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آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻃﯽ ﮔﺰارﺷﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺒﻮد
ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،رﺗﺒﻪ  ۲۵را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ
در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎ و آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ.
ﺷﺮح آﻧﻼﯾﻦ – ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی رﭘﻮرت ﻧﻮﺷﺖ :در ﮔﺰارش ‘ Doing Business
 ‘ 2019: Training for Reformﺑــﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ،آﻣــﺪه اﺳــﺖ :ﺟﻤﻬــﻮری
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﺎ اﺟﺮای ﻫﺸﺖ ﻣﻮرد اﺻﻼﺣﺎت ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد داده
اﺳﺖ .
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎ و آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ آﻫﻨﮓ اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه
اﻧﺪ .
ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ۵۴ ،ﻣﻮرد اﺻﻼﺣﺎت
در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻫﻤﻪ اﯾﻦ  ۲۳ﮐﺸﻮر ،اﺻﻼﺣﺎت ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل
ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰ
واﺣﺪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق در ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه و ﻣﺪت آن از  ۵۶روز ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ  ۴۱روز ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﻻزم در زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﺮق اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژی ﺑﺮق در ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﯾﺠﺎد
ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی در ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز ﺑﺮای اﻣﻮر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ .
در ﮔﺰارش ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻫﻔﺖ اﺻﻼﺣﺎت
در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺟﻬﺎﻧﯽ در رده  ۴۳ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻟﻐﻮ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﺟﺐ آﺳﺎن
ﺗﺮ ﺷﺪن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ارﺳﺎل اﺳﻨﺎد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ  ،اراﯾﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ  ،ﺳﺎده ﺳﺎزی روﻧﺪ درﯾﺎﻓﺖ
وام از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﺷﺪه
اﺳﺖ  .وﻟﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی واﮔﺬاری اﻣﻮال ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ
ﺷﺪن ﺛﺒﺖ اﻣﻮال در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .

روﺳﯿﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﭼﻬﺎر اﺻﻼﺣﺎت در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺟﻬﺎﻧﯽ در رده  ۳۱ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﺻﻼﺣﺎت اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﮑﻮ و ﺳﻨﺖ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ اﺳﺖ .
ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻧﻼﯾﻦ در اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﻮﺟﺐ آﺳﺎن ﺗﺮ ﺷﺪن ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ در روﺳﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺪت ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ
اﻧﺒﺎر ﻫﺎ ﺗﺎ  ۱۳روز ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش در ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺳﻪ اﺻﻼﺣﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ
آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺗﻬﯿﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﺪه وﻟﯽ در
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻀﺎﻋﻒ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
در ﮔﺰارش ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎ و آﺳﯿﺎی
ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ را در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار دادﻧﺪ و در  ۱۰ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۹و  ۸اﺻﻼﺣﺎت اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ
.

