
1

Ötən müddət ərzində layihə çərçivəsində
əməkdaşlıq ediləcək bələdiyyələri seçmək
üçün Quba və Xaçmaz rayonlarının 46
bələdiyyəsində bələdiyyə sədrləri, mühasi-
blər və digər şəxslərlə görüşlər keçirilib,
bələdiyyələrin texniki və maliyyə, əmək-
daşlıq üçün zəruri olan digər imkanları
qiymət ləndirilib. Bələdiyyə sədrlərinə seçim
üçün əsas meyarları əhatə edən sorğu an-
ketləri paylanılıb. Anket məlumatları
əsasında ilkin seçim aparıldıqdan sonra
yekun olaraq, Quba və Xaçmaz rayonlarının
hər birindən 5 bələdiyyə tərəfdaşlıq üçün
müəyyənləşdirilib. Bunlar Quba rayonunun

Talabıqışlaq, Vəlvələkənd, Digah,
Timiryazyev, İqrik, Xaçmaz rayonunun
Qımıl qışlaq, Gödəkli, Aşağı Zeyid, Ləcət və
Pirquluoba bələdiyyələridir. Bu bələdiy -
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Layihənin adı:
Azərbaycanın şimal bölgəsinin 10 bələdiyyəsində elektron idarəçilik

vasitəsi ilə etibarlılığı, şəffaflığı və məsuliyyəti yaxşılaşdırmaq

Maliyyə dəstəyi:
Almaniya Texniki Əməkdaşlıq Cəmiyyəti

Müddəti:
15 Sentyabr 2010-15 Sentyabr 2011

Layihələrimiz
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yələrin illik büdcələri 10 000 - 61 000 AZN
arasında dəyişir. 

Noyabrın ilk həftəsi ərzində layihə əmək-
daşları seçilmiş bələdiyyələrin kompüter və
digər texniki avadanlıqlarla təchizatını həy-
ata keçiriblər. Noyabrın 25-də Xaçmaz ray-
onun “Elit” otelinin konfrans zalında 10
tərəfdaş bələdiyyənin 28 nümayəndəsinin
iştirakı ilə bələdiyyələr üçün “Bələdiyyələrdə
yerli vergi ödəyicilərinin uçotu və  yerli
vergilərin hesablanılması, ödənilməsi”
mövzusunda təlim keçirilib. Tədbirdə hər
bələdiyyədən əsasən, sədr, mühasib və vergi
xidməti orqanının rəhbəri təmsil olunub.
İTM-in vergi məsələləri üzrə eksperti Anar
Bayramov iştirakçılara “Yerli vergi ödəyi-
ciləri və daşınmaz əmlak vergisinin uçotu”
mövzusunda təqdimatda bələdiyyələrdə yerli
vergi ödəyiciləri barədə hansı məlumatların
və sənədlərin olması haqqında geniş infor-
masiya verib. “Fiziki şəxslərin əmlak ver-
gisinin hesablanılması və bələdiyyə
büd   cəsinə ödənilməsi qaydaları” möv zusun -
da olan ikinci təqdimatda bələdiy yələrdə
əmlak vergisinin necə hesablanması misal-
larla izah olunub. Bundan əlavə, əmlak ver-
gisi üzrə Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulan
güzəştlərə malik şəxslər barəsində ayrı-

ayrılıqda məlumat verilib. “Fiziki şəxslərin
torpaq vergisinin hesablanılması və
bələdiyyə büdcəsinə ödənilməsi qaydaları”
adlı üçüncü təqdimatda kənd təsərrüfatı, sə-
naye, tikinti, nəqliyyat, rabitə, ticarət, məişət
xidməti və digər xüsusi təyinatlı torpaqların,
yaşayış fondlarının, həyətyanı sahələrin və
vətəndaşların bağ sahələrinin tutduğu tor-
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paqlar üzrə verginin hesablanması misallarla
izah olunub. 

Layihə çərçivəsində həyata keçirilən
fəaliyyətlərin bir istiqamətini də seçilmiş
bələdiyyələrdə sakinlərin bələdiyyə büdcəsi
xərcləri ilə bağlı qərar qəbulu prosesində işti-
rakçılığını artırmağa yönəlmiş tədbirlər təşkil
edir. Belə ki, bu məqsədlə sakinlər arasında
keçiriləcək Vətəndaşın Rəy Kartı sorğusunun
anketi üzərində təkmilləşdirmə işləri həyata
keçirilib. Dekabr ayı ərzində Quba və Xaç-
maz rayonlarında əməkdaşlıq edilən 10

bələdiyyənin hamısında Vətəndaşın Rəy
Kartı sorğusu həyata keçirilib, nəticələr SPSS
proqramında yığılaraq emal olunub. Əldə ol-
unmuş nəticələr əsasında hər bələdiyyə üzrə
ayrılıqda təqdimatlar hazırlanıb. Dekabrın
12-də Xaçmaz rayonunun Gödəkli və Ləcət,
13-də Qımılqışlaq, 21-də Aşağı Zeyid, 22-də
Pirquluoba, 23-də Quba rayonunun Digah və
Talabıqışlaq bələdiyyələrində VRK sorğusu-
nun nəticələri və 2011-ci ilin proqnoz büd-
cəsi müzakirə edilib, sakinlərin rəy və
təklifləri öyrənilib.
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2010-cu ilin sentyabr-dekabr ayları ər -
zində layihə çərçivəsində nəzərdə tutulan
əsas fəaliyyətlər tərəfdaşlıq ediləcək
bələdiyyələrin seçimi, bələdiyyələrin kom-
püter, printer və surətçıxaran dəsti ilə təchiz
edilməsi, bələdiyyələrdə 2011-ci ilin proqnoz
büdcəsinə dair ictimai müzakirələrin keçir-
ilməsi, bələdiyyə sədrləri və mühasibləri
üçün vergi və mühasibatlığa dair təlimlərin
təşkilindən ibarət olub. İTM ekspertləri
bələdiyyələrin seçilməsi, Vətəndaşın Rəy
Kartı sorğusunun keçirilməsi, ictimai müza-
kirələrin təşkili, “Şəffaf büdcə” kompüter
proqramının tətbiqi, təlimlərin təşkili və
keçirilməsi prosesində iştirak ediblər.

Bələdiyyə sədrləri arasında aparılmış an -
ket sorğusu və onlarla birbaşa müzakirə -

lərdən sonra Bərdə rayonunun Divanlı,
Samuxlu, Əliyanlı, Mollagüllər, Çələbilər,
Kətəlparaq, Alpoud, Körpüsındıran, Böyük
Göyüşlü və Zümürxan, Tərtər rayonunun

Layihənin adı:
Azərbaycanın Mərkəzi Aran bölgəsinə daxil olan bələdiyyələrin idarəetmə

imkanlarının artırılması və vətəndaşların yerli özünü idarəetmə və
inkişafda iştirakçılığın gücləndirilməsi layihəsi

Maliyyə dəstəyi:
Almaniya Texniki Əməkdaşlıq Cəmiyyəti-Oxfam Böyük Britaniya

Müddəti:
28 Sentyabr 2010 – 31 Dekabr 2011
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Seydimli, Qaradağlı və Cəmilli,  Ağcabədi
rayonunun Təzəkənd, Hacıbədəlli və
Qiyaməddinli bələdiyyələri ilə tərəfdaşlıq
edilməsi barədə qərar qəbul olunub. İTM
ekspertləri 8 bələdiyyədə yerli sakinləri nara-
hat edən başlıca problemləri müəyyən-
ləşdirmək məqsədi daşıyan VRK sorğusunun

keçirilməsi, sorğu nəticələrinin və bələ -
diyyələrin 2011-ci il büdcəsinin gəlir-xər-
clərinin müzakirəsinə həsr edilmiş ictimai
dinləmələrin təşkilini həyata keçiriblər. Onlar
eyni zamanda təlimçi qismində bələdiyyə sə-
drləri və mühasibləri üçün təşkil edilən təlim-
lərdə iştirak ediblər.
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Layihə Mərkəzi Aran regionunda Bərdə,
Tərtər və Ağcabədi rayonlarını əhatə edən 28
bələdiyyə ilə əməkdaşlıq şəraitində real-
laşdırılıb. Mərkəz bu bələdiyyələrə büdcə
şəffaflığının artırılması və yerli büdcə pros-
esində vətəndaş iştirakçılığının genişlən -
dirilməsi istiqamətində yardım göstərib.
Layihə çərçivəsində həmin bələdiyyələrdə in-
formasiya-kommunikasiya texnolo giya -
larının tətbiqi, yerli büdcə, vergi və
mü hasibat işinin yaxşı təşkili, kadr poten-
sialının yüksəldilməsi, şəffaflıq və hesabat -
lılıq, yerli problemlərin həllində vətəndaş
iştirakçılığının təşkili istiqamətində bir sıra
tədbirlər görülmüşdür. Mərkəzin məqsədi
həmin bələdiyyələrdə pilot olaraq həyata
keçirdiyimiz fəaliyyətlərin yaxşı nümunə
kimi ölkənin digər bələdiyyələrində də tətbiq

olunması və bununla da Azərbaycanda yerli
özünüidarə institutunun  inkişafına yardım et-
məkdir.

Layihə qarşısında qoyulan məqsədə çat-

Layihənin adı:
Azərbaycanda Yerli Özünüidarəetmə Orqanlarının Gücləndirilməsi

Maliyyə dəstəyi:
Oxfam Böyük Britaniya-İCCO (Hollandiya)

Müddəti:
1 May 2009 – 30 Aprel 2010



maq üçün tərəfdaş bələdiyyələrin hər biri
kompüter dəsti ilə təchiz olunub, onların
büdcə, vergi, mühasibat işini avtomatlaşdıran
“Şəffaf büdcə” və “Tətbiqi büdcə təhlili”
proqramları işlənib hazırlanıb. Bələdiy -
yələrin müvafiq əməkdaşlarına həmin pro-
qramlarla işləmək bacarıqları aşılanıb.

Layihə üzrə fəaliyyətlərin bir istiqamətini
bələdiyyə qərarlarının qəbulunda ictimai işti-
rakçılığı artırmaq təşkil edib. Bunun üçün
bələdiyyə-vətəndaş münasibətlərinin qarşı -
lıqlı əməkdaşlıq şəraitində bir müstəviyə
gəlməsi istiqamətində beynəlxalq aləmdə tət-
biq edilən ictimai iştirak formalarından isti-
fadə edilib.  Belə ki, əməkdaşlıq edilən 20
bələdiyyə ərazisində yaşayan 2000 ev təsər-

rüfatı arasında “Vətəndaşın rəy kartı”
sorğusunu həyata keçirərək, sakinlərin prior-
itet saydıqları və həllini ilk növbədə vacib
bildikləri problemlər müəyyənləşdirilib.
Daha sonra isə sakinlərin iştirakı ilə həmin
problemlərin həlli yolları müzakirə olunub,
dövlət orqanları ilə bu istiqamətdə vəkillik
işi qurulub. Bunun nəticəsində sorğu va-
sitəsilə müəyyənləşdirilmiş əsas problemlər
müvafiq dövlət orqanları, həmçinin bələ -
diyyə üzvlərinin diqqətinə çatdırılıb. Eyni za-
manda həmin problemlərin həlli yolları ilə
bağlı təkliflər hazırlanaraq dövlət orqan-
larına təqdim olunub. Bunlardan əlavə, prob-
lemləri ictimailəşdirmək üçün radio və
TV-lərdə verilişlər təşkil edilib.
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Layihə çərçivəsində həyata keçirilən
fəaliyyətlərin bir istiqamətini Azərbaycanın
22 regionunda qiymətlərin statistik
müşahidəsini apararaq, inflyasiya səviyyəsini
hesablamaq təşkil edib. Layihə dövründə bu
iş müntəzəm olaraq həyata keçirilib, aylıq,
rüblük və illik inflyasiya səviyyəsi hesabla-
naraq ictimaiyyətə açıqlanıb.

Layihə üzrə fəaliyyətlərin mühüm bir is-
tiqaməti inflyasiyanın proqnozlaşdırılması işi
olub. 2010-cu ildə İTM ekspert qrupu
tərəfindən bir neçə model əsasında infly-
asiyanın proqnozlaşdırılması həyata keçirilib.
İnflyasiyanın yaranmasında müxtəlif amil-
lərin rolunu müəyyənləşdirən və müvafiq
proqnozlaşdırmanı əhatə edən tədqiqat
ekonometriya sahəsində ixtisaslaşmış
mütəxəssislər tərəfindən aparılıb. Proqno-

zlaşdırma dünyada geniş yayılmış üç metodla
aparılıb. Bunlar ARİMA, Şərti VAR (vektor
avtoreqressiya) və Şərtsiz VAR metodlarıdır.
Ötən il Azərbaycanın 22 regionunda aparılan
qiymətlərin statistik müşahidəsinin nəticələri
göstərib ki, bunlardan Şərti VAR metodu
əsasında apardığımız proqnozlaşdırma özünü
doğruldub. Belə ki, bu proqnozlaşdırmanın

Layihənin adı:
Alternativ inflyasiya səviyyəsinin hesablanması

və modellərinin işlənilməsi

Maliyyə dəstəyi:
İqtisadi Məsələlər üzrə İsveçrə Dövlət Katibliyi (SECO)

Müddəti:
1 dekabr 2009 - 31dekabr 2010
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nəticəsi olaraq İTM tədqiqat qrupu 2010-cu
ildə ölkədə 10,5 faizlik yekun inflyasiya pro-
qnozlaşdırmışdı. Hesablamalar göstərdi ki, il
ərzində Azərbaycanda bundan cüzi fərqlənən
11,45 faizlik inflyasiya baş verdi. Buna görə
də tədqiqat qrupu 2011-ci il üzrə proqno-
zlaşdırmanı Şərti VAR metodu ilə apararaq,
11,2 faizlik bir göstərici əldə edib. 

Qeyd: Proqnozlaşdırma aparılarkən
Tarif Şurasının tənzimlənən qiymətlərlə
bağlı qərarlarının təsiri nəzərə alınmayıb.
Bu, belə qərarların əvvəlcədən ictimai
müzakirələrinin keçirilməməsi və cəmiyyətə
müvafiq məlumatların verilməməsi
şəraitində qəbul edilməsi və açıqlanması ilə
bağlıdır. 
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Layihə çərçivəsində Gəncə-Qazax böl-
gəsində qlobal iqlim dəyişikliklərinin kənd
təsərrüfatına təsirlərini qiymətləndirmək üçün
fermer və sahibkarlar arasınmda sorğu keçir-
ilmişdir. Bundan əlavə, Qazax və Gəncə
şəhərlərində “İqlim dəyişikliklərinin kənd
təsərrüfatına təsirləri” mövzusunda semi-
narlar təşkil olunub. Seminarlarda Ekologiya
və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin regional
mərkəzlərinin, Gəncə Məşğulluq Mərkəzi,
“Aqrolizinq” ASC, Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının Gəncə şöbəsi, yerli statis-
tika idarələri və QHT nümayəndələri, Qazax
rayonunda fəaliyyət göstərən fermerlər, kənd
bələdiyyələrinin nümayəndələri və rayon icra
hakimiyyətinin aqrar məsələlər üzrə məsul
əməkdaşları, həmçinin ATƏT-in Bakı

ofisinin nümayəndəsi iştirak ediblər. 
Hər iki tədbirdə çıxış edən İTM İdarə

Heyətinin sədr müavini Rasim Hüseynov
Azərbaycan iqtisadiyyatının müasir durumu,
qlobal  təhlükələrin cari və perspektiv təsir-
lərindən danışıb.  O qeyd edib ki, qlobal
iqlim dəyişiklikləri nəticəsində  hazırda
Azərbaycanda  davamlı makroiqtisadi artım
tempinin azalması, xüsusilə də aqrar sektorda
formalaşmış ÜDM-nin artım tempinin
səngiməsi, istehlak  qiymətlərinin artımına
xarici faktorların təsirləri, idxal infly-
asiyasının yüksəlməsi,  sahibkarların xər-
clərinin artması və təsərrüfatlarının
renta belliyinin aşağı düşməsi,  fermer və
aqrar  təsərrüfatlarında məhsuldarlığın və
keyfiyyətin pisləməsi,  kənd təsərrüfatında
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Layihənin adı:
İqlim Dəyişikliklərinin yaratdığı sosial-iqtisadi təhlükələr

və risklərin idarə olunması

Maliyyə dəstəyi:
ATƏT-in Bakı Ofisi

Müddəti:
1 Aprel 2010- 1 dekabr 2010
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çalışanların gəlirlərinin azalması, mövcud iş
yerlərinin itirilməsi, bölgələrdən miqra -
siyanın güclənməsi müşahidə olunur . 

Daha sonra Mərkəzin eksperti Vahid
Məhərrəmov seminar iştirakçılarına qlobal
iqlim dəyişikliklərinin aqrar bölməyə yarat-
dığı təhlükələr və risklərin idarə olunması ilə
bağlı təqdimat edib, son dövrlər ölkədə iqlim
dəyişikliklərinin yaratdığı fəsadlardan ziyan
çəkən aqrar bölmənin müxtəlif sahələrindən
nümunələri iştirakçıların nəzərinə çatdırıb.

Qeyd edib ki, İTM  ekspertlərinin apardığı
tədqiqatlar göstərir ki, qlobal iqlim dəyişik-
liklərinin təsiri ilə  aqrar sektorda məhsul
yığımı,  xüsusilə də  taxılla bağlı gözləntilər
özünü doğrultmayıb ,  nəticədə tərəvəz və
ərzaq məhsullarının mövsümi qiymətləri
əvvəlki illə müqayisədə xeyli bahalaşıb,
2010-cu ilin iyul ayında ötən ilin iyul ayı ilə
müqayisədə ərzaq məhsullarının  illik infly-
asiyası 7,94 faiz təşkil edib, heyvandarlıq və
bitkiçilik sahəsində məhsuldarlıq göstəri-
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ciləri pisləşib, bununla da aqrar  istehsal
bazasına əsaslanan emal sənayesinin xərcləri
artıb və rəqabət qabiliyyətliliyi aşağı düşüb.
V.Məhərrəmov bu kimi fəsadlardan sığorta-
lanmaq üçün mümkün qabaqlayıcı tədbirlərə
dair təkliflər barədə iştirakçılara məlumat
verib. 

Layihə çərçivəsində İTM ekspertləri
tərəfindən tövsiyələr hazırlanaraq Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyi, Ekologiya və Təbii
Sərvətlər Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi,
Nazirlər Kabineti və Prezident Adminis-
trasiyasının Aqrar şöbəsinə göndərilib. 

Qeyd edək ki, layihədə nəzərdə tutulan
əsas fəaliyyətlərdən biri iqlim dəyişikliyi is-
tiqamətində fəaliyyət göstərən vətəndaş
cəmiyyəti təşkilatlarını səfərbər edərək
“İqlim Dəyişikliyi və İnkişaf” QHT Alyan-
sının təsis olunmasıdır. 23 dekabr 2010-cu
ildə layihənin yekunlarına həsr olunmuş kon-
fransda Alyansda birləşən İqtisadi Tədqiqat-

lar Mərkəzi, Regional Ekoloji Mərkəzin
Azərbaycan filialı, Azərbaycan Yaşıllar
Hərəkatı, Su İstehsalçıları İB, “ELS”
Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzi, Davamlı
İnkişaf Cəmiyyəti İB, “Eko-Aləm” İB,
Aqroİnformasiya Mərkəzi, Azərbaycan
Sahibkarlar Konfederasiyası, “Sağlam Həy-
ata Doğru” İB, “Ekostil-Azərbaycan” İB
tərəfindən birgə fəaliyyət haqqında memo-
randum imzalanıb.  Daha 3 təşkilat Gəncədə
yerləşdiyi üçün  tədbirdə iştirak edə bilməyib
və məktubla Memoranduma qoşulduqlarını
qeyd ediblər. 
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Layihə çərçivəsində qlobal maliyyə
böhranının Azərbaycanda əmək bazarına, ün-
vanlı sosial yardım proqramlarının səmərəliliy-
inə, pensiya sisteminə və digər sahələrə sosial
təsirlərinin qiymətləndirilməsi istiqamətində
araşdırmalar aparılıb, tədqiqat hesabatları
hazırlanaraq təqdimatlar həyata keçirilib.
Tədqiqatlarda maliyyə böhranı dövründə Azər-
baycanda hökumətin apardığı sosial-iqtisadi
siyasət  təhlil olunub, mümkün ssenarilər və
perspektivlər göstərilib,  habelə yeni modellər
və ekonometrik üsullarla bu  siyasətin  gü-
cləndirilməsi  üzrə təkliflər hazırlanıb. 

Layihənin ekspert qrupu tərəfindən aparılan
tədqiqatlar nəticəsindən bir sıra tapıntılar üzə

çıxarılıb. Bunlardan birincisi budur ki, sosial
sığorta ayırmalarının yüksək olması vergidən
yayınma riskini yüksəldir, Dövlət Sosial
Müdafiə Fondunun büdcədən asılılığı və dövlət
büdcəsinin yükü ildən-ilə daha da artır. Eyni
zamanda ünvanlı sosial dövlət yardımı siste-
mində korrupsiyanın mövcudluğu şəraitində
ünvanlılıq pozulur, ardıcıl olaraq 4-5 dəfə ÜSY-
dən istifadə aztəminatlı ailələrdə ələbaxımlılığı
artırır, passiv müdafiə tədbirləri isə səmərə ver-
mir. Araşdırmalar göstərdi ki, qlobal maliyyə
böhranı Azərbaycanda məşğulluq sferasında ən
çox təhsil səviyyəsi yüksək olan orta yaş kate-
qoriyalı kişi və qadınlara təsir edib. Qeyri-neft
büdcə gəlirlərinin artımı sosial gərginliyi yük-

Layihənin adı:
Dövlət büdcə xərcləmələrinin makroiqtisadi tarazlıq perspektivindən

sosial sahəyə təsirinin qiymətləndirilməsi

Maliyyə dəstəyi:
Counterpart Təşkilatı Vətəndaş Cəmiyyəti Layihəsi,

Açıq Cəmiyyət İnstitutu-Yardım Fondu

Təşkilati dəstək:
Milli Büdcə Qrupu

Müddəti:
15 iyun 2009 - 31 avqust 2010
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səldib. Layihə çərçivəsində “Oxşar ölkələrin”
rəqabətqabiliyyətliliyinin müqayisəsi göstərib
ki, Azərbaycanda kənd təsərrüfatı, hasilat sə-
nayesi və emal sənayesi rəqabətqabiliyyətlidir.

Layihə çərçivəsində aparılan tədqiqatların
yekunu olaraq hazırlanmış tövsiyələr müvafiq
dövlət orqanlarına təqdim edilib (Tövsiyələr
barədə eyniadlı bölmədə məlumat verilib).



15

Layihə çərçivəsində işəgötürənlərlə işçilər
arasında sosial dialoqun təşkilində həmkarlar
təşkilatlarının rolunu qiymətləndirmək
məqsədilə keçirilmiş sorğunun nəticələri və
tədqiqat hesabatı 16 dekabr 2010-cu ildə icti-
maiyyətə açıqlayıb. Bununla bağlı təşkil edilən
Dəyirmi Masada müxtəlif sahə həmkarlar təşk-
ilatlarının, QHT-lərin, KİV-lərin, dövlət orqan-
larının, xarici təşkilatların nümayəndələri iştirak
edib.

Tədqiqatda Azərbaycanda işçi-işəgötürən
münasibətlərini tənzimləyən qanun və digər
hüquqi-normativ aktlar təhlil olunub, Azərbay-
canın qoşulduğu beynəlxalq konvensiyaların
tələbləri öyrənilib, ölkədə işçilərin əmək müna-
sibətlərinin tənzimlənməsi baxımından təşkilat-
lanması sahəsində möv cud vəziyyətin
qiymətləndirilməsi aparılıb. Mərkəzin

ekspertləri həmçinin neft sektorunda həmkarlar
təşkilatlarının vəziyyətini araşdırıblar. Bundan
əlavə, Bakı, Quba, Gəncə, Şəki və Lənkəranda
işçilər və işəgötürənlər arasında sorğu keçirilib.
Əldə olunan nəticələr əsasında tədqiqat qrupu
tərəfindən Azərbaycanda işçilərlə işəgötürənlər
arasında real sosial dialoqa nail olunması üçün
təklif və tövsiyələr hazırlanıb.

Tədqiqatdan aydın olub ki, ölkədə işçilərlə
işəgötürənlər arasında sosial dialoq yoxdur. Bu
dialoqu adətən, işçilərin həmkarlar təşkilatları
formalaşdırır. Azərbaycanda həmkarlaşma
səviyyəsi çox aşağıdır. “Həm karlar təşkilatları
haqqında” Qanun formal olaraq həmkarlar təşk-
ilatlarının müstəqilliyini təsbit etsə də, vətən-
daşları üzvlüyə görə diskriminasiyaya məruz
qoymasa da, Azərbaycanda həmkarlar hərəkatı
geniş təşəkkül tapmayıb. Faktiki olaraq respub-

ИЛЛИК

HESABAT
2010

Layihənin adı:
İşçilərlə işəgötürənlər arasında sosial dialoqun

təşkilində həmkarlar təşkilatının rolu

Maliyyə dəstəyi:
Almaniyanın Fredrix Ebert  Fondu

Müddəti:
17 May 2010 – 1 Dekabr 2010
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likada bir həmkarlar təşkilatı – Azərbaycan
Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası – adlanan
yarıdövlət təşkilatı fəaliyyət göstərir.  2001-ci
ildən etibarən Azərbaycan Respublikası Nazir-
lər Kabineti Həmkarlar İttifaqları Konfed-
erasiyası və Sahibkarların (işəgö türənlərin) Milli
Konfederasiyası öz aralarında illik Baş Kollek-
tiv müqavilə imzalayırlar. Lakin real mexanizm-
lərin olmaması səbəbindən praktikada bu
müqavilə işverənlə işçi arasında münasibətləri
tənzimləmir və deklarativ xarakter daşıyır. Bu
üçtərəfli razılaşmanı imzalayan tərəflər onun
yerinə yetirilməsi üçün heç bir məsuliyyət
daşımırlar. Həmçinin onların adından imzal-
adıqları təşkilatların elektoratları da şübhə doğu-
rur. Reallıqda bu təşkilatlar işçiləri və
işəgötürənləri deyil, yalnız özlərini təmsil
edirlər. Bəzi təşkilatların varlığından belə xəbər-
dar deyillər.

Tədqiqatın yekunu olaraq ekspertlər aşağı-

dakı tövsiyələrlə çıxış ediblər: 
- Sosial əməkdaşlığı  təşkil etmək

məqsədilə normativ-hüquqi  bazanın for-
malaşdırılması prosesini  başa çatdırmaq, bunun
üçün “Sosial əməkdaşlıq  haqqında”, “İşə
götürənlərin birliyi haqqında”, “İşçilərin
müvəkkilik orqanları haqqında” qanunların
qəbul edilməsi;

- Əmək münasibətlərində sosial dialoq
aparılması ənənəsinin formalaşdırılması üçün
işçüilərin və işə götürənlərin maarifləndirilməsi
sahəsində işlərin güclən dirilməsi;

- Kollektiv müqavilələrin müzakirəsində
və qəbulunda iştirak etməyən işəgötürənlər və
sahibkarlar üçün də  həmin müqavilələrin qəbu-
lunu mümkün edən qaydalar müəyyən-
ləşdirilməsi;

- Sosial-əmək münasibətlərinin əmək
kollektivinin iştirakı ilə tənzimlənməsi üçün təd-
birlərin həyata keçirilməsi.

HESABAT
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Layihənin başlıca məqsədi effektiv icti-
mai əlaqələrin qurulması, şəffaflıq və
hesabatlılığın təmin olunması sahəsində
QHT-lərin bilik və bacarıqlarının artırılması
yolu ilə onların institutsional inkişafına
texniki, metodiki yardım göstərmək olub.
Buna görə də QHT-lərin üç istiqamətdə
əlaqələrinin mövcud vəziyyətini öyrənmək
üçün QHT-donor, QHT-dövlət orqanları və
QHT-biznes münasibətlərinə dair müza-
kirələr təşkil edilib. 

Müzakirələr nəticəsində hər üç müstəvidə
əlaqələrin mövcud vəziyyəti,  onların
inkişafı sahəsində qarşıda duran problemlər
müəyyənləşdirildikdən sonra İTM
ekspertləri həmin problemlərin aradan
qaldırılması, QHT-lərin ictimai əlaqələrinin

genişlən dirilməsi yolları barədə Gəncə və
Bakı şəhərlərində QHT-lər üçün təlimlər
təşkil ediblər. 

Eyni zamanda İTM ekspertləri tərəfindən
bu sahədə qabaqcıl beynəlxalq təcrübə
öyrənilərək, onun Azərbaycanda tətbiqi
imkanları qiymətləndirilib. Öyrənilmiş

Layihənin adı:
Vətəndaş cəmiyyəti institutlarına effektiv ictimai əlaqələrin qurulması,

hesabatlılığın təmin olunması sahəsində yardım

Maliyyə dəstəyi:
QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası

Müddəti:
01 aprel-01 avqust 2010
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mütərəqqi xarici təcrübə və mövcud yerli
situasiya nəzərə alınmaqla, ekspertlər Azər-
baycan vətəndaş cəmiyyəti institutlarının ic-
timai əlaqələrinin gücləndirilməsi,
QHT-biznes, QHT-dövlət orqanları münasi-
bətlərinin  inkişafı, bu sahədə davamlılığa
nail olunması yollarına dair tövsiyələr
hazırlayıblar. Həmin tövsiyələr müvafiq

dövlət orqanları və biznes subyektlərinə
göndərilib. Tövsiyələrə 10-a yaxın biznes
qurumundan (bp, Rabitəbank, Azəriqazbank
və sair), 5 nazirlikdən (Ekologiya və Təbii
Sərvətlər Nazirliyi, Mədəniyyət və Turizm,
Vergilər Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi, Gənclər və İdman
Nazirliyi) müsbət rəy verilib.
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Layihə çərçivəsində əsas fəaliyyət
beynəlxalq və Avropa QHT şəbəkələri, on-
ların fəaliyyət prinsipləri, üzvlük prose-
durları və sair barədə ətraflı məlumatları
yerli QHT –lərə çatdıran, həmçinin bu
şəbəkələrə üzvlük prosedurlarının keçil -
məsində onlara yardım göstərən məsləhət
xidmətinin təşkili olub. QHT-lər bu xidmət-
dən şəbəkələrə üzvlük üçün ərizə for-
malarının doldurulmasından onların
İnternet resurslarından istifadəyə qədər
geniş bir sahədə yardım ala biliblər. Xidmət
04 dekabr 2010-cu ildən 31 yanvar 2011-ci
ildək fəaliyyətdə olub.

Layihə dövründə bir dəfə xarici əlaqə -
lərini genişləndirməkdə maraqlı olan QHT-
lərin ümumi toplantısı keçirilib, daha sonra

isə hər həftənin şənbə günü QHT nü-
mayəndələrinə fərdi qaydada məsləhət xid-
məti göstərilib. Xidməti aparan ekspert
QHT-lərə PASOS, İBP, CİVİCUS, ENTO,
Black Sea NGO Forum, EİTİ, Rublish What
You Pay və digər beynəlxalq şəbəkələr
barədə ətraflı məlumat verib. Xüsusilə
daimi əsaslarla fəaliyyət göstərən Açıq
Cəmiyyət üçün Siyasət Tədqiqatları Assosi-
asiyası ( PASOS) və Yerli Özünüidarəetmə
Təşkilatlarının Təlimləri üzrə Avropa
Şəbəkəsi ( ENTO), dövrü olaraq fəaliyyət
göstərən Qara dəniz QHT və Şərq Tərəf-
daşlıq Vətəndaş Cəmiyyəti forumları barədə
iştirakçılara daha ətraflı və dolğun məlumat
verib. Avropa şəbəkələrində təmsilçiliyin
üstünlüklərini göstərmək məqsədilə ilk

Layihənin adı:
Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti institutlarının beynəlxalq və regional

səviyyədə effektiv xarici əlaqələrin qurulmasına yardım

Maliyyə dəstəyi:
Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondu

Müddəti:
25 oktyabr 2010-25 yanvar 2011
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növbədə belə təşkilatların imkanları
nəzərdən keçirilib. Bu imkanların öz üzvləri
arasında qrant müsabiqələri elanından tut-

muş, müxtəlif təqaüd proqramlarında təm-
silçiliyə qədər geniş çeşidli olduğu qeyd ol-
unub.

HESABAT
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“Vətəndaşın büdcə bələdçisi” kitabı Azər-
baycan dövlət büdcəsinin gəlir və xərclərinə
dair izahlı məlumatları əks etdirən illik bu-
raxılışdır.  2006-2010-cu illərdə 6 dəfə çap
edilən kitabın dərcində əsas məqsəd hökumət
və məmurların gizlətməyə çalışdıqları büdcə
vəsaitlərinə işıq salmaq, dövlət büdcəsinin
gəlir və xərclərini əks etdirən, yalnız Milli Mə-
clis üzvləri və bəzi hökumət dairələri üçün
əlçatan olan büdcə paketinin sadə vətəndaşın
anladığı dildə izahını vermək, onu yığcam şək-
ildə oxuculara çatdırmaqdır. 

“Vətəndaşın büdcə bələdçisi”nin budəfəki
məramı diqqəti 2010-cu ilin dövlət büdcəsinə
cəlb etmək olub. Kitabda büdcə gəlirləri mən-
bələr üzrə təhlil edilib, büdcə xərclərinin
bölmələr, bəndlər və yarımbəndlər üzrə böl-
güsünə dair məlumatlar verilib. Xərclərin

həmçinin funksional və təşkilati təsnifat üzrə
də bölgüsü aparılıb.

Layihənin adı:
“Vətəndaşın Büdcə Bələdçisi 2010” kitabının dərci

Maliyyə dəstəyi:
Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondu (Azərbaycan)

Təşkilati dəstək:
Milli Büdcə Qrupu

Müddəti:
10 yanvar 2010-10 aprel 2010

ИЛЛИК

HESABAT
2010
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Layihənin adı:
“Azərbaycan Respublikasında “Güzgü statistikası” və  xarici ticarət

göstəricilərinin əsaslandırılması”

Maliyyə dəstəyi:
Açıq Cəmiyyət İnstitutu-Yardım Fondu

Müddəti:
10 yanvar – 10 iyun 2010

????

???????
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HESABAT
2010

Tədqiqat xarakterli layihənin məqsədi
Azərbaycan Respublikasında xarici ticarət
statistikasının keyfiyyətinin artırılmasına və
bu sahədə mövcud olan boşluğun doldurul-
masına yardım etmək olub. Layihənin başlıca
vəzifəsi xarici ticarəti xarakterizə edən sta-
tistik göstəriciləri əsaslandırmaqla onun son-
radan da olsa korrektə edilməsinə nail
olmaqdı.

Azərbaycanda  statistikanın təşkili və
inkişafı ilə əlaqədar məsələlərin tənzimlən-
məsi sahəsində aparılan dövlət siyasəti az
tədqiq olunan istiqamətlərdən biridir.
Hazırda Azərbaycanda statistikanın düzgün-
lüyü və əsaslığı baxımından ciddi narahatlıq
doğuran sahələrdən biri də xarici ticarətin
statistikasıdır. Xüsusilə də Azərbaycan iqti-

sadiyyatının dünya iqtisadiyyatına inte-
qrasiya imkanlarının artdığı, Dünya Ticarət
Təşkilatı kimi mötəbər və nüfuzlu
ümumdünya şəbəkəsinə qoşulmağa hazır-
laşdığı, qloballaşmaya məruz qaldığı müasir
zamanda ölkədə xarici ticarətin  real
vəziyyətinin öyrənilməsi və gerçək
qiymətləndirmələrin aparılması çox vacibdir.
Bu isə faktiki  statistik məlumatların  bey -
nəlxalq və müqayisəyə gələn meto do logiya
əsasında  düzgün hesablanmasını tələb edir.
İTM tərəfindən 2010-cu ildən başlayaraq
2003-2009-cu ilin   məlumatları bazasında
Azərbaycanın xarici ticarətində 63 faizdən
80 faizə qədər paya malik olan 16 ölkə üzrə
“Güzgü statistikası” metodu ilə tədqiqat
aparılıb. Tədqiqat çərçivəsində  hər bir
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ölkədə olduğu kimi, Azərbaycanda da xarici
ticarətin statistikası həm mal pozisiyaları və
həm də ölkələr üzrə araşdırılıb. Eyni za-
manda Azərbaycanın tərəfdaşlıq etdiyi
ölkələrdə də mövcud statistika  aparıldığın-
dan, bu eyni göstərici (məsələn, idxal) üzrə
ikitərəfli statistik müqayisə metodundan isti-
fadə edilib. Beynəlxalq ticarətdəki bu cür
müqayisəyə güzgü statistikası deyilir. Güzgü
metodologiyası ilə xüsusilə idxal əməliyyat-
larının qiymətləndirilməsi postsosialist
məkanında daha geniş yayılmışdır.

Tədqiqat göstərib ki, ümumilikdə 16 ölkə
üzrə 2003-2009-ci illərin idxal statistikasında
kənarlaşma məbləği 10 milyard 645 milyon

900 dollar təşkil edib. Təhlilin dərinliyini
artırmaq üçün hər bir il üçün hesablanmış əm-
sallar üzrə ehtimal olunan (fərz edilən) gizli
dövriyyə də aşkara çıxarılıb. Bu zaman
seçilmiş 16 ölkənin hər il üzrə bütövlükdə
DSK tərəfindən rəsmi bəyan olunan idxalda
payı tapılıb. Məlum olub ki, bu göstəricilər
2003-cü ildə 67,7 %, 2004-cü ildə 69,2%,
2005-ci ildə 63,4%,  2006-cı ildə 73 %,
2007-ci ildə 79,9%, 2008-ci ildə 77,9%,
2009-cu ildə 80% təşkil edib. Bu məlumat-
ların bazasında bütün ölkələr üzrə müvafiq
hesablamalar apararkən məlum olur ki,
bütövlükdə gizli idxalın  həcmi 14 milyard
200 milyon dollardan çoxdur.

ИЛЛИК

HESABAT
2010



İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi ABŞ-ın  İqti-
sadi Təhsil üzrə Milli Şurasının  maliyyə
dəstəyi ilə Gəncə şəhərində orta məktəblərin
iqtisadiyyat müəllimləri üçün “İqtisadiyyatın
tədrisinin aktiv metodları” mövzusunda
təlim təşkil edib. Təlimdə Gəncə şəhərinin
bütün ümumtəhsil məktəblərini təmsil edən
35 nəfərə yaxın dinləyici iştirak edib. 

Təhsil Nazirliyinin, Gəncə Şəhər Təhsil
Şöbəsinin və Metodiki Mərkəzin təşkilati
dəstəyi ilə keçirilən təlimin əsas məqsədi isə
orta məktəblərdə iqtisadiyyat fənnini tədris
edən müəllimlərin pedaqoji ustalığını artır-
maq, onları iqtisadiyyatın məzmunu, bu
sahədəki yeni meyllər, tendensiyalar və an-
layışlarla bağlı məlumatlandırmaqdır. Təd-

birdə təlimçi statusunda ABŞ-ın İqtisadi Təh-
sil üzrə Milli Şurasının sertifikatına layiq
görülmüş, Xəzər Universiteti nəzdində İqti-
sadi və Biznes Təhsili və Araşdırmaları
Mərkəzinin direktoru professor Fuad Rə-
sulov və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi İdarə
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Layihənin adı:
“İqtisadiyyata giriş və iqtisadiyyatın öyrənilməsində interaktiv metodlar”

Maliyyə dəstəyi:
ABŞ-in İqtisadi Təhsil üzrə Milli Şurası

Təşkilati dəstək:
Xəzər Universiteti İqtisadi və Biznes Tədqiqatları Mərkəzi

Müddəti:
Noyabr 2008 - yanvar 2011



Heyətinin sədri Qubad İbadoğlu çıxış edi-
blər. Təlim zamanı iştirakçılar iqtisadiyyatın
tədrisinin aktiv metodları ilə yaxından tanış
olmuş, xüsusilə də modelləşdirmə və işgüzar
oyunların təşkili sahəsində praktiki
məşğələlər keçmişlər. Təlimin sonunda onu
müvəffəqiyyətlə başa vuran iştirakçılara  ser-
tifikatlar verilib.

Qeyd edək ki, İTM tərəfindən belə təlim-

lər artıq 6-cı ildir ki, təşkil edilir. Orta mək-
təblərdə iqtisadiyyat fənnini tədris edən
müəllimlərin bilik və bacarıqlarının artırıl-
ması məqsədi daşıyan layihə çərçivəsində
hər il ənənəvi olaraq məktəblərin qış tətili
müddətində təşkil edilən seminarlarda əsasən
orta məktəblərdə iqtisadiyyat fənnini tədris
edən  riyaziyyat, fizika, coğrafiya və tarix
müəllimləri iştirak edirlər.
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Layihənin əsas məqsədi ölkədə baş verən
inflyasiya proseslərinə xarici amillərin təsir
səviyyəsini öyrənmək və  bu proseslərə ölkə
daxilindəki  kartel razılaşdırılmalarının, sub-
yektiv təzyiq amillərinin, qeyri-qanuni mü-
daxilələrin  təsirlərini tədqiq etmək, gömrük,
inhisarçı idxal təzyiqlərinin  minimuma
endirilməsi, bazar qiymətlərinin liberal-
laşdırılması ilə bağlı tövsiyələr hazırlamaq-
dan ibarətdir. Layihənin məqsədinə həmçinin
Azərbaycanda idxal inflyasiyasını doğuran
obyektiv və subyektiv amilləri ayrı-ayrılıqda
təhlil etmək, idxal olunan istehlak mallarının
gömrükdə rəsmiləşmə qiymətləri ilə bazar
qiymətləri arasındakı fərqi aşkara çıxart-
maqla istehlak bazarına nəzarəti həyata
keçirən və antiinhisar normalarının pozulma-

masına yönələn siyasətin  qiymətlən diril -
məsini həyata keçirməkdir. 

Azərbaycan inflyasiya təzyiqlərindən zəif
müdafiə olunmuş ölkələrdəndir. İqtisadiyy-
ata yönəldilən investisiyaların strukturunun
qeyri-təkmilliyi, istehsalda, ticarətdə və
idxal-ixrac əməliyyatlarında inhisarçılığa
qarşı mübarizənin yetərli olmaması istehlak
qiymətlərinin əhalinin alıcılıq qabiliyyətinə
mənfi təsir edən artımına səbəb olur. Daxildə
istehsal olunan məhsulların rəqabət qa-
biliyyətinin aşağı olması səbəbindən onlara
tələbin azalması, özlüyündə məhsul is-
tehsalçılarının, əsasən də,  kənd təsərrüfatı
məhsulları istehsalçılarının fəaliyyət moti-
vasiyasını zəiflədir. Cari xərclərin və in-
vestisiya imkanlarının aşağı səviyyədə

Layihənin adı:
İnflyasiyanın determinantları və idxal inflyasiyasının kənarlaşma

hüdudlarının daraldılması imkanlarının tədqiqi

Maliyyə dəstəyi:
Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondu

Müddəti:
15 noyabr 2010 – 15 mart 2011-ci il
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olması, kredit resurslarına əlçatanlığın məh-
dudluğu, sonda istehsal olunan malların key-
fiyyətini və məhsuldarlığını azaldir. Nəticədə
bazarlarda yerli məhsullar yerini xarici məh-
sullara verir, mükəmməl rəqabətli bazarlara
giriş imkanları məhdudlaşır, süni  baryerlər
yaradılır. 

Layihənin ötən dövrü ərzində İTM eks -
pertləri Azərbaycana idxal olunan malların
gömrük rəsmiləşməsi qiymətləri ilə 2009-cu
ilə pərakəndə satış qiymətlərinin (İTM
tərəfindən ölkənin 22 regionunda aparılan

qiymətlərin statistik müşahidəsinin nəticələri
əsasında) müqayisəsini aparıblar. İdxal
qiymətlərinə dair məlumatlar Dövlət Statis-
tika Komitəsindən əldə edilib. Hər bir məh-
sul üzrə idxalda rəsmiləşən qiymət, gömrük
rüsumları ilə birlikdə yaranan qiymət və
pərakəndə satışdakı qiymətlər müqayisə ol-
unur. Əldə edilən ilkin nəticələrdən aydın olur
ki, bir sıra ərzaq məhsulları üzrə idxal, göm-
rükdən çıxış və pərakəndə satış qiymətləri
arasında 6-12 dəfəyədək fərq var. İTM bu is-
tiqamətdə araşdırmalarını davam etdirir.
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Arxada qoyduğumuz 2010-cu il İqtisadi
Tədqiqatlar Mərkəzinin ictimai əlaqələrinin
daha da genişlənməsi, həmçinin bu əlaqələrdə
ciddi keyfiyyət dəyişikliklərinin baş verməsi
ilə yadda qalıb. Mərkəzimiz Azərbaycan vətən-
daş cəmiyyəti institutlarının üçüncü sektorun
inkişafı, daha da güclənməsi istiqamətindəki
fəaliyyətinin təşkilatçılarından biri olmaqla, bu
prosesin aparıcı qüvvəsini təşkil etmişdir. Bu
isə həm yerli həmkarlarımız, həm dövlət struk-
turları, həm də KİV-lə əlaqələrimizin daha da
möhkəmlənməsinə səbəb olub. 

İl ərzində İTM tərəfindən müxtəlif
məsələlərlə bağlı 13 dəfə konfrans, 6 dəfə
dəyirmi masa,  12 dəfə ictimai müzakirə, 6
təlim, 5 seminar təşkil olunub. İctimai xarak-
terli tədbirlərin hər birində orta hesabla 30-dan
yuxarı xarici və yerli mütəxəssis, beynəlxalq
təşkilat və xarici ölkə səfirliklərinin, həmçinin
15-dək KİV nümayəndələrinin iştirakı təmin
olunub. Bundan əlavə, dövr ərzində Mərkəzin
İctimaiyyətlə əlaqələr departamenti tərəfindən
müxtəlif fəaliyyətlər üzrə 18 dəfə mətbuat üçün
açıqlama hazırlanaraq yayılıb, onlar çoxsaylı
qəzetlərdə, İnternet saytlarında, TV və radio

xəbər buraxılışlarında yerləşdirilib. Eyni za-
manda 2010-cu il ərzində İTM-in fəaliyyətinə
dair 4 rüblük məlumat bülleteni iki dildə (Azər-
baycan və ingilis) hazırlanaraq bütün tərəf-
daşlara yayılıb. 

2010-cu ildə İTM QHT-lərə Dövlət Dəstəyi
Şurasının maliyyələşdirdiyi “Vətəndaş
cəmiyyəti institutlarına effektiv ictimai
əlaqələrin qurulması, hesabatlılığın təmin ol-
unması sahəsində yardım” adlı layihəsinin
icrası zamanı 100-ə yaxın QHT ilə əməkdaşlıq
edib. Layihə çərçivəsində Gəncə və Bakıda
QHT-lərə effektiv ictimai əlaqələrin qurulması
yollarına dair təlimlər təşkil olunub. Bu təlim-

İctimai əlaqələr

Dəyirmi Masa: 6

Seminar: 5

Təlim: 6

İctimai müzakirə: 12

Konfrans: 13

Mətbuat üçün açıqlama: 18
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lərdə 50-dək QHT-nin nümayəndəsi iştirak
edib. İTM-in QHT-lərin dövlət orqanları,
biznes icması və donorlarla əlaqələrində
inkişafa nail olmaq sahəsində hazırladığı təklif
və tövsiyələrə 10-a yaxın biznes qurumundan
(bp, Rabitəbank, Azəriqazbank və sair), 5
nazirlikdən (Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyi, Mədəniyyət və Turizm, Vergilər
Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi, Gənclər və İdman Nazirliyi) müsbət
rəy verilib. 

2010-cu ilin noyabrından isə İTM Açıq
Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun maliyyə
dəstəyi ilə QHT-lərə effektiv xarici əlaqələrin
qurulması, Avropa və dünya QHT şəbəkələri
ilə əməkdaşlığın yaradılması sahəsində məs-
ləhət xidməti yaradıb. Yaxın günlərdə həmin
layihənin yekunlarına həsr olunmuş kon-
fransda beynəlxalq və regional şəbəkələrlə
əməkdaşlıq sahəsində mövcud olan problem-
lərlə bağlı geniş müzakirələrin aparılması
nəzərdə tutulur.
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2010-cu il İqtisadi Tədqiqatlar Mər -
kəzinin xarici əlaqələrinin daha da
genişlənməsi baxımından çox uğurlu il
olub. Belə ki, il ərzində İTM İdarə Heyə-
tinin sədri, onun müavini, xarici əlaqələr
üzrə məsul şəxsi, icraçı direktoru çoxsaylı
beynəlxalq tədbirlərə dəvət alaraq, həmin
tədbirlərin 14-də iştirak ediblər:

- Martın 26-27-də İTM İdarə Heyətinin
sədri Qubad İbadoğlu Fridrix Naumann Fon-
dunun dəvəti ilə Tbilisi şəhərində Gürcüs-
tanın Yeni İqtisadi Məktəb və Azad  Fikir
Universiteti tərəfindən təşkil olunmuş
“Əlvida SSRİ” adlı beynəlxalq konfransda
və “Cənubi Qafqazda mülkiyyət
hüquqlarının vəziyyəti” mövzusunda semi-
narda iştirak edib;

- Aprelin 10-13-də Q.İbadoğlu Özbəkistan
Respublikasının maliyyə naziri, baş nazirin
müavini Rustam Azimovun dəvəti əsasında
bu ölkə hökumətinin təşkil etdiyi “An-
tiböhran proqramlarının effektivliyi və
böhrandan sonrakı inkişafın prioritetləri”
mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik kon-

fransda iştirak edib.

- Aprelin 14-də İqtisadi Tədqiqatlar
Mərkəzi İdarə Heyətinin sədri Qubad
İbadoğlu Türkiyənin sosial-iqtisadi yöndə
fəaliyyət göstərən ən böyük vətəndaş
cəmiyyəti institutlarından biri olan İqtisadi
Araşdırmalar Vəqfində olub. Vəqfin başqanı
Prof.Dr. Ahmet Incekara və İdarə Heyəti
üzvləri ilə keçirilən görüşdə təşkilatlar və
ölkələr arasındakı münasibətlər, əməkdaşlıq
perspektivləri müzakirə edilib. 

Görüş zamanı həmçinin hər iki təşkilatın
bundan sonrakı əməkdaşlığını tənzimləyəcək
əməkdaşlıq memorandumunun imzalanması

Xarici əlaqələr
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qərara alınıb. Memorandumda İTM və İAF-
ın:

• öz səlahiyyətləri çərçivəsində bir-bir-
ilərinə informasiya dəstəyi və materiallar
verilməsi;

• birgə tədqiqatlar aparmaları;
• sosial-iqtisadi inkişaf sahəsində birgə

layihələr və təşəbbüslər həyata keçirmələri;
• birgə məqalələr və materiallar nəşr et-

mələri;
• sosial-iqtisadi inkişaf məsələlərinə

həsr olunmuş birgə dəyirmi masalar, semi-
narlar və digər tədbirlər həyata keçirmələri
nəzərdə tutulur.

- Mayın 23-26-da Q.İbadoğlu Londonda
keçirilən Avropanın tanınmış tədqiqat insti-
tutlarının toplantısında iştirak edib. Səfər za-
manı Q.İbadoğlu beyin mərkəzlərinin
fəaliyyəti ilə əlaqəli olan  ümumi müza-
kirələrlə iştirakla  yanaşı,  həm də fərdi
dəvətlərlə dünyada  məşhur olan Xarici
məsələlər üzrə Kral insitutunun (Chatam
House)  Rusiya və Avrasiya  proqramının
rəhbəri Cames Nikseylə,  “Qlobal Şahid”
(Global Witness) beynəlxalq təşkilatının di-
rektoru Şarmian Qouçla, “Ödədiyini açıqla”
( PWYP) Beynəlxlaq Koalisiyasının  kordi-

natoru Radika Sarinlə və Londonda yerləşən
digər təşkilatların (İPPR, FRC, DEMOC,
CER) nümayəndələri ilə görüş keçirərək
Azərbaycanda   neft gəlirlərinin idarə olun-
ması prosesində vətəndaş cəmiyyətinin işti-
rakı, şəffaflıq və hesabatlılıq məsələləri və
Azərbaycanın iqtisadi inkişaf modellərinə
dair müzakirələr aparıb.

- İyunun 2-də Q.İbadoğlu Bolqarıstanın
Nessebar şəhərində  Qara Dəniz ölkələrinin
aparıcı qeyri-hökumət təşkilatlarının toplan-
tısında iştirak edib. 

- İyunun 10-da Q.İbadoğlu Varşavada İc-
timai Siyasət İnstitutunun dəvəti ilə  “Şərqi
Avropada demokratiya üçün perspektivlər”
mövzusunda Forumda iştirak edib. Tədbirdə
Mərkəz rəhbəri Azərbaycan və Avropa Bir-
liyi münasibətlərinin indiki durumu barədə
məruzə ilə çıxış edib. 

- Dünya Bankı İnstitutunun  İqtisadi Təh-
sil və Araşdırmalar Konsorsiumunun  birgə
elan etdiyi “Avropada və Mərkəzi Asiyada
xidmətlərin ticarətinə baryerlərin  liberal-
laşdırılmasının iqtisadi təsirləri”
mövzusunda müsabiqənin qalibi olan
Q.İbadoğlu iyunun 28-29-da Lvov şəhərində
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təşkil olunan  müzakirələrə həm spiker və
həm də rəyçi statusunda  qatılıb.   Bu təd-
birdə o, “Azərbaycanın bank sektoruna
xarici kapitalın girişinin iqtisadi təsirləri”
mövzusunda  tədqiqat layihəsini təqdim
edib. 

Lvov müzakirələri bitdikdən sonra İTM
sədri Qara Dəniz QHT Forumunun Strateji
Məsləhət Qrupunun üzvü olaraq Qrupun
Buxarestdə keçirilən toplantısında iştirak
edib. 

- İyulun 7-də Q.İbadoğlu İstanbulda Kadır
Has Universitetində Türkiyənin Üçüncü Sek-
tor Fondu tərəfindən təşkil edilən  vətəndaş
cəmiyyətinin problemlərinin araşdırılmasına
həsr olunmuş 9-cu beynəlxalq konfransda
çıxış edib.  Dünyanın 50-dən çox ölkəsindən
nümayəndələrin təmsil olunduğu bu kon-
fransda Qara dəniz bölgəsində vətəndaş
cəmiyyətinin qarşılaşdığı çətinliklər və on-
ların dəf edilməsi istiqamətində əməkdaşlıq
məsələlərinə həsr olunmuş  ayrı-ayrı  region
ölkələri, o sıradan da Azərbaycanla bağlı  xü-
susi dinləmələr  təşkil olunub.

Dinləmələr zamanı Q.İbadoğlu “Azərbay-
canda vətəndaş iştirakçılığının, institutlarının
və cəmiyyətinin hazırkı durumu”

mövzusunda  təqdimat edib. 

- Sentyabrın 6-7-də Q.İbadoğlu Make-
doniyanın Ohrid şəhərində təşkil olunan
“Regionlararası müxtəliflin aradan qaldırıl-
ması” mövzusunda beynəlxalq konfransda
iştirak edib. Konfransı Makedoniyanın yerli
özünüidarəetmə nazirliyi və Almaniya
Texniki Əməkdaşlıq Təşkilatı(GTZ) təşkil
edib. Konfransın əsas müzakirə mövzusu
Avropada regional inkişaf  və yerli özünüi-
darəetmə məsələləri olub.

- 9-12 sentyabrda Q.İbadoğlu
Ümumdünya Cəmiyyəti  Fondunun  və Sürix
Universitetinin Sürix şəhərində  təşkil etdiyi
“Qlobal  maliyyə böhranının  qavranması və
təsirləri”  mövzusunda  beynəlxalq kon-
fransda iştirak edib. 

- Sentyabrın 12-18-də “Azadlıq naminə”
Fridrix Naumann  fondunun dəvəti ilə
Qubadİbadoğlu və Rasim Hüseynov Al-
maniyada səfərdə olub. Səfərin əsas məqsədi
Cənubi Qafqaz təmsilçilərini Almaniyada
mülkiyyət münasibətləri, özəlləşdirmə isla-
hatları və  bazar institutlarının formalaşması
mərhələləri barədə məlumatlandırmaq olub. 

Səfər çərçivəsində nəzərdə tutulan
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görüşlər Drezden şəhərində və daha sonra
federal səviyyədə Berlin şəhərində keçirilib.
Berlində Q.İbadoğlu Almaniyanın İqti-
sadiyyat və Texnologiya Nazirliyində,
Maliyyə Nazirliyində,  dəmiryolu,  poçt,
telekomunikasiya, qaz, elektrik üzrə federal
şəbəkə agentliyində,  vergi ödəyiciləri itti-
faqında, Fridrix Naumann Fondunun Liberal
İnstitutunda,  Almaniya iqtisadiyyatının Şərq
komitəsində səlahiyyətli şəxslərlə  görüşlər
keçirib.

- 30 sentyabr – 2 oktyabrda Q.İbadoğlu
Brüsseldə Şərq Tərəfdaşlıq Proqramı
çərçivəsində formalaşmış  “Ətraf mühit,
iqlim dəyişikliyi və enerji  təhlükəsizliyi”
adlı  İşçi Qrupunun  Azərbaycanı təmsil edən
üzvü statusunda  Avropa Birliyinin təşkil et-
diyi toplantıda  iştirak edib. 

- Oktyabrın 21-23-də İTM-in İcraçı direk-
toru Qalib Toğrul Rumıniyanın Konstanta

şəhərində keçirilən Qara Dəniz Regionu
ölkələrinin QHT Forumunda iştirak edib.
"Birgə gələcəyimizə sərmayə" şüarı altında
keçirilən tədbirdə Qara dəniz hövzəsi
ölkələrinin QHT təmsilçiləri bir araya
gələrək regionu təmsil edən ekspertlər, elm
adamları və ictimaiyyət nümayəndələrinin
iştirakı ilə demokratiya və vətəndaş cəmiyyə-
tinin regionun gələcək inkişafında rolu, tara-
zlı iqtisadi inkişaf, ətraf mühit və iqlim
dəyişiklikləri mövzularını müzakirə ediblər. 

- Noyabrın 10-13-də Q.İbadoğlu  Tai-
landın paytaxtı Banqkokda keçirilən 14-cü
Beynəlxalq Antikorrupsiya Konfransında
iştirak edib. Konfrans antikorrupsiya təşəb-
büsləri baxımından dünyanın ən böyük təd-
biri hesab edilir və dünyanın aparıcı
beynəlxalq qurumları tərəfindən dəstəklənir.
İki ildən bir keçirilən bu konfransda 135-dən
çox ölkədən 1200-ə qədər nümayəndə bir
araya gəlib.
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2010-cu il ərzində İqtisadi Tədqiqatlar
Mərkəzinin ekspertləri tərəfindən 10 is-
tiqamət üzrə tədqiqat aparılaraq, əldə edilmiş
nəticələr və tapıntılar əsasında bır sıra təklif
və tövsiyələr hazırlanıb:

1. Azərbaycan Respublikasında həyata keçir-
ilən pensiya islahatlarında keyfiyyət dəy-
işiklikyinə nail olunması yollarına dair
Tövsiyələr;

2. Gəncə-Qazax bölgəsində fəaliyyət göstərən
aqrar təsərrüfatların qlobal iqlim dəyişikliy-
inə adaptasiya prosesinin asanlaşdırılmasına
dair Tövsiyələr;

3. Azərbaycan Respublikasında həyata keçir-
ilən ünvanlı dövlət sosial yardımı mex-
anizminin təkmilləşdirilməsinə və sosial
reabilitasiyaya keçid prosesinin təkmil-
ləşdirilməsinə dair Tövsiyələr;

4. Qlobal iqtisadi  böhran Azərbaycan iqti-
sadiyyatına, biznes mühitinə və ev təsərrü-
fatlarının  vəziyyətinə təsirlərinin yaratdığı

risklərin idarəolunmasına dair Tövsiyələr;
5. Qlobal iqtisadi  böhranın Azərbaycanın

əmək bazarına təsirinin azaldılmasına dair
Tövsiyələr;

6. Dövlət büdcəsinin icrasının sosial rifaha
təsirinin gücləndirilməsi ilə bağlı
Tövsiyələr;

7. Xarici ticarət statistikaının təkmilləşdi-
irlməsinə dair Tövsiyələr;

8. Azərbaycan Respublikasında işçilərlə
işəgötürənlər arasında sosial dialoqun təşk-
ilinə  dair Tövsiyələr;

9. Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti institut-
larının ictimai əlaqələrinin gücləndirilməs-
inə dair Tövsiyələr;

10. Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti insti-
tutlarının beynəlxalq  əlaqələrinin gü-
cləndirilməsinə dair Tövsiyələr.

Bütün tövsiyələr müvafiq dövlət orqanlarına
təqdim edilib, onların mütəxəssislərinin rəyləri
alınıb.

Tövsiyələrimiz
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Maliyyə hesabatı

Qeyri-birja
əməliyyatlarından gəlirlər

Ümumi gəlirlər


