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Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın Əmtəə bazarının səmərəliliyi və rəqabət işçi qrupunun
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Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı

7.02 Bazar
dominantlığının
səviyyəsi

1.

Bu göstərici Dünya İqtisadi
Forumunun “Ölkənizdə
19-cu yer korporativ fəaliyyəti necə
(141 ölkə), xarakterizə edirsiniz?” sorğusu
62 bal
əsasında müəyyən olunur.
Cavab 1-7 bal üzrə
qiymətləndirilir [1 = bir neçə
biznes qrupu üstünlük təşkil
edir; 7 = bir çox firma arasında
yayılmışdır].

Bu göstərici Dünya İqtisadi
Forumunun aşağıdakı sorğusu
36-cı yer üzrə 3 komponentin orta
7.03 Xidmət
(141 ölkə), göstəricisi əsasında
sahələri üzrə
hesablanır: “Ölkənizdə
72 bal
rəqabət
aşağıdakı xidmətlərin təminatı
nə dərəcədə rəqabətlidir: (a)
peşəkar xidmətlər (hüquqi

Aşağıdakı istiqamətlərdə aidiyyəti qurum
tərəfindən müvafiq işlərin görülməsi və bu
sahədə işçi qrupu tərəfindən həmin quruma
zəruri dəstəyin göstərilməsi:
1. Təbii inhisarçı müəssisələrin fəaliyyətinin
səmərəliliyinin artırılması üçün təhlillərin
İqtisadiyyat
aparılması və korporativ idarəetmənin
Nazirliyi yanında
təkmilləşdirilməsi;
Antiinhisar və
Mütəmadi
2. Haqsız rəqabətin əlamətləri barədə
İstehlak Bazarına
istehlakçıların və sahibkarlıq subyektlərinin
Nəzarət Dövlət
məlumatlandırılması və onların haqsız
Xidməti
rəqabətin qarşısının alınmasında iştiraka
təşviq edilməsi;
3. Rəqabəti
məhdudlaşdıran
halların
müəyyən edilməsi və aradan qaldırılması
üzrə bazar araşdırmalarının (o cümlədən
inhisarçı təsərrüfat subyektlərinin mövcud
olduğu
bazarlar
da
daxil
olmaqla)

Zaur
Nuruyev
Rəşad
Əsgərov

xidmətlər, mühasibat uçotu,
mühəndislik və s.); (b)
pərakəndə xidmət; (c) şəbəkə
sektoru (telekommunikasiya,
kommunal xidmətlər, poçt,
nəqliyyat və s.)? Cavab 1-dən
(rəqabətli deyil) 7-ə (yüksək
rəqabətlidir) qədər dəyişir.

2.

Dünya İqtisadi Forumunun
“Sizin ölkənizdə alıcılar
18-ci yer satınalma
12.09
(141
ölkə), qərarları qəbul edərkən nəyə
Alıcıların
(59.1
bal) əsaslanırlar?” sorğusuna
istehlakçılıq
alıcının cavabı [1=yalnız ən
meyarları
aşağı qiymətə əsaslanır, 7=
yaxşı keyfiyyət göstəricisinə
əsaslanır]

aparılması, nəticəsindən asılı olaraq müvafiq
tədbirlərin görülməsi və aidiyyəti üzrə
təkliflərin verilməsi.

Aşağıdakı istiqamətlərdə aidiyyəti qurum
tərəfindən müvafiq işlərin görülməsi və bu
sahədə işçi qrupu tərəfindən həmin quruma
zəruri dəstəyin göstərilməsi:
İqtisadiyyat
1. Ölkədə istehlakçıların hüquqlarının
Samir
Nazirliyi yanında
qorunması
ilə
bağlı
mütəmadi
İsmayılov
Antiinhisar və
maarifləndirmə işlərinin aparılması;
2. Alıcıların maarifləndirilməsi üzrə aidiyyəti Mütəmadi İstehlak Bazarına
Sona
Nəzarət Dövlət
qurumlar tərəfindən silsilə tədbirlərin həyata
Dəmirçiyeva
Xidməti
keçirilməsi;
3..İstehlak mallarının sertifikatlaşdırılmasına,
dəqiq markalanmasına, hər bir malın
üzərində ətraflı və rəsmi dövlət dilində
məlumatların yerləşdirilməsinə nəzarətin
gücləndirilməsi.

Qlobal İnnovasiyalar İndeksi

3.

4.3.2. Yerli
rəqabətin
intensivliyi

Dünya İqtisadi Forumunun
“Ölkənizdə daxili bazarda
102-ci yer
rəqabət nə dərəcədə
(129 ölkə),
intensivdir?” sorğusu
61.3 bal
əsasında hesablanır. [1=heç
intensiv deyil, 7= yüksək
intensivlik var]

Yerli bazarlara müvafiq mal (iş və
xidmət) növü üzrə yeni iştirakçılarının daxil
olması prosedurlarının təkmilləşdirilməsi
istiqamətində aidiyyəti qurumlar tərəfindən
müvafiq işlərin görülməsi və bu sahədə işçi
qrupu tərəfindən onlara zəruri dəstəyin
göstərilməsi.

İqtisadiyyat
Nazirliyi yanında
Antiinhisar və
İstehlak Bazarına
Bəşir
Nəzarət Dövlət
Hüseynalıyev
Xidməti,
İyul
Ədliyyə Nazirliyi,
2020-ci il
Elçin
Mərkəzi Bank,
Ağakişiyev
Sahibkarlıq
fəaliyyəti
növlərinə
lisenziya verən
digər orqanlar
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Doing Business Hesabatı
Aşağıdakı istiqamətlərdə aidiyyəti qurumlar
tərəfindən müvafiq işlərin görülməsi və bu
sahədə işçi qrupu tərəfindən onlara zəruri
dəstəyin göstərilməsi:
1...Dövlət
satınalmalarını
tənzimləyən
qanunvericiliyin
təkmilləşdirilməsi
istiqamətində təkliflərin hazırlanaraq aidiyyəti
üzrə təqdim edilməsi;
2....Dövlət
qurumlarının
informasiya
ehtiyatlarının dövlət satınalmalarının vahid
internet portalına inteqrasiya edilməsi
hədlərinin müəyyən edilməsi və inteqrasiya
istiqamətində işlərin davam etdirilməsi;

4.

Dövlət
satınalmaları

-

-

Dekabr
2020-ci il

İyul
2020-ci il

İqtisadiyyat
Nazirliyi yanında
Antiinhisar və
İstehlak
Bazarına
3. Qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq
Nəzarət Dövlət
aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları,
Xidməti,
publik hüquqi şəxslər və səhmlərinin nəzarət
Vətəndaşlara
zərfi dövlətə məxsus olan qurumlar
Xidmət və Sosial
tərəfindən
dövlət
satınalmaları
üzrə Mütəmadi İnnovasiyalar
keçirilməli olan illik tender planlarının Dövlət
üzrə Dövlət
satınalmalarının vahid internet portalında
Agentliyi
yerləşdirilməsi ilə bağlı zəruri tədbirlərin
davam etdirilməsi və bu sahədə nəzarətin
gücləndirilməsi;

Bahadır
Qasımov
Mirdamət
Kərimov

4. Dövlət satınalmaları üzrə qanunvericiliyə
edilmiş dəyişikliklərə, o cümlədən vahid
internet portalına dair təsərrüfat subyektləri,
aparıcı konsaltinq
şirkətləri,
sahibkar
birlikləri, beynəlxalq və yerli qeyri-hökumət Mütəmadi
təşkilatları, aparıcı kütləvi informasiya
vasitələri və digər media qurumları üzrə
maarifləndirmə
tədbirlərinin
davam
etdirilməsi və dəyişikliklərə dair məlumatların
KİV-də, sosial şəbəkələrdə yayımlanması.
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Yerli və beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlığın gücləndirilməsi

5.

6.

Bütün
aidiyyəti
indikatorlar

Bütün
aidiyyəti
indikatorlar

-

-

-

Beynəlxalq reytinqlər üzrə sorğularda iştirak
edən şirkətlərlə (rezident və qeyri-rezident) Mart-aprel Bütün aidiyyəti
müvafiq sahədə mütəmadi əməkdaşlığın 2020-ci il
qurumlar
təmin olunması

İşçi qrupun
bütün üzvləri

-

Hesabatı hazırlayan ekspert və ya
qiymətləndirmə qrupu ilə əməkdaşlığın
qurulması və ölkədəki mövcud göstərici və
Bütün aidiyyəti
ya qanunvericilik tələbi barədə dəqiq Mart-aprel
qurumlar
məlumatların Biznes mühiti və beynəlxalq 2020-ci il
reytinqlər üzrə Komissiyanın Katibliyi ilə
razılaşdırmaqla onlara çatdırılması.

İşçi qrupun
bütün üzvləri
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