Dünya Bankı Qrupunun Ticarət Məlumat Düzəlişlərinə dair Bəyanatı
və daxili auditin nəticələri
Vaşinqton, 16 dekabr 2020-ci il - Bu gün Dünya Bankı Qrupu, “Doing Business”
hesabatındakı məlumat düzəlişləri və hesabatın hazırlanması prosesində məlumatların
səhihliyinin daxili auditinin nəticələri barədə aşağıdakı bəyanatı yayımladı:
“Son 17 ildə "Doing Business" hesabatı, ticarət tənzimləmə mühitini qiymətləndirmək istəyən bir
çox ölkələr üçün dəyərli bir vasitə olmuşdur. “Doing Business“ göstəriciləri və metodologiyası
ölkələrin ümumi iş mühitini yaxşılaşdırmaq üçün islahat tempini formalaşdırmağa kömək etmək
üçün hazırlanmışdır.
27 Avqust tarixli açıqlamamızda, qeyd edildiyi kimi, 2017-ci il və 2019-cu ilin oktyabrında
yayımlanan “Doing Business 2018” və “Doing Business 2020” hesabatlarındakı məlumat
dəyişikliyi ilə bağlı pozuntular müəyyənləşdirilmişdi. Rəhbərlik dərhal son beş “Doing Business”
hesabatı üçün təşkilati məlumatların nəzərdən keçirilməsindən sonra meydana gələn məlumat
dəyişikliklərinin sistematik bir şəkildə nəzərdən keçirilməsinə və qiymətləndirilməsinə çağırdı.
Rəhbərlik həmçinin Dünya Bankı Qrupu Daxili Auditindən (GIA) "Doing Business" hesabatının
istehsal prosesində məlumatların bütövlüyünə dair təhlükəsizlik təhlili aparmasını və rəhbərliyin
2016-cı ildən 2020-ci ilədək “Doing Business“ hesabatlarındakı məlumat pozuntularını
nəzərdən keçirməsini xahiş etdi.
Rəhbərlik tərəfindən ətraflı araşdırma və İcraçı Direktorlar Şurası ilə müzakirədən sonra bu gün
aşağıdakıları dərc edirik:
•
•
•

Məlumat pozuntularının tam nəzərdən keçirilməsi və ən çox təsirə məruz qalan dörd
ölkənin məlumatlarına təsir edən müvafiq düzəlişlər.
Dünya Bankı Qrupunun Daxili Auditi (GIA) tərəfindən rəhbərliyin məlumat pozuntularını
nəzərdən keçirməsinin müstəqil yoxlanışı.
Dünya Bankı Qrupunun Daxili Audit İcmalından (GIA) əldə edilən nəticələr “Doing
Business” hesabatı məlumatlarının istehsalı prosesi, habelə hesabatda müəyyən edilmiş
əsas zəifliklərin aradan qaldırılması üçün görülən və alınacaq idarəetmə tədbirləri.

Xüsusi məlumat pozuntuları ilə əlaqəli olmasa da, Bank bu analitik məhsulu gücləndirmək və
dünyadakı maraqlı tərəflərə faydalılığını artırmaq məqsədi ilə "Doing Business” hesabatı
metodologiyasına xarici baxış keçirir və nəticələrin 2021-ci ilin ortalarında bəlli olacağı gözlənilir.
Texniki tapşırıqların layihəsi ilə buradan tanış ola bilərsiniz.
Yuxarıda qeyd olunan məlumat düzəlişləri daxil olmaqla önümüzdəki aylarda "Doing Business
2021” hesabatının nəşrinə dair işləri yekunlaşdıracağıq. Bu müxtəlif araşdırmaların nəticələrinə
bu və gələcəkdəki “Doing Business“ hesabatlarında toxunacağıq.”

