Təsdiq edirəm:
Biznes mühiti və beynəlxalq
reytinqlər üzrə Komissiyanın sədri,
Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin
birinci müavini Yaqub Eyyubov

11.03.2020-ci il
Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın Korrupsiya və şəffaflıq işçi qrupunun
2020-ci il üçün Fəaliyyət Planı

Sıra
İndikatorlar
№-si

Mövcud
vəziyyət
(2019-cu il
üzrə)

Görüləcək tədbirlər

Metodologiya

İcra
müddəti

İcra orqanları

Məsul
şəxs

Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı

1.

1.09 Mətbuat
azadlığı

133-cü yer
40.9 bal

Mətbuat azadlığı 0-100 bal
arası şkala üzrə
qiymətləndirilir (0- yaxşı, 100pis göstərici hesab olunur).
İndikatora mətbuat azadlığı,
xəbərləri istehsal edən
infrastrukturun keyfiyyəti,
jurnalistlərə qarşı zorakılıq
halları barədə informasiya
daxildir. İndikator üzrə
göstərici aşağıdakı
məlumatlar üzrə formalaşır:
jurnalistlərə qarşı zorakılıq
üzrə məlumatlar, plüralizm,
mətbuat azadlığı, senzura,
ekspert sorğuları.

Aşağıdakı
istiqamətlərdə
aidiyyəti
qurumlar tərəfindən müvafiq işlərin
görülməsi və bu sahədə işçi qrupu
tərəfindən onlara zəruri dəstəyin
göstərilməsi:
1..Jurnalistlərin
qanuni
peşə
fəaliyyətinə
mane
olmağa
görə
məsuliyyət nəzərdə tutulan Cinayət
Məcəlləsinin
163-cü
maddəsinin
dispozisiyasının
genişləndirilməsinin
nəzərdən keçirilməsi;
2..Dövlət
qurumlarının
məlumat
bazalarına fiziki və hüquqi şəxslərin
giriş imkanların genişləndirilməsi ilə
bağlı təkliflərin hazırlanması.

Azərbaycan
Respublikasının Baş
prokuroru yanında
Korrupsiyaya qarşı
I rüb
Mübarizə Baş
2020-ci il
İdarəsi, Ədliyyə
Nazirliyi, İqtisadiyyat
Nazirliyi, Maliyyə
Nazirliyi, Hesablama
Palatası, Maliyyə
Monitorinqi Xidməti

Elçin
Nəsibov

Kənan
Məlikov

2.

1.13
Korrupsiya
hadisəsi

127-ci yer
25 bal

Dövlət sektorunda korrupsiya
0-100 ballıq şkala üzrə
qiymətləndirilir. (0 - yüksək
korrupsiyalı, 100 - çox şəffaf).
İndikator biznes adamlarının
və ekspertlərin ölkədəki
korrupsiyanı qavraması
göstəricisinə görə formalaşır.

Aşağıdakı
istiqamətlərdə
aidiyyəti
qurumlar tərəfindən müvafiq işlərin
görülməsi və bu sahədə işçi qrupu
tərəfindən onlara zəruri dəstəyin
göstərilməsi:
1..Korrupsiyaya
qarşı
mübarizə
sahəsində aidiyyəti dövlət qurumları və
vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə birgə
maarfləndirmə tədbirlərinin həyata
keçirilməsi;
2..Dövlət
qulluğunda
şəffaflığın
artırılması ilə bağlı milli qanunvericiliyin
təkmilləşdirilməsinə
dair
təkliflərin
hazırlanması.

Azərbaycan
Respublikasının Baş
prokuroru yanında
II rüb
Korrupsiyaya qarşı
2020-ci il
Mübarizə Baş
İdarəsi, Ədliyyə
Nazirliyi, Dövlət
İmtahan Mərkəzi

Kamran
Əliyev
Elçin
Nəsibov

İqtisadi Azadlıq İndeksi
Aşağıdakı
istiqamətlərdə
aidiyyəti
qurumlar tərəfindən müvafiq işlərin
görülməsi və bu sahədə işçi qrupu
tərəfindən onlara zəruri dəstəyin
göstərilməsi:

3.

Bu indikator üzrə göstərici
İndeks üzrə aşağıdakı 6 müxtəlif altümumi
indikator üzrə orta bala görə
göstərici: müəyyən olunur:
Korrupsiyadan
180 ölkə - siyasətçilərə ictimai etimad;
azadlıq
arasında - qeyri-qanuni ödəmələr;
60-cı yer - dövlət siyasətinin şəffaflığı;
Korrupsiya
(konkret
- korrupsiyanın yoxluğu;
qavrama
indikatorlar - korrupsiya qavraması;
indikatoru
üzrə yer
- dövlət qulluğu sektorunun
göstərilməyi şəffaflığı.
b)

1..Daşınmaz əmlakın və avtonəqliyyat
vasitələrinin alqı-satqısı ilə bağlı
prosedurların
sadələşdirilməsi
və
elektronlaşdırılması
üzrə
təkliflərin
hazırlanması;
2..Aidiyyəti dövlət qurumları tərəfindən
cinayət təqibi zamanı həbsə alınmış və
müsadirə edilmiş əmlakın statistik
uçotunun aparılması ilə bağlı müvafiq
vahid
məlumat
bazalarının
yaradılmasının nəzərdən keçirilməsi;
3..Dövlət
mülkiyyətində
olan
müəssisələrdə Korporativ İdarəetmə
Standartlarının
tətbiqi
prosesinin
asanlaşdırılması
üçün
müvafiq
təlimlərin keçirilməsi;
4..Uçot və hesabatlılıq sisteminin
sadələşdirilməsi və vahid standartlar
üzrə tətbiqi.

Azərbaycan
Respublikasının Baş
prokuroru yanında
Korrupsiyaya qarşı
III rüb
Mübarizə Baş
2020-ci il İdarəsi, İqtisadiyyat
Nazirliyi, Ədliyyə
Nazirliyi, Maliyyə
Nazirliyi, Hesablama
Palatası, Maliyyə
Monitorinqi Xidməti

Kamran
Əliyev
Elçin
Nəsibov
Elçin
Nəcəfov
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Yerli və beynəxlaq qurumlarla əməkdaşlığın gücləndirilməsi

4.

5.

Bütün aidiyyəti
indikatorlar

Bütün aidiyyəti
indikatorlar

-

-

-

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

Bütün aidiyyəti
qurumlar

İşçi qrupun
bütün
üzvləri

-

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

Bütün aidiyyəti
qurumlar

İşçi qrupun
bütün
üzvləri
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