaycan-respublikasinin-2023-cu-il-ucun-dovlet-ve-icmal-budceleri-
uzre-layihelerin-teqdimati   
44 http://maliyye.gov.az/static-page/page/173  

https://internationalbudget.org/open-budget-survey/country-results/2021/azerbaijan
https://bakuresearchinstitute.org/dogrudanmi-az%c9%99rbaycan-budc%c9%99-s%c9%99ffafliginda-muhum-ir%c9%99lil%c9%99yis-%c9%99ld%c9%99-edib-2/
https://bakuresearchinstitute.org/dogrudanmi-az%c9%99rbaycan-budc%c9%99-s%c9%99ffafliginda-muhum-ir%c9%99lil%c9%99yis-%c9%99ld%c9%99-edib-2/
http://www.maliyye.gov.az/news/5766/azerbaycan-respublikasinin-2023-cu-il-ucun-dovlet-ve-icmal-budceleri-uzre-layihelerin-teqdimati
http://www.maliyye.gov.az/news/5766/azerbaycan-respublikasinin-2023-cu-il-ucun-dovlet-ve-icmal-budceleri-uzre-layihelerin-teqdimati
http://maliyye.gov.az/static-page/page/173
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1. 2022-ci il və sonrakı üç il üzrə makroiqtisadi proqnozlar; 

2. 2022-ci il üzrə icmal büdcənin göstəriciləri; 

3. 2022-2024-cü illər üzrə dövlət büdcəsi xərclərinin funksional, iqtisadi və inzibati 

təsnifatlarının paraqrafları səviyyəsində göstəriciləri;  

4. Növbəti büdcə ilinə ortamüddətli dövr və ötən 2 il üzrə büdcənin vergi və qeyri vergi 

gəlirlərinin ümumi məbləği, habelə hər iki kateqoriyanın daxilolma mənbələri üzrə 

göstəriciləri; 

5. 2022-ci il üzrə büdcələrarası transfertlər haqqında məlumat; 

6. 2022-ci ilin dövlət büdcəsində dövlət şirkətlərinə və müəssisələrinə nəzərdə tutulan 

subsidiyalar; 

7. Növbəti büdcə ili üzrə yeni siyasət təşəbbüslərinin büdcə xərclərinə və gəlirlərinə təsirləri 

və buna dair izahat; 

8. Əhalinin yoxsul təbəqələrinin dəstəklənməsinə yönəlik siyasətlər barədə yazılı izahat 

9. Vergi güzəştlərinin məqsədi, benefisiarları və onların sektorlar üzrə bölgüsü, bu 

güzəştlərin yaratdığı gəlir itkisi və onun hesablanması zamanı nəzərdə tutulan 

fərziyyələr barədə məlumat; 

10. 2022-2024-ci illəri və növbəti üç il üzrə dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş proqramlar 

və bu qəbildən olan tədbirlər barədə məlumat; 

11. Ötən 2 il üçün faktiki, 2022-ci il və sonrakı üç il üçün dövlət borcları üzrə proqnoz 

göstəriciləri; 

12. Növbəti ilin sonuna (gözlənilən) və ötən 2 il üzrə cəmi borc göstəricisinin tərkibi; 

13. Növbəti büdcə ili üzrə keçən ildən yaranan öhdəliklər; 

14. Maliyyə və qeyri-maliyyə donorlarından alınan qrantlar; 

15. 2022-ci ilin dövlət büdcəsi zərfində Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyinə 

təklif olunan dəyişikliklər və ona dair izahat; 

16. Dövlət Neft Fondunun 2022-ci il üzrə büdcəsinin göstəriciləri; 

17. Sosial təminatı və müdafiəni həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən 

etdiyi orqanın (qurumun) 2022-ci il büdcəsi haqqında; 

18. İşsizlikdən sığorta fondunun 2022-ci il büdcəsi haqqında.  

 

Göründüyü kimi, 2020-ci ildə 18 sənəd yerləşdirildiyi halda 2022-ci ildə onların 

sayı 12-yə düşüb.  Bundan başqa aşağıdakı bir sıra keyfiyyət fərqləri mövcuddur: 



 

 

25       

İQTISADI TƏŞƏBBÜSLƏRƏ YARDIM İB 

- Növbəti il üzrə proqnozlar olsa da sonrakı 3 il üzrə göstəricilər təqdim 

edilməyib. 2020-ci ildə növbəti il üzrə makroiqtisadi proqnozlar, dövlət 

büdcəsi xərclərinin funksional, iqtisadi və inzibati təsnifatlarının paraqrafları 

səviyyəsində göstəriciləri, üzrə dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş 

proqramlar və bu qəbildən olan tədbirlər barədə məlumatlar əksini tapmayıb.  

- Məlumatlar tam deyil. 2020-ci ildə dövlət büdcəsi xərclərinin funksional, 

iqtisadi və inzibati təsnifatlarının paraqrafları səviyyəsində göstəriciləri dərc 

edildiyi halda, 2022-ci ildə bu məlumatlar bölmələr səviyyəsində göstərilib. 

  

Nazirlik 2020-ci ildən başlayaraq hər ay dövlət büdcəsinin xərclərinin funksional 

və iqtisadi təsnifatların paraqrafları üzrə icrası barədə məlumatlar, icmal büdcənin 

operativ icra göstəriciləri barədə məlumatlar, dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş 

proqramlar və bu qəbildən olan tədbirlərin icrası barədə məlumatlar, ay üzrə məcmu 

dövlət borcu (daxili və xarici) barədə operativ məlumat yerləşdirilir45.  

Maliyyə Nazirliyi 2014-cü ildən başlayaraq dövlət büdcəsi və icmal büdcə barədə 

məlumatların özündə əks etdirən Vətəndaşın Büdcə Bələdçisi adlı sənəd yerləşdirir. 2021-

ci ildən başlayaraq Bələdçini anlaşıqlı və sadə dildə və yeni dizaynda elektron və çap 

şəklində dərc edir46.  

Bundan əlavə nazirliyin saytında 01 yanvar 2022-cu il tarixinə dövlət xarici və 

daxili borclarının məbləği və strukturu haqqında da məlumatlar yerləşdirilib47.   

 

Hesablama Palatası 2016-cı ildən başlayaraq növbəti il üzrə dövlət büdcəsi 

haqqında qanun layihəsinə, ARDNF-in, DSMF-nun və İşsizlik Fondunun büdcə 

layihələrinə verdiyi geniş rəyləri öz saytında yerləşdirməklə geniş miqyasda maliyyə 

məlumatlarının açıqlanmasını təmin edir48. Palatanın saytında yerləşdirilən rəylərdən 

aşağıdakı maliyyə məlumatlarını əldə etmək olar: 

• Növbəti il və sonrakı 3 il  üzrə makroiqtisadi proqnoz göstəriciləri; 

• Büdcənin makroiqtisadi proseslərə həssaslıq analizi;  

• İcmal büdcənin gəlir və xərclərinin həcmi, icmal bölmənin elementləri üzrə gəlir 

və xərclərin bölgüsü; 

• Dövlət büdcəsinin növbəti maliyyə ili üzrə proqnozlaşdırılan gəlir və xərclərinin 

ümumi həcmi, həmin göstəricilərin əvvəlki ilin 2 göstəricisi ilə müqayisəsi; 

 
45 http://www.maliyye.gov.az/static-page/periodic-reports  
46 http://www.maliyye.gov.az/static/112/dovlet-ve-icmal-budceleri-uzre-vetendasin-budce-beledcisi  
47 http://www.maliyye.gov.az/static/12/dovlet-borcu   
48 http://sai.gov.az/1/reyler/1/1   

http://www.maliyye.gov.az/static-page/periodic-reports
http://www.maliyye.gov.az/static/112/dovlet-ve-icmal-budceleri-uzre-vetendasin-budce-beledcisi
http://www.maliyye.gov.az/static/12/dovlet-borcu
http://sai.gov.az/1/reyler/1/1
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• Büdcə gəlirlərinin bölmələr, köməkçi bölmələr  və paraqraflar üzrə, həmçinin 

vergi və qeyri-vergi gəlirləri, neft və qeyri-neft sektoru üzrə strukturu; 

• Büdcə xərclərinin funksional bölmələr, köməkçi bölmələr və paraqrafları üzrə 

məlumatlar; 

• Büdcə xərclərinin təşkilati təsnifatı üzrə xərclərin bölgüsü; 

• Büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatı ümumi büdcə xərcləri üzrə bütölükdə, ayrı-

ayır funksional bölmələr üzrə məhdud səviyyədə təqdim edilir; 

• Mərkəzləşdirilmiş xərclərin funksional sturkuru; 

• Yerli xərclərin funksional strukturu; 

• Funksional bölmələr üzrə büdcədənkənar xərclərin məbləği; 

• Dövlət büdcəsinin kəsiri və ya profisiti; 

• İcmal büdcənin kəsiri və ya profisiti; 

• Qeyri-neft büdcə balansı; 

• Dövlət xarici və daxili borclanmasının yuxarı həddi; 

• Daxili və xarici dövlət borcunun məbləği, borcların strukturu borca xidmət 

xərcləri; 

• ARDNF-in, DSMF-in və İşsizlikdən Sığorta Fondunun proqnozlaşdırılan gəlir və 

xərclərinin strukturu ilə bağlı detallı məlumatlar və s..  

 

Bununla belə, həm Maliyyə nazirliyinin, həm də Hesablama Palatasının açıqladığı bu 

sənədlərə rəğmən, dövlət büdcəsi layihəsi ilə bağlı aşağıdakı məlumatlar hələlik 

ictimaiyyətə açıqlanmır:  

1. növbəti büdcə ilindən sonrakı 3 il üçün büdcə xərcləri smetası;  

2. büdcənin məcmu gəlirlərində dövlət və özəl sektorların payı; 

3. büdcə gəlirlərinin formalaşmasında iqtisadiyyat sahələrinin rolu və payı;  

4. büdcə təşkilatlarının büdcədənkənar (ödənişli xidmətlərdən) gəlirlərinin 

büdcədənkənar əməliyyatlar üzrə detallaşdırılmış strukturu 

5. büdcə təşkilatlarının büdcədənkənar xərclərinin təşkilatlar üzrə iqtisadi 

strukturu;  

6. dövlət zəmanəti ilə alınan xarici kreditlərin cəlb edildiyi layihələrin siyahısı və 

layihələr barədə məlumatlar; 

7. dövlət investisiyaları üzrə reallaşdırılacaq layihələrin siyahısı, layihələr üzrə 

xərclərin miqdarı, strukturu və əsaslandırılması; 

8. dövlət investisiyalarının təşkilati və iqtisadi strukturu;  

9. dövlət büdcəsi xərclərinin alternativ təqdimatı (yaş, cins, regional, gəlir 

səviyyələri və s. kimi amillər üzrə xərclər); 

10. kvazifiskal fəaliyyətlər barədə məlumat; 

11. məqsədli büdcə fondlarının xərclərinin strukturu;  

12. hökumətin malik olduğu maliyyə aktivləri (siyahısı və dəyəri göstərilməklə) və 

qeyri-maliyyə aktivləri (siyahısı) haqqında məlumatlar;  
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13. hökumətin gələcək öhdəlikləri və uzunmüddətli dövrdə dövlət maliyyəsinin 

dayanıqlı inkişaf perspektivləri haqqında məlumat;  

14. büdcənin hökumətin uzunmüddətli məqsədləri ilə əlaqələndirilməsi;  

15. büdcənin qeyri-maliyyə nəticələri barədə məlumatlar.   

 

Dövlət büdcəsinin layihəsi haqqında qanun layihəsi, habelə DSMF-in və İşsizlikdən 

sığorta fondunun layihələri Milli Məclisdə müzakirə və təsdiq edildikdən sonra 

prezident tərəfindən imzalanan qanunlar formasında mətbuatda dərc olunur. Təsdiq 

edilmiş dövlət büdcəsi haqqında qanunda və həmin qanunun qüvvəyə minməsi ilə bağlı 

prezidentin fərmanında yaxud sərəncamında aşağıdakı məlumatlar açıqlanır:  

• dövlət büdcəsinin gəlir və xərclərinin məbləği, o cümlədən mərkəzləşdirilmiş 

və yerli gəlir və xərclərin məbləği; 

• ayrı-ayrı gəlirlərin büdcələr arasında bölgüsü və ayırma normaları; 

• mədaxil mənbələri üzrə gəlirlərin məbləği; 

• mənbələr üzrə qrantlar və transfertlər; 

• Avtomobil yolları Məqsədli büdcə Fondunun gəlirlərinin tərkibi və məbləği; 

• funksional və inzibati təsnifata uyğun olaraq xərclərin məbləği; 

• Naxçıvan MR-in büdcəsinə və yerli büdcələrə verilən qrantların, dotasiyaların 

və subvensiyaların məbləği; 

• ölkənin şəhər və rayonları üzrə yerli gəlirlərin və xərclərin məbləği, habelə yerli 

gəlir və yerli xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən 

ayrılması nəzərdətutulan vəsaitin yuxarı həddi;  

• büdcə ssudalarının ümumi məbləği və istiqamətləri;  

• daxili və xarici dövlət borclarının faizləri və əsas məbləğləri üzrə ödənişlər; 

• dövlətin daxili və xarici borclanmasının yuxarı həddi; 

• sair beynəlxalq öhdəliklərin məbləği; 

• ehtiyat fondlarının məbləği;  

• daxili və xarici dövlət borcunun, dövlət zəmanətinin, o cümlədən büdcə ili 

ərzində cəlb edilən və əvvəlki illərdə alınmış və növbəti büdcə ilinin sonunadək 

qaytarılması nəzərdə tutulan daxili və xarici dövlət borcunun yuxarı hədləri 

(limitləri);   

• xərclərin maliyyələşdirilmə ardıcıllığı; 

• dövlət büdcəsinin müdafiə olunan xərc maddələri; 

• dövlət büdcəsi kəsirinin yuxarı həddinin məbləği;  

• ARDNF-in gəlirləri nəzərə alınmadan icmal büdcə kəsirinin yuxarı həddinin 

məbləği; 

• İcmal büdcənin xərclərinin yuxarı həddinin məbləği.   

 

Dövlət idarəetmə qurumlarının demək olar heç birinin saytında dövlət büdcəsindən 

həmin quruma ayrılan vəsaitin istifadəsi ilə bağlı hesabatlara rast gəlinmir.    
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Büdcə təşkilatlarının (dövlət qurumlarının) ödənişli xidmətlərindən əldə etdikləri 

vəsaitlərin ümumi və əməliyyatlar üzrə tərkibi, həmin vəsaitlərin istifadəsi istiqamətləri və 

xərclərin strukturu haqqında məlumatları da müvafiq qurumların saytlarından əldə 

etmək mümkün deyil.  

Naxçıvan MR-nın dövlət büdcəsinin gəlir və xərclərinin strukturu, Muxtar 

Respublikanın idarəetmə qurumlarının maliyyə fəaliyyəti ilə bağlı məlumatlar demək 

olar açıqlanmır. MR-nın büdcəsi ilə bağlı yalnız Azərbaycan Respublikasının növbəti il 

üzrə icmal büdcəsi layihəsində ümumi məlumat olur. Bundan başqa “Şərqin qapısı” 

qəzetində büdcə layihəsi dərc olunur. Bu məlumatı stabil olaraq əldə etmək mümkün 

olmur. Başqa hər hansı məlumat əlçatan deyil. 

Azərbaycanda yerli hakimiyyət qurumlarının maliyyə məlumatlarına49 əlçatanlıq 

sahəsində də ciddi problemlər vardır. Şəhərlər və rayonlar səviyyəsində yerli büdcələrin 

gəlir və xərclərinin ümumi məbləğləri, habelə yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün 

mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılan vəsaitin məbləği haqqında məlumatlar dövlət 

büdcəsi haqqında qanunda verilir. Heç bir şəhər və rayon icra hakimiyyəti başçılarının 

saytında həmin şəhərin yaxud rayonun yerli gəlirləri və xərclərinin strukturu haqqında 

məlumatlar yoxdur. Bu səviyyədə aşağıdakı məlumatlar ictimaiyyət üçün qapalı olaraq 

qalmaqdadır: 

• Hər bir ayrıca götürülmüş rayon və ya şəhər üzrə toplanmış büdcə gəlirlərinin 

tədiyyə növləri üzrə strukturu; 

• Hər bir ayrıca götürülmüş rayon və ya şəhər üzrə büdcə xərclərinin strukturu 

(təhsil, səhiyyə, sosial müdafiə, investisiya və s.); 

• Regionlarda formalaşan vergi daxilolmalarının mülkiyyət növləri üzrə strukturu; 

• Yerli büdcə gəlirlərinin mülkiyyət növləri və iqtisadiyyatın sahələri üzrə strukturu; 

• yerli səviyyədə dövlət idarəetmə qurumlarının fərdi büdcə-maliyyə məlumatları və 

s. 

Büdcədənkənar fondların maliyyə məlumatlarının açıqlığına gəldikdə, yuxarıda qeyd 

etdiyimiz kimi, hazırda ölkəmizdə 3 büdcədənkənar fond fəaliyyət göstərməkdədir:  

1) ARDNF. Bu fondun büdcəsinə dair rüblük və illik məlumatlar ictimaiyyət üçün 

tamamilə əlçatandır. Fondun bütün illər üzrə hesabatları, maliyyə hesabatları da 

daxil olmaqla, qurumun saytında yerləşdirilib50. Fondun hesabatlarında gəlir 

mənbələri, xərc istiqamətəri, hesabat dövrünün sonuna aktivlərinin dəyəri və 

gəlirlilik səviyyəsi barədə məlumatlar təqdim edilir. Eyni zamanda, Fondun 

növbəti maliyyə ili üzrə təsdiqlənmiş büdcəsi də ictimaiyyət üçün açıqdır və 

büdcə sənədində proqnozlaşdırılan gəlirlər və onların mənbələri, xərclərin həcmi 

və konkret istiqamətlər üzrə bölgüsü, Fondun investisiya portfilinin strukturu və 

 
49 Biz burada yalnız yerli hakimiyyət strukturları üzrə araşdırma aparmışıq, ələdiyyələrin büdcələri və maliyyə 
məlumatlarının açıqlığı ilə bağlı məsələlər bu araşdırmada əhatə olunmayıb.  
50 https://oilfund.az/report-and-statistics/report-archive  

https://oilfund.az/report-and-statistics/report-archive


 

 

29       

İQTISADI TƏŞƏBBÜSLƏRƏ YARDIM İB 

investisiya fəaliyyəti detallı əks etdirilir51. Fondun rüblük gəlir və xərcləri 

haqqında məlumatlar mütəmadi olaraq saytda yerləşdirilir. Qurumun saytında 

Fondun vəsaiti ilə həyata keçirilən proqramlar haqqında məlumatlar vardır.  

2) Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirliyinin yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu. 

Bu Fondun fəaliyyəti ilə bağlı maliyyə məlumatları məhdud həcmdə açıqlanır. 

Fondun növbəti il üzrə büdcə layihəsi hazırlanıb müvafiq il üzrə dövlət büdcəsi 

haqqında qanun layihəsi ilə birlikdə Milli Məclisə təqdim olunur. Fondun büdcə 

proqnozları barəsində məlumatları həmin zərfdən və Hesablama Palatasının 

müvafiq rəyindən əldə etmək mümkündür. Fondun büdcəsi Milli Məclisdə təsdiq 

edildikdən və prezident tərəfindən imzalandıqdan sonra mətbuatda dərc olunur 

və ictimaiyyət üçün əlçatan olur (xüsusilə www.e-qanun.az saytı vasitəsi ilə). 

Lakin Fondun büdcəsinin cari icrası vəziyyəti və illik icrası barədə hesabatlar 

ictimaiyyətə açıqlanmır. Fond büdcə məlumatlarını yaymaq təcrübəsindən 

sonuncu dəfə 2 il öncə - 2015-ci in 1-cu rübündə istifadə edib52.  

3) İşsizlikdən sığorta fondu. Yeni fəaliyyətə başlayan bu Fondun maliyyə 

məlumatlarının yayılmasında da məhdudiyyətlər mövcuddu. Fondun büdcə 

layihəsi Maliyyə nazirliyinin saytında, büdcə təsdiq olunduqda isə www.e-

qanun.az saytında yerləşdirilir. Bundan əlavə Fondun büdcə proqnozları 

barəsində məlumatları Hesablama Palatasının müvafiq rəyindən əldə etmək 

mümkündür. Fondun büdcəsi haqqında qanun prezident tərəfindən 

imzalandıqdan sonra mətbuatda dərc ediləcək. Fondun ayrıca saytı hələlik 

yoxdur. 

 

2022-ci ildə “Büdcə sistemi haqqında” qanuna dəyişiklik edildikdən sonra İcbari Tibbi 

Sığorta Fondunun da illik büdcəsinin layihəsi və təsdiqi müvafiq qurumların saytında 

dərc ediləcək. 

Dövlət maliyyə və qeyri-maliyyə şirkətlərinin maliyyə məlumatlarının açıqlanması 

əsasən onların maliyyə hesabatlarının vaxtlı-vaxtında dərc edilməsi formasında təmin 

edilə bilər. Yuxarıda gördük ki, ölkədə fəaliyyət göstərən dövlət şirkətlərinin sayı çoxdur 

və onların hamısının araşdırılması çətindir. Buna görə də nisbətən iri dövlət şirkətləri 

üzrə maliyyə məlumatlarının açıqlanma səviyyəsini qiymətləndirməyə çalışdıq. Mərkəzi 

Bankın fəaliyyətinin maliyyə məlumatları onun illik maliyyə hesabatlarında əks olunur 

və hesabatlar onun saytında yerləşdirilir53. Daha iki dövlət maliyyə şirkətinin - 

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC və Azərtürkbank ASC – maliyyə hesabatları hər il 

müvafiq qurumları saytlarında yerləşdirilir.  

 
51 http://www.oilfund.az/az_AZ/hesabatlar-ve-statistika/buedce-melumatlari.asp  
52 http://www.sspf.gov.az/view.php?lang=az&menu=396  (2017-ci ilin martında açılıb) 
53 https://www.cbar.az/page-6/annual-reports  

http://www.e-qanun.az/
http://www.e-qanun.az/
http://www.e-qanun.az/
http://www.oilfund.az/az_AZ/hesabatlar-ve-statistika/buedce-melumatlari.asp
http://www.sspf.gov.az/view.php?lang=az&menu=396
https://www.cbar.az/page-6/annual-reports
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Bülletenin hazırlanması çərçivəsində 25 iri dövlət şirkətin (2-si maliyyə, qalan 23-ü qeyri-

maliyyə şirkətləri olmaqla) maliyyə hesabatlarını dərc etmələri ilə bağlı vəziyyət aşağıdakı 

cədvəldə əksini tapıb:  

 

25 iri dövlət şirkətinin maliyyə hesabatını açıqlaması vəziyyəti 

Dövlət şirkətinin adı 

Hesabatın növü və 
yerləşdirilən sonuncu 

hesabatın tarixi 

Qeyd 

1. ARDNŞ 

Maliyyə hesabatı (2021) 
Proqram hesabatı (2021) 

Davamlı İnkişaf Hesabatı (2021)  

 

2. Azərenerji ASC Maliyyə hesabatı (2021)  
Hesabat natamam yerləşdirilib 

3. Azərişıq ASC yoxdur Maliyyə hesabatı bölməsi işləmir 

4. Azərsu ASC Maliyyə hesabatı  (2021)  

5. Azərbaycan Dəmir 
Yolları QSC Mühasibat balansı (2021)  

2022-ci ilin II rübü üzrə QSC-nin əsas 
effektivlik göstəriciləri ilə bağlı 

məlumat yerləşdirilib 

6. Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC 

Maliyyə hesabatı  (2021) 
İllik fəaliyyət hesabatı (2018) 

İllik hesabat 2014-2018-ci ili əhatə 
edir 

7. Azərbaycan Avtomobil 
Yolları Dövlət Agentliyi 

Maliyyə hesabatı (2021) 
İllik fəaliyyət hesabatı (2021) 

Maşın oxuyabilməyən formatda 
yerləşdirilib 

8. "Aztelekom” MMC  Maliyyə hesabatı (2021) Hesabat ingilis dilindədir 

9. "Bakı Telefon Rabitəsi" 
MMC Maliyyə hesabatı  (2021) 

Hesabat ingilis dilindədir 

10. Azərkosmos ASC Maliyyə hesabatı  (2021) 
Hesabat ingilis dilindədir, hesabatın 

yerləşdiyi ayrıca bölmə mövcud deyil 

11. "Bakı Metropoliteni" 
QSC Maliyyə hesabatı  (2022) 

Hesabat ayrıca bölmədə 
yerləşdirilməyib 

12. “Azərpoçt” MMC Maliyyə hesabatı  (2020) 
Maşın oxuyabilməyən formatda 

yerləşdirilib 

13. Azəristiliktəchizat ASC Maliyyə hesabatı (2021) 
Hesabat natamam və maşın 
oxuyabilməyən formatdadır 

14. Azərbaycan 
Meliorasiya və Su 
Təsərrüfatı ASC Maliyyə hesabatı (2021) 

Maşın oxuyabilməyən formatdadır 

15. Azərxalça ASC yoxdur  

16. Bakı Beynəlxalq Dəniz 
Ticarət Limanı yoxdur 

 

17. Azərbaycan Hava 
Yolları (AZAL) QSC  Maliyyə hesabatı (2020) 

Maşın oxuyabilməyən formatda 
yerləşdirilib 

18. Azərbaycan Sənaye 
Korporasiyası ASC Maliyyə hesabatı (2021) 

Maşın oxuyabilməyən formatda 
yerləşdirilib 
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19. "Təmiz Şəhər" ASC Maliyyə hesabatı (2020) 

Hesabat natamamdır, maşın 
oxuyabilməyən formatdadır və 

müvafiq bölmədə yerləşdirilməyib 

20. MİDA  Maliyyə hesabatı (2021) 
Maşın oxuyabilməyən formatda 

yerləşdirilib 

21. Bakı Nəqliyyat 
Agentliyi yoxdur 

 

22. Azərlotereya ASC Maliyyə hesabatı (2021) 
Hesabat natamamdır, maşın 
oxuyabilməyən formatdadır 

23. Aqrarkredit QSC BoKT  Maliyyə hesabatı (2021) 
Hesabat natamamdır, maşın 
oxuyabilməyən formatdadır 

24. Aqrolizinq ASC Maliyyə hesabatı (2020) 
Hesabat natamamdır, maşın 
oxuyabilməyən formatdadır 

25. Dövlət Avtomobil 
Nəqliyyatı Xidməti Maliyyə hesabatı (2020) 

Hesabat natamamdır, maşın 
oxuyabilməyən formatdadır 

 

Cədvəldən göründüyü kimi, əksər dövlət şirkətləri audit rəyindən keçmiş maliyyə hesabatlarını 

yerləşdirirblər. Onların bəziləri isə əvvəlki ilin - 2020-ci il üzrə maliyyə hesabatını yerləşdirib. 

Bəzi şirkətlərdə maliyyə hesabatlarını ümumiyyətlə yerləşdirməyib.   

Ümumiyyətlə götürdükdə dövlət şirkətlərində maliyyə məlumatlarını açıqlamasına dair 

aşağıdakı problemlər mövcuddur: 

- Maliyyə hesabatlarının şirkətin rəsmi internet saytında yerləşdirilməsində 

gecikmələr var. Araşdırılan 25 dövlət şirkətinin 6-də maliyyə hesabatı 2020-ci ilə 

məxsusdur.  

- Maliyyə hesabatı tam yerləşdirilmir. Dövlət şirkətlərinin 6-da maliyyə hesabatı 

natamam şəkildə yerləşdirilib. Audit şirkəti tərəfindən hazırlanmış maliyyə hesabatı 

tam yerləşdirilməyib. 

- Hesabatlar maşın oxuyabilməyən formatda yerləşdirilir.  25 dövlət şirkətinin 

təxminən yarısında maliyyə hesabatları skan versiyada yerləşdirilir ki, bu da maşın 

oxuyabilməyən format hesab edilir. Bu format istifadəçinin ondan istifadəsini 

məhdudlaşdırır. 

- Hesabatlar ingilis dilində yerləşdirilir. Dövlət şirkətlərinin 3-ü maliyyə 

hesabatını ingilis dilində, yəni Azərbaycan dilinə çevirmədən yerləşdirib.  

- Hesabatlar istifadə üçün əlçatan olmayan yerdə yerləşdirilir. Dövlət şirkətinin 

3-də maliyyə hesabatı ayrıca bölmədə deyil, başqa bölmələrin daxilində (məsələn, 

“Qanunvericilik”) yerləşdirilib ki, bu da həmin hesabatları tapmağa çətinlik yaradır.  

- Bəzi şirkətlər hesabat yerləşdirməyib. 4 dövlət şirkəti maliyyə hesabatı 

yerləşdirməyib, bir şirkətin isə maliyyə hesabatı bölməsi aktiv deyil. 

 

 

 


