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Keçən il CEO Sorğusu keçirdiyimizdən bəri çox şey dəyişib. Pandemiya
bütün dünyada açıq sarsıntı və qeyri-müəyyənlik yaratdı və Azərbaycan
istisna deyildi. Neftin qiyməti, geosiyasi gərginlik, dəyişkən bazarlar və
COVID-19 virusu ilə bağlı artan narahatlıq fonunda kəskin şəkildə
azalırdı.

Azərbaycandakı rəhbərlər vəziyyətin yalnız bir illik dövrdə nə qədər
dramatik şəkildə dəyişə biləcəyini təsəvvür etməzdilər. 2020-ci ildə
Azərbaycanlı rəhbərlər tərəfindən bildirilən nikbinlik, şirkətlərinin ən
azından qısa müddətdə böyüməsinə dair qeyri-müəyyənliklə əvəz
olundu. Bununla belə, vəziyyətin yaxşılaşacağına və qlobal
iqtisadiyyatın üç illik müddətdə yaxşılaşma ehtimalının daha yüksək
olduğuna hələ də inanırlar. Bu ilki Azərbaycandakı sorğu nəticələrindən
gələn mesaj, rəhbərlərin "yeni dünyaya" sürətli və çevik şəkildə
öyrəndikləri dərslərlə cavab verdiyinin açıq bir əlamətidir. Şirkətlər
transformasiya strategiyalarının səviyyəsini yenidən formalaşdırdılar -
pandemiyanın yaratdığı prioritetlər zəncirində, təhdidlərdə və risklərin
idarə edilməsi strategiyalarında açıq bir dəyişiklik var.

Görünməmiş vaxtların olmasına baxmayaraq, rəhbərlər dinamik şəkildə
irəliləyir və ambisiyalarını sürətləndirərək qeyri-adi yollarla adi işlər
görərək yeni imkanları ələ almağın yollarını yenidən düşünürlər.
Azərbaycanlı rəhbərlər indi qloballaşma və yeniliklər dövründə maraqlı
bir yol gedirlər.
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Azərbaycandakı şirkət rəhbərlərinin 71%
qlobal iqtisadi artımla bağlı nikbin fikirdədirlər

Bu ilin sorğusundan əldə edilmiş nəticələr

Azərbaycandakı şirkət rəhbərlərinin 64%-i artımı
təmin etmək üçün yaxın 12 ayda əməliyyat
səmərəliliyi axtarmağı planlaşdırırlar

Azərbaycandakı şirkət rəhbərlərinin 60%- i
rəqəmsal transformasiyaya ikiqat sərmayə
yatırmağı planlaşdırırlar

Pandemiya, məzənnə dəyişkənliyi və artan
vergi öhdəliyi Azərbaycanda artım üçün ən böyük
təhdiddir

Azərbaycandakı şirkət rəhbərlərinin 49%- i strateji
risklərin idarə edilməsi fəaliyyətlərində məzənnə
dəyişkənliyini nəzərə alıblar

Azərbaycandakı şirkət rəhbərlərinin 67%-i inanır
ki, bacarıqlı, təhsilli və uyğunlaşa bilən işçilər biznesin
əsas prioritetidir

Azərbaycandakı şirkət rəhbərləri Türkiyə, Rusiya və
Gürcüstanı artım üçün ən vacib ölkələr hesab edirlər

Azərbaycandakı şirkət rəhbərlərinin 33%-i rəqabətə
davamlılığı artırmaq üçün işçilərində bacarıq və
uyğunlaşmaq qabiliyyətinə diqqət yetirirlər
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11 mart 2020-ci il tarixi Ümumdünya Səhiyyə
Təşkilatı elan etdiyi1 COVID-19 qlobal
pandemiyası ilə əlaqədar dərin sarsıntı
dövrünün rəsmi başlanğıcını simvolizə edir.

Bir il sonra hələ də onun əlindəyik, amma sürətlə
inkişaf etdirilən peyvəndlər sağalmağı
düşünməyimizə imkan verdi. Bitməsinin tam olaraq
necə görünəcəyi bilinməsə də, əvvəlki vəziyyətə
qayıda bilməyəcəyimiz aydındır. Pandemiya qlobal
sistemimizdə əsas çatışmazlıqları, işin fəaliyyət
modellərindəki zəif nöqtələri və dünyamızı
irəliləməyə yönəldəcək çətinlikləri ortaya çıxardı. 
Liderlər bu problemlərin davamlı həll yollarını
axtardıqları üçün enerji və yaradıcılığı da artırdı.

Pandemiyanın transformasiyanın sürətləndiricisi və
pozucu qüvvələrin gücləndiricisi kimi ikili rolu 4-cü 
İllik CEO Sorğumuzun leytmotividir. Sorğuya cavab
verən CEO-ların əksəriyyəti qlobal iqtisadi geri
dönüş haqqında yüksək əminliklə düşünürlər.

Bu, məhsuldarlıq və digər faydaları vəd edən, eyni
zamanda kiberhücum və dezinformasiyanın yayılma
təhlükəsinin artması fonunda şirkətlərin pandemiya
ilə əlaqəli rəqəmsal sürətlənməsinin davamı ilə
təmin ediləcəkdir. CEO-lar, öz şirkətlərinin gəlir
perspektivlərinə inamı yenidən yüksəlsə də, onların
narahatlığı hələ də qalmaqdadır. Sözügedən
narahatlıq pandemiyanın inkişaf istiqaməti, artan
vergi öhdəliyi və bir az daha az dərəcədə qeyri-
müəyyən iqtisadi artımla bağlıdır. 

Biz həmçinin bilirik ki, rəqəmlər arxasında ciddi
əsaslar var, lakin bir çox hadisələrdə rəqəmlərdən
artıq olan amillər də az deyil. Bu səbəbdən 2021-ci 
ilin yanvar və fevral aylarında toplanan 120 sorğu
cavablarımızdan əldə etdiyimiz nəticələri keyfiyyət
anlayışları ilə birləşdirdik: rəhbərlərlə müsahibə və
onlayn müzakirələr, liderlərin gələcəkdə nə
edəcəyini düşündükləri zaman bu günün ən aktual
məsələlərini həll edir. Sorğuya bu nöqteyi-nəzərdən
baxdığımızda bir fürsətin ortaya çıxdığını görürük –
şirkət rəhbərlərinin geriyə baxın sual verməyi üçün
məqam yetişib: İşləri necə daha yaxşı edə bilərik? 

Etibar və şəffaflığa əhəmiyyətli dərəcədə daha çox

diqqət yetirilməsinin təmin edildiyi əməliyyat
modellərinin demək olar ki, hər tərəfinə toxunacaq bir
vacib məsələdir. Bu, əlbəttə ki, iqlim dəyişikliyinə
aiddir ki, burada da indiyə qədər korporativ fəaliyyət
istiqamətləri2 hökumət tərəfindən təyin olunan karbon
tullantılarının azalmasına dair hədəflərinə uyğun
gəlmir; şirkətlər də investorlar və digər maraqlı
tərəflərin artan tələbləri ilə qarşılaşırlar. Bir çox şirkət
tərəfindən BİD səlahiyyətinə aid olunan kiber
təhlükəsizlik məsələsi sahəsində vəziyyət sırf belədir
- əslində idarəetmə və ortaq məsuliyyət üçün çərçivə
qurarkən korporativ mürəkkəbliyi ram etməyə
yönəlmiş strateji yanaşma tələb olunur. 

Siyahı fundamental həqiqətə istinad edərək davam
edir: şirkət rəhbərləri ehtiyac duyulan dəyişikliyi edə
bilərlər, lakin onlar fərqli düşünməli və qərarlarını və
hərəkətlərini daha geniş ictimai təsirlərə qarşı
davamlı qiymətləndirməlidirlər. Bunun çətin problem 
olduğunu başa düşürük və məhz bunu etiraf edərək
liderlərin hisslərinin ani görüntüsü və qarşıda duran
prioritetlərin və onları kollektiv şəkildə necə həll edə
biləcəyimizin yol xəritəsi kimi 4-cü İllik CEO 
Sorğumuzu təqdim edirik. 



Bu il Azərbaycandakı şirkət rəhbərləri çox nikbindir və kütləvi
peyvənd proqramları nəhayət pandemiyadan etibarlı bir çıxış təklif
etməyə başladığına görə, Azərbaycanda biznes liderlərinin hazırkı
nikbinliyi dünyadakı mənzərəni əks etdirir. Azərbaycandakı şirkət
rəhbərləri 71%-i, qlobal səviyyədə isə 76%-i və MŞA-da 64%-i
dünya iqtisadi artımının 2021-ci ildə yaxşılaşacağına inanır. Bu, 
əvvəllər göstərdiyimiz bütün illər ərzində Azərbaycanda verilən bu
suala cavabların nikbinlik göstəricisindən təxminən 16% çoxdur. 
Bu, həm də 2018-ci ilin yazından etibarən Azərbaycandakı şirkət
rəhbərlərinin yalnız 45%-nin artımın yaxşılaşacağını gözlədiyi
dövrlə müqayisədə əhəmiyyətli müsbət dəyişikliyi əks etdirir.

Koronavirusun 2020-ci ildə qlobal ÜDM-in 3,5%3 azalmasına səbəb
olacağını və bunun da Böyük Depressiyadan bəri ən pis göstəricisi
olacağını heç kim bilmirdi. Bu azalmanın ardından bəzi sıçrayışlar
qaçılmaz görünür; Çində və digər yerlərdə bu proses artıq
başlamışdır.

2021-ci ildə qlobal iqtisadi artımın azalacağına inanan
Azərbaycandakı şirkət rəhbərlərinin nisbəti 19%-dən 5%-ə qədər
əhəmiyyətli dərəcədə düşmüşdür. Cari ildə yerli rəhbərlərin yalnız
17%-i, 2020-ci ildə isə 27%-i qlobal iqtisadi artımın dəyişməz
qalacağını düşünürdü. Bu suala qlobal səviyədə alınan cavablara
gəldikdə, qlobal rəhbərlərin 76%-i qlobal iqtisadiyyatın artımına
inanır, 10%-i eyni qalacağını, 14%-i isə azalacağını düşünür.

Sual

Qlobal iqtisadi artımın önümüzdəki 12 ay ərzində yaxşılaşacağına, eyni qalacağına və ya azalacağına

inanırsınızmı?

Göstərici 1

Azərbaycandakı şirkət rəhbərlərinin mütləq əksəriyyəti 2021-
ci ildə qlobal iqtisadi artımın yaxşılaşacağına inanır

Təkmilləşdirilmiş dünyagörüşü
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Azərbaycandakı şirkət rəhbərlərin nikbinliyi dünyanın bəzi
yerlərində peyvəndin inkişafı və yayılması faktını də əks etdirir. 
Əlaqəli təhdidlərin hələ də qüvvədə olmasına baxmayaraq, 
azərbaycanlı rəhbərlər qlobal iqtisadiyyat və öz təşkilatları üçün
irəliləyiş yolu görürlər: Azərbaycandakı şirkət rəhbərlərin 42%-i
növbəti il   üçün və 56%-i isə üç ilə gəlir artımı perspektivlərinə çox
əmin olduqlarını ifadə ediblər.

Bu il ölkəmizdə və bütün dünyada koronavirusun tüğyan etməsinə
baxmayaraq, yerli rəhbərlərin şirkət gəlirlərinin artımına olan inamı
2020-ci ilə (61%) nisbətən kəskin azalmamışdır.

2021-ci ilin Qlobal CEO Sorğusuna gəlincə, etibar səviyyəsi qısa
və uzun müddət üçün müvafiq olaraq 36% və 47% səviyyəsində
olmuşdur. Bu nəticələr orta səviyyəyə qayıdışın və 2019-cu ilin
payızında qlobal nəticələrlə müqayisədə ciddi dönüşün
göstəricisidir.

2021-ci ilin əvvəlin yeni COVID-19 dalğası səbəbilə səyahət
məhdudiyyətləri və qapanma tədbirlərinin növbəti mərhələsi
nəticəsində ölkədə yaranan qeyri-müəyyənlik şirkət rəhbərlərin
artan əminliyini bir qədər sarsıtmışdır. Nəticədə, qarşıdakı 12 ay 
üçün gəlir artımına dair proqnozların edilməsində şirkət rəhbərlərin
qısa müddətli perspektivə bir az daha ehtiyatlı baxırlar. 

Sual

Müəssisənizin növbəti 12 ay/üç il ərzində gəlir artımı perspektivlərinə nə qədər

əminsiniz? (Yalnız ‘çox əminəm’ cavabları göstərilir)

Göstərici 2
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əmin olan şirkət rəhbərlərin nisbəti



Buna baxmayaraq, önümüzdəki 12 ayın gəlirliliyi baxımından, 
Azərbaycanda sorğuda iştirak edənlərin 63%-i müəssisələrinin
gəlirliliyində artım gözləyir, 29%-i isə eyni səviyyədə qalacağını və 4%-i
azalacağını düşünür.

Bu düşüncənin əsasında bir məntiq var. PwC, qlobal ÜDM-in həm
istiqamətini, həmçinin də gücünü müəyyənləşdirmək üçün 2008-ci ildən
bəri rəhbərlərin əminlik səviyyələrini təhlil edir və nəticələr davamlı olaraq
dəqiq proqnozlara səbəb olur. (Pandemiyanın iqtisadi təsiri sayəsində
2020-ci ildə nəticələrimizdə nadir bir fərq oldu.) Cari ildə toplanan
cavablara əsasən, qlobal artımın 5,0%-ə qədər yüksələ biləcəyini təxmin
edirik - bu, qlobal iqtisadiyyatın artması barədə BVF-ın son 
proqnozlarından bir qədər aşağıdır. BVF-ın qlobal iqtisadiyyatın 2021-ci 
ildə 5.5%, 2021-ci ilin dördüncü rübündə və ya 2022-ci ilin əvvəllərində isə
pandemiyadan əvvəlki ölçüsünə qayıdacağına dair proqnozu PwC 
tərəfindən aparılan müvafiq təhlil4 ilə üst-üstə düşür.

Sual

Müəssisənizin növbəti 12 aydakı gəlirlilik perspektivlərinə nə dərəcədə əminsiniz? (Yalnız

‘çox əminəm’ cavabları göstərilir)
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Göstərici 3 

Azərbaycandakı şirkət rəhbərlərinin növbəti il ərzində
təşkilatlarının gəlirliliyinə inamı MŞA və Qlobal
səviyyədəki göstəricidən iki dəfə artıqdır

63%

29%
34%

Azərbaycan MŞA Qlobal

%
Növbəti 12 ay ərzində şirkətlərinin gəlirliliyindən çox əmin

olan azərbaycanlı rəhbərlərin nisbəti

COVID dövrünün aktuallığını qorumaq. Liderlər gözlənilən sıçrayışa
hazırlaşarkən həlledici sual belə səslənəcək: müəssisələr 2020-ci il 
ərzində əksəriyyətinin mənimsədiyi sürətli cavab rejimindən hansı
idarəetmə yanaşmalarını qorumalıdır? Bir çox şirkətin pandemiyaya
cavab tədbirləri sırasında mühüm xüsusiyyəti olan sürətli və yüksək
keyfiyyətli qərar qəbuletmə5, əksər liderlərin siyahılarının əsas yer
tutacaq. Prioritetlərə rəhbərliyin ən vacib məsələlərə fokuslanması, 
habelə təşkilatda yuxarı və aşağı vəzifəli əməkdaşlar qarşılıqlı əlaqə
qurması, həlledici qərarları tez-tez yenidən nəzərdən keçirilməsi və
xoşagəlməz nəticələri anlamaq üçün vaxtında tədbirlərin görülməsi
daxildir.



Sənaye sektoruna təsiri

Qapanma və digər məhdudiyyətlər iş, yaşam, hərəkət
etmə və alış-veriş tərzinin dəyişilməsi səbəbilə
COVID-19-un Azərbaycanın sənaye sahələrinə təsiri
müxtəlif səviyyələrdə olmuşdur. Fərqli təsirlərin olması
həm sorğu nəticələrində, həm də rəhbərlərlə
müsahibələrimizin əminlik səviyyəsində öz əksini
tapmışdır.

Sirr deyil ki, qonaqpərvərlik, istirahət, nəqliyyat və
logistika sektorları təkcə Azərbaycanda deyil, 
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həm də dünya miqyasında ən çox təsirə məruz
qalmış sahələr arasındadır və bu səbəbdən
sektorlarda fəaliyyət göstərən rəhbərlərin
gələcəyə inamı daha aşağı səviyyədədir. 

Qonaqpərvərlik və istirahət sektorunda COVID-19 
böhranı nəticəsində təşkilatlarına böyük
uzunmüddətli təsir göstərən istehlakçı
davranışlarındakı dəyişikliklər barədə suala

cavab verən azərbaycanlı rəhbərlərin 42%-i şəxsi, 
geniş miqyaslı tədbirlərə tələbin azaldığını qeyd
edirlər.

Bunun tam əksi olaraq, texnologiya sahəsində çalışan
rəhbərlər digər sektorlardakı həmkarlarından daha
çox əmindirlər və bu hal sırf pandemiyanın rəqəmsal
sürətlənməsinin təbii nəticəsidir.



Source: PwC PwC Azərbaycan şirkətinin 4-cü 
illik CEO sorğusu

Telekommunikasiya, Əyləncə, Media, 
Texnologiya, İnformasiya, Rabitə və
Əyləncə sektorunu təmsil edən azərbaycanlı
rəhbərlərin demək olar ki yarısı “təmassız
təcrübələrə tələbin artmasının” şirkətlərinə
ən uzunmüddətli təsir göstərəcəyini söylədi.

Təəccüblü deyil ki, pandemiya zamanı
istehlak qaydalarında əlverişli dəyişikliklərin
şahidi olan sektordakı şirkətlərin rəhbərləri
də məsələyə müsbət münasibət bəsləyir.

Məlum məsələdir ki, şirkət rəhbərlərinin
nəzarətində olmayan mühüm amil qarşıdakı
bir-iki ilin dünya miqyasında və o cümlədən
Azərbaycanda keşməkeşli olacağına dair
gözləntilərdir. Buna görə də şirkət
rəhbərlərin Azərbaycan daxilindəki ümumi
hədəfi, bərpa strategiyalarından istifadə
edərək təşkilatlarını pandemiyadan uğurla
çıxarmaqla məşğul olmaqdır və bu fəaliyyət
hazırda populyar inkişaf istiqamətidir.

Telekommunikasiya, əyləncə və media, texnologiya və ya digər texnologiya, 

informasiya, rabitə və əyləncə sektoru

Göstərici 4
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Sektorlar üzrə pandemiya təcrübəsi.  
Müxtəlif sənayelərdəki şirkətlər üzərindəki
təsirlərə daha yaxından nəzər saldıqda, 
peyvəndlərin vurulması dövrü davam
etdikcə şirkətlər tərəfindən iş yeri
yanaşmasının yenidən kəşf olunduğunun6 

şahidi olacayıq. Belə ki, çevik iş modelləri
satış, maliyyə və texnologiya da daxil
olmaqla bir sıra vəzifələr üçün daimi hala
gəlməsi baş verəcək. Qonaqpərvərlik, 
nəqliyyat və pərakəndə ticarət kimi
sahələrdə düzgün tarazlığı qorumaq daha
çətin olacaq. Bu səhələrdə biznes
modelinin dəyişdirilməsi dərin kök salmış
müştəri davranışlarında və işçilərin iş
üsullarında əhəmiyyətli dəyişikliklərin
edilməsini tələb edəcək.

44%

29%

25%

39%

33%

13%

Temassız təcrübələr üçün tələbin artması 

Üstün məzmun axın xidmətləri üçün tələbin artması 

Video oyunlar və esportlara olan tələbin artması 

Yaşayış sahələri üçün internetin genişliyinə olan tələbin 
artması 

Şəxsi, geniş miqyaslı tədbirlərə (məsələn, idman tədbirləri, 
konsertlər, konfranslar) tələbin azalması 

Evdən kənar əyləncə üçün tələbin azalması 

Sual
Fikrinizcə, COVID-19 böhranı nəticəsində istehlakçı/müştəri davranışında baş verən hansı dəyişikliklər müəssisənizə
ən uzunmüddətli təsir göstərəcək?

40%

31%

37%

31%

40%

42%

Yüksək xidmət standartlarına və məkanın təmizliyinə olan 
tələbatın artması 

Temassız təcrübələr üçün tələbatın artması 

Daxili turizmə tələbatın artması 

Beynəlxalq turizm üçün tələbatın azalması 

İşgüzar səyahətlərə olan tələbatın azalması 

Şəxsi, geniş miqyaslı tədbirlər (məsələn, konfranslar, 
toylar, məktəb gəzintiləri) üçün tələbatın azalması 

Qonaqpərvərlik və istirahət sektoru

.



Bu gün Bakcell
şirkətinin məqsədi, 
müştərilərinə hər
zaman və hər yerdə
üstün müştəri
təcrübəsi ilə ünsiyyət
quraraq insanlara və
onlar üçün ən vacib
olan şeylərə yaxın
olmağı təmin
etməkdir. 

Rainer Ratgeber
"Bakcell"-in Baş icraçı direktoru



Son dəfə PwC tərəfindən bu sual altı il əvvəl verilmişdir
ki, ona da cavab olaraq respondentlərin yalnız 9%-i
həddindən artıq narahat olduqlarını ifadə etmişdirlər.

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycandakı şirkət
rəhbərləri kiber təhlükələr (33%), vergi siyasətində
qeyri-müəyyənliyi (29%) və dezinformasiya (24%) ilə
bağlı artan narahatlıqlarını ifadə edirlər. Azərbaycan
daxilində kiber təhdidlərlə bağlı artmaqda olan
narahatlıq yeni texnologiyaların tətbiqinin və işçi
qüvvəsinin bacarıqlarının sürətli rəqəmsallşmanın
qaçılmaz məhsuludur. Tədricən daha çox şirkət rəhbəri, 
hücumlar qabaqlamağa imkan açan texnologiyalardan
istifadə edərək xarici və daxili kiber təhdidlərə qarşı
dayanıqlılığı artırmaq yolunu seçmişdirlər.

Sorğumuzu keçirdiyimiz dövrdə COVID-19-un yeni 
ştamları yayılmağa başlamış, zəngin ölkələrin bir
çoxunda peyvəndləmə kampanisyasının qeyri-bərabər
tətbiqi müşahidə olunmuş, inkişaf etməkdə olan ölkələr
isə peyvənd almaq üçün mübarizə aparmalı
olmuşdurlar. Pandemiyanın qalıcı gücü şirkət rəhbərləri
qarşısında yeni-yeni suallar qoyur. Narahatlığın hələ də
hökm sürməsinə və əksər tədbilərin daimi qüvvədə
qalmasına dair əminlik hissi ifadə olunmuşdur. Səhiyyə
sahəsinin səlahiyyətli nümayəndələri, COVID-19-un 

%
Pandemiya və digər səhiyyə böhranlarından son 

dərəcə narahat olan rəhbərlərin nisbəti

Uzanan narahatlıq

Əminliklərinə baxmayaraq, yerli rəhbərlər bir qismi
burda qeyd olunan xarici mühitdəki təhdidlərdən
xəbərdardırlar : pandemiya və digər səhiyyə
böhranları bu il siyahıda bir nömrəli təhlükədir.  
Azərbaycandakı şirkət rəhbərlərinin 64%-i “son 
dərəcə narahat olduqlarını” ifadə etmişdirlər. Bu 
qlobal və MŞA üzrə orta göstəricidən bir qədər
çoxdur. Qlobal həmkarlara gəldikdə, onların 52%-i
pandemiya və digər səhiyyə böhranlarından son 
dərəcə narahatdırlar. 
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endemik olacağını, qloballaşma sayəsində ara
sıra təkrarlanacağını təxmin edirlər.

Qlobal sorğuda əldə olunan orta nəticə ilə
Azərbaycandakı şirkət rəhbərlərinin cavabları
arasında əsas təhlükə kimi bacarıqların
çatışmazlığı məsələsində əhəmiyyətli fərq
nəzərə çarpır. Qlobal səviyyədə 28%-lə
müqayisədə Azərbaycanlı iş adamlarının 35%-i
bu çatışmazlığı öz təşkilatı üçün xüsusi bir
məsələ olaraq göstərir və bu səbəbdənişçi
qüvvəsinin potensialının artırılması tədbirlərinin
Azərbaycanlı rəhbərlər üçün prioritet olduğunu
əks etdirir. Yaxşı xəbər ondan ibarətdir ki, 
dünya səviyyəsindəki həmkarlarına bənzər, 
Azərbaycandakı şirkət rəhbərləri rəqəmsal
dövrdə işçi qüvvələrinin bacarıqlarını artırmağın
fövqəladə əhəmiyyətinin fərqindədirlər.

Təəccüblü deyil ki, PwC-nin KƏŞ bölgəsində
keçirdiyi işçi qüvvə arasında keçirdiyi Ümidlər
və Qorxular adlı sorğusunun 46% respondenti
işəgötürənlərin gündəlik vəzifələrlə bərabər
işçilərə rəqəmsal bacarıqları inkişaf etdirməyə
imkan verdiyini qeyd etmişdirlər.



Pandemiya
Azərbaycanda artıma
bir nömrəli təhlükədir

Sual

Müəssisənizin artım perspektivləri üçün

potensial iqtisadi, siyasət, sosial, ekoloji və

kommersiya təhdidlərinin hər biri, sizi nə

dərəcədə narahat edir (ümumiyyətlə

narahat etdiyi təqdirdə)? (Yalnız ‘son 

dərəcə narahat edir’ cavabları göstərilir)

Göstərici 5
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64%

54%

38%

38%

35%

33%

32%

31%

31%

30%

30%

29%

28%

28%

27%

27%

26%

25%

24%

24%

24%

23%

23%

22%

20%

20%

19%

18%

17%

17%

11%

58%

38%

33%

35%

38%

33%

32%

39%

29%

17%

30%

34%

39%

29%

36%

28%

22%

15%

28%

31%

31%

10%

17%

19%

21%

15%

26%

28%

37%

25%

20%

52%

21%

30%

35%

28%

47%

26%

28%

23%

18%

21%

31%

42%

22%

38%

27%

18%

13%

30%

25%

28%

15%

21%

20%

19%

13%

28%

24%

31%

23%

10%

Pandemiya və digər ssəhiyyə böhranları 

Valyuta məzənnəsinin dəyişkənliyi 

Artan vergi öhdəliyi 

Qeyri-müəyyən iqtisadi artım 

Əsas bacarıqların mövcudluğu 

Kiber təhlükələr 

İstehlakçı davranışının dəyişməsi 

Geosiyasi qeyri-müəyyənlik 

Böhrana cavab verməyə hazırıq 

İnamın olmaması

Dəyişkən əmtəə qiymətləri 

Vergi siyasətinin qeyri-müəyyənliyi 

Həddindən artıq tənzimləmə 

İşçi qüvvənizin rifahının azalması 

Siyasət qeyri-müəyyənliyi 

Texnologiyaların dəyişmə sürəti 

Dəyişkən enerji xərcləri 

Əlverişli kapitala çıxış 

İqlim dəyişikliyi və ətraf mühitə zərərin …

Tədarük zəncirinin pozulması 

Yanlış məlumatların yayılması 

Terrorizm

İşsizlik

İqtisadi bəraabərsizlik 

Qeyri-adekvat əsas infrastruktur 

Bazara yeni daxil olanlar

Sosial qeyri-sabitlik

Proteksionizm

Populizm

Ticarət qarşıdurmaları 

Avrozonanın gələcəyi 

Azərbaycan MŞA Qlobal
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24-cü CEO sorğusunun nəticələrini nəzərdən
keçirmək üçün fevralın ortalarında PwC-nin qlobal
şəbəkə liderlərini
topladığımız zaman, rəhbərlərin nikbinliyə meylli
olmasına baxmayaraq, çoxları inflyasiya potensialı
və qlobal bazarların çox mükəmməl bir canlanma ilə
qiymətləndirilmə ehtimalı barədə suallar
ünvanlamışdırlar. Narahatlıq və nikbinlik arasındakı
mübarizə yalnız son həftələrdə bazar dəyişkənliyinin
artması nəticəsində daha da kəskinləşmişdir.

Qlobal və MŞA-da həmkarları ilə müqayisədə yerli
respondentlər valyuta məzənnəsinin dəyişkənliyindən daha
çox narahatdır: qlobal səviyydə 21%, MŞA-da isə 38%-lə
müqayisədə Azərbaycandakı şirkət rəhbərlərinin 54% bu
təhlükədən (2020-ci ildə 32% idi) olduqca narahatdır.

Diqqətəlayiq haldır ki, Azərbaycandakı şirkət rəhbərləri, 
həddindən artıq tənzimləmə, siyasət qeyri-müəyyənliyi və
populizm mövzusunda qlobal və MŞA həmkarları ilə eyni
narahatlığı paylaşmırlar.

Azərbaycandakı şirkət rəhbərləri üçün geosiyasi qeyri-
müəyyənlik ən çox narahat edən məsələlər arasında
səkkizinci yerdədir və bunların 32%-i risk planlaşdırmasında

13

və idarə edilməsində geosiyasi qeyri-müəyyənliyi əhatə
edir. Qlobal səviyyədə bu 29%, MŞA regionunda isə
26% təşkil edir. Nəhayət, Azərbaycandakı şirkət
rəhbərlərinin əksəriyyəti ticarət qarşıdurmalarını və
Avrozonanın gələcəyini şrikətləri üçün təhlükə hesab
etmirlər. Onların yalnız 19%-i bu məsələni risklərin
idarə edilməsi planlarına daxil etdiklərini söyləyirlər.

Narahatlıq doğuran amillər. Ümumiyyətlə, rəhbərliyin
özünəinamının artmasına baxmayaraq 2020-ci ildəki
sorğumuzdan sonra təhdidlərin çoxu ilə bağlı açıq
narahatlıqlar daha da dərinləşmişdir. Bu gərginliyin
idarə edilməsi hazırda xüsusilə kəskin hiss olunan
çoxillik liderlik problemidir. 



Hazırda Yelo Bankın
məqsədi sahibkarlara
və fərdi müştərilərə
xidmət edən və eyni
zamanda sadə və
əlçatan maliyyə həlləri
təqdim edərək onların
gündəlik həyatlarını
asanlaşdıran gəlirli
bank olmaqdır.
Anar Həsənov
"Yelo Bank"-ın İdarə heyətinin sədri



İqlim dəyişikliyi problemi

Rəhbərlərin təhdidləri əks etdirən siyahılarında
pandemiyanın raket sürəti ilə önə çıxmasından daha
təəccüblüsü prioritet sırasına iqlim dəyişikliyinə dair
narahtığın nisbətən artması idi. Keçən il 
Azərbaycandakı şirkət rəhbərlərinin 13%-i iqlim
dəyişikliyini həddindən artıq narahatlıq doğuran problem 
kimi göstərmişdirlər; bu il isə 24% bu seçimə üstünlük
vermişdir. Bu hal diqqətəlayiq bir sıçrayış kimi görünə
bilər, ancaq qeyd etmək yerinə düşər ki, bütün
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təhdidlərlə bağlı artan narahatlıq kontekstində
bu, yalnız marjinal bir artımı təmsil edir. Bundan
əlavə, rəhbərlərin daha 8%-ni bu iqlim
dəyişikliyini onları “ümumiyyətlə narahat
etmədiyini” bildirib və 26% “çox narahat
olmadıqlarını” bildirib. Və yerli rəhbərlərin 84%-i
strateji risklərin idarə edilməsi fəaliyyətində hələ
bir iqlimi nəzərə almamışdır. Bu, iqlim
dəyişikliyinin pandemiya, həddindən artıq

tənzimləmə və geosiyasi qeyri-müəyyənlik
kimi digər məsələlərlə müqayisədə dərhal
yaranan bir təhlükə kimi görünmədiyindən
ola bilər. Ancaq yerli rəhbərlərdən fərqli
olaraq, qlobal rəhbərlərin 40%-i strateji risk 
idarə etmə fəaliyyətlərində iqlim dəyişikliyini
nəzərə almışdır.



Azərbaycandakı şirkət
rəhbərləri, iqlim dəyişikliyi
riskinə hazırlığa nisbətən
iqlim dəyişikliyindən daha
çox narahat olduqları ilə
seçilirlər

Sual

Aşağıdakı təhdidlərdən hansı, əgər varsa, 

strateji risk idarəetmə fəaliyyətinizdə açıq

şəkildə nəzərə alınır?

Göstərici 6

PwC Azərbaycan şirkətinin 4-cü illik CEO sorğusu 16

16%

58%

76%

19%

30%

29%

36%

10%

25%

49%

17%

32%

31%

27%

30%

27%

47%

72%

17%

36%

35%

51%

17%

38%

44%

29%

26%

48%

43%

37%

40%

50%

68%

25%

50%

59%

49%

18%

39%

38%

36%

29%

45%

44%

33%

İqlim dəyişikliyi və ətraf mühitə 
zərər 

Qeyri-müəyyən iqtisadi artım 

Pandemiya və digər səhiyyə 
böhranları 

Ticarət münaqişələri 

Texnoloji dəyişiklik sürəti 

Kiber təhlükə 

Əsas bacarıqların mövcudluğu 

Proteksionizm

Həddindən artıq tənzimləmə 

Valyuta məzənnəsinin 
dəyişkənliyi 

Siyasət qeyri-müəyyənliyi 

Geosiyasi qeyri-müəyyənlik 

İstehlakçı davranışının 
dəyişməsi 

Təchizat zəncirinin pozulması 

Artan vergi öhdəliyi 

Qlobal MŞA Azərbaycan 



Şəffaflıq və transformasiya. Fövqəladə

çətinliklərə baxmayaraq, 2020-ci il, xalis sıfır

öhdəliklərinin sayını artırmışdır7. Özəl

sektorun iştirakı səviyyəsi dövlət hədəflərini

geridə qoymağa davam etsə də, şirkət

rəhbərləri daha çox hesabat verməyə

yönəlib: Bizneslərinin hansı sahəsi barədə

daha çox hesabat verməli olduqları barədə

sualına cavablarına Azərbaycandakı şirkət

rəhbərlərinin 16%-i ətraf mühitə təsirə dair

sualı seçmişdir ki, bu da qlobal səviyyədə

rəhbərlərinin 43%-ni bu məsələyə önəm

verməsini nəzərə alaraq ən aşağı göstərici

hesab oluna bilər. 
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Aşağıdakı təsir və dəyər sahələrindən hansında təşkilatınızın hesabat vermək üçün daha çox iş görməli olduğuna
inanırsınız?

Sual

25%

18%

14%
16% 16%

19%

37%

31%

41%

33%

19%

11%

21%
19%

29%

24%

30%

39%
36%

31%

35%

15%

8%

14%

21%

43%

29% 29%

38% 37%

33%

27%

22%

Traditional
financial

statements

Non-statutory
financial

information
(e.g., EBITDA,

forecasts)

Non-financial
indicators (e.g.,

brand value)

Environmental
impact

Impact on wider
communities

Workforce
practices (e.g.,
hiring, pay and

benefits,
diversity and

inclusiveness)

Innovation Organisational
purpose* and

values

Business
strategy

Key risks Cybersecurity
and data
privacy

Azərbaycan MŞA Qlobal

Azərbaycandakı şirkət rəhbərləri, təşkilatların ətraf mühitə təsirlərini 'ölçmək' və
xüsusilə 'hesabat vermək' üçün daha az səy göstərməli olduqlarına inanırlar

Göstərici 7



Onlayn məkana xas
olan təhlükələr
COVID-19 təhlükəsi ilə bərabər kiber
təhlükəsizlik və bacarıqların çatışmaması kimi
qlobal həmkarları narahat edən məsələlər
Azərbaycandakı şirkət rəhbərləri üçün də
mühüm çağırış olaraq qalmaqdadır. 
Nəticələrimizə əsaslanaraq, cari il ərzində
qarşımızdakı yol hələ çox maneələr və
təhlükələrdən ibarət olacaq, lakin böhrandan
düzgün dərs çıxaran rəhbərlər üçün potensial
artım imkanları açılmaqdadır.

İqlim dəyişiklikləri ilə əlaqədar narahatlıq hissinin
tədricən artmasından fərqli olaraq, kiber təhlükəsizlik
təhlükə siyahısında sürətlə inkişaf edərək, altıncı yerə
çatmışdır: bu amili, Qlobal nəticələrin 47%-i ilə
müqayisədə azərbaycanlı rəhbərlərin 33%-i qeyd
etmişdir. Eyni dərəcədə həm Azərbaycandakı, həm də
Qlobal nəticələrdəki cavablara 2020-ci il ərzində bariz
görünən kiberhücumlarda8 yüksəlişin təsiri olmuşdur.

Kiber təhlükə, aktivlərin və vəsaitlərin idarəedilməsi, 
sığorta, fərdi kapital, bank və kapital bazarları və
texnologiya sektorlarında çalışan rəhbərləri ən çox
narahat edən problemdir. COVID pandemiyası
rəqəmsal tətbiq və əməliyyatlarda əhəmiyyətli artım
yaratsa da, rəqəmsal sahə ilə əlaqəli riskləri də
artırmışdır.

Azərbaycandakı şirkət rəhbərlərinin bildirdiyi kimi, 
yoluxma riski səbəbindən COVID-19 pandemiyası
ölkədə nağd vəsaitlərin istifadəsində kəskin azalmaya
(47%) gətirmiş və bu tendensiyanın davam edəcəyi
gözlənməkdədir. Təmassız ödəniş tələbində daha
əvvəl görünməmiş artım eyni zamanda nağdsız ödəniş
seçimləri təklif edən böyük şirkətlərin göstəricilərində
də ciddi yüksəlişə səbəb olmuşdur. Buna görə
təəccüblü deyil ki, azərbaycanlı rəhbərlərin strateji
risklərin idarəedilməsi fəaliyyətində doqquzuncu
prioritet kimi kiber təhdidlər göstərilmişdir.

%
Dezinformasiyadan son dərəcə narahat olan

azərbaycanlı rəhbərlərin nisbəti
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Həmçinin, yerli rəhbərlərin narahatlıqları
siyahısında sürətlə artan son zamanlar nüfuz və
səhiyyə üzərində təsiri dərin olan yalnış
məlumatların yayılmasıdır (24%).

Hazırda dezinformasiya tarixən etibarın ən aşağı
səviyyədə olmasını əks etdirir9; bu amil ixtilaf
yaradır və təhlükəli də kəsb edə bilər. Məsələn, 
onlayn məkanda COVID-19 peyvəndlərinə dair
yayılan yalanları xatırlamaq kifayət edər.

Almaniyada fəaliyyət göstərən BioNTech firması
ilə ortaq olan və səlahiyyətli qurumların təsdiqini
qazanmaq üçün ilk peyvəndlərdən birini istehsal
edən ABŞ-da fəaliyyət göstərən Pfizer dərman
şirkətinin sədri və icraçı direktoru Albert Bourla bu
çətinlikləri etiraf edir: “... Mümkün qədər çox
insanın peyvənd edilməsinə səy göstərək və hətta
ciddi şübhə ilə yanaşanları inandıra biləcək
məlumatlar toplayaq…. İnsanlara bunu qəbul
etməmək qərarının yalnız özlərinə təsir edəcək bir
qərar olmadığını aşılamalıyıq. Bu, cəmiyyətə təsir
edəcək bir qərardır.” 



Nağd ödənişlərə olan
tələbin azalması ən çox
Azərbaycandakı şirkətlərə
təsir göstərir

Sual

Fikrinizcə, COVID-19 böhranı nəticəsində Aktiv

və Maliyyə Vəsaitlərinin İdarəedilməsi, Şəxsi

Kapital, Bank və Kapital Bazarları, Sığorta və

ya Digər Maliyyə Xidmətləri sahəsindəki hansı

dəyişikliklər müəssənizə ən uzunmüddətli təsir

göstərəcəkdir?

Göstərici 8 
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24%

47%

28%

28%

14%

Ənənəvi məkanlar vasitəsi ilə məhsul və xidmətlərə 
çıxış tələbinin azalması 

Fiziki nağd ödənişlərə tələbatın azalması 

Öhdəliklərin qorunmasına tələbatın artması 

Riski azaldan məhsul və xidmətlər portfelinə tələbatın 
artması 

Ətraf mühit, sosial və idarəetmə (ESG) investisiyaları 
üçün tələbatın artması 



Göstərici 9 

PwC Azərbaycan şirkətinin 4-cü illik CEO sorğusu 20

29%
35%

59%

Azerbaijan CEE Global

Strateji risklərin idarəedilməsi fəaliyyətlərində rəhbərlərin payına düşən kiber təhdidlər

Korporativ mürəkkəbliyin təhlükələri. Rəqəmsal
həlləri təmin etmək və onları köhnə İT 
strukturlarına tətbiq üçün şirkətlər müxtəlif
tərəfdaşlıqlardan istifadəni genişləndirdikcə, 
yaradılan mürəkkəblik daha da böyük kiber risk 
kəsb etməyə meyllidir. Təhlükəsizlik səylərini risk 
panellərinə, müşahidə və texniki təşəbbüslərə
yönəltmək kifayət qədər cəlbedicidir. Ancaq
kibertəhlükəsizliyə ciddi yanaşan liderlərin, iş
modelləri, ekosistemləri və daxili prosesləri ilə bağlı
strateji müzakirələrdə sadəliyi qəbul etmələri11 də
lazımdır.

Azərbaycan QlobalMŞA



Bu gün PAŞA Bankın
məqsədi bölgədə
mübahisəsiz nüfuzu və
maliyyə meylləri ilə
aparıcı korporativ bank 
olaraq mövqeyini
saxlamaqdır. 
Fəaliyyətimizi
müştərilərə, şirkətlərə
proaktiv dəstəyin
göstərilməsinə və
işçilərin rifahına, 
həmçinin pərakəndə və
özəl bank xidmətlərinin
rəqəmsallaşdırılmasına
həsr etmişik.
Taleh Kazımov
"PAŞA Bank"-ın Baş icraçı direktoru və
İdarə heyətinin sədri



Azərbaycandakı şirkət rəhbərlərinin kiber təhdidlər və
yalnış məlumatlarla bağlı narahatlığının artması, 
pandemiya dövründə bir çox şirkətin yavaşlama planı

Rəqəmsal sürətlənmə
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olmadan rəqəmsal transformasiyanın sürətlənməsinə
təsadüf etmişdir.

Keçən il məsafədən işləmə rejiminə qəfil keçid, zəka, 
robot texnikası və digər yeni inkişaf edən
texnologiyaların dəstəklədiyi sürətlə inkişaf etməkdə
olan ölkə iqtisadiyyatında rəqəmsallaşdırma və iş
bacarıqlarının gələcək müvəffəqiyyət üçün vacib
olduğunu təcili bir xəbərdarlıq olaraq qəbul etmişdir. 
Yaxşı xəbər ondan ibarətdir ki, Azərbaycandakı
respondentlərin 60%-i rəqəmsal transformasiyaya
yatırımlarını artırmağı hədəfləyir və bu, COVID-19-un 
təsirinə birbaşa cavabdır. Müqayisə üçün, Qlobal
miqyasda bu göstərici 49% və MŞA-da 50% bərabər
olmuşdur.

Rəqəmsallaşmanın ölkənin bərpasında və gələcək
artımında oynayacağı əsas rol bütün sektorlar arasında

%
Azərbaycanlı rəhbərlər rəqəmsal transformasiyaya

sərmayə yatırmağı planlaşdırırlar

məsafədən işləməyə kütləvi keçidi ilə
vurğulanmışdır. Azərbaycan hökuməti rəqəmsal
texnologiyalardan istifadə edən bilik iqtisadiyyatını
qurmaq strategiyalarını tətbiq etmək üçün bu keçidi
dəstəkləməkdədir. Azərbaycandakı şirkət
rəhbərlərinin əksəriyyəti rəqəmsal
transformasiyanın tamamilə vacib olduğunu başa
düşürlər. Ondan kənarda qalmağın yolu yoxdur.

Azərbaycandakı şirkət rəhbərləri texnologiyanın
faydalarını hər kəsə hər yerdə genişləndirməyə
çalışırlar. Buna nail olmaq üçün üç sahəyə diqqət
yetirən rəqəmsal inklüzivlik strategiyası
hazırlanmışdır: texnologiya, tətbiqlər və bacarıqlar. 
Azərbaycandakı şirkət rəhbərləri texnologiyanın
hər fərd, ev və təşkilat üçün həyatı daha da 
yaxşılaşdıracağına inanırlar. Bir sözlə, rəqəmsal
işə uyğunlaşma seçimdən məcburiyyətə çevrilir.
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39%

27%
31%

Azərbaycan MŞA Qlobal

Kiber təhlükəsizlik və məlumat məxfiliyi investisiyalarını artırmağı planlaşdıran Azərbaycanlı rəhbərlərin payı

Covid-19 böhranı nəticəsində yaxın üç ildə Azərbaycandakı şirkət
rəhbərlərinin 39%-i kiber təhlükəsizlik və məlumat məxfiliyi
investisiyalarında artım planlaşdırırlar

Göstərici 10

Texnoloji investisiyalardan ən yaxşı şəkildə
istifadə etmək. 

Pandemiyanın təsiri nəticəsində yaranan
rəqəmsal sürətlənmənin arxasına sakitcə
gedərək, qərar vermə prosesinə töhfə
vermək üçün inkişaf etmiş analitik və süni
intellektin (Sİ) tətbiqi daha az görünən
irəliləyiş kimi çıxış edir. PwC araşdırmasına
əsasən Sİ sahəsində qabaqcıl olanlarla
geriqalanlar arasındakı uçurum getdikcə
artmaqdadır. Aparıcı şirkətlər müştərilərə
yönəlmiş tətbiqlərdə, ofis işlərində və risk 
idarəçiliyində Sİ-ni daha dərindən tətbiq
edir12 və eyni zamanda maraqlı tərəflərin
nəticələrə etibar etməsi üçün alqoritmik
qərəzliliyi aradan qaldırırlar.

Təəcüb doğuran amil odur ki, kiberhücumlarla
əlaqədar Azərbaycandakı şirkət rəhbərlərinin
narahatlıq səviyyəsinə baxmayaraq, yalnız
39%-i kibertəhlükəsizliyə və məlumatların
məxfiliyinə xərclərin edilməsini planlaşdırır. 
Müqayisə üçün, Qlobal səviyyədə bu göstərici
yalnız 23% təşkil edir. Azərbaycandakı
respondentlərin 29%-i təşkilatlarının risk 
menecmentində kiber təhdidlərin olduğunu
söyləyirlər. Qlobal səviyyədə bu göstərici 59% 
bərabərdir. 

Bundan əlavə, Azərbaycandakı şirkət
rəhbərlərinin 22%-i təşkilatların kiber
təhlükəsizliyini ölçmək üçün daha çox iş görməli
olduqlarını düşünürlər. 

42% 47% 39%50% 47% 50%

Azərbaycan MŞA Qlobal

Biznesə kömək edəcək prioritetlər Hökumətin prioritetləri 

Adekvat fiziki və rəqəmsal infrastrukturu prioritet olaraq qəbul edən rəhbərlərin payı



Sual

Aşağıdakı əsas təsir və dəyər sahələrindən hansında müəssisəniz

tərəfindən ölçmək üçün daha çox səy göstərməsinə ehtiyac olduğuna

inanırsınız?

Göstərici 11 
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20%

17%

20%

18%

14%

26%

56%

27%

54%

30%

22%

9%

19%

29%

26%

17%

37%

61%

29%

48%

36%

28%

7%

15%

28%

39%

25%

35%

55%

29%

43%

34%

36%

Ənənəvi maliyyə hesabatları 

Qanunla müəyyən edilməmiş maliyyə məlumatları (məsələn, EBİTDA, proqnozlar) 

Maliyyə olmayan göstəricilər (məsələn, marka dəyəri) 

Ətraf mühitə təsiri 

Daha geniş icmalara təsir 

İşçi qüvvəsi təcrübələri (məs., işə qəbul, əmək haqqı və müavinətlər, müxtəliflik və 
əhatəlilik) 

İnnovasiya

Təşkilati məqsəd* və dəyərlər 

Biznes strategiyası

Əsas risklər 

Kiber təhlükəsizlik və məlumat məxfiliyi 

Qlobal MŞA Azərbaycan 

Azərbaycandakı şirkət rəhbərləri yeniliyi
‘ölçmək’ üçün müəssisələrin daha çox səy
göstərməsinə ehtiyacın olduğuna inanırlar



Bu gün Unibank 
rəqabət qabiliyyətini
qorumaq üçün bankın
dəyərini artırmağa, 
bazar payına, 
səmərəliliyə, o 
cümlədən texnoloji
inkişafa diqqət yetirir.
Faiq Hüseynov
"Unibank"-ın İdarə heyətinin sədri



İnsanlar və məhsuldarlıq
Ölkənin daha dərin iqtisadi transformasiyadan keçməsi ilə
əlaqədar olaraq Azərbaycandakı şirkət rəhbərlərinin üzləşdikləri
müxtəlif çətinliklər nəzərə alınmaqla, rəqəmsal imkanlara malik, 
möhkəm və çevik işçi qüvvəsinin təşəbbüskar şəkildə təmin
edilməsi və qorunub saxlanılması müəssisələr üçün artıq
alternativlərdən biri deyil. Xüsusilə inkişaf etməkdə olan
texnologiya sahəsində bir çox artım sektorunda kəskin yeni 
istedad çatışmazlığı yaşansa da, bir çox şirkət işçilərinin
gələcəyə yönəlmiş bacarıqlarını artırmaq üçün artıq indidən
onlara sərmayə yatırırlar.

Biznesin təmin edə biləcəyi ictimai nəticələrin
prioritetləşdirilməsinə dair sual verildikdə, Azərbaycandakı şirkət
rəhbərləri öz MŞA və Qlobal həmkarları ilə eyni istəkləri
səsləndirmişdirlər: bacarıqlı, savadlı və uyğunlaşa bilən işçi
qüvvəsinin yaradılması. Eyni zamanda, artan sayda Azərbaycanlı
rəhbərlər, diqqəti əməkdaşların bacarıqlarına və uyğunlaşma
qabiliyyətinə yönəldərək təşkilatlarının rəqabətliliyini artırmağa
çalışırlar; bununla belə, bu məsələdə qlobal və MŞA liderləri
Azərbaycandakı həmkarlarından çox fərqlidirlər: MŞA-dakı şirkət
rəhbərlərinin 40%-i, və qlobal səviyyədə isə 36%-i məhsuldarlığa
nail olmaq üçün səyləri texnologiya və avtomatlaşdırmaya
yönəltməyi məqsəd qoyublar ki, bu da qlobal rəhbərlərin2016-ci 
ildə verdiyi cavab göstəricisindən ikiqat çoxdur.

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın özündə də işçilər yeni 
texnologiyalar tətbiq olunduqca işlərini davam etdirmək və ya
yeni vəzifələrə layiq görülmək üçün öz bacarıqlarını daha da 
inkişaf etdirmənin əhəmiyyətini getdikcə daha çox başa düşürlər.
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%
Azərbaycanlı rəhbərlər, bacarıqlı, təhsilli və uyğunlaşa bilən

işçi qüvvəsinin ən böyük iş prioriteti olduğuna inanırlar



Sual

Sizcə, bu nəticələrdən hansı üçü, olduğunuz ölkədə/bölgədə

işləməyinizə kömək etməkdə biznes üçün prioritet olmalıdır?

Göstərici 12 
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67%

42%

10%

28%
31%

18%

32%

28%

9%

67%

47%

26%

21%

25%

10%

39%

28%

6%

64%

39%

34%

24%

18%

13%

46%

36%

9%

Bacarıqlı, savadlı 
və uyğunlaşa bilən 

işçi qüvvəsi 

Yetərli fiziki və 
rəqəmsal 

infrastruktur 

İqlim dəyişikliyi və 
ətraf mühitə dəyən 
zərərin azaldılması 

Məşğulluğun 
yüksək səviyyəsi 

Effektiv vergi
sistemi

Böyük gəlir 
bərabərliyi 

İşçi qüvvəsinin 
sağlamlığı və rifahı 

Müxtəlif və inklyuziv 
işçi qüvvəsi 

Fərdi məlumatların 
istifadəsi ilə bağlı 

təhlükəsizlik 
tədbirləri 

Azərbaycan MŞA Qlobal

Azərbaycanlı rəhbərlər üçün müəssisənin
göstəricilərinin yüksək olması üçün bacarıqlı və
səriştəli işçi heyət əsas şərtdir
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%

Peyvəndlər dünya miqyasında pandemiyaya son 
qoyulacağına ümid bəxş etdiyi üçün
Azərbaycandakı şirkət rəhbərləri, misilsiz
sarsıntılar ilindən nikbin əhval-ruhiyyə ilə çıxırlar. 
Sorğu apardığımız Azərbaycan iş adamlarının
demək olar ki, yarısı müəssisələrinin orta müddətli
artım perspektivlərinə çox inanırlar.

Sorğu nəticəsində əldə edilən məlumatlardan da 
göründüyü kimi, CEO-ların nikbin baxışının
səbəblərindən biri də COVID-19 fırtınasından
günəşli mühitə keçmək üçün müəssisələrini daha
çevik və dayanıqlı etməyə göstərdikləri səylərdir. 

Pandemiyanın 2021-ci il ərzində biznes və
məişəti pozmağa davam edəcəyi bir dünyada
işçilərinin fiziki və zehni sağlamlığı şitkərlər
üçün prioritet məsələdir.

Azərbaycandakı şirkət rəhbərlərin 32%-i işçi
qüvvəsinin sağlamlığı və rifahını biznes
nəticələrin yüksək olmasına kömək edəcək
prioritet amillər hesab edir. Bu baxımdan, iş və
ailə həyatının ciddi şəkildə pozulduğu bir ildən
sonra işçilərin zehni sağlamlığı xüsusi
narahatlıq doğuran amildir.Azərbaycanlı rəhbərlər birlik hissini artırmaq üçün

işçilərində bacarıq və uyğunlaşmaya diqqət yetirirlər



Sual

Müəssisəniniz rəqabət qabiliyyətinə ən çox təsir göstərmək üçün işçi

qüvvəsi strategiyanızın hansı aspektlərini dəyişdirirsiniz?

Göstərici 13
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26%

29%

18%
19%

3%

31%

16%

33%

22%

6%

16% 16% 15%

22%

18%

8%

15%

2%

20%

26%

35%

26%

8%

40%

51%

39%

26%

17%

25%

11%

4%

21%

17%

31%
32%

8%

36%

28%
30%

Diqqətimiz sabah üçün 
liderlərə yönəlir 

Müxtəliflik və inklyuzivliyə 
diqqət yetirməyimiz 

Qlobal mobillik
proqramlarımız

İşçi qüvvəmizə verdiyimiz 
maaş, təşviq və müavinətlər 

İş yerimizdəki mədəniyyət 
və davranışlarımız 

Avtomatlaşdırma və 
texnologiya vasitəsilə 

məhsuldarlığa diqqət yetiririk 

İşçi qüvvəsinin iştirakçılığı 
və əlaqələrimiz 

Azərbaycan MŞA Qlobal

Rəhbərlər bacarıqları və uyğunlaşma
imkanlarını prioritet sayır, lakin işçilərin
sağlamlığı və rifahına da böyük
əhəmiyyət verirlər



Sual

Son 12 ayda müəssisənizin işçi sayı necə dəyişmiş və yaxın 12 ayda bunun necə

dəyişəcəyini gözləyirsiniz?
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In the last 12 months

In the next 12 months

Azərbaycandakı şirkət rəhbərlərinin məhsuldarlığı
artırmaq üçün texnologiyaya diqqətinin artırması
biznes göstəricilərin yaxşılaşması zamanı mütləq
şəkildə daha az sayda işçi qüvvəsi nəzərdə tutması
anlamına gəlmir. Qısa müddətdə Azərbaycandakı bir
neçə şirkət COVID-19 böhranına cavab tədbirləri
çərçivəsində əmək haqqını azaltmaq qərarı
vermişdirlər. Qlobal səviyyədə və MŞA bölgəsindən
fərqli olaraq Azərbaycandakı şirikətlərin 19%-i son 12 
ayda işçilərin sayını 8% ilə 3% arasında azaltdıqlarını
bildirdilər. Azərbaycandakı şirkət rəhbərləri tərəfindən
işçi sayının nisbətən daha azsaylı ixtisarı qismən
Hökumətin COVID-19 səbəbiylə ixtisara getməmək
barədə təlimatından irəli gələ bilər. Ancaq dövlətin
təlimatına baxmayaraq, COVID-19 nəticəsində bir çox
kiçik və orta sahibkarlığın müflisləşməsi səbəbindən
bu proses bəzi təşkilatlar üçün qaçılmaz seçim
olmuşdur.

2021-ci ilin əvvəlinə kimi bəzi şirkət rəhbərləri
böhranın ilk dalğasında əmək haqqlarını qismən
azaltdıqlarını düşünür və əldə etdiyimiz nəticələr
işgüzar əminliyin canlandığı üçün işçilərin yenidən
qəbulunun başladığını göstərir. Azərbaycandakı şirkət
rəhbərlərinin 39%-i (qlobal və MŞA-dan çox) işçi
sayını tədricən artırmağı planlaşdırırlar. Artım təmin
edən texnologiya qarşılıqlı asılılıq yaradaraq rəqəmsal
bacarıqlara malik işçi qüvvəsi tələb edir.
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Göstərici 14 

Assimmetriyanın öhdəsindən gəlmək. Bu 
müzakirələrin fərqli tərəfi ondan ibarətdir ki, 
avtomatlaşdırmanın yaratdığı məhsuldarlıq
bəzilərinin kənarda qalması ehtimalını artırır. 
Azərbaycandakı şirkət rəhbərlərin yalnız 22%-nin
iqtisadi bərabərsizliyin inkişaf perspektivləri üçün
son dərəcə narahat olmasına baxmayaraq, 
pandemiya fərdlər, şirkətlər və ölkələr arasında
asimmetriyaları dərinləşdirmiş və sosial və iqtisadi
tərəqqini necə bərpa etdiyimizə dair yeni suallar
qoymuşdur. İşçi qüvvəsində tam iştirakını təmin
etmək13 üçün işçi qüvvəsinin “bacarıqlarının
artırılması” və ya “yeni bacarıqlarının inkişaf
etdirilməsi” insanları cəlb edən və bəşəriyyət ilə
iqtisadi bazar arasındakı daha dərin əlaqələri
gücləndirən daha inklüziv və dayanıqlı iqtisadiyyat
və cəmiyyətlər yaratmaq deməkdir.

Son 12 ayda Azərbaycanda rəhbərlərin yalnız kiçik
bir hissəsi işçilərinin sayını azaldıb

Son 12 ayda

Növbəti 12 ayda



Azərbaycanın biznes mühitində
hələ də kişilər üstünlük təşkil edir. 
Deməliyəm ki, ümidverici olan bəzi
yaxşı irəliləyişləri görməyə
başlayıram. İnanıram ki, iş gücünə
yanaşmada müxtəliflik və
inklyuzivliyi nəzərə alsaq, bir çox
fürsət yarada bilərik. Müxtəliflik və
inklyuzivlik təkcə genderlə deyil, 
həm də təcrübə, mədəniyyətlər, 
perspektivlər, baxış bucaqları və s. 
ilə əlaqəlidir. Əgər müxtəliflik və
inklyuzivlikdən səmərəli istifadə
etsək, ölkənin inkişafını və
tərəqqisini daha da sürətləndirə
bilərik. 

Asif Zeynalov
"GL" MMC-nin İdarə heyətinin sədri



Artan məhsuldarlıq Azərbaycanın iqtisadi dirçəlişinin
vacib bir aparıcı amili olacaq, lakin bu müddətdə
pandemiyanın həm daxili iqtisadiyyata, həm də fərdlərə

ümumilikdə yenidən öz məcrasına qayıdacağına
əmindir: artım bir o qədər kəskin olmayacaq, daha az
qlobal və bəlkə də daha az əlaqəli və ya daha çox
balanslı ola bilər. Digər vergiödəyicilər isə yerli və
qlobal ticarətdə bir neçə əsas dəyişikliklərin
gözlənilməsi səbəbindən iqtisadiyyatın tamamilə
əvvəlki vəziyyətinə qayıdacağınə düşünmürlər. Bunun 
[əsasən] geosiyasətin, yerli siyasətin, sərhədlərin
bağlanması və sərhədlərarası vergilərin təsiri ilə əlaqəsi
var.

Məsələn, pandemiya dövründə qazanc əldə edən 15

ölkədəki platforma əsaslı şirkətlər müxtəlif mənbədən
artan rəqəmsal vergilərlə qarşılaşa bilərlər. Üstəlik
daha çox vergi şəffaflığı dövrü gəlir; dünyanın bəzi
ölkələrində bu sıravi hal olsa belə, Azərbaycan üçün bu
çox dərin dəyişiklik olacaq. Şirkətlərin nə qədər vergi
ödədiklərinə və onları harada ödədiklərinə görə
narahatlıq və məsuliyyət dair narahatlıq parallel şəkildə
artmaqdadır.

Qarşıdakı vergi ödəmə vaxtı

%
Vergi siyasəti qeyri-müəyyənliyindən son 

dərəcə narahat olan azərbaycanlı rəhbərlərin

sayı 2020-ci ilə nisbətən 20% artmışdır
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təsirini azaltmaqda maraqlı olan Hökumət öz üzərinə
əhəmiyyətli borc götürmüşdür.14

Vergi siyasəti qeyri-müəyyənliyinin təhdidlər siyahısında
nəzərəçarpacaq dərəcədə yüksəlməsinə səbəb olması
bəlkə də təəccüblü deyil (keçən il 18-ci yerlə
müqayisədə cari ildə 12-ci yerdədir).

Hökumətin stimullaşdırıcı müdaxilə etdiyi dövrdə
Azərbaycandakı şirkət rəhbərləri, şübhəsiz ki, borcların
yığılmasını izləyir və nəticə etibarı ilə öz ədalətli payını
ödəməli olduqlarını başa düşürlər.

Sərhədlərarası rəqabətin ehtimalı yüksəkdir, çünki
ölkələr öz milli maraqlarını qorumaq üçün vergi alətləri
ilə qlobal əməliyyatlar aparmaq istəyən çoxmillətli
şirkətlərə əhəmiyyətli çətinlik yaratmaqdadır.

Azərbaycandakı şirkət rəhbərlərinin vergi ilə bağlı fikirləri
müxtəlifdir: bir qismi bir neçə ildən sonra iqtisadiyyatın



Azərbaycandakı şirkət rəhbərlərinin 54%-i
“Yerləşdikləri ölkədə/bölgədə dövlətin artan
borc səviyyələrini həll etmək üçün vergi
siyasətindəki dəyişikliklərin, müəssisələrin
ümumi vergi öhdəliklərini artıracağına" qəti
şəkildə razılığına ifadə etmişdilər. Ancaq
daha geniş sual olan “artan vergi öhdəliyi” 
ilə bağlı narahatlığa cavab olaraq, 33% MŞA 
və 30% qlobal rəhbərlərlə müqayisədə 38% 
azərbaycandakı şirkət rəhbərləri son dərəcə
narahat olduqlarını qeyd etmişdilər.

Artan vergi öhdəliyi azərbaycanlı rəhbərlərin
strateji risklərin idarəedilməsi fəaliyyətində
də nəzərə alınır. Beləliklə, 30%-də artan
vergi öhdəliyi siyahılarındakı 7-ci yerdədir, 
Qlobal rəhbərlər üçün isə bu məsələ 12-ci 
sırada yer alır. Bu hal Azərbaycanda bu
məsələnin daha çox təhlükə yaratdığının
göstəricisidir.

Azərbaycandakı şirkət rəhbərləri, təsirli vergi
sisteminin fəaliyyətə kömək etmək üçün
prioritet məsələlər arasında dördüncü yerdə
olduğunu düşünürlər.
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Yeni kompromis erası. Xüsusilə çətin
iqtisadi dövrlərdə vergi siyasətinin
müzakirəsi tonu qarşıdurmaya meylli
olur. Ancaq indi tələb olunan balans və
ədalətə əsaslanan əməkdaşlıqdır16. 
Verginin qlobal bir məsələ olduğu üçün
tarazlığa ehtiyac var; o, ölkələrin
sərmayə yatırdığı, şirkətlərin işlədiyi və
insanların çalışdığı sahələrə təsir edir. 
Ədalət isə vergidən sonrakı ödəmələrə
dair hesabatların standartlarını
müəyyənləşdirən maraqlı tərəflərin
kapitalizm göstəricilərindən bir təkan ala 
bilər: şəffaflıq, əminlik yaratmaq üçün
uzun bir yoldur.

Göstərici 15 
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57% 55%
44%

Azərbaycan MŞA Qlobal

Biznesin fəaliyyəti üçün prioritetlər Hökümət prioritetləri 

30%

37%

33%

Azərbaycan 

MŞA

Qlobal

Effektiv vergi sistemini prioritet hesab edən rəhbərlərin nisbəti

Azərbaycandakı şirkət rəhbərlərinin 30%-i strateji risklərin idarə
edilməsi fəaliyyətlərində artan vergi öhdəliyini nəzərə almışdır

Strateji risklərin idarə edilməsi fəaliyyətlərində artan vergi öhdəliyini nəzərə alan rəhbərlərin nisbəti

Azərbaycanlı rəhbərlərin vergi ilə bağlı təhdidlər profili

29% 34% 31%
38% 33% 30%

Azərbaycan MŞA Qlobal

Vergi siyasətində qeyri-müəyyənlik Artan vergi öhdəlikləri 



Sual

Olduğunuz ölkədə/bölgədə artan dövlət borcunun həlli üçün vergi siyasətində

dəyişikliklər nəyə gətirib çıxaracaq: (Yalnız ”Tam razı” cavabları göstərilir)

Göstərici 16 
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Təşkilatımın ümumi vergi öhdəliyini 
artıracaq 

Təşkilatımın qərar vermə və 
planlamasına təsir edəcək 

Təşkilatımın işçi qüvvəsi 
strategiyasına yenidən baxılmasına 

gətirəcək 

Təşkilatımın coğrafi izini yenidən 
nəzərdən keçirilməsinə gətirəcək 

Təşkilatımın xərc strukturunun 
yenidən nəzərdən keçirilməsinə 

gətirəcək 

Azerbaijan CEE Global

Azərbaycandakı şirkət rəhbərləri, 
müəssisələrin vergi öhdəliklərinin xərc
strukturunu yenidən nəzərdən keçirilməsinə
və təşkilatların qərar vermə və planlaşdırma
işlərinə təsir göstərəcəyinə inanırlar.

Azərbaycan MŞA Qlobal



Sərhədlərarası rəqabət qlobal vergi
mübahisələrini qızışdırdıqca, 
Azərbaycandakı şirkət rəhbərləri qlobal
ticarət gərginliyinin bir qədər
soyumasını proqnozlaşdırırlar. Həm
ticarət qarşıdurması, həm də
proteksionizm nisbi və mütləq mənada
Azərbaycanlı rəhbərlərin təhdid
siyahısında öz əksini tapmışdır.

Lakin üzdə olan bu hekayənin
arxasında xeyli nüans var. Ticarət
münaqişəsi hələ də Azərbaycanda
təhlükələrin ilk onluğuna düşmür, bu
da ölkəmizin ixracata əsaslanan
artımdan asılı olmadığını göstərir. 
Qlobal nəticələrə nəzər salsaq görərik
ki, adətən mübahisələrin mərkəzində
olan ölkələrdə şirkət rəhbərləri üçün
ticarət münaqişəsi ən çox narahat
edən məsələdir.

Ticarət qarşıdurmalarını strateji risk 
idarəetmə fəaliyyətinə gətirən
Azərbaycanlı rəhbərlərin payı qlobal
göstəricilərdən çox aşağıdır.

Ticarət nümunələrinin və ortaqlıqların
bir yerdə olduğunu qəbul etmək də
vacibdir. Məsələn, Azərbaycandakı
şirkət rəhbərləri artım lideri olaraq
Rusiyaya vurğularını azaldır və
Türkiyəyə olan diqqətlərini artırırlar; 
son sorğumuzdakı məlumatlarla
müqayisədə, Azərbaycandakı
rəhbərlərin Rusiyaya marağı 11% 
azalmışdır.

Məlumdur ki, COVID-19 
Azərbaycandakı şirkətləri tədarük
zəncirlərini yenidən qiymətləndirməyə
və diqqətini əsasən Türkiyəyə
yönəlmiş inkişaf üçün alternativ
bazarlara yönəltməyə vadar etmişdir. 

Göstərici 17 Qlobal nüans
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Azərbaycandakı şirkət rəhbərlərinin ticarət qarşıdurmaları ilə əlaqəli təhlükə profili

Strateji risklərin idarə edilməsi fəaliyyətlərində rəhbərlərin ticarət münaqişələrinin nəzərə alması
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Bu ilki sorğunun nəticələri ABŞ-ın yaxın 12 ay 
ərzində ümumi artım perspektivləri üçün ən vacib
ərazilər siyahısından çıxdığını və həmin
mövqeyin Gürcüstan (17%) tərəfindən
tutulduğunu təsdiqləyir. Çin artıq Azərbaycanlı
rəhbərlər üçün ən əlverişli biznes istiqamətlər
sırasında ilk beşliyinə daxil deyil. Beşinci yerdə
də ciddi dəyişikliklər var. Bu il Azərbaycandakı
rəhbərlər Birləşmiş Krallığı beşinci ən əhəmiyyətli
artım bazarı olaraq qeyd etmişdilər. 2020-ci ildə
bu yer Almaniyaya məxsus idi. 

Qlobal səviyyədə ölkələrin sıralaması 2018-ci 
ildən etibarən ABŞ, Çin Xalq Respublikasının və
Almaniyanın qarşıdakı 12 ay ərzində ümumi artım
perspektivləri üçün ən vacib ərazilər olduğuna
görə dəyişməz olaraq qalmaqdadır.

Məlumatlar onu da göstərir ki, proteksionizmin
artması ilə Azərbaycandakı rəhbərlərin bir hissəsi
getdikcə daxili strategiyalara yönəlir və artım
üçün daxili bazarlarına diqqət yönəldirlər. 
Azərbaycandakı respondentlərin 5%-i başqa heç
bir bölgənin artım perspektivləri üçün əhəmiyyətli
olmadığını bildirdilər, keçən il bu seçimi yalnız 1% 
etmişdir.

Sual

Mənsub olduğunuz ölkə / ərazi xaricində hansı üç ölkə/bölgədə təşkilatınızın önümüzdəki 12 aydakı

ümumi artım perspektivləri baxımından ən vacib hesab edirsiniz?

Göstərici 18 

Azərbaycanın iki qonşusu olan Türkiyə və Rusiya, 
təşkilatlarının ümumi qısamüddətli artım perspektivləri
baxımından yerli rəhbərər üçün ən əlverişli yer olaraq qalırlar.
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Lokalizasiya yeni qlobalizasiyadırmı? Bugünkü
qeyri-müəyyənliyi nəzərə alaraq liderlər tədarük
zəncirlərini yenidən düşünməyə və lokalizasiyanın
uğurlu olması üçün lazım olan ekosistemləri inkişaf
etdirməyə hazır olmalıdırlar.17 Artıq kifayət qədər
sıx gündəliklə bərabər, rəhbərlər siyasət
dəyişikliklərinin təsirlərini başa düşməli və yeni 
bazara daxil olmaq fikrinə daha ehtiyatla
yanaşmalı, yalnız daha çox geosiyasi baxımdan
daha çox yüklənmiş dünyada rəqabət etmək
bacarıqlarına və imkanlarına sahib olduqları
təqdirdə beynəlxalq səviyyədə sərmayə
yatırmalıdırlar.

Qlobal 2021MŞA 2021

Azərbaycan 2021Azərbaycan 2020



Son müşahidələr göstərir ki, Azərbaycandakı
şirkət rəhbərləri daha ağıllı və daha möhkəm
müəssisələr yaratmaq üçün COVID-19-un və neft
qiymətlərinin düşməsinin ikili şokuna davam
gətirmə təcrübələrindən istifadə edirlər. 
Nəticələrimizdə xüsusilə iki dərs var. Birincisi, 
keçən il dünya miqyasında baş verən iqtisadi
təlatümlər fonunda qəflətən məsafədən işlərə
keçid korporativ gündəmdə işçilərin rifahı
məsələsini yüksəltmişdir.

İkincisi, COVID-19-un dəhşətli sosial və iqtisadi
təsirləri, dünya miqyaslı həmkarları ilə birlikdə, 
Azərbaycanda olan rəhbərləri pandemiyadan
əvvəl düşünülmüş və inkişaf etdirilən iş və
əməliyyat modellərini, habelə korporativ
transformasiya proqramlarını yenidən
qiymətləndirməyə və yenidən qurmağa sövq
etmişdir. Rəhbərlər sarsıntıdan çıxmağa başlayan
bazar imkanlarından maksimum yararlanmaq üçün
şirkətlərini yenidən qurmağa çalışdıqlarına görə
bütün ticarət fəaliyyətləri sıx nəzarət altındadır və
artımı sürətləndirmək üçün 64% əməliyyat
səmərəliliyi planlaşdırır.

Yenidənqurma fəaliyyətində artım müşahidə etdik, 
Azərbaycandakı şirkət rəhbərləri əməliyyat və
maliyyə idarəçiliyində ayaqda qalmaq və müvəffəq
olmağın açarı kimi təkmilləşdirmələr üçün
çalışırlar. Müvafiq tədbirlər arasında daha yaxşı
inventar idarəetməsi, pulla bağlı şüurlu yanaşma

Sual

Aşağıdakı fəaliyyətlərdən hansını, əgər varsa, yaxın 12 ayda böyüməni təmin etmək üçün

planlaşdırırsınız?

Göstərici 19 

Bərpa tempinə dair qeyri-müəyyənliyi nəzərə alaraq, 
Azərbaycanlı rəhbərlər artımı sürətləndirmək üçün ilk növbədə
əməliyyat səmərəliliyinə etibar etməyə davam edirlər
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Global CEE Azerbaijan  AzərbaycanMŞA
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mədəniyyətini aşılamaq, nağd pul yığımlarını daim nəzarət
altında saxlamaq və yalnız sürətli şəkildə nağd pul gətirən
məhsul və xidmətlərə sərmayələrin yatırılması daxildir.

Bu keçid mənzərəsində yeganə əminlik rəqəmsallaşdırma
və yeni texnologiyaların istifadəsinin Azərbaycanda
korporativ transformasiyanın mərkəzi olacaq. Sorğunun
nəticələri göstərir ki, növbəti bir ya iki il ərzində Qlobal
rəhbərlərlə müqayisədə Azərbaycanlı rəhbərlər üçün
birləşmələr və satınalmalar bir o qədər də vacib
olmayacaq. Azərbaycandakı şirkət rəhbərlərin təqribən
22%-i yaxın 12 ayda yeni bir strateji ittifaq və ya ortaq bir
müəssisə qurmağı ümid etdiklərini söyləmişdirlər.

Biz, həmçinin, Azərbaycanda dövlət özəlləşdirmə və
iqtisadi stimul proqramları, lokalizasiya ilə əlaqəli
sövdələşmələri görəcəyimizi gözləyirik (şirkətlər COVID-
19-un səbəb olduğu tədarük zəncirlərinin kəsilməsindən
sonra idxaldan asılılığı azaltmağa çalışdıqları üçün). 

Artım sürətinə gəldikdə, Azərbaycandakı şirkət rəhbərləri
əməliyyat səmərəliliyi ilə yanaşı yeni bir məhsul
buraxmağı və orqanik artımı davam etdirməyi
planlaşdırırlar. Azərbaycanlı respondentlərin çoxu gələn il
Qlobal və MŞA respondentlərindən çox yeni bazara
çıxmağı planlaşdırdıqlarını bildiriblər. Müəssisələri
satmağı da planlaşdırmırlar (4%-ə qarşı 13%).

Öz şirkətlərində gəlirlər barədə kifayət qədər müsbət
proqnozlara baxmayaraq, Azərbaycandakı rəhbərlər
gözləmə mövqeyi tutmaq əvəzinə daha çox maliyyə
səmərəliliyi əldə etmək üçün yeni təşəbbüslərə imza
atırlar. 

Növbəti 12 ay ərzində Azərbaycandakı şirkət rəhbərlərin
yarıdan azı qlobal miqyasda 24%-lə müqayisədə Liderlik
və istedad inkişaf investisiyalarını artırmağı düşünür, 
35%-i isə tədqiqat və inkişafa, yeni məhsul innovasiya
investisiyalarını planlaşdırır.

COVID pandemiyası Azərbaycanda liderlərin şirkətlərinin
cəmiyyətdəki rolunu yenidən nəzərdən keçirməyə vadar
edir: 56% təşkilatlarının cəmiyyətdəki rolunu daha yaxşı
əks etdirmək üçün təşkilati məqsədlərində dəyişikliklər
edir və ya onları nəzərdən keçirirlər.



Post-pandemik transformasiya planlaşdırılmasının
bir hissəsi olaraq, Azərbaycandakı şirkət rəhbərləri
də həmçinin Ətraf Mühit, Sosial və İdarəetmə (ESG) 
və dayanıqlıq məqsədlərini korporativ
planlaşdırmaya daxil etməyə başlayır. Qlobal
həmkarlarından hələ də geri qalsalar da, 
Azərbaycandan respondentlərin 17%-i önümüzdəki
üç il ərzində ESG və dayanıqlıq təşəbbüslərinə
investisiyaları artırmağı hədəflədiklərini qeyd
etmişdirlər.

Bu tendensiya yalnız Azərbaycanlı rəhbərlər
arasında artan sosial məlumatlılığı əks etdirmir. 
Gənc Azərbaycanlı istehlakçıların məhsul və
xidmətlər alarkən ESG məsələlərində getdikcə daha
şüurlu olduqlarını nəzərə alsaq, bu da yaxşı biznes
hissi yaradır.
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COVID-19 böhranı nəticəsində növbəti üç ildə aşağıdakı sahələrə uzunmüddətli investisiyalarınızı

necə dəyişdirməyi planlaşdırırsınız (yalnız ‘əhəmiyyətli dərəcədə artım’ cavablarını göstərir)? 

Göstərici 20 

Azərbaycandakı rəhbərlərin rəqəmsal transformasiya
investisiyalarını artırma ehtimalı daha yüksəkdir

Qlobal pandemiyanın bir illik

mərhələsində rəhbərlər, həm

dünyanın iqtisadi

trayektoriyasında, həm də

gələcəyi kəşf etmək imkanları

baxımından dönüş etdiyimizə

inanırlar. Bu potensialdan

istifadə etmək, etibar qurmağı

və yorğun bir dünyanın

həsrətində olduğu davamlı

nəticələri verməyi tələb

edəcəkdir.



Bu gün PAŞA Holdinqin
məqsədi korporativ idarəetmədə
yüksək standartlara nail olmaq, 
dayanıqlı gəlirli müəssisələrin
artımı və rəhbərlik etmələri üçün
yerli və regional səviyyədə ən
yaxşı istedadları işə
götürmək/saxlamaq və inkişaf
etdirilməsi və bununla fəaliyyət
göstərdikləri ölkələrin iqtisadi
inkişafına töhfə verərək
bütövlükdə cəmiyyətlərin və
xüsusilə özümüzün, ailələrimiz
və işçilərimizin rifahı ilə
nəticələnməsidir.

Cəlal Qasımov
"PAŞA Holding"-in İdarə heyətinin sədri



2021-ci ilin yanvar və fevral aylarında Azərbaycanda
120 rəhbər şəxs arasında sorğu aparmışıq. 
Müsahibələrin 95%-i onlayn, 5% -i üz-üzə aparılıb. 
Bütün müsahibələr məxfi əsasda aparılmışdır.

Cavabları hesabat üçün istifadə olunan 120 nəfər

Azərbaycanlı rəhbər arasında

• 53%-nin təşkilatlarının gəliri 100 milyon

ABŞ dollarından aşağıdır.

• 80%-nin təşkilatları xüsusi mülkiyyətdədir.

• 72%- nin təşkilatlarının işçi sayı 500-dən azdır.

Qeyd:

• 2021-ci ilin yanvar və fevral aylarında yerlərdə

işin aparılmaqla tarixi yanaşmamızdan bir

qədər kənara çıxmış olduq. Adətən, PwC, öz

İllik CEO Sorğusu üçün sentyabr və noyabr

ayları arasında rəhbərlərlə müsahibələr keçirir

və sonra gələn ilin yanvarında hesabatını

açıqlayır. 2020-ci ilin payızında baş verən

pandemiya dalğaları, son mərhələdəki

peyvənd sınaqları və bir sıra pozucu geosiyasi

hadisələr daxil olmaqla qlobal çətinlikləri

Biz həmçinin Azərbaycandan olan rəhbərlərlə ətraflı

müsahibələr keçirdik və bu müsahibələrin bəzilərindən

bu hesabatda sitat gətirilmişdir.

Sorğu
metodologiyası
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nəzərə alaraq mənalı və davamlı bir məlumat

toplusu yaratmaq üçün bu sahədə işləri bir qədər

keçirtdik.

• Faizlərin yuvarlaqlaşdırılması və bəzi hallarda

“heç biri”, ’’digər'', ’’yuxarıda göstərilənlərin heç

biri’’ kimi cavabların göstərilməməsi qərarı

nəticəsində qrafiklərdəki bütün faizlərin cəmi

100% -ə bərabər deyil.

• Bu hesabatda göstərilən faiz fərqləri, qrafiklərdə

göstərilən yuvarlaqlaşdırılmış dəyərlər deyil, tam 

faiz dəyərləri ilə hesablanır. 
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