13. BİZNES
Xülasə
Özəl sektor Azərbaycan iqtisadiyyatının 85 %-ni təşkil edir. Biznesin qeydiyyatı hüquqi və praktiki nöqteyi
nəzərdə asandır. Son zamanlar, Vergilər Nazirliyi və "ASAN xidmət" mərkəzlərində kommersiya
subyektlərinin sürətli qeydiyyatı üçün vahid pəncərə qeydiyyat sistemi yaradılmışdır. Həmçinin, VÖEN
almaq və hüquqi şəxsi elektron şəkildə yaratmaq mümkündür. Bundan başqa, biznes lisenziya və
icazələri ilə bağlı məlumat portalı yaradılmışdır. Ədliyyə Nazirliyi biznes subyektlərinin əsassız
yoxlamalarını azaltmaq üçün sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamalarının vahid məlumat reyestrini
yaratmışdır. Eləcə də yoxlamalar və sahibkarların maraqlarının qorunması ilə bağlı yeni qanunun qəbul
edilməsi bu sahədə olan problemlərin həlli baxımından ümidləri artırır.
Digər tərəfdən isə, kiçik və orta sahibkarlıq əlverişsiz bazar mühitindən əziyyət çəkir. (lisenziyaların baha
olması, inhisarçılıq, maliyyə resurslarına çıxışın məhdud olması, qeyri-adekvat işçi qüvvəsi, xarici ticarət
və gömrük tənzimlənməsi, vergi dərəcələri və korrupsiya). Bəzi sahələrdə lisenziya və icazələrin alınması
çətindir. Bundan başqa, lisenziyaların vahid mərkəzdən verilməsi, eləcə də elektron şəkildə təmin
edilməsinə hələ başlanılmamışdır. Gömrük sahəsində vahid pəncərə prinsipi tətbiq edilsə də, "Doing
Business" 2014-cil hesabatına görə bu sahədə Azərbaycanın dünyada mövqeyi zəifdir. Əmlakın
qeydiyyatı son illər asanlaşmışdır, lakin əmlakla bağlı problemlər hələ də qalmaqdadır. Miqrasiya
qanunvericiliyi və Torpaq məcəlləsi xarici vətəndaşlar üçün bir sıra məhdudiyyətlər yaradır. Kiçik biznes
öz hüquqları barəsində məlumatsızdır və bu da korrupsiyya şərait yaradır.
Korporativ idarəetmə mədəniyyəti aşağı olsa da, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yerli biznes üçün korporativ
idarəetmə standartları və biznes etikasının nümunəvi formasını hazırlamışdır. Lakin korporativ idarəetmə
ilə bağlı tələblər qanun ilə təsbit olunmur. Şirkətlər əsasən öz veb-saytlarında maliyyə auditlərinin
hesbatlarını yerləşdirmirlər. Bundan başqa, 2012-ci il iyun ayında Parlamentin qanuna etdiyi düzəliş
kommersiya məlumatlarına çıxışı məhdudlaşdırıb. Azərbaycan biznes sektoru ölkədə ciddi şəkildə nə
antikorrupsiya fəaliyyətinə cəlb olunub, nə də vətəndaş cəmiyyətini bu istiqamətdə dəstəkləyir.
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Struktur və təşkilatlanma
2013-cü il üçün Azərbaycanın ÜDM-i 73 milyard ABŞ dolları təşkil edir1. İxracatının 92 %-i isə neft və neft
məhsullarından ibarətdir2. Ölkənin əsas iqtisadi strategiyası neftdən asılığı azaltmaq və qeyri neft
sektorunu inkişaf etdirməkdir. 2013-cü ildən bəri qeyri-neft sektrou 10 % artmış və hal-hazırda qeyrineft sektoru Azərbaycan ÜDM-nin 57 %-i təşkil etməkdədir3.
2013-cü il üçün özəl sektorun Azərbaycanın ÜDM-ində payı 85 % olmuşdur4. Lakin neft-qaz sektoru özəl
sektorda əsas pay sahibi olaraq qalır. Neft-qaz sektrorunda hasilatın pay bölgüsü müqaviləsi əsasında
ARDNŞ, BP, TOTAL, GDF SUEZ, STATOİL, LUKOİL və s. iri tarnasmilli korporasiyalar çalışır5.
Ümumilikdə isə, Azərbaycanda 540 mindən çox kommersiya subyekti fəaliyyət göstərir. Onlardan 84,
1%-i fərdi sahibkarlar, 15,9 %-i isə hüquqi şəxslərdir. Hüquqi şəxslərin 80 %-i kiçik, 20 %-i isə orta və
böyük həcmdədir6.
Azərbaycan biznes sektorunda yerli və xarici şirkətləri təmsil edən Azərbaycan Sənaye və Ticarət Palatası,
Amerika Ticarət Palatası, Azərbaycan-İtaliya Ticarət Palatası, Azərbaycan Almaniya Ticarət Palatası da
fəaliyyət göstərir.
Bundan başqa, İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Sahibkarlığa Milli yardım
Fondu, Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti, Azərbaycan İxrac və İnvestisyaların Təşviqi Fondu (AZPROMO),
eləcə də Azərbaycan Respublikası Milli Sahibkar Təşkilatları (İşəgötürənlər) Milli Konfederasiyası da
Azərbaycanın biznes mühitində təmsil olunur.

Qiymətləndirmə
Resurslar (qanunda): 75
Qanunvericilik biznes skubyektlərinin yaradılması və fəaliyyəti üçün necə əlverişli mühit təklif edir?
Biznes sektoru sahəsində qanunvercilik orta səviyyədə inkişaf etmişdir. İki sənəd-Mülki Məcəllənin Hüquqi
Şəxslərlə bağlı 4-cü fəsli 7 , Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı haqqında qanunu 8 Azərbaycanda sahibkarlıq
fəaliyyəti (yaradılma, fəaliyyət, iflas və bağlanma) üçün əsas hüquqi çərçivəni müəyyən edir. Bundan başqa,
1992-ci ildə qəbul edilmiş Sahibkarlıq haqqında Qanun 9 sahibkarlıq subyektinin hüquq və vəzifələrini, eləcə də
sahibkarlığa dövlət himayəsinin metod və formalarını müəyyən edir. Bəzi qanunlar 10,11,12 isə Azərbaycanda
1

Ixracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondu, http: // www.azpromo.az /
İqtisadiyyat və Sosial İnkişaf Mərkəzinin veb-səhifəsi, http://cesd.az/
3
İqtisadiyyat və Sosial İnkişaf Mərkəzinin veb-səhifəsi, http://cesd.az/
4
İqtisadiyyat və Sənayə Nazirliyinin veb-səhifəsi, http://economy.gov.az/
5
SOCAR-ın veb səhifəsi, www.socar.az
6
İqtisadiyyat və Sənayə Nazirliyinin veb-səhifəsi, http://economy.gov.az/
7
Hüquqi Şəxslər barəsində AR-nın Mülki Məcəlləsi, , 28 Dekabr 1999-cu il, www.e-qanun.az
8
Hüquqi Şəxslər barəsində AR-nın Mülki Məcəlləsi, 28 Dekabr 1999-cu il, www.e-qanun.az
9
Sahibkarlıq haqqında qanun, 15 Dekabr 1992-ci il, www.e-qanun.az
10
Xarici İnvestisiyanın qorunması haqqında qanun, 15 Yanvar 1992-ci il, www.-e-qanun.az
11
İnvestisiya haqqında qanun, 13 Yanvar, 1995-ci il, www.-e-qanun.az
2

xarici investisiya mühitini tənzimləyir. Bununla bərabər, ölkədə Rəqabət Məcəlləsi, Korporativ İdarəetmə
haqqında, İcazələr və Lisenziyalar haqqında qanunlar hələ də qəbul edilməmişdir.

Ölkədə sahibkarlıq fəaliyyətinin 5 hüquq forması mövcuddur: Şərikli (tam ortaqlı) Müəssisə, Payçı və
Şərikli Müəssisə, Məhdud Məsuliyyətli Müəssisə, Əlavə Məsuliyyətli Müəssisə, Səhmdar Cəmiyyət.
Şərikli (tam ortaqlı) müəssisə iki və daha çox fiziki və hüquqi şəxsdən tərəfindən təsis edilir. Şəriklər
müəssisənin öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə görə bütün əmlakları ilə məsuliyyət daşıyırlar.
Payçı və şərikli (kommandit ortaqlıqlar) müəssisə iki və daha çox fiziki şəxs və hüquqi şəxs tərəfindən
təsis olunur. Lakin üzvlərdən ən azınından biri payçı qismində iştirak edir və yalnız müəssisəyə verdiyi
pay həcmində məsuliyyət daşıyır, bundan başqa o sahibkarlıq fəaliyyətində iştirak etmir.
Məhdud məsuliyyətli müəssisə isə iki və daha çox fiziki və hüquqi şəxsdən tərəfindən təsis edilir.
Müəssisənin nizamnamə fondu təsis müqaviləsi ilə müəyyən edilən həcmdə paylara bölünür. Təsisçilər
müəssisənin öhdəliklərinə görə ancaq nizamnamə fondundakı payları həcmində məsuliyyət daşıyırlar.
Əlavə məsuliyyətli müəssisə isə məhdud məsuliyyətli müəssisə kimidir, lakin ondan başlıca fərqi ondan
ibarətdir ki, iştirakçılar öz paylarından əlavə də müəssisənin fəaliyyəti ilə bağlı öhdəlik daşıyırlar.
Səhmdar Cəmiyyətlərin strukturu məhdud məsuliyyətli müəssisə ilə oxşardır. Səhmdar Cəmiyyətlər həm
açıq həm də qapalı əsasda təsis edilə bilər. Açıq Səhmdar Cəmiyyət öz səhmlərini xarici investorlara açıq
elan etsə də, Qapalı Səhmdar Cəmiyyətlərin səhmləri isə təsisçilər və başqa öncədən müəyyən edilmiş
şəxslər arasında bölünür13,14.
Şirkətin yaradılması və fərdi sahibkarların qeydiyyatı bir pəncərə prinsipi əsasında mümkündür 15.
Qanunvericliyə görə16, qeydiyyat 3 gün ərzində başa çatmalıdır. "Dövlət Rüsumu haqqında" Qanunda17
biznesin onlayn qeydiyyatı üçün rüsum nəzərdə tutmur.
Fərdi sahibkarlar sahibkarlıq fəaliyyəti üçün VÖEN nömrəsi almalıdırlar. Bunun üçün aşağıdakı sənədlər
tələb olunur:





Ərizə forması;
Təsis sənədləri-təsisçilər tərəfindən və ya qanuni nümayəndəlik tərəfindən imzalanmış Nizamnamə
Sənədi və Təsis Yığıncağının Protokolu.
Əgər təsisçi fərddirsə onun şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti
Təşkilatın hüquqi ünvanını təsdiqləyən arayış

Bank, sığorta, audit, nəqliyyat, qiymətli kağızlar, turizm və başqa sahibkarlıq faəliyyətləri üçün lisenziyalar
tələb olunur. Lisenziyaların etibarlılıq müddəti əsasən 5 ildir və növbəti dəfə uzadıla bilər. Bəzi fəaliyyət
növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında müvafiq Prezident
fərmanına görə 18 , lisenziya tələb olunan fəaliyyət sahələri 240-dan 30-a endirlmişdir 19 . Bütün bunlara
baxmayaraq, Azərbaycan hələ də post-sovet ölkələrindən yeganə dövlətdir ki, lisenziyalarn verilməsi ayrıca
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qanunla tənzimlənmir20. Bununla əlaqədar, 2011-ci il 26 oktyabr tarixli Prezident Fərmanı ilə Nazirlər Kabinetinə
Lisenziyalar və İcazələrlə bağlı qanun layihəsi hazırlamağı tapşırmışdır. Lakin hələ də qanun layihəsi
hazırlanmamışdır.

Azərbaycanda 9 dövlət vergisi növü vardır. Vergi Məcəlləsinə görə Azərbaycanda hüquqi şəxslər 20 %
mənfəət vergisi verməlidirlər. ƏDV isə mal, iş və xidmətlərin məcmu dəyərinin 18 %-idir. Həmçinin bütün
işəgötürənlər Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna işçinin aylıq maaşının 22 %-i qədər icbari ödəniş etməlidir.
İşçilərdən isə aylıq əmək haqqının 3 % -i DSMF-ə icbari ödəniş 21, eləcə də 14 %-i gəlir vergisi olaraq
tutulur22. 12 aylıq dövr ərzində dövriyyəsi 120 min manat və ondan aşağı olan şəxslər (fərdi sahibkarlar
və hüquqi şəxslər) gəliri əldə etdiyi yer üzrə 2 % və ya 4 % sadələşdirilmiş vergi, əks halda isə (dövriyyəsi
120 min manatdan çox olan şəxslər) gəlirin harda əldə olunmasından asılı olmayaraq 20 % mənfəət
vergisi ödəyirlər23.
Azərbaycanın miqrasiya qanunvericiliyi isə 1 avqust 2013-cü ildən qüvvəyə minmiş Miqrasiya Məcəlləsi24
ilə tənzimlənir. Yeni məcəllə bəzi mübahisəli məqamlara aydınlıq gətirsə də, ümumilikdə xarici işçi
qüvvəsinə bir sıra məhdudiyyətlər qoyur. Azərbaycanda işləyən xarici vətəndaş üçün Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən işləmək icazəsi haqqında arayış alınmalıdır25. 1 illik iş icazəsinin rüsumu
1000 manatdır ($1,250)26. İşləmək icazəsi haqqında arayış 1 il müddətində verilir və Azərbaycanda evi
olan, eləcə də beynəlxalq müqavilə əsasında kommersiya təşkilatında menecer vəzifəsində olan xarici
vətəndaşlar üçün iş icazəsi haqqında arayış tələb olunmur27. Qanunvericilik iş icazəsi haqqında arayışı
əldə etməyən işəgötürənlərə cərimə nəzərdə tutur. Cərimənin məbləği fərdi sahibkarlar üçün 3 min AZNdən 5 min AZN-ə kimi dəyişir, hüquqi şəxslər üçün 30- 35 min AZN ($37,500 to 43,750) arası dəyişir28.
Əmlakın qeydiyyatı kifayət qədər əlverişlidir və son zamanlar sadələşdirilmişdir29. Hal-hazırda, qeydiyyat
üçün 4 əsas prosedur mövcuddur30:





Daşınmaz Əmlak reyestrindən daşınmaz əmlak barəsində çıxarışın əldə edilməsi və ya adın
yoxlanılması;
Alqı-satqı müqaviləsinin notarial təsdiqi;
Alıcı Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestrinə əmlakı qedyiyyata salmaq üçün müraciət edir;
Daşınmaz əmlakın qedyiyyatı üzrə Dövlət Registrində torpağın və evin sahibinin adının qedyiyyata
düşməsi;

AR Torpaq Məcəlləsi xarici vətəndaşlar üçün bir sıra məhdudiyyətlər qoyur. Belə ki, xarici vətəndaş və
hüquqi şəxslər Azərbaycanda torpağa sahib ola bilməzlər, lakin torağı icarəyə götürmək hüququ vardır.
Əgər torpaq sahəsi xarici vətəndaşa miras kimi və ya hədiyyə kimi verilirsə, xarici sahibkar 1 il ərzində
torpaq sahəsini satmalıdır31. Bundan başqa, "Doing Business" 2014-ci il hesabatına görə Azərbaycanda
tikinti icazəsi almaq üçün 28 prosedurdan keçmək tələb olunur32.
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Resurslar (təcrübədə): 50
Fərdi sahibkarlıq praktikada nə qədər səmərəli yarana və faəliyyət göstərə bilir?
Təcrübədə biznesin qeydiyyatı proseduru sadə, operativ və ucuzdur33, lakin elə hallar da var ki,
monpolistik maraqları təmin etmək üçün şirkətlər qeydiyyat alınmır34. "Bir pəncərə" prinsipinə əsasən,
sahibkarlar üçün Vergilər Nazirliyi və "ASAN xidmət" mərkəzlərində yeni qeydiyyat mexanizmi
yaradılmışdır və nəticədə şirkətlər 3 gün ərzində qeydiyyatdan keçə bilir. Biznes üçün həmçinin onlayn
qeydiyyat 30 dekabr 2011-ci il tarixindən mümkündür35. Onlayn qeydiyyat mexanimzi 3 gün ərzində baş
tutur36, dövlət rüsumundan azaddır37 və elektron imza sahibləri üçün mümkündür38.
Bəzi sahibkarlıq sahələrində fəaliyyət göstərmək üçün lisenziya almaq tələb olunur. Tələb olunan
lisenziyaları almaq bəzi hallarda şirkətlər üçün problemli olaraq qalır39. 2002-ci ildə prezident fərmanı
lisenziya tələb edən faəliyyət növlərinin sayı 240-dan 30-a endirilsə də, 2013-cü ilə qədər bu say 3 dəfə
artmışdır (90 lisenziya)40. Lisenziyaların vrilməsində süründürməçilik çox hallarda əlavə vaxt itkisinə,
xərcə, bazara çətin daxil olmağa, biznes məhsuldarlığının azalmasına və rəqabət mühitinin pisləşməsinə
səbəb olur41. Bütün bunlar bəzi sahibkarları korrupsiyaya meylləndirir. 2007-ci ildə aparılmış yerli
tədqiqatlar göstərir ki, sahibkarların 37 %-i aldıqları lisenziyaya görə qeyri-rəsmi ödənişlər edir42. 2011-ci
ildə aparılmış başqa bir tədqiqat göstərir ki, 95 respondentin 56 %-i inanır ki, lisenziya və icazələri
rüşvətsiz almaq mümkün deyil43 Bu sahədə sahibkarları maarifləndirmək üçün, 2011-ci ildə icazələr və
lisenziyalar barədə informasiya portalı açılmışdır.44 Bu portal biznes icmasını icazələr və lisenziyalar
barəsində məlumatlandırsa da, lisenziyaların verilməsini elektron xidmətlər vasitəsilə təmin etmir.
Həmçinin, lisenziyaların verilməsini vahid mərkəzdən təmin edən dövlət qurum hələ də yaradılmamışdır.
Doing Business 2014-cü il hesbatı vergi ödənişinin asanlığına görə Azərbaycanı 189 ölkə arasında 77-ci
yerdə (2009-cu il 188 ölkə aerasında 102-ci yer) qərarlaşdırır. Hesabatda qeyd edilir ki, biznes
subyektləri ortalama 18 adda icbari ödəniş (o cümlədən vergi ) ödəyir, 214 saat vaxt sərf edir (2009-cu il
376 saat), öz mənfəətinin 40 %-i icbari ödəniş (o cümlədən vergi ) şəklində ödəyir45. Azərbaycanda biznes
subyektləri əsasən iki vergi ödəyirlər: sadələşdirilmiş vergi və standart (ƏDV ) vergi. Azərbaycan vergi
ödəyiciləri 2009-cu ildən vergilərini onlayn şəkildə ödəmək imkanına malikdirlər. Vergilər Nazirliyinin
tətbiq etdiyi elektron xidmətlər keyfiyyət göstəricisinə görə 5 balllıq şkala əsasında 4 balla
qiymətləndirilmişdir46.
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Milli Məhsuldarlıq və Rəqabətə Davamlılıq Mərkəzinin sədri Əlipaşa Qeybullayevlə müsahibə, 3 fevral 2014-cü il
“Şəffaflıq Azərbaycan”ın Azərbaycan Şəffaflıq Tərəfdaşlığı layihəsi çərçivəsində fəaliyyət göstərən mərkəzlərinin müştəriləri olan 2
anonim kiçik və orta sahibkarlarla müsahibə,10 dekabr 2013-cü il
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Tədqiqata əsasən Azərbaycanda fərdi sahibkarların 95 %-i, kiçik və orta sahibkarların 65 %-i
sadələşdirilmiş vergi tutma sisteminə mürciət edirlər 47. Sahibkarların sadələşdirilmiş vergi növünə
müraciət etmələrinin əsas səbəbi ƏDV-ödəyicisi olaraq daha çox vergi və inzibati öhdəliklərin artması
göstərilə bilər. Şəxs sadələşdirilmiş vergi tutma sistemində dövriyyəsinin 2-4 %-ini vergi şəklində verirsə,
standartlaşmış vergi sistemində isə 18 % ƏDV, 20 % mənfəət vergisi, mühasibatlıq xərclərini qarşılamaq
məcburiyyətində qalır48. Yuxarıda da qeyd edildiyi kimi, qanunvericliyə görə 12 aylıq dövr ərzində
dövriyyəsi 90 min və 120 min manat olan fərdi sahibkarlar və hüquqi şəxslər 2 % və ya 4 %
sadələşdirilmiş vergi ödəyirlər. ƏDV ödəyicilərinin başqa bir problemi daha çox vergi uçotunda olmayan
və ya vergi uçotunda olub ciddi hesabat blankları və ya mühasibat sənədləri təqdim etməyən vergi
ödəyiciləri tərəfindən mal və xidmət qəbul etməsidir. Nəticədə onlar ödədikləri ƏDV məbləğini itirirlər və
bu zaman əvəzləşmə hüququndan məhrum olurlar. Məhz buna görə də, sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri
ƏDV ödəyicisi olmamaqdan ötrü hər ay öz dövriyyəsini süni şəkildə nəzarət edir. Bu riskli vergi vəziyyət
isə son nəticədə audit yoxlamaları zamanı korrusiyaya şərait yaradır49.
2014-ci il üçün Azərbaycan 43 bank, 154 kredit təşkilatı fəaliyyət göstərir50. Doing Business hesbatına
görə Azərbaycan kreditin əldə edilməsinin asanlığına görə 189 ölkə arasında 55-ci yerdə dayanır51.
Ümumilikdə isə, Azərbaycanda biznes kreditlərinin faiz dərəcəsi yüksək olaraq qalır. Belə ki, biznes
kreditlərinin faiz dərəcəsi ortalama 20-25 % təşkil edir və bu Avropa ölkələrinin və ABŞ-ın kredit bazarına
münasibətdə yüksək rəqəmdir. Aparılmış tədqiqat göstərir ki, buna əsas səbəb müştərilərə verilən
kreditin qaytarılması riskinin çox olmasıdır. Bu riskin çox olması səbəbindən də girov sisteminin təkmil
olmaması, məhkəmə sistemindəki problemlər göstərilir52. Kredit riskini azaltmaq üçün, Milli Bank 2010cu ildə Milli Bank Kredit Registri yaradmışdır53. Bu registr imkan verir ki, banklar ölkədə kredit götürən
şəxslərin maliyyə məlumatlarını çıxış əldə edə bilsin və müştərilərinin maliyyə riskini öyrənə bilsinlər.
Lakin hələ də, biznesə verilən kreditlər yüksək olara qalır.
Yerli banklar kiçik və orta biznes sektorunu dəstəkləmək üçün 100-500 min manat arasında kredit ayırır
54 55 56
, , . , lakin faiz dərəcələri yüksək (20-25 %) olaraq qalır. Sahibkarların maliyyə resurlarına çıxışını
artırmaq üçün, İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin nəzdində Sahikarlığa Milli Dəstək Fondu yaradılmış və
sahibkaralra 10 il müddətində qaytarılmaq şərti ilə 5 min manatdan 10 milyon manat arasında kredit
almaq imkanı tanıyır. Bu fond hər il sahibkarlara 250 milyon manat kredit verməyi nəzərdə tutur57. 2013cü il üçün dövlət büdcəsindən sahibakarları dəstəkləmək üçün 193 milyon manat vəsait ayrılmışdır.
(2012-ci ilin dövlər büdcəsindən 30 % çox). Vəsaitin 150 milyon manatı Sahikarlığa Milli Dəstək Fonduna,
35 milyon manat Aqrolizinq ASC-ə, 8 milyon manat isə Kənd Təsərüffatı kreditləri üzrə Dövlət Agentliyinə
ayrılmışdır. Narahat edici məqam odur ki, sözügedən ictiai fondların şəffaflığını monitorinq edəcək
effektli ictimai nəzarət mexanizmi hələ ki yaradılmamışdır. Bu yuxarıda adı çəkilən qurumların ictimai
vəsaitlərdən istifadəsi sahəsində aşağı səviyyəli ictimai hesabatlılığı ilə izah edilə bilər58.
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Azərbaycanda biznes üçün əsas maneələrdən biri də gömrük və xarici ticarət tənzimləməsidir. Bu sahədə
Vahid Pəncərə əməliyyat sistemi, vahid elektron məlumat mübadiləsi sistemi tətbiq edilsə də
nəzərəçarpacaq dəyişikliklər baş tutmamışdır. Belə ki, Doing Business hesabatına görə bu sahə üzrə
Azərbaycan 189 ölkə arasında 168-ci yerdə qərarlaşıb59. Başqa bir tədqiqatda, fərdi sahibkarların 66 %-i,
kiçik və orta sahibkarların 38 %-i idxal proseduralarının problemli olduğu qənaətindədirlər 60 .
Azərbaycanda standard konteyner ixrac etmək üçün 9 sənəd, 28 gün və 3540 ABŞ dolları tələb olunursa,
eyni konteyneri idxal etmək üçün isə 11 sənəd, 25 gün və 3560 ABŞ dolları tələb olunur61. Gömrük
prosedurunun sadələşdirilməsi Azərbaycanın Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olması prosesində əsas
şərtlədən biridir62.
Daşınmaz əmlak idarəçiliyində aparılmış islahatlar Dünya Bankının 2014-cü il Doing Business hesabatında
öz əksini tapmışdır. Belə ki, 2013-cü il hesabatda Azərbaycan 9-cu yer tutsa da, 2014-cü ildə isə bu sahə
üzrə azacıq geriləmə nəticəsində 13-cü yeri tutmuşdur. Bunlara baxmayaraq, Şəffaflıq Azərbaycan
Təşkilatının Hüquqi Yardım Mərkəzlərinə gələn şikayətlər deməyə əsas verir ki, praktikada proses
qanunvericilin nəzərdə tutduğundan daha çox çətindir və çox vaxt itkisinə səbəb olur, ona görə də
islahatların davam etməsinə ehtiyac vardır63

Müstəqillik (qanunda): 75
Qanun özəl sektoru əssassız xarici müdaxilədən necə qoruyur?
Mülki Məcəllə sahibkarlara əssasız dövlət müdaxiləsindən qorunmaq üçün tələb olunan hüquqi çərçvəni
müəyyən edir. Başqa hüquq aktlar da var ki, sahibkarların maraqlarını müdafiə edir və biznes
tənzimlənməsində icazəsiz yoxlamaların keçirilməsini qadağan edir.
Hökumət sahibkarların fəaliyyətinə əsassız müdaxilələrin qarşısını almaq üçün bir sıra addımlar atmışdır.
Xüsusən prezidentin 28 sentyabr 2002-ci il fərmanı bu sahədə olan vəziyyəti dəyişmişdir. Bu fərmana görə,
bütün biznes yoxlamaları (Vergilər Nazirliyinin yoxlamaları istisna) İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin
nümayəndəsinin iştirakı ilə baş tuta bilər64.
Bundan başqa, Azəbaycan Respublikasının Prezidentinin "Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid
məlumat reyestrinin forması və aparılması qaydası haqqında Əsasnamə" haqqında 15 fevral 2011-ci il fərmanı
bu sahədə vəziyyətin yaxşılaşdırılması baxımından başqa bir addım idi 65 . Bu fərmana görə sahibkarlıq
sahəsində aparılan yoxlamalar 1 may 2011-ci il tarixindən vahid məlumat reyestrində qeyd olunmalıdır.
Bununla bərabər, hər bir dövlət qurumu özünün planlaşdırılmış yoxlamaları barəsində məlumatı Ədliyyə
Nazirliyinin vahid məlumat mərkəzinə verməlidir. Ədliyyə Nazirliyi də öz növbəsində hər rüb vahid məlumat
mərkəzindəki yoxlamalarla bağlı məlumatları Nazirlər Kabinetinə və Prezidentinə məruzə etməldir.
Son vaxtlar, 2014-ci il 1 mart ayında "Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və
sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu" 66 qüvvəyə minmişdir.
Qanun yoxlamaların məqsəd və prinsiplərini müəyyən edir, eləcə də yoxlama aparan qurumum hüquq və
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səlahiyyətlərini, həmçinin sahibkarların hüquq və maraqların qorunması ilə bağlı tələbləri özündə əks etdirir. Bu
qanun vergi auditorlarına aid edilmir. Qanunun əsas spesifik tərəfləri aşağıdakılardır:



Audit biznes seqmentlərinin risk qiymətləndirilməsi əsasında aparılacaqdır.
Belə ki, sözügedən qanun sahibkarlıq subyektlərini risk qurplarına (yüksək, orta və aşağı riskli) ayırır,
müvafiq sürətdə yüksək riskli biznes seqmentinə ildə bir dəfə, orta riskli biznes seqmentinə ildə iki dəfə,
aşağı riskli biznes seqmenti isə 3 ildə 1 dəfə auditdən keçə bilər. Aşağı və orta riskli biznes seqmentinə
yoxlamalar 5 gün, yüksək riskli qruplar üçün isə maksimum 10 gün davam edə bilər.



Biznes sektoru auditorların konsultant xidmətindən faydalana biləcək.
Qanuna görə, biznes subyektinin yoxlama aparan qurumun auditorundan vəziyyət ilə bağlı məsləhət və
qiymətləndirmə almaq hüququ vardır.



Audit yoxlamağa gəlməmişdən əvvəl xəbərdarlıq etməlidir
Qanun həmçinin yaradılmış vahid məlumat reyestrindən biznes auditin müddəti, sürəkliliyi və nəticələri
barəsində məlumat ala bilər.
Prezidentin qərarına əsasən bu qanunu icrasını təmin etmək məqsədilə67 Nazirlər Kabineti yoxlama
qurumlarını, yoxlama sahələrini, eləcə də kiçik, orta və iri biznes üçün risk qiymətləndirmə kriteriyalarını
hazırlamalıdır. Bundan başqa, Ədliyyə Nazirliyi və İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi isə ildə iki dəfə audit
aparan qurumlara qanunvercilikdə baş vermiş son dəyişikliklər barədə təlim keçməldir.
Digər tərəfdən, dövlət ehtiyacları üçün məcburi surətdə mülkiyyəti almaq və ya müsadirə etməklə bağlı Mülki
Məcəlləyə 2004 və 2007-ci illərdə edilən dəyişikliyər mülkiyyət hüquqlarının pozulmasına şərait yaratmışdır68.
Bundan başqa, Sığorta Qanuna edilən son dəyişikliklərə görə69, sığorta şirkətlərinə təkrar sığorta üçün ayrıca
lisenziya əldə etmək tələbi qoyulur və buda sığorta biznes icması tərəfindən müdaxilə kimi qiymətləndirilir70.

Müstəqillik (qanunda): 50
Praktikada biznes sektoru əsassız xarici müdaxilədən necə qorunur?
2002-ci il 28 sentyabr prezident fərmanı 71 biznes subyektlərində yoxlamaların sayını və əsassız
müdaxilələrin sayını nəzərəçarpacaq dərəcədə azaltdı72. Həmçinin, 2011-ci ilin may ayından yoxlamalar
üçün vahid məlumat reyestri yaradıldı73. Sözügedən reyestrdən 1650 qaynar xətti vasitəsilə və Ədliyyə
Nazirliyinin veb səhifəsində elektron xidmətlər bölməsindən daxil olmaq ilə məlumat alamaq
mümkündür. Buna baxmayaraq, aparılan tədqiqat nəticəsində məlum olmuşdur ki, sahibkarların 92 %-i
yoxlama reyestri barəsində məlumatasızdır74.
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Bütün bunlara baxmayaraq, əssassız müdaxilələr və sistemsiz yoxlamalar Azərbaycanda biznes
sektorunun inkişafına təhdid kimi qalmaqdadır. Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının bu sahədə 20082012-ci illərdə apardığı tədqiqat xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Tədqiqat nəticəsində məlum olmuşdur ki,
2008-ci ildə yoxlamaların orta illik sayı 11, 2012-ci ildə isə 12 olmuşdur. Müqayisə üçün qeyd edək ki,
2008-ci il üçün orta illik yoxlama sayı Gürcüstanda 1, Belarusiyada 5, Tacikistanda isə 13 olmuşdur.
Bundan başqa, 2008-ci ildə aparılan yoxlamaların 57 %-ində, 2012-ci ildə isə 61 %-ində heç bir nəticə
olmayıbdır. 2008-ci ildə yoxlamaların 58 %-də qeyri-rəsmi ödəmə olubsa, 2012-ci ildə bu rəqəm 20 %-ə
enib. Ümid edilir ki, 2014-cü il 1 mart tarixində qüvvəyə minmiş "Sahibkarlıq sahəsində aparılan
yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında" qanun bu sahədə olan
problemləri aradan qaldıracaq.
Dövlətin biznes sektoruna müdaxiləsi öz inhisarçı miqyasını komunal xidmət, neft və qaz sektorunda
özünü göstərir. Formal olaraq bu sahələrdə dövlət şirkətləri QSC kimi faəliyyət göstərir, əslidə isə onlar
dövlət şirkərləridir. Başqa sözlə bu sahələrdə dövlətin səaliyyətlərini özündə cəmləşdirən Dövlət Neft
Şirkəti, Azerenerji və Azərsu QSC kimi məhdud investisiya ilə öz sahələrində monopoliya yaratmışlar.
Dövlət qurumlarının biznesə müdaxiləsindən sikayət etmək üçün məhkəməyə müraciət etmək imkanı
vardır, lakin məhkəmənin nəticəsi probelmli olaraq qalmaqdadır75. Ona görə də sahibkarlar dövlət
qurumları ilə "ümumi dil" tapmağa meyillidirlər. 2011-c ildə sahibkarlar arasında sorğuda məlum olubdur
ki, 47 % respondent məhkəməyə müraciət etmir və ya auditor aparan qurumlarla ümumi dil tapır, 13 %
isə nazirliyə, 12 % başqa təşkilatlara, 10 % prezidentə, 2 % isə parlamentə şikayət edir 76.

Şəffaflıq (qanunda): 50
Qanunda biznes sektorunun faəliyyətində şəffaflığı təmin edəcək müddəalar varmı?
Biznes sektorunda şəffaflıq ilə bağlı normativ hüquqi baza inkişaf etdirilməlidir. Ümumilikdə isə, bu sahə
"Vergi Məcəlləsi", "Audit xidməti haqqında Qanun"77, "Çirkli pulların yuyulması haqqında qanun" 78,79,
"Daxili Audit haqqında qanun"80 ilə tənzimlənir.
2012-ci ilin iyununda Parlamentin qanunverciliyə gətirdiyi reqressiv dəyişiklik nəticəsində korporativ
məlumatalar çıxış əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşdırılmışdır81. Dəyişikliklərə görə, hüquqi şəxslərin
həmtəsisçiləri və maliyyə sənədləri, nizamnamə kapitalının həcmi barədə və başqa buna bənzər
məlumatlar yalnız hüquq mühafizə orqanlarına verilə bilər.
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Normalda isə, Vergilər Məcəlləsinə görə bütün şirkətlər növbəti ilin 1-ci rübünün sonuna kimi öz illik
vergi hesbatlarını təqdim etməlidirlər. 2008-ci ildən bəri bütün şirkətlər mühasibatlıqlarını Beynəlxalq
Maliyyə Hesabat Standartları əsasında hazırlanan Milli Mühasibatlıq Standartları əsasında qurmalıdırlar.
Audit aparmaq Azərbaycanda lisenziya tələb edən fəaliyyət növüdür. Bu Audit haqqında qanun82 və
Hesbalamalar Palatası haqqında qanunla83 tənzimlənir. Şirkətlər məcbur deyillər audit hesabtlarına
ictimaiyyətə açıqlasınlar, hansı ki, bu da şəffaflığın təmin olunmasında əsas problemlərdəndir.

Şəffaflıq (təcrübədə): 25
Praktikada biznes sektor nə dərəcədə şəffafdır?
Praktikada biznes sektorunun heç də bütün sahələri şəffaf deyil. Şirkətlər haqqında bəzi məlumatlar
internet vasitəsilə əlçatandır. Bu məlumatlar əsasən şirkətin yaradılması, direktorlarının adı və idarə
heyətinin üzvlərinin adlarını əhatə edir. Vergilər Nazirliyinin məlumat bazası 9 iyul 2012-ci ilə kimi
ictimaiyyətə açıqlanırdı 84. 2012-ci ildə edilən dəyişiklik isə şirkətin həmtəsisçiləri və onların səhmlərini
pay dərəcəsi kommersiya sirri hesab edilməyə başladı85.
Bundan başqa, hökumət ilə xarici şirkətlər arasında bağlanmış 1994-cü ildə imzalanmış hasilatın pay
bölgüsü müqavilələrinin cəmiyyət üçün açıqlanması (bu müqavilələrdən bəziləri milli kitabxanada vardır)
və xarici şirkətlərin (xüsuən BP və Statoil86 ) ətraflı şəkildə gəlirlərinin açıqlanması şəffaflıq tələb edilən
sahələrdəndir.
Bundan başqa, hökumət ilə xarici şirkətlər arasında bağlanmış 1994-cü ildə imzalanmış hasilatın pay
bölgüsü müqavilələrinin cəmiyyət üçün açıqlanması (bu müqavilələrdən bəziləri milli kitabxanada vardır),
eləcə də qərb şirkətlərin (xüsuən BP və Statoil87 ) gəlirlərinin fərdi qaydada açıqlanması şəffaflıq tələb
edilən sahələrdəndir. Şirkətlərin daxili nəzarəti baxımından, qanunvericlik kifayət qədər yumşaqdır.
Şirkətlər bu daxili nəzarət sistemini yaratmaq və ya yaratmamağa görə sərbəstdirlər. Həmçinin, biznes
sektor qanuna görə şirkət daxilində etik davranış kodeksi tətbiq etməyə məcburi deyil88.
Vergilər Nazirliyinin fərdi sahibkarlar və müəssisələr tərəfindən vergi bəyamnamələrinin təqdim edilməsi
üçün səmərəli veb-saytı vardır, lakin şirkətlərin maliyyə məlumatları ictimaiyyətə açıq deyil, həmçinin bir
çox şirkətlər bu tipli məlumatları və ya audit hesabatlarını öz veb-səhifəsində yerəşdirmirlər.

Hesabatlılıq (qanunda): 50
Biznes sektorunda nəzarət və korporativ idarəetmə ilə bağlı qanunlar və ya reqlamentlər mövcuddurmu?
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Azərbaycanda korporativ idarəetmə qanunverciliyinin inkişafına ehtiyac vardır. Belə ki, Azərbaycanda
korporativ sosial məsuliyyət haqqında qanun hələ ki yoxdur, lakin başqa qanunverici aktlarda bu sahəni
tənzimləyən bəzi müddəalar var ki, bu sahəni tənzimləyir. (Əmək Məcəlləsi və Vergi Məcəlləsi).
"Korporativ İdarəetmə haqqında" qanunun qəbul olunmamasına baxmayaraq, İqtisadiyyat və Sənaye
Nazirliyi ilkin addımı ataraq 2011-ci ildə Korporativ İdarəetmə Standartlarını qəbul etmişdir89. Korporativ
İdarəetmə Standartları tövsiyə xarakterli sənəd olub korporativ praktikanı istiqamətləndirmək və inkişaf
etdirmək məqsədi daşıyır. O daha çox təsisçilərin hüquqlarının sui-istifadə, idarəetmə institutları
arasında yoxlama və tarazlaşdırma, həmtəsisçilərə və ictimaiyyətə şəffaflıq kimi əsas korporativ
problemlərə toxunur90,91.
Qanunvericliyiə görə, sahibkarlar öz fəaliyyəti barəsində statistik və maliyyə institutlarına xüsusi formada
hesabat göndərməldirlər 92 .Mülki Məcəlləyə əsasən hesabatın digər formaları isə müəssisələrin
nizamnamələrində təsbit edilir

Hesabatlılıq (təcrübədə): 50
Nə dərəcədə praktikada səmərəli korporativ idarəetmə vardır?
Azərbaycan biznes sektorunda korporativ idarəetmə mədəniyyəti geniş yayılmamışdır hansı ki, xarici
investisiyanın cəlb olunmasına əsas maneələrdəndəndir. Azərbaycan özəl sektorda istifadə edilən audit
və hesabat standartlarının keyfiyyətinə 2013-2014-cü ildə Azərbaycan 148 ölkə arasında 99-cu yeri
tutmuşdur93. Bütün bunlara baxmayaraq, son vaxtlar bu sahdə bəzi irəliləyişlər əldə edilmişdir.
İnvestisiya cəlb etmək üçün, banklar və bəzi MMC-lər Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası ilə korporativ
idarəetmə layihəsi çərçivəsində əməkdaşlıq edirlər. Belə ki, Dəvəçi Brolyer Azərbaycan İnvestisya
Şirkətindən investiya cəlb etməyə nail olmuş, nəticədə Azərbaycan İnvesiya Şirkəti "Dəvəçi Broyler"-in
səhmlərinin 25 %-ə sahib olmuşdur94.
Biznes sektorunda korporativ idarəetmə mədəniyyətini təşviq etmək üçün, İqtisadiyyat və Sənaye
Nazirliyi 33 yerli şirkət arasında korporativ idarəetmə standartlarının tətbiqi ilə bağlı qiymətləndirmə
aparmışdır. Dəmir Bank (85 %), Azərbaycan Lizinq Şirkət i(92,9 %), İsmayilli Quşçuluq (90 %) ən
yaxşılardan olmuşdur95.
Çox az şirkətlər Azərbaycanda rəsmi olaraq korporativ məsuliyyət hesbat verirlər, lakin bəzi istisna hesab
olunacaq nümunələr də var. Belə ki, BP nadir beynəlxalq şirkətlərdəndir ki, korporativ məsuliyyət
hesabat dərc edir96. Bundan başqa, Azercell də telekomunikasiya sahəsində fəaliyyət göstərən mobil
operatorlardandır ki, KSM layihələri haqqında məlumat yayır97. PAŞA və Acess Bank də öz vebsəhifəsində korporativ məsuliyyət sahəsində olan faəliyyətlərini ictimaiyyətə açıqlayırlar98,99. Lakin,
dövlət şirkətləri korporativ sosial məsuliyyət haqqında məlumat ictimaiyyətə açıqlamırlar. Kiçik və Orta
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sahibkarlar üçün KSM konsepsiyası yad bir konsepsiyadır və bu konsepsiyanı tam əxz edə bilməyiblər,
əvəzində isə sadəcə xeyriyyəçi bir iş kimi baxırlar.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq neft şirkətləri hesabatlıq prosesini sürətləndirə bilərlər.
Mədən Sənayesində Şəffaflıq Koalisiyası öz hesabatında qeyd edir ki, bəzi neft isteshal edən şirkətlər öz
hasilatı barəsində kollektiv qaydada yox, fərdi qaydada hesabat vermək istəsə də, lakin bəzi neft
şirkətləri- Devon, Chevron, Exxon Mobil, Total, Petro-Hong Kong-Pirsaat, Azerneft, Karasu əməliyyat
şirkətləri, İtochi neft hasilatı (Azərbaycan), Rafi Oil Fze, Shirvan Oil, Anşad Petrol, Abşeron neft əməliyyat
şirkəti bu ideyanı dəstəkləmir.
Dövlət Neft Şirkəti və Hess Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti isə bəyan edirlər ki, onlar bu ideya ilə o vaxt
razı olacaqlar ki, onda yuxarıdakı şirkətlər bu ideyanı dəstəkləsinlər. Fərdi qaydada hesabatlılığı
dəstəkləyən şirkətlər isə BP, Orta Şərq Neft Şrikəti, Shecll, Statoil-Hydor, Binəqədi Neft Şirkətidir.100

Dürüstlük (qanunda): 50
Biznes sektorunda dürüstlüyü təmin edəcək hüquqi mexanizmlər varmı?
Biznes sektorunda dürüstlük mexanizmlərini təmin etmək baxımından hüquqi baza təkmilləşdirilməlidir.
Hələ də, maraq toqquşması və korrupsiya halları barəsində xəbər verənlər ilə bağlı qanunlar qəbul
edilməmişdir. Eyni zamanda, Azərbaycan qanunvericilyində biznes sektorunda ediləcək hər hansı
korrupsiya əməlini cəzalanıdmaq üçün xüsusi müddəa yoxdur.
Buna baxmayaq, Azərbaycanın antikorrupsiya qanunvericiliyində dövlət qulluqçularına hədiyyənin
verilməsinin tənzimlənməsi, eləcə də özəl şirkətlərlə inzibati münasibətlərin tənzimlənməsi ilə bağlı bir
sıra müddəalar vardır. Azərbaycan qanunvericiliyinə görə, dövlət rəsmisinin rüşvət alması 5 ildən 10 ilə
kimi həbslə cəzalandırılır101.
Digər tərəfdən isə, İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi biznes sektoru üçün Etik Məcəllənin nümunəvi
verisyasını öz veb səhifəsində yerləşdirmişdir102. Həmçinin Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin hazrıladığı
Etik Məcəllə maraq toqquşması, rüşvət və korrupsiya, hədiyyə və korrupsiya halları barəsində xəbər
verənlər və digər məsələləri əhatə edir.

Dürüstlük: 25
Praktikada biznes subyektləri dürüstlüyə nə dərəcədə əməl edirlər?
Dünya İqtisadi Forumunun 2013-2014 Qlobal Rəqabətlilik Hesabatında korrupsiya bizneslə məşğul
olanlar üçün ən böyük problemlərdən biri kimi qavranılmışdır103. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının Qlobal
Korrupsiya Barometri indeksinə görə, respondentlərin 3-də 1-i hesab edir ki, biznes sektoru
korrupsiyalaşmış /və ya həddən artıq korrupsiyalaşmışdır104. Bütün bunlar o qənaətə gəlməyə əsas verir
ki, korrupsiya hələ də xarici investisiya və iqtisadi inkişaf üçün əsasə maneə kimi qalmaqdadır.
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Bəzi şirkətlər vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün yol xəritəsi hazırlayırlar. Misal üçün, Dövlət Neft Şirkəti
Şəffaflığın artırılması və korrupsiya ilə mübariəzədə bir sıra vacib addımlar atmışdır105. Azərbaycan
Dövlət Neft Şirkətinin 2012-ci il 10 avqust tarixli qərarı ilə təsdiqlənmiş antikorrupsiya standartları və
biznes etikası standartları korrupsiyanın azalmasına və şəffaflığın artırılmasına istiqamətlənib. Aparıcı
dövlət şirkətlərindən olan Dövlət Neft Şirkətinin antikorrupsiya sahəsində qəbul etdiyi bu daxili bu
sənədləri yerli binzes, o cümlədən digər dövlət şirkətləri üçün nümunə ola bilər.
Vətəndaş cəmiyyəti də bu sahədə öz töhfəsini verir. Azərbaycan biznes icmasında biznes etikasını təşviq
etmək üçün, Transparency Azərbaycan təşkilatı Azərbaycanda Biznes Etikasının Təşviq edilməsi layihəsini
həyata keçirmişdir. Layihə çərçivəsində həmçinin sənayenin müxtəlif sektorları üzrə 10 etik davranış
kodeksinin layihəsi və Azərbaycan Şirkətləri üçün Biznes Etikası dərsliyi hazırlanmışdır106.

Antikorrupsiya fəaliyyəti:25
Biznes sektoru yerli hökuməti anti-korruspiya istiqamətində faəliyyətə nə dərəcədə cəlb edir?
Praktikada biznes sektoru, xüsusən kiçik və orta sahibkarlar hökumət ilə korrupsiyaya qarşı mübarizədə
ciddi əməkdaşlıq etmir. Belə bir əməkdaşlığı ehtiva edəcək mexanizm məlum deyil və hər hansı biznes
assosiyası ictimai şəkildə hökuməti korrupsiyaya qarşı mübarizəyə təşviq etmir107.
2012-2015-ci il Korrusiya Qarşı Milli Fəaliyyət Planı biznes sektorundan şəffaflığı inkişaf etdirməyə
yönəlsə də108, lakin biznes sektoru Korrupsiya Qarşı Mübarizə Komissiyasında təmsil olunmur109.
Qüvvədə olan qanunvericilk özəl sektorda korrupsiya halları barəsində xəbər verənlərin müdafiəsi üçün
xüsusi müddəa nəzərdə tutmur. Belə ki, "Cinayət prosesində iştirak edən şəxslərin dövlət müdafiəsi
haqqında" Qanununu cinayət prosesində şahid kimi iştirak edənlərin müdafiəsi üçün ümumi təhlükəsizlik
tədbirləri nəzərdə tutsa da, özəl sektorda korrupsiya halları barəsində xəbər verən şəxslərin müdafiəsi ilə
bağlı hər hansı maddə özündə əks etdirmir110.
Qanunvericilikdə olan boşluğa baxmayaraq, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti korruspiya faktları ilə bağlı
xəbər verməyə imkan verən ünsiyyət kanalları (qaynar xətt) yaradılmasını təmin etmişdir111. Bu yerli
dövlət və özəl şirkətlər üçün daxili korruspiya faktları ilə bağlı xəbər verməyə imkan verən ünsiyyət
kanallarının (qaynar xətt) inkişafı baxımından yaxşı nümunədir.

Antikorrupsiya öhdəlikləri: 50
Biznes sektoru nə dərəcədə vətəndaş cəmiyyətinin korrupsiyaya qarşı mübarizəsində iştirak edir və ya
onlara dəstək verir?
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Azərbaycanda biznes sektor vətəndaş cəmiyyətini korrupsiyaya qarşı mübarizədə dəstəkləmir112. Halhazırda korrupsiyaya qarşı mübarizədə biznes-vətəndaş cəmiyyəti təşəbbüslərinə misal gətirələcək
effektli bir nümunə yoxdur.
Lakin bəzi yerli şirkətlər BMT-nin 2011-ci ildə təsis olunmuş Qlobal Təsir layihəsinə qatılmışlar113. Yerli
şirkətlərdən Paşa Sığorta, Qarant Sığorta, Caspian Technology Şirkəti və 1 bank-Access Bank və 4 biznes
assosiyası-Sahibkarların Milli Konfederasiyası, Azərbaycan Mikro-Maliyyə Assosiyası, Azərbaycan Türkiyə
Biznes Assosiyası, Azərbaycan Marketinq Cəmiyyəti öz fəaliyyətlərində insan hüquqları, əmək, çevrə və
antikorrupsiya sahəsində 10 əsas prinsipi dəstəkləməyə razılıq vermişlər. Onlar həmçinin öhdəlik
götürüblər ki, iki il ərzində bu sahələrdə görülən işlər barəsində illik hesabatlar təqdim edəcəklər.
Onlardan biri (Caspian Technology Şirkəti) ünsiyyət saxlamayan şirkətlər siyahısındadır114.
Eyni zamanda neft və mədən sənayesində bəzi şirkətlər Mədən Sənayesində Şəffaflıq Layihəsi
çərçivəsində maliyyə məlumatlarını açıqlamaqla bağlı öhdəlik götürüblər. Bu layihə çərçivəsində,
hökumət, vətəndaş cəmiyyəti və biznesdən ibarət koalisiya ölkədə Mədən Sənayesi Şəffaflığı Layihəsinin
icrasına nəzarət edirlər. Bu çox tərəfli qrup ölkə üzrə iş planını hazırlayır, eləcə də illik hesabat dərc edir.
Bu illik hesabatda şirkətlərin ödədiyi ümumi aqreqat vergi və ödənişlər, eləcə də hökumətin aldığı
məbləğ əks olunur115. Hesabat isə hökumət, vətəndaş cəmiyyəti və şirkətlərin konsensus yanaşması
əsasında hazırlanır.

Tövsiyələr:
-Biznes lisenziyalarının elektron xidmətlər vasitəsilə (e-lisenziya) verilməsinin təmin edilməsi;
-Lisenziyaların vahid mərkəzdən-ASAN xidmət mərkəzlərindən verilməsinin təmin edilməsi;
-Rəqabət Məcəlləsinin, Korporativ İdarəetmə və Korporativ Məsuliyyət, Maraq Toqquşması,
Korrupsiya ilə bağlı xəbər verənlərin statusu haqqında qanunların qəbul edilməsini
sürətləndirilməsi;
-Biznes strukturlarında etik davranış kodekslərinin və anti korrupsiya siyasətlərinin
yaradılmasının məcburiliyi qanunda təsbit olunması və tətbiqinin gücləndirilməsi;
-Böyük biznes şirkətlərinin antikorrupsiya fəaliyyəti istiqamətində fondların yaradılmasına cəlb olnması;
-Böyük biznes şikkətlərin antikorrupsiya sahəsində çalışam QHT-lərə korporativ üzv olması;
-Şirkətlərin öz veb səhifələrində maliyyə və audit hesabatlarının yerləşdirilməsi;
-Kiçik və orta biznes üçün pulsuz hüquqi yardım mərkəzləri açılması.
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