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Yeni üzvlərimiz

MBQ büdcə ilə bağlı rəyini açıqlayıb

Milli Büdcə Qrupunun tərkibi
genişlənib. Yarandığı gündən bəri
6 təşkilatın birliyi olan Qrupa 3
təşkilat qəbul edilib.
Bunlar Rasional İnkişaf uğrunda
Qadın Assosiasiyası (rəhbəri Şəhla
İsmayılova), Sahibkarlığın və Bazar
İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım
Fondu (rəhbəri Sabit Bağırov) və
İqtisadi və Sosial Tədqiqatlar
Mərkəzidir (rəhbəri Vüqar
Bayramov).

Milli Büdcə Qrupu Azərbaycanın 2013-cü
il dövlət büdcəsinə rəyini açıqlayıb. Bu
məqsədlə keçirilən tədbirdə Qrupun
ekspertləri Qubad İbadoğlu büdcə
gəlirləri, Rövşən Ağayev isə büdcə xərcləri
ilə bağlı rəydə əksini tapan əsas tapıntı və
meylləri iştirakçlara təqdim ediblər.
Büdcə zərfini təhlil edən Qrup ekspertləri bu
nəticəyə gəliblər ki, 2013-cü ildə büdcə
gəlirlərində neft sektorundan asılılıq daha da
güclənəcək. Belə ki, neft sektorundan bribaşa
daxilolmaların büdcə gəlirlərində payı son 10
ildə ən yüksək səviyyəyə -73,1 faizə çatacaq.
Əvvəlki illərdə olduğu kimi, bu il də xərclər
dəqiq hədəfləri və ölçülə bilən nəticələri olan

konkret məqsədli proqramlar üzrə deyil, yalnız
ənənəvi qaydada funksional bölmələr üzrə
təsnifləşdirilib.
Davamı 2-ci səhifədə

Büdcə açıqlığına görə Azərbaycan 58-ci yerdədir
Qrupun genişlənməsi zərurətini
şərh edən koordinator Qalib
Abbaszadənin sözlərinə görə,
yarandığı vaxtdan indiyədək
tərkibində dəyişiklik etməyən birliyin
bu qərarı yeni ictimai tələb və
çağırışlara cavab vermək, fəaliyyət
istiqamətlərini məqsədi güdür: “Milli
Büdcə Qrupunun üzvləri tərəfindən,
qərar qəbul olunub ki, bu təcrübə
özünü doğruldacağı halda, hər
növbəti ildə üzvlərin sayı 50 faiz
artırılsın. Yeni üzvlər cəmiyyətdə
tanınmış və nüfuzu olan təşkilatlardır.
Onların hər birinin ictimai vəsaitlər
sahəsində tədqiqatlara dair
təcrübələri var. İnanırıq ki, onların bu
təcrübəsi Qrupun fəali yyətinə
yeniliklər gətirəcək.”

Media və QHT
təmsilçilərinin büdcə
bilikləri qiymətləndirilib
Milli Büdcə Qrupu və Oxfam
Humanitar Təşkilatının birgə icra
etdiyi və Avropa İttifaqı tərəfindən
maliyyələşdirilən “Sizin pulunuz,
sizin gələcəyiniz: Azərbaycanda
dövlət maliyyə siyasətinin və
idarəetməsinin
təkmilləşdirililməsi” layihəsi
çərçivəsində Azərbaycanın 5
bölgəsində QHT və KİV
nümayəndələri arasında sorğu
keçirilib.
Davamı 2-ci səhifədə
www.nbg.az

Yanvarın 23-də ABŞ-ın Beynəlxalq Büdcə
Tərəfdaşlığı təşkilatı tərəfindən hazırlanan
Açıq Büdcə İndeksinin dünya üzrə nəticələri
açıqlanıb.
Nəticəyə görə, Azərbaycan indeks üzrə 100
mümkün baldan 42 bal toplayaraq
qiymətləndirmədə iştirak edən 100 ölkə arasında
58-ci yeri tutub. Bu nəticə o deməkdir ki,
Azərbaycan hökuməti dövlət büdcəsi ilə bağlı
əsas sənədləri ictimaiyyət üçün qismən açır və
cəmiyyətə limitli informasiya ötürür.

Xatırladaq ki, Azərbaycan “Açıq büdcə
İndeksi 2010”-da 43 balla 94 ölkə arasında 52-ci
yeri tutmuşdu.
Davamı 4-cü səhifədə

Sosial Müdafiə Fondunun dövlət 2012-ci ilin
büdcəsindən asılılığı niyə azalmır dövlət büdcəsi
Dövdət Sosial Müdafiə Fondunun
(DSMF) bu ilə proqnozlaşdırılan
gəlirlərində(2 milyard 633 milyon
manat) dövlət büdcəsinin payı
həddən artıq yüksəkdir.
Milli Büdcə Qrupunun eksperti Rövşən Ağayevin sözlərinə görə,
son illərdə Fondun büdcəsinin formalaşmasında büdcədən asılılıq
yüksək səviyyədə qalmaqda davam edir: “Bu il Fonda dövlət
büdcəsindən 1077 milyon manat və ya əvvəlki ilə nisbətən 32,7
milyon manat artıq transfert olunması nəzərdə tutulur.
Davamı 3-cü səhifədə

Qeyri-neft gəlirləri büdcənin
cari xərclərinin 52 faizini qarşılayacaq
Azərbaycanın 2013-ci il dövlət büdcəsi gəlirlərində
proqnozlaşdırılan 12,4 faizlik artımın 90 faizə yaxını neft-qaz
sektorundan daxilolmalar hesabına təmin olunacaq.
Milli Büdcə Qrupunun eksperti Qubad İbadoğlunun sözlərinə görə,
bu il Dövlət Neft Fondundan trasnferlər və neft sektorundan birbaşa
büdcəyə ödənilən vergi və digər ayırmalar hesabına büdcəyə
yönələn neft gəlirlərinin həcmi 14 milyard manata çatacaq.
Davamı 3-cü səhifədə

profisitlə icra olunub
İlkin məlumatlara əsasən
2012-ci il icmal
büdcəsinin gəlirləri 22.1
mlrd. manat və ya 101.0
faiz, icmal büdcənin
xərcləri 19.7 mlrd. manat
və ya 94.4 faiz icra
olunub.
2012-ci ilin yekunlarına
və 2013-cü ildə qarşıda
duran v əzifələrlə bağlı
Maliyyə Nazirliyində
keçirilən geniş kollegiya
iclasında çıxış edən
Maliyyə naziri Samir
Şərifov qeyd edib ki, ötən il
dövlət büdcəsinin mədaxili
17.3 mlrd. manat və ya
101.4 faiz, xərcləri isə 17.1
mlrd. manat və ya 96.7 faiz
təşkil edib.
Davamı 3-cü səhifədə
www.budget.az
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MBQ büdcə ilə bağlı rəyini açıqlayıb
Əvvəli 1-ci səhifədə
Hökumət yenə də dövlət idarəetmə
aparatının, hüquq-mühafizə sisteminin
büdcə vasitəsilə dəstəklənməsini sosial
sahələrlə müqayisədə daha üstün prioritet
kimi qəbul edir. Azərbaycan hökuməti cari
ildə də orta təhsil sistemində şagird hesabı
maliyyələşmə, səhiyyə sistemində isə icbari
tibbi sığorta sisteminin tətbiqi əsasında
maliyy ələ şm əyə keçid istiqam ətində
dəyişiklik nəzərdə tutmur. Bundan əlavə,
şəffaflıq baxımından büdcə məlumatlarının
qapalılığı və kasadlığı daha da çoxalıb.
Qeyd olunan nəticələrdən çıxış edərək
MBQ gələcək dövrdə büdcə xərclərinin
səmərəliliyinin və şəffaflığının artırılması
məqsədilə bir sıra tövsiyələr irəli sürüb:
- qeryi-neft büdcə kəsirinin qeyri-neft
ÜDM-də payının azaldılması üçün ikili
mühasibat sisteminin legallaşdırılması,
- dövlət şirkətlərində beynəlxalq uçot
standartlarına keçidin təmin olunması;
- sosial xərclərin, ilk növbədə təhsil və

- bazar üçün məhsullar istehsal edən və
xidmətləri göstərən müəssisə və şirkətlərin
yaradılmasını nəzərdə tutan investisiya
layihələrinə hökumətin dövlət büdcəsindən
investisiya formasında vəsaitlər ayırması
təcrübəsindən ya tamamilə imtina
olunması, ya da bu qəbildən olan
layihələrin dövlət-özəl sektor əməkdaşlığı
çərçivəsində gerçəkləşdirilməsi;
- dövlət xarici borcunun sürətli artımının
qarşısının alınması;
səhiyyə xərclərinin büdcədə payının
optimal səviyyəsinin müəyyən edilməsi və
növbəti il üzrə büdcə xərcləri
proqnozlaşdırılarkən həmin səviyyənin
saxlanması;
- yerli büdcələrə maliyyə yardımlarının
ayrılması mexanizmlərinin əsaslı şəkildə
təkmilləşdirilməsi, yerli sosial-iqtisadi
inkişafda bələdiyyələrin rolunu artırmaq
üçün dövlət büdcəsindən məqsədli
transfertlərin həcminin genişləndirilməsi;

- büdcənin funksional bölmələri üzrə
xərclərin artım templəri arasındakı kəskin
fərqlərin aradan qaldırılması;
- şəffaflığın və hesabatlılığın təmin
olunması baxımından dövlət əsaslı vəsait
qoyuluşları hesabına maliyələşdirilən
bütün layihələr üzrə müfəssəl
informasiyaların büdcə zərfinə daxil
edilməsi.
Tədbirdə qeyd olunub ki, Qrupun rəyi
müvafiq dövlət orqanları və Milli Məclisə
təqdim olunacaq.

Əvvəli 1-ci səhifədə
Sovet əmanətçilərinə
Cəmiyyətin bu iki aktiv təbəqəsinin dövlət
büdcəsi barədə məlumatlılığı qiymətləndirmək
555 milyon manat ödənilib məqsə
di daşıyan sorğunu Gəncə-Qazax və
Quba-Xaçmaz regionunda MBQ-nin üzvü olan
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi, Aran və Balakən-

Media və QHT
təmsilçilərinin büdcə bilikləri qiymətləndirilib
Dövlət başçısının ötən ilin
martında keçmiş SSRİ Əmanət
Bankının Azərbaycan Respublikası
Bankının Azərbaycan vətəndaşları
olan əmanətçilərinə fərdi birdəfəlik
ödəmələrin verilməsinə dair
imzaladığı fərmanın icrası
çərçivəsində 2012-ci il iyun ayının 1dən 2013-cü il yanvar ayının 1-dək
“Kapital Bank” ASC-nin struktur
bölmələri tərəfindən 1.448.941
əmanət hesabı üzrə 554 milyon 711
min manatdan çox vəsait fərdi
birdəfəlik ödəmələr şəklində
əmanətçilərə ödənilib. Bu barədə
Maliyyə Nazirliyində keçirilmiş
kollegiya iclasında nazir Samir
Şərifov məlumat verib.
Qeyd edək ki, əmanəti almaq üçün
sənədlərin qəbulu 2012-ci ilin
sonuna, əmanətlərin verilməsi isə
2013-cü ilin 31 dekabrınadək başa
çatmalıdır. Maliyyə Nazirliyinin
məlumatına görə, banklara əmanət
qoyanların sayı 2 milyon 400 min
nəfərdir.
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Ş ə ki regionlarında İqtisadi T ə ş ə bbüsl ərə
Yardım İctimai Birliyi, Bakı şəhərində isə Azad
İqtisadiyyata Yardım Mərkəzi həyata keçirib.

Ekspertlər tərəfindən birgə hazırlanan sorğu
anketinə 6 qrup suallar daxil edilib. Birinci qrup
suallar respondentlərin dövlət büdcəsi haqqında
biliklərinin, ikinci qrup b üdc ə
barədə
məlumatlılıq və ona əlçatanlıq səviyyəsinin,
üçüncü qrup b üdc ə prosesində ictimai
iştirakçılıq, ictimai nəzarət səviyyəsinin və
monitorinq təcrübəsinin, dördüncü qrup dövlət
büdcəsinin gender təhlili səviyyəsinin, beşinci
qrup suallar “Əsas büdcə hesablamaları”
istiqamətində təlim ehtiyaclarının, altıncı qrup
suallar isə vətəndaş cəmiyyəti və media
nümayəndələrinin büdcə işi ilə bağlı təlim
ehtiyaclarının qiymətləndirilməsi məqsədi

daşıyıb. Ümumilikdə sorğu anketinə 30 sual
daxil edilib. Sorğuya 38 nəfər Aran
regionundan, 35 nəfər Bakıdan, 30 nəfər QubaXaçmaz, 22 nəfər Şəki-Zaqatala, 30 nəfər
Gəncə-Qazax regionundan olmaqla 155
respondent cəlb edilib. Sorğu nəticələrinə görə,
respondentlərin üçdə biri 50 nəfəri dövlət
büdcəsinin hansı qurum tərəfindən tərtib
olunduğunu düzgün bilir. Sorğu iştirakçılarının
tam yarısı 75 nəfəri hesab edir ki, dövlət
büdcəsinin xərclənməsi üzərində sərəncam
vermək hüququ prezidentə məxsusdur. 65
nəfərin fikrincə, dövlət büdcəsi “İsraf olunur,
52
korrupsiya nəticəsində mənimsənilir”,
nəfərin fikrincə, “Səmərəsiz, qeyri-şəffaf və
hesabatsız” xərclənir.
“Fikrinizcə, dövlət büdcəsininin
formalaşmasında ictimaiyyətin marağı nəzərə
alınırmı” sualına respondentlərin 21 nəfəri
“Bəli”, 96 nəfəri “Xeyr”, 33 nəfəri isə
“Qismən” cavabını verib. “Fikrinizcə, hökumət
illik dövlət büdcəsinin icrası barədə Milli
Məclisə hesabat verirmi? ”. Bu sualı
cavablandıran iştirakçıların 11 nəfəri “Bəli, çox
geniş hesabat verir”, 110 nəfəri isə “Bəli, lakin
hesabat çox ümumiləşdirilmiş formada olur”
variantlarını seçiblər.
www.budget.az

Milli Büdcə Qrupu

Əvvəli 1-ci səhifədə

Vergilər Nazirliyi
büdcə proqnozuna
tam əməl edib

2012-ci ildə dövlət büdcəsi xərclərinin
55.3 faizi cari xərclərə, 43.4 faizi əsaslı
xərclərə, 1.3 faizi isə dövlət borclarına
xidmətlə bağlı xərclərə sərf edilib. Nazirin
sözlərinə görə, 2011-ci ilə nisbətən 2012-ci
ildə dövlət büdcəsindən təhsil, səhiyyə,
mədəniyyət, sosial müdafiə və sosial

2012-ci ilin dövlət
büdcəsi profisitlə icra olunub
təminat, müdafiə, kənd təsərrüfatı xərclərinə
orta hesabla 8,7 faizədək çox vəsait
yönəldilib. Dövlət büdcəsindən sosial
yönümlü xərclərə 4.7 mlrd. manat və ya 27.4
faiz sərf edilib ki, bu da 2011-ci illə
müqayisədə 7.9 faiz çoxdur.
Kollegiya iclasında “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 sentyabr 2012-ci il
tarix-li Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Açıq
Höku-mətin təşviqinə və Korrupsiyaya qarşı
mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün
Milli Fəaliyyət Planlarının icrası üzrə
Maliyyə Nazirliyinin 2013-cü il üçün
Tədbirlər Plan-ları barədə” məsələ də
müzakir ə olunmuşdur. “Ş ə ffaflığın
artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə
üzrə Milli Strategiya” çərçivəsində həyata

keçirilən tədbirlərin davamlılığının təmin
edilməsi, bu sahədə normativ hüquqi
bazanın və institusional mexanizmlərin
təkmillə şdirilm ə si, dövl ət və yerli
özünüidarə orqanlarının fəaliyyətinin açıq
hökumət prinsiplərinə uyğunlaşdırılması,
qərarların qəbulu prosesində ictimaiyyətin
iştirakının genişləndirilməsi və şəffaflığın
artırılması, v ətə ndaş müraci ətlərinə
baxılması, vaxtaşırı vətəndaşların qəbul
edilməsi, onların ərizə və şikayətlərinə
baxılması, onları hərtərəfli təhlil edərək
əsaslı şikayətlərin aradan qaldırılması üçün
operatif ş əkildə tədbirlərin hə yata
keçirilməsi ilə bağlı konkret tapşırıqlar
verilmişdir.

Ötən il dövlət büdcəsi gəlirlərinin 6
mlrd. 25.4 mln. manatı Vergilər
Nazirliyinin xətti ilə təmin olunub.
V e rg i l ə r n a z i r i n i n
birinci müavini Natiq
Əmirovun 2012-ci ilin
yekunları və qarşıda
duran məsələlərə dair
keçirilən mətbuat
konfransında verdiyi
məlumata görə, bu,
əvvəlki ilə nisbətən 553.5 mln. manat və ya
10.1 faiz çoxdur. Bununla da Vergilər
Nazirliyi üzrə büdcə proqnozuna 101,2 faiz
əməl olunması təmin edilib.
N.Əmirov onu da bildirib ki, daxil olan
vergilərin 4 mlrd. 330.2 mln. manatı və ya
71.9 faizi qeyri-neft sektorunun payına
düşüb: “Qeyri-dövlət sektorundan vergi
daxilolmalarının həcmi əvvəlki illə nisbətən
512.6 mln.manat və ya 13.4 faiz artıb. Qeyrineft və qaz sektorundan daxilolmalar isə 3
mlrd. 286 mln. Manat təşkil etməklə, 2011-ci
ilə nisbətən 415.7 mln. manat və ya 14.5 faiz
artıb.”

Qeyri-neft gəlirləri büdcənin
cari xərclərinin 52 faizini qarşılayacaq

Sosial Müdafiə Fondunun dövlət
büdcəsindən asılılığı niyə azalmır

Əvvəli 1-ci səhifədə
Neft gəlirləri bununla da ümumi büdcə
gəlirlərinin 73,1 faizini təşkil edəcək:
“Müqayisə üçün qeyd edək ki, növbəti
ildə Rusiyada neft gəlirlərinin fedaral
büdcədə payı 50 faizə qədər, Qazaxıstan
büdcəsində isə 25 faiz proqnozladırılıb.
dövlət
Azə rbaycandakı v əziyyət
büdcəsini dünya bazarında neftin
qiymətindən asılı vəziyyətə gətirib
çıxarır. Digər tərəfdən, 2013-cü ildə
dövlət büdcəsinin proqnozlaşdırılan cari xərcləri 10 milyard
manata yaxınlaşacaq. Büdcənin qeyri -neft gərlirləri isə 5,2 mlrd.
manat səviyyəsində proqnozlaşdırılır. Bu o deməkdir ki, qeyri-neft
gəlirləri dövlət büdcəsinin cari xərclərinin maksimim 52 faizini
ödəyə biləcək. Bu isə büdcənin dayanıqlılıq baxımından risklərini
artırır.”
Milli Büdcə Qrupu ekspertlərini narahat edən daha bir məqam
dövlət büdcəsində mərkəzləşdirilmiş gəlirlərin təsir səviyyəsinin
yüksək olması ilə bağlıdır: “Baxmayaraq ki, 2012-ci ilin proqnozu
ilə müqayisədə 2013-cü ildə regionların yerli gəlirləri 28,4 faiz
artımla proqnozlaşdırılıb, yenə də növbəti ilin büdcəsində yerli
gəlirlə rin xüsusi ç əkisi cəmi 3,6 faiz tə şkil ed əcək.
Mərkəzləşdirilmiş gəlirlərin ümumi büdcə gəlirlərindəki payının
96,4 faiz olmasının səbəblərindən biri dövlət büdcəsinin ümumi
gəlirlərinin tərkibində Dövlət Neft Fondundan daxilolmaların
üstünlük təşkil etməsi, digəri isə "Azərbaycan Respublikası
regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişaf
proqramı" çərçivəsində həyata keçirilən investisiya layihələrinin
səmərəsinin və rayonlarda iqtisadi aktivliyin aşağı olması ilə
əlaqədardır.”

Əvvəli 1-ci səhifədə
Bundan əlavə, büdcə sektorunda çalışan
işçilərin əmək haqqından məcburi sosial
sığortalar hesabına Fonda dövlət
büdcəsindən 690,2 milyon manat
ödəniləcək.
Ümumilikdə isə 2013-cü ildə dövlət
büdcəsinin ödənişlərinin DSMF-nin məcmu
gəlirlərində payı 67,1 faiz təşkil edəcək. Bu,
əvvəlki dövrə nisbətən 1,3 faiz bəndi az olsa
da, hələ də Fondun dövlət büdcəsindən
kəskin asılı olduğu aydın görünür. Bundan əlavə, 2013-cü ildə
DSMF-nin ümumi gəlirlərinin 178,4 milyon manat artımı
proqnozlaşdırılır ki, bu artımn da təxminən yarısı (85 milyon manatı)
məhz dövlət büdcəsindən daxilolmalar hesabına təmin ediləcək».
MBQ-nin əvvəlki illərdə də dövlət büdcəsinə verdiyi rəylərində
dəfələrlə Fondun büdcəsinin formalaşmasında özəl sektorun payının
azlığından narahatlığını ifadə etdiyini bildirən R.Ağayevin
məlumatına görə, Hesablama Palatasının DSMF-nin 2013-cü il
büdcəsinə dair təqdim etdiyi məlumatlar həmin narahatlığın əsaslı
olduğun sübut edir: «Rəydə qeyd olunur ki, 2011-ci ildə Fondun
faktiki gəlirlərinin 75,2 faizi dövlət büdcəsindən ödəmələrin
(transfertlər və büdcə işçilərinin əmək haqqı fondundan məcburi
ayırmalar birlikdə) və dövlət mülkiyyətində olan iri dövlət
şirkətlərinin hesabına formalaşıb». Ekspertin fikrincə, özəl sektorda
büdcə sahəsində çalışanlardan təxminən 4 dəfə çox işçi qüvvəsinin
çalışdığını, eyni zamanda özəl sektorda orta aylıq əmək haqqı
səviyyəsinin büdcə sferası ilə müqayisədə 2,5 dəfə yüksək olduğunu
nəzərə alsaq, sosial ödənişlərin cəmi dörddə birinin bu sektor
hesabına formalaşması ölkədə kifayət qədər böyük həcmdə gizli
əmək haqqı dövriyyəsinin mövcudluğunu göstərir.
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Anti-korrupsiya fəalının
vahid online informasiya mərkəzi
budget.az saytının
AzadlıqRadiosu ilə birgə layihəsi
budget.az saytı
AzadlıqRadiosunun
Praqadakı Baş ofisi ilə
birgə həyata keçirdiyi
layihə çərçivəsində
“Anti-korrupsiya
fəalının vahid online
informasiya mərkəzi”ni
yaratmağı planlaşdırır.
AzadlıqRadiosunun
saytında v ə budget.az
saytında xüsusi bölmə
kimi nəzərdə tutulan bu
altsəhifə sadə vətəndaşları
rüşvət verməmək üçün
lazım olan bütün zəruri məlumatlar - qanunlar, dövlət rüsumları,
mümkün c ərimə məblə ğl əri, kommunal xidmətlərin qanuni
məbləğləri, pensiyalar, ünvanlı sosial yardımların alınması qaydaları,
dövlət idarələrində işə qəbul olunmaq üçün qaydalar, ərizə və müraciət
formaları, şikayət edə biləcəkləri ünvanlarla təchiz edəcək.
Altsəhifə üçün materialları AzadlıqRadiosu və budget.az saytının
əməkdaşları birgə toplayacaqlar.
Məmurla görüşə getməzdən əvvəl bu sayta göz gəzdirən fəal
vətəndaş öz haqqını dəqiqlikliklə öyrənib rüşvət tələbilə üzləşərsə,
hansı addımları atmalı olduğunu çox asanlıqla öyrənə biləcək.
Yanvarın əvvəlindən icrasına başlamış layihənin müddəti 3 aylıqdır.
Yaxın vaxtlarda səhifə tam işə salınacaq və həm AzadlıqRadiosunun
saytında, həm də budget.az-da yerləşdiriləcək.
Layihə müəllifləri gələcəkdə səhifədə vəkillər üçün də bölmə yaradıb
eyni zamanda vətəndaşların suallarını online yolla cavablandırmağa
çalşırlar.

Yanvarın 12-13-də Milli Büdcə
Qrupunun Avropa İttifaqının və
Oxfam Humanitar Təşkilatının
maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirdiyi
"Sənin pulun, Sənin gələcəyin:
Azərbaycanda ictimai maliyyə
siyasətinin və idarəçiliyinin inkişaf
etdirilməsi" layihəsi çərçivəsində
vətəndaş cəmiyyəti və media
nümayəndələri üçün ilk treyninqseminar keçirilib.
Tədbir layihədə nəzərdə tutulan Bakıda və
regionlarda QHT və media təmsilçilərinin
büdcə sahəsində iş imkanlarının artırılması
istiqaməti çərçivəsində təşkil olunub.
Milli Büdcə Qrupunun üzvü olan Azad
İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin
təşkilatçılığı ilə baş tutan tədbirdə 20-dək
QHT və media nümayəndəsi iştirak edib.

Büdcə açıqlığına görə
Azərbaycan 58-ci yerdədir
Əvvəli 1-ci səhifədə
Qeyd edək ki, Açıq Büdcə
İndeksi hesablanarkən Açıq
Büdcə Sorğusunun sualları
əsas götürülür. Sorğu 125
sualdan ibarətdir və onu
tərəfdaş ölkələrdə müstəqil
araşdırmaçılar tərtib edir. Bu
suallardan 95-i hökumətin
büdcə prosesinin müxtəlif
mərhələlərində açıqlamalı
olduğu 8 əsas büdcə
sənədinin ( büdcəöncəsi
bəyanat, hökumətin büdcə
layihəsi, təsdiqlənmiş büdcə,
vətəndaş büdcəsi, aylıq və ya
rüblük hesabatlar, yarımillik hesabat, illik yekun hesabat, audit
hesabatı) ictimaiyyətə açıqlığı və əhatəliliyi ilə birbaşa olaraq
bağlıdır. Qalan 30 sual isə büdcə prosesində ictimai iştirakçılıq
imkanları, habelə qanunverici orqanın və ali audit qurumunun
büdcənin formalaşması və büdcəyə nəzarət mərhələsində
oynadığı rolla əlaqəlidir. İndeksin hesablanması və sorğunun
doldurulmasında Azərbaycan tərəfdən yerli tərəfdaş Milli Büdcə
Qrupunun üzvü olan İctimai Vəsaitin Monitorinqi Mərkəzi və
aparıcı iqtisadçı Kənan Aslanlı olub. Tədqiqat əsasən 2011-ci ilin
dekabrına qədər büdcə prosesində və büdcə sistemində olan
dəyişiklikləri əhatə edib. Hesabatda Azərbaycan hökümətinin
vacib büdcə sənədləri olan “büdcəöncəsi bəyanat” və “vətəndaş
büdcəsi”ni hazırlayıb yaymaması, büdcənin icrası ilə bağlı
hesabatların və digər büdcə sənədlərinin əhatəli olmaması, habelə
qanunverici orqanın və Hesablama Palatasının büdcə prosesi
üzərində ciddi nəzarət qura bilməməsi xüsusilə vurğulanır.

QHT və media mənsubları üçün təlim
Təlimin ilk günü MBQ-nin eksperti, Xəzər
Universitetinin professoru Fuat Rəsulov
iştirakçılara “Büdcə təhlili və
hesablamalar”,
İqtisadi İnnovasiyalar
Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblı
“Dövlət büdcəsinin qəbulu və ictimai
iştirakçılıq mexanizmləri”, İqtisadi
Təşəbbüslərə Yardım İB-nin rəhbəri Azər
Mehtiyev “Büdcə proqramlarının
monitorinqi” mövzusunda ətraflı məlumat
verərək onların suallarını cavablandırıblar.
Treyninqin ikinci günü İctimai Vəsaitin
Monitorinqi Mərkəzindən Kənan Aslanlı
“Dövlət büdcəsinin gender təhlili”, İqtisadi
Tədqiqatlar Mərkəzindən Qubad İbadoğlu
“Vəkillik və kampaniyaların təşkili”, Azad
İqtisadiyyata Yardım İB-nin rəhbəri Zöhrab
İsmayıl “Büdcə monitorinqi hesabatlarının

Informasiya bülleteni Avropa Birliyi və Oksfam-Azərbaycan Təşkilatının
maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirən “Sizin pulunuz, Sizin gələcəyiniz:
Azərbaycanda dövlət maliyyə siyasətinin və idarəetməsinin
təkmilləşdirililməsi” layihəsi çərçivəsində hazırlanıb.
Bülletenin məzmununa görə Avropa Birliyi və Oksfam-Azərbaycan
Təşkilatı heç bir məsuliyyət daşımır.
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yazılması” sahəsində iştirakçların bilik və
bacarıqlarını artırmağa yönəlik
təqdimatlarla çıxış ediblər.
Qeyd edək ki, analoji treyninqlərin
regionlarda da təşkil olunması nəzərdə
tutulur.

Fikir və rəylərinizi bildirmək üçün:
Telefonlar: (99412) 4651841 (Qalib Abbaszadə);
(99412) 432 3326 (Azər Mehtiyev)
E-mail ünvanı: nbgoffice1@gmail.com; amehtiyev@gmail.com
web: www.nbg.az; www.budget.az
Bülleten “Azsea” mətbəəsində çap olunub. Tirajı: 90 nüsxə
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