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Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın Effektiv idarəetmə və makroiqtisadi göstəricilər işçi qrupunun
2020-ci il üçün Fəaliyyət Planı

Sıra
№-si

İndikatorlar

Mövcud
vəziyyət
(2019-cu
il üzrə)

Görüləcək tədbirlər

Metodologiya

Son icra
müddəti

İcra
orqanları

Oktyabrnoyabr
2020-ci il

Banuçiçək
Maliyyə
Məmmədli
Nazirliyi,
Dövlət Neft
Müşviq
Fondu
Bayramov

Məsul
şəxslər

Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı
Aşağıdakı istiqamətlərdə aidiyyəti qurumlar
tərəfindən müvafiq işlərin görülməsi və bu
sahədə işçi qrupu tərəfindən onlara zəruri
dəstəyin göstərilməsi:

1.

1.06 Büdcə
şəffaflığı

71-ci yer,
34 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) ballıq şkala üzrə həyata keçirilir.

1..Açıq Büdcə İndeksi metodologiyasına
uyğun olaraq büdcə şəffaflığının təmin
edilməsi
üçün
zəruri
olan
büdcə
məlumatlarının ictimaiyyətə açıqlanması;
2..Dövlət Neft Fondunun 2019-cu ildə
fəaliyyəti barədə, o cümlədən büdcəsinin
icrası ilə bağlı hesabatın azərbaycan və
ingilis dillərində Fondun internet səhifəsində
yerləşdirilməsi;
3..Dövlət Neft Fondunun gəlir və xərcləri
barədə rüblük məlumatların Fondun internet
səhifəsində yayımlanması.

2.

1.10 Dövlət
tənzimlənməsi
yükü

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

Dövlət
tənzimlənməsi
yükünün
optimallaşdırılması istiqamətində tədbirlərin
davam etdirilməsi ilə bağlı aidiyyəti qurumlar
tərəfindən müvafiq işlərin görülməsi və bu Mütəmadi
sahədə işçi qrupu tərəfindən onlara zəruri
dəstəyin göstərilməsi.

İqtisadiyyat
Nazirliyi,
Mərkəzi
Bank

Bayram
Rzayev

3.

İstehlakçı Qiymətləri İndeksində illik faiz
dəyişməsi. Yüksək inflyasiyanın və
deflyasiyanın mənfi təsirlərini nəzərə
almaq üçün inflyasiya U-şəkilli funksiya
4.01 İnflyasiya,
123-cü yer, vasitəsilə normallaşdırılır. İnflyasiya faizi
illik %
7.6%
0.5 və 4 aralığında olan ölkələr mümkün
dəyişməsi
ən yüksək 100 qiymətini alır. Bu
intervaldan kənarda qiymətlər optimal
dəyərlə faktiki artırılmış dəyər arasında
xətti olaraq azalır.

İnflyasiyanın aşağı, birrəqəmli səviyyədə
qorunub saxlanması istiqamətində aidiyyəti
qurum tərəfindən müvafiq işlərin görülməsi və Mütəmadi
bu sahədə işçi qrupu tərəfindən həmin
quruma zəruri dəstəyin göstərilməsi

Mərkəzi
Bank

Ziya Əliyev

Maliyyə
Nazirliyi,
Mərkəzi
Bank

Banuçiçək
Məmmədli

4.

4.02 Borc
dinamikası
(0-100)

3-cü yer,
5.3 bal

Bu göstərici borc dəyişikliyinin minimum
və
maksimum
normallaşdırılmasına
əsaslanır. Borc dəyişmələrini 0-dan 100dək olan şkalada ifadə etmək üçün hər
bir ölkə üçün müəyyən bir kateqoriya
təyin edilir, kateqoriya isə limitləri
müəyyən edir. Kateqoriya 3 meyara
64-cü yer, bölünür:
ümumi kredit reytinqi, dövlət borcunun
50 bal
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.

Aşağıdakı istiqamətlərdə aidiyyəti qurumlar
tərəfindən müvafiq işlərin görülməsi və bu
sahədə işçi qrupu tərəfindən onlara zəruri
dəstəyin göstərilməsi:
1..Azərbaycan
Respublikasında
dövlət
borcunun idarə edilməsinə dair orta və uzun
müddət üçün Strategiyaya uyğun olaraq
dövlət borcunun dayanıqlılığının təmin
edilməsi üzrə tədbirlərin davam etdirilməsi;
2..Hesabatı hazırlayan ekspert və ya
qiymətləndirmə qrupu ilə əməkdaşlığın
qurulması və ölkədəki mövcud göstərici
barədə dəqiq məlumatların Biznes mühiti və
beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın
Katibliyi
ilə
razılaşdırmaqla
onlara
çatdırılması.

Oktyabrnoyabr
2020-ci il
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İqtisadi Azadlıq İndeksi

5.

3.3 Monetar
azadlıq

Monetar azadlıq komponenti iki alt
faktora əsaslanır:
1. Son üç ilin orta inflyasiya dərəcəsi;
166-cı yer, 2. Qiymətlərin tənzimlənmə səviyyəsi.
63 bal
Son 3 ilin orta inflyasiya göstəricisindən
qiymətlərə nəzarət səviyyəsindən asılı
olaraq 20 bala qədər çıxılır və ümumi
monetar azadlıq indeksi tapılır.

Dövlətin sosial-iqtisadi siyasətinə uyğun
olaraq, tarifləri (qiymətləri) dövlət tərəfindən
tənzimlənən
bir
sıra
sahələrin
liberallaşdırılması və
qiymətləri (tarifləri)
dövlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin,
xidmətlərin) siyahısının optimallaşdırılması
üzrə təkliflərin hazırlanaraq aidiyyəti üzrə
təqdim edilməsi istiqamətində icraçı qurumlar
tərəfindən müvafiq işlərin görülməsi və bu
sahədə işçi qrupu tərəfindən onlara zəruri
dəstəyin göstərilməsi.

Tarif
(qiymət)
Şurası,
Mərkəzi
Bank

Kənan
Məmişov

-

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

Bütün
aidiyyəti
qurumlar

İşçi qrupun
bütün
üzvləri

-

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

Bütün
aidiyyəti
qurumlar

İşçi qrupun
bütün
üzvləri

İyun-iyul
2020-ci il

Yerli və beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlığın gücləndirilməsi

6.

7.

Bütün
aidiyyəti
indikatorlar

Bütün
aidiyyəti
indikatorlar

-

-

Mart-aprel
2020-ci il
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