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Doing Business reytinqləri ilə bağlı qiymətləndirmə zamanı tənzimləmənin

müəssisələrə təsir göstərən 11 sahəsi üzrə qiymətləndirmə aparılır

New



Yer Ölkə Qiymət

1 Yeni Zelandiya 86.59

2 Sinqapur 85.24 

3 Danimarka 84.64 

4 Honkonq, Çin 84.22 

5 Cənubi Koreya 84.14 

6 Gürcüstan 83.28 

7 Norveç 82.95 

8 Amerika Birləşmiş Ştatları 82.75 

9 Böyük Britaniya 82.65 

10 Makedoniya 81.55 

11 Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri 81.28 

12 İsveç 81.27

13 Taivan, Çin 80.90 

14 Litva 80.83 

15 Malayziya 80.60 

16 Estoniya 80.50 

17 Finlandiya 80.35 

18 Avstraliya 80.13 

19 Latviya 79.59 

20 Mavriki 79.58 

21 İslandiya 79.35 

22 Kanada 79.26 

23 İrlandiya 78.91 

24 Almaniya 78.90

25 Azərbaycan 78.64 

Yer Ölkə Qiymət

26 Avstriya 78.57 

27 Tailand 78.45 

28 Qazaxıstan 77.89 

29 Ruanda 77.88 

30 İspaniya 77.68 

31 Rusiya Federasiyası 77.37 

32 Fransa 77.29 

33 Polşa 76.95 

34 Portugaliya 76.55 

35 Çexiya Respublikası 76.10 

36 Hollandiya 76.04 

37 Belarus 75.77 

38 İsveçrə 75.69 

39 Yaponiya 75.65 

40 Sloveniya 75.61 

41 Ermənistan 75.37 

42 Slovakiya Respublikası 75.17 

43 Türkiyə 74.33 

44 Kosovo 74.15 

45 Belçika 73.95 

46 Çin 73.64 

47 Moldova 73.54 

48 Serbiya 73.49 

49 İsrail 73.23 

50 Çernoqoriya 72.73 

Mənbə: Doing Business 2019.

Avropa və Mərkəzi Asiya (AMA) ölkələri biznes fəaliyyəti ilə məşğul

olmanın asanlığı baxımından dünyanın ən yüksək göstəriciləri olan ilk 50 

ölkəsi sırasında layiqli yerlərdə qərarlaşıb

Yüksək nailiyyətli ölkə



Səhra Altı

Afrika

Yüksək gəlirli
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Səhra Altı Afrika 2019-cu ilin Doing Business dövründə və

ümumiyyətlə ən böyük sayda islahat tətbiq etmiş regiondur

Avropa və

Mərkəzi Asiya

Mənbə: Doing Business məlumat

bazası.
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2004-cü ilin Doing Business hesabatından 2019-cu ilin Doing Business hesabatına olan

dövrdə qeydiyyata alınmış cəmi islahatların sayı və payının regionlar üzrə bölgüsü
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• Doing Business 2004-cü ildən etibarən biznes mühitinin asanlaşdırılmasına yönəldilərək tənzimləmə sahəsində

3,519 islahatın aparıldığını qeydə almışdır.

• Səhra Altı Afrika ölkələrinin 83%-ində 2017-2018-ci illərdə islahatlar aparılmışdır (2004-2005-ci illərdə həmin

ölkələrin cəmi 38%-də islahatlar keçirilmişdir).

• İnkişaf edən ölkələrin payına 2017-2018-ci illərdə keçirilmiş bütün tənzimləyici islahatların 82%-i düşür

Mənbə: Doing Business məlumat

bazası.

Yüksək gəlirli İƏİT 

ölkələri
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Regionda islahat aparmış ölkələrin payı, %

Regionda islahatların sayı

Ölkədə islahatların orta sayı

Avropa və Mərkəzi Asiya (AMA) və Səhra Altı Afrika (SAA) bir daha

2017-2018-ci illərdə ən çox islahat aparmış regionlardır



2019-cu ilin Doing Business hesabatında Avropa və Mərkəzi Asiya

üzrə xüsusi diqqətəlayiq məqamlar

54

islahat

Azərbayca
n

Türkiyə

AMA regionunda aparılmış islahatların sayı

və ən yüksək irəliləyiş göstəriclərinə

nail olmuş ölkələr

• Gürcüstan 6-cı, Makedoniya isə 10-cu yerdə

qərarlaşıb.

• Azərbaycan və Türkiyə 2017-2018-ci illərdə Doing

Business hesabatı çərçivəsində qiymətləndirilən

sahələrin üçü və ya daha çoxu üzrə ən yüksək

irəliləyişə nail olmuş 10 ölkə sırasındadırlar.

• Region üzrə ən yaxşı göstəricilər Əmlakın qeydiyyatı

və Minoritar investorların müdafiəsi indikatorları

üzrə əldə edilib.

• 2017-2018-ci illərdə aparılmış islahatlar Xarici ticarət

və Vergilərin ödənilməsi sahələrinin

təkmilləşdirilməsinə yönəldilmiş, həmin sahələrdə

müvafiq olaraq sayca 9 və 8 islahat aparılmışdır.

• Region Elektrik enerjisinin alınması göstəricisi üzrə

irəliləmək üçün ən güclü imkanlara malikdir.



6

Avropa və Mərkəzi Asiya ölkələrində 2017-2018-ci illərdə Sərhədlərarası
ticarət və Vergilərin ödənilməsi göstəriciləri üzrə fəal islahatlar həyata
keçirilmişdir
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Trading across borders

Paying taxes

Dealing with construction permits

Enforcing contracts

Starting a business

Protecting minority investors

Getting electricity

Getting credit

Resolving insolvency

Registering property

Labor market regulations

Azərbaycan, 

Xorvatiya

Azərbaycan, Qazaxıstan, Kosovo, Qırğızıstan, Rusiya Federasiyası, Tacikistan, Türkiyə, 

Ukrayna, Özbəkistan

Ermənistan, Azərbaycan, Kipr, Gürcüstan, Kosovo, Rusiya Federasiyası, Türkiyə, 

Özbəkistan

Albaniya, Ermənistan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkiyə

Ukrayna

Azərbaycan, Belarus, Kosovo, Makedoniya, Rusiya
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Azərbaycan, San Marino, 

Türkiyə
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Türkiyə

Azərbaycan, 

Bolqarıstan

Ermənistan, Azərbaycan, Kipr, Qırğızıstan, Ukrayna, Özbəkistan



Avropa və Mərkəzi Asiyda biznes mühitinin tənzimlənməsinin

təkmilləşdirilməsi baxımından müvafiq dövr ərzində ən böyük nailiyyətlər

əldə edilmişdir
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Mənbə: Doing Business məlumat bazası.

Qeyd: Bu qiymətləndirmə üzrə şkala, 100 tənziləmə baxımından ən yüksək qiymət olmaqla, 0-dan 100-dəkdir. İllər ərzində metodologiyada,

ölkələrdə, habelə tətbiq edilən indikatorlarda müəyyən dəyişikliklərin baş verdiyini nəzərə alaraq, təkmilləşmə dərəcəsi müqayisəli məlumatlarla

ardıcıl illər cütlüklərindən istifadə edilməklə illər arasında müqayisə olunur.

Bizneslə məşğul olmanın

asanlaşdırılması üzrə orta qiymət
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Mənbə: Doing Business məlumat bazası.

Qeyd: Bu ölçü üzrə şkala, 100 tənziləmə baxımından ən yüksək qiymət olmaqla, 0-dan 100-dəkdir. İllər ərzində metodologiyada, ölkələrdə,

habelə tətbiq edilən indikatorlarda müəyyən dəyişikliklərin baş verdiyini nəzərə alaraq, təkmilləşmə dərəcəsi müqayisəli məlumatlarla ardıcıl il

cütlüklərindən istifadə edilməklə illər arasında müqayisə olunur.

Bəzi AMA ölkələrində islahatlar digərləri ilə müqayisədə daha fəal

surətdə həyata keçirilmişdir
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Doing Business Azərbaycanda – bizneslə məşğul olmanın asanlıq
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Mənbə: Doing Business 2019



Starting a business (9)

Dealing with construction permits (61)

Getting electricity (74)

Registering property (17)

Getting credit (22)

Protecting minority investors (2)

Paying taxes (28)

Trading across borders (84)

Enforcing contracts (40)

Resolving insolvency (45)

Doing Business Azərbaycanda– reytinq

Doing Business göstəriciləri üzrə reytinqlər – Azərbaycan
(Şkala: 190 – mərkəz, 1 – kənar)

Mənbə: Doing Business 2019



Biznes mühitinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə 2017-2018-ci illərdə Azərbaycanda hansı

tədbirlər görülmüşdür? (I)

Azərbaycanda 2017-2018-ci illərdə Doing Business hesabatı çərçivəsində

qiymətləndirilən bir neçə sahə üzrə islahatlar aparılmışdır (1/2)

Elektrik
enerjisinin
alınması

Elektrik enerjisinin
təchizatının
etibarlılığı

gücləndirilmiş, 
prosedurun özünün

isə sürətliliyi
artırılmış, xərc

tutumu isə
azaldılmışdır

Qiymət
(adambaşına
gəlirə nisbətdə, 
faizlə):

• 2016/17: 171.8

• 2017/18: 140.4

Əmlakın
qeydiyyatı

Torpaqların idarə
edilməsi

sisteminin
şəffaflığı

artırılmışdır

Torpaqların idarə
edilməsinin
keyfiyyəti indeksi
(0-30):

• 2016/17: 17

• 2017/18: 17.5

Kreditlərə çıxış
imkanları

Daşınar əmlakın
yüklülüyü və

müflisləşmə üzrə
yeni qanunların
qəbul edilməsi. 
Daşınar əmlakın

yüklülüyü reyestri
və yeni kredit

bürosu yaradılmışdır

Qanuni hüquqların
güclüyü indeksi
(0-12):

• 2016/17: 2

• 2017/18: 8

Tikintiyə
icazələrin
alınması

Tikintiyə
icazələrin
verilməsi

prosesinin
səmərəliliyi

gücləndirilmişdir

Tikintiyə icazənin
alınması müddəti
(günlərlə) :

• 2016/17: 196

• 2017/18: 116

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ease of doing business
score (0-100)

DB2019 reytinqi: 25 2017 2018

+7.1



Biznes mühitinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə 2017-2018-ci illərdə Azərbaycanda hansı

tədbirlər görülmüşdür? (II)

Azərbaycanda 2017-2018-ci illərdə Doing Business hesabatı çərçivəsində

qiymətləndirilən bir neçə sahə üzrə islahatlar aparılmışdır(2/2)

Elektron qaimə və
sosial sığorta haqları
daxil olmaqla vahid
vergi bəyannaməsi

sistemi tətbiq
edilmişdir. Onlayn

imkanlar
genişləndirilmişdir

Vergilərin
ödənilməsi üçün
tələb olunan
müddət (il ərzində
saatlarla):

• 2016/17: 195

• 2017/18: 159

Vergilərin
ödənilməsi

Elektron gömrük
prosedurlarının

səmərəliliyi
gücləndirilmiş və

“yaşıl dəhliz” 
buraxılış sistemi
tətbiq edilmişdir

İdxal üçün tələb
olunan müddət: 
Sərhəddə
nəzarət-yoxlama
prosedurları
(saatlarla):

• 2016/17: 30

• 2017/18: 14

Sərhədlərarası
ticarət

Səhmdarların
hüquqları və
müəssisənin
qərarvermə

prosesində rolu
gücləndirilmişd

ir

Minoritar
investorların

müdafiəsi

Səhmdarların
hüquqlarının
dərəcəsi indeksi
(0-10):

• 2016/17: 8

• 2017/18: 9

Ləğv edilə bilən
əməliyyatlara
münasibətdə

vəsaitlərin
qaytarılmasına
dair müddəalar

tətbiq
edilmişdir

Müflisləşmə
çərçivəsinin
güclülük indeksi
(0-16):

• 2016/17: 13

• 2017/18: 13.5

Müflisləşmə
prosedurları

Ştatların izafi
olması ilə

əlaqədar işdən
azadolmalara və
işdən azadolma
ilə əlaqədar çıxış

paketi üzrə
bildiriş

müddətini
tənzimləyən

qaydalara əlavə
və düzəlişlərin

edilməsi

Əmək
bazarının

tənzimlənməsi
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Ease of doing business
score (0-100)
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Azərbaycan 2017-2018-ci illərdə qlobal miqyasda ən yaxşı irəliləyiş

göstəricilərinə nail olmuş 10 ölkə sırasındadır



Əksər ölkələrdə müəssisə açıb fəaliyyətə başlamaq üçün bir

həftədən bir ayadək vaxt tələb olunur

Mənbə: Doing Business 2019.

Yeni Zelandiyada  ən sürətli biznesə start verən 

ölkədir: ½ gün

Azərbaycanda biznesə start vermək 3,5 gün 

çəkir



İslahatlardan, nəticə etibarilə, yerli sahibkarlar bəhrələnir –

aşağıdakı misallar da ona dəlalət edir

Mənbə: Doing Business məlumat bazası.

Qırğızıstan

2006: 374 gün

2019: 142 gün

Tacikistan

2006: 79 gün

2019: 11 gün

Tikintiyə icazələrin alınması

Biznesin açılması

Azərbaycan

2006: 59 gün

2019: 5.5 gün

Əmlakın qeydiyyatı

Türkiyə

2006: 254 saat

2019: 170 saat

Vergilərin ödənilməsi



Beynəlxalq standartlara uyğunlaşmaq üçün Azərbaycanda, xüsusilə

müəyyən indikatorlar üzrə, hələ görülməli çoxlu işlər var

Mənbə: Doing Business 2019
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TƏŞƏKKÜR EDİRİK!



Potensial təşəbbüslər (1/4)

1. Biznesin açılması

• İstifadəçilər üçün vahid bir platforma (mövcud olan Bir Pəncərə mümkün variant ola bilər) üzərindən Əmək və Əhalinin

Sosial Müdafiəsi Nazirliyində qeydiyyatdan keçmək imkanının yaradılması.

2. Tikintiyə icazələrin verilməsi

• Məsuliyyət rejiminin tətbiq edilməsi. Məsul tərəfin təkcə müqaviləyə əsasən deyil, həmçinin qanunvericiliklə də müddətlərin

gözlənilməməsi üçün məsuliyyətə cəlb edilməsi vacibdir.

o Sifarişçilər üçün, binanın layihəsində və (və ya) tikinti mərhələsində istismarına icazə vermiş dövlət orqanının xəbəri

olmadığı qüsurların mövcud olduğu halda, müvafiq müdafiə təmin edilməlidir.

• Gizli qüsurlara görə məsuliyyət sığortasının alınması məsələlərini tənzimləyən qanunvericilik normalarının qəbul edilməsi.

o Konstuksiyada ciddi qüsur yarandıqda, məsuliyyət daşıyan tərəflərin hər hansı gizli qüsurlarının aradan qaldırılması

ilə bağlı xərcləri ödəmək üçün zəruri vəsaitlərə malik olmalıdır. Sığortanın olması zərərlərin ödəniləcəyi deməkdir.

Müəssisələr sığorta ilə müdafiə olduqlarını bildkdə, inşaat sektorunun genişlənməsində stimul yarana bilər

• Texniki şərtlərin alınması üçün müraciətlərlə işin bir pəncərə və ya bir qurumda mərkəzləşdirilməsi.

o Müraciətin alınması ilə bağlı vəzifə müştəridən götürlməlidir ki, o, artıq çoxsaylı qurumlarla müraciət etməməli olsun

(məs., Yanğından Mühafizə İdarəsi, Ekologiya Nazirliyi, Bakı Şəhəri Sanitar-Epidemioloji Stansiya və s.)

• Yoxlamaların risk əsaslı rejimə keçirilməsi

o Anbarlar kimi aşağı risk kateqoriyalarına aid olan tikililərdə Azərbaycanda aparılan bəzi yoxlamalarn aparılmasına

ehtiyac olmur (məs., Ekologiya Nazirliyi və ya Əmək Müfəttişliyinin yoxlamaları)

DB indikatoru üzrə qiymətdən çıxış edərək Azərbaycan üçün prioritet sahə



Potensial təşəbbüslər (2/4)

3. Elektrik enerjisinin alınması

• Enerji təchizatında kəsilmələrin maliyyə tədbirləri hesabına məhdudlaşdırılması

o Beynəlxalq praktikada, kəsilmələrin tezliyi / müddəti ilə bağlı məcburi limit müəyyən edilir, həmin hədd pozulduqda isə

kommunal xidmətlər təchizatçısı müştərilərə kompensasiya ödəyir. Belə ki, elektrik enerjisi sektorunda məsuliyyətlilik

yaradılaraq, kommunal xidmətlər təchizatçılarını müştəri xidmələrini təkmilləşdirməyə vadar edir.

• Çöl baxışlarının ləğv edilməsi məqsədi ilə GİS sisteminin qəbul edilməsi.

• Bayır işlərinin başlanılması haqqında bildirişlərin ləğv edilməsi. Bu prosedurun məntiqi aydın deyil. Bundan əlavə, əksər

ölkələrdə belə bir prosedur ümumiyyətlə tətbiq edilmir.

4. Əmlakın qeydiyyatı

• Torpaq sahələrinin xəritələrdə əks edilməsi məqsədi ilə tam rəqəmsal sistemə keçid (hazırda xəritələr skanlaşdırılmış

formadadır).

• Aşağıdakı məqsədlərlə müştərilər üçün xüsusi və ayrıca mexanizmin tətbiq edilməsi:

o Bakı Şəhər Ərazi İdarəsində (BŞƏİ) baş vermiş problem barədə şikayətlərin təqdim edimləsi

o Daşınar Əmlak Kadastrında baş vermiş problem barədə şikayətlərin təqdim edimləsi

o BŞƏİ tərəfindən təsdiqlənmiş səhv məlumatlara əsasən aparılmış əməliyyat nəticəsində çəkilmiş xərclərin

kompensasiyasının tələb edilməsi

5. Kredit vəsaitlərinə çıxış imkanları

• Təminat hüquqlarının gələcək və ya sonradan əldə edilmiş aktivlərə, habelə ilkin aktivlərin məhsullarına, onlardan əldə edilmiş

qazanca, eləcə də onları əvəz edən aktivlərə avtomatik qaydada tətbiq edilməsi.

• Girovun dəqiq təsviri tələb olunmadan, müəssisələrə daşınar əmlakın bir kateqoriyası üzrə sahiblik verilmədən təminat hüququ

verməyə icazənin verilməsi
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6. Minoritar investorların müdafiəsi

• Konkret sənədlərin adları çəkilmədən, iddiaçıya cavabdehdən sənədlər kateqoriyalarını tələb etmək

hüququnun verilməsi

• Bölüşdürüləcək mənfəət üzrə qanunvericiliklə maksimal həddin müəyyən edilməsi.

• Müəssisələrin idarəetmə orqanlarının üzvləri arasında mübahisələrin həll edilməsi mexanizminin tətbiq

edilməsi

7. Vergilərin ödənilməsi

• Vergi auditləri sisteminin baxılması və ƏDV-nin əvəzləşdirilməsinə dair iddiaların təqdim edildiyi hallarda

audit yoxlamalarının azaldılması məqsədilə risk əsaslı yoxlama mexanizminin tətbiq edilməsi

8. Xarici ticarət

• Risk əsaslı yoxlama sisteminin yenidən baxılması.

o Risk profillərinin müəyyənləşdirilməsi sistemləri yüklərlə bağlı potensial riskləri təhlükə altına qoymadan fiziki

yoxlamaları azaldır. Avadanlıqlara yatırımlar, həmçinin yüklərin emal edilməsini sürətləndirir.

• Özəl sektorun iştirakının genişləndirilməsi.

o Ticarət xidmətlərinin təchizatçıları arasında rəqabətliliyin gücləndirilməsi tariflərin azaldılması ilə yanaşı

xidmət keyfiyyətinin yüksəlməsinə gətirib çıxara bilər.

• Sərhəddə nəzarət-yoxlama və sənədlərin rəsmiləşdirilməsi sahələrində əməletmə ilə bağlı problemlərin

müəyyənləşdirilməsi məqsədilə malların gömrük ərazisinə buraxılması üzrə araşdırmanın aparılması

DB indikatoru üzrə qiymətdən çıxış edərək Azərbaycan üçün prioritet sahə
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9. Müqavilələrin məhkəmə qaydasında icrasının təmin edilməsi

• Bütün müxtəlif məhkəmə tədbirləri üzrə müddətlərin müəyyənləşdirilməsi.

• Verilə bilən təxirlərin maksimal sayının tənzimlənməsi.

• Müvafiq məhkəmələrdə hakimlər tərəfindən istifadə üçün məhkəmə işləri üzrə elektron informasiya vasitələrinin tətbiq

edilməsi.

• Müvafiq məhkəmə vasitəsilə xüsusi platforma üzərindən elektron formada şikayətlərin təqdim edilməsinə şəraitin yaradılması.

• Alternativ qaydada mübahisələrin həlli üçün çərçivənin yaradılması.

10. Müflisləşmə prosedurları

• Prosedurlar üzrə maksimal müddətlərin müəyyənləşdirilməsi.

o Uzun sürən prosedurlar kreditorların borcu qaytarmaq şanslarını azaltmaqla bütün tərəflər üçün qeyri-müəyyənlilik

yarada bilər

• Səmərəli yenidəntəşkil prosedurlarının müəyyənləşdirilməsi.

o Yenidəntəşkil müflisləşmə prosedurları arasında ən tez-tez istifadə edilən mexanizm olduğu ölkələrdə borcların

qaytarılması dərəcəsi ən yüksək səviyyədədir

• Kreditorların yenidəntəşkil planı üzrə səsvermə məqsədləri üçün kateqoriyalara bölünməsi və eyni kateqoriyaya aid olan

kreditorlara bərabər və eyni hüquqların verilməsi.

• Borclunun mühüm əmlakının satılmasına kreditorlar tərəfindən razılığın verilməsinin qanunvericilikdə müəyyən edilməsi.

DB indikatoru üzrə qiymətdən çıxış edərək Azərbaycan üçün prioritet sahə


