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Azərbaycanın
xarici dövlət borcu
Azərbaycan
Respublikasının xarici
dövlət borcu 2014-cü il
yanvarın 1-nə 4753.2 milyon
manat olub.

7

Yanvar - mart 2014

Açıq Hökumət Tərəfdaşlığı:
proses necə gedir?
Açıq Hökümət Tərəfdaşlığı (Open Government
Partnership - OGP) 2013-cü ilin sonuna qədər
təşəbbüsə qoşulan ölkələrdə “Müstəqil
Hesabatlılıq Mexanizmi” (Independent
Reporting Mechanism-IRM) çərçivəsində açıq
hökümət üzrə milli fəaliyyət planlarının
hazırlanması və icrasının ilk müstəqil
qiymətləndirməsini aparıb.
Davamı 4-cü səhifədə

Bu, 2013-cü ildə ölkənin
illik Ümumi Daxili
Məhsulunun (ÜDM) 8,2 faizi
qədərdir.
Davamı 2-ci səhifədə Dövlət Neft Fonduna daxilolmaların “pik” həddi
2011-ci ildə baş verib 15 milyard 628,3 milyon
Nümayəndə heyəti manat. Sonrakı 2 ildə daxilolmalar azalıb.
2013-cü ildə Fonda 13 milyard 600,5 milyon manat
Çexiyaya səfər edib vəsait daxil olub ki, bu da 2011-ci illə müqayisə 2
milyard manat azdır. Hökumətin rəsmi proqnozlarına
Bu il martın 18-dən 21-dək
görə, 2016-cı ilədək olan dövrdə də Fonda illik
millət vəkili Fazil
Mustafanın da qatıldığı bir daxilolmaların məbləği azalmaqda davam edəcək.
Yaranandan 2013-cü ilin sonunadək Dövlət Neft
qrup Azərbaycanlı
Fonduna
təqribən 81 milyard manatadək vəsait daxil
ekspertlər Çexiya Maliyyə
olub ki, bunun da 51,2 milyard manatı yaxud 63,2 faizi
Nazirliyində səfərdə olub.
Səfərin məqsədi dövlət həmin dövrdə artıq xərclənib.
Davamı 2-ci səhifədə
maliyyəsinin idarə edilməsi
sistemi, büdcə hesabatlılığı və
fiskal əksmərkəzləşmə,
mərkəzi və yerli büdcə
m ü n a s i b ə t l ə r i , b ü d c ə Fevralın 3-dən 8-dək MBQ-nin ekspertləri üçün “Gender
prosesində ictimai iştirakçılıq yönümlü büdcə, büdcə təhlili və siyasət vəkilliyi” təlimi
k i m i s a h ə l ə r d ə Ç e x i y a keçirilib
Təlim MBQ-nin “Sənin pulun, sənin gələcəyin: Azərbaycanda
təcrübəsinin öyrənilməsi olub.
dövlət
maliyyə siyasətinin və idarəetməsinin təkmilləşdirilməsi”
Davamı 3-cü səhifədə
layihəsi çərçivəsində təşkil olunub. Təlimin məqsədi vətəndaş
Azərbaycanın ilk dövlət cəmiyyətində təmsil olunan ekspertlərin dövlət maliyyə siyasətinin
siyasət sənədlərinin yazılışı, büdcə vəkilliyi, gender büdcəsi
istiqrazları beynəlxalq təhlili,
kimi mövzularda müxtəlif konsepsiyalar, təhlil alətləri və təcrübələr
bazarda yerləşdirilib
vasitəsilə biliyini artırmaq olub.
Davamı 4-cü səhifədə
Bu il martın 11-də
Azərbaycan Respublikasının dövlət istiqrazlarının Ötən il dövlət büdcəsinin
beynəlxalq kapital
gəlirləri 13%, xərcləri 10% artıb
bazarlarında ilk yerləş2013-cü il dövlət büdcəsinin gəlirləri
dirilməsi həyata keçirilib.
19494,4 milyon manat, xərcləri 19112,6
Azərbaycan Respublikası milyon manat olub və 381,8 milyon
M a l i y y ə N a z i r l i y i n i n manat məbləğində büdcə profisiti
3
m ə l u m a t ı n a g ö r ə , i l k yaranıb. Bu barədə Maliyyə
201
Azə rbaycan bondlarının Nazirliyinin məlumatında deyilir.
(istiqrazların) emissiyası
Məlumata əsasən, 2013-cü ildə dövlət büdcəsinin mədaxili
xarici investorlar tərəfindən 101,8% səviyyəsində icra olunub və ümumilikdə, gəlirlər 2012-ci
böyük maraqla qarşılanıb.
illə müqayisədə 12,8% artıb.
Davamı 2-ci səhifədə
Davamı 3-cü səhifədə

Neft gəlirləri necə xərclənir

Ekspertlər üçün təlim

www.nbg.az

Q.İbadoğlu
Qırğızıstan
hökumətinə ekspert
xidməti göstərir

İqtisadi Tədqiqatlar
Mərkəzinin və Milli
Büdcə Qrupunun İdarə
Heyətinin üzvü, Avropa
Birliyinin və Oxfam
Böyük Britaniya
təşkilatının maliyyə
dəstəyi ilə həyata
keçirilən "Sizin Pulunuz
- Sizin Gələcəyiniz"
layihəsinin eksperti
Qubad İbadoğlu bu ilin
fevral və mart aylarında
Qırğızıstanda büdcə
müzakirələrinə qatılıb.
Davamı 3-cü səhifədə
www.budget.az
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Ötən il
dövlət büdcəsinin
gəlirləri 13%,
xərcləri 10% artıb
Əvvəli 1-ci səhifə
Ve r g i l ə r N a z i r l i y i
mədaxil proqnozunu
104,1% icra etməklə dövlət
büdcəsinə 6664,0 milyon
manat vəsait təmin edib ki,
bu da əvvəlki ilə nisbətən
10,6% çoxdur.
Dövlət Gömrük
Komitəsi proqnoza 100,2%
əməl edərək büdcəyə
1383,2 milyon manat vəsait
təmin edib ki, bu da 2012-ci
illə müqayisədə 14,5%
ç o x d u r. Ö t ə n i l s a i r
gəlirlərdən büdcəyə 90,7
milyon manat və ya
proqnoza nisbətən 3,8 dəfə
çox vəsait təmin edilib.
Dövlət Neft Fondundan
büdcəyə 11350,0 milyon
manat transfert edilib.
Hesabat ilində dövlət
büdcəsinin xərcləri 96,3%
icra edilib və ümumilikdə,
xərclər 2012-ci ilə nisbətən
9,7% çox olub. Dövlət
büdcəsi xərclərindən
50,7%-i və ya 9 688,1
milyon manatı cari xərclərə,
45,5%-i və ya 8 696,3
milyon manatı əsaslı
xərclərə, o cümlədən dövlət
əsaslı vəsait qoyuluşu
xərclərinə 6 915,0 milyon
manatı, 3,8%-i və ya 728,2
milyon manatı dövlət
borcuna xidmətlə bağlı
xərclərə yönəldilib.
Ötən il dövlət büdcəsi
xərclərinin 32,6%-i və ya 6
239,0 milyon manatı sosial
təyinatlı xərclərin
maliyyələşdirilməsinə
yönəldilib ki, bu da 2012-ci
illə müqayisədə 10,6%
çoxdur.
Qeyd edək ki, 2013-cü
ildə icmal büdcənin gəlirləri
22919,3 milyon manat (icra
- 110,6%) təşkil edib, bu isə
2012-ci illə müqayisədə
2,6%, xərcləri isə 2012-ci
ilə nisbətən 8,9% artaraq
21857,0 milyon manata
çatıb (icra - 89,2%).
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Neft gəlirləri necə xərclənir
Əvvəli 1-ci səhifə
Dövlət Neft Fonduna daxilolmaların “pik” həddi
2011-ci ildə baş verib 15 milyard 628,3 milyon
manat. Sonrakı 2 ildə daxilolmalar azalıb. 2013-cü
ildə Fonda 13 milyard 600,5 milyon manat vəsait
daxil olub ki, bu da 2011-ci illə müqayisədə 2
milyard manat azd ı r. H ö kumətin rəsmi
proqnozlarına görə, 2016-cı ilədək olan dövrdə də
Fonda illik daxilolmaların məbləği azalmaqda
davam edəcək.
Yaranandan 2013-cü ilin sonunadək Dövlət Neft
Fonduna təqribən 81 milyard manatadək vəsait
daxil olub ki, bunun da 51,2 milyard manatı yaxud
63,2 faizi həmin dövrdə artıq xərclənib.
MBQ İ darə Heyətinin ü zv ü , İ qtisadi
Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri
Azər Mehtiyevin sözlərinə görə, Dövlət Neft
Fonduna daxilolmalardan əlavə, 2006-2013-cü illər
ərzində ABƏŞ-in xətti ilə dövlət büdcəsinə
mənfəətdən vergi şəklində 10,1 milyard manat daxil
olub. Neft gəlirləri üzrə bu iki mənbədən 2013-cü
ilin sonunadək ölkəmiz 91,1 milyard manat vəsait
əldə edib ki, bunun da 61,3 milyard manatı (67,3
faizi) artıq müxtəlif məqsədlərə sərf edilib.
Dövlət Neft Fondundan xərclənən ümumi
vəsaitin 46 milyard 420 milyon manatı (yəni 90,7
faizi) dövlət büdcəsinə transfer olunub və büdcə
vasitəsilə m ü xtəlif xərclərə y ö nəldilib.
A.Mehtiyevin sözlərinə görə, son bir neçə ildə
dövlət büdcəsi gəlirlərinin yarıdan çoxu məhz Neft
Fondunun transferi hesab ı na formala şı r.
Ümumiyyətlə isə, son illər dövlət büdcəsinin
bilavasitə neft-qaz gəlirlərindən asılılığı 70-75 faiz

həddindədir.
Ekspert bildirib ki, böyük neft gəlirlərinin daxil
olmağa başladığı 2005-ci illə müqayisədə 2013-cü
ildə dövlət büdcəsinin xərcləri təqribən 9 dəfə artıb.
Bu dövrdə dövlət büdcəsinin dövlət investisiya
xərcləri 43,2 dəfə, mənzil-kommunal xərcləri 10,0
dəfə, ümumi dövlət xidmətləri xərcləri 8,4 dəfə
artdığı halda, təhsil xərcləri 3,9 dəfə, səhiyyə
xərcləri 5,4 dəfə, elm xərcləri isə 4,3 dəfə artıb.
Neft gəlirlərinin istifadəsindən dan ışa n
A.Mehtiyev qeyd edib ki, böyük neft gəlirləri ölkədə
iqtisadi fəall ığın y ü ksəldilməsində, Ü DM-in
art ı m ı nda, strateji valyuta ehtiyatlar ı n ı n
formalaşmasında və başqa sahələrdə əhəmiyyətli
təsirə malikdir. Bununla yanaşı, neft gəlirləri
manatın məzənnəsinin möhkəmlənməsi, inflyasiya
prosesi, dövlət vəsaitlərinin istifadə edilməsində
şəffaflığın olmaması və korrupsiyanın geniş
yayılması kimi hallarla müşayiət olunur.

Azərbaycanın ilk dövlət istiqrazları
beynəlxalq bazarda yerləşdirilib

Vergilər Nazirliyinin xətti ilə
büdcə daxilolmaları 10% artıb

Əvvəli 1-ci səhifə
1 milyard 250
milyon ABŞ dolları
m əblə ğind ə dövl ət
qiymətli kağızlarının
emissiyası beş faizlik
g əlirlilik və 10 il
ödəmə müddəti ilə
yerləşdirilib.
Bu göstərici
istinad kimi əsas götürülən müvafiq müddətli ABŞ dövlət
qiymətli kağızlarından 2.22 faiz dərəcəsi yüksək deməkdir.
Məlumatda müqayisə üçün göstərilir ki, daha yüksək kredit
reytinqinə və qiymətli kağız buraxılışı təcrübəsinə malik
Rusiya Federasiyasının eyni müddətli dövlət qiymətli
kağızları 2.41 faiz dərəcəsi, Türkiyənin dövlət qiymətli
kağızları isə 2.74 faiz dərəcəsində ticarət olunub.
Məlumatda qeyd edilib ki, investorların maraqlarının
ifadəsi kimi, Azərbaycan Respublikasının qiymətli
kağızlarına olan təlabat təklifdən 4 dəfə artıq olub və 160dan çox ölkənin institusional investorlarını cəlb edib.
Yerləşməyə görə, investorların əksəriyyəti ABŞ-da
olmaqla (47%), Birləşmiş Krallıq (25%), Almaniya (18%)
və 10% digər ölkələri, o cümlədən Sinqapur, İsrail və s.
ölkələri əhatə edib.

B u i l i n y a n v a r- f e v r a l a y l a r ı n d a
Azərbaycan Vergilər Nazirliyinin xətti ilə
dövlət büdcəsinə vergi daxilolmalarının
həcmi 1 233 621,7 min manat olub.
Vergilər Nazirliyindən verilən məlumata
görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə
10,2% çoxdur.
Bu məbləğin 35,4%-i mənfəət vergisi,
26%-i əlavə dəyər vergisi, 11,7%-i fiziki
şəxslərin gəlir vergisi, 11,5%-i aksizlər,
15,4%-i isə digər vergilərin payına düşür.
Qeyri-neft sektoru üzrə büdcəyə 618 613,7
min manat vəsait daxil olub ki, bu da ötən ilin
müvafiq dövrü ilə müqayisədə 11,6%
çoxdur.
Bu ilin ilk iki ayında ölkə üzrə 16 768,
yəni ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə
3,5% çox vergi ödəyicisi qeydiyyata alınıb.
Martın 1-nə qeydiyyatda olan vergi
ödəyicilərinin ümumi sayı 552 112 təşkil
edib ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə
müqayisədə 11,3% çoxdur.
Bu ilin yanvar-fevral ayları ərzində ölkə
üzrə elektron formada göndərilmiş
bəyannamələrin xüsusi çəkisi 91,1% təşkil
edib.
www.budget.az
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Azərbaycanın
xarici dövlət borcu

Q.İbadoğlu Qırğızıstan
hökumətinə ekspert xidməti göstərir

Əvvəli 1-ci səhifə
Kredit vəsaitlərinin
8,1 faizi 10 ilə qədər,
43,6 faizi 10 ildən 20 ilə
qədər, 48,3 faizi isə 20
ildən artıq olan müddətə
cəlb olunmuşdur. Xarici
borc üzrə alınan
kreditlərin valyuta
tərkibi aşağıdakı kimi olmuşdur:
- XBH (Beynəlxalq Valyuta Fondunun Xüsusi
Borcalma Hüquqları) 11,7 faiz,
- valyutalar üzrə isə ABŞ dolları ilə 47,1 faiz,
- avro 28,8 faiz,
- yapon yeni 9,5 faiz,
- digər valyutalar (o cümlədən BƏƏ dirhəmi,
İslam dinarı, Səudiyyə rialı, Küveyt dinarı və İsveçrə
frankı) üzrə - 2,9 faiz.
Əsasən Dünya Bankı, Yaponiya Beynəlxalq
Əmək-daşlıq Agentliyi, Asiya İnkişaf Bankı, İslam
İnkişaf Bankı, Avropa Yenidənqurma və İnki-şaf
Bankı və digər beynəlxalq maliyyə qurumlarından
c ə lb edilmiş v əsaitlə r iqtisadi islahatlar
proqramlarının d əstəklənməsi, infrastrukturun
bərpası və yenidən qurulması, habelə elektrik
stansiyalarının tikintisi və bərpası, yol tikintisi,
regionların su təchizatının yaxşılaşdırılması, aviasiya
və dəmir yolu nəqliyyatı xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi, sənaye və energetika və s. sahəhələrə sərf edilib.

Əvvəli 1-ci səhifədə
BMT-nin İnkişaf Proqramının və
USAİD-nin birgə həyata keçirdiyi
“Dövl ə t büdc ə sinin ş ə ffaflığının
artırılmasına dəstək” layihəsi çərçivəsində təşkil olunan səfərin əsas məqsədi
Büdc ə Məcəlləsinin layihəsinin
təkmillə şidirilm əsinə və büdc ə nin
proqramlar üzrə tərtibatının hazırlanmasına texnuki dəstək vermək olub. Bu
istiqamətdə həyata keçirilən fəaliyyəti
ç ə rçiv əsində Azə rbaycanlı ekspert
Qırğızıstan parlamentində hə yata
keçiril ə n Büdc ə Məcəllə si üzr ə
dinləmələrdə əsas məruzəçi kimi çıxış
edib və Məcəllənin təkmilləşdirilməsi
üçün konkret təkliflərini verib.
Qırğızıstanda 2012-ci ildən etibarən
həyata keçirilən büdcənin proqram
gedişinin v ə ilkin
tə snifatının
nəticələrinin qiymətləndirilməsi üçün
Q. Ibadoğlunun hazırladığı analitik
qeydlər həm parlament və həm də
höküm ət səviyyəsində müzakir ə
olunub. Ekspert bu istiqamətdə dövlət
orqanlarının və ixtisaslaşmış qeyrihöküm ət tə şkilatlarının bilik v ə
bacarıqlarını artırmaq üçün onlara
proqram büdcəsi və onun monitorinqi

mövzusunda təlimlər də keçib.
Qırğızıstana s əfə r ç ə rçiv əsində
ekspert həmçinin Qırğızıstanın Açıq
Büdcə İndeksində mövqeyinin daha da
yaxşılaşdırılmasına dəstək məqsədilə
Joqorku Keneşin (parlament) Büdcə və
Maliyyə Daimi Komitəsində, Maliyyə
Nazirliyində və Hesablama Palatasında
görüşlər keçirib və müzakirələr aparıb.
Ekspertin ilkin qiymətləndirilməsinə
görə, Qırğızıstanda büdcə şəffaflığının
artrılması istiqam ətində vətə ndaş
cəmiyyəti ilə hökümət, parlament və
Hesablama Palatası arasında səmərəli
əməkdaşlıq son nəticədə onun Açıq
Büdc ə İndeksi üzr ə reytinqinin
yaxşılaşmasına gətirib çıxaracaq.

Nümayəndə heyəti Çexiyaya səfər edib
Əvvəli 1-ci səhifədə
Səfər Çexiya Maliyyə Nazirliyinin
dəvəti ilə MBQ-nin həyata keçirdiyi “Sənin
pulun, sənin gələcəyin: Azərbaycanda
dövlət maliyyə siyasəti və idarəetməsinin
təkmilləşdirilməsi” layihəsi çərçivəsində
təşkil olunub.
Səfərin ilk günündə “İnkişaf
Əməkdaşlığı Forumu” (Forum for
Development Cooperation - FoRS) adlı
qeyri-hökümət təşkilatında vətəndaş
cəmiyyəti nümayəndələri ilə faydalı görüş
keçirilib. Görüşdə Çexiyada vətəndaş
cəmiyyətinin dövlət büdcəsinin mərkəzi və
yerli səviyyədə formalaşması prosesində
iştirakı imkanları və sadə vətəndaşların bu
prosesə marağı müzakirə edilib.
Səfərin ikinci günündə Çexiya Maliyyə
Nazirliyinin Beynəlxalq Maliyyə
İnstitutları və İnkişaf Əməkdaşlığı
şöbəsinin müdiri Zdenek Pagac Azərbaycan
nümayəndə heyətini nazirliyin beynəlxalq
miqyasda maliyyə yardımları
çərçivəsindəki əməkdaşlıq barədə
məlumatlandırıb. Regional Büdcələr və
Proqram Maliyyələşməsi departamentindən
David Satek regionların və bələdiyyələrin
büdcələri, Dövlət Büdcəsi
www.budget.az

Departamentindən Katerina Helikarova isə
dövlət büdcəsindən maliyyələşən
layihələrdə dövlət-özəl sektor əməkdaşlığı
və iştirakçılıq mövzusunda təqdimatlar
ediblər.
Tədbirin sonuncu günündə Dövlət
Büdcəsi Departamentindən Eva
Kovarovicova dövlət büdcəsinin
qanunvericilik təminatı ilə bağlı təqdimat
edib və bunun ətrafında müzakirələr

aparılıb. Maliyyə Nazirliyinin əməkdaşları
və bununla yanaşı Çexiya baş nazirinin
müşavirləri olan Pavlina Zakova və
Lubomir Chaloupka büdcə prosesi, fiskal
islahatlar, hesabatlılıq və performans
büdcələşdirməsi mövzularında təqdimatlar

ediblər. Təqdimatlardan məlum olmuşdur
ki, Çexiya büdcə-vergi s iyasətini
koordinasiya etmək və inkluziv yanaşmanı
tətbiq etmək üçün Milli Fiskal Şuranı təsis
etmək üzrədir. Bu Şurada dövlətin fərqli
qurumlarından nümayəndələr təmsil
olunacaq və uzunmüddətli planlaşdırma işi
həyata keçiriləcəkdir.
İşgüzar səfərdə Azərbaycan nümayəndə
heyətinin tərkibində Milli Məclisin deputatı
Fazil Mustafa, Açıq İqtisadiyyata Yardım
İctimai Birliyinin sədri Zöhrab İsmayıl,
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai
Birliyinin eksperti Samir Əliyev, Oxfamın
layihə meneceri Fərqanə Məmmədxanova
və MBQ-nin koordinatoru Kənan Aslanlı
olmuşlar.
www.nbg.az
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Açıq Hökumət Tərəfdaşlığı: proses necə gedir?
Əvvəli 1-ci səhifədə
MBQ-nin koordinatoru, AHT-nin
Azərbaycan üzrə milli tədqiqatçısı Kənan
Aslanlı mətbuata aşıqlamasında bildirib ki,
Azərbaycanın milli fəaliyyət planında 9
istiqamət üzrə təsdiqlənən 37 öhdəlikdən 6sı 2012-ci ilin sentyabrından 2013-cü ilin
iyul ayına qədər olan müddətdə
tamamlanıb, digərlərində isə məhdud
irəliləyiş olub.
“Azərbaycanın milli fəaliyyət planında
çox geniş sektorları əhatə edən xeyli
ambisiyalı öhdəlik var. Rəsmi Bakı onunla
eyni vaxtda AHT-yə qoşulan ölkələrdən
öhdəliklərin icrasında 3 ay geri qalır”, - deyə
iqtisadçı qeyd edib.
K.Aslanlının sözlərinə görə,

Neft məhsullarının
vergi dərəcələrinin
dəyişdirilməsinə
görə büdcə proqnozlarına
baxılmayacaq
Nazirlər Kabinetinin neft
məhsullarının idxalı üzrə aksiz
vergisi dərəcələrinin və gömrük
rüsumlarının yenidən
qiymətləndirilməsi haqqında
qərarı ilə əlaqədar 2014-cü il
dövlət büdcəsinin proqnozlarına
yenidən baxılmayacaq.
Bu barədə Trend-ə Azərbaycan
Maliyyə Nazirliyindən bildirilib.
N az i rl ik d ən d ey iblər ki,
Nazirlər Kabinetinin neft
məhsullarının idxalı üzrə aksiz
dərəcələrinin azaldılmasına dair
qərarı dövlət büdcəsinə
daxilolmalar üzrə proqnozların
yerinə yetirilməsinə təsir
etməyəcək: "Ümid edirik ki,
proqnoz digər mənbələrdən
yığımların həcmlərinin artırılması
hesabına yerinə yetiriləcək ki, bu da
istehsalın artımı ilə şərtlənir".
Nazirliyin nümayəndəsi əlavə
edib ki, əgər aksizlər üzrə
yığımların azalması büdcə
proqnozlarının yerinə yetirilməsinə
təsir edərsə, onda müvafiq tədbirlər
görüləcək.
Qeyd edək ki, fevralın 7-də
Azərbaycan Nazirlər Kabineti
benzin idxalı üzrə aksiz
dərəcələrinə dəyişiklik edib.

Azərbaycan hökuməti həmçinin
özünüqiymətləndirmə hesabatını da 2014cü ilin ilk aylarına qədər açıqlamamışdı.
Milli fəaliyyət planındakı informasiya əldə
edilmə sinin asanlaşdırılması, dö vlə t
orqanlarının fəaliyyətində ictimai iştirakın
genişləndirilməsi və maliyyə nəzarətini
həyata keçirən orqanların fəaliyyətində
ş ə ffaflığın artırılması istiqam ətində ki
öhdəliklər vətəndaş cəmiyyəti üçün yeni
imkanlar açır.
K.Aslanlının fikrincə, qərar qəbulu
prosesində ictimai iştirakçılığı təmin etmək
üçün ölkəmizdə hökumətin yeni imkanlar
yaratmasına ciddi ehtiyac var. Bunlara
vətəndaş cəmiyyətinin hökumətlə kritik
məsələlər üzrə fikir mübadiləsi aparacağı

Əvvəli 1-ci səhifədə
Təlimçilər kimi öz sahələrində beynəlxalq
səviyyədə tanınmış mütəxəssislər olan Katrin
Schneider, Gabriel Lara və Dr. Paul Copeland
çıxış ediblər.
Gender büdcəsi mövzusunda beynəlxalq
konsultant, təlimçi və jurnalist olan Katrin
Schneider “gender” və büdcə üzrə əsas

strategiyasının qurulması və hədəflərin
müəyyən edilməsi, vəkillik strategiyasının
qurulması üçün resurslar və tərəfdaşlar, vəkillik
üçün kommunikasiya strategiyası və büdcə
vəkilliyi üzrə fəaliyyət planının hazırlanması.
MBQ-nin koordinatoru Kənan Aslanlı təlim
çərçivəsində Azərbaycanda büdcə prosesi və
büdcə planlaşdırılması, habelə açıq büdcə

Ekspertlər üçün təlim
konsepsiyalar, gender yönümlü büdcəyə giriş,
gender bölgüsünə görə təsnif edilən statistika və
məlumatlardan istifadə, gender yönümlü büdcə
alətləri, gender büdcəsinin planlaşdırılması və
proqamlaşdırılması, gender əsaslı siyasətin
qiymətləndirilməsi və onun büdcə ilə bağlılığı,
gender məlumatları əsasında benefisiar
qiymətləndirilməsi, gender büdcəsi üzrə
dünyadakı ən yaxşı təcrübə və öyrənilən dərslər,
büdcə monitorinqi alətləri (vətəndaş hesabatı
kartları və sosial audit) və hesabatı
mövzularında təlim sessiyalarını apardı.
Büdcə üzrə beynəlxalq konsultant və təlimçi
Gabriel Lara məqsədlər üçün SMART çərçivəsi
və onun vəkillik məqsədləri üçün istifadəsi,
büdcə prosesləri büdcə vəkilliyinin yol xəritəsi
kimi nəzərdən keçirilməsi, büdcə işində
tərəfdaşlıq təhlili və qərar qəbul edənlərin
müəyyən edilməsi mövzularında təlim apardı.
Dr. Paul Copeland tərəfindən tədbirin
iştirakçılarına çatdırılan təlim kursunda isə bu
mövzulara toxunuldu: siyasət vəkilliyi anlayışı,
vəkillik üçün büdcənin müəyyənləşdirilməsi və
təhlili, vəkilliyin planlaşdırılması çərçivəsi,
t əqiqat və məlumatların toplanması ,
m əqsədlərin müəyyən edilməsi , vəki llik

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.

4 www.nbg.az

mexanizmlər, eləcə də mərkəzi və yerli
hakimiyyət orqanları nəzdində müstəqil
ictimai şuraların yaradılması daxildir.
İctimai iştirakçılığın təməli olan seçki
prosesinin şəffaflığını və geniş iştirakçılığı
bir çox vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri
prioritet məsələ kimi göstəriblər.

indeksi vasitəsilə Azərbaycanda büdcə
sənədlərinin açıqlığının dəyərləndirilməsi
mövzularında çıxış edib.
T əlim ərzində MBQ üçün praktik
əhəmiyyətə malik və tövsiyyə xarakterli vəkillik
strategiyası işlənib.
Fikir və rəylərinizi bildirmək üçün:
Kənan Aslanlı; Azər Mehtiyev
E-mail ünvanı: nbgoffice1@gmail.com;
amehtiyev@gmail.com
web: www.nbg.az; www.budget.az
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