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Pres Reliz

Konfransda Azərbaycan Respublikas
Mehdiyev açılış nitqi ilə ç
etmişdir. 

PwC şirkətinin Dövlət Sektor
2020, Gələcəyə baxış: Ə
Təqdimatda Azərbaycan
idarə edilməsində qlobal meyllər və iqtisadiyyat
tətbiqinin əhəmiyyəti məsələlərinə toxunulmuşdur

Konfransda həmçinin BMT
Antonius Bruk “Gələcəyə bax
texnologiyaları naziri Əli Abbasov
cəmiyyətinə keçid”, nəqliyyat nazirinin müavini
müasirləşən nəqliyyat sistemi və onun inkişaf perspektivləri”
nümayəndəliyinin rəhbəri xan
Asiya İnkişaf Bankının Az
“İnfrastrukturun maliyyələşməsi”
Fondunun sədri Səlim Müslümov "Azərbaycanda pensiya
perspektivləri" mövzuları 
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PwC-nin birgə təşkilatçılığı il
“Azərbaycan 2020: Gələcəyə 
beynəlxalq konfransı keçirilmişdir

Dekabrın 3-də Mariott otelində
Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar 
Mərkəzi, BMT İnkişaf Proqramı, PwC Az
və Azərbaycan Gənclər Fondunun birgə təşkil etdiyi 
“Azərbaycan 2020: Gələcəyə bax
beynəlxalq konfrans işə başlamışdır

ərbaycan Respublikasının Prezident Administrasiyasının r
ə çıxış etmişdir. Tədbirdə 400-dən çox yerli və xarici qonaq iştirak

ət Sektoru üzrə Qlobal Praktikasının Rəhbəri Yan Sturesson “
Əəsas tendensiyalar və məsələlər” mövzusu ilə 

rbaycanın son iki ildə iqtisadi və sosial nailiyyətləri, dövlət müəssisələrinin 
ə edilməsində qlobal meyllər və iqtisadiyyatın uğurlu inkişafı üçün innovasiyaların 

əsələlərinə toxunulmuşdur.

BMT-nin İnkişaf Proqramının Azərbaycanda rezident nümayəndə
ələcəyə baxış 2020 və qlobal inkişaf çağırışları”, rabit

Əli Abbasov “İnnovasiya və modernləşmə strategiyas
əqliyyat nazirinin müavini Musa Pənahov “Müst

əşən nəqliyyat sistemi və onun inkişaf perspektivləri”, Dünya Bankının Az
əndəliyinin rəhbəri xanım Larisa Leşenko “Şaxələndirmə: Davaml

Asiya İnkişaf Bankının Azərbaycandakı Daimi Nümayəndəliyinin rəhbər
ələşməsi” və Azərbaycan Respublikasının Dövl

ədri Səlim Müslümov "Azərbaycanda pensiya-sığorta sisteminin inkişaf 
ları ilə məruzələr söyləmişlər.  
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ılığı ilə 
ələcəyə Baxış” 
keçirilmişdir

Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar 

İnkişaf Proqramı, PwC Azərbaycan şirkəti 
ə Azərbaycan Gənclər Fondunun birgə təşkil etdiyi 

ərbaycan 2020: Gələcəyə baxış” mövzusunda 
ışdır.

ının Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz 
ən çox yerli və xarici qonaq iştirak

Yan Sturesson “Azərbaycan 
əsas tendensiyalar və məsələlər” mövzusu ilə təqdimat keçirmişdir. 

ətləri, dövlət müəssisələrinin 
ın uğurlu inkişafı üçün innovasiyaların 

ərbaycanda rezident nümayəndəsi
ğırışları”, rabitə və informasiya 

ə modernləşmə strategiyası: informasiya 
“Müstəqil Azərbaycanın 

Dünya Bankının Azərbaycan 
ələndirmə: Davamlı inkişafın açarı”, 
əndəliyinin rəhbəri Olli Noroyono

ının Dövlət Sosial Müdafiə 
sığorta sisteminin inkişaf 
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158 ölkədə 180,000-dən çox əməkdaş
yaradır və praktiki məsləhətlər verir

PwC Azərbaycan 1995-ci ild
xidmətlərin göstərilməsi üzrə apar
iqtisadiyyatına əhəmiyəytli investisiyalar 
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PricewaterhouseCoopers şirkəti haqqında 

PwC) dünyada audit, məsləhət, vergi və hüquq xidmətləri
ən çox əməkdaşımız fikirlərini, təcrübəsini və çözümlərini bölüşərək yeni 

ə praktiki məsləhətlər verir.

ci ildən fəaliyyət göstərir və yerli bazarda biznes-konsaltinq sah
ərilməsi üzrə aparıcı yerlərdən birini tutur. Azərbaycanda yarand

əhəmiyəytli investisiyalar yatırmış və bu strategiya davam etməkdədir. 10 nəfər işçi ilə fəaliyyətə 
ırda 100-dən artıq yüksək səviyyəli partnyoru və eksperti,

ın ümumi məqsədi müştərilərimizə mükəmməl xidmətlər göstərməkdir. Daha ətrafl
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əsləhət, vergi və hüquq xidmətləri göstərən ən iri şirkətdir. 
ərini, təcrübəsini və çözümlərini bölüşərək yeni perspektivlər 

konsaltinq sahəsində peşəkar
ərbaycanda yarandığı gündən şirkət ölkənin 

ə bu strategiya davam etməkdədir. 10 nəfər işçi ilə fəaliyyətə 
ək səviyyəli partnyoru və eksperti, o cümlədən beynəlxalq 

əqsədi müştərilərimizə mükəmməl xidmətlər göstərməkdir. Daha ətraflı 
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