Təsdiq edirəm:
Biznes mühiti və beynəlxalq
reytinqlər üzrə Komissiyanın sədri,
Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin
birinci müavini Yaqub Eyyubov
26.01.2019-cu il
Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın Effektiv idarəetmə və makroiqtisadi göstəricilər İşçi qrupunun 2019-cu il üçün
Fəaliyyət Planı
Sıra
İndikatorlar
№-si

Mövcud
vəziyyət
(2018-ci il
üzrə)

Metodologiya

Görüləcək tədbirlər

İcra
müddəti

İcra
orqanları

Məsul
şəxslər

Mart-aprel
2019-cu il

Maliyyə
Nazirliyi

Banuçiçək
Məmmədli

Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı

1.

1.06 Büdcə
şəffaflığı

116-cı yer,
34.6 bal

Bu indikator dövlət büdcəsinin gəlir
və xərcləri ilə bağlı ictimaiyyətə
hansı
səviyyədə
məlumat
verilməsini əks etdirən Açıq Büdcə
Məlumatları İndeksidir və 20 əsas
meyarın
dəyərləndirilməsi
nəticəsində
müəyyən
edilir.
Qiymətləndirmə 0 (aşağı) - 100
(yüksək) bal
amplitudası üzrə
tətbiq olunur.

Aşağıdakı
istiqamətlərdə
aidiyyəti
qurum
tərəfindən müvafiq işlərin görülməsi və bu sahədə
işçi qrupu tərəfindən həmin quruma zəruri
dəstəyin göstərilməsi:
1. Büdcə bələdçisinin vaxtında, Azərbaycan və
ingilis dillərində Maliyyə Nazirliyinin rəsmi internet
saytında dərc olunmasının təmin olunması;
2. Büdcənin icra vəziyyəti və əsas makroiqtisadi
proqnoz göstəriciləri ilə
bağlı daha ətraflı
məlumatların Azərbaycan və ingilis dillərində
yayımlanması;
3. Dövlət büdcəsi zərfində xərclərin inzibati
orqanlar və proqramlar üzrə daha detallı
açıqlanmasının və büdcə xərclərinin başlıca
siyasət prioritetləri ilə əlaqələndirilməsi barədə
məlumatların dərc edilməsinin təmin edilməsi;
4. Büdcə layihəsi ilə bağlı dövlət orqanlarının
təmsilçiləri ilə ictimaiyyətin nümayəndələri
arasında müzakirə mexanizmlərinin yeni innovativ
əsaslarla təkmilləşdirilməsi;
5. Beynəlxalq reytinqlər üzrə sorğularda iştirak
edən şirkətlərlə (rezident və qeyri-rezident)
müvafiq sahədə mütəmadi əməkdaşlığın təmin
olunması.

2.

3.

12-ci yer,
4.6 bal

Dünya İqtisadi Forumu tərəfindən
həyata keçirilən Rəhbərlərin Rəyi
Sorğusunda “Ölkənizdə inzibati
tələblərə (məs: icazələr, qaydalar,
hesabatlar) riayət etmək bizneslər
üçün nə dərəcədə ağırdır?” sualına
cavab [1= çox ağırdır; 7= heç ağır
deyil].

Aşağıdakı
istiqamətlərdə
aidiyyəti
qurum
tərəfindən müvafiq işlərin görülməsi və bu sahədə
işçi qrupu tərəfindən həmin quruma zəruri
dəstəyin göstərilməsi:
1. Sahibkarlar tərəfindən dövlət orqanlarına
təqdim
edilən
hesabatların
sayının
və
məzmununun optimallaşdırılması;
2. Hesabatların
verilmə
prosedurunun Fevral-mart
sadələşdirilməsi, prosedurları avtomatlaşdırmaq 2019-cu il
məqsədilə hesabatl tələb edən qurumların
məlumat
bazalarına
özəl
qurumların
əlçatanlığının təmin edilməsi (APİ-ların verilməsi);
3. Beynəlxalq reytinqlər üzrə sorğularda iştirak
edən şirkətlərlə (rezident və qeyri-rezident)
müvafiq sahədə mütəmadi əməkdaşlığın təmin
olunması.

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Bayram
Rzayev

1.13 Dövlətin
gələcəklə bağlı 20-ci yer,
strategiyası
4.7 bal
(oriyentasiyası)

Aşağıdakı 4 suala Rəhbərlərin Rəyi
Sorğusunda verilmiş cavablar üzrə
qiymətlərin ədədi ortası:
1) “Ölkənizdə hüquqi qanunvericilik
texnoloji dəyişikliklərə (məs, eticarət, paylaşım iqtisadiyyatı, fintex
və s.) adaptasiya olmaqda
nə
dərəcədə sürətlidir?” [ 1=sürətli
deyil; 7= çox sürətlidir];
2) “Ölkənizdə hökumət sahibkarlıq
fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün
sabit siyasət mühitini nə dərəcədə
təmin edir?”;
3) Ölkənizdə hökumət dəyişikliklərə
nə dərəcədə açıqdır (məsələn,
texnoloji dəyişikliklər sosial və
demoqrafik
tendensiyalar,
təhlükəsizlik
və
iqtisadi
problemlər)”
4)
“Ölkənizdə
hökumət
nə
dərəcədə uzunmüddətli vizyona
(strategiyaya) sahibdir?” Son üç
sual
üçün
cavabların
qiymətləndirilməsi 1 (ən az) və 7
(ən çox) aralığında dəyişir.

Aşağıdakı
istiqamətlərdə
aidiyyəti
qurum
tərəfindən müvafiq işlərin görülməsi və bu sahədə
işçi qrupu tərəfindən həmin quruma zəruri
dəstəyin göstərilməsi:
1. İKT-nin tətbiqi ilə bağlı irəli sürülən
qanunvericilik təşəbbüslərinin müzakirəsi və
qəbulu prosesində institusional mexanizmlərin
gücləndirilməsi;
2. İqtisadi siyasətlə bağlı sənədlərin ekspertizası
proseslərinin
təkmilləşdirilməsi
istiqamətində
işlərin görülməsi;
3. Beynəlxalq reytinqlər üzrə sorğularda iştirak
edən şirkətlərlə (rezident və qeyri-rezident)
müvafiq sahədə mütəmadi əməkdaşlığın təmin
olunması.

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Bayram
Rzayev

1.10 Dövlət
tənzimlənməsi
yükü

Aprel-may
2019-cu il

2

4.

5.

4.01 İnflyasiya,
128-ci yer,
illik %
12.8%
dəyişməsi

4.02 Borc
dinamikası
(0-100)

111-ci yer,
44 bal

İllik faiz dəcəsi İstehlakçı Qiymətləri
Aşağıdakı istiqamətlərdə aidiyyəti qurumlar
İndeksinə (orta illik) uyğun dəyişir.
tərəfindən müvafiq işlərin görülməsi və bu sahədə
Yüksək
inflyasiyanın
və
Aprel-may
işçi qrupu tərəfindən onlara zəruri dəstəyin
deflyasiyanın
mənfi
təsirlərini
2019-cu il
göstərilməsi:
nəzərə almaq üçün inflyasiya U1. İnflyasiya
hədəflənməsi
rejiminə
keçid
şəkilli
funksiya
vasitəsilə
imkanlarının nəzərdən keçirilməsi;
normallaşdırılır. İnflyasiya faizi 0.5
2. Hesabatı
hazırlayan
ekspert
və
ya
və 4 aralığında olan ölkələr
qiymətləndirmə qrupu ilə əməkdaşlığın qurulması
mümkün ən yüksək 100 qiymətini
və ölkədəki mövcud göstərici barədə dəqiq
alır. Bu intervaldan kənarda
Fevral-mart
məlumatların Biznes mühiti və beynəlxalq
qiymətlər optimal dəyərlə faktiki
2019-cu il
reytinqlər üzrə Komissiyanın Katibliyi ilə
artırılmış dəyər arasında xətti
razılaşdırmaqla onlara çatdırılması.
olaraq azalır.

Mərkəzi
Bank,
Ziya Əliyev
Dövlət
Nuru
Statistika Süleymanov
Komitəsi

Bu göstərici kateqoriyası
borc
dəyişikliyinin
minimum
və
maksimum
normallaşdırılmasına
əsaslanır. Borc dəyişmələrini 0-dan
100-dək olan şkalada ifadə etmək
üçün hər bir ölkə üçün müəyyən bir
kateqoriyaya təyin edilir, kateqoriya
isə
limitləri
müəyyən
edir.
Kateqoriya 3 meyara bölünür:
ümumi kredit reytinqi, 2017-ci ildə
dövlət borcunun ÜDM-ə nisbəti və
ölkənin təsnifat dərəcəsi
(1 –
inkişaf etmiş ölkə olduqda, 0- zəif
inkişaf etmiş ölkə olduqda).
Ölkənin ümumi kredit reytinqi hər
ölkə üzrə Fitch, Standard and
Poor’s
(S&P)
və
Moody’s
təşkilatlarının verdiyi reytinqlərin
ədədi ortası kimi hesablanır.

Maliyyə
Nazirliyi

Hesabatı
hazırlayan
ekspert
və
ya
qiymətləndirmə qrupu ilə əməkdaşlığın qurulması
və ölkədəki mövcud göstərici barədə dəqiq Fevral-mart
məlumatların Biznes mühiti və beynəlxalq 2019-cu il
reytinqlər üzrə Komissiyanın Katibliyi ilə
razılaşdırmaqla onlara çatdırılması.

Banuçiçək
Məmmədli
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6.

10.02. İdxalın
ÜDM-də payı
(%)

ÜTT-nin internet səhifəsində Azərbaycanın ölkə
profilində
gömrük
statistikası
əsasında
formalaşdırılmış malların idxalına dair və tədiyə
balansından kommersiya xidmətlərinin idxalına
dair məlumatlar (dövlət xidmətlərinin idxalı istisna
olmaqla)
əks
etdirilir.
Hesablama
metodologiyasına əsasən isə göstərici mal və Fevral-mart
xidmətlər idxalının ümumi (dövlət xidmətləri də 2019-cu il
daxil olmaqla) həcminin dəyər ifadəsinin ÜDM-ə
nisbətinə görə müəyyən edilməlidir.
Bu
uyğunsuzluğun hesablamaları aparan
təşkilatın nəzərinə çatdırılması və bu göstəricinin
Dünya Bankının “World Development Indicators”
adlı məlumat bazasından əldə edilməsi.

76-cı yer,
40.8%

Dövlət
Nuru
Statistika
Süleymanov
Komitəsi

İqtisadi Azadlıq İndeksi

7.

3.3 Monetar
azadlıq

165-ci yer,
65.6 bal

Monetar azadlıq komponenti iki altfaktora əsaslanır:
1. Son üç ilin orta inflyasiya
dərəcəsi;
2. Qiymətlərin
tənzimlənmə
səviyyəsi.
Son
3
ilin
orta
inflyasiya
göstəricisindən qiymətlərə nəzarət
səviyyəsindən asılı olaraq 20 bala
qədər çıxılır və ümumi monetar
azadlıq indeksi tapılır.

Aşağıdakı
istiqamətlərdə
aidiyyəti
qurum
tərəfindən müvafiq işlərin görülməsi və bu sahədə
işçi qrupu tərəfindən həmin quruma zəruri
dəstəyin göstərilməsi:
1. Dövlətin sosial-iqtisadi siyasətinə uyğun
May-iyun
olaraq, tarifləri (qiymətləri) dövlət tərəfindən
2019-cu il
tənzimlənən bir sıra sahələrin liberallaşdırılmasını
təmin etmək üçün təkliflərin hazırlanaraq aidiyyəti
üzrə təqdim edilməsi;
2. Qiymətləri
(tarifləri)
dövlət
tərəfindən
tənzimlənən
malların
(işlərin,
xidmətlərin)
siyahısının optimallaşdırılması və aidiyyəti
qurumlar tərəfindən təkliflərin verilməsi;
3. Hesabatı
hazırlayan
ekspert
və
ya
Fevral-mart
qiymətləndirmə qrupu ilə əməkdaşlığın qurulması
2019-cu il
və ölkədəki mövcud göstərici və ya qanunvericilik
tələbi barədə dəqiq məlumatların Biznes mühiti və
beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın Katibliyi
ilə razılaşdırmaqla onlara çatdırılması.

Tarif
(qiymət)
Şurası

Sadiq
Əliyev

4

