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TƏDBIRLƏR

EVENTS

Neft gəlirləri Azərbaycan Universitetində müzakirə edilib

İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi ABŞ-ın Gəlirlərə Nəzarət İnstitutunun maliyyə və metodiki dəstəyi
ilə “Azərbaycanda və Qazaxıstanda neft gəlirlərinin idarəedilməsi” mövzusunda apardığı tədqiqatların
akademik dairələrdə və universitetlərdə ekspert müzakirəsini həyata keçirib. Neft gəlirlərindən
istifadənin səmərəliliyinin artırılması sahəsində müzakirələr Qafqaz və Xəzər universitetlərindən sonra
aprelin 6-da Azərbaycan Universitetində keçirilib.
Universitetin rektoru Eldar Qəhrəmanovun rəhbərliyi ilə keçirilən eskpert müzakirəsində
professor-müəllim heyəti iştirak edib. Belə müzakirələrin universitetlərdə təşkilinin əhəmiyyətindən
danışan rektor Qəhrəmanov giriş nitqində bu sahədə əldə edilmiş nailiyyətlərdən və qarşılaşdığımız
çətinliklərdən bəhs edib. O qeyd edib ki, bu müzakiərlər “Neft-qaz gəlirlərinin uzunmüddətli dövrdə
idarəolunması strategiyası”nın və “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxiş” Konsepsiyasının icrasına töhfə
vermək məqsədi daşıyır.
Rektorun çıxışından sonra layihənin rəhbəri, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi İdarə Heyətinin üzvü
Qubad İbadoğlu araşdırmanın nəticələrini təqdim edib. Bildirib ki, bu ilə qədər Azərbaycan “Əsrin
kontraktı” və digər kontraktların reallaşması nəticəsində 84 milyard dollar vəsait əldə edib ki, onun da 60
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faizi - 50 milyard dolları artıq xərclənib. Cari ildə daha 14 milyard dolların xərclənəcəyini qeyd edən
Qubad İbadoğlunun sözlərinə görə, rəsmi hesablamalar 2024-cü ilədək 1 barelin orta hesabla 80 dollar
olacağı halda Azərbaycanın 145,3 milyard dollar neft və qaz gəlirləri əldə edəcəyini göstərir. Diqqəti neft
gəlirlərinin xərclənməsi problemlərinə çəkən Q.İbadoğlu bu istiqamətdə institutların yaradılmasını və
qaydaların olmasını vacib hesab edib. O qeyd edib ki, mövcud qaydalara əməl olunması da vacibdir.
Ekspertin fikrincə, çox xərclənmənin gələcəkdə daha çox borclanmaya gətirəcəyini nəzərə alaraq
gəlirlərin idarə olunması və xərclənməsi qaydalarında neft gəlirlərinin xərclənməsinə limit tətbiq
olunması məqsəduyğundur. Bu istiqamətdə ABŞ-ın Gəlirlərə Nəzarət İnstitutunun ekspertləri ilə birgə
apardıqları hesablamalardan danışan Q.İbadoğlu onun nəticələrinin yaxın zamanlarda açıqlanacağını elan
edib.

The discussions over revenue management held
at Azerbaijan University
The Economic Research Center continues the expert discussion at academic circles and
universities on the topic of “ Management of oil revenues in Azerbaijan and Kazakshtan” with financial
and methodical support of Revenue Watch Institute of USA. The next similar discussion on effective
management of oil revenues conducted at Azerbaijan Universit on April 6. The rector of the University
Eldar Gahramanov chaired the expert discussion and professor-teacher staff attended to this event. The
rector talked about the importance of organizing such discussion at the universities and touched upon both
success and challenges in this area. He underlined that these discussions will contribute to smooth
implementation of “ The strategy over long-term management of oil-gas revenues” and “ Azerbaijan
2020: vision to the future” concept.
After his speech, the project coordinator and member of Management Board of Economic
Research Center Gubad Ibadoglu presented the outcomes of conducted research. He stated that
Azerbaijan has gained 84 billion dollar profit since realization of “ The Contract of Century” and other
contracts and its 60 % - 50 billion has already been spent. Gubad Ibadoglu emphasized that 14 billion
dollar is planned to be expended in current year and according to the official calculations, 1 barrel of oil
will cost 80 dollars in 2024 and thus Azerbaijna will gain 145,3 billion dollar revenues from the sale of
oil and gas.
By focusing on spending of oil revenues G.Ibadoglu underscored the importance of creation of
institutes and applying fiscal rules as well. He stressed that it is also important to follow the existing rules.
The expert considers that taking into account that more spending will force more borrowing in the future
it would be logical to impose restrictions over spending of oil revenues. G.Ibadoglu also talked about the
calculations conducted jointly with experts of Revenu Watch Institute of USA and mentioned its
outcomes will be unveiled in the near future.
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Oğuz rayonunda tarlaqoruyucu meşə zolağının salınması
aksiyası keçirilib
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi (İTM) ATƏT-in Bakı ofisinin maliyyə dəstəyi ilə icra etdiyi
«Torpaqların münbitliyinin qorunması məqsədilə torpaq istifadəçilərinin maarifləndirilməsi və ictimai
vəkillik» layihəsi çərçivəsində 6 aprel 2013-cü ildə Oğuz rayonunda tarlaqoruyucu meşə zolağının
salınması aksiyası keçirib.

Bu məqsədlə Oğuz rayonunda səfərdə olan İTM ekspertləri tarlaqoruyucu meşə zolağının
salınacağı ərazini yerli icra hakimiyyəti ilə razılaşdırdıqdan sonra ağacların əkilməsi üçün hazırlıq işləri
görülüb, ərazi abadlaşdırılıb və çalalar qazılıb. Daha sonra Şəki rayonu Çeşməli kəndində yerləşən Qüdrət
Əhmədova məxsus şəxsi tingçilik təsərrüfatından 100 ədəd Eldar şamı alınaraq Oğuz rayonuna,
tarlaqoruyucu meçə zolağının salınacağı əraziyə gətirilib.
Meşə zolağının salınması aksiyasında Oğuz rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini, Aqrar
şöbənin müdiri Azad Əliyev, Oğuz Şəhər Bələdiyyəsinin Həmkarlar təşkilatının sədri Etibar Əliyev,
rayonda fəaliyyət göstərən aqronomlar və digər fəallar iştirak edib.
Meşə zolağı salındıqdan sonra İTM-in eksperti Vahid Məhərrəmov əkilən ağaclara aqrotexniki qaydalara
uyğun şəkildə qulluqla bağlı ətraflı məlumat verib, aksiya iştirakçılarının suallarını cavablandırıb.
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The action of planting trees in Oguz region
The Economic Research Center ( ERC) organized planting of trees in Oguz region within the
framework of “Public advocacy and raising awareness among land users on protection of soil fertility”
project funded by OSCE Baku Office on April 06, 2013.
For this purpose, after acquiring the approval from the local executive committee for allocation of
land to plant trees the preparation in this direction was launched and area was cleaned. Later, 100 units of
pine trees were purchased from private household that belongGudratAhmadov living in Cheshmali village
of Shaki region. The purchased trees were brought to Oguz, the place allocated for planting forest stripe.
In addition, the deputy of Oguz region executive committee, head of agrarian department Azad Aliyev,
the chairman of Oguz Municipality Union EtibarAliyev, including agronomists and other activists living
in the region were attended to the planting of forest stripe.
After planting of trees in specified area the expert of ERC VahidMaharramov briefed participants
about taking care of planted trees in accordance to agro technical rules and procedures as well as
responded to the questions of attendees.


Bələdiyyələrin elektronlaşması vəziyyəti müzakirə olundu
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi (İTM) 25 aprel 2013-cü ildə Park İnn otelinin “Füzuli” zalında
Bakıətrafı qəsəbə bələdiyyələri üçün “Elektron bələdiyyə: ictimai iştirakçılığın artırılması və xidmətlərin
keyfiyyətinin yaxşılıaşdırılması vasitəsi kimi” adlı seminar konfrans keçirib. Tədbirin keçirilməsində
məqsəd ölkəmizdə elektron bələdiyyə ilə bağlı görülmüş işlərin mövcud vəziyyətinə nəzər salmaqla
bələdiyyələrin elektronlaşması problemləri ətrafında fikir mübadiləsi aparmaq və bələdiyyələrdə vergi
işinin avtomatlaşdırılmasına xidmət edən “Şəffaf büdcə” kompüter proqramının təqdimatını keçirmək
olub. Tədbirin keçirilməsinin digər məqsədi isə bələdiyyələrdə vergi ödəyicilərinin kodlaşdırılması və
“Şəffaf büdcə” proqramının tətbiqi məqsədilə iştirakçı bələdiyyələr arasından 10 tərəfdaş bələdiyyənin
ilkin seçiminin həyata keçirilməsi olub.
Tədbirdə 29 Bakı qəsəbə bələdiyyəsindən (Maştağa, Şüvəlan, Pirşağı, Binə, Qala, Kürdəxanı,
Bülbülə, Əmircan, Müşfiqabad, Fatmayi, Görədil, Şağan, Yeni Suraxanı, Ramana, Balaxanı, Ələt, Sahil,
Mehdiabad, Rəsulzadə, Hökməli, Lökbatan, Keşlə, Qobu, Məmmədli, Çilov-Neft Daşları və sair.) 31
nümayəndə iştirak edib.
Tədbiri İTM-in İdarə Heyətinin sədri Qalib Toğrul açıb. O, tədbirin mahiyyəti haqqında məlumat
verdikdən sonra “Azərbaycanda elektron hökumət (elektron bələdiyyə): mövcud vəziyyət və gələcəyə
baxış” adlı təqdimat edib. Qalib Toğrul Azərbaycanda elektronlaşmanın vəziyyəti, bu istiqamətdə
mövcud qanunvericilik və Dövlət Proqramları, “Elektron Azərbaycan”da “Elektron Bələdiyyə”nin
mövqeyi barədə geniş məlumat verib: “2011-ci ilin nəticələrinə görə, əvvəlki illə müqayisədə
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kompüterləşmə təqribən 35% artıb. Ölkədə hər 100 nəfərə düşən kompüterlərin sayı 20 ədəd təşkil edib.
2011-ci ildə əvvəlki illə müqayisədə hər 100 nəfərə düşən internet istifadəçilərinin sayı 30% artaraq 65-ə
çatıb. 2010-cu illə müqayisədə 2011-ci ildə hər 100 nəfərə düşən genişzolaqlı internet istifadəçilərinin
sayı 2 dəfə yüksələrək 30 nəfərə çatıb. Kənd ATS-lərinin 60 faizində genişzolaqlı internet xidməti var”.
İTM sədri təqdimatın sonunda İTM-in bələdiyyələrin elektronlaşdırılması istiqamətində gördüyü işlər və
nəzərdə tutduğu siyasət barədə də iştirakçıları məlumatlandırıb.

Sonra İTM-in eksperti Rəcəb İmanov “Şəffaf büdcə” kompüter proqramının təqdimatını edib.
“Şəffaf büdcə” kompüter proqramı İTM-in texnoloji məhsuludur və bələdiyyələrin vergi, büdcə işinin
avtomatik uçotunu aparır. R.İmanov proqramın mahiyyəti, istifadə qaydaları, onun tətbiqinin
bələdiyyələrin və vətəndaşların həyatında rolu haqqında ümumiləşdirilmiş məlumatları tədbir
iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb.
Daha sonra Yasamal bələdiyyəsinin üzvü Pərviz Muradov “Şəffaf büdcə” proqramını 2003-cü
ildən başlayaraq bir neçə qəsəbə bələdiyyəsində tətbiq etdiyini bildirərək, proqramın üstünlüklərini görüş
iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb, onun səmərəlilyini xarakterizə edən misallar gətirib.
Sonra tədbir iştirakçılarının sualları cavablandırılıb, onların rəyləri dinlənilib. Tədbirin sonunda iştirakçı
bələdiyyələr arasından 10 tərəfdaş bələdiyyənin seçilməsi üçün yazılı sorgu aparılıb.
Qalib Toğrul bildirib ki, seçiləcək 10 bələdiyyənin adı növbəti həftə məlum olacaq. Bundan sonra
həmin bələdiyyələrə səfərlər edilərək yerlərdə bələdiyyə sədrləri ilə müzakirələr aparılacaq, vəziyyətə
yerində baxış keçiriləcək.
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Qeyd edək ki, semnar konfrans Almaniya Beynalxalq Əməkdaşlıq Təşkilatının (GİZ) Bakıətrafı
10 tərəfdaş bələdiyyədə “Şəffaf büdcə” proqramının tətbiqini, yerli vergi ödəyicilərinin kodlaşdırılmasını,
ictimai dinləmələri vəd digər fəaliyyətləri nəzərdə tutan layihəsi çərçivəsində həyata keçirilib.

The situation on e-municipality was discussed
The Economic Research Center ( ERC) arranged seminar-conference on “ Electron municipality:
as a tool of strengthening public participation and the quality of services” for municipalities functioning
around Baku at “ Fuzuli” conference hall of Park Inn hotel on April 25, 2013.
The main aim of the event is to look through the implemented activities related to electron
municipality and discuss the issues in this field, including present the “ Transparent Budget” software
computer program at the conference. One of the key objectives of this event was conduct the initial
selection of 10 partner municipalities in order to apply “ Transparent Budget” program and codify the
taxpayers at the municipalities.
The event was attended by 31 representatives from 29 Baku municipalities (Mashtaga, Shuvalan,
Pirshagı, Bina, Qala, Kurdaxanı, Bulbulə, Amircan, Mushfiqabad, Fatmayi, Goradil, Shagan,
YeniSuraxanı, Ramana, Balaxanı, Alat, Sahil, Mehdiabad, Rasulzada, Hokmali, Lokbatan, Keshla, Qobu,
Mammadli, Chilov-NeftDaşlarıand others)
The chairman of ERC Management Board, Galib Togrul has delivered opening remarks and
informed participants about the objective of the event and made presentation on “ E-governance ( electron
municipality) in Azerbaijan: current situation and overlook to future”. GalibTogrul spoke broadly about
the current situation of electron municipality in Azerbaijan, the legislation and state programs in this
direction as well as the position of “ Electron municipality” in “ Electron Azerbaijan”.
After the presentation, the chairman informed participants about the activities implemented by ERC in the
direction of electron municipality and its future policy as well.
Afterwards, the expert from ERC Rajab Imanov presented “ Transparent Budget” software. This
program is the technological product of ERC and it fulfills accounting of tax and budgetary process. The
expert explained the program, its usage rules and advantages of applying this program in municipalities
and its role in the life of local citizens.
The member of Yasamal municipality, Parviz Muradov talked about that his municipality has
applied this budget program since 2003 in municipalities located in diverse settlements.
The event was carried on with questions and answers session. At the end of the conference, the written
questionnaire was prepared for selection of 10 partner municipalities.
It should be noted that this seminar conference was organized within the frames of “Provision of
transparency and participation mechanisms in urban-settlement municipalities” funded by German
Society for International Cooperation (GIZ)
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Net gəlirlərinin idarə olunması ilə bağlı
Dəyirmi masa keçirilib
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi (İTM) ABŞ-ın Gəlirlərə Nəzarət İnstitutunun (Revenue Watch
Institute) dəstəyi ilə həyata keçirdiyi layihə çərçivəsində mayın 8-də Park Inn otelinin Nəsimi zalında
“Neft gəlirlərinin idarə olunması mövzusunda Dəyirmi Masa keçirib.

Tədbir İTM-in İdarə Heyətinin sədri Qalib Toğrul açıb. Tədbir İştirakçılarına layihə fəaliyyətləri
və Dəyirmi Masanın keçirilməsi məqsədi barədə ətraflı məlumat verən Qalib Toğrul bildirib ki, artıq 4
universitetdə (Qafqaz Universitetei, Xəzər Universiteti, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti və
Azərbaycan Universiteti), 2 gənclər təşkilatında və Bakıda yerləşən diplomatik korpusların
nümayəndələri ilə oxşar müzakirə aparılıb, məqsəd tədqiqat nəticəsində hazırlanmış siyasət sənədi ilə
bağlı fikir, rəy və təklifləri öyrənmək və sənədi təkmilləşdirməkdir. Sədr qeyd edib ki, mərkəzin bu yöndə
apardığı araşdırmaların əsas məqsədi “Neft-qaz gəlirlərinin uzunmüddətli dövrdə idarəolunması
Strategiyası”nın və “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxiş” Konsepsiyasının icrasına töhfələr verməkdir.
Sonra Gəlirlərə Nəzarət İnstitutunun Azərbaycan ofisinin proqram rəhbəri Fidan Bağırova çıxış edərək
Azərbaycan məhdud neft ehtiyatlarından səmərəli istifadənin vacibliyini vurğulayıb və tədbir
iştirakçılarına uğurlu gün arzulayıb.
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Daha sonra İTM-in eksperti Qubad İbadoğlu “Azərbaycanda neft gəlirlərinin idarəedilməsinə
retrospektiv və perspektiv baxış” mövzusunda təqdimat edib. Təqdimatda Azərbaycanda neft hasilatı və
gəlirləri ilə bağlı movcud vəziyyət və rəsmi proqnozlar, neft gəlirlərinin idarəolunmasının tənzimlənməsi
və fiskal qaydalar barədə ətraflı məlumat verib, təmsil etdiyi mərkəzin bu istiqamətdə hazırladığı
tövsiyələri tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb.
1 yanvar 2013-cü il tarixinə Neft Fondunun aktivlərinin 34.2 mld. dollar olduğuna qeyd edən
ekspert bildirib ki, indiyədək neftdən gələn gəlirlərin 49.7 mld. dolları, başqa sözlə desək 59,3%-i artıq
xərclənib. Ekspert diqqəti yığm və xərclənən vəsaitin optimal nisbətinin tapılması vacibliyinə yönəldib,
dünya təcrübəsindən misallar gətirib. O, dünya təcrübəsində rast gəlinən - Daimi dəyişməz gəlirlər, Nisbi
dəyişən transferlər, Sabit bazaya və dəyişən göstəricilərə əsaslanan transfer tənzimlənmə və Dövrü
yenilənən sabit transferlər haqda danışıb, layihə çərçivəsində hazırlanan tövsiyələri səsləndirib.
Tövsiyələrdə neft gəlirlərinin xərclənməsi, idarəolunmasının fiskal qaydalara uyğunlaşdırılması, Neft
Fondundan dövlət büdcəsinə transfertlərin dövrü yenilənən sabit transferlər əsasında limitləşdirilməsi,
qeyri-neft büdcə kəsirinin qeyri-neft ÜDM-də xüsusi çəkisinin yaxın və orta müddətli dövr üçün azalan
qaydada aşağı salınması və uzun müddətli dövrdə minimumlaşdırılması, Neft Fondunun vəsaitlərinin
idarəolunması zamanı yığım və istehlak arasında optimal balansın yaradılması, vəsaitlərin gələcək nəsillər
üçün saxlanılması və nəsillərarası ədalətli bölgünün təmin edilməsi, Fondun büdcəsindən sosial,
infrastruktur və investisiya layihələrinin birbaşa maliyyələşdirilməsi praktikasına son qoyulması və digər
vacib məsələlərə toxunulub.
Təqdimatdan sonra Qubad İbadoğlu tədbir iştirakçılarının suallarını cavablandırıb. Sonra isə
ekspertlərin rəyləri dinlənilib. Neft Araşdırmaları Fondunun rəhbəri İlham Şaban, iqtisadçı ekspertlər
Natiq Cəfərli, Rövşən Ağayev, Məhəmməd Talıblı, politoloq Zərdüşt Əlizadə və digər tədbir iştirkçıları
mövzu ilə bağlı konkret təkliflərini səsləndiriblər.
Qeyd edək ki, Dəyirmi Masada əlaqədar dövlət qurumlarının (Dövlət Neft Fondu, Sənaye və
Energetika nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Rabitə və informasiya Texnologiyaları Nazirliyi), elmi və akademik
dairələrin (Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu), beynəlxalq
təşkilatların (Dünya Bankı, Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Təşkilatı, Oxfam, BP, “Binagadi Oil”,
Gəlirlərə Nəzarət), diplomatik nümayəndəliklərin (Qazaxıstan səfirliyi, Qatar səfirliyi, ATƏT, Helsinki
Vətəndaş Assambleyası) və bu sahədə ixtisaslaşmış yerli QHT-lərin (İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi,
Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması, Neft Araşdırmaları Mərkəzi, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım
Mərkəzi) nümayəndələri iştirak ediblər.
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Round table discussion conducted
on oil revenue management
Economic Research Center ( ERC) conducted round table discussion on “ Management of oil
revenues” within the framework of the project implemented with financial support of Revenue Watch
Institute ( RWI) on May 08.
Galib Togrul, the chairman of Management Board of ERC opened the event and informed the
participants about the project and aim of the round table discussion. He noted that the similar discussion
were held at four universities ( Caucasus University, Khazar University, Azerbaijan State Economic
University and Azerbaijan University), 2 youth organizations and with representatives of diplomatic
missions located in Baku.
The main aim was to study the feedbacks, opinions and recommendations in order to improve the
document. The chairman mentioned that the main of ERC to conduct such discussions was to contribute
to “ Strategy on long-term management of oil-gas revenues” and “ Azerbaijan 2020: view to the future”.
Afterwards, the program director of RWI on Azerbaijan FidanBagirova delivered speech and
stressed the importance of effective usage from limited oil resources of Azerbaijan.
Then, ERC expert Gubad Ibadoglu delivered presentation on “Retrospective and perspective view
to oil revenue management in Azerbaijan”. In his presentation, he touched upon the current situation
related to oil production and revenues, official projections, regulations over management of oil revenues
and fiscal rules, including demonstrated the recommendations prepared by ERC in this direction.
The expert noted that the assets of Oil Fund was 34,2 billion dollars as of January 01, 2013 and
49,7 billion dollars or 59,3 % of oil revenues have been already spent. He also brought world examples
and experiences, such as permanent revenues, relative changeable transfers, stable market and constant
transfers that are being periodically changed. G.Ibadoglu also talked about the recommendations prepared
within the frames of the project.
The recommendations covered following fields:
-

Adaptation of spending and management of oil revenues to fiscal rules

-

Limitation of transfers from Oil Fund to state budget based on constant transfers that are
being regularly updated

-

Lowering the share of non-oil budget deficit over non-oil GDP gradually for short-term and
mid-term period and minimizing it in the long-term

-

Creation of optimal balance between saving and consumption on management of funds of Oil
Fund

-

Saving of funds for future generations and provision the fair distribution of resrouces among
generations
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-

Elimination the funding of infrastructure, social and investment projects directly from the
budget of Oil Fund

-

And other important recommendations were also covered.

After the presentation, Gubad Ibadoglu responded to the questions and later the feedbacks from experts
were received. The head of Oil research Foundation Ilham Shaban, economic experts NatiqJafarli,
Rovshan Agayev, Mahammadi Talibli, including politicians Zardusht Alizada and other important figures
provided their opinions over this topic.
It should be noted that the representatives of state agencies (State Oil Fund, Ministry of Industry
and Energy, Ministry of Communication and Information), scientific and academic circles (Azerbaijan
State Oil Academy, Azerbaijan State Economic University), international organizations (World Bank,
German International Cooperfation Organization, OXFAM, BP, “ Binagadi Oil”, Revenue Watch
Institute), diplomatic missions (Embassy of Kazakhstan, Embassy of Gatar, OSCE, Helsinki Citizen
Assembly) and at the same time local NGOs specialized in this field (Cente for Economic and Social
Development, Extractive Industries Transparency Initiative, Oil Research Center, Center for Support to
Economic Initiatives).



Beyin mərkəzlərinə “Statistik məlumatın vizualizasiyası
və təsviri statistika” üzrə təlim keçilib
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin Açıq Cəmiyyətlərın İctimai Assosiasiyası (PASOS) və “Kamil
vətəndaş” İctimai Birliyi ilə tərəfdaş olaraq həyata keçirdiyi, Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən
“Beyin mərkəzlərinin qərar qəbulu arenasında rolunun gücləndirilməsi vasitəsi ilə idarəetmənin
effektivliyinin yüksəldilməsi” layihəsi çərçivəsində

“Statistik məlumatın vizualizasiyası və təsviri

statistika” üzrə təlim təşkil edib. Təlimın başlıca məqsədi

tərəfdaş beyin mərkəzlərinin tədqiqat

imkanlarını artırmaq, müxtəlif istiqamətli tədqiqatlar apararkən məlumatların toplanması, analiz
olunması, tədqiqat hesabatlarınım vizual baxımdan cəlbediciliyini təmin etmək yollarını tərəfdaş beyin
mərkəzlərinə öyrətmək olub. Təlimi Qafqaz Tədqiqat Resurs Mərkəzi - Azərbaycanın rəhbəri Gursel
Əliyev aparıb.
Gəncə, Şəki və Bakıda fəaliyyət göstərən 18 tərəfdaş qeyri-hökumət təşkilatının 25-dək
nümayəndəsinin qatıldığı təlimi İTM İdarə Heyətinin üzvü Qubad İbadoğlu açaraq, layihə və təlimin
məqsədləri barədə iştirakçıları məlumatlandırıb.
Təlimin ilk günü təlimçi tərəfindən iştirakçılara “Statistikanın əsas termin və anlayışları”,
“Kəmiyyət məlumatlarının sistemləşdirilməsi və təqdimat metodları”, ikinci günü isə “Statistik
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məlumatın vizualizasiyası zamanı sui-istifadələr və tez-tez rast gəlinən səhvlər”, “Orta göstəricilər”,
“Variasiya göstəriciləri” və “Beşgöstəricili qrafiklər” mövzusunda bilik və bacarıqlar aşılanıb, işçi və
plenar sessiyalarda qrup işi aparılıb. Təlim zamanı həmçinin iştirakçılara məlumatın toplanması ilə bağlı
xətalar, ölçü aləti (sorğu anketi) ilə bağlı bəzi problemlərə dair ətraflı məlumat verilib, dataların Exel
proqramında işlənməsi, qrafik və digər vizual görüntülərin qurulması yolları öyrədilib.

The training on “Visualization of statistical data and descriptive
statistics” was conducted for think tanks
Economic Research Center ( ERC) arranged “Visualization of statistical data and
descriptive statistics” training within the framework of “Enhancing the effectiveness of
government by strengthening the role of think tanks in decision-making arena” project funded by
European Union (EU) and in partnership with Policy Association for an Open Society ( PASOS)
and “Intelligent Citizen” Enlightenment Center (ICEC). The main aim of the project was to
increase the research capacities, use statistical software packages to produce tables and graphs
presenting research findings to general audience, including analyze and process the collected
data. The training was conducted by GurselAliyev, the head of Caucasus Research Resource
Center. This training was attended by about 25 representatives of 18 partner non-governmental
organizations operating in Ganja, Shaki and Baku.

12

The delivery remarks were made by member of ERC Management Board GubadIbadoglu
and he also talked about the project per se and objective of the training.
On the first day of the training, the trainer covered “Key terms and concepts of statistics” and
“Systematization and presentation of quantitive data methods” topics. On the second day of the
training, “Abuses upon visualization of statistical data and frequently encountered errors”,
“Average indicators”, “Variation of parameters” and “The five-indicator graphs” topics in order
to increase the knowledge and capacities of the attendees. Besides, the participants were
involved to plenary sessions and working groups in order to acquire practical knowledge of
covered topics. Training also covered errors made during data collection, survey questionnaire,
installation of data in Excel file such as Histogram, Steam and Leaf, Scatter Plot and analyzing
Summary table.


Qubad İbadoğlu Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsü
Beynəlxalq İdarə Heyətinin üzvü seçilib

İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi İdarə Heyətinin üzvü Qubad İbadoğlu Mədən Sənayesində Şəffaflıq
Təşəbbüsü(EİTİ) Beynəlxalq İdarə Heyətinə 2 illik müddətə tamhüquqlu üzv seçilib. May ayında
Sidneydə Təşəbbüsə həsr olunmuş növbəti beynəlxalq konfransdan sonra Q.İbadoğlu EİTİ İdarə
Heyətində Avrasiya regionu vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçisi qismində fəaliyyətə başlayıb.
Qeyd edək ki, Mədən Sənayesində Şəffaflıq təbii sərvətlərin hasilatından əldə edilən gəlirlərə dair
məlumatların açıqlanmasını nəzərdə tutan beynəlxalq təşəbbüsdür. Təşəbbüsün icrasında milli
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hökumətlər, hasilat sektorunda çalışan şirkətlər və vətəndaş cəmiyyəti birgə iştirak edir: hökumət və
şirkətlər gəlirlər barədə hesabatları açıqlayır, vətəndaş cəmiyyəti isə prosesə nəzarət edir. Azərbaycan
Təşəbbüsün icrasına 2004-cü ildən qoşulub. Prosesdə vətəndaş cəmiyyətini 160-dan yuxarı üzvü olan
Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması Koalisiyası təmsil edir. Q.İbadoğlunun Beynəlxalq İdarə
Heyəti üzvlüyünə namizədliyi Koalisiyanın Şurası tərəfindən irəli sürülmüşdü.

Gubad Ibadoglu was elected member to International Board of
Extractive Industries Transparency Initiatives
The election for selection of new members to Extractive Industries Transparency Initiatives
(EITI) was held in recent days. According to the information received by Nomination Commission,
GubadIbadoglu, the member of Management Board of Economic Research Center ( ERC) was elected to
International Board of EITI as a full member for the next two years. After the next conference dedicated
to the Initiative to be hold in Sydney on May, G.Ibadoglu will launch his mission officially as a
representative of Eurasia region civil society within the EITI Board.
It should be noted that EITI is an international initiative that reveals data regarding revenues gained from
production of natural resources. The EITI also involves a coalition of governments, companies, civil
society groups, investors and international organizations. This is reflected not only in the EITI processes
in the countries implementing the EITI, but also on the international level: the EITI Board consists of
members from governments, companies and civil society, and is appointed at the bi-annual EITI Global
Conference
Azerbaijan has joined to implementation of this Initiative since 2004. The civil society was
represented by Coalition for Improving Transparency in Extractive Industries which has over 160
members. The nomination of G.Ibadoglu for International Board of EITI was initiated the Coalition
Council.


“Özünədəstək” proqramının icrası monitorinq olunur
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi(İTM) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə
Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə “Özünədəstək” - Birdəfəlik ünvanlı sosial yardım
proqramının icrasının monitorinqi və aztəminatlı ailələrin məşğulluğa çıxış imkanlarının artırılmasına
dəstək” adlı layihəni icraedir. Xaçmaz və Bakının Nizami rayonlarını əhtə edəcək layihənin başlıca
məqsədi aztəminatlı ailələrin yoxsulluqdan passiv müdafiə mərhələsindən aktiv müdafiəyə keçidini
nəzərdə tutan «Özünədəstək” proqramının icrasının monitorinqi yolu ilə bu sahədəki dövlət siyasətinə və
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onun təkmilləşdirilməsinə texniki-metodiki dəstək verməkdir.
İTM İdarə Heyətinin sədri Qalib Toğrul layihədə qoyulan problemi şərh edərkən bildirib ki,
aztəminatlı ailələrin dövlət səviyyəsində yoxsulluqdan qorunması məqsədi daşıyan Ünvanlı Dövlət Sosial
Yardımı (ÜSY) prosesinin həyata keçirilməsinə başlanandan bu günə kimi İTM onu diqqətdə saxlayıb:
“Biz monitorinqlər, tədqiqatlar apararaq yardım üçün təqdim olunan sənədlərin sadələşdirilməsinə və
onların sayının azaldılmasına dair siyasət sənədləri hazırlayıb, təkliflərlə çıxış etmişik və həmin
təkliflərdən bir çoxu yardım verilməsinə məsul olan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi(ƏƏSMN) tərəfindən qəbul olunub. ƏƏSMN 2011-ci ildən pilot olaraq Cəlilabad, Balakən,
Masallı, İsmayıllı, Tovuz və Bakının Nizami rayonlarında “Özünədəstək” proqramının həyata
keçirilməsinə başlayıb. Bu proqram şəxsi yardımçı təsərrüfatlarını inkişaf etdirmək istəyən aztəminatlı
ailələrə bir il ərzində ala biləcəkləri ünvanlı sosial yardımın məbləğinin qabaqcadan birdəfəlik formada
ödənilməsini nəzərdə tutur. 2012-ci ilin sonunadək bu proqrama 13 rayondan 271 ailə cəlb olunub.
Göründüyü kimi, bütövlükdə ÜSY-dən imtina edib “Özünədəstək” Proqramının bütün respublika
səviyyəsində tətbiqi prosesi ləngiyir. Bunun əsas səbəblərindən biri bu günədək proqramın səmərəliliyini
qiymətləndirmək, uğur və çatışmazlıqlarını dəyərləndirmək üçün onun monitorinqinin aparılmamasıdır.
Biz məhz belə bir monitorinqi apararaq, proqramın tətbiqi prosesindəki çatışan və çatışmayan cəhətləri
aşkarlayıb, bu prosesi təkmilləşdirmək üçün tövsiyələr hazırlayacağıq.”

Layihə çərçivəsində Xaçmaz və Nizami rayonlarında monitorinq həyata keçirilib, məsul şəxslər,
proqrama cəlb olunan ailələrlə müsahibələr aparılıb, eyni zamanda belə ailələr arasında qiymətləndirmə
sorğusu keçirilib. Növbəti mərhələdə «Özünədəstək” proqramının daha geniş regionu əhatə etməsi,
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mərhələli şəkildə bütün respublikada tətbiq olunması və yekunda proqramın ÜSY-ni əvəzləməsini
nəzərdə tutan təkliflərdən ibarət siyasət sənədi hazırlanaraq onun vəkilliyi aparılacaq. Aparılmış
tədqiqatların nəticələri, tapıntıları və hazırlanmış tövsiyələr Bakıda keçiriləcək Dəyirmi Masada
ictimaiyyətə təqdim olunacaq.

The implementation of “Self-support” program
is being monitored
The Economic Research Center ( ERC) is implementing “ Self-support” - the monitoring of
implementation oftargeted social assistance program and increasing the access of low-income families to
employment perspectives” project funded by the Council on State Support to NGOs under the Auspices
of the President of the Republic of Azerbaijan. The main aim of this project which will encompass
Khachmaz and Nizam region of Baku, is to transfer the low income families from passive defense into
active defense stage through monitoring the implementation of “ Self-support” program by supporting
the state policy in this field and improving its technical-methodical sides.
The Chairman of ERC Management Board while commenting on problems set in the project
stated that ERC has always kept under attention the Targeted State Social Assistance process that aim to
protect the low-income families from poverty in state level: “ We have conducted researches and
monitoring and proposed simplifying the documents presented for the assistance as well as developed
several policy papers that aim reduction of required documents. These proposals were adopted by the
Ministry of Labor and Social Protection of Population. Additionally, 271 families from 13 regions were
involved to this program till the end of 2012. The implementation of “ Self-support” program throughout
the republic is being delayed and this was due to non-conduction of monitoring on assessment of
effectiveness, success and weaknesses of this program. However, we are planning to conduct monitoring
and thus reveal such weaknesses and success of this program”
Within the framework of the project, monitoring was conducted at Khachmaz and Nizami regions
and the responsible persons and the families involved to the program were interviewed as well. At the
same time, the assessment surveys were conducted among these families. In the next stage, it is planned
to expand the scope of “ Self-support” program, applying it stage by stage throughout the country and
eventually the advocacy over the policy paper to be prepared based on the proposals on replacing the
program with Targeted Social Assistance will be conducted. The outcomes, findings of implemented
research and prepared recommendations will be released during the round table meeting to be organized
in Baku.
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Jurnalistlərə “Düşüncə mərkəzləri-media: qarşılıqlı əməkdaşlıq
imkanları” mövzusunda seminar keçilib

İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin Açıq Cəmiyyətlərın İctimai Assosiasiyası (PASOS) və “Kamil
vətəndaş” İctimai Birliyi ilə tərəfdaş olaraq həyata keçirdiyi, Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən
“Beyin mərkəzlərinin qərar qəbulu arenasında rolunun gücləndirilməsi vasitəsi ilə idarəetmənin
effektivliyinin yüksəldilməsi” layihəsi çərçivəsində jurnalistlər üçün “Düşüncə mərkəzləri-media:
qarşılıqlı əməkdaşlıq imkanları” mövzusunda seminar təşkil edib. Tədbirin başlıca məqsədi tərəfdaş
beyin mərkəzlərinin tədqiqat məhsullarından istifadə, müxtəlif istiqamətli tədqiqatlar apararkən
məlumatların toplanması, analiz olunması, tədqiqat yazılarının vizual baxımdan cəlbediciliyini təmin
etmək yollarını jurnalistlərə öyrətmək olub. Ölkədə fəaliyyət göstərən nüfuzlu media orqanlarını təmsil
edən 8 jurnalistin qatıldığı təlimi İqtisadi Tədqiqartlar Mərkəzi İdarə Heyətinin üzvü Qubad İbadoğlu
aparıb.
Seminar zamanı Q.İbadoğlu jurnalistlərə “Beyin mərkəzlərinin qərar qəbulu arenasında rolunun
gücləndirilməsi vasitəsi ilə idarəetmənin effektivliyinin yüksəldilməsi” layihəsi barədə məlumat verib,
layihə çərçivəsində görülən işlərdən danışıb. Daha sonra o, iki modul üzrə jurnalistlərə ətraflı məlumat
verib. “Siyasət yazılarının təhlilləri üzrə bacarıqların inkişaf etdirilməsi” və “Siyasət yazılarınının
tapıntılarını media vasitəsilə necə visual etməli?” adlanan modullar üzrə təqdimatdan sonra iştirakçılar iki
qrupa bölünərək əvvəlcədən hazırlanmış tapşırıqlar üzrə qrup işi həyata keçiriblər.
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The seminar on “Think tanks-media: perspectives on mutual
cooperation” was conducted for journalists
The Economic Research Center organized the seminar on “Think tanks-media: perspectives on
mutual cooperation” was conducted for journalists within the framework of “Enhancing the effectiveness
of government by strengthening the role of think tanks in decision-making arena” project funded by
European Union (EU) and in partnership with Policy Association for an Open Society ( PASOS) and
“Intelligent Citizen” Enlightenment Center (ICEC). The main aim of the project is to build capacity of
media representatives on reading, understanding and interpreting results of policy research produced by
TTs.The seminar was conducted by the member of ERC Management Board, GubadIbadoglu with
participation of 8 journalists representing well-known media outlets.
At the seminar, G.Ibadoglu informed the attendees about “Enhancing the effectiveness of
government by strengthening the role of think tanks in decision-making arena” project and talked about
the activities implemented within the frames of this project. Afterwards, the trainer led the training based
on two modules: “Development of capacities on analysis over policy papers” and “ How to visualize the
findings of policy papers through media?”. After the presentation of these modules, the participants were
divided into two groups and were assigned relevant tasks.


Açıq hökumətlə bağlı görülən işlər qiymətləndiriləcək
Azərbaycan hökumətinin Açıq Hökumət Təşəbbüsü çərçivəsində üzərinə götürdüyü
öhdəliklərin icrası vəziyyəti monitorinq olunacaq. Monitorinqin məqsədi ölkə Prezidentinin 2012-ci
il 5 sentyabr tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər
üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın icrası sahəsində görülən işləri qiymətləndirməkdir.

ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin maliyyə, Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının təşkilati
dəstəyi ilə ölkənin bir qrup nüfuzlu QHT-ləri tərəfindən həyata keçirilən layihə çərçivəsində xarici
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ekspertlərin iştirakı ilə xüsusi monitorinq metodologiyası hazırlanıb. Metodologiyanın layihə
ekspertlərinə təqdimatı məqsədilə layihənin icraçılarından biri olan İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin
ofisində seminar təşkil olunub. Seminarda Fəaliyyət planında informasiya azadlığının təmin edilməsi,
elektron xidmətlərin təşkili, “Bir pəncərə” prinsipinin tətbiqi, vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə
əməkdaşlıq və ictimaiyyətin iştirakının təmin edilməsi, Mineral Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul olan
Sənaye Sahələrində Şəffaflıq Təşəbbüsünün (MHŞT) tətbiqi sahəsində həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan
tədbirlərin icra vəziyyətini qiymətləndirməyə imkan verən metodologiya ekspertlərə izah edilib, onların
sualları cavablandırılıb, təklifləri toplanıb. Tədbirdə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının rəhbəri Rəna
Səfərəliyeva bildirib ki, metologiya əsasında aparılan monitorinqin nəticələri beynəlxalq səviyyədə
açıqlanacaq və bu proses 4 il davam edəcək. Hər il hökumətin gördüyü işlər qiymətləndirilərək müvafiq
hesabat açıqlanacaq.
Ekspertlər isə bildiriblər ki, hesabatın məlumat bazası dövlət orqanlarına göndəriləcək çoxsaylı
informasiya sorğularının cavabları əsasında formalaşacaq. Bu isə o deməkdir ki, həmin orqanlar
beynəlxalq səviyyədə Azərbaycanın Açıq Hökumət Təşəbbüsün icrası sahəsində hansı yeri tutmasına görə
məsuliyyət daşıyacaqlar.

Assessment of Open Government will be conducted
The implementation of commitments taken by Azerbaijan government on Open Government
Partnership will be monitored. The main aim of the monitoring is to assess the implemented activities on
“National Action Plan on Open Government Initiative2012-2015” endorsed by the Presidential Decree of
the 5th September 2012.
A specific monitoring methodology was prepared with involvement of foreign experts within the
frames of the project and well-known NGOs of Azerbaijan with organization support of USAID and
Transparency Azerbaijan. The seminar was organized at the office of Economic Research Center, one of
the implementers of the project in order to demonstrate the methodology to project experts. During the
seminar, the methodology that allows assessing freedom of information, e-services, enlargement of the
public participation in the activity of the state institutions, One Stop Shop, Extractive Industry
Transparency Initiative were explained to the experts. The head of Transparency Azerbaijan
RanaSafaraliyeva, noted that the results of the monitoring will be revealed in international level and this
process will be carried on for four years.
The experts noted that the information base of report will be submitted to state agencies and it
will be formulated based on multiple information inquiries. This means that those agencies will be
responsible for the position of Azerbaijan on implementation of Open Government Partnership in
international arena.
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Azərbaycan Düşüncə Mərkəzləri Alyansı yaradıldı
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin Açıq Cəmiyyətlərın İctimai Assossiyası (PASOS) və “Kamil
vətəndaş” İctimai Birliyi ilə tərəfdaş olaraq həyata keçirdiyi və Avropa İttifaqı tərəfindən
maliyyələşdirilən “Beyin mərkəzlərinin qərar qəbulu arenasında rolunun gücləndirilməsi vasitəsi ilə
idarəetmənin effektivliyinin yüksəldilməsi” layihəsi çərçivəsində əməkdaşlıq edən İqtisadi və Siyasi
Araşdırmalar Mərkəzi, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi, Iqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzi, Balans
İctimai Birliyi, Eko-Aləm İctimai Birliyi, İnsan Hüquqları üzrə Maarifləndirmə İctimai Birliyi, Gəncə
Aqrobiznes Assosiasiyası, Qafqaz Beynalxalq və Arazşdırmalar Mərkəzi, “Kamil Vətəndaş Cəmiyyəti”,
Azad İstehlakçılar Birliyi, Hüquq Dunyası,hüquqi təbliğat İB, Dilarə Əliyeva adına Qadın Hüquqlarını
Müdafiə Cəmiyyəti, Uluçay Sosial-İqtisadi İnnovasiya Mərkəzi və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi mayın
27-də bir araya gələrək Azərbaycan Düşüncə Mərkəzləri Alyansını (ADMA) yaratdıqlarını elan ediblər.
Bu məqsədlə keçirilən toplantıda alyansın yaradılmasına dair bəyannamə və qurumun əsasnaməsi qəbul
edilib.

Bəyannamədə bildirilir ki, Alyansda birləşən mərkəzlər mövcud və perspektiv resurslarından
birgə istifadə etməklə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən düçüncə mərkəzlərinin institutsional və tədqiqat
qabliyyətlərini artirmaq, təsir dairəsini və imkanlarını genişləndirmək, onların siyasət qərarlarının
qəbulu prosesində iştrirakını və rolunu gücləndirmək məqsədilə bundan sonra fəaliyyətlərini eyni
şəbəkədə davam etdirərək Azərbaycan Düşüncə Mərkəzləri Alyansını yaradırlar : « Bizim bu
təşəbbüsümüz Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının “Hakimiyyətin mənbəyi” (1-ci maddə),
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“Məlumat azadlığı” (50-ci maddə), “Dövlətin idarə olunmasında iştirak” (55-ci maddə) və “Birləşmək
hüququ” (58-ci maddə) maddələrinə əsaslanır. »
Bəyannamədə o da qeyd olunur Alyansın yaradılmasında məqsəd üzv mərkəzlərin malik
olduqları resurlardan birgə istifadə etmək və mövcud təcrübələri bölüşmək; obyektiv, dəlil-sübutlara
əsaslanan birgə tədqiqatların aparılmasını təmin etmək; obyektiv, dəlil sübutlara əsaslanan birgə vəkillik
strategiyasını həyata keçirmək; qərarlarının qəbulu prosesində düşüncə mərkəzlərinin iştirakını və rolunu
artırmaq; milli düşüncə mərkəzlərinin məhsul və xidmətlərinin keyfiyyətinin artırılması yolu ilə effektiv
idarəetmənin formalaşmasına yardım etmək; milli düşüncə mərkəzlərinin inteqrasiya imkanlarını
artırmaqla onların məhsul və xidmətlərini regional və dünya standartlarına uyğunlaşdırmaq; bu sahədə
həm milli və həm də beynəlxalq səviyyədə mövcud olan ən yaxşı təcrübələri mənimsəmək və onların
Azərbaycanda tətbiqinə nail olmaq; beynəlxalq səviyyəli və tanınmış beyin mərkəzləri ilə əlaqələr
qurmaq və ondan əldə edilən səmərəni Alyansın və onun üzvlərinin inkişafına yönəltməkdir.
Alyans öz fəaliyyətində aşağıdakı prinsiplərə əsaslanacaq:
x

Əməkdaşlığa açıqlıq. ADMA istənilən dövlət, qeyri-hökumət qurumları, KİV-lər, beynəlxalq
QHT, ictimai xadimlər, alimlər, mütəxəssislər və sairə ilə əməkdaşlıq etməyə hazırdır;

x

Şəffaflıq və hesabatlılıq. ADMA öz fəaliyyətində şəffaflıq və açıqlığı təmin edəcək. Şəbəkə öz
fəaliyyəti barədə müntəzəm olaraq ictimaiyyətə hesabat verəcək;

x

Dürüstlük. ADMA üzvü olan düşüncə mərkəzlər apardıqları tədqiqatlarda dəqiqliyi təmin edəcək,
dürüst və düzgün məlumatlara istinad edəcək;

x

Siyasi məqsədlərdən uzaqlıq. ADMA siyasi məqsədlər güdən heç bir fəaliyyətdə iştirak
etməyəcək.

x

Qanuna riayət. ADMA Azərbaycan qanunlarına zidd olan heç bir fəaliyyət həyata keçirməyəcək.
Toplantıda həmçinin Alyansın fəaliyyətini tənzimləyəcək Əsasnamə qəbul olunub. Yaxın vaxtlarda
qurumun ümumi yığıncağını keçirərək müvafiq strukturlarının formalaşdırılması qərara alınıb.

Establish Azerbaijan Think Tank Alliance
Economic Research Center and partner organizations Center for Economic and Political Studies,
Center for Economic and Social Development, Center for assistance Economic initiatives, Balance Public
Union, Eco-world Public Union, Human Rights Enlightenment Public Union, Ganja Agrobusiness
Association, Caucasian Center for International Relations and Strategic Studies, Intelligent Citizen"
Enlightenment Center, Independent Consumers Union, "World of Law" Legal Propaganda Public Union,
"Social Problems" center under Dilara Aliyeva Association for the Protection of Women’s Rights,
"Uluchay" Social-Economic Innovation Center came together within the framework of “Enhancing the
effectiveness of government by strengthening the role of think tanks in decision-making arena” project
funded by European Union (EU) and in partnership with Policy Association for an Open Society (

21

PASOS) and “Intelligent Citizen” Enlightenment Center (ICEC) on May 27 in order to establish
Azerbaijan Think Tank Alliance ( ATTA).
During this meeting, Statement and Statue of ATTA were adopted. In the statement it is
mentioned that think tanks joined will increase the institutional and research capacities of think tanks,
impact circle and participation in decision making process through mobilizing current and perspective
resources within this Alliance: “ Our initiative is stemming from the Constitution of Azerbaijan Republic,
“ Source of government” ( Article 1), “ Information freedom” ( Article 50), “ Involvement to state
governance” ( Article 55) and “ Freedom of Association” ( Article 58)”.
It was also mentioned in the Statement that the aim of establishment of the Alliance is to share
experiences by using resources jointly; provide conduction of joint evidence based researches; conduct
joint empiric advocacy strategies, increase the role and participation of think tanks in decision making
process; assist formulate the effective governance through increasing the quality of product and services
of national think tanks; adapt the products and services of think tanks; to study national and international
experiences in this field and apply them in Azerbaijan; establish relations with international think tanks
and direct resources and information for development of the Alliance.
Alliance will base its activity on the following directions:
x

Open to cooperation: collaborate with any state, non-state agencies, media, international NGOs,
public figures, scientists, specialists and others;

x

Transparency and accountability: will disclose regular reports before the public;

x

Integrity: will provide accuracy and validness in its activities and will refer to reliable sources;

x

Stay away from political goals: will not be involved to any activity that has political aims;

x

Rule of law: Alliance will be engaged to any act that contradicts with law.
The Statue was adopted at the meeting and the first general meeting of the Alliance will be held recently.


Azərbaycan Düşüncə Mərkəzləri Alyansının
ümumi yığıncağı keçirilib
İyunun 7-də Azərbaycan Düşüncə Mərkəzləri Alyansı (ADMA) üzvlərinin 2-ci ümumi yığıncağı
keçirilib. Ümumi Yığıncaq öncə Alyansın Əsasnaməsini müzakirə və qəbul edib. Sonra Əsasnaməyə
uyğun olaraq, Alyansın seçkili orqanlarının, o sıradan İdarə Heyəti və Nəzarət Təftiş Komissiyasının say
tərkibi müəyyənləşdirilib və həmin strukturlara namizədlər irəli sürülüb. Gizli səsvermə nəticəsində 7
nəfərdən ibarət İdarə Heyəti və 3 nəfərdən ibarət Nəzarət Təftiş Komissiyası seçilib. Səsvermə
nəticəsində Şəkidən Uluçay Sosial İqtisadi İnkişaf Mərkəzi, Gəncədən Aqrobiznes Assosiasiyasının
(GABA) təmsilçiliyi ilə İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi, İnsan Hüquqları üzrə Maarifləndirmə Mərkəzi,
Dilarə Əliyeva adına Qadın Hüquqlarını Müdafiə Mərkəzi, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzi və
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İqtisadi və Sosial Əməkdaşlıqda Tərəfdaşlıq Mərkəzinin nümayəndələrindən ibarət İdarə Heyəti
formalaşdırılıb. Nəzarət Təftiş Komissiyasına isə Eko-Aləm İctimai Birliyi, İqtisadi Resursların
Öyrənilməsi Mərkəzi və “Kamil vətəndaş” Maarifləndirmə Mərkəzinin təmsilçiləri seçilib. Elə həmin gün
İdarə Heyəti ilk toplantısını keçirib və Qubad İbadoğlu ADMA-nın İdarə Heyətinə sədr seçilib.
İdarə Heyəti Alyansın 2013-15-ci illər üçün fəaliyyət planının hazırlanmasına start verib.
Qeyd edək ki, ADMA İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin Açıq Cəmiyyətlərın İctimai Assossiyası
(PASOS) və “Kamil vətəndaş” İctimai Birliyi ilə tərəfdaş olaraq həyata keçirdiyi və Avropa İttifaqı
tərəfindən maliyyələşdirilən “Beyin mərkəzlərinin qərar qəbulu arenasında rolunun gücləndirilməsi
vasitəsi ilə idarəetmənin effektivliyinin yüksəldilməsi” layihəsi çərçivəsində əməkdaşlıq edən 18 düşüncə
mərkəzi tərəfindən mayın 27-də elan edilib. Alyansın yaradılmasında məqsəd üzv mərkəzlərin malik
olduqları resurlardan birgə istifadə etmək və mövcud təcrübələri bölüşmək; obyektiv, dəlil-sübutlara
əsaslanan birgə tədqiqatların aparılmasını təmin etmək; obyektiv, dəlil sübutlara əsaslanan birgə vəkillik
strategiyasını həyata keçirmək; qərarlarının qəbulu prosesində düşüncə mərkəzlərinin iştirakını və rolunu
artırmaq; milli düşüncə mərkəzlərinin məhsul və xidmətlərinin keyfiyyətinin artırılması yolu ilə effektiv
idarəetmənin formalaşmasına yardım etmək; milli düşüncə mərkəzlərinin inteqrasiya imkanlarını
artırmaqla onların məhsul və xidmətlərini regional və dünya standartlarına uyğunlaşdırmaq; bu sahədə
həm milli və həm də beynəlxalq səviyyədə mövcud olan ən yaxşı təcrübələri mənimsəmək və onların
Azərbaycanda tətbiqinə nail olmaq; beynəlxalq səviyyəli və tanınmış beyin mərkəzləri ilə əlaqələr
qurmaq və ondan əldə edilən səmərəni Alyansın və onun üzvlərinin inkişafına yönəltməkdir.

The General Assembly of Azerbaijan Think Tank Alliance held
On June 07, the second general assembly of Azerbaijan Think Tank Alliance ( ATTA) was
organized. The General Assembly initially discussed Statue of the Alliance and adopted it. Later, the
composition of elective agencies, including Board of Directors and Control-Inspection Commission was
defined in accordance to the Statue, and candidates for these structures were nominated. As a result of
secret voting, 7 persons were elected for Board of Directors and 3 persons for Control-Inspection
Commission. Thus, Board of Directors of ATTA was formulated from following parties: Uluchaj Social
Economic Development Center from Shaki region, Ganja Agrobusiness Association (GABA) from Ganja
region as well as Economic Research Center, Human Rights Enlightenment Public Union, "Social
Problems" center under DilaraAliyeva Association for the Protection of Women’s Rights, Center for
assistance Economic initiatives and Center for Partnership on Economic and Social Cooperation.
Additionally, the structure of Control-Inspection Commission was included by Eco-world Public Union,
Intelligent Citizen" Enlightenment Center and Center for Study of Economic Resources. At the same day,
the Board of Directors conducts its first meeting and GubadIbadoglu was elected to the chairman of
ATTA. The Board of Directors launched preparation of the Action Plan of the Alliance for 2013-15.
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It should be noted that ATTA was established 18 partner think tanks in cooperation within the
framework of “Enhancing the effectiveness of government by strengthening the role of think tanks in
decision-making arena” project funded by European Union (EU) and in partnership with Policy
Association for an Open Society (PASOS) and “Intelligent Citizen” Enlightenment Center (ICEC) on
May 27. The main aim of establishment of the Alliance is to share experiences by using resources jointly;
provide conduction of joint evidence based researches; conduct joint empiric advocacy strategies,
increase the role and participation of think tanks in decision making process; assist formulate the effective
governance through increasing the quality of product and services of national think tanks; adapt the
products and services of think tanks; to study national and international experiences in this field and apply
them in Azerbaijan; establish relations with international think tanks and direct resources and information
for development of the Alliance.



24

İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzində Yay təcrübə proqramına
qəbul başa çatıb
İqtisadi
Tədqiqatlar Mərkəzinin
Açıq Cəmiyyətlərın
İctimai Assosiasiyası
(PASOS) və “Kamil
vətəndaş” İctimai Birliyi
ilə tərəfdaş olaraq həyata
keçirdiyi, Avropa İttifaqı
tərəfindən
maliyyələşdirilən “Beyin
mərkəzlərinin qərar
qəbulu arenasında rolunun
gücləndirilməsi vasitəsi
ilə idarəetmənin effektivliyinin yüksəldilməsi” layihəsi çərçivəsində yay təcrübə proqramına qəbul başa
çatıb.
Ali məktəblərin bakalavr və magistrlərinə öz iqtisadi biliklərini praktiki tətbiq etmək, elmitədqiqat və peşəkar bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün imkan yaradan proqrama seçim iki vəzifə - xarici
əlaqələr və tədqiqatçı mütəxəssis üzrə aparılıb. Ölkənin nüfuzlu ali təhsil ocaqlarına yayılan elanla bağlı
Mərkəzin rəsmi elektron ünvanına 50-yə yaxın müraciət daxil olub. İTM İdarə Heyəti üzvlərindən ibarət
seçim komissiyası daxil olan müraciətləri araşdıraraq 15 tələbənin sonuncu tur üçün müsahibəyə dəvət
olunması qərarına gəlib. Müsahibədən uğurla keçən 5 tələbə iyul-avqust ayları ərzində İTM-də iş
təcrübəsi qazanmaq imkanı əldə edib. Bunlar Aysel Naibova (Dövlət İqtisad Universiteti), Nüşabə
Əliyeva (Qafqaz Universiteti), Röyanə Cəfərquliyeva (Azərbaycan Universiteti), Tural Kərimli (Dövlət
İqtisad Universiteti) və Sevinc İsmayılovadır (Dövlət İqtisad Universiteti).
Qeyd edək ki, İTM analoji təcrübə proqramı yay və qış mövsümlərində olmaqla ildə iki dəfə
keçirilir. İndiyədək proqramda yerli tələbələrlə yanaşı, bir neçə nəfər xaricdən müraciət edərək İTM-in
tədqiqat bacarıqlarından yararlanıblar.

The finalists for Summer Internship Program of Economic
Research Center has been selected
The admission for Internship Program launched within the framework of “Enhancing the
effectiveness of government by strengthening the role of think tanks in decision-making arena” project
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implemented by the Economic Research Center with financial support of the European Union (EU) and in
partnership with Policy Association for an Open Society ( PASOS) and “Intelligent Citizen”
Enlightenment Center (ICEC) has been completed.
The selection for this program which allows undergraduate and graduate students of from
universities to apply their economic knowledge practically and improve scientific research and
professional skills was realized on two positions – External Relations and Research assistant. Nearly 50
applications were sent to the official e-mail address of the Economic Research Center after the
announcement was disseminated and submitted to the prestigious universities of the country.

The

Selection Committee, comprised of the members of Management Board of ERC, decided to invite 15
students to the interview, the final round after reviewing the applications. Five students that successfully
passed the interview stage were selected as interns in Economic Research Center during July-August.
These students are AyselNaibova (Azerbaijani State Economic University), NushabeAliyeva (Qafqaz
University), RoyaneJafarquliyeva (Azerbaijan University), TuralKarimli (Azerbaijani State Economic
University) and SevinjIsmayilova (Azerbaijani State Economic University).
It should be noted that the analogical Internship Program in the Economic Research Center is
organized twice a year - summer and winter sessions. Along with local students, there were a few students
from foreign universities benefited from the research skills of the Economic Research Center since the
beginning of the program.

Balakən və Oğuz rayonlarında həyata keçirilən layihələr
yekunlaşdı
Avropa İttifaqının maliyyə dəstəy ilə British Council-un həyata keçirdiyi "İcmanın İnkişafı üçün
İcmadaxili Əməkdaşlıq və Dialoq" layihəsi çərçivəsində iyunun 25-də Balakən rayonunun Hənifə
Bələdiyyəsində, iyunun 26-da isə Oğuz Şəhər Bələdiyyəsində resurs qrup üzvlərinin bələdiyyə
nümayəndələri, icma üzvləri və yerli QHT-lərlə görüşü keçirilib. Məqsəd hər iki rayonda həyata keçirilən
layihə çərçivəsində görülən işləri qiymətləndirmək olub.
Balakən rayonunun Hənifə bələdiyyəsində adıçəkilən layihə çərçivəsində Vətəndaşın Rəy Kartı
metodologiyası əsasında sakinlər arasında sorğu keçirilərək prioritet problem müəyyənləşdirilib, qərara
alınıb ki, şosse yoldan bələdiyyə binasına qədər olan 2 kim-lik yol təmir edilsin. Daha sonra British
Council-un təşəbbüsü ilə bir neçə dəfə bələdiyyə üzvləri və icma nümayəndələri problemin həlli yolları
barədə müzakirələr aparıblar. Nəhayət, hər iki tərəfin birgə səyləri ilə yol təmir olunub. Sonuncu səfər
zamanı yolun təmir olunmuş hissəsinə baxış keçirilib, bələdiyyə-icma-QHT əməkdaşlığının
gücləndirilməsi, bələdiyyənin işində ictimai iştirakçılığın yüksəldilməsi, hesabatlılığın və şəffaflığın
artırılması imkanları dəyərləndirilib.
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Layihə çərçivəsində daha bir fəaliyyət istiqaməti kimi Oğuz Şəhər Bələdiyyəsinin dəstəyi, yerli
QHT-lərin iştirakı ilə gənclərin asudə vaxtların səmərəli təşkili məqsədi ilə Resurs Mərkəzinin bazasında
Oğuz Gənclər Ocağı yaradılıb. Gənclər Ocağının nəzdində kitabxana yardılıb. Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi ktabxananı müxtəlif məzmunli yeni nəşrlərlə təmin edib. Gələcəkdə kitabxanaya digər
mənbələrdən də kitabların cəlbi planlaşdırılır. Gənvclər ocağı internet və kompyuterlərlə təmin olunaraq
müxtəlif mövzularda müzakirələrin aparılması, pulsuz kurs və dərnəklərin təşkili məqsədilə onların
istifadəsinə verilib.

İlin ikinci yarısında oxşar layihələrin Zaqatala və Qaxda həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Bu
məqsədlə Zaqatala rayonu Mosul Bələdiyyəsinin sədri İbrahim İbrahimov və Qax rayonu Tasmalı
Bələdiyyəsinin sədri Aydın Sərdarovla hər iki rayondan olan QHT nümayəndələrinin və gənclərin iştirakı
ilə görüşlər keçirilib, ilkin əməkdaşlıq istiqamətləri müzakirə olunub.
Qeyd edək ki, layihə çərçivəsində Balakən, Zaqatala, Qax və Oğuzda əvvəlcə ehtiyac
qiymətləndirilməsi aparılıb, daha sonra bələdiyyə üzv, qulluqçuları və yerli QHT nümayəndələrinin bilik
və bacarıqlarının artırılması məqsədilə təlimlər keçirilib.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi layihədə British Council-un bələdiyyə komponenti üzrə tərəfdaşıdır
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The projects implemented in Balakan and Oguz regions
are finalized
The meetings with local NGOs, community members and resource group members was arranged
within the framework of “Intra-community cooperation and dialogue for community development”
project implemented “British Council” with financial support of British Council in Hanifa municipality
of Balakan region on June 25 and Oguz city municipality on June 26. The aim of these meetings is to
assess the activities implemented in both regions within the frames of the project.
Survey was conducted among citizens of Hanifa municipalities based on Citizen Report Card
methodology and priority problems were identified. It was decided to reconstruct 2 km road from high
way till municipality premise. Afterwards, the discussions dedicated to resolution of municipality
members and community members within initiation of British Council. Finally, the road was repaired
thank to efforts of both sides. During the last trip the reconstructed road was visited, speeding up the
opportunities on cooperation between municipality-community-NGO, increasing public participation in
the activities of municipality and advancing accountability and transparency.
Another activity within the framework of the project was to establish Oguz Youth Center under
Resource Center in order effectively manage the free time of youths with support of Oguz City
Municipality and local municipality as well. A library was created under Youth Center and and the
Ministry of Culture and Tourism provided the library with new diverse publications. The Center was also
provided with computers and internet.
It is planned to implement the similar projects in Zagatala and Gakh regions on the second part of
the year. For this purpose, meetings were arranged with chairman of Mosul municipality from Zagatalar
egion, Ibrahim Ibrahimov and the chairman of Tasmali municipality from Gakh region, Aydin Sardarov.
These debates were attended by representatives of NGOs and youths as well.
It should be noted that needs assessment was initially conducted in Balakan, Zagatala, Gakh and
Oguz regions within the framework of the project and later trainings were conducted in order to increase
the knowledge and capacities of municipality members, employees and representatives of local NGOs.
Economic Research Center is the partner of British Council under municipality component of the
project.
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SƏFƏRLƏR

TRIPS

Qubad İbadoğlu Sidneydə keçirilən
qlobal konfransda çıxış edib
Mayin 23-24-də Sidneydə Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsü üzrə (MSŞT) 5-ci Qlobal
Konfrans keçirilib. "MSŞT: səffaflıqdan sonra" adı altında keçirilən konfransda dünyanın 96
ölkəsindən, aparıcı beynəlxalq təşkilatlardan, transmilli korporasiyalardan 1200-ə qədər nümayəndə
iştirak edib. Azərbaycan nümayəndə heyəti hökumət, mədən sənayesi, auditor şirkətləri və vətəndaş
cəmiyyətinin təmsilçilərindən ibarət olub. Nümayəndə heyətinin tərkibində hökuməti Neft Fondunun
icraçı direktoru Şahmar Mövsümov, vətəndaş cəmiyyətini Sabit Bagirov, Əliməmməd Nuriyev, Sahib
Məmmədov, İlham Hüseynli, Elçin Abdullayev, Mübariz Tağıyev və Qubad İbadoğlu təmsil edib.

Konfransın açılışında MSŞT-nin Beynəlxalq İdarə Heyətinin sərdi Kler Şort salamlama nitqi ilə
çıxış edəndən sonra plenar iclasda Sierra Leonun prezidenti Ernest Bay Koroma, Solomon adalarının
baş naziri Qordon Darsi Lilo, Toqonun baş naziri Artem Kvesi Selegoci, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf
Təşkilatının sədri Erik Solxeim çıxış edib. Sonra MSŞT -nin Beynəlxalq İdarə Heyətinin üzvlərinin
iştirakı ilə müzakirələr davam etdirilib. MSŞT-nin İdarə Heyətinin üzvü, ABŞ-ın Gəlirlərə Baxış
İnstitutunun sədri Entoni Rixter insan haqlarına hörmətin şəffaflıq və hesabatlılığın vacib elementi
olduğunu vurğulayaraq, konfrans iştirakçılarının diqqətini Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin
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problemlərinə cəlb edib. Bildirib ki, Azərbaycanda sərbəst birləşmə və fikir ifadə etmə hüquqları pozulur,
vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyət imkanları məhdudlaşdırılır.
Mayın 24-də Q.İbadoğlu konfransda çıxış edib. MSŞT-nin ictimai debatları nə qədər
stimullaşdırmasına həsr olunan sessiyanı Dünya Bankının vitse-prezindenti Meg Taylor idarə
edib.Çıxışında Azərbaycanda MSŞT-nin tətbiqi və idarə edilməsi sahəsindəki vəziyyəti xarakterizə
edən Qubad İbadoğlu toplantı iştirakçılarının diqqətini Azərbaycanda ictimai debatların təşkilində
qarşılaşdıqları çətinliklərə cəlb edib. O, Azərbaycanda ictimai debatların təşkilinin effektivliyini azaldan
amillər sırasında əhalinin marağının aşağı olması, MSŞT-nin tətbiqi ilə onların həyat səviyyəsinin
yaxşılaşması arasında birbaşa əlaqənin olmaması, vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyət imkanlarının
məhdudlaşdırılması, infomasiyanın yayılması kanallarının azlığı və digər səbəbləri sadalayıb. Qeyd edib
ki, informasiyanın əldə edilməsi ilə bağlı ayrıca qanun mövcud olsa da, bir çox təşkilatlar onun tələbləri
əsasında informasiyaların əldə edilməsinə əngəllər yaradırlar. Onun çıxışında maraq doğuran və daha çox
müzakirəyə səbəb olan Azərbaycanda xüsusilə də müstəqil fəaliyyət göstərən vətəndaş cəmiyyətinin
fəaliyyətini məhdudlaşdıran yeni qərarların qəbulu olub. Q.İbadoğlu qeyd edib ki, bütün bunlar ölkədə
MSŞT-nin tətbiqinin faydasını aşağı salır, bu təşəbbüslə insan inkişafı göstəriciləri arasında əlaqəni
zəiflədir.

Gubad Ibadoglu attended to global conference held in Sydney
On May 23, the fifth Global Conference on Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)
was started and about 1200 representatives of leading international organizations, transnational
corporations are participating at this event.

Azerbaijan delegation is represented by government,

extractive industries, audit companies and civil societies. The representatives of this delegation include
the executive director of Oil Fund ShahmarMovsumov, civil society SabitBagirov, AlimammadNuriyev,
Sahib Mammadov, IlhamHuseynli, ElchinAbdullayev, MubarizTagiyev and GubadIbadoglu.
On May 23, the global conference on “EITI: post- transparency” was inaugurated officially. The
chairman of EITI International Board Clare Short delivered opening remarks and later the President of
Sierra Leone Ernest BaiKoroma, Prime Minister of Solomon islands Gordon Darcy Lilo, Prime Minister
of Togo ArtemCvesiSelegoci, chairman of Economic Cooperation and Development Eric Solxeim
delivered speeches. Afterwards, the discussions continued with participation of members of International
Board of EITI. The member of EITI Board, chairman of Revenue Watch Institute (USA) highlighted the
significance of respect to human rights, transparency and accountability. He also drew attention the
conference participants the issues related to civil society in Azerbaijan. He noted that the rights of free
association, expression of thoughts are violated and the activities of civil society are restricted.
On May 24, GubadIbadoglu participated at the conference. The session dedicated to what extent
EITI is able to stimulate the public debates was moderated by the vice president of World Bank Meg
Taylor. GubadIbadoglu talked about EITI implementation and situation related to management of it and
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drew attention of conference participants the challenges faced by civil society in regard to public debates
in Azerbaijan. He underlined that one of the reasons of downfall the effectiveness of public debates is
decrease the interest of people, including no direct relation between EITI implementation and
improvement the living conditions of people, restrictions of activities of civil society, lack of channels
that distribute the information and other related reasons. G.Ibadoglu also stated that despite of the
existence of specific law on information accession, several organizations impose certain obstacles on
accession of such information. The most appealing and debatable factor on his speech was related to new
rules adopted in Azerbaijan, especially those that limit the activities of independent civil society
organizations. He mentioned that all these mentioned factors decreases the value of EITI implementation
process and it also weakens the human progress indicators over this initiative.


İTM təmsilçisi Qara dəniz təhlukəsizlik şəbəkəsinin
toplantısında iştirak edib
Finlandiya Xarici İşlər Nazirliyinin maliyyə və informasiya dəstəyi ilə həyata keçirilən Qara
Dəniz Təhlukəsizlik Şəbəkəsinin mayın 15-16-da Moldovanın paytaxtı Kişinyovda regional toplantısı
keçrilib. Bölgənin 10 ölkəsindən 50-dək tanınmış ekspertin qatıldığı tədbridə Azərbaycanı Helsinki
Assambleyasının Bakı Bürosunun rəhbəri Arzu Abdullayeva, Bakı Jurnalistika Məktəbinin direktoru
Zərdüşt Əlizadə və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi İdarə Heyətinin üzvü Qubad İbadoğlu təmsil edib.
Toplantının birinci günü

Helsinki Assambleyasının Bakı Bürosunun rəhbəri Arzu Abdullayeva bu

istiqamətdə gördüyü işlərlə bağlı hesabatla, Bakı Jurnalistika Məktəbinin direktoru Zərdüşt Əlizadə Qara
dəniz bölgəsində konfliktlərin həlli imkanları barədə təqdimatla çıxış edib.
Q.İbadoğlunun çıxışı Qara dəniz ölkələrinin iqtisadiyyatı, ticarəti və konfliktlərə həsr olunub.
Çıxışda Qara dəniz regionuna daxil olan 10 ölkənin iqtisadi vəziyyətinin xarakteristikası verilib.
Q.İbadoğlu az gəlirli və yüksək borclanmaya gedən ölkələrin silahlanmaya xərclədikləri vəsaitlərin
onların milli gəlirlərində yüksək paya malik olduğunu və ildən-ilə artdığını faktlarla sübut edərək,
bölgədə qərarlaşmış bu korrelyasiyanın münaqişələrin həllinə ziyan vurdugunu qeyd edib.

The representatives of ERC attended to the meeting of Black
Sea Security network is being conducted
The regional meeting of Black Sea Security Network launched on 15th of May in Kishinev,
capital of Moldova and implemented with financial and informational support of the Ministry of Foreign
Affairs of Finland will be wrapped up today. This meeting was attended about 50 well-known experts
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from 10 countries. The Republic of Azerbaijan was represented by ArzuAbdullayeva, the head of Baku
Bureau of Helsinki Assembly, ZardushtAlizade, the director of Baku Journalist School, including the
chairman of Public Initiative Center GubadIbadoglu.
On the first day of the meeting, by ArzuAbdullayeva, the head of Baku Bureau of Helsinki
Assembly talked about implemented activities in this direction and ZardushtAlizade, the director of Baku
Journalist School made presentation on possible resolutions of conflicts across Black Sea region.
Gubad Ibadoglu made his speech on economy, trade and conflicts related to Black Sea regions.
G.Ibadoglu analyzed the economic situations in 10 countries included to Black Sea region. G.Ibadoglu
brought evidences about the high share of defense expenses within the GDP and he said this trend is
going up from year to year. He also stated that this policy impacts negatively to the resolution of
conflicts.


Qubad İbadoğlu Vyanada ofşor zonalara çıxarılan Azərbaycan
mənşəli sərmayələrdən danışıb.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin İdarə Heyətinin üzvü Qubad İbadoğlu Avstriyanın Beynəlxalq
Dialoqlar üzrə Vyana İnstitutunun (BDVİ) dəvəti ilə həmin ölkədən səfərdən qayıdıb. BDVİ-nin xarici
ekpertlərə dəvət edərək təşkil etdiyi müzakirələrə Qubad İbadoğlu ilə yanaşı ABŞ-dan Ədalətli Vergi
Şəbəkəsi Təşkilatının yaradıcısı və məşhur ofşor zonalarda yatırılan səmayə hesabatının müəllifi James
Henry, Hollandiyanın Utreçt Universitetinin professor Brigitte Unger də qatılıb. Müzakirələrdə əsas
mövzu çirkli pulların yuyulması, vergi cinayətləri və korrupsiya olub. Müzakirələr 2 gün iyunun 4 və 5-də
davam edib. Birinci gün Avstriyanın dövlət orqanlarının, parlamentinin, biznes icmasının, beynəlxalq və
yerli təşkilatlarınin təmsilçilərinin , siyasətçilərini və jurnalistlərinin iştirakı ilə açıq müzakirə təşkil
olunub. Müzakirədə 100-dək iştirakçı olub. Qubad İbadoğlu çıxışı zamanı Azərbaycanda iqtisadi və siyasi
durum, vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyəti, QHT-lərin şəffaflıq və anti-korrupsiya təşəbbüslərində iştirakı
ilə bağlı çıxış edib. Müzakirə zamanı basilica diqqət Azərbaycanda gözlənilən president seçkiləri
ərəfəsində yaranmış situasiya, ölkədə siyasi korrupsiyanın səviyyəsi, offşor zonalarda yatırılan
Azərbaycan mənşəli sərmayənin mənbələri və eyni zamanda gizli iqtisadiyyatın səviyyəsinə olub.
Qubad İbadoğlu çıxışında ölkədə gizli iqtisadiyyatın səviyyəsi, korrupsiyanın miqyasi ilə neft
gəlilərinin artım səviyyəsi arasında düz mütənasiblıyin mövcudluğunu sübut edən dəlillər və sübutlar
təqdim edib. Çıxışında hazırkı vəziyyətin yaranmasını vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına maneələrlə,
qərarların qəbulunda ictimai iştirakçılığın olmaması, opponent institutların inkişafının əngəllənməsi ilə
izah edən Qubad İbadoğlu eyni zamanda şəffaflıq təşəbbüslərinində bu səbəbdən də ciddi səmərə
vermədiyini qeyd edib.
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Səfər çərçivəsində Avstriyanın aparıcı mətbuat orqanlarına müsahibələr verən Qubad İbadoğlu
radioda da çıxışlar edib.

Gubad Ibadoglu talked about the Azerbaijan related
investments at offshore zones in Vienna.
The Member of
Management Board of
Economic Reseacrh Center,
Gubad Ibadoglu returned from
trip to Austria with invitation
of Vienna Institute for
International Dialogue and
Cooperation (VIDC). VIDC
has invited foreign experts to
organized discussion and
among those experts were
Gubad Ibadoglu and James Henry, author of the report covering investments to notorious offshore zones
and founder of Fair Tax Network Organization, including Brigitte Unger, the professor of Utrecht
University of the Netherlands. The main topics of the discussions were money laundering, tax crimes and
corruption. The discussion continued for two days, June 4 and 5.
On the first day, the open discussions were attended by state agencies, representatives of
parliament, business community, international and local organizations of Austria, including politicians
and journalist. There were up to 100 participants at the discussion. Gubad Ibadoglu, talked about
economic and political situation, civil society in Azerbaijan as well as voiced initiatives regarding
transparency and anti-corruption on his speech delivered at the event. The main focus of the discussion
was drawn to the situation in Azerbaijan about upcoming presidential elections, the level of political
corruption in the country, including the sources of investment capital of Azerbaijan in offshore zones and
the level of shadow economy.
Gubad Ibadoglu brought evidences about the level of underground economy in the country as
well as the correlation between the scale of corruption and the growth level of oil revenues. He also said
that the main causes of current situation is due to obstacle imposed on development of civil society, lack
of public participation in decision making process, prevention the development of opponent institutions
Upon his visit to Austria, Gubad Ibadoglu was interviewed by well-known media outlets of the country
and attended to radio shows.
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Kiçik və orta sahibkarlığa dövlət dəstəyi ilə sahəsində Türkiyə
təcrübəsi öyrənilib
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzin İdarə Heyətinin sədri Qalib Toğrul Sahibkarlığın və Bazar
İqtisadiyyatının İnkşafına Yardım Fondunun ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə
həyata keçirdiyi “Azərbaycanda kiçik sahibkarlığın inkişafına dəstək” layihəsi çərçivəsində iyunun 17-22
tarixlərində Türkiyənin paytaxtı Ankara şəhərində səfərdə olub. Nümayəndə heyətinə daxil olan
Sahibkarlığın və Bazar İqtisadiyyatının İnkşafına Yardım Fondunun rəhbəri Sabit Bağırov (rəhbər),
İqtisadi Təçəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri Azər Mehtiyev və “Azekokonsaltinq” şirkətinin
prezidenti İlkin Qarayev layihə rəhbərini və tərəfdaş təşkilatları təmsil ediblər.Səfər müddətində Türkiyə
Cümhuriyyətinin Sənaye və Elm Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən KOSGEB - Küçük ve Orta
Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığında (Kiçik və Orta Müəssisələrin İnkişafı
və Dəstəklənməsi İdarəsində) görüşlər keçirilib. Görüşlərdə Türkiyədə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul
olmaq istəyənlərə və kiçik və orta sahibkarlara dövlətin verdiyi dəstəkdən geniş söhbət açılıb.
Nümayəndə heyətinin üzvləri bu sahədəki Türkiyə təcrübəsi nin öyrənilməsi üçün seminarlara qatılıb,
eyni zamanda, KOSGEB-in xidmət mərkəzlərində və Ankaranın yaxınlığında yerləşən OSTİM orqanize
senaye bölgesində (sənaye şəhərciyi) yerləşən bir neçə müəssisədə olublar. Mikro, kiçik və orta
sahibkarlıq sahəsində Türkiyə təcrübəsi nümayəndə heyətində dərin təəssürat yaradıb.

The Turkish experience on state support to small and medium
sized entrepreneurship was studied
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The chairman of the Economic Research Center Galib Togrul visited to Ankara on June 17-22
within the framework of “Support to medium-sized entrepreneurship in Azerbaijan” project implemented
with financial support of Entrepreneurship Development Foundation and the United States Agency for
International Development. The delegation from Azerbaijan headed by Sabit Bagirov, the chairman of
Entrepreneurship Development Foundation, Azer Mehtiyev, the chairman of Center for assistance to
economic initiatives and Ilkin Garayev, the president of “Azekokonsaltinq” company represented their
respective organizations.
During the trip, the meetings were organized at the Small and Medium Enterprises Development
Organization ( SMEDO) functioning under the Ministry of Industry and Science of the Republic of
Turkey. The information were given for those who wish to be engaged in small and medium sized
entrepreneurship with the support of state in Turkey. The delegation from Azerbaijan attended to the
seminar that teach the Turkish experience and visited various enterprises operating within SMEDO and
OSTIM industrial district.
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PUBLICATIONS

Siyasət sənədləri toplu halında nəşr edilib
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin Açıq Cəmiyyətlərın İctimai Assossiyası (PASOS) və
“Kamil vətəndaş” İctimai Birliyi ilə tərəfdaş olaraq

həyata keçirdiyi və Avropa İttifaqı

tərəfindən

qərar

maliyyələşdirilən

“Beyin

mərkəzlərinin

qəbulu

arenasında

rolunun

gücləndirilməsi vasitəsi ilə idarəetmənin effektivliyinin yüksəldilməsi” layihəsi çərçivəsində
tərəfdaş beyin mərkəzlərinin hzırladıqları siyasət sənədlərindən ibarət toplunun birinci sayını çap
edib. Azərbaycan və ingilis dillərində olan nəşrin hazırlanmasında məqsəd tərəfdaş beyin
mərkəzlərinin məhsullarını müxtəlif çevrələrə təqdim etmək, populyarlaşdırmaq və gələcək
perspektivdə belə məhsulların satışını təşkil etmək üçün zəmin hazırlamaqdır.

Nəşrin ilk sayında İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar
Mərkəzinin “Milli yaxşı idarəetmə gündəliyi”, İqtisadi
Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin “Bələdiyyələrin
maliyyə imkanlarının artırılması: Fiziki şəxslərdən əmlak
vergisi üzrə vergi bazasının təkmilləşdirilməsi”, İqtisadi
Tədqiqatlar Mərkəzinin “2007-2015-ci illərdə
Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə
Dövlət Proqramı”nın monitorinqi: şəffaflıq və
səmərəlilik”, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin
“Avropa Birliyi və Şərq Tərəfdaşlığı ölkələri arasında
vizasız səyahətə doğru yolun açılması: Azərbaycan
nümunəsi” və Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzi və
Bank Monitorinq Koalisiyasının “Xarici dövlət borcları
və beynəlxalq maliyyə institutlarının layihələrində
iştirakçılıq” adlı siyasət sənədləri yerləşdirilib. 300 ədəd tirajla map olunan nəşr Azərbaycanda
fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlara, xarici ölkə səfirliklərinə, yerli kitabxanalar və ali təhsil
ocaqlarına paylanıb.
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The collection of policy papers were published
The first publication of policy paper was
prepared by Economic Research Center ( ERC) in
partnership with Policy Association for an Open
Society

(

PASOS)

and

Enlightenment

Center

framework

“Enhancing

of

“Intelligent

(ICEC)
the

and

Citizen”

within

effectiveness

the
of

government by strengthening the role of think tanks in
decision-making arena” project funded by European
Union (EU). Themainaimof preparing this publication
in two – Azeri and English languages was to cycle the
products of partner think tanks to diverse bodies
publicize them and establish potential markets for our
partners to sell their products in the future.
In the first issue of publication, the following
policy papers were published: Centre for Economic and Political Research, “National good
governance agenda: 10 Important Directions of Reforms”, Support for Economic Initiatives,
“Strengthening Financial Capacity of Azerbaijan’s Municipalities: Improving the taxable base of
physical entity property tax”, Economic Research Center, “’Monitoring of State Program on
Education in Abroad of Azerbaijan Youths in 2007-2015: transparency and efficiency”, Center
for assistance to free economy and Bank Monitoring Coalition “Public participation in projects
on foreign debt and international financial institutions” and Center for Economic and Social
Development, “ Paving the Road towards Visa-free Travel between the Eastern Partnership
countries and the EU; a Case of Azerbaijan”. This publication was published under 300 copies
and the process of distribution of this policy collection among international organizations,
foreign embassies in the country, including local libraries and universities has been already
launched.
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