AZƏRBAYCAN HƏMKARLAR
İTTIFAQLARI KONFEDERASIYASI

2030-cu ilədək Dayanıqlı İnkişaf
Məqsədlərini (DİM)
həyata keçirmək üçün
Azərbaycan Respublikasında
görülən tədbirlərin
nəzərdən keçirilməsi və
qiymətləndirilməsi dövrü üçün

HESABAT

BAKI - 2021

Buraxılışa məsul şəxs

İ.Aliyev

Məsləhətçi

Y.Həmzəyev

Tərtibata məsul şəxs

H.Cəfərov

Ekspert

N.Hüseynov

Məruzədə ölkəmizdə 2030-cu il Dayanaqlı İnkişaf Məqsədləri gündəliyinə nail
olunmasına dair Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası tərəﬁndən görülən
tədbirlər və bu istiqamətdə həyata keçirilən işlər öz əksini tapmışdır. Təqdim olunan
məruzədə 2030-cu ilə qədər DİM istiqamətində Həmkarlar İttifaqlarının gələcək
hərəkatı, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqlarının ictimai həyatda və vətəndaş
cəmiyyətində iştirakı, sosial dialoqun təşkili , həmkarlar ittifaqlarının mühüm vəzifələri
və fəaliyyəti, ölkədə DİM-in göstəricilərinin monitorinqi haqqında oxuculara məlumat
verilmişdir.

MÜNDƏRİCAT:
HİSSƏ I. ............................................................................................................................................. 4
Xülasə .................................................................................................................................................. 4
Ümumi məlumat ................................................................................................................................. 4
Dünyanın dəyişilməsi. Dayanıqlı İnkişaf üzrə 2030 Gündəliyi....................................................... 4
Yüksək səviyyəli siyasi forum . Könüllü milli hesabatlar ................................................................4
HİSSƏ II. ............................................................................................................................................ 8
2. DİM-in həyata keçirilməsində milli tədbirlər və irəliləyiş .......................................................... 8
2.1. Minilliyin İnkişaf Məqsədlərinə çatmaq üçün əldə edilmiş təcrübəyə əsaslanaraq
DİM-in həyata keçirilməsi ................................................................................................................. 8
2.2 Beynəlxalq əməkdaşlıq............................................................................................................... 11
2.3 Əməkdaşlıqda keçid mərhələsi .................................................................................................. 12
2.4 Azərbaycanın dünyada mədəniyyətlərarası və dinlərarası dialoqun
inkişafına verdiyi töhfə............................................................................................................ 12
2.5 Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə çatmaq üçün Azərbaycanın səyləri .............................. 13
2.6 Azərbaycan "Minilliyin İnkişaf Məqsədləri"nə nail oldu, "Dayanıqlı İnkişaf
Məqsədləri"nin həyata keçirilməsində ciddi irəliləyiş əldə etdi. ................................................ 13
HİSSƏ III.......................................................................................................................................... 16
3. Həmkarlar ittifaqlari. DİM-də tərəqqi və irəliləməyə doğru .................................................. 16
3.1 AHİK-in dövlət sisteminin həyatında və vətəndaş cəmiyyətinin
qurulmasında iştirakı 2030 ............................................................................................................ 17
3.2 Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası haqqında............................................... 17
3.3 Sosial dialoqun təşkili haqqında................................................................................................ 20
3.4 Həmkarlar ittifaqinin prioritet hədəfləri və göstəriciləri.
Fəaliyyət üçün əsasları barədə ....................................................................................................... 22
3.5 Azərbaycanda həmkarlar ittifaqları üçün prioritet hədəflər və göstəricilər......................... 24
3.6 Ölkədəki DİM göstəricilərinin monitorinqi ............................................................................. 28
Əlavə 1. Əhəmiyyətli Strateji Sənədlərin siyahısı ..............................................................................39
Əlavə 2. Ölkə haqqında əsas məlumatlar......................................................................................... 42
Əlavə 3. Azərbaycan iqtisadiyyatı ..................................................................................................... 51

3

HİSSƏ I.
Xülasə
Bu Hesabat 2030-cu ilədək dayanıqlı inkişaf gündəliyinin tətbiqindən 5 il sonra ölkədə görülən
işlər və qazanılan uğurlar barədə ətraflı məlumat verir. Mövcud son məlumatlara əsasən, hesabat
həm Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə doğru irəliləməni, həm də qalan boşluqları vurğulayır və
hədəflər arasındakı bəzi əlaqələri təhlil edir. Eyni zamanda AHİK tərəfindən prioritet vəzifələr,
Azərbaycan həmkarlar ittifaqları üçün göstəricilər və fəaliyyətlərinin əsasları kimi seçilmiş beş hədəfin həyata keçirilməsinin gedişi daha ətraflı nəzərdən keçirilir.
Hesabat Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası (AHİK) tərəfindən hazırlan-mışdır. Materialın hazırlanmasında ən dolğun məlumatların toplanmasını təmin etmək üçün AHİK
İşçi Qrupu və AHİK-in bütün şöbələrini, üzv və tabe təşkilatlarını cəlb etmişdir. Bununla yanaşı,
sosial tərəfdaşlarımızdan, Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat, Daxili İşlər, Ədliyyə, Nəqliyyat, Səhiyyə, Təhsil, Mədəniyyət və Turizm, Gənclər və İdman nazirlikləri, Ailə, Qadın və Uşaq
Problemləri üzrə Dövlət, Dövlət Statistika komitələri və digər aidiyyəti qurumları tərəfindən aldığımız məlumatlardan istifadə edilib.
Bu hesabat ölkənin 17 DİM-ə nail olmaq üçün gördüyü fərdi tədbirləri əks etdirir, 2030 Gündəliyinin həyata keçirilməsinə dair səylərə rəhbərlik etmək və izləmək üçün strategiyaları, institusional çərçivələri və siyasətləri araşdırır və 2030-un tətbiqinin sürətləndirilməsində bəzi əsas
problemləri əks etdirir.
Ümumi müddəalar
Azərbaycan qlobal problemlərin həllində böyük səy göstərən və beynəlxalq tərəfdaşlığa
böyük əhəmiyyət verən bir ölkə olaraq özü üçün bu cür əməkdaşlığın qurulmasını və möhkəmləndirilməsini prioritet kimi müəyyənləşdirir. Ölkə qısa müddətdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatına
(BMT) və bir çox digər təşkilata (İƏT, ATƏT, Avropa Şurası, Avropa Birliyi, NATO, Antiterror
Koalisiyası, GUAM, MDB) üzv oldu, innovativ davamlı inkişaf siyasətini həyata keçirdi. Azərbaycanın BMT-nin qlobal inkişaf təşəbbüslərində fəal iştirakı, Beynəlxalq Əmək Təşkilatı (BƏT)
daxil olmaqla, müxtəlif BMT strukturları ilə səmərəli əməkdaşlığı inkişaf etdirir. Bir sıra vacib
- BMT ilə Azərbaycan (UNSDCF) arasında əməkdaşlıq çərçivəsində davamlı inkişaf sahəsində
sənədlər imzalanmışdır. BƏT proqramları və layihələri həyata keçirilir.

1. Dünyanın dəyişilməsi. Davamlı İnkişaf üzrə 2030 Gündəliyi
2015-ci ilin sentyabr ayında Azərbaycanın iştirakı ilə BMT Baş Assambleyasının 70-ci
yubiley sessiyası keçirildi. Bu iclas çərçivəsində XXI əsrdə bəşəriyyətin üzləşdiyi əsas problemlər
müzakirə olundu və təcili olaraq onların aradan qaldırılması üçün tədbirlər görüldü. Nəticədə 70/1
saylı qətnamə qəbul edildi: “Dünyanı dəyişmək, Davamlı İnkişaf üzrə 2030 Gündəliyi”. Bu qətnamə 1
yanvar 2016-cı il tarixində qüvvəyə minmişdir.
Davamlı İnkişaf - bu inkişaf başqa ölkələrin milli suverenliyini təhlükə altına qoymur,
eyni zamanda öz şəxsi ehtiyaclarını, habelə gələcək nəsillərin ehtiyaclarını da qarşılayır.
Bura iki əsas anlayış daxildir:
- ehtiyaclar konsepsiyası - ən kasıb əhalinin dolanışıq tələbləri, xüsusən də birinci ehtiyacları prioritet mövzu
- məhdudiyyətlər konsepsiyası - cəmiyyətin təşkili və texnologiyanın vəziyyəti, ətraf mühitdəki mövcud və gələcək ehtiyacları ödəmək qabiliyyəti.
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DİM-lər
1. Yoxsulluğa son
2. Aclığa son
3. Yaxşı səhiyyə və rifah
4. Keyfiyyətli təhsil
5. Gender bərabərliyi
6. Təmiz su və sanitariya
7. Sərfəli və təmiz enerji
8. Layiqli əmək və iqtisadi artım
9. Sənaye, innovasiya və infrastuktur
10. Bərabərsizliyin azaldılması
11. Dayanıqlı şəhərlər və icmalar
12. Məsuliyyətli istehsal və istehlak
13. İqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizə
14. Dəniz ekosisteminin mühafizəsi
15. Torpaq ekosisteminin mühafizəsi
16. Sülh, ədalət və səmərəli institutlar
17. Məqsədlər üçün tərəfdaşlıq.
Mövcud nəsillərin rifahını təmin etmək və gələcək nəsillərin inkişafına şərait yaratmaq
üçün nəzərdə tutulmuş dayanıqlı inkişafın təmini XXI əsrdə və üçüncü minillikdə insanlıq üçün
əsas prioritetdir. Nyu-Yorkda eyni zamanda BMT Baş Assambleyasının iclası ilə eyni vaxtda
keçirilən dünya sammiti, üçüncü minilliyin əsas prioriteti olaraq, dayanıqlı inkişafı müəyyənləşdirdi və tarixə Dayanıqlı İnkişafın Sammiti kimi daxil oldu.
Dünyadakı forumların nəticələrinə görə, BMT Baş Assambleyasına üzv olan 193 ölkədə, o
cümlədən Azərbaycan Respublikasında da "Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri" (DİM) adlı xüsusi sənəd
qəbul edildi. Sənəd 2030-cu ilə qədər 169 vəzifənin həyata keçirilməsini təmin edən 17 qoldan
ibarətdir, əvvəlki "Minilliyin Məqsədləri"ni tamamlayır və davamlı inkişafın hər üç komponentinin iqtisadi artım, sosial inteqrasiya və ətraf mühitin davamlılığı balansını təmin edir. Hamısı yoxsulluq və aclıqların qarşısının alınmasına, ölkələrdə bərabərsizliyin azaldılmasına yönəldilmiş və
ölkələr arasında sağlam həyat tərzi və ədalətli yüksəkkeyfiyyətli təhsil və həyat boyunca öyrənmə, gender bərabərliyi, etibarlı və davamlı enerji mənbələrinə çıxış təmin etmək, mütərəqqi,
tam əhatəli və davamlı iqtisadi artım; hər kəs üçün tam və məhsuldar məşğulluq və layiqli iş; ətraf
mühitin davamlılığı və insanların həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması ilə əlaqəli digər vacib sahələri
əhatə edir.
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DİM-in əldə etdiyi nəticələrin monitorinqi və izlənilməsi üçün Dayanıqlı İnkişaf
Göstəricilərinə dair Agentliklərarası Mütəxəssislər Qrupu BMT Statistika Komissiyasının 47-ci
iclasında təsdiqlənmiş DİM Göstəricilərinin Qlobal Siyahısını hazırladı.
BMT Baş Məclisi 6 iyul 2017-ci il tarixdə 71/313 saylı qətnaməni qəbul edərək irəliləməni və
inkişafı ölçmək, heç kimin geridə qalmamasını təmin etmək üçün yüksəkkeyfiyyətli, əlçatan, əlaqəli və etibarlı bölünmüş məlumatlara ehtiyac olduğunu vurğuladı (https://undocs.org / ru / A / RES
/ 71/313).
BMT-nin DİM göstəricilərinə dair tövsiyələrinə əsasən və bu hədəflərə çatmaq üçün, milli
prioritetlər və proqramları rəhbər tutaraq, ölkələr lazımi məlumat bazasını inkişaf etdirmək üçün
öz planlarını hazırlayırlar.
BMT DİM-in əsas vəzifəsi bütün xalqları və dövlətləri birləşdirmək, planetimizi qorumaq və
milli proqramları həyata keçirməkdir. Gələcək üçün BMT dünyaya iqtisadi fəaliyyətin bərpası üçün
əsas hədəf qoymuşdur - lakin koronavirus pandemiyasının uzunmüddətli təsirinin olduqca qeyrimüəyyən qaldığını nəzərə alaraq, köhnə ətraf mühitin deqradasiyasını bərpa etmədən.
1.1. Yüksək səviyyəli siyasi forum. Könüllü milli hesabatlar
Dayanıqlı İnkişaf üzrə Yüksək Səviyyəli Siyasi Forum (YSSF) BMT- nin Davamlı İnkişaf
üzrə 2030 Gündəliyi və onun 17 Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin təqibi və icmalı üçün əsas platformadır.
2016-cı ildən bəri İqtisadi və Sosial Şuranın himayəsi altında 142 ölkə YSSF-də öz Könüllü
Milli Hesabatlarını (KMH) təqdim etmişdir. 2019-cu ilin iyul ayında keçirilmiş ən son YSSF-də 47
ölkə Könüllü Milli Hesabatları təqdim etdi. Bəzi ölkələr üçün, o cümlədən Azərbaycan Respublikası üçün bu, ikinci KMH idi, bu, ölkənin 2030-cu ilədək davamlı inkişaf gündəliyinin həyata keçirilməsinə sadiq qalmasının, yalnız YSSF dövründə öz nailiyyətlərini milli səviyyədə nümayiş
etdirmək istəməməsinin deyil, həm də əldə edilmiş dərsləri bölüşmək və ölkənin qarşılaşdığı
problemləri bölüşmək istəyi olmuşdur.
2019-cu il KMH-dən əldə olunan dərslər ölkələrə 2019-cu ilin sentyabrında DİM Sammitində
və YSSF təşkilatının nəzərdən keçirilməsi zamanı razılaşdırıldığı kimi, davamlı inkişaf üçün fəaliyyət və nailiyyətlərin onilliyində iştirak etdikləri üçün vacib olacaqdır.
2021-ci il YSSF iclası İqtisadi və Sosial Şuranın himayəsi altında 2021-ci il 6-15 iyul tarixləri
arasında keçiriləcək. Buraya Şuranın yüksək səviyyəli seqmentinin bir hissəsi olaraq 2021-ci il 13
iyul - 15 iyul tarixləri arasında nazirlərin üçgünlük forum iclası daxildir.
Mövzu “Dayanıqlı İnkişaf və COVID-19 pandemiyasından sonra iqtisadi, sosial və ekoloji
ölçülərinə töhfə verən dayanıqlı inkişaf və bərpa: inkişaf üçün fəaliyyət və məqsədə çatma onilliyi kontekstində 2030 Gündəliyinə çatmaq üçün əhatəli və təsirli bir yol qurmaq”.
Gələcək üçün BMT dünyaya iqtisadi fəaliyyətin bərpası üçün əsas hədəf qoymuşdur: köhnə ətraf mühitin deqradasiyasını bərpa etmədən, koronavirus pandemiyasının uzunmüddətli təsirinin də olduqca qeyri-müəyyən qaldığını nəzərə alaraq.
2021-ci ildə YSSF-də, DİM 1 – yoxsulluğa son qoyma, DİM 2 – aclığa son qoyma, DİM 3 yaxşı sağlamlıq və rifah, DİM 8 - layiqli əmək və iş, iqtisadi artım, DİM 10
- bərabərsizliyin azaldılması, DİM 12- məsuliyyətli istehlak və istehsal mövzusunda, DİM 13iqlim dəyişikliyi və onun təsirlərinə qarşı mübarizə üçün, DİM 16- sülh, ədalət və səmərəli insti6

tutlar və dərin tərəfdaşlıq haqqında, DİM 17- icra vasitələrini gücləndirmək və Dayanıqlı İnkişaf
üçün qlobal əməkdaşlığı canlandırmaq. Forum həmçinin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin hərtərəfli, bölünməz və bir-birinə bağlı təbiətinə toxunacaqdır. İştirakçılar COVID-19 pandemiyasına
qarşı reaksiyanın fərqli aspektlərinə toxunaraq, eyni zamanda pandemiya və nəticələrini idarə
edə bilən davamlı inkişaf üçün fəaliyyət və nailiyyətləri və dünyanı 2030-cu ilədək DİM-in əldə
edilməsinə yönəldə biləcək beynəlxalq əməkdaşlıq tədbirlərini və növlərini on il ərzində öyrənə
biləcəklər.
BMT-yə illik hesabatların hazırlanması üçün Azərbaycanın müvafiq dövlət qurumları ildə
bir dəfə Dövlət Statistika Komitəsinə DİM nailiyyətlərinin göstəricilərinə dair statistik məlumatları təqdim edirlər. Dövlət Komitəsi öz növbəsində bu göstəricilər üzrə statistik məlumatların işlənməsini və təyinatı üzrə təmin edilməsini təşkil edir. İlk regionda Azərbaycan üçüncü dəfə (ilk iki
dəfə 2017 və 2019-cu illərdə) BMT-nin YYSF-ə dayanıqlı inkişaf siyasətinin həyata keçirilməsi
üzrə Könüllü Milli Hesabatları təqdim edir.
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HİSSƏ II.
2. DİM-in həyata keçirilməsində milli tədbirlər və irəliləyiş
Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyini 30 il əvvəl bərpa etdi. Müstəqilliyini qazandığı
ilk illərdə ölkə son dərəcə çətin və ağır bir dövr yaşayırdı. Bir tərəfdən, Ermənistanın hərbi təcavüzü davam etdi, ölkə ərazisinin 20 faizinin işğalı, bir milyon qaçqının və məcburi köçkünün olması, digər tərəfdən mövcud sistemin iflası, iflic bir iqtisadiyyat, daxili qeyri-sabitlik və dövlətçilik
üçün bir təhlükə oldu. Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından qısa müddət sonra qurulan siyasi
sabitlik iqtisadi institutların normal fəaliyyəti üçün şərait yaradaraq bazar iqtisadiyyatına keçid
prosesini sürətləndirdi. 1994-cü ildə "Əsrin müqaviləsi"nin imzalanması ilə Azərbaycan dünya
enerji xəritəsində mühüm yer tutdu. Beləliklə, iqtisadi tənəzzül tezliklə iqtisadi inkişaf meyilləri ilə
əvəz edildi.
2004-2015-ci illərdə ölkədə orta illik iqtisadi artım 10,6% təşkil etmiş və ÜDM- in həcmi
7,6 dəfə artmışdır. Eyni dövrdə ölkədə adambaşına ÜDM 6,5 dəfə artdı və nəticədə Azərbaycan
dünya ölkələri arasında 134-cü yerdən 79-cu yerə yüksəldi. Beynəlxalq reytinq agentlikləri və
təşkilatlar Azərbaycanda aparılan iqtisadi islahatları və mövcud iqtisadi mühiti yüksək qiymətləndirdilər. Dünya Bankının “Doing Business-2009” hesabatında Azərbaycan aparıcı islahatçı ölkə
kimi tanınıb. Neft strategiyasının uğurlu icrası nəticəsində əhalinin ümumi rifahı yüksəlmiş, iqtisadiyyata yatırılan investisiyaların həcmi dəfələrlə artmış və makroiqtisadi sabitlik əldə edilmişdir.
Bu baxımdan Azərbaycanın keçdiyi sosial-iqtisadi inkişaf yolu kifayət qədər uğurlu hesab edilə
bilər.
2014-cü ildən bəri dünya bazarlarında neft qiymətlərinin kəskin enməsi, xarici ticarət
tərəfdaşları olan ölkələrdəki iqtisadi və maliyyə böhranı Azərbaycana mənfi
təsir etdi. Ölkəyə xarici valyuta axını əhəmiyyətli dərəcədə azalıb və bu da idxal ilə ixracat
arasında ciddi fərqə səbəb olub. Son illərdə müşahidə olunan davamlı iqtisadi artım yavaşladı və
beləliklə, yeni bir iqtisadi modelə keçməyə ehtiyac yarandı. Ümummilli lider Heydər Əliyevin
siyasi kursunun Prezident cənab İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilməsi ölkə üçün yeni bir
inkişaf səviyyəsini açdı: “İnkişaf, İnnovasiya və İslahatlar”.
Azərbaycan iqtisadiyyatının islahatı və inkişafının hazırkı mərhələsi dövlətin iqtisadi siyasətindəki dəyişikliklərlə əlaqələndirilir və ilk növbədə bu, iqtisadi münasibətlərin əhəmiyyətli
dərəcədə liberallaşdırılmasına, özəlləşdirilməsinə, iqtisadiyyatın qeyri-dövlət sektorunun, kiçik və
orta biznes və bütün bazar seqmentləri inkişafına aiddir. Bütün bunlar əmək münasibətləri islahatını, əmək resurslarından istifadədəki dəyişiklikləri, vətəndaşların sosial müdafiəsi səviyyəsindəki dəyişiklikləri tələb edir.
Əmək bazarını inkişaf etdirmək üçün genişmiqyaslı islahatlar, ölkədə aktiv məşğulluq
sahəsində fəaliyyətlər bütün beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən dəstəklənir. Azərbaycan BMT-nin
əmək və məşğulluq sahəsində əsas hüquqları əhatə edən 57- ci Konvensiyasını qəbul etmişdir.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı ilə əməkdaşlıqda “Milli Sosial Müdafiə Sisteminin İnkişafı”, “Azərbaycanda İnnovasiyanın və Məşğulluğun Təşviqi” və digər layihələr uğurla
həyata keçirildi, Azərbaycan qısa müddətdə keçid iqtisadiyyatı və orta gəlir səviyyəsində olan bir
ölkədən yüksək insan inkişaf indeksinə sahib bir ölkəyə çevrildi. Bu irəliləyiş Azərbaycanı yetərli, əhəmiyyətli bir beynəlxalq və regional oyunçu halına gətirdi.
2.1. DİM-lərin həyata keçirilməsi Minilliyin İnkişaf Məqsədlərinə nail olmaqdan əldə
olunan dərslərə əsaslanaraq
2015-2030-cu illər üçün planlaşdırılan hədəflərə çatmaq üçün müxtəlif dərəcələrdə,
Azərbaycan da daxil olmaqla, müxtəlif ölkələr hazır idilər. Azərbaycanda həyata keçirilən
sürətləndirilmiş innovativ inkişaf siyasəti Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə daxil edilmiş və həlli
2030-cu ilədək nəzərdə tutulmuş gündəliyin və dünyada planlaşdırılan bir sıra tapşırıqları artıq
bizim ölkədə müəyyən dərəcədə yerinə yetirilmişdir. Dünya Bankı, BMT və digər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən müxtəlif dövrlərdə yayımlanan məlumatlara görə, bu gün Azərbaycan Respublikası, dayanıqlı inkişafın bir sıra göstəricilərinə görə, dünyanın bir çox ölkələrini, o cümlədən İqtisadi
Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (İƏİT), “Böyük İyirmilik” (G20) və “Böyük Yeddilik”ə (G7) üzv
olan ölkələri də qabaqlayır.
Məsələn, davamlı inkişafın ən mühüm göstəricisi ümumi daxili məhsulun (ÜDM)
- ölkə iqtisadiyyatında istehsal olunan bütün mal və xidmətlərin dəyərinin istehsalına sərf olunan
enerjinin göstəricidir.
Bu sahədə dövlət siyasətinin uğuru və yeniliyi beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən hazırlanmış xüsusi statistik göstəricilər əsasında müəyyən edilir. Bu göstəricilərdən biri, alıcılıq qabiliyyəti pariteti (PPP) şərtlərini nəzərə almaqla, 1.000 ABŞ dollarlıq ÜDM istehsal etmək üçün müx8

təlif ölkələrdə sərf olunan enerji miqdarındadır. İqtisadi idarəetmənin davamlı inkişaf hədəflərinə uyğunluğunu qiymətləndirmək üçün istifadə olunan beynəlxalq metodologiyaya uyğun olaraq,
hesablamalarda istifadə olunan enerji vahidi bir kiloqram neftdə olan miqdar olaraq qəbul
edilir. Seçim ondan irəli gəlir ki, bu cür yanaşmada müxtəlif ölkələrdə enerjidən istifadənin
səmərəliliyini müqayisə etmək imkanı yaranır: neftin qiyməti konkret zaman kəsiyində bütün
dünyada eynidir.
Dünya Bankının məlumatına görə, Azərbaycan 1000 ABŞ dolları dəyərində ÜDM istehsalına
2001-ci ildə 292,7 kq. neftdə (bir bareldə 136 kq-a yaxın neft) saxlanılan enerjiyə ekvivalent enerji
sərf edib. Hazırda ölkədə analoji iqtisadi effektə nail olmaq üçün enerji 3,3 dəfə az sərf olunur (şəkil 1). Az enerji sərfiyyatı iqlim dəyişikliyinə səbəb olan atmosferə atılan qazların
azalması deməkdir. ÜDM-in istehsalına enerji xərclərinin azalması isə müəyyən dərəcədə yeni
yüksək effektiv texnologiyalardan istifadənin və iqtisadi inkişaf proseslərinin idarəetmə sistemlərinin optimallaşdırılmasının nəticəsidir.

Şəkil 1. Postsovet ölkələri: alıcılıq qabiliyyəti pariteti nəzərə alınmaqla, 1000 ABŞ dolları
dəyərində ÜDM istehsalına sərf olunan enerji (neft ekvivalenti kq).
Şəkil 2. G7 ölkələrinin məlumatları ilə müqayisədə Azərbaycan Respublikasının dayanıqlı
inkişafının bəzi göstəricilərinin müqayisəli qiymətləndirilməsi təqdim edilmişdir. Təhlil 8 iyun
2016-cı il tarixindəki Dünya Bankının məlumatlarına əsaslanır.
Şəkildən göründüyü kimi, Azərbaycan Respublikasının bu Dayanıqlı İnkişaf indikatoru üzrə
göstəriciləri "Böyük Yeddilik" ölkələrinin orta göstəricilərindən, habelə onun Kanada, ABŞ, Fransa
və Yaponiya kimi üzvlərindən 15 faiz yüksəkdir.
Mənbə: www.worldbank.org/indicator/ , 08 iyun 2016.
Dayanıqlı inkişaf sahəsində biliklərin əhəmiyyətini nəzərə alaraq BMT və YUNESKO
2005-2014-cü illəri dayanıqlı inkişaf sahəsində təhsilin qlobal onilliyi elan edib. Təhsil konsepsiyasına uyğun olaraq Azərbaycanda bu proses 5 il əvvəl başlamışdır. 2001-ci ildə Davamlı İnsan
İnkişafı ümumtəhsil məktəblərinin tədris proqramlarına daxil edilmiş, 2003-cü ildə isə orta məktəblər
üçün bu fənn üzrə dünyada ilk dərslik çap olunmuşdur. "İnnovativ ideya və tədbirlər" kimi bu barədə məlumat BMT tərəfindən bütün dünyada yayılmışdır.
"Qara qızıl"ın "insan qızılı"na çevrilməsi konsepsiyası uğurla həyata keçirilir. Əgər
2000- ci ildə dünyada ilk dəfə olaraq bizim ölkədə dayanıqlı inkişaf üzrə yeni fənn tətbiq edilibsə,
2015-ci ilin iyun ayında Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə Respublika ixtisas nomenklaturasına,
eyni zamanda bakalavr, magistr və elmlər doktoru səviyyəsində yeni ixtisas - " dayanıqlı inkişafın
idarə edilməsi" ixtisası daxil edilib. Ali təhsilin hər üç səviyyəsində yeni ixtisasın tətbiqi Azərbaycanın növbəti qabaqlayıcı təşəbbüsüdür.
Beynəlxalq standartlara uyğun olaraq sosial siyasətin uğuru xüsusi indikatorlarla müəyyən
edilir ki, onların arasında ən geniş yayılmış və geniş istifadə olunan Cinni əmsalı və Kvintil
göstəricisi vardır. Ölkədə Cinni İndeksi nə qədər azdırsa, onun sosial siyasəti o qədər uğurlu sayılır.
Azərbaycan Respublikasında sosial inkişafın bu göstəricisi orta hesabla "Böyük Yeddilik" ölkələri
və bu təşkilatın üzvü olan bir sıra ölkələrlə müqayisədə (33) daha yüksəkdir. Şəkil 3-də "Böyük
Yeddilik" ölkələrində və Azərbaycan Respublikasında Cinninin əmsalının müqayisəli təhlili barədə
məlumatlar təqdim edilmişdir.
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Cinni əmsalı əhali arasında gəlir bölgüsünün vəziyyətini əks etdirir və 0-dan (gəlirin
bölüşdürülməsində tam bərabərlik) 100-ə (tam bərabərsizlik) qədər dəyişə bilər. Dünyanın heç
bir yerində tam bərabərlik və ya tam bərabərsizliyi müşahidə etmirik. Bu, olduqca ədalətlidir,
çünki tam bərabərlik motivasiya etmir və tam bərabərsizlik insanın öz potensialını yaxşılaşdırmağı mənasız edir.

Şəkil 3. G7 ölkələrində və Azərbaycan Respublikasında sosial siyasətin Cinni əmsalı baxımından təhlili.
Mənbə: hdr.undp.org/ az / composite / IHDI, 8 iyun 201B
Azərbaycanın 2030-cu il gündəliyinə nail olmasına siyasi sadiqliyi ən yüksək səviyyəsi
nümayiş etdirildi, 06.10.2016-cı ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Dayanıqlı İnkişaf üzrə
Milli Əlaqələndirmə Şurasının yaradılması haqqında Fərman imzaladı. Burada dövlət orqanlarının
səlahiyyətli nümayəndələrindən ibarət 4 İşçi Qrupu (İqtisadi inkişaf və layiqli məşğulluq; sosial
məsələlər; ekoloji məsələlər; monitorinq və qiymətləndirmə) fəaliyyət göstərir. Şuranın əsas məqsədi DİM-in milliləşdirilməsi, fəal irəliləyişi və nəzarətinin həyata keçirilməsi üçün hökumətin və
digər milli qurumların səylərinin əlaqələndirilməsidir. Şura yarandığı gündən etibarən, həmkarlar ittifaqlarının bilik, təcrübə və ekspert biliklərinin böyük baqajından istifadə edərək, DİM-in qəbul
edilməsi və milliləşdirilməsi üçün hökumətin sosial tərəfdaşları ilə sıx əməkdaşlıq edir.
Bununla yanaşı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06.11. 2016-cı il tarixli Fərmanı ilə
Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyatının perspektivləri üzrə Strateji Yol Xəritəsi
təsdiq edilmişdir. Bu baxımdan milli iqtisadiyyat üzrə Strateji Yol xəritələrinin hazırlanması və
iqtisadiyyatın 11 sektoru üzrə ümumilikdə 12 sənədin hazırlanması olduqca böyük əhəmiyyət kəsb
edir.
Milli iqtisadiyyatın perspektivləri üzrə Strateji Yol Xəritəsi qısa-orta və uzunmüddətli
dövrləri əhatə edir və 2020-ci ilə qədər iqtisadi inkişaf strategiyası və Fəaliyyət Planından, 2025-ci
ilə qədər olan dövr üçün uzunmüddətli baxışdan və 2025-ci ildən sonrakı dövr üçün məqsədli baxışdan ibarətdir. Bu sənəd təkcə inkişaf məqsədlərini və prinsiplərini deyil, həm də bütün istiqamətlər
üzrə qlobal tendensiyaları, 360 dərəcə iqtisadi diaqnostikanı və SWOT analizini (bir müəssisənin və
ya müəyyən bir obyektin güclü və zəif tərəflərinin marketinqi və digər araşdırmalar), planlaşdırılan
tədbirləri, tələb olunan investisiyaları və nəticə göstəricilərini əhatə edir.
Bu xəritə həm iqtisadi inkişafa kömək edən bütün amilləri nəzərə alır, həm də özəl sektorun
yerli və beynəlxalq nümayəndələri ilə əməkdaşlıq üçün böyük imkanlar yaradır. Dövlət investisiyaları katalizator kimi fəaliyyət göstərəcək və özəl sektor iqtisadi inkişafın lokomotivi olacaqdır.
Dörd strateji məqsəd seçilmişdir: fiskal dayanıqlığın artırılması və sabit pul siyasətinin
müəyyən edilməsi; özəlləşdirmə ilə bağlı və dövlətin mülkiyyətində olan müəssisələrlə bağlı islahatların aparılması; insan kapitalının inkişafı; əlverişli biznes mühitinin inkişaf etdirilməsi.
2020-ci ilə qədər reallaşdırılması nəzərdə tutulan kompleks tədbirlər planı aşağıdakı
prioritet hədəfləri özündə birləşdirirdi: milli iqtisadiyyatın enerjidaşıyıcılarının ixracından asılılığının azaldılması, iqtisadi diversifikasiyası və dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya.
Əmək qabiliyyətli əhalinin bu prosesə kütləvi şəkildə cəlb olunması xeyli müsbət nəticələr
vermişdir. İqtisadiyyatın diversifikasiyası, mal və xidmət sektorunda dəyərin yaradılması prosesini
sürətləndirmiş, sosial rifahın möhkəmlənməsinə şərait yaratmışdır. Eyni zamanda ixtisaslaşdırılmış və ixtisaslı əməyə artan tələbat iqtisadiyyatın sektorlarında sağlam rəqabəti və peşəkarlığı ar10

tırmışdır.
Strateji yol xəritəsində göstərilən tədbirlərin icrası nəticəsində yeni iş yerlərinin açılması
ilə yanaşı, yaşayış təminatının yaxşılaşdırılmasını, təhsil və tibb xidmətlərinin təkmilləşdirilməsini və ünvanlı sosial yarDİM sistemindən, reabilitasiyaya keçidin təmin edilməsini nəzərdə tutan
sosial sistemin inkişafı yolu ilə yoxsulluq azalmışdır.
2025-ci ilə qədər Strateji Yol Xəritəsində müəyyən edilmiş uzunmüddətli plan ölkə iqtisadiyyatının davamlı inkişaf yoluna qədəm qoymuş rəqabət qabiliyyətinin daha da gücləndirilməsinə
yönəlib. Bu məqsədə nail olmaq azad rəqabət üçün əlverişli mühitin formalaşdırılması, iqtisadiyyatda özəl sektorun payının artırılması və investisiya cəlbediciliyinin artırılması baxımından
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Son vaxtlara qədər Azərbaycan makroiqtisadi göstəricilərə görə, dünyanın aparıcı maliyyə təşkilatları tərəfindən ən sabit ölkələrdən biri kimi qiymətləndirilib. Lakin neftin qiymətinin kəskin şəkildə aşağı düşməsi ölkəmizin makroiqtisadi sabitliyinə təhlükə yaradır. Bu səbəbdən ortamüddətli perspektivdə makroiqtisadi sabitliyə yenidən nail olunması qarşıya qoyulan
vəzifələrin uğurla həyata keçirilməsi üçün birinci dərəcəli şərtlərdən biridir.
Ölkə vətəndaşlarının sosial rifahının yaxşılaşmasını və insan inkişafı indeksinin yüksək səviyyəyə çatmasını təmin edən güclü, çoxşaxəli, inklüziv iqtisadiyyatın qurulması Strateji Yol Xəritəsində 2025-ci ildən sonrakı dövr üçün hədəf kimi müəyyən edilmişdir. Ölkə əhalisinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması və insan kapitalının inkişafı uzunmüddətli məqsədlərin əsas komponentləridir.
"Azərbaycan-2030" yeni strategiyasının hazırlanması və ona DİM-in inteqrasiyası məsələləri 09 iyul 2020-ci il tarixində videokonfrans formatında ölkənin dayanıqlı inkişafı üzrə Milli
Əlaqələndirmə Şurasının növbəti iclasında müzakirə olunub.
2.2 Beynəlxalq əməkdaşlıq
Azərbaycan BƏT-in nümayəndəliklərinin açıldığı, səmərəli əməkdaşlıq etdiyi ilk ölkələrdən biridir: əmək sahəsində sosial tərəfdaşlıq sisteminin təkmilləşdirilməsi; məşğulluq sahəsində Milli Strategiyanın hazırlanması; Dövlət Məşğulluq Xidməti potensialının inkişafı; gənclərin
məşğulluğuna yardım, özünüməşğulluq proqramları; BƏT-in əmək sahəsinin gələcəyi, formal
məşğulluğa keçid təşəbbüslərinə qoşulması; Minilliyin Məqsədlərinin reallaşdırılmasına yardım
və s. Nəticədə Azərbaycan BƏT-in İnzibati Şurasının üzvü seçilib və ölkə 2025-ci il ümumdünya sərgisini qəbul etmək niyyətindədir. Bu sərgi “Əmək dünyasının gələcəyi” adlı mövzunu əhatə
edəcək ki, bu da BƏT tərəfindən irəli sürülmüş təşəbbüsə tam uyğundur.
BMT-nin 18 rezident və qeyri-rezident müəssisəsi, o cümlədən BƏT hökumətlə sıx əməkdaşlıqda çalışmaqda davam edir və Azərbaycanın 17 məqsədə və 196 hədəfə 2030-cu ilə qədər
nail olmaq üçün səylərini dəstəkləyir. Bu gün Azərbaycan "Davamlı İnkişaf və Dayanıqlı İnkişaf
Məqsədlərinə doğru yolda layiqli əməyin təbliği" mövzusunda konfrans kimi bir sıra mühüm və nüfuzlu beynəlxalq tədbirlərə və görüşlərə ev sahibliyi edir.
2017-ci il BMT-Azərbaycan münasibətlərində xüsusi bir ildir. Bu il Azərbaycanın BMT-yə
üzv olmasının 25 illiyi və BMT-nin Azərbaycanda mövcudluğunun qeyd olunması baxımından
da xüsusidir. Tarixdən də göründüyü kimi, Azərbaycan-BMT tərəfdaşlığının və birgə əməkdaşlığın bir çox nailiyyətləri barədə mülahizələr söyləməyə və gələcək əməkdaşlığın perspektivlərini müəyyən etməyə imkan verir.
Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk illərində BMT-nin yardımı, ilk növbədə, Azərbaycanın
Dağlıq Qarabağ bölgəsində və onun ətrafında baş vermiş münaqişə nəticəsində zərərçəkmiş
qaçqın və məcburi köçkünlərin təxirəsalınmaz ehtiyaclarının ödənilməsi və təmin edilməsi üzərində
cəmləşmişdir. BMT zərərçəkmiş əhalinin qida, sığınacaq və səhiyyə, təhsil, su təchizatı və sanitariya
xidmətlərinin təmin edilməsi üzrə hökumətin fəaliyyətinə dəstək verib.
İkinci dövr - Azərbaycan sabitliyi müəyyən dərəcədə bərpa etdikdən sonra BMT-nin humanitar yardımından, məcburi köçkünlərin şəraitinin yaxşılaşdırılmasına və infrastruktur dəstəyinin
təmin edilməsinə yönəldilmiş postmünaqişə bərpa işlərinə öz diqqətini yönəltdi. Azərbaycan Ərazilərinin Bərpası və Yenidən Qurulması Agentliyinin (AYBA 1997-ci ildə yaradılıb) və Azərbaycan
Milli Minalardan Təmizləmə Agentliyinin (ANAMA 1998-ci ildə yaradılıb) potensialının maliyyələşdirilməsi və gücləndirilməsi bu dəstəyin parlaq nümunələridir.
Üçüncü dövr: 2000-ci ildə Minilliyin İnkişaf Məqsədlərinin (MİM) qəbul edilməsindən
sonra BMT sistemi diqqəti Azərbaycanın uzunmüddətli inkişaf planlaşdırılması və strategiyasının
dəstəklənməsinə, o cümlədən yoxsulluğun aradan qaldırılması üzrə iki dövlət proqramının işlənib
hazırlanmasına və reallaşdırılmasına yönəldib.
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BMT sistemi Azərbaycanda 49 faizdən beş faizə qədər yoxsulluq səviyyəsinin aşağı
düşməsi, bütün səviyyələrdə təxminən 100 faiz təhsilin təmin edilməsi və qadınların hüquq və
imkanlarının genişlənməsində böyük irəliləyiş də daxil olmaqla, bir çox MİM- in əldə edilməsinə öz
töhfəsini vermişdir. Üstəlik, beş yaşına çatmamış uşaqlar arasında ölüm göstəricisi 28-dən 12,8dək düşüb, yeni doğulan uşaqlar, ana və uşaq ölümü xeyli azalıb, yoluxucu xəstəliklərə qarşı mübarizə gücləndirilib, malyariyanın yayılmasının qarşısı tamamilə alınıb. Bunlar yalnız tərəfdaşlığın bəzi nəticələridir. Daha yaxşı gələcəyin qurulması üçün möhkəm təməl qoyulmuşdur.
2.3. Əməkdaşlıqda keçid mərhələsi
Qlobal məqsəd və sazişlərin yerinə yetirilməsi üzrə öhdəliyimiz çərçivəsində Azərbaycan
173 digər ölkə ilə yanaşı, BMT-nin iqlim dəyişməsinə dair Çərçivə Konvensiyasına uyğun olaraq
Paris müqaviləsinin imzalanması və ratifikasiyasında da mühüm addım atmışdır.
BMT ilə Azərbaycan arasında Çərçivə Tərəfdaşlığı BMT-nin nümayəndəliyi ilə hökumət
arasında imzalanmış əməkdaşlıq haqqında dördüncü sənəddir.
Son Çərçivə Sazişi "Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış" DİM - də göstərildiyi kimi, ölkənin
inkişaf sahəsindəki hədəflərini də rəhbər tuturdu. Bu, vətəndaş cəmiyyəti də daxil olmaqla, tərəfdaşlarla məsləhətləşmələr nəticəsində hazırlanmışdır. O, BMT-nin üç strateji və bir-biri ilə bağlı
prioritet sahədə dəstəyini vurğulayır: davamlı və hərtərəfli iqtisadi inkişafa yarDİM, artan diversifikasiya və layiqli əməklə şərtlənir; institusional potensialın möhkəmləndirilməsində dövlət və
sosial xidmətlərin effektiv göstərilməsində; ətraf mühitin mühafizəsi və səmərəli istifadəsi üzrə
tədbirlərin və təhlükəli təbii hallara və fəlakətlərə tab gətirmək qabiliyyətinin yaxşılaşdırılmasında.
Bu məqsədlərə nail olmaq üçün BMT və İqtisadiyyat Nazirliyi, digər dövlət qurumları ilə sıx
əməkdaşlıq şəraitində, BMT ilə Azərbaycan arasında Çərçivə Tərəfdaşlığı nəticələrinin qiymətləndirilməsi üçün üç qrup müəyyənləşdirilib, birgə iş planları hazırlanıb ki, bu da BMT ilə
Azərbaycan arasında Çərçivə Tərəfdaşlığı planının geniş strateji məqsədlərinə nail olmaq üçün zəruri olan konkret tədbirləri və resursları əhatə edib.
16 yanvar 2020-ci il tarixində "2021-ci ildən 2025-ci ilədək BMT-nin Davamlı dayanıqlı inkişaf sahəsində əməkdaşlıq haqqında Çərçivə sənədi" nin (UNSDCF) hazırlanması üçün yüksək səviyyəli milli məsləhət seminarı keçirilmişdir. Tədbirdə Azərbaycanın dövlət məmurları ilə
yanaşı, BMT-nin rezident və qeyri-rezident təşkilatlarının, həmçinin özəl sektorun, elmi təşkilatların və vətəndaş cəmiyyəti institutlarının nümayəndələri də iştirak ediblər.
2.4. Azərbaycanın dünyada mədəniyyətlərarası və
dinlərarası dialoqun inkişafına verdiyi töhfə
Azərbaycan-dinamik inkişaf edən, möhkəm mədəni ənənələrə əsaslanan müasir dünyəvi
dövlət quran ölkədir. Azərbaycan xalqının və siyasi rəhbərliyinin tolerantlığı müxtəlif dinlərin və
etnik qrupların xalqlarının milli inkişafın maraqları naminə qarşılıqlı hörmət və həmrəylik şəraitində yaşaya biləcəyi şəraitin yaradılması üçün birləşmişdir.
Son illər Azərbaycan BMT ilə sıx əməkdaşlıq şəraitində bir sıra yüksək səviyyəli tədbirlər təşkil etmişdir ki, xalqlar arasında mədəniyyətlərarası dialoq və dini tolerantlığın təşviqinə
sadiqliyini və ölkənin nüfuzunun yüksəlməsini nümayiş etdirsin. BMT - nin təsisatları və Avropa
Şurası ilə əməkdaşlıq şəraitində 2016-cı ildə Bakıda BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının yeddinci
Qlobal Forumu, 2017-ci ildə isə "Mədəniyyətlərarası dialoqun inkişafı: İnsan təhlükəsizliyi, sülh
və davamlı dayanıqlı inkişaf üçün yeni imkanlar" mövzusunda dördüncü Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu keçirilmişdir. 2019-cu ildə dünya dini liderlərinin ikinci zirvə toplantısı
keçirilmişdir. Konfranslar silsiləsində keçirilən tədbirlər dünyanın müxtəlif mədəniyyətlərinin və
xalqlarının nümayəndələri arasında qarşılıqlı anlaşma, hörmət və tolerantlığa nail olmaq məqsədilə
2008-ci ildə əsası qoyulmuş "Bakı Prosesi" nin bir hissəsi kimi təşkil edilmişdir. Onların hamısı
forma və məzmunca dünyada və ölkədə fikirlərin daha da yüksək səviyyəsini, vəziyyətin təhlilini
əhatə edir. BMT-nin Baş katibi Antoniu Quterriş "Bakı Prosesi"ni mədəniyyətlərin dialoqunun təbliğinin Ön Cəbhəsi kimi qiymətləndirib.
BMT-nin Rezident Koordinatoru və BMT-nin İnkişaf Proqramının (BMTİP) Azərbaycandakı Daimi Nümayəndəsi Qulam İsakzainin qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan təcrübəsi inteqrasiya
yolu ilə doğru yolda irəliləyən bir ölkənin nümunəsidir və BMT fəaliyyətinin üç əsas istiqamətində: sülh və təhlükəsizlik, insan hüquqları və inkişafa nail olmaq üçün əla bir nümunədir.
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2.5. Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə çatmaq üçün Azərbaycanın səyləri
Azərbaycan öz öhdəliklərini Dayanıqlı İnkişaf Proqramına uyğun olaraq layiqincə yerinə
yetirməyə çalışır. Bakıda keçirilən "Davamlı İnkişaf Məqsədlərinə nail olmaq, davamlı inkişafı və
layiqli əməyi təşviq etmək" mövzusunda beynəlxalq konfrans ölkəmizin davamlı dayanıqlı inkişaf
üzrə təcrübə mübadiləsinin Praktiki formasına çevrilmişdir. Tədbirdə BƏT-in Baş direktoru Qay
Rayder, Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin müavini, Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurasının rəhbəri Əli Əhmədov iştirak etmişlər.
Konfrans iştirakçıları bir sıra ölkələrin hökumətlərinin, beynəlxalq təşkilatların, həmkarlar
ittifaqlarının və işəgötürənlərin yüksək vəzifəli nümayəndələri BMT-nin "bəşəriyyətin cari işlər siyahısı"adlandırılan sənədin yerinə yetirilməsinin ilk yekunlarını müzakirə ediblər. Çünki məhz bu
amil həm insanların sosial problemlərinin həllinə, həm də bütövlükdə cəmiyyətin tərəqqisinə kömək edir. Məhz bu mövzu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, AHİK, Azərbaycan Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası və BƏT tərəfindən təşkil edilmiş Forumun gündəliyində əsas mövzu olub.
Onun müzakirəsinin Azərbaycanda olması heç də təsadüfi deyildir. Demokratik inkişaf
Azərbaycanın şüurlu seçimidir. Azərbaycanda bütün fundamental insan hüquqları və azadlıqları, qanunun aliliyi, mətbuat azadlığı təmin edilir. Məşğulluq problemlərinin həllində ölkə müəyyən
təcrübə toplamışdır. Azərbaycan əhalisi hər il 1,1-1,2% artır, ölkənin əmək bazarına hər il 100
mindən artıq insan çıxır ki, bu da ildə ən azı 100 min yeni iş yerinin açılması vəzifəsini qarşıya
qoyur. Təxminən bu sürətlə də bu gün bu istiqamətdə işlər gedir: son 15 il ərzində Azərbaycanda
1,9 mln.yeni iş yeri yaradılmışdır. Bu, iqtisadi fəal əhalinin 40% - nin məşğulluğunu təmin edir.
Çünki ölkə əhalisinin 46%-ni təşkil edən (yaşı 29-a qədər olan) əmək bazarına geniş axınla daxil olur
və əməyə daha müasir tələblər irəli sürür. Məhz buna görə də gənclər arasında məşğulluğun
təmin edilməsi, bir milyon qaçqın və məcburi köçkün Qarabağ münaqişəsi, qeyri-formal məşğulluğun aradan qaldırılması işinin davam etdirilməsi, əhalinin sosial rahatlığının daha da yaxşılaşdırılması, məşğulluğun genişləndirilməsi, yeni iş yerlərinin yaradılması hökumətin qarşısında duran
ən vacib vəzifələrdən biri kimi qeyd olunur. Bütün bunlar Ermənistanın işğalından azad edilmiş,
qaçqınlarla məskunlaşdırılmalı və səmərəli istifadə edilməli olan Azərbaycan torpaqlarının infrastrukturunun bərpası fonunda baş verir.
Bu gün Azərbaycan 2020 – ci il üçün BMT-nin "Dayanıqlı İnkişaf Hədəflərinin İndeksi "ndə
(DİM) Cənubi Qafqazın lideridir-müvafiq məlumatlar BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf üzrə Həllər
Şəbəkəsindən (SDSN) və Bertelsmanna Fondundan müstəqil ekspertlərin köməyi ilə hazırlanmış
məruzəsində yer alır.
Azərbaycan DİM-8-in reallaşdırılması baxımından hədəf sayılan Avropa ölkələri sırasındadır və bu ölkələr hər kəs üçün layiqli əməyin və səmərəli məşğulluğun təmin olunmasını nəzərdə
tutur.
Azərbaycan ən ciddi irəliləyişi, BMT ekspertləri nöqteyi-nəzərindən, 2020-ci ildə DİM-1
(yoxsulluqla mübarizə) üzrə göstərib. Yoxsulluq tam aradan qaldırıldı. Yoxsulluqla mübarizədə
əldə etdiyi nailiyyətlərə görə, ölkə BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının xüsusi mükafatına layiq görülüb. Həmçinin DİM-4 (yüksək və keyfiyyətli təhsil), DİM-7 (sərfəli, etibarlı,
müasir və təmiz enerji), DİM- 11 (şəhər və icmaların davamlılığı, dayanıqlığı və təhlükəsizliyi),
DİM-12 (dayanıqlı istehlak və istehsal) və DİM-17 (dayanıqlı inkişaf üçün qlobal əməkdaşlığı canlandırma) üzrə nailiyyətlər qeyd olunur.
2.6. Azərbaycan "Minilliyin İnkişaf Məqsədləri"nə nail oldu,
"Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri"nin həyata keçirilməsində əhəmiyyətli irəliləyiş əldə etdi
Azərbaycan dünya reytinqində DİM-2020 üzrə (2020-ci il üçün Dayanıqlı İnkişaf Hesabatı) 166
ölkə arasında 54-cü yeri tutur və orta bal hesabla 72,6 yer alır. Digər ölkələr isə- Gürcüstan 58-ci
yerdə, orta bal hesabla 71,9 balla, Ermənistan isə 75-ci yerdə, orta hesabla 69,9 balla qərarlaşıb.
Məruzədə vurğulanır ki, Cənubi Qafqaz ölkələrinin reytinqində mövqelərinin artmasına bir sıra
amillər mane olur, DİM- 16-ya dair (sülh, ədalət və güclü institutlar), o cümlədən Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həll olunmaması da daxildir.
Son 15 il ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf etmiş, ümumi daxili məhsul üç
dəfədən çox artmışdır. Azərbaycana 270 milyard dollardan artıq sərmayə qoyulubdur ki, bunun
da yarısı xarici sərmayədir. Azərbaycanın xarici borcu isə ümumi daxili məhsulun cəmi 17 faizini təşkil edir. Bu göstəriciyə görə, ölkə dünyada 9-cu yerdədir. Təkcə 2020 – ci ildə minimum əməkhaqqı və sosial müavinətlər iki dəfə, minimum pensiya 70 faiz artmışdır. 280 mindən
çox ailəni əhatə edən 68 min ailə ünvanlı sosial yardımdan istifadə edir, hər bir ailə təxminən 140
13

ABŞ dolları ekvivalentində aylıq sosial yardım alır.
Son 15 il ərzində Azərbaycanda 3200-dən çox məktəb, 640-dan çox xəstəxana və tibb müəssisəsi tikilmiş və ya təmir edilmişdir. Azərbaycanda savadlılıq səviyyəsi 100 faizə yaxındır. Üç
yüz mindən çox məcburi köçkün pulsuz evlərlə, mənzillərlə təmin edilmişdir. Məcburi köçkün
ailələrinə hər ay 180 ABŞ dolları ekvivalentində müavinət ödənilir.
Son 15 il ərzində Azərbaycan 120-yə yaxın ölkəyə maliyyə və humanitar yardım göstərmişdir. Azərbaycan Beynəlxalq İnkişafa yardım Agentliyi müxtəlif ölkələrdə yoxsulluğun azaldılması,
elmin, mədəniyyətin, səhiyyənin, informasiya texnologiyalarının inkişafı, su resurslarından səmərəli istifadə, qrant proqramları və digər sahələrdə layihələr həyata keçirir. 2018-ci ildən Azərbaycan
“Qoşulmama Hərəkatına” üzv dövlətlərin vətəndaşlarına ölkəmizin ali məktəblərində təhsil almaq
üçün tam təqaüd verir. Bu gün 31 iştirakçı dövlətdən 37 nəfər gənc bu proqramdan istifadə edir.
Gənclər siyasəti Azərbaycanda prioritet sahə kimi müəyyən edilibdir. Azərbaycan gəncləri
milli ruhda, ənənəvi dəyərlərə uyğun, vətənə bağlılıq və vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə alırlar. Məhz
buna görə də Azərbaycan 2020-ci ildə keçirilmiş Gənclər Sammitinin Qoşulmama hərəkatı tarixində
ilk dəfə olaraq keçirilməsi təşəbbüsü ilə çıxış edib. 2020- ci il sammiti ərəfəsində keçirilən Gənclər
Sammitində 40 dövlətdən ölkəyə gələn gənclərin iştirak etdiyi toplantıda iştirak edib.
Azərbaycanın əldə etdiyi nailiyyətlər beynəlxalq aləmdə bəyənilir. Dünya Bankının “Doing
Business - 2020” üzrə hesabatında Azərbaycan 20 ən islahatçı ölkə sırasına daxil edilib. Davos
Dünya İqtisadi Forumunun hesabatında Azərbaycan hökumətin uzunmüddətli strategiyası üzrə
10-cu, rəhbərliyin islahatlara meyillilik səviyyəsinə görə isə dünya miqyasında 5 – ci yerdədir.
Azərbaycan həmçinin kosmik ölkədir. Azərbaycanın üç peyki var - iki telekommunikasiya
peyki, biri isə Yerin səthini müşahidə edən peykdir. Əhalinin 80 faizi isə internet istifadəçisidir.
Azərbaycan elektrik enerjisinin əlçatanlığı əmsalı üzrə dünyada ikinci yeri tutur (Davos
DİF-in hesabatı). Eyni zamanda Azərbaycan bir sıra ölkələrə enerji verir.
Asiya və Avropa qitələri arasında açıq dənizə çıxışı olmayan bir ölkə kimi körpü rolunu
oynayan Azərbaycan bir sıra regional nəqliyyat layihələrinin təşəbbüskarı və icraçısıdır. ŞərqQərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizləri layihələrinin fəal iştirakçısı olan ölkə hazırda digər mühüm layihələr - Cənub-Qərb və Şimal-Qərb layihələri üzərində işləyir. Beləliklə, Azərbaycan etibarlı tranzit ölkə kimi çoxtərəfli beynəlxalq əməkdaşlığa dəyərli töhfə verir.
İqlim dəyişikliyi Qlobal təhlükədir. Azərbaycan onun fəsadlarına qarşı beynəlxalq səyləri
dəstəkləyir, Paris sazişini ratifikasiya edib, qaz emissiyalarının baza səviyyəsi 1990-cı il ilə
müqayisədə, 2030-cu ilə istilik effekti yaradan qazların 35 faizə qədər azaldılması məqsədini
qoyub. Azərbaycanda elektrik enerjisinin istehsalı üçün ancaq ekoloji cəhətdən təmiz qazdan və su
elektrik stansiyalarından istifadə olunur.
Azərbaycanın xarici dövlət borcu neft ixrac edən dövlətlər arasında ən aşağıdır, ümumi
daxili məhsulun təxminən 20 faizini təşkil edir. Bu göstəriciyə görə, Azərbaycan dünyada 9-cu
yerdədir. Ölkənin valyuta ehtiyatları xarici dövlət borcundan altı dəfə çoxdur.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun statistikasına görə, Azərbaycanın iqtisadiyyatı alıcılıq qabiliyyəti pariteti üzrə hazırda Cənubi Qafqaz regionunun ümumi iqtisadiyyatının 70 faizini təşkil edir.
Enerji sektorundan gələn gəlirlərin indiki və gələcək nəsillər arasında ədalətli bölüşdürülməsinə Azərbaycan xüsusi əhəmiyyət verir və dünyada ən yüksək yer tutur. Bu məqsədlə Dövlət
Neft Fondu yaradılmışdır. Bu gün Fondun yarandığı dövrdə 270 milyon dollar təşkil edən aktivlərinin həcmi ölkənin ümumi daxili məhsulundan çoxdur.Azərbaycan koronavirus pandemiyasının
fors-major şəraitinə baxmayaraq, əhalinin aztəminatlı təbəqələrinə sosial dəstək proqramlarının icrasını pandemiya zamanı da davam etdirib. Dövlət öz üzərinə götürdüyü bütün öhdəlikləri həyata keçirir. Azərbaycan Dövlət Neft Fondu neftin qiymətinin kəskin şəkildə aşağı düşdüyü bir
şəraitdə büdcə əhalinin, ilk növbədə isə pandemiyanın fəsadları nəticəsində zərərçəkmiş şəxslərə dəstəyini yönəltmiş, bu proqramları maliyyələşdirmişdir. Azərbaycan əhalisinin zəif hissəsi
məcburi subsidiyalar alır, büdcə planında bu istiqamətdə heç bir dəyişiklik edilməyib. Azərbaycan vətəndaşların sosial dəstəyinin bütün göstəricilərini koronavirus pandemiyasindan öncədəki
səviyyəsində saxlamışdır və bu səbəbdən BMT tərəfindən Azərbaycan dövlətinin səylərinə yüksək qiymət verilib.
Azərbaycanda ünvanlı yardimın əhatə dairəsi genişləndiriləcəkdir. Bu, Prezident İlham Əliyevin 02.02.2021-ci il tarixində təsdiq edilmiş "Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafın milli
prioritetləri" Sərəncamında öz əksini tapmışdır. Milli prioritetlərdə qeyd olunmuşdur ki, əhalinin
bütün təbəqələri cəmiyyətin ayrılmaz hissəsidir və dövlət onlara qayğı göstərməlidir. Ölkədə
yoxsulluğun səviyyəsinin minimuma endirilməsi və işsizliyin aşağı olması, həmçinin əhalinin
aztəminatlı təbəqələrinin tələbatının ödənilməsinə yönəlmiş ünvanlı yardım sahəsinin genişləndirilməsi vətəndaşların sosial müdafiəsi üçün əlavə imkanlar yaradır. Ermənistan tərəfindən işğal
olunmuş torpaqlardan qaçqın və məcburi köçkün düşmüş insanların yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün Azərbaycan çox böyük işlər görmüşdür. Bu həssas qrupdan olan şəxslərin tələbatının ödənilməsinə təxminən 8 milyard manat və ya təxminən 5 milyard dollar vəsait xərclənmişdir. 300
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mindən çox məcburi köçkün ev və mənzillərlə pulsuz təmin edilmişdir.
Pandemiya Azərbaycan iqtisadiyyatına d a toxunub. Pandemiya dövründə dövlət gəlirlərinin azalmasına baxmayaraq, hökumət iş yerlərinin və səhiyyənin qorunması, həmçinin iqtisadi
inkişafın təmin edilməsi üçün ümumi daxili məhsulun 3 faizi həcmində maliyyə vəsaiti ayırıb.
Pandemiyanın nəticələrinin aradan qaldırılması, iqtisadi sabitliyin, makroiqtisadi və maliyyə dayanıqlığının təmin edilməsi, işsizlik probleminin həlli məqsədilə 2 milyard dollar həcmində sosial-iqtisadi yardim paketi təqdim edilmişdir. Sosial dəstək tədbirləri təxminən 5 milyon vətəndaşı, yəni
ölkə əhalisinin yarısını əhatə edir. Pandemiyaya qarşı mübarizənin maliyyələşdirilməsi yalnız xarici maliyyə yarDİMı olmadan daxili mənbələr hesabına həyata keçirilir. Bundan başqa, COVID19 ilə bağlı Azərbaycan 30-dan çox ölkəyə humanitar və maliyyə yardimı göstərib.
Postpandemiya dövründə ölkənin əsas prioritetləri iqtisadi inkişafın, iqtisadi və maliyyə sabitliyinin təmin edilməsi, sağlam və rəqabətədavamlı insan kapitalının daha da inkişaf etdirilməsi, stabil iş yerlərinin yaradılması və iqtisadi fəaliyyətin yeni sahələrinin inkişafıdır.
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası hesab edir ki, ölkənin DİM-ə çatmaq
üçün atdığı addımlar təqdirəlayiqdir.
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HİSSƏ III.
3. Həmkarlar ittifaqlari. DİM-də tərəqqi və irəliləməyə doğru
Bir çox xalqın vətəndaşları bu gün heç olmadığı qədər yaxşı yaşasalar da, heç kimin geridə qalmamasını təmin etmək üçün irəliləmə tempi 2030 Gündəliyinin məqsədlərinə çatmaq üçün daha
yaxşı irəliləyiş tələb edir. Dünyada qlobal tərəqqi tempi gündəmində bütün ölkələr, həmkarlar ittifaqları və digər maraqlı subyektlər bütün səviyyələrdə dərhal həlledici tədbirlər görməlidirlər.
Dünyadakı qlobal irəliləmənin sürəti 2030 Gündəliyində göstərilən çağırışlardan geri qalır və
müəyyən edilmiş möhtəşəm hədəflərə uyğun gəlmir və bunu nəzərə alaraq bütün ölkələr, həmkarlar ittifaqları və digər maraqlı tərəflərin birgə təxirə salmadan bütün səviyyələrdə qətiyyətli addım atması vacibdir.
Dünyada 300 milyon yoxsul işçi, 190 milyon rəsmi işsiz var, əməkçilərin 60% – i isə iqtisadiyyatın qeyri-rəsmi sektorunda fəaliyyət göstərir-bu cür statistik məlumatlar Beynəlxalq Həmkarlar
İttifaqları Konfederasiyasının saytında təqDİM olunur. Belə bir şəraitdə Beynəlxalq Həmkarlar
İttifaqları Konfederasiyası yeni universal sosial
müqavilənin işlənib hazırlanmasına çağırır, bu yeni müqavilə əmək zəmanətləri əsasında
yaradılacaq və sosial ədalətə nail olmağa kömək edəcək.
"Hər yerdə getdikcə daha çox işçi yoxsulluq həddində yaşayır, korporasiyaların mənfəəti isə göyə qalxır. Rekord bərabərsizlik və iqtisadi etibarsızlıq demokratiyanı təhdid edir,
insanlara xidmət etməli olan, lakin bunu etməyən siyasətçi və demokratik institutlara olan
etimadı sarsıdır", - deyə Beynəlxalq Həmkarlar İttifaqları Birliyinin bəyanatında bildirilir.
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının (BƏT) 1919-cu ildə təsis edilməsi sülh və tərəqqiyə təminat verən sosial və iqtisadi şəraiti təmin etmək məqsədilə sosial müqavilə yaratmışdır. Sonra 1944-cü
ildə Filadelfiya Bəyannaməsi eyni məqsədlərlə qəbul edildi. Lakin son onilliklərdə korporativ qloballaşma bu vizionu dağıtmış, dünyanı ekoloji dağıntının həddinə gətirib çıxarmış, milyardlarla insan
isə unudulmuşdur. ITUC-un Baş katibi Şaran Barrou xatırlatdı ki, 1919-cu ildə Beynəlxalq
Əmək Təşkilatı yaradıldı (BƏT) və bu təşkilat, barışıq və firavanlığı təmin edən sosial və iqtisadi
şərtləri təmin etmək məqsədilə bir sosial müqavilə yaratmışdı.
“Bu il hər şeyi düzəltmək, qaydaları dəyişdirmək və nəzarəti insanlara qaytarmaq üçün başqa
bir fürsətimiz var. Bu gün sürətli texnoloji dəyişiklik vədlərinin faydalarından insanların taleyini
məsuliyyət və vicdan hissi olmadan idarə edən seçilmiş milyarderlər təkcə yararlanmalı deyil.
Sürətli texnoloji dəyişiklik vədlərinin faydalarından əksəriyyət üçün yararlanmalıyıq.
Vəziyyəti indi düzəltməsək, başqa bir şansımız olmaya bilər”,- deyə Ş.Barrou xəbərdarlıq edir.
Həmkarların başçısı həmçinin vurğuladı ki, hər bir əməkdaş üçün təşkilatlanma və kollektiv danışıqlar hüququ vasitəsilə zəhmətkeşlərin birləşmə azadlığı, gücünün möhkəmləndirilməsi, məşğulluq
və ya müqavilə sxemlərindən asılı olmayaraq, sosial və iqtisadi ədalətin əsaslarıdır. Həmkarlar ittifaqı birliyi nöqteyi-nəzərindən bu hüquqlar bu gün dünyanın bütün regionlarında təhlükə altına
düşüb. Yeni sosial müqavilə qlobal iqtisadi qərar qəbul etmə prosesində BƏT əsas və mərkəzi yerini tutmalı, həmçinin beynəlxalq maliyyə institutları tərəfindən ölkələrə diktə edilmiş neoliberal ehkamı tənqid etməlidir.
Əmək sahəsində istənilən dəyişiklik olduğu kimi, DİM-ə bağlılıq da hökumətlərdən, işəgötürənlərdən və işçilərdən sosial dialoq vasitəsilə səylərin birləşdirilməsini, münaqişələrin və
fəlakətlərin təsirinin nəticələrinin nəzərə alınmasını, böhranlara, hazırkı COVID-19 pandemiyasına reaksiya tədbirlərinin görülməsini, onlara qarşı mübarizə potensialının genişləndirilməsini
və möhkəmləndirilməsini tələb edir. Bütün insan hüquqlarına və hüququn aliliyinə, əmək sahəsində əsas prinsip və hüquqlara, beynəlxalq əmək normalarına, məşğulluğa və layiqli əməkhaqqına hörmət zəmanətinə riayət olunması xüsusi diqqət tələb edir. Ölkələr standartlarını yeniləməli, onların etibarlı və aktual olmasına çalışmalıdırlar.
Azərbaycan Respublikasının BMT ilə əməkdaşlıqda 2030-cu ilə qədər dayanıqlı inkişaf sahəsində gündəliyə qoşulması ilə Azərbaycan həmkarlar ittifaqlari üçün yeni səhifə açılmışdır. Ölkədə qlobal inkişaf proqramı kimi gündəliyə böyük maraq vardır. Azərbaycan cəmiyyətinə dayanıqlı inkişaf məqsədləri barədə məlumat verilib, bu istiqamətdə konkret tədbirlər həyata keçirilib.
Qısa müddət ərzində 8 Dövlət Proqramı, 31 strategiya, 25-dən çox hüquqi-normativ akt araşdırılmış, prioritetlərin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində işlər görülmüşdür. Azərbaycan 17 hədəf, 107
niyyət və 150 göstərici üzrə prioritetini seçdi. Qarşıya məqsəd qoyulub ki, 2030-cu ildə Azərbaycanda daha sosialyönümlü cəmiyyət yaradılsın.
Hökumətin social tərəfdaşları – AHİK və Azərbaycan Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları
Milli Konfederasiyası qəbul edirlər ki, DİM ölkə üçün uyğundur və vacibdir, nəzərdə tutulan
məqsədlərin həyata keçirilməsinə və monitorinqinə kömək edir. Azərbaycan hökuməti milli prioritet16

lərlə üst-üstə düşən DİM-ə nail olmaq üçün, bir koordinator olaraq, bütün maraqlı tərəflərin gündəliyin səmərəli icrası üçün təşəbbüslərinə hərtərəfli dəstək verir.
3.1. AHİK-in dövlət sisteminin həyatında və
vətəndaş cəmiyyətinin qurulmasında iştirakı
AHİK hökumətə götürdüyü öhdəliklərə nail olmaq üçün kömək edir. Sosial dialoq yolu ilə
DİM-in 2030-cu i l tədbirləri milli və regional proqramlara, strategiyalara, kollektiv müqavilələrə
və tarif sazişlərinə daxil edilmiş, hökumətin BMT-nin nümayəndəliyi ilə çərçivə sazişlərinin və
könüllü hesabatların hazırlanmasında və ekspertizasında, məqsədli kampaniyaların, informasiyaizahedici işlərin aparılmasında və s. iştirak etmişdir.
AHİK DİM-ə əlaqəli və ona yönəldilmiş bir çox dövlət proqramının fəal iştirakçısıdır və bu
proqramların gedişinə və həyata keçirilməsinə mütəmadi olaraq Sosial və İqtisadi Məsələlər üzrə
Üçtərəfli Komissiyanın iclaslarında baxılır. 4000- dən çox artıq dinləyicinin iştirakı ilə həmkarlar
ittifaqının 60 tədbiri keçirildi, bunlardan 8-i , 2020-ci ilin dörd ayı da daxil olmaqla, respublikanın
bölgələrində baş tutub.
Həmkarlar ittifaqlarının mövqeyini və onların həyata keçirilməsi yollarını əks etdirən tövsiyələr qəbul edilmişdir. Həmkarlar ittifaqı təşkilatlarına əməyin ödənilməsi siyasətinin təkmilləşdirilməsi, orta əməkhaqqının artırılması, layiqli iş yerlərinin yaradılması, qeyri-formal iqtisadiyyatın leqallaşdırılması, əmək və işsizlik sahəsində ayrı-seçkilik problemlərinin aradan qaldırılması,
gender bərabərliyinin və gənclərin məşğulluğunun təmin edilməsi, məcburi və uşaq əməyinə, nizamlanmayan miqrasiyaya qarşı mübarizə və s. sahələrdə səylərin davam etdirilməsi tövsiyə olunur.
Azərbaycan həmkarlar ittifaqları muzdlu əmək sahəsində çalışan insanların və üzvlərinin
iqtisadi, sosial, əmək, qanuni və mənəvi hüquqlarını və mənafelərini ifadə edən və qorunmasını təmin edən təşkilatdır. Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının təşkilati strukturunun əsas prinsipi istehsal
və sənayedir.
3.2. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası haqqında
AHİK – müxtəlif mülkiyyət formasına malik müəssisə və təşkilatların həmkarlar ittifaqlarının
və muzdlu işçilərin maraqlarını müdafiə edən ən çoxsaylı ictimai qeyri-siyasi təşkilatdır.
AHİK 26 sahə üzrə həmkarlar ittifaqını və Naxçıvan Muxtar Respublikası həmkarlar ittifaqlarını, sahələrarası həmkarlar ittifaqı birliyini könüllülük əsasında birləşdirir. Bu sahələrdə həmkarlar ittifaqı üzvlərinin sayı 1.1 mln. nəfər təşkil edir.
AHİK öz fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına uyğun olaraq, "Həmkarlar
ittifaqları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu və öz nizamnaməsi çərçivəsində həyata
keçirir.
AHİK 5-6 fevral 1993-cü ildə Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının təsis qurultayında yaradılıb. AHIK-in V qurultayının qəbul etdiyi "2018-2023-cü illərdə Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının fəaliyyətinin əsas istiqamətləri" təşkilatın proqram sənədidir.
AHIK-in tabeliyində olan təşkilatlar: "Ülfət" qəzetinin redaksiyası, "Kurort" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Azərbaycan Respublikası Turizm və Ekskursiyalar Şurası, “Azərkolxozlararasısağlamlıq” Respublika Birliyi, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları İdman Təşkilatları İctimai Birliyi,
Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası.
1 yanvar 2020-ci il tarixinə olan məlumata əsasən AHIK özündə 15093 həmkarlar ittifaqı təşkilatını birləşdirir. Qurultay AHİK-in ali orqanıdır. 5 ildə bir dəfə keçirilir. Məclis isə ildə bir
dəfə qurultaylar arasında çağırılan AHİK-in ali orqanıdır. Qurultayda Məclisin tərkibi belə şərtlərlə təsdiq edilir: hər bir sahə həmkarlar ittifaqının 5 nümayəndəsi təmsil olunur. İcraiyyə Komitəsi-AHIK-in icra və idarəetmə orqanıdır. Tərkibi həmkarlar ittifaqlarının sahə təklifləri əsasında
Məclisin iclasında təsdiq edilir. Prinsip: bir həmkarlar ittifaqı İcraiyyə Komitəsində bir nümayəndədir. Üç ayda ən azı 1 dəfə çağırılır.
Həmkarlar ittifaqı təşkilatlarının müstəqilliyi və suverenliyi onların struktur birliklərinin
daim təkmilləşdirilməsi ilə sıx bağlıdır. Həmkarlar ittifaqlarının beynəlxalq təcrübəsini, iqtisadi
islahatlar dövrünü keçən təcrübəsini öyrənməklə, öz təcrübəsinə və biliyinə əsaslanaraq bəzi
həmkarlar ittifaqlarının təşkilati strukturu təkmilləşdirilir.
Könüllülük əsasında, seçki orqanlarının bütün səviyyələrində müzakirə yolu ilə 8 sahə həmkarlar ittifaqı Federasiyanın sosial- iqtisadi potensialına görə əhəmiyyətli olan iki böyük həmkarlar
ittifaqı birləşdi. AHİK-in əsas funksiyaları aşağıdakılardır:
dövlət və icra hakimiyyəti orqanlarında üzv təşkilatların maraqlarının təmsil
17

edilməsi;
sosial-iqtisadi məsələlər, qorunma və səhiyyə ilə bağlı qanunvericilik aktlarının hazırlanmasında iştirak etmək, həmkarlar ittifaqı üzvlərinin hüquq və mənafelərinə zidd olan qanunlara yenidən
baxılmasına dair təkliflər vermək;
vətəndaşların layiqli əməkhaqqının qorunması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi, qiymətlərin və yaşayış dəyərinin artmasına uyğun olaraq, məşğulluq sahəsində təminatlar haqqında
qanunvericiliyə riayət olunmasına nəzarətin təmin edilməsi;
həmkarlar ittifaqı kadrlarının və aktivlərinin hazırlanması, onların təhsili üzrə iş;
həmkarlar ittifaqlarının gender, gənclər, informasiya siyasətinin həyata keçirilməsi;
beynəlxalq həmkarlar ittifaqları hərəkatında iştirak;
sanatoriya - kurort müalicəsi və zəhmətkeşlərin istirahəti, turizm-ekskursiya ilə məşğul olan
tabeliyindəki təşkilatların fəaliyyətinin istiqaməti və mədəni-maarif, idman-sağlamlıq işləri.
AHİK-in İcraiyyə Komitəsi AHİK-in vətəndaş cəmiyyəti sistemində inkişafı Konsepsiyasını qəbul etdi. Bu Konsepsiyanın hazırlanması və həyata keçirilməsinin zəruriliyini ölkədə ictimai-siyasi və sosial-iqtisadi dəyişikliklərin inkişafında yeni bir mərhələnin başlanğıcı tələb edirdi və həmkarlar ittifaqları böhrandan sonrakı iqtisadiyyatda və cəmiyyətdəki yerlərini
müəyyənləşdirməli idilər.
AHİK qanunvericilik qərarlarının qəbul edilməsinin bütün mərhələlərində iştirak etmək
imkanına malikdir. Həmkarlar ittifaqlarının sosial məsələlər üzrə mövqeyi Milli Məclisin və hökumət üzvlərinin nəzərinə çatdırılır, həmkarlar ittifaqlarının fəal hərəkətləri sayəsində dövlət büdcəsinin sosial parametrlərinin artırılması istiqamətində düzəlişlər edilir.
AHİK öz əməli işi ilə həmkarlar ittifaqı hərəkatının məqsəd və ideallarına, Konfederasiyanın
qurultaylarının hazırladığı prinsiplərə sadiqliyini təsdiq edir. Bu məqsədlə AHİK Beynəlxalq Əmək
Təşkilatının əsas konvensiyalarının ölkənin Milli Məclisi (parlamenti) tərəfindən ratifikasiyası üzrə
məqsədyönlü iş aparır.
AHİK əməkçilərin sosial - iqtisadi maraqlarının təmin edilməsi ilə bağlı Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi, Maliyyə, Təhsil, Gənclər və İdman nazirlikləri, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu,
Müharibə Veteranları, Qaçqınlar və Məcburi köçkünlər təşkilatları, digər nazirlik və idarələrlə
konstruktiv şəkildə əməkdaşlıq edir.
AHİK dövlətin sosial-iqtisadi siyasətini dəstəkləməklə real əməkhaqqının artırılması və
yüksək inflyasiyaya qarşı mübarizə aparmasını öz fəaliyyətinin mühüm istiqaməti hesab edir və bu
məsələlər üzrə sosial tərəfdaşlarla məqsədyönlü dialoq aparır.
Dövlət hakimiyyəti orqanları və işəgötürənlər ilə qarşılıqlı münasibətlərdə kollektiv-müqavilə prosesləri fəal inkişaf edir. Kollektiv müqavilələrə malik olmayan müəssisələrin sayı minimuma endirilmişdir. Sahə (tarif) sazişləri uğurla həyata keçirilir. Mütəmadi olaraq AHİK, Azərbaycan Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası və Azərbaycan Respublikası
Hökuməti arasında da əsas sazişlər bağlanır.
Bu gün respublikanın həmkarlar ittifaqlarında 113 sahə müqaviləsi, 13 mindən çox
kollektiv müqavilə qüvvədədir, bunlardan 2300-ü transmilli şirkətlərdə və özəl müəssisələrdədir.
Transmilli şirkətlərin işçilərinin ictimai şüuru fəallaşır. Transmilli şirkətlərə daxil olan iri neft
müəssisələrinin yerli işçilərinin təzyiqi altında burada təsis edilən həmkarlar ittifaqı təşkilatlarının
işləməsi üçün işəgötürənlər tərəfindən şərait yaradılmış, xarici şirkət paketlərinin sahibləri işçilərin iqtisadi və sosial tələblərinə cavab verməyə məcbur olmuşlar.
Həmkarlar ittifaqlarının fəaliyyət azadlığının qorunması üçün AHİK-in siyasətində onların fəal
praktiki fəaliyyəti mühüm bənddir.
Respublika həmkarlar ittifaqları dövlət və beynəlxalq proqramların həyata keçirilməsində
tərəfdaşlıq funksiyalarını öz üzərlərinə götürmüşdür. Qarşıya vəzifə qoyulub ki, hökumətə və ictimai
təşkilatlara narkomaniyaya, uşaq əməyinə, ayrıseçkiliyin müxtəlif formalarına qarşı mübarizədə,
miqrant işçilərin hüquqlarının qorunmasında, insan alverində mübarizə üçün cavab mexanizmlərinin
yaradılmasında köməklik göstərilsin. Zərərçəkənlərə yarDİM məqsədilə informasiya resurs mərkəzləri, ixtisaslaşdırılmış saytlar və "qaynar xətt" telefonu yaradılıb. "Həmkarlar ittifaqları və gənclər"
proqramlarının həyata keçirilməsi istiqamətində fəal iş aparılır. "Həmkarlar ittifaqlarının gənclər
siyasəti konsepsiyası" təsdiq edilmiş, müxtəlif kateqoriyalı gənclər arasında seminarlar, konfranslar, sosial sorğular keçirilir.
Həmkarlar ittifaqları sıralarında gender bərabərliyinin real həyata keçirilməsi yollarını axtarır, AHİK-in nəzdində yaradılmış Gender Bərabərliyi və Qadın Problemləri üzrə Mərkəzi, gender bilik və texnologiyaları məktəbi fəal işləyir, statistik hesabat və gender auditi tətbiq olunur.
AHİK qanunların qəbul edilməsini BƏT-in və digər beynəlxalq təşkilatların Konvensiya və
tövsiyələrinin müddəalarına əsaslanmasına çalışır, xalqın rifahı və cəmiyyətdə sosial sabitliyə nail
olması üçün işlər görür.
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Azərbaycanda aşağıdakı qanunlar fəaliyyət göstərir: Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası; həmkarlar ittifaqları haqqında, əhalinin məşğulluğu haqqında qanunlar; yaşayış minimumu haqqında; əhalinin pul gəlirləri və əmanətlərinin indeksləşdirilməsi barədə; pensiya təminatı haqqında; əlillərin sosial müdafiəsi haqqında; istehlakçı hüquqlarının qorunması haqqında və s. Bu qanunların bir sıra layihələrinin təşəbbüskarları və işçiləri Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının mütəxəssisləridir. Bu qanunların çoxu sonradan 1999-cu ildə qüvvəyə minən və sonrakı illərdə əhəmiyyətli dərəcədə dəyişiklik edilmiş Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə daxil edilib.
Qəbul olunmuş qanunların xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, sahibkarlar, həmkarlar ittifaqları və icra hakimiyyəti orqanları arasında kollektiv danışıqların aparılması prosedurundan istifadə edərək, hökumətin üzərinə sosial dialoqun inkişafına kömək etmək və təşviq etmək vəzifəsi
qoyulmuşdur.
"Həmkarlar ittifaqları haqqında" (1994-cü il) qanun həmkarlar ittifaqlarına dövlətin həyatında, eləcə də vətəndaş cəmiyyəti sistemində geniş iştirak etmək hüququ verir. Burada həmkarlar ittifaqlarının işçilərin sosial-iqtisadi problemlərinin həllində işəgötürənə təsir üsullarından
biri kimi kollektiv etiraz hərəkatına hüquqları qeydə alınıb. Bu qanun işçilərin əmək, sosialiqtisadi hüquqlarına toxunan qanun layihələrinin, normativ aktların həmkarlar ittifaqlarının rəyi
nəzərə alınmaqla nəzərdən keçirilməsini və qəbul edilməsini tələb edir. Bundan başqa, dövlət və təsərrüfat orqanları əməkçilərin əmək və sosial-iqtisadi maraqlarına aid normativ aktları yalnız müvafiq həmkarlar ittifaqı orqanlarının 15 gün əvvəl məlumatlandırılmasından sonra qəbul edə bilərlər.
Yeni əmək münasibətlərinin formalarının əsasları Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində əks olunub. Həmkarlar ittifaqlarının fəal iştirakı ilə Əmək Məcəlləsinə əməkçilərin xeyrinə vaxtaşırı əlavələr edilib. Əmək Məcəlləsinə dəyişikliklər və əlavələr Azərbaycan Respublikasının ölkə parlamenti tərəfindən daxil edilir. Əmək Məcəlləsinin 80-ci maddəsinə əsasən,
işəgötürən həmkarlar ittifaqı üzvünü bu təşkilatın razılığı olmadan işdən azad edə bilməz. Bu, həmkarlar ittifaqlarının qoruyucu funksiyalarını gücləndirir, həmkarlar ittifaqlarına üzvlüyə motivasiyasını artırır.
Kadr siyasətinin aktual məsələləri. Həmkarlar ittifaqı kadr ehtiyatı üzərində məqsədyönlü
şəkildə işləyir. Respublika orqanlarının aparatlarına yaşlı həmkarlarının iş təcrübəsini fəal surətdə mənimsəməyə, peşə fəaliyyətində təzə nəfəs verməyə və həmkarlar ittifaqlarını gənclər üçün
cəlbedici etməyə çalışan gənc işçilər gəliblər.
AHİK-in inkişaf etmiş həmkarlar ittifaqı təhsil sistemi var. Buraya Azərbaycan Əmək və
Sosial Münasibətlər Akademiyasının kadr hazırlığı və yenidənhazırlanma kursları, sahə həmkarlar
ittifaqlarının həmkarlar ittifaqı fəalları məktəbləri, iri həmkarlar ittifaqı komitələri daxildir. Yaxşı
təchiz olunmuş müasir tədris-metodiki mərkəzə malik olan AHİK həmkarlar ittifaqının bütün
istiqamətlərində mütəmadi olaraq peşə fəaliyyəti üçün seminarlar təşkil edir.
Hər il 300-dən çox insan AHİK kurslarında təhsil alır, həmkarlar ittifaqı liderləri BƏT,
BHİK, ÜHİK və digər beynəlxalq təşkilatların proqramları üzrə beynəlxalq seminarlarda ixtisaslarını artırırlar.
Respublika həmkarlar ittifaqlarının xidmətində klublar, saraylar və mədəniyyət evləri, kitabxanalar, stasionar uşaq sağlamlıq düşərgələri, idman qurğuları, stadionlar, üzgüçülük hovuzları fəaliyyət göstərir.
AHİK geniş informasiya sisteminə malikdir və bu sistemi təkmilləşdirir - 27 internet
saytı, 4 sahə üzrə həmkarlar ittifaqı qəzeti. AHİK İcraiyyə Komitəsinin təsdiq etdiyi "AHİK-in
informasiya siyasəti konsepsiyası" həyata keçirilir. Respublika səviyyəsində hər həftə "Ülfət"
qəzeti, həmkarlar ittifaqlarının bütün sahələri üzrə fəaliyyətinə dair aylıq informasiya bülletenləri
nəşr olunur. Məlumat və materiallar AHİK-in mərkəzi saytında və federasiyaların saytlarında
yerləşdirilir.
AHİK beynəlxalq əlaqələrini daim genişləndirir. Həm digər ölkələrin həmkarlar ittifaqları ilə
ikitərəfli əlaqələr, həm də çoxtərəfli əlaqələr inkişaf edir. Dünyanın 46 ölkəsinin həmkarlar ittifaqı ilə
daimi əlaqələr qurulmuş, AHİK 10 ölkənin milli və regional həmkarlar ittifaqları ilə ikitərəfli
əməkdaşlıq müqavilələri bağlamışdır.
AHİK beynəlxalq tədbirlərdə "Ləyaqətli əməyə görə", "Təhlükəsiz əməyə görə" fəal iştirak
edir və kollektiv həmrəylik aksiyaları keçirir.
Azərbaycan həmkarlar ittifaqları pandemiya dövründə öz vəzifələrinin icrasına böyük
məsuliyyətlə yanaşır. Qəfildən dünyada baş verən və coşmuş koronavirus infeksiyası AHİK-i
məcbur etdi ki, işini yeni tələblərə uyğun qursun və fəaliyyəti ictimai həyatın bütün sahələrini əhatə
etsin. Bununla əlaqədar AHİK sahibkarlara, İqtisadiyyat Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial
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Müdafiəsi Nazirliyi və Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası adından xüsusi
bəyanat göndərib. Bəyanatda bildirilir ki, pandemiyanın biznes mühitinə mənfi təsirini azaltmaq
məqsədilə sahibkarlara dəstək göstərilir, bununla yanaşı, onlara xəbərdarlıq edilib ki, qanunvericiliyə uyğun olaraq, sahibkarlar durumdan sui-istifadə etsələr, onlara qarşı ciddi tədbirlər görüləcək.
Bütün bu proseslərdə sosial tərəfdaşlıq prinsipinin real şəkildə həyata keçirilməsi əsas amildir,
bu, bir mexanizm halına gəldi və sosial dialoqsuz strateji hədəflərə çatmaq, sabit iqtisadi inkişaf
və sosial barışıq yaratmaq mümkün deyildi.
3.3. Sosial dialoqun təşkili haqqında
Müvafiq qanunların və hüquqi- normativ aktların qəbul edilməsi ilə ölkədə social tərəfdaşlıq
sistemi formalaşmışdır. 1992-ci ildən 1999-cu ilə qədər sosial tərəfdaşlıq tərəflərinin formalaşması
dövrü başa çatdı: milli hökumət (1992-ci il) formalaşdı, Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası
(1993-cü il) və Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası (1999-cu il) yaradıldı.
Azərbaycanda əmək münasibətlərinin kollektiv-müqavilə tənzimlənməsinin qanunvericilik bazası
tam formalaşmışdır, ölkədə tərəfdaşların əsas vəzifələri, prinsipləri və sosial dialoqun təşkili, səlahiyyətləri və vəzifələri sistemləşdirilmişdir. O, respublika, sahə, regional, konkret müəssisə və təşkilatların səviyyələrində işləyir.
Bazar münasibətlərinə keçid şəraitində iqtisadi siyasətdə hökumətin və onun tərəfdaşınınhəmkarlar ittifaqlarının formalaşmasında köklü struktur dəyişikliklərinin aparılması, habelə sahibkarlar birliyinin yaradılması tələb olunmuşdur.
Əgər 2000-ci ilə qədər sosial dialoq yalnız hökumətlə Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası
arasında aparılırdısa, 2001-ci ildən etibarən Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası üçtərəfli danışıqların və qəbul edilən qərarların tamhüquqlu tərəfidir.
Ayrı-ayrı subyektiv səbəblər olsa da, mübaliğəsiz demək olar ki, Azərbaycan Respublikasında sosial tərəfdaşlığın formalaşmasının ən əsası həmkarlar ittifaqları olmuş və bu sistemdə mühüm rol oynamışdır. Kollektiv danışıqlar zamanı həmkarlar ittifaqları işəgötürənlərlə birlikdə lokal hüquqi aktlar, sazişlər və kollektiv müqavilələr hazırlayır, ayrı-ayrı regionların, sahələrin və
müəssisələrin işçiləri üçün müəyyən güzəşt və üstünlüklərə nail olurlar. Lakin məhz sahibkarlar
sosial qərarların hazırlanmasında fəal tərəfdaş olduğu təşkilatlarda, əməyin təşkili, ödənilməsi və
sosial güzəştlərin səviyyəsi bu təşkilatların maksimum imkanlarına uyğundur.
Sahə sazişləri və kollektiv müqavilələrin bağlanması üzrə müəyyən iş təcrübəsi sahə həmkarlar ittifaqlarında toplanmış, sosial dialoq prosesi müəssisə və sahələr səviyyəsində daha səmərəli şəkildə tətbiq edilir. Həmkarlar ittifaqlarının işəgötürənlərlə əməkdaşlığının əsas prinsipi
muzdlu işçilərin hüquq və mənafelərinin təmsil olunması, müxtəlif istiqamətli əlavə sosial fondların yaradılması, iqtisadi inkişaf uğrunda birgə mübarizə, layiqli əmək və layiqli əməkhaqqı səviyyəsinə nail olmaqdır.
Sosialyönümlü BƏT-in konvensiyalarının, xüsusilə də "Əmək aləmində əsas prinsiplər və
hüquqlar haqqında" Bəyannamənin ratifikasiyası və həyata keçirilməsi sahəsində DİM-in öhdəliklərini daha fəal şəkildə yerinə yetirmək vəzifəsi qarşıya qoyulur. AHİK BƏT-in 168, 155, 184,
97 nömrəli konvensiyalarına qoşulmaq təklifi ilə çıxış edib, bu sahədə məqsədyönlü iş aparır.
Son illərdə həmkarlar ittifaqları dövlət müəssisələrində, kiçik və orta biznes sahələrində
müqavilə kampaniyalarında əhəmiyyətli nailiyyətlər əldə etmişdir. Azərbaycanda müxtəlif dövlətlərin xarici firmaları işləyir. Onların bir çoxu dünyanın ən iri transmilli şirkətlərinin törəmə bölmələridir. Bu şirkətlərin əksəriyyətində həmkarlar ittifaqlarına qarşı ifadə edilmiş olan mövqeyi
açıq-aydın səciyyəvidir. Burada yerli mütəxəssislərə münasibət heç də hamar deyil. Yerli işçilərin özləri də həmkarlar ittifaqı təşkilatlarının yaradılması ilə bağlı tövsiyələrə passiv yanaşırlar. Bunun səbəbləri ortadadır: nisbətən yüksək və sabit əməkhaqqı, sosial güzəştlərin mövcudluğu, işi
itirmək qorxusu. Ölkədə işsizlik olduğu halda, işəgötürənlər yerli işçilərə hörmətsiz yanaşmağa, hədə-qorxu, əsassız işdən çıxarılma və s. tətbiq etməyə imkan verir.
Həmkarlar ittifaqının vaxtında müdaxiləsi, müəssisənin işçilərinə münaqişələrin həlli ilə
bağlı işəgötürənlərlə danışıqlar prosesində birgə yarDİM göstərilməsi müsbət təsir göstərir. Nəticədə
son 5 ildə transmilli şirkətlərin müəssisələrində 698 yeni həmkarlar ittifaqı təşkilatı yaradılıb, sosial
diskussiyalarda həmkarlar ittifaqı üzvlərinin maraqlarını müdafiə etməyi bacaran parlaq şəxsiyyətlər - həmkarlar ittifaqlarının liderləri formalaşıb.
AHİK əmindir ki, real sosial dialoq Azərbaycan Respublikasının son illərin maliyyə-iqtisadi
böhranından və pandemiyanın təsirindən minimum itkilərlə çıxmasına əhəmiyyətli dərəcədə kömək edir. Həmkarlar ittifaqlarının maliyyə böhranının ölkə iqtisadiyyatına təsirinin maksimal dərəcədə yumşaldılması ilə bağlı əsaslandırılmış təklifləri son illərin Baş Kollektiv Sazişlərinə daxil
edilmiş və onların həyata keçirilməsi AHİK-in sistemli nəzarəti altındadır. Sahə həmkarlar ittifa qı respublika komitələri işəgötürənlərlə birgə böhranın işçilərin hüquq və maraqlarına mənfi
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təsirlərinin azaldılması üçün mümkün variantları müəyyən edərək, işəgötürənlər ilə sosial dialoqun
aparılması zamanı sosial-iqtisadi və əmək münasibətlərinin ən vacib istiqamətləri üzrə hazırlanmış
tövsiyələri rəhbər tutaraq tədbirlər həyata keçirirlər. Təcrübə göstərdi ki, sosial dialoq vasitəsilə ən
mürəkkəb məsələlərin həlli mümkündür. BƏT-in dəstəyi ilə AHİK uzun müddət davam edən
sosial və iqtisadi məsələlər üzrə milli orqanın yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış edib. Danışıqlar aparılırdı. Hökumətə lazımi materiallar hazırlanıb və təqdim olunub. Nəticə olaraq 2016-cı ilin sentyabr
ayından ölkədə Sosial və İqtisadi Məsələlər üzrə Üçtərəfli Respublika Komissiyası fəaliyyətə
başlamışdır. Bu komissiya Hökumətin, AHİK-in və Sahibkarlar ( İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli
Konfederasiyasının daim fəaliyyət göstərən sosial tərəfdaşlıq orqanıdır. Komissiyanın məqsəd və
vəzifələri aşağıdakılardır: sosial dialoq və sosial tərəfdaşlıq sisteminin inkişaf etdirilməsi: sosialiqtisadi siyasətin həyata keçirilməsinin ümumi prinsiplərinin işlənib hazırlanması: kollektiv əmək
mübahisələrinin həllinə yardım.
Komissiyanın hüquqları ona şərait yaradır ki, həmkarlar ittifaqları icra hakimiyyəti orqanları və
sahibkarlar (işəgötürənlər) təşkilatları ilə birgə fəaliyyətlərini əlaqələndirsin. Əsasən bu tərəfdaşlıq
iqtisadi və sosial inkişaf məsələlərində, Baş Sazişin hazırlanması və həyata keçirilməsi, sahə və
digər müqavilələrin və kollektiv müqavilələrin bağlanmasından irəli gələn mübahisələrin həlli məsələlərinə imkan verir. Həmçinin Azərbaycan Respublikası qanunlarını və digər hüquqi-normativ
aktları, sosial tərəfdaşların iş planlarını almaq və sosial və əmək münasibətlərinə dair digər materialları almağa və tənzimləməyə imkan verir.
Komissiya yarandığı gündən bəri 17 iclas keçirildi, burada 25 qanun layihəsi, normativ
aktlar, habelə Prezidentin fərmanlarının icrası üçün tədbirlər planı, iqtisadi oriyentasiyası nəzərdən keçirildi. Həmkarlar ittifaqları qeyri-rəsmi məşğulluğun aradan qaldırılması, müəyyən
kateqoriyalı müəssisələrin işçilərinin və işçilərin əməkhaqqının ödənilməsi qaydası, sosial sığorta,
əməyin mühafizəsi və digər məsələləri təşəbbüs edərək müzakirəyə təqdim etdilər. Onların bir çoxu artıq baxılması üçün bütün qanuni prosedurları keçib və dövlət başçısı fərmanlar verib.
Dövlət sosial siyasətinin səmərəli həyata keçirilməsinin formalarından biri də onun konsepsiyasının formalaşdırılmasıdır. 2016-cı ildə Azərbaycanda sosial tərəfdaşlar tərəfindən bir sıra ölkələrin
proqramları işlənib hazırlanmışdır: 2016-2020-ci illər üçün layiqli əməyə görə, gənclər siyasəti üzrə,
gələcək əmək sahəsi üzrə və onların vəzifəsi strateji və taktiki prioritetlərin, sosial siyasətin və onun
həyata keçirilməsi qaydalarının formalaşdırılması və həyata keçirilməsidir.
AHİK-in bütün dövlət proqramları üzrə konsepsiyası var, o cümlədən DİM üzrə yol xəritələri
var və onların əsasında sosial tərəfdaşlarla sosial dialoq qurur. Birgə səylər nəticəsində ölkədə qanunvericilik yaxşılaşdırılıb, Milli Məşğulluq Strategiyası və özünüməşğulluğun təşviqi üçün bir
proqram yaradılıb (Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi), "Milli inkişaf sosial müdafiə
sistemi” və “İnnovasiyanın və məşğulluğun təşviqi" kimi layihələr hazırlanıb həyata keçirildi. Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin (DİM) gündəliyi və BƏT-in İşə Gələcək Təşəbbüsü təşviq olunur,
Dövlət Məşğulluq Xidmətinin qeyri-rəsmi formaya keçmə qabiliyyəti ilə məşğulluq inkişaf edir,
“Aktiv Əmək Bazarı” proqramları Prezidentin Ehtiyat Fondundan sosial müdafiəsiz gənclərin
məşğulluğunu stimullaşdırmaq üçün pilot sınaq tədbirlərindən maliyyə alır. Cümhuriyyət həmkarlar ittifaqlarının Azərbaycan tərəfindən təsdiqlənmiş BƏT-in 131-ci Konvensiyasının icrası
ilə bağlı davamlı işi Azərbaycan Respublikası Hökuməti tərəfindən dəstəkləndi, məsələ Sosial
və İqtisadi Məsələlər üzrə Üçtərəfli Komissiyanın iclasında müzakirə edildi, ölkə qanunvericiliyində zəruri dəyişikliklərin edilməsi barədə Nazirlər Kabinetinə təkliflər göndərilib.
Ölkədə iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində maaşlar mütəmadi olaraq artırılır, pensiya, isthesalatda xəsarət üzrə müavinətlər, şəhid ailələrinə, Qarabağ müharibəsi əlillərinə verilən təqaüdlər, ali
və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbələrinə verilən təqaüdlər artırılır. Ölkə Prezidentinin 1
mart 2019-cu il tarixli Fərmanı ilə minimum əməkhaqqı artırılmış və həmkarlar ittifaqlarının səyi
nəticəsində respublikada yaşayış minimumu səviyyəsinə çatdırılmışdır ki, bu da işləyənlərin 600 min
nəfərini əhatə edir. Bu mühüm qərar yaxın illərdə Avropa Sosial Xartiyası və BƏT Konvensiyasında, eləcə də bir sıra dövlət proqramlarında müəyyən edilmiş minimum əməkhaqqı üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi yolunda mühüm adDİMdır. Ölkə vətəndaşlarının həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına mühüm töhfə ölkə Prezidentinin fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı
tədbirlər haqqında sərəncamıdır. Dünya bazarında neftin qiymətinin 3-4 dəfə aşağı düşməsi ilə əlaqədar maliyyə itkilərinə məruz qalmış şəxslərin problemli kreditlərinin həll edilməsinə dövlət
dəstəyi göstərməklə, fiziki şəxslərin xarici valyutada öz kreditləri üzrə üzləşdikləri maliyyə itkilərinin ödənilməsi məqsədilə yuxarıda adıçəkilən şəxslərə onların kreditinin dövlət tərəfindən ödənilməsi şəklində yardım göstərilməsi barədə qərar qəbul edilmiş, artıq ödəmiş şəxslərə isə 5 min dollar manat ekvivalentinə qədər kompensasiya ödənilmişdir.
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3.4. Həmkarlar ittifaqının prioritet hədəfləri və göstəriciləri.
Fəaliyyət üçün əsasları barədə
Həmkarlar ittifaqları, zəhmətkeşlərin nümayəndəri kimi, davamlı inkişafın təmin edilməsi
işində mühüm qüvvədir. Həmkarlar ittifaqlarının sənaye sektorunda dəyişikliklərə uyğunlaşma təcrübəsi nəzərə alınır. Həmkarlar ittifaqları və onların böyük üzv heyəti arasında mövcud əməkdaşlıq
sistemi mühüm kanallardır ki, bu kanallar vasitəsilə davamlı inkişaf konsepsiyalarının və təcrübələrinin dəstəyini səfərbər etmək mümkündür. Dayanıqlı inkişafa keçidin həyata keçirilməsində
üçtərəfli prinsiplərlə çalışan işçilər, onların nümayəndələri, hökumət və işəgötürənlər arasında əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi üçün zəmin yaradır. Davamlı inkişaf sahəsində hədəflər bütün ölkələrdən - yoxsul, zəngin və orta inkişaf etmiş ölkələrdən gələn fəaliyyətə özünəməxsus çağırışdır.
Planetimizin rifahının yaxşılaşdırılması və qorunması məqsədi daşıyır.
Azərbaycan həmkarlar ittifaqlari beynəlxalq əmək və həmkarlar ittifaqları hərəkatının
əsas idealları və məqsədlərinə sadiq olduqlarını təsdiq edirlər. Dəyişən dünyanın bir hissəsi kimi,
Azərbaycanın qarşıya qoyduğu məqsədlərə çatacağına və BMT-nin qlobal layihəsinin həyata keçirilməsinə öz töhfəsini verəcəyinə əminlik vardır. 2030-cu ilə qədər dünya daha ədalətli olmalıdır, bu
gün insanların üzləşdiyi problemlər öz həllini tapmalıdır.
AHİK etiraf edir ki, iqtisadi artım - davamlı inkişafın əsas elementi davamlı iş yerlərini və
bərabərliyi təmin etmək, sağlam həyat tərzini təmin etmək və istənilən yaşda hamı üçün əmin –
amanlığa kömək etmək üçün, eləcə də gender bərabərliyi- insanın əsas hüququ, dinc və davamlı
mövcudluğunun zəruri şərtidir. Yoxsulluğun aradan qaldırılması tədbirləri iqtisadi artımın artırılması və keyfiyyətli təhsil, səhiyyə, sosial müdafiə və işədüzəltmə, eləcə də iqlim dəyişikliyi və ətraf
mühitin mühafizəsi sahəsində bir sıra məsələlərin həlli səylərinə paralel şəkildə həyata keçirilməlidir.
Dayanıqlı inkişafın təmin edilməsi üzrə işlər milli səviyyədə və müəssisələr səviyyəsində
imkanların həyata keçirilməsini tələb edir, özü də ilk növbədə zəhmətkeşlərə istiqamətlənir.
Ona görə də öncə istehsal mikroiqlimatının və onunla bağlı təbii mühitin qorunmasına, balanslaşdırılmış sosial-iqtisadi inkişaf uğrunda mübarizəyə diqqət yetirmək lazımdır.
Azərbaycan həmkarlar ittifaqları 2020-ci ilə qədərki dövrü əhatə edən və aşağıdakıları nəzərdə tutan konkretiş aparmışdır:
BƏT-in bir sıra konvensiyasının ratifikasiyasına və bu konvensiyalara dəstək verən normativ aktların qəbul edilməsinə yardım;;
təhlükəsizlik, təhsil, səhiyyə və dayanıqlı inkişaf məsələlərinin nəzərdən keçirildiyi ikitərəfli və üçtərəfli mexanizmlərin yaradılması;
 dayanıqlı inkişafa nail olmaq məqsədilə ekoloji yönümlü kollektiv müqavilələrin sayının
artırılması;
 statistik hesabat prosedurlarına uyğun olaraq istehsal qəzalarının, travmatizm
hallarının və peşə xəstəliklərinin sayının azaldılması;
təhsil, peşə təhsili və işçilər üçün yenidənhazırlanma işinin təşkili, xüsusilə əməyin mühafizəsi və sağlamlığın qorunması və istehsalat mühitinin sağlamlaşdırılması sahəsində işin genişləndirilməsi;
 dayanıqlı inkişafın bütün aspektləri üzrə strategiyaların müəyyənləşdirilməsi, hazırlanması
və həyata keçirilməsi üzrə işlərin davam etdirilməsi;
dayanıqlı inkişaf naminə əməkdaşlığın genişləndirilməsinə yarDİM məqsədilə sosial
tərəfdaşlıq potensialının gücləndirilməsi (hökumət, işəgötürənlər və əməkçilər).
Fəaliyyət istiqamətlərinin hər biri üzrə Məclis və AHİK-in İcraiyyə Komitəsinin qərarları,
konsepsiyaları, tədbirlər planları qəbul edilmişdir. Bundan əvvəl ölkənin həmkarlar ittifaqı təşkilatlarının liderlərinin və beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə fənn məsləhətləri və seminarlar, ekologiya nöqteyi-nəzərindən müəssisənin istehsal mikroiqlimatının və ümumi fəaliyyətinin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş prioritet vəzifələrin dairəsinin müəyyən edilməsi müəyyənləşdirilmişdir.
Geniş maarifçilik-informasiya və məşvərət-təlim işləri aparılmışdır. Əməkçi və onların nümayəndələri ekoloji şüurun səviyyəsini yüksəltmək, təhlükəsizliyi və sağlamlığı təmin etmək və
onların maddi və sosial rifahının səviyyəsini yüksəltmək üçün lazımi peşə hazırlığını əldə edirlər. Bu cür təlimlər təhlükəsiz yaşayışı təmin edən və iş şəraitini yaxşılaşdıran bacarıqları artırır.
Həmkarlar ittifaqı təşkilatlarının və sosial tərəfdaşlığın potensialı möhkəmləndirilmişdir,
həmkarlar ittifaqlarının mövqeyini əks etdirən və Azərbaycan reallıqlarına uyğunlaşdırılmış tövsiyələr qəbul edilmişdir. Fəaliyyətin prioritetləri və onların həyata keçirilməsi yolları müəyyən edilmişdir ki, bu da öz aralarında üç komponentin-iqtisadi, sosial və ekoloji xarakterli kompleks bağlılığı nəzərdə tutur. AHIK DİM sahəsində yol xəritəsi və əsas prioritetlər hazırlamışdır. Bu:
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Məqsəd 1. Yoxsulluğun bütün formalarının hər yerdə aradan qaldırılması.
Məqsəd 3. Yaxşı səhiyyə və rifah.
Məqsəd 4. Keyfiyyətli təhsil.
Məqsəd 5. Gender bərabərliyi.
Məqsəd 8. Layiqli iş yerləri və iqtisadi artım.
Ümumi məqsəd yoxsulluğun miqyasını azaltmaq və təhlükəsiz, təmiz və sağlam mühit istehsalat mikroiqlimi, icma və fiziki mühitin yaradılmasına imkan verən tam və davamlı məşğulluğu təmin etməkdir. Bununla yanaşı, təhsil almaq insanların sosial-iqtisadi həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün zəmin yaradır və yoxsulluqdan çıxışın təmin edilməsində əsas rol oynayır (məqsəd
1). İqtisadi artım davamlı iş yerləri və bərabərliyi təmin etmək üçün inklüziv xarakter daşımalıdır
(məqsəd 3). Sağlam həyat tərzi təmin etmək və hər yaşda hər kəs üçün rifah təşviq etmək (məqsəd
4). Gender bərabərliyi yalnız insanın əsas hüququ deyil, həm də sülh və davamlı mövcudluğun
zəruri şərtidir (məqsəd 5). Yoxsulluğun aradan qaldırılması üçün iqtisadi və sosial siyasətə yenidən baxılması lazımdır (məqsəd 8).
AHİK, sahibkarlar, hökumətlər və beynəlxalq təşkilatlar müvafiq fəaliyyət sahələri çərçivəsində
peşə hazırlığına olan tələbatın qiymətləndirilməsi sahəsində əməkdaşlıq etməlidirlər. İşçilər və
onların nümayəndələri işəgötürənlər və hökumətlər tərəfindən təşkil edilən işçilərin peşə hazırlığı proqramlarının hazırlanmasında və həyata keçirilməsində iştirak etməlidirlər.
Müvafiq işçi qrupları yaradıldı və işləyir, gənclər şuraları, qadın problemləri və həmkarlar
ittifaqlarının gender bərabərliyi üzrə komissiyalar birləşdirilmişdir.
Mobil həmkarlar ittifaqı təlimçiləri və fəalları təlim keçiblər. Üzv təşkilatlar tərəfindən
təsir tədbirləri barədə hesabat sistemi tətbiq edilmişdir ki, bu da proseslərə nəzarət etməyə, konkret
fəaliyyətlərin planlaşdırılmasına, qanunvericilik siyasətinə təsir göstərməyə, dövlət qurumları və
ictimai hərəkatlarla tərəfdaşlığa, məlumat mübadiləsinə, ayrı-ayrı sənaye və təşkilatların müsbət
təcrübələrini yaymağa və s. kömək edir.
Həmkarlar ittifaqlarının gender bərabərliyi üzrə müvafiq işçi qruplar yaradılmış və fəaliyyət
göstərir, bu istiqamətdə gənclər şuraları, qadın problemləri üzrə komissiyalar birləşdirilmişdir.
Təlimi həmkarlar ittifaqlarının mobil təlim məşqçiləri və fəalları keçirib. Üzv təşkilatlar tərəfindən təsir tədbirləri üzrə hesabatlılıq sistemi tətbiq edilmişdir ki, bu da proseslərə nəzarət etmək, konkret fəaliyyət planlaşdırmaq, qanunvericilik siyasətinə təsir göstərmək, dövlət orqanları və
ictimai hərəkatlarla əməkdaşlıq etmək, informasiya mübadiləsi aparmaq, ayrı-ayrı sahə və təşkilatların müsbət təcrübəsini yaymaq və s. imkanı verir.
AHIK-in, işgüzar və sənaye müəssisələrinin köməyi ilə zəhmətkeşlərin və onların həmkarlar
ittifaqlarının davamlı inkişafa hərtərəfli və şüurlu şəkildə kömək etmələri, ətraf mühitin mühafizəsi və inkişafı, məşğulluq siyasəti, sahə strategiyaları, işçi qüvvəsinin tənzimlənməsi və texnologiyanın ötürülməsi üzrə proqramların işlənib hazırlanması, həyata keçirilməsi və qiymətləndirilməsi ilə bağlı qərarların qəbul edilməsində iştirak etmək üçün lazımi informasiya əldə etmələri üçün imkanlar yaradılmışdır.
AHIK BƏT-in bütün beynəlxalq qurumlarına və mütəxəssislərinə, həmçinin Avropa Regional Şurasının və BHİK-in digər tərəfdaşlarına səmərəli əməkdaşlığa görə təşəkkürünü bildirir və
onun daha da dərinləşəcəyinə ümid edir.
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3.5. Azərbaycanda həmkarlar ittifaqları üçün prioritet hədəflər və göstəricilər
Hədəf 1. Yoxsulluğun bütün formalarının hər yerdə aradan qaldırılması
Hədəflər
1.1. 2030-cu ilədək bütün dünyada insanlar üçün həddindən artıq yoxsulluğun
aradan qaldırılması
1.2. 2030-cu ilə qədər bütün yaşlarda
yoxsulluq şəraitində yaşayan kişilər, qadınlar və uşaqların payını ən azı, yarısı
qədər azaltmaq
1.3. Sosial müdafiə tədbirləri milli səviyyədə, minimum səviyyələrin müəyyən
edilməsi və hamı üçün həyata keçirmək
və 2030-cu ilədək əhalinin yoxsul və
zəif təbəqələrinin əhatə social müdafiəsinə nail olmaq
1.4. 2030-cu ilə qədər bütün kişi və qadınların, xüsusilə aztəminatlı və zəif insanların iqtisadi resurslara bərabər hüquqlara malik olmasını, torpağa sahiblik
və mülkiyyətin digər formalarına, vərəsəlik əmlakına, təbii ehtiyatlara, müvafiq
yeni texnologiyalara və maliyyə xidmətlərinə, mikromaliyyələşdirmə də daxil
olmaqla, çıxışlarını təmin etsinlər
1.5. 2030-cu ilədək kasıbların və həssas vəziyyətdə olanların davamlı inkişafı və onların iqlimlə əlaqəli ekstremal
hadisələrə və digər iqtisadi, sosial və
ekoloji sarsıntılara və fəlakətlərə qarşı
həssaslığını azaltmaq
1.а. İnkişaf etməkdə olan ölkələrə, xüsusən də az inkişaf etmiş ölkələrə, yoxsulluğun bütün formalarının aradan qaldırılması üçün proqram və strategiyaların
həyata keçirilməsi üçün kifayət qədər və
proqnozlaşdırılan vasitələr təqdim etmək, dayanıqlı inkişafı təmin etdirmək,
bu istiqamətdə əməkdaşlığı genişləndirmək və səfərbər etmək

Göstəricilər
1.1.1.Yoxsulluq şəraitində yaşayan əhalinin cinsi,
yaşı, məşğulluq statusu və yaşayiş yeri (şəhər/
kənd) üzrə nisbətində payı)
2.1. Yoxsulluq həddində yaşayan ölkə əhalisinin
cins və yaşa nisbətdə payı
1.2.2. Bütün göstəricilərə görə yoxsulluq içərisində
yaşayan kişilər, qadınlar və uşaqlar üçün
1.3.1. Minimum səviyyədə sosial müdafiə systemləri ilə əhatə olunan əhalinin: uşaqların, işsizlərin,
ahılların, əlillərin, hamilələrin, yeni doğulmuşların,
əmək xəsarəti almış şəxslərin, zəif və yoxsulların
payı
1.4.1. Əsas xidmətlərdən istifadə imkanı olan
ailələrdə yaşayan əhalinin nisbəti

1.5.1. Fəlakətlər nəticəsində ölən, itkin və yaralananların sayı 100000 nəfərdir

1.a.1. Hökumət tərəfindən birbaşa yoxsulluğun azaldılması proqramlarına ayrılan mənbələrin nisbəti
1.a.2. Əsas xidmətlərə (təhsil, səhiyyə və social
müdafiə) dövlət xərclərinin ümumi payı
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Hədəf 3. Yaxşı səhiyyə və rifah
Hədəflər
3.3. 2030-cu ilədək QİÇS, vərəm, malyariya və tropik epidemiyalara son qoymaq, Hepatitlə və digər yoluxucu xəstəliklərlə, su vasitəsilə ötürülən xəstəliklərlə mübarizə aparmaq.

Göstəricilər
3.3.1. Cinsi,yaşı və əhali qruplarına mənsub
olaraq bölünmüş 1000 nəfər infeksiyaya yoluxmamış adama düşən HİV infeksiyasının sayı
3.3.2. 1000 nəfərə düşən vərəm xəstəliyi
3.3.3. 1000 nəfərə düşən malyariya xəstəliyi
3.3.4. 1000 nəfərə düşən Hepatit B xəstəliyi
3.3.5. Tropik xəstəliklərinə kifayət qədər diqqət
yetirilməyən insan sayı
3.7. 2030-cu ilədək ailə planlaşdırılması, 3.7.1. Reproduktiv yaşda olan qadınların nisbəti
məlumatlandırm, təhsil və reproduktiv sağ- (15ildən -49 yaş arası), hansıların ki, ailə planşdırlamlağın milli siyasət və proqramlara daxil ma ehtiyacları müasir metodlarla qarşılanır
edilməsi daxil olmaqla cinsi və reproduktiv
sağlamlıq xidmətlərinə ümumi girişi əldə
etmək
3.8. Maliyyə riskinin qorunması, keyfiy- 3.8.1. Əsas sağlamlıq xidmətlərinin əhatə dairəsi
yətli, zəruri sağlamlıq xidmətlərinə girişi (reproduktiv sağlamlıq, ana və uşaq sağlamlağı
və hamı üçün təhlükəsiz, keyfiyyətli və ,yoluxucu olmayan xəstəliklərin müalicə xidəlverişli, əsasən dərmanların və aşılardan mətlərinin mövcudluğu daxil olan monitorinq
istifadəsi daxıl olmaqla ümümdünya sağ- prosedurları üçün əsas xidmətlərin orta əhatə
lamlıq əhatə dairəsinə nail olmaq.
dairəsi kimi müəyyən edilir)
3.8.2. 1000 nəfərə düşən bir tibbi sığorta planı
və ya ictimai səhiyyə sistemi ilə əhatə olunan
insan sayı.
3.9. 2030-cu ilədək təhlükəli kimyəvi
maddələrin təsiri, suyun , torpağın çirklənməsi və zəhərlənməsindən ölənlərin və
xəstəliklərin sayını əhamiyyətli dərəcdə
azaltmaq

3.9.1. Yaşayış və ətraf mühitin çirklənməsindən
ölüm
3.9.2. Təhlükəsiz su, təhlükəsiz sanitariya olmamasından ölüm (su təchizatı, sanitariya və gigiyena sahəsində təhlükəsiz tədbirlərinin olmamasından)
3.9.3. Qəsdən zəhərlənmədən ölüm
3.c. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə, xüsu- 3.c.1. Adambaşına düşən səhiyyə işçilərinin
silə inkişaf etmiş ölkələrdə səhiyyənin in- nisbəti
kişafını, peşəkər hazırlığını və tibbi kadrların hazırlanmasını əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq
3.d. Bütün ölkələrin səhiyyə potensialını 3.d.1. Beynəlxalq tibbi-sanitariya normalarının
artırmaq, xüsusilə inkişaf etməkdə olan potensialı və ictimai səhiyyə sistemininde fövölkələr, erkən xəbərdarlıq, riskin azal- qəladə hallara hazırlıq
dılması, milli və qlobal səhiyyə risklərinin idarəedilməsində patensialı artırmaq
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Hədəf 4. Keyfiyyətli təhsil
Hədəflər
4.1. 2030-cu ilə qədər bütün qız və oğlanların
pulsuz, bərabərhüquqlu və keyfiyyətli ibtidai və
orta təhsil almasını və başa çatdırmalarının təmin
edilməsi
4.3 .2030-cu ilə qədər bütün qadınlar və kişilər
üçün ucuz və keyfiyyətli peşə-texniki və ali
təhsilə, o cümlədən universitet təhsilinə bərabər
çıxışı təmin etmək
4.4. 2030-cu ilə qədər tələb olunan bacarıqlara, o
cümlədən peşə-texniki bacarıqlara, işə düzəlmək,
layiqli iş görmək və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə
məşğul olmaq üçün tələb olunan gənclərin və
böyüklərin sayını əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq
lazımdır
4.5. 2030-cu ilə qədər təhsil sahəsində gender
bərabərsizliyini aradan qaldırmaq və zəif əhali
qrupları, o cümlədən əlillər, yerli xalqların nümayəndələri və zəif vəziyyətdə olan uşaqlar üçün
bütün səviyyələrdə təhsilə və peşə –texniki hazırlığa bərabər çıxışı təmin etmək
4c. 2030-cu ilədək ixtisaslı müəllimlərin sayını
artırmaq, o cümlədən beynəlxalq əməkdaşlıq edərək müəllimlərə təlimlər keçmək, əhəmiyyətli
dərəcədə xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə
və az inkişaf etmiş ölkələrdə

Nəticələr
4.1.1. Uşaq və gənclərin payı: a) 2-ci /
3-cü sinifdə, b) ibtidai məktəb məzunları və s. (ən azı minimum səviyyəyə
çatmış orta məktəb məzunları ı) savad
və hesab bacarıqları
4.3.1. Yetkinlik yaşına çatmayanların
və gənclərin formal və qeyri-formal
təlim növlərində və peşə hazırlığında
iştirak səviyyəsi son 12 ay ərzində gender üzrə nisbəti
4.4.1. İnformasiya-kommunikasiya
texnologiyaları (İKT) sahəsində bacarıqlara malik gənclər və böyüklərin
nisbəti və onların bacarıqlarına uyğun
yerləşməsi
4.5.1. Bərabərlik indeksləri (qadınlar
və kişilər, şəhər və kənd sakinləri, aşağı və yuxarı rifah kvantilləri və digər
qruplar, məsələn, əlillər, yerli xalqlar
və münaqişə ilə təsirlənən insanlar,
məlumatların mövcudluğundan asılı
olaraq)
4.c.1 Müəllimlərin nisbəti:
a) Məktəbəqədər təhsil müəssisələri,
b) ibtidai məktəb, c) kiçik orta məktəb
və
d) başlamazdan əvvəl və ya ən azından
minimum təşkil edilmiş Peşə müəllimliyi ilə çalışan orta məktə bu sahədə
müvafiq səviyyədə hazırlıq (məsələn,
pedaqoji)

Hədəf 5. Gender bərabərliyi
Hədəflər
5.1. Qadınlara və qızlara qarşı ayrıseçkiliyin
bütün formalarını aradan qaldırmaq

Göstəricilər

5.4. Kommunal xidmətlər, infrastruktur və təhlü-5.4.1. Cinsinə, yaşına və yaşayış yerinə görə
kəsizlik şəbəkələri təmin etməklə, milli şəraiti nə-ödənişsiz qulluq və ev işlərinə sərf olunan
zərə alaraq evdə və evdə ümumi məsuliyyəti təşviqvaxt nisbəti
etməklə ödənişsiz qulluq işlərini və ev işlərini
tanımaq və qiymətləndirmək
5.5. Qadınların siyasi, iqtisadi və ictimai həyatda5.5.1 Milli parlamentlərdə və yerli idarəettam və həqiqi iştirakını və qərar qəbuletməninmədə qadınların tutduğu yerlərin və vəzifəbütün səviyyələrində rəhbərlik etmələri üçünlərin nisbəti
bərabər imkanların təmin edilməsi
5.5.2 Rəhbər vəzifələrdəki qadınların nisbəti
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Hədəf 8. Layiqli iş yerləri və iqtisadi artım
Hədəflər
8.1 8.1. Adambaşına düşən iqtisadi artımı dəstəkləmək və xüsusilə də ümumi daxili məhsulun ən az inkişaf etmiş ölkələrdə ildə 7
faizdən az olmayan səviyyədə artımı təmin
etmək
8.2. İqtisadiyyatın diversifikasiyası, texniki modernləşdirilməsi və innovasiya fəaliyyəti vasitəsilə məhsuldarlığın artırılma-sına nail olmaq;
o cümlədən yüksək əlavə dəyəri və əmək
tutumlu sektorlara xüsusi diqqət yetirmək
8.3. Məhsuldar fəaliyyəti təşviq edən inkişafa
yönəlmiş siyasəti təbliğ etmək , layiqli iş yerləri
yaratmaq ,təşəbbüskarlıq, yaradacılıq, innovasiya , mikro, kiçik və orta sahibkarlığın rəsmi
tanınması, o cümlədən onlara maliyyə xidmətlərinə çıxış imkanı yaratmaq
8.5. 2030-cu ilə qədər bütün qadın və kişilər, o
cümlədən gənclər və əlillər üçün tam və məhsuldar məşğulluğu və layiqli işi təmin etmək;
bərabər dəyəri əmək üçün bərabər ödənişə nail
olmaq
8.6 . 2020-ci ilə qədər işləməyən, təhsil almayan və peşə bacarığına yiyələnməyən gənclərin
payını əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq
8.7. Məcburi əməyin aradan qaldırılması, müasir köləliyin və insan alverinin aradan qaldırılması və əsgər uşaqların cəlb edilməsi və istifadəsi də daxil olmaqla, uşaq əməyinin qadağan
edilməsi və aradan qaldırılması, 2025-ci ilə
qədər isə onun uşaq əməyin bütün formalarında
son qoyulması üçün təcili və səmərəli tədbirlər
görmək
8.8. Əmək hüquqlarını qorumaq və əməkçi
miqrantların, xüsusilə qadın miqrantların və
sabit məşğulluğa malik olmayan şəxslər də
daxil olmaqla, bütün işçilər üçün etibarlı və
təhlükəsiz iş şəraitinin təmin edilməsinə kömək
etmək

Göstəricilər
8.1.1. Adambaşına düşən real ÜDM-in illik
artım tempi

8.2.1. Hər bir işləyənə real ÜDM-in illik
artım tempi

8.3.1. Qeyri-kənd təsərrüfatı sektorlarında
qeyri-rəsmi məşğulluğun nisbəti

8.5. 1. Yaş və əlillik üzrə bölünmədə saatlıq
orta əməkhaqqı məşğuliyyət, qadınlar və
kişilər üçün
8.5.2. İşsizlik səviyyəsi cins, yaş və əlillik
üzrə bölünmədə
8.6.1. İşləməyən, təhsil almayan və peşə
bacarığına yiyələnməyən gənclərin (15-24
yaş arası) payı
8.7.1. Uşaq əməyi ilə məşğul olan 5 yaşdan
17 yaşa qədər uşaqların sayı və nisbəti

8.8.1. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının
(BƏT) sənədlərinə və milli qanunvericiliyə əsasən milli səviyyədə əmək hüquqlarına (birləşmə azadlığı və kollektiv müqavilə hüququ) cinsə və migrasiya vəziyyətinə görə bölünmüş qaydalara riayət
edilməsinin artırılması
8.b. 2030-cu ilədək gənclərin məşğulluğu üçün 8.b.1. Dövlət büdcəsində və ölkələrin ÜDMqlobal bir strategiya hazırlamaq və Beynəlxalq də sosial müdafiə və məşğulluq proqramlaƏmək Təşkilatının İşçilərlə Qlobal Pakt tətbiq rında dövlət xərclərinin payı
edilməsi
Mənbə: Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri. Dayanıqlı İnkişaf üçün 2030 Gündəliyinə həmkarlar
ittifaqının istinad göstəricisi. BƏT-in Beynəlxalq Tədris Mərkəzi, 2017
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3.6. Ölkədə DİM göstəricilərinin monitorinqi
Məqsəd 1. Yoxsulluğa son qoyulması
[1.1.1] Beynəlxalq yoxsulluqhəddində yaşayan ölkə əhalisinin (bütün əhaliyə%) payı)
2016
0

2017
0

2918
0

2019
0

2020
0

Azərbaycan 2030-cu ilə qədər BMT-nin dayanıqlı inkişafının (DİM) vacib məqsədlərindən
birinə ("Cambridge University Press"in" DİM indeksləri " hesabatı) çataraq yoxsulluğu rəsmən
aradan qaldırmağa müvəffəq oldu. Azərbaycan DİM reytinqində 54-cü yeri dünyanın 166 ölkəsi
arasında tutub və regionda lider olub.
Lakin qeyd etmək lazımdır ki, koronavirus pandemiyası nəticəsində dünya iqtisadiyyatında,
o cümlədən Azərbaycan iqtisadiyyatında iş yerlərinin azalması müşahidə olunur. Bundan başqa,
milli valyuta - manat dolların güclü təzyiqi altındadır və onun məzənnəsinin dəstəklənməsinə xeyli
valyuta ehtiyatları xərclənir.
Beynəlxalq maliyyə institutlarının və təşkilatların məlumatına görə, dünyada ö l k ə
əhalisinin gündəlik xərcləri 1,9 dollardan az olarsa, həddindən artıq yoxsulluq kateqoriyasına
aid edilir, gündəlik xərclər isə 3,2 dollar olarsa, yoxsulluq şəraitində yaşayır. "Azərbaycan
Respublikasında 2020-ci il üçün yaşayış minimumu haqqında" qanuna əsasən, ölkədə yaşayış
minimumu ayda 190 manat müəyyən edilib ki, bu da Azərbaycan Mərkəzi Bankının
məzənnəsinə uyğun olaraq dollara görə 1,7 manat, ayda 112 dollar təşkil edir. Bununla da
Azərbaycanda minimum yaşayış səviyyəsi sutkada 3,7 dollar təşkil edir ki, bu da yoxsulluq
göstəricisindən yüksəkdir.
[1.2.1] Yoxsulluq həddində yaşayan ölkə əhalisinin payı
2016

2017

2018

2019

2019

2020

4.8
şəhər
4.8

4.8
şəhər
4.5

şəhər

5.9
şəhər 5.4

5.4
şəhər

4.9

5.1
şəhər
4.5

kənd

6.5

kənd

6.1

kənd

5.2

kənd

5.4

kənd

5.2

kənd

kişilər 5.7

kişilər

5.3

kişilər

4.7

kişilər

4.9

kişilər

4.7

kişilər

5.6

qadınlar

5.0

5.0

qadınlar

qadınla 6.1 qadınlar
r
18 yaşlı 8.2 18 yaşdan
uşaqlar
kiçik olan
uşaqlar

qadınlar 5.2 qadınlar

7.5 18 yaşdan 6,7 18 yaşdan 6.9 18 yaşdan 6,7 18 yaşdan
kiçik olan
kiçik olan
kiçik olan
kiçik olan
uşaqlar
uşaqlar
uşaqlar
uşaqlar

[1.a. 2] Dövlət xərclərinin ümumi məbləğində əsas xidmətlər
(təhsil, səhiyyə və sosial müdafiə) üzrə xərclərin payı
2016
28,7

2017
29,0

2018
24,7

28

2019
26,2

2020

1.3.1. DİM indikatoruna nisbətdə əhalinin minimum səviyyədə/sosial
müdafiə sistemləri ilə əhatə olunan payı
Azərbaycanda sosial müdafiə sistemlərinin əhatə etdiyi əhali kateqoriyaları aşağıdakılardır:
Ən azı bir sosial müdafiə müavinəti ilə əhatə olunan əhali kateqoriyası
Təqaüd yaşına çatmış və pensiya alan şəxslər
Əlilliyə görə müavinət alan, ağır əlillər
İşsizlik müavinəti alan, işsiz insanlar
Analıq müavinəti alan, yeni doğulmuş körpələrə görə və hamilələr
Sosial yardım alan uşaqlar
Yoxsullar, sosial təminatla əhatə edilən hissəsi
Sosial yardıma ehtiyacı olan həssas insanlar
Hədəf 3. Yaxşı səhiyyə və rifah
[3.1.1] Ana ölümü əmsalı (100 000 yeni dogulan körpələrə nisbəti)
2016
14

2017
15

2018
12

2019
15

2020

[3.1.2] İxtisaslı tibb işçiləri tərəfindən qəbul edilmiş doğuşun payı (doğuşun ümumi sayına%)
2016
99,8

2017
99,8

2018
99,9

2019
99,9

2020

[3.2.1] Beş yaşına çatmamış uşaqların ölüm əmsalı
(1000-ə diri doğulmuşkörpələrə nisbətdə)
2016
13,8

2017
13,7

2018
13,1

2019
13,0

2020

[3.2.2] Neonatal ölüm nisbəti (1000 diri doğuşa nisbətdə)
2016
5,5

2017
6,6

2018
6,5

29

2019
6,9

2020

[3.3.1] 1000 infeksiya yoluxmamış adama düşən yeni HİV infeksiyalarına
yoluxanların sayı cinsinə, yaşına görə nisbətdə
Yeni qeydiyyata alınan insan immunçatışmazlığı virusu (HİV) daşıyıcılarının sayı
(100.000 əhali başına)
2016
5,6

2017
5,7

2018
6,4

2019
6,9

2020

[3.3.2] 100.000 əhaliyə düşən vərəm xəstəliyi
Aktiv vərəm diaqnozu qoyulmuş xəstələrin sayı (100.000 əhaliyə nisbətdə)
2016
39,4

2017
39,8

2018
38,3

2019
36,5

2020

[3.3.4] 100.000 əhaliyə düşən Hepatit B xəstəliyi
Hepatit B diaqnozu qoyulmuş yeni xəstələrin sayı (100.000 əhaliyə nisbətdə)
2016
1,3

2017
1,6

2018
1,4

2019
1,6

2020

[3.4.1] Ürək-damar xəstəliklərindən, xərçəngdən, diabetdən,
xroniki tənəffüs xəstəliklərindən ölüm
Qan dövranı sistemi xəstəliklərindən ölüm (100.000 əhaliyə düşən ümumi ölüm)
2016
354

2017
346

2018
345

2019
328

2020

Bədxassəli neoplazmalardan ölüm (100.000 əhaliyə düşən ümumi ölüm)
2016
86

2017
89

2018
89

2019
89

2020

Şəkərli diabetdən ölüm halları (əhalinin cəmi 100 000 nəfərinə ölənlər)
2016
14,7

2017
16,4

2018
13,6

2019
13,6

2020

Tənəffüs sistemi xəstəliklərindən ölüm (əhalinin 100 000 nəfərinə ölənlərin sayı)
2016
19

2017
19

2018
19

2019
19

2020

[3.4.2] İntihar nəticəsində ölüm (əhalinin 100 000 nəfərinə düşən ölüm sayı)
2016
3,1

2017
1,9

2018
1,9
30

2019
2,1

2020

[3.5.1] Psixoaktiv maddələrin istifadəsi nəticəsində yaranan xəstəliklərin müalicəsi
(medikamentoz, psixososial və reabilitasiya xidmətləri və sonrakı qulluq)
Alkoqolizm və spirtli psixoz diaqnozu qoyulan xəstələrin sayı tibb müəssisələrində uçotda olur
(əhalinin 100 000 nəfərinə)
2016
226

2017
219

2018
207

2019
165

2020

Müalicə müəssisələrində qeydiyyatdan keçən narkomaniya və
toksikomaniya diaqnozu qoyulmuş xəstələrin sayı (əhalinin 100 000 nəfərinə)
2016
306

2017
310

2018
321

2019
334

2020

[3.6.1] Yol-nəqliyyat hadisələri nəticəsində ölüm halları
(əhalinin 100 000 nəfərinə ölənlərin sayı)
2016
7,9

2017
7,7

2018
7,4

2019
8,3

2020

[3.7.2] Bu yaş qrupundakı 1000 qadına düşən yeniyetmə qızlarda
(10 ilə 14; 15 ilə 19) doğum nisbəti
2016

2017

2918

2019

0,05

0,02

0,05

0,03

2020

15 ilə 19 yaş arasında
2016

2017

2018

2019

52.8

45.7

44.2

48.1

2020

Səhiyyə xidmətinə icmal büdcə xərcləri (ÜDM-dən%)
2016

2017

2018

2019

1,2

1.0

0.9

1.1

Dövlət büdcəsi

31

2020

[3.c.1] Adambaşına düşən səhiyyə işçilərinin sayı və bölgüsü
Tibb işçilərinin sayı (əhalinin hər 10000 nəfərinə)
Bütün ixtisaslar üzrə həkimlərin sayı
2016

2017

2018

2019

33

33

33

32

2020

Tibb işçilərinin sayı
2016

2017

2018

2019

56

54

55

56

2020

Doğum zamanı gözlənilən orta ömür uzunluğu (il sayı)
Kişilər və qadınlar
2016

2017

2018

2019

75.2

75.4

75.8

76.4

2020

Kişilər
72.8

73.1

73.3

74.0

Qadınlar
77.6

77.8

78.2

78.7

Məqsəd 4. Keyfiyyətli təhsil . Uşaqların məktəbəqədər müəssisələr tərəfindən əhatə olunması
(ilin sonunda; müvafiq yaşdakı uşaq sayının% -ində)
2016

2017

2018

2019

24.0

26.7

28.5

31.3

2020

Uşaqlar gündüz təhsil müəssisələrinin hazırlıq qruplarına daxil olmaqla.
[ 4.3.1 ] Yetkinlərin və gənclərin son 12 ayda formal və qeyri-rəsmi təhsildə
və təlimdə iştirak nisbətləri, cinsinə görə
Ali təhsil müəssisələrində tələbə sayı (əhalinin hər 10000 nəfərinə)
2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

169

171

179

189

32

2020/2021

Orta ixtisas təhsili müəssisələrində tələbə sayı (əhalinin hər 10000 nəfərinə)
2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

53

48

52

56

2020/2021

[4.4.1.] Bacarıq növünə görə İKT bacarığı olan gənclərin
və yetkinlərin nisbəti (15-24 yaş)
Bir faylı və ya qovluğu kopyalayıb və ya köçürmə
Sənəddəki məlumatları təkrarlamaq və ya köçürmək üçün kopyalamaq və yapışdırmaq vasitəsindən istifadə etmək
Elektron cədvəllərdə əsas hesab formullarından istifadəsi

76.7
74.7

Yeni cihazların qoşulması və quraşdırılması (modem, printer,
ra və s.)
Proqramın axtarışı, yüklənməsi, quraşdırılması və konfiqurasiyası
Əlavə edilmiş sənədlərlə e-poçt-un göndərilirməsi

23.4

Xüsusi proqramdan istifadə edərək elektron təqdimatların yaradılması

13.1

Kompüterlər və digər cihazlar arasında faylların ötürülməsi

11.2

39.6

17.5
73.6

1.1. Xüsusi bir proqramlaşdırma dilindən istifadə edərək kompüter proqramının yazılması
[4.a.1.c] Təhsil məqsədilə kompüter əldə edən məktəblərin payı
(ümumi məktəb sayında,%)
2016

2017

2018

2019

94.3

94.7

95.3

96.8

2020

şəhər

98.6

şəhər

98.5

şəhər

98.4

şəhər

98.7

şəhər

kənd

92.8

kənd

93.4

kənd

94.1

kənd

96.2

kənd

[4.a.1.b] Təhsil məqsədilə İnternetə sahib olan məktəblərin payı
(ümumi məktəb sayında,%)
2016

2017

2018

2019

2020

55.6
şəhər
86.6

56.8
şəhər
90.0

57.4
şəhər
90.0

62.6
şəhər
89.6

şəhər

kənd

kənd

kənd

kənd

kənd

44.1

44.1

45.1

33

52.4

Əlavə göstəricilər
Gündüz ümumi təhsil müəssisələrində təhsil məqsədləri üçün istifadə olunan fərdi kompüterlər
(1000 şagird üçün; ədəd)
2016
47
şəhər
kənd

2017
46

47
şəhər

48

kənd

2018
45

48
şəhər

49

kənd

2019

2020

47

51
şəhər

49

şəhər

əlli

kənd

54

kənd

Uşaqlar hazırlıq qruplarına daxil olmaqla.
Təhsil məqsədləri üçün istifadə olunan, gündüz təhsil müəssisələrində internetə çıxışı olan fərdi
kompüterlər (1000 şagird üçün; ədəd)
2016

2017

28

2018

2019

27

2020

şəhər

32

27
şəhər

30

şəhər

31

29
şəhər

32

şəhər

kənd

22

kənd

21

kənd

21

kənd

25

kənd

Uşaqlar hazırlıq qruplarına daxil olmaqla.
[4.5.1] İndeksləri (kişilər və qadınlar, şəhər və kənd sakinləri, sərvətin üst və alt kvintilləri
və digər qruplar, məsələn, əlillər, yerli insanlar və münaqişədən təsirlənmiş insanlar məlumatların mövcudluğuna görə ) bu siyahıda təhsillə əlaqəli bütün göstəricilərdə bölünə bilər.
Təhsil sistemində cins bərabərliyi indeksi, 2019
şagird və tələbə sayının cinsinə görə nisbəti
Məktəbəqədər
müəsssisələr

Gündüz ümumi təhsil
müəssisələri

Orta peşə təhsili
müəsisələri

Ali təhsil müəssisələri

0.88

0.88

1.78

0.95

YUNESKO-nun müəyyən etdiyi kimi, kişi ilə qadının nisbəti 1-ə bərabərdir, gender
bərabərliyi deməkdir; kişilərin 0-dan 1-ə qədər; birdən çox qadınların üstünlük təşkil etməsi.
[4.c.1] (a) Məktəbəqədər müəssisələrdə müəllimlərin nisbəti; b) ibtidai məktəb; c) orta
məktəb; və d) işə qəbuldan əvvəl və ya iş müddətində ölkədə ən azı mütəşəkkil peşəkar
müəllim hazırlığı (məsələn, pedaqogika) bitirmiş orta məktəb.
2016

2017

2018

2019

a)

ISCED

88.0

88.4

91.3

93.8

b)

ISCED 1

89.5

98.0

99.5

99.8

c)

ISCED 2

91.6

97.6

99.8

99.6

d)

ISCED 3

93.1

97.6

98.4

99.6

34

Məlumat Beynəlxalq Təhsil Təsnifatına (ISCED 2011) uyğundur və tədris ilinin
bitəcəyi təqvim ilinə aiddir.
Yalnız pedaqoqlar və metodist-pedaqoqlar.
Gündüz ümumi təhsil müəssisələrində ali təhsilli müəllimlərin nisbəti
(ümumi müəllim sayının% -ində)
2016

2017

2018

2019

79

78

78

78

Əlavə göstərici
15 yaş və üzəri əhalinin savadlılıq dərəcəsi
(bu yaş qrupunun ümumi əhalisinin% -ində;
əhalinin siyahıya alınmasına görə)
Kişilər

Qadınlar

1999

99.5

98.2

2009

99.9

99.7

HƏDƏF 5. Gender bərabərliyi
[5.5.1 . ] Milli parlamentlərdə və yerli idarəetmədə qadınların tutduğu yerlərin
nisbəti Milli parlamentlərdə qadınların tutduğu yerlərin payı (1 dekabr tarixinə, %)
2016

2017

2018

2019

16.1

16.1

16.84

16.85

2020

Milli statistika idarələrinə və Parlamentlərarası Birliyə görə (http://www.ipu.org/wmne/classif-arc.htm)
[5.5.2] Rəhbər vəzifələrdə qadınların nisbəti
( rəhbər vəzifələrdə işləyənlərin ümumi sayının% -ində)
2016

2017

2018

2019

34.9

34.5

35.6

35.8

2020

Onun sözlərinə görə əmək Force Sorğu (LFS).
[5.b.1] Mobil telefonu olan insanların payı (% -lə) gender üzrə nisbətdə
2016

2017

2018

2019

73.4

73.8

74.0

74.8

77.8

77.9

69.1

69.7

kişilər
77.3
qadınlar
70.8
35

77.5
72.1

2020

HƏDƏF 8. Layiqli iş və iqtisadi böyümə
[8.1.1] Adambaşına düşən real ÜDM-in illik artım tempi
(sabit qiymətlərlə; əvvəlki il % -i ilə nisbətdə)
2016

2017

2018

2019

95.8

99.2

100.6

101.4

2020

[8.2.1] İşləyən bir nəfərə düşən real ÜDM-in illik artım tempi
(sabit qiymətlərlə; əvvəlki ilin% -I nisbətdə )
2016
95.1

2017
98.9

2018
100.3

2019
101.0

2020

[8.3.1] Qeyri-rəsmi məşğulluğun gender üzrə ümumi məşğulluq payı ( % -lə)
2016

2017

-

-

-

-

-

-

2018

2019

2020

kişilər
qadınlar
-

-

-

-

-

-

-

[8.5.1] Qadın və kişilərin orta saatlıq qazancı ( manat)
2016

2017

4.0

4.2

2.1

2,3

2018
kişilər
4.3
qadınlar
2.4

2019

2020

4.9
3.0

Qadın və kişilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı ( manat)
2016

2017

629.6

663.1

316.8

335.7

2018
kişilər
670.2
qadınlar
360.8

2019

2020

764.8
443.4

Qadınlar və kişilər arasında olan əməkhaqqı fərqi (% -lə)
2016

2017

2018

2019

əlli

49

46

42

36

2020

[8.5.2] Gender və yaşa görə işsizlik nisbətinə (İşçi Qüvvələri Araşdırmasına) görə,
müvafiq yaş qrupunun işçi qüvvəsinin / iqtisadi cəhətdən fəal əhalinin % -də )
2016

2017

5.0

5.0

4.2

4.1

6.0

5.9

2018
işsiz
4.9
kişilər
4.1
qadınlar
5.8

2019

2020

4.8
4.0
5.7

Bu cədvəldə Azərbaycanda işçi qüvvəsini / əhalinin iqtisadi fəaliyyətini
ölçmək üçün yaş əhatə dairəsi verilmişdir: - 15 yaş və yuxarı.
2016

2017

5.1

5.0

4.2

4.1

6.0

5.9

2016

2017

2018
işsiz olan 15-64 yaşında
5.0
kişilər
4.1
qadınlar
5.9
2018

15.1

15-24 yaş arası işsiz insanlar
12.9
12.7
kişilər
11.1
11.0
qadınlar
14.9
14.7

2016

2017

-

-

-

-

-

-

13.1
11.3

2018
əlillər işsiz
kişilər
qadınlar
-

37

2019

2020

4.9
4.1
5.7
2019

2020

12.4
10.9
14.2
2019

2020

-

-

-

-

-

-

[8.6.1] İşləməyən, oxumayan və peşə bacarığı qazanmayan gənclərin
(15 ilə 24 yaş arası) payı (gənclərin ümumi sayında , %)
2016
-

2017
-

-

-

-

-

2018
kişilər
qadınlar
-

2019
-

2020
-

-

-

-

-

[8.7.1] Cinsinə görə bölünmüş 5-17 yaş arası əməyə cəlb olunan uşaqların payı və sayı
(müvafiq yaşdakı uşaqların sayında%)
2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

oğlanlar
qızlar
-

-

-

[ 8.8.1 ] Ölümcül və ölümcül olmayan peşə xəsarətləri
2016
1.6
0,4

2017

2018

Cəmi, 10.000 işçiyə
1,2
1.3
ölümlər daxil olmaqla , 10.000 işçiyə
0,4
0.3

2019

2020

1.8

-

0,4

Mənbə: MDB-nin Dövlətlərarası Statistika Komitəsi. MDB regionunda Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin göstəricilərinin monitorinqi. 2016-2019. Statistik məcmuəsi
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Əlavə 1.
Əsas cari strateji sənədlər

Status
İlk Milli
2017-ci ildə
Müəyyənləşdir təqdim
ilmiş Töhfə edilmişdir

Azərbaycan 2012-ci ildə
2020: gələcəyətəsdiq
baxış
edilmişdir

Vaxt
üfüqü

Sektorlar
əhatə olunur

2017-2030- Bütövlükdə
cu illər
iqtisadiyyat

Əsas hədəflər
 Hədəf: 2030 - cu ilədək ümumi

istixana qaz tullantılarının 1990-cı
il səviyyəsindən yüzdə 35 faiz
azalması
 Tullantıların azaldılacağı əsas
sahələr: enerji (enerji sektoruna
dair qanunvericilik aktlarının və
tənzimləyici sənədlərin
hazırlanmasını təmin etmək,istifade
olunan texnoloqiyaların muasir
okoloji cəhətdən təmiz
texnoloqiyalarla avəz
edilməsi,enerji paylayıcı
şəbəkələrin yeniden qurulması
,məsələn 2020-ci ilə qədər qaz
paylayıcı şəbəkələrdə qaz itkilərin
azadılması)nəqliyyat sənayesi
(elektrik nəqliyyat vasitələrinin
ictimai nəqliyyatda istifadəsini
təçəşviq etmək,dəmir yollarının
elektrikləşdirilməsini təmin
etmək)tullantıların idarə olunması
sektoru (muasir qatı tullantıların
idarə edilməsi sisteminin
yaradılması)
 2020-ci ilədək adambaşına
2011-2020- İdarəetmə,
düşən ÜDM-in 13000 ABŞ dollar
ci illər
nəqliyyatat, səviyyəsində olması
enerji, su
 Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
idarəsi, sənaye İnkişaf Proqramının İnsan İnkişafı
təsnifatına görə insan səviyyəsi
yüksək olan ölkələr qrupunda ən
yüksək mövqelərə nail olmaq
 Bərpa olunan və alternativ enerji
mənbələrinin artırılması və
istifadəsinin təmin edilməsi
 6 beynəlxalq hava limanının
moderləşdirilməsi
 Kənd və qəsəbələrin
sutəmizləyici qurğularla təmin
edilməsi və su təchizatının
yaxşılaşdırılması üçün suyun
keyfiyyətinin mütəmadi
izlənməsinin təmin edilməsi
 Neft-kimya sənayesinin

modernləşdirilməsi
İqtisadi şaxələndirmənin təmin
edilməsi və neft-qaz sektorundan
uzaqlaşma
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Məhkəmə sisteminin daha da
gücləndirilməsi
 Ticarət etmək üçün şəraitin
yaxşılaşdırılması
 Vergi və tariflərin ən uyğun və
rəqabətli dərəcələrinin təsdiq
edilməsini təmin etmək
 Regional miqyaslı nəqliyyat və
logistika dəhlizlərinin inkişafı
 Bərpa olunan enerji
mənbələrinin payını
artıraraq ÜDM vahidinin istehsalı
üçün enerji istehlakının minimum
endirilməsi
 Azərbaycanın regional bir
Azərbaycan 2016-ci
2016-2025- İdarəetmə,ener logistika mərkəzinə çevrilməsi
Respublikasın ildə
ci illər
ji,
 Sərbəst ticarət zonalarının
da
təsdiq
sənaye ,
sayının artırılması üçün texnikivə ticarətin
edilmişdir
nəqliyyat
iqtisadi əsaslandırmaların
inkişafı üçün
aparılması
strateji yol
 İqtisadiyyatı şaxələndirmək üçün
xaritəsi
ticarətin artırılması və daha
yüksək əlavə dəyərli məhsulların
ticarətinin asanlaşdırılması
 İqtisadiyyatda özəl sektorun
rolunun gücləndirilməsi
 Enerji sektorunda bərpa olunan
Azərbaycanda 2015-ci ildə 2015-2020- İdarəetmə,
enerji mənbələrinin payının
alternativ və təsdiq edilmiş- ci
enerji
artırılması
bərpa enerji dir
illər

Bərpa olunan enerjinin mərmənbələrinin
kəzləşdirilmiş idarə olunması üçün
istifadəsi üzrə
strukturların yaradılması
trategiya

Alternativ və bərpa olunan
(2015-2020)
enerji mənbələri sektorunda tətbiqi
üçün tənzimləyici bazanın
yaradılması

Bərpa olunan enerji mənbələri
üçün tarif siyasətinin təklişdirilməsi

Milli enerji təhlükəsizliyinin
Neft və qaz 2016-cı ildə 2016-2025- Enerji, sənaye təmin edilməsi, məsələn, sahil
sənayesinin təsdiq edilmiş- ci
enerji infrastruk-turunu qorumaqla
inkişafı rateji dir
illər

Qaz nəqli variantlarının
yol xəritəsi
şaxələndiril-məsi

Xəzər və Avropa dövlətləri ilə
neft və qaz sənayesi sahəsində
əlaqələrin inkişafı
 Alternativ və bərpa olunan enerji
Kommunal
2016-ci ildə 2016-2025- Enerji, su
mənbələrinə artan investisiya
xidmətlərin
təsdiq
ci
sənayesi
 Yaxın 5-10 ildə ölkənin elektrik
inkişafı üçün edilmişdir
illər
enerjisi potensialının 1000 MVt
strateji yol
artırılması və bərpa olunan
xəritəsi
mənbələrdən (külək enerjisi - 350
MVt, günəş enerjisi - 50 MVt,
bioenerji - 20 MW) 420 MVt enerji
istehsal etmək
 Enerji bazarında tariflərə
yenidən baxılması
Milli iqtisadi 2016-ci ildə
perspektiv
təsdiq
üçün strateji edilmişdir
yol xəritəsi

2016-2025- İdarəetmə,
ci illər
enerji,
sənaye ,
nəqliyyat
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Ağır
2016-ci ildə
sənayenin və təsdiq
maşınqayırma edilşdir
nın inkişafı
üçün
strateji yol
xaritəsi

2016-2025- Sənaye
ci illər

 ətraf mühit standartlarına cavab

verən enerji qənaət edən
texnologiyalarının tətbiqi
 Ağır sənaye istehsalının
artırılması

Digər əhəmiyyətli sənədlər

Status

Vaxt
üfüqü Sektorlar əhatə olunur

Azərbaycan Respublikasında
2016-cı ildə təsdiq 2016ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafı edilmişdir
2025-ci
üçün strateji yol xəritəsi
illər

Çoxsektorlu

2010-2014-cü illərdə ekoloji vəziyyəti
yaxşılaşdırmaq üçün Fəaliyyət Planı

Çoxsektorlu

2010-cu ildə təsdiq 2010edilmişdir
2014-cü
illər

2003-2010-cu illər üçün ekoloji davamlı 2003-cü ildə təs- 2003sosial və iqtisadi inkişaf
diq edilmişdir
2010
üçün milli proqram
illər

Çoxsektorlu

2009-2013-cü illər üçün Azərbaycan
bölgələrinin iqtisadi inkişafı Dövlət
Proqramı

2009-cu ildə
təsdiq edilmişdir

2009Çoxsektorlu, əsasən
2013- enerji və su idarəetməsi
cü illər

2003-2008-ci illər üçün meşələrin
bərpası və meşələrin salınması üzrə
Dövlət Proqramı

2003-cü ildə
təsdiq edilmişdir

20032008ci illər

Çoxsektorlu

2004-2010-cu illər üçün yay / qış
otlaqları, çəmənliklərdən səmərəli
istifadə və səhralaşmanın qarşısının
alınması üzrə Dövlət Proqramı

2004-cü ildə
təsdiq edilmişdir

20042010cu illər

Çoxsektorlu

2005-2015-ci illər üçün yanacaq-enerji
kompleksinin inkişafı üzrə Dövlət
Proqramı

2005-ci ildə təsdiq 2005edilmişdir
2015ci illər

2004-2010-cu illər üçün
2004-cü ildə təstiq 2004edilmişdir
2010Hidrometeorologiyanın İnkişaf Proqramı
cu illər
2004-2010-cu illər üçün təhlükəli
tullantıların idarə edilməsinə dair dövlət
strategiyası

2004-cü ildə
təsdiq edilmişdir
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20042010cu illər

Enerji

Su təsərrüfatı
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Əlavə 2.
Ölkə haqqında əsas məlumat
Azərbaycan Cənubi Qafqaz ölkəsidir ki, gəlirləri orta səviyyədən yüksəkdir. Əhalisinin sayına
görə Cənubi Qafqazda ən böyük illik artımı olan ölkədir. Qiymətləndirməmizə görə, 2020-ci ilin
sonuna Azərbaycan əhalisi 10 233 798 nəfər olub. 2020-ci ildə ölkə əhalisi təxminən 140 101 nəfər
artmışdır. Əhalinin ilin əvvəlində 10 093 697 nəfər qiymətləndirildiyini nəzərə alsaq, illik artım
1.39% təşkil edib.
Azərbaycan iqtisadiyyatı keçmiş Sovet İttifaqının digər ölkələrindəki kimi bir trayektoriya ilə
getdi. Müstəqillik öncəsi səviyyələri iki dəfədən çox azaldı, 1990-cı ildəki 22,7 milyard dollardan
1995-ci ildə 9,5 milyard dollara, ardından
yavaş-yavaş özünə gəldi. 2005-ci ildə Azərbaycanın ÜDM-i 1990-cı il səviyyəsini aşdı və
2017-ci ilə qədər müstəqillik qazanandan əvvəl yüzdə 56 artdı.
Azərbaycan ərazisi Ermənistan tərəfindən bölünmüş, əlaqəsiz iki hissədən ibarətdir. Azərbaycan ərazisinin daha böyük hissəsi Cənubi Qafqazın Xəzər dənizinə çıxışı olan yeganə hissəsidir və
ölkənin eksklavı olan Naxçıvan Muxtar Respublikası quru torpaqla əhatə olunub və Ermənistan, İran
və Türkiyə arasında yerləşir.
Azərbaycan iqtisadiyyatı xidmətlərdən (yüzdə 35,2) və kənd təsərrüfatından (yüzdə 5,3) daha
çox sənaye və inşaat sənayesindən (2018-ci ildə ÜDM-in 52,2 faizini təşkil etmişdir) (WorldBank,
2019 [1]) asılıdır .
Ticarət
Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatının müşahidəçisidir, üzvü deyildir. Avrasiya İqtisadi
Birliyinin üzvü deyil, ancaq Şərq Tərəfdaşlığı (ŞT) siyasət təşəbbüsü çərçivəsində Avropa Birliyinin
Avropa Qonşuluq Siyasəti üçün hədəf bir ölkədir. Bu təşəbbüslər, iqtisadi inkişaf, idarəetmə, əlaqə
və insanlar arasında təmas sahələrində fəaliyyət göstərərək Aİ-nin Azərbaycanla əlaqələrini dərinləşdirməyi hədəfləyir (EuropeanCommission, 2019 [3]). 1999-cu ildən bəri AB ilə ticarət əlaqələri
Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi ilə tənzimləndi və daha əhatəli ticarət razılaşması üçün 2017-ci ildə
danışıqlar başladı (Avropa Komissiyası, 2019 [4]).
Azərbaycanın bütün ixracatı, “faydalı qazıntılar ” kimi təsnifləşdirildiyi az hissəsi istisna olmaqla, neft və qaz sənayesində həyata keçirilir. Ölkənin ən əhəmiyyətli ixrac maddəsi xam neftdir
(ixracatın yüzdə 82-i), onu neft qazı (yüzdə 9,1) və təmizlənmiş məhsullar (yüzdə 2,3) izləyir. Kiçik
bir metal ixracı xaricində digər ixracatların da payı çox azdır. Əgər Azərbaycan əsasən xam karbohidrogen ehtiyatları ixrac edirsə, o zaman əsasən hazır sənaye malları və istehlak malları idxal edir.
Əsas idxalatı avadanlıq (yüzdə 25) və nəqliyyat vasitələri (yüzdə 11, əsasən idxalın yüzdə 3,9-unu
təşkil edən minik avtomobilləri), həmçinin metal (yüzdə 10), kimyəvi məhsullar (yüzdə 10) və tərəvəzdir (yüzdə 8). Minik avtomobillərindən sonra Azərbaycanın ikinci ən vacib idxal olunan məhsulu
neft emalı məhsullarıdır.
Azərbaycanın əsas ixrac bazarı Avropa İttifaqıdır (ixracatın yüzdə 59,2), xüsusilə İtaliya (yüzdə
33), Çexiya (5,4 %), Almaniya (4,9 %) və Portuqaliya (4,7 %). AB xaricindəki əsas ixracat ölkələri
arasında Azərbaycanın yaxın tarixi, mədəni və dil əlaqələri olduğu Türkiyədir (8%), Kanada (yüzdə
6) və İsrail (yüzdə 4,5) isə sonrakı yerləri alır. Keçmiş Sovet İttifaqında Azərbaycanın ixracının ən
mühüm ölkələri onunla qonşu olan Gürcüstan (3,8 faiz) və Ukraynadır (2,5 %), Rusiya isə cəmi 1,4
faiz təşkil edir.
Avropa İttifaqı Azərbaycanın ən böyük idxal mənbəyidir (25,5 faiz), Almaniya (5,6 faiz),
İtaliya (3,6 faiz), Birləşmiş Krallıq (3,3 faiz) və Niderland (2 faiz) Aİ- dən Azərbaycanın əsas idxal
mənbələridir. Azərbaycanın qonşu ölkələri, Rusiya Federasiyası (17 faiz) və Türkiyə (15 faiz),
həmçinin Çin Xalq Respublikası (9,7 faiz) Azərbaycanın əsas idxal ölkələridir. Keçmiş Sovet İttifaqı
ölkələrindən Rusiya Federasiyası ilə yanaşı, Ukrayna (5,1 faiz), Gürcüstan (3,2 faiz) və Qazaxıstan
(yüzdə 1,6) Azərbaycana ən çox ixracat edən ölkələrdir.

42

Mənbə: Observatory of Economic Complexity (2017[6]), Azerbaijan: Exports, Imports
and Trade Partners, Observatory of Economic Complexity,
https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/aze/
Azərbaycanda logistikanın inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsində 2020-ci ilə qədər 2015-ci illə
müqayisədə konkret bölgələr və ölkələrlə ticarət həcminin artırılması hədəfləri qoyulur (Azərbaycanın əsas strateji sənədləri üçün bölmə 2.3-ə baxın). Azərbaycan Qara dənizdə Orta Asiya ilə ticarəti
40 faiz, İranla isə 25 faiz artırmağa çalışır. Eyni zamanda tranzit həcmlərini müxtəlif marşrutlarla
artırmağı hədəfləyir: Orta Asiya ilə Avropa arasında 25 faiz, Çin ilə Avropa arasında 3 faiz, Rusiya
Federasiyası ilə İran arasında 40 faiz (Azərbaycan Prezidenti, 2016 [5]).
İnvestisiya mühiti
Son illərdə Azərbaycan şirkətlərin ölkədə fəaliyyət göstərməsi üçün institusional, tənzimləyici
və əməliyyat mühitini gücləndirərək investisiya mühitini yaxşılaşdırmaq üçün böyük islahatlar
həyata keçirmişdir. Bu cür islahatlar və proqramlar hökumətin sənayeni inkişaf etdirmək və ölkənin
dünyadakı imicini yaxşılaşdırmaq səylərinin bir hissəsidir (OECD, 2019 [7]). Dünya Bankının
“Doing Business - 2019 [8])” hesabatına əsasən, ölkədə tikinti icazələri, elektrik təchizatı, əmlak qeydiyyatı, kreditlərin alınması, minoritar investorlarının qorunması, vergilərin ödənilməsi, sərhədyanı
ticarətə dair qanun və qərarlarında ciddi irəliləyişlər olmuşdur. Bu islahatlar nəticəsində Azərbaycan
2018-ci ildə 57-ci olan, 2019-cu ildə 190 ölkə arasında 25-ci olan və göstəricilərini ən çox yaxşılaşdıran dünyanın ilk on ölkəsi oldu və ölkədəki ümumi mühiti əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırdı
(OECD, 2019) [7]).
Azərbaycanda keçirilmiş ən son OECD sorğularından biri kimi, biznes də Azərbaycandakı
islahatları müsbət qəbul edir: şirkətlərin 50 faizindən çoxu bütün islahatları “yaxşı” və ya “çox yaxşı”
hesab edir (OECD, 2019 [7]). Müəssisələr tərəfindən yaxşı qarşılanan islahatlar arasında şirkət
yoxlamalarının dayandırılması (şirkətlərin yüzdə 86-sı yaxşı və ya çox yaxşı cavab verdi) və onlayn
lisenziyalaşdırma xidmətləri (yüzdə 82) və viza xidmətləri (yüzdə 77) təmin edilir. Vergi sisteminin
sadələşdirilməsi və gömrük sisteminin sadələşdirilməsi kimi digər təşəbbüslər də Azərbaycanda iş
adamları tərəfindən rəğbətlə qarşılanır.
Lakin investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması üzrə bu cür islahatlara baxmayaraq, Azərbaycan
hələ də peşəkar bacarıqların formalaşmasına, şirkətlərin rəqabətinin gücləndirilməsinə və qeyrimüəyyənliyin azaldılmasına yardım etmək üçün öz imkanlarını yaxşılaşdırmalıdır. Qanunverici
bazanın yaxşılaşdırılmasına baxmayaraq, mövcud biznes şərtləri hələ də yeni şirkətlərin bazara
çıxarılmasını və mövcud müəssisələrin genişləndirilməsinə maneə törədir (EBRD, 2019[9]). OECD
tərəfindən araşdırılmış bəzi şirkətlərin məlumatlarına görə, böyüməyə yönəldilən sənaye sahələrində
dəyişkənlik var ki, bu da şirkətlər üçün qeyri-müəyyənlik yaradır və təşəbbüslərin effektivliyinə
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maneə törədir (OECD, 2019[7]). Şirkətlər bu islahat proqramını razılaşma və uzunmüddətli olacağı
təqdirdə məmnuniyyətlə qarşılayırlar.
Yeni müəssisələrə elan edilmiş xarici investisiyalar (birbaşa xarici investisiyalar) üzrə beynəlxalq məlumatlar Azərbaycanda iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sərhədyanı investisiyalar haqqında
təsəvvür yaradır.
2003-cü ilin yanvarından 2017-ci ilin sentyabrına qədər yeni müəssisələrə
pul vəsaitlərinin məcmu kapitalı milyonlarla ABŞ dolları ilə

Mənbə: ОЭСР на основеfDi Markets (2019[12]), fDi Markets: the in-depth crossborder
investment monitor (базаданных), fDi Markets, https://www.fDİMarkets.com/
2003-cü ildən 2017-ci ilə qədər iqtisadi sektorda yeni müəssisələrə 32,7 mlrd. dollar birbaşa
xarici investisiya layihələri cəlb edilib. Onlardan 50 faizi (və ya 16,3 milyard ABŞ dolları) kömür,
neft və təbii qaz sahələrinə yönəldilmişdir. İnfrastruktur investisiyaları, xüsusilə də nəqliyyat sahəsinə, təxminən 5 mlrd. dollar cəlb edilib (birbaşa xarici investisiyanın 15 faizi yeni müəssisələrə), bu, regionun digər ölkələri ilə müqayisədə nisbətən böyük həcmdir. Bu, yeni ticarət marşrutlarının və nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafı, xüsusilə Ələt Azad Ticarət Zonasının yaradılması, Beynəlxalq Ticarət Dəniz Limanının və Bakı – Tbilisi – Qars dəmir yolunun tikintisi ilə bağlı hökumətin
cari prioritetləri ilə uzlaşır. Ümumiyyətlə, hökumət birbaşa xarici investisiyanın payının artırılması,
onların faiz diversifikasiyasının zəruriliyini qeyd edir. Strateji Yol Xəritəsində milli iqtisadiyyat
perspektiv üçün göstərildiyi kimi, 2017-ci ildə 2025-ci ilə qədər neft, neft və təbii qaz və neft sektorundan kənar ÜDM-in 2,6 faizdən 4 faizədək artırmağa çalışacaq (Center for Analysis of Economic Reformsand Communication, 2017[11]).
Avropa Birliyi (xüsusən də İngiltərə) Azərbaycanda ən böyük birbaşa xarici investisiya
mənbəyidir. Yalnız 2009-2017-ci illərdə əsas kapitala qoyulan xarici investisiyanın yüzdə 30 (və
yüzdə 25,7) hissəsini təmin etmişdir.
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Azərbaycanda XBİ, 2009-2017
(milyonlarla Azərbaycan manatı ilə)

Mənbə: The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan (2018[14]), Foreign
investment directed to fixed capital by foreign countries, The State Statistical Committee of the
Republic of Azerbaijan, https://www.stat.gov.az/source/construction/en/020en.xls
İqlimin dəyişməsi
Ölkənin nisbətən kiçik ölçüsü nəzərə alınmaqla, onun ümumi emissiyaları istixana qazlarının
ümumi qlobal emissiyalarının yalnız 0,1 faizini təşkil edir. 1990-cı illərdə Sovet İttifaqı dağıldıqdan
sonra Azərbaycanın həm PQ, həm də ÜDM-i iki dəfə azalıb. Onun PG emissiyaları 78-ci ildə 2 mtso2
ekv-dən 1990-cı ildə 38 mtso2-ekv-ə düşüb, 1997-ci ildə isə onun ÜDM-i azalıb. Son iki onillikdə
Azərbaycanın emissiyaları yavaş-yavaş artır, lakin 2012-ci illə bağlı 1990-cı illərin səviyyələrindən çox olmamışdı. Digər tərəfdən, 1990-cı illərin sonlarından Azərbaycan iqtisadiyyatı sürətlə
inkişaf edir: 2017-ci ilə qədər o, müstəqillikdən 2,5 dəfə böyük idi. Bunun nəticəsində Azərbaycan
iqtisadiyyatının PQ tullantılarının intensivliyi 3,5 kqso2-ekv-dən 1 ABŞ dollarına iki dəfədən çox
azalmışdır. ABŞ dolları (dəyişməz 2010-cu ildə) 1990-cı ildə 1 2030kgso2-ekv 1 ABŞ dolları təşkil
edir.
ABŞ-ın ÜDM 2012-ci il. Bu rəqəm bu araşdırmada təhlil edilən ölkələrdə Yq tullantılarının ən aşağı intensivliyi olduğu halda, İƏİT — in üzvü olan dövlətlərdə orta göstəricidən
xeyli yüksəkdir (0,35 kqso2-ekv 1 ABŞ dolları). 2012-ci ildə ABŞ) (Bakubank, 2019[1]).
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1990-2017-ci illərdə Azərbaycanın İQ emissiyaları və ÜDM

WorldBank (2019 [1]), Dünya İnkişaf Göstəriciləri (verilənlər bazası), Dünya Bankı,
https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.GHGT.ZG
Azərbaycanın adambaşına düşən emissiyaları da 1990-cı ildəki 10.9 tCO2-ekv səviyyəsindən 6.1 tCO2-ekvaya enmişdir. Bu göstərici digər karbohidrogen asılı iqtisadiyyatların Qazaxıstan və Rusiya Federasiyası kimi üçdə birindən az və OECD-nin üzv ölkələrdə adambaşına
ortalama 12.9 tCO2e olan yarısından az olsa da, 3,8 tCO2-ekq miqdarında Gürcüstan əhalisinin
adambaşına düşən emissiyalarından xeyli yüksəkdir. (WorldBank, 2019 [1]).
Azərbaycanda İnfrastruktur Ehtiyacları və Cari Planlar
Azərbaycanın infrastrukturu Avrasiya ölkələri və ümumiyyətlə, yuxarıgəlirli ölkələrlə müqayisədə nisbətən yüksək keyfiyyətə malikdir. Əksər göstəricilərə görə, infrastrukturu hava trafiki və yol hərəkəti istisna olmaqla, Rusiya Federasiyası və Türkiyənin infrastrukturu ilə eyni səviyyədədir və ya ondan daha yaxşıdır. Bununla birlikdə, Azərbaycanın adambaşına düşən əsas
fondları keçmiş Sovet İttifaqı ölkələrində ən aşağı göstəricilərdən biridir və xüsusilə dəmir yollarının modernləşdirilməsi, suvarma və su təchizatı və kanalizasiyanın yaxşılaşdırılması sahələrində
artan infrastruktur investisiyaları üçün geniş imkanlar var. İnfrastruktur xidmətlərinin göstərilməsi
bölgələrdən bölgələrə xeyli dəyişir, kənd yerlərinə isə diqqət yetirilmir (WorldBank, 2015 [16]).
Nisbətən yaxşı infrastruktura baxmayaraq, Azərbaycan Dünya Bankının (123-cü yer, 167 ölkə arasında) logistika göstəriciləri indeksində zəif göstəricilər nümayiş etdirir.
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Azərbaycanda infrastrukturun keyfiyyəti

Mənbə: World Economic Forum (2017[18]), The Global Competitiveness Report 2017-2018,
World Economic Forum, http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/ TheGlobal
CompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf
Planlaşdırılan və tikilməkdə olan 131.4 milyard ABŞ dolları dəyərində investisiya layihəsindən enerji layihələri investisiyaların böyük hissəsini və ya ümumi sərmayənin
63.4 milyard ABŞ dolları (yüzdə 48), ardınca emal sənayesi layihələri (60,2 milyard dollar və ya 46%) və nəqliyyat (7,5 milyard ABŞ dolları, ya da yüzdə 6) gəlir.
Azərbaycanda sektorlara görə investisiya layihələri (milyonlarla ABŞ dolları ilə planlaşdırılır
və inşa olunur)

Mənbə: OECD, 2019-cu ilin iyun ayına olan məlumat bazalarına əsaslanır
Su layihələri ümumi investisiyanın yalnız yüzdə 0,2 (234 milyon ABŞ dolları) hissəsini
təşkil edir və əsasən su təchizatı və kanalizasiya ilə əlaqədardır. Enerji investisiyalarında, investisiyaların böyük bir hissəsi neft və qaz kəşfiyyatı və hasilatı layihələrinə (ümumi enerji layihələrinin yüzdə 62-dən çoxu və ya 39,4 milyard dollar), ardından böyük neft və qaz boru kəməri
layihələrinə (21,2 milyard dollar, 34%) və elektrik istehsalına (2,3 milyard ABŞ dolları ya da y 4%)
düşür. Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması investisiyaları 325 milyon ABŞ dolları səviyyəsindədir və ikinci dərəcəli şəhərlərdə və kənd yerlərində paylayıcı şəbəkənin təkmilləşdirilməsinə yönəldilmişdir (AİB, nd. [19]).
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Nəqliyyat
Azərbaycanda nəqliyyat xərcləri yüksəkdir və paytaxt Bakının hüdudlarından kənarda
nəqliyyat zəif inkişaf edib, bu da kənd sakinlərinin iqtisadi perspektivləri üçün ciddi maneədir.
Azərbaycanın avtomobil və dəmir yolu şəbəkələri ölkənin Xəzər dənizi sahilində yerləşməsindən
və İran, Rusiya Federasiyası və Türkiyə kimi böyük bazarlara yaxınlığından faydalanması üçün
modernləşdirmə və artan təmir və təmir xərclərini tələb edir (WorldBank, 2015 [16]). Lakin son illər Azərbaycan əhalisinin adambaşına düşən nəqliyyat infrastrukturuna çəkilən xərclər azalıb.
Azərbaycanın daxili nəqliyyat infrastrukturuna investisiyalar (2012-2016-cı illərdə)
Daxili infrastruktura (sol ox) ümumi investisiyaların daşınma növləri (faizlərlə) üzrə bölgüsü və
cari ABŞ dolları ilə adambaşına düşən daxili nəqliyyat infrastrukturuna (sağ ox) ümumi investtisiyalar.

Mənbə: ITF (2019[20]), Transport performance indicators, International Transport Forum,
https://doi.org/10.1787/trsprt-data-en
Dövlətin nəqliyyat infrastrukturuna xərcləri yol infrastrukturuna qoyulan investisiyalar üstünlük təşkil edərkən, daxili su yolu infrastrukturu böyük, lakin ikinci dərəcəli olmaqda davam
edir. Daxili infrastruktur xərclərinin yalnız 0,2 faizi ölkənin dəmir yolu şəbəkəsinə aiddir (ITF,
2019 [20]).
Azərbaycanın daxili nəqliyyatı zamanla yük nəqliyyat növündən əsasən avtomobil nəqliyyat növlərinə keçid etmişdir. 2005-ci ildə ölkənin yükdaşıma nəqliyyatı ton-kilometrə, görə
yük dövriyyəsinin yalnız 44% təşkil edirdi, lakin 2015-ci ilə qədər bu pay 71%-ə (15,5 milyard
ton- kilometrə) yüksəldi və dəmir yollarının payı 56%-dan, 29%-a düşdü ( 6, 2 milyard ton-km).
Sərnişindaşımada avtonəqliyyatın üstün vəziyyəti daha da nəzərə çarpır: 2015-ci ildə sərnişindaşıma dövriyyəsinin 98 faizi avtomobil sərnişindaşıması təşkil edir ki, bunun (23,8 milyard sərnişin
kilometrə, 2009-cu ildə isə 15,3 milyard), yalnız 2 %-i (0,5 milyard sərnişin kilometrə, bu da
2009-cu il ilə müqayisədə 1,1 milyard sərnişin kilometrə azdır) dəmir yolunun payına düşür
(UNECE, 2018 [21]).
Yol sektorunda hökumətin əsas inkişaf strategiyası "Azərbaycan 2020: İrəliyə baxırıq" iki
dəhlizin inkişafına üstünlük verir: biri paytaxt Bakıdan Gürcüstana Şərq-Qərb, digəri isə Rusiya
Federasiyasından İrana Şimal-Cənub dəhlizi (Hökumət) Azərbaycan, 2012 [22]). Bununla birlikdə
Dünya Bankı daxili əlaqəni yaxşılaşdırmaq, nəqliyyat və ticarət xərclərini azaltmaq üçün ikinci və
yerli yollara diqqət yetirməyi tövsiyə edir (WorldBank, 2015 [16]).
Avtomobil yolu sahəsində hökumətin əsas inkişaf strategiyasında "Azərbaycan-2020: Gələcəyə
baxış " iki dəhlizin inkişafı prioritet kimi göstərilib: paytaxt Bakıdan Gürcüstana, Şərqdən Qərbə,
Şimaldan Cənuba, Rusiya Federasiyasından İrana (Government of Azerbaijan, 2012[22]). Dünya Bankı
nəqliyyat və ticarət xərclərini azaltmaq üçün daxili nəqliyyat sektorunu inkişaf etdirməyi və buna görə
ikinci dərəcəli yerli yollara diqqət yetirməyi tövsiyə edir (Dünya Bankı, 2015[16]).
Azərbaycanın Xəzər dənizindəki liman kompleksi ölkənin nəqliyyat infrastrukturunun ən
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vacib sərvətidir və hökumətin "Azərbaycan - 2020" strategiyasında nəzərdə tutulan modernləşdirmə
və potensialın artırılmasına yönəldilmiş investisiyalar hesabına liman kompleksinin gələcək
inkişafını prioritet kimi göstərmişdir "(Government of Azerbaijan, 2012 [22]). Mövcud hasilat
səviyyəsində Azərbaycan yaxın 30 ildə neft və qaz ehtiyatlarını tükəndirə biləcəyi üçün Ələt
bölgəsindəki yeni müasir Bakı limanı, neft istehsal edən ölkəni gələcəkdə bölgədə nəqliyyat və ticarət mərkəzinə çevirmək strategiyası əsas hissələrindən biri olaraq görülür (Shepard, 2016 [23]).
"Azərbaycan Dəmir Yolları" Q S C ölkənin dəmir yolu şəbəkəsinin mülkiyyətçisi və operatorudur. Azərbaycanın Gürcüstan, İran (Yalnız Naxçıvan eksklavından), Rusiya Federasiyası və
Türkiyə (Qars – Tbilisi – Bakı dəmir yolu ilə) ilə beynəlxalq əlaqələri vardır. Ermənistanla dəmir yolu əlaqəsi yoxdur, bunun nəticəsində Azərbaycanın böyük hissəsi ilə onun eksklavı arasında dəmir
yolu daşımaları Ermənistanın İran və ya Gürcüstan və Türkiyə ərazisindən keçməklə həyata keçirilir. "Azərbaycan – 2020" strategiyasında paytaxtla Böyükkəsik (Gürcüstanla sərhəddə) və
Yalama (Rusiya ilə sərhəddə) arasında dəmir yolu əlaqəsi prioritet layihələr kimi göstərilir.
Azərbaycan öz strateji mövqeyi baxımından Xəzər dənizi yaxınlığında və Türkiyə, İran, Avropa
və Rusiya kimi böyük bazarlara yaxın olduğu üçün əlaqəni artırmağa yönəlmiş bir sıra beynəlxalq
təşəbbüslərdə iştirak edir. Xəzər dənizindəki əsas limanı (Bakı) və Qara dənizə, daha sonra Gürcüstan
və Türkiyə ərazisindən keçməklə yaxşı qurulmuş dəmir yolu və avtomobil yolları sayəsində AB
TRACECA (Nəqliyyat Dəhlizi Avropa - Qafqaz - Asiya) təşəbbüsünün əsas hissələrindən biridir
(TRACECA). CAREC Dəhlizi 2 eyni zamanda Azərbaycandan keçir və Orta Asiyanı Bakı limanı
vasitəsilə Qafqazla, daha sonra Gürcüstan və Qara dənizdəki limanları vasitəsilə Türkiyə və
Avropaya bağlayır. Digər təşəbbüslər arasında Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu orta
dəhlizi (Gürcüstan və Qazaxıstanla birlikdə) və Cənub-Qərb Nəqliyyat Dəhlizi (Gürcüstan və
İranla birlikdə) daxildir.
Azərbaycanda planlaşdırılan və hazırda davam edən nəqliyyat infrastrukturu layihələri təqribən 7,5 milyard ABŞ dolları təşkil edir və əsasən avtomobil yolları (40%, ya da az qala 3 milyard
ABŞ dolları), həm də dəmir yollarının inkişafına yönəlmiş layihələr (27% və ya 2 milyard dollar)
ilə təmsil olunur.
Azərbaycanda nəqliyyat sahəsində layihələr subsektorlar çərçivəsində (planlaşdırılır və
inşa edilir, milyon ABŞ dolları ilə)
Qeyd: "Avtomobil yolları; dəmir yolları" kateqoriyasına həm dəmir yolu, həm də avtomobil
yolu komponentləri daxil olan layihələr daxildir, "qarışıq daşınmalar" isə əsasən logistika mərkəzləri deməkdir.
Sərmayələr müvafiq olaraq 18 faiz və 15 faiz həcmində yaxın paylar təşkil edərək, limanlarla
və dəmir yolları vasitəsilə həyata keçirilir, onların ardınca çox az bir hissə 38 milyon ABŞ dolları
həcmində beynəlxalq logistika mərkəzinə investisiyalar qoyulur (1%). Avtomobil yolu sahəsində
investisiya layihələri əsasən Qara dənizlə Xəzər dənizi arasında və Rusiya ilə İran arasında mühüm
əlaqə kimi Azərbaycanın coğrafi mövqeyinin daha da gücləndirilməsi üçün böyük əhəmiyyət
kəsb edən avtomagistralların genişləndirilməsi və yenidən qurulması üzərində cəmləşmişdir.
Sərhədyanı əlaqələrin yaxşılaşdırılması layihələri Azərbaycanda nəqliyyat sektoruna qoyulan
investisiyaların böyük hissəsini təşkil edir. Bunlara Azərbaycanın qonşu ölkələrlə və digər beynəlxalq bazarlarla əlaqəsini artırmağı hədəfləyən irimiqyaslı avtomobil və dəmir yolu layihələri, habelə limanlar daxildir. Ən vacib layihələrdən biri, bölgə daxilində ticarətin artması ilə iştirakçı ölkələrin iqtisadi inteqrasiyasının artırılmasına yönəlmiş 2 milyard ABŞ dolları dəyərində ƏfqanıstanTürkmənistan-Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə nəqliyyat dəhlizidir (AzerNews, 2018 [28]). Bağlantını yaxşılaşdırmaq və nəqliyyat xərclərini azaltmaq üçün Hindistan, İran, Azərbaycan və Rusiyanı dəniz, dəmir yolu və avtomobil yolu ilə birləşdirən 7200 km. u z u n l u ğ u o l a n yük marşrutu
kimi müxtəlif layihələr də Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi təşəbbüsünün bir hissəsidir
[29]). Digər bir nümunə, İran və Azərbaycan arasında ikinci dəmir yolu xətti olacağı gözlənilən 1
milyard dollarlıq bir layihə olan Astara-Astara dəmir yolu. Eyni zamanda 651 milyon ABŞ dolları
dəyərində Dəmir Yolu Sektorunun İnkişaf Proqramı həm də CAREC-in Şimal-Cənub dəmir yolu
dəhlizinin əsas qollarından biri sayılan Azərbaycanı Rusiya dəhlizləri ilə birləşdirən Sumqayıt-Yalama dəmir yolu xəttinin yenidən qurulmasına yönəlib (ADB, nd [30]).\
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Mənbə: iyun, 2019-cu il tarixindən OECD-based verilənlər bazası araşdırması.
Onun iqtisadiyyatının hərəkətverici qüvvəsi kimi qazılan yanacağın hasilatı çıxış edir: Neft
məhsulları Azərbaycan ixracının 90 faizindən çoxdur, neft-qaz sahəsi isə neft qiymətlərindən asılı
olaraq Azərbaycanın ÜDM-in 33 faizdən 50 faizinə qədər təşkil edir. Son illər Azərbaycan öz
investisiya mühitini xeyli yaxşılaşdırmış, ölkədə şirkətlərin fəaliyyəti üçün institusional, normativ və
əməliyyat şəraitini möhkəmləndirmişdir: Dünya Bankı Qrupu tərəfindən hər il dərc olunan
“Doing Business- 2020” reytinqində ölkəmiz 190 ölkə arasından 34-cü yeri tutdu (2015-ci ildə 80ci). Ölkə birbaşa xarici investisiyaların şaxələndirilməsi və kömür, neft və təbii qazdan (20032017-ci illərdə birbaşa xarici investisiyaların yüzdə 50 faizi) infrastruktura və sənayeyə (mədənçilik, metallurgiya, sement) yönəldilməsini hədəf aldığını elan etdi.
Azərbaycanın infrastrukturu digər Avrasiya və ümumiyyətlə, ortagəlirli ölkələrlə müqayisədə nisbətən yüksək olduğu halda, Dünya Bankının Logistika Fəaliyyət İndeksində aşağı səviyyələrdə qərarlaşmışdır (167 ölkə arasında 123-cü yerdə). Nəqliyyat operatorları və gömrük rəsmiləşdirmə agentləri, habelə logistik xidmətlərin keyfiyyəti baxımından aşağı reytinqə malikdir. Azərbaycanın avtomobil və dəmir yolu şəbəkələrinə cari təmir və istismar üçün modernləşdirmə xərclərinin artırılmasına ehtiyac var. Sərhədyanı nəqliyyat bağlantı layihələri hökumətin ən vacib prioritetləridir və bu gün Azərbaycanın nəqliyyat investisiyalarının böyük hissəsini təşkil edir, lakin
ikinci dərəcəli və yerli yollara daha çox diqqət yetirilsə, bu, daxili nəqliyyat əlaqəsinin artırılmasına
və nəqliyyat xərclərinin aşağı salınmasına kömək edəcək. Son onillikdə daşımalar növləri üzrə daxili nəqliyyat əhəmiyyətli dərəcədə avtomobil yollarına yönəldilib ki, bu yollara da 2015-ci ildə yük
daşımalarının 71 faizi və sərnişin daşımalarının 98 faizi düşür.
Azərbaycan hökuməti "Azərbaycan – 2020: Gələcəyə baxış" inkişaf strategiyasında əsas
prioritetlər kimi iqtisadiyyatın şaxələndirilməsini və "qeyri-neft sektorunun güclənməsini göstərsə
də, onun bir çox investisiyaları enerji və ümumilikdə iqtisadiyyatda neft və qazın dominant
mövqeyinin qorunmasına yarDİM edir. Belə ki, külək energetikası layihələrinə mövcud investisiya
planları əhəmiyyətli olsa da, neft və qaz, neft və qaz kəmərləri ilə kəşfiyyat və hasilat üzrə irimiqyaslı layihələrlə müqayisədə onlar böyük deyil. Azərbaycanda, hələ ki, əsrin ortalarına qədər
ətraf mühitə güclü aksentlə bağlı ardıcıl strategiya yoxdur ki, müxtəlif infrastruktur, investisiyaları ilə
bağlı sinerqizmi və kompromisləri qiymətləndirmək mümkün olsun.
Azərbaycan iqtisadiyyatı daha çox sənayedən və tikinti sahəsindən (2018-ci ildə ÜDM-in
52,2 faizini təşkil edən), xidmətlərdən (35,2 faiz) və kənd təsərrüfatından (5,3 faiz) asılıdır.
Azərbaycan iqtisadiyyatında kənd təsərrüfatının payı bu bölgədə Qazaxıstandan sonra
ikinci yerdədir (4.4 %) (WorldBank, 2019 [1]).
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Əlavə 3.
AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATI
ÜMUMİ DAXİLİ MƏHSUL
48.05 Milyard ABŞ dollar 174 ölkədən #91
ADAMBAŞINA DÜŞƏN ÜDM
5880 ABŞ dollar 169 ölkədən #88
- -12.35% artım il ərzində
+ N/A% artım ay ərzində
ÜDM-IN GÖSTƏRİCİLƏRİ
Göstərici

Dəyər

Dövr

ÜDM-in həcmi

48.05 milyard ABŞ
dolları.

2019

ÜDM illik artım
tempi

-12.35 %

4 кv./20

ADAMBAŞINA
DÜŞƏN ÜDM

5880 ABŞ dolları.

2019

Ümumi Milli
Məhsul

75956 milyon AZN.
| 44.68 milyard ABŞ
dolları

2018

Müqayisə edilən
qiymətlərlə ÜDM

72432 milyon AZN.
| 42.607 milyard ABŞ
dolları.

dek. 2020

Adambaşına düşən
ÜDM-in alıcılıq
qabiliyyəti pariteti

14404 ABŞ dolları.

2019

Kənd
təsərrüfatından
ÜDM

711 milyon AZN.
| 0.418 milyard ABŞ
dolları.

3 кв./20

Tikintidə ÜDM

763 milyon AZN.
| 0.449 milyard ABŞ
dolları.

3 кv./20

İstehsalatda ÜDM

379 milyon AZN.
| 0.223 milyard ABŞ
dolları

3 кv./20
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Dağ-mədən
sənayesində ÜDM

3159 milyon AZN.
| 1.858 milyard ABŞ
dolları.

3 кv./20

Dövlət sektorundan
ÜDM

184 milyon AZN.
| 0.108 milyard ABŞ
dolları.

3 кv./20

Xidmət sektorunda
ÜDM

614 milyon AZN.
| 0.361 milyard ABŞ
dolları.

3 кv./20

Nəqliyyatda ÜDM

1036 milyon AZN.
| 0.609 milyard ABŞ
dolları.

3 кv./20

Kommunal
xidmətlərdə ÜDM

30.4 milyon AZN.
| 0.018 milyard ABŞ
dolları.

3 кv./20

BÜDCƏ GÖSTƏRICILƏRI
Göstərici

Dəyər

Dövr

ÜDM-ə dövlət
borcu

48.4 %

2018

Dövlət büdcəsi

1744 milyon AZN.
| 1.026 milyard ABŞ
dolları.

dek. 2020

Dövlət xərcləri

2749 milyon AZN.
| 1.617 milyard ABŞ
dolları.

3 кv./20

Dövlət gəlirləri

24673 milyon AZN.
| 14.514 milyard ABŞ
dolları.

dek. 2020

Büdcə xərcləri

26417 milyon AZN.
| 15.539 milyard ABŞ
dolları.

dek. 2020

ÜDM-dən dövlət
büdcəsi

-0.3 %

2019

ÜDM-ə dövlət
xərcləri

29.9 %

2019
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Hərbi xərclər

1624 milyon ABŞ
dolları. | 1.624 milyard
ABŞ dolları.

2018

İNFLYASİYA GÖSTƏRİCİLƏRİ
Göstərici

Dəyər

Dövr

CPI istehlakçı
qiymətləri indeksi

165 инд. п.

окт. 2020

İxrac qiymətləri

127 инд. п.

2017

Ərzaq inflyasiyası

4.6 %

yanv. 2021

Benzinin
qiymətləri

0.59 ABŞ dolları/litr

yanv. 2021

ÜDM deflyatoru

92.5 инд. п.

noy. 2020

İdxal qiymətləri

123 инд. п.

2017

İllik inflyasiya
səviyyəsi

3.3 %

yanv. 2021

İstehsalçıların
qiymət indeksi

0.8 инд. п.

noy. 2020

Aylıq inflyasiya
səviyyəsi

1.2 %

yanv. 2021

İstehsalçıların
qiymətlərindəki
dəyişiklik

-29.1 %

iyul. 2020

TICARƏTIN GÖSTƏRİCİLƏRİ
Göstərici

Dəyər

Dövr

ÜDM –in cari
balans ÜDM

9.1 %

2019

Ticarət balansı

56544 min ABŞ
dolları. | 0.057 milyard
ABŞ dolları.

3 кv./20

Pul axınları

1157 milyon ABŞ
dolları. | 1.157 млрд.
USD

3 кv./20
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Cari balans

-806-milyon ABŞ
dolları. | -0.806 milyard
ABŞ dolları.

3 кv./20

İxrac

2686454 min ABŞ
dolları. | 2.686 milyard
ABŞ dolları.

3 кv./20

Beynəlxalq
investisiya mövqeyi

15840363 min ABŞ
dolları | 15.84 milyard
ABŞ dolları.

2019

Beynəlxalq valyuta
ehtiyatları

6491 milyon ABŞ
dolları | 6.491 milyard
ABŞ dolları.

sent. 2020

İdxal

2629911 min ABŞ
dolları | 2.63 milyard
ABŞ dolları.

3 кv./20

Xarici turistlərin
sayı

30950 adam.
| 0.031 milyon adam.

2019

PUL GÖSTƏRİCİLƏRİ
Göstərici

Dəyər

Dövr

Qızıl ehtiyatları

0 ton

3 кv./20

Faiz dərəcəsi

6.25 %

yanv. 2021

M0 Pul aqreqatı

10773 milyon AZN.
| 6.337 milyard ABŞ
dolları.

dek. 2020

M1 pul kütləsi

16232 milyon AZN.
| 9.548 milyard ABŞ
dolları.

noy. 2020

M2 pul kütləsi

20306 milyon AZN.
| 11.945 milyard ABŞ
dolları.

dek. 2020

M3 pul kütləsi

27147 milyon AZN.
| 15.969 milyard ABŞ
dolları.

noy. 2020
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Əmanətlər üzrə faiz
dərəcəsi

9.69 %

2019

Birbaşa xarici
investisiyalar

1284 milyon ABŞ
dolları | 1.284 milyard
ABŞ dolları.

3 кv./20

ƏMƏK BAZARI VƏ İŞSİZLİK GÖSTƏRİCİLƏRİ
Göstərici

Dəyər

Dövr

Minimum əmək haqqı

250 AZN/ay
| 147.059 ABŞdolları/ay

2020

Kişilər üçün pensiya yaşı

65

2020

Qadınlar üçün pensiya
yaşı

62

2020

İşsizlik səviyyəsi

4.8 %

2019

Əmək haqqı

704 AZN/ay
| 414.118 ABŞ
dolları/ay

noy. 2020

İşlə təmin olunmuş
əhalinin sayı

4938 min
| 4.938 milyon.

2019

Ailə üçün real yaşayış
minimumu

940 AZN/ay.
| 552.941 ABŞ
dolları/ay.

2018

Real yaşayış minimumu

865 AZN/ay.
| 508.824 ABŞ dolları
/ay.

2018

Ümumi işsizlərin sayı

252 min .
| 0.252 milyon

2019

Yüksək ixtisaslı işçilərin
əmək haqqı

666 AZN/ay.
| 391.765 ABŞ
dolları/ay.

2018

Emal sənayesində əmək
haqqı

631 AZN/ay.
| 371.176 ABŞ
dolları/ay.

2019

Aşağı ixtisaslı işçilərin

341 AZN/ay.

2018
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əmək haqqı

| 200.588 ABŞ
dolları/ay.
VERGILƏR

Göstərici

Dəyər

Dövr

Korporativ vergi
dərəcəsi

20 %

2020

Gəlir vergisi
dərəcəsi

25 %

2019

Satış vergisi

18 %

2020

Sosial sığorta
dərəcəsi

25 %

2020

Şirkətlər üçün
sosial sığorta
dərəcəsi

22 %

2020

İşçilərin sosial
sığorta dərəcəsi

3%

2020

İSTEHSAL GÖSTƏRİCİLƏRİ
Göstərici

Dəyər

Dövr

Xam neft hasilatı

681 BBL/D/1K

noy. 2020

Sənaye istehsalı

-4.7 %

2020

Dağ-mədən
sənayesinin həcmi

-6.6 %

noy. 2020

BİZNES GÖSTƏRİCİLƏRİ
Göstərici

Dəyər

Dövr

Korrupsiya indeksi

30 ind.p.

2020

Korrupsiya dərəcəsi

129-cu yer

2020

Biznesin
aparılmasının
asanlılığı

34-cü yer

2019

Emal sənayesi

16.2 %

2019
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Rəqabətlilik indeksi

62.72 инд. п.

2019

Rəqabət dərəcəsi

58

2019

Qabaqlayıcı iqtisadi
indikatorların indeksi

-2.5 %

yanv. 2021

İSTEHLAK GÖSTƏRİCİLƏRİ
Göstərici

Dəyər

Dövr

Pərakəndə satış
(г/г)

-1.4 %

2020

İstehlak xərcləri

11019 milyon AZN.
| 6.482 milyard ABŞ
dolları.

3 кв./20

Ev təsərrüfatlarının
xalis gəliri

57035 milyon AZN.
| 33.55 milyard ABŞ
dolları.

2019

Mənbə: https://take-profit.org/statistics/countries/azerbaijan/#group1
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İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:
- Baş Assambleyanın qəbul etdiyi qətnamə, 25 sentyabr 2015-ci il 70/1. Dünyamızın
dəyişdirilməsi: 2030-cu ilə dair dayanıqlı inkişaf sahəsində gündəlik
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R
- Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri

https://ru.wikipedia.org/wiki/Цели_устойчивого_развития

- Dayanıqlı İnkişafa Yardım

https://www.un.org/ru/our-work/support-sustainable-development-and-climate-action

- 6 iyul 2017-ci il tarixində Baş Assambleyanın qəbul etdiyi qətnamə (baş komitədən
ötürülmədən (a/7/L. 75) 71/313. 2030-cu ilə qədər olan dövr üçün dayanıqlı inkişaf gündəliyi ilə
bağlı statistika komissiyasının işi
-Könüllü Milli hesabatlarda DİM-in statistikası: statistik tədbirlər üçün praktiki təkliflər. 2018,
Kristof Lanq
https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.32/2018/mtg2/4E_RUS_CHE.pd

- Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Statistik məlumat bazası. Demoqrafik
və sosial statistika
- Davamlı İnkişaf üzrə yüksək səviyyəli siyasi forum inkişaf (PFV)
- Azərbaycan iqtisadiyyatı haqqında ümumi məlumat
https://azerbaijan.az/ru/information/40
- Beynəlxalq təşkilatların sənədlərində Azərbaycan Respublikasının dayanıqlı inkişafı. Urxan
Ələkbərov, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının
rektoru, akademik. Bakı fəhləsi. 2016.15 iyun. №108. J.4.
- Dayanıqlı İnkişaf üçün Ayti-Naqoy Təhsil Bəyamnaməsi YUNESKO-nun Dayanıqlı İnkişaf
üçün Təhsil Konfransı, Ayti-Naqoya, Yaponiya, 2014
- Böyük 7 ölkələrində və Azərbaycan Respublikasında sosial siyasətin Cinni əmsalının
göstəricisi üzrə təhlili. Mənbə: - Milli İqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sahələri üzrə strateji yol
xəritəsi. https://azerbaijan.az/ru/information/40
- BƏT-in Baş direktoru 2018-ci ildə Bakıda Dayanıqlı İnkişaf məqsədləri üzrə beynəlxalq
konfransda iştirak edəcək. http://interfax.az/view/714654
- Azərbaycan əhəmiyyətli irəliləyişə doğru hərəkət edən ölkə nümunəsidir. BMT-nin rezident
əlaqələndiricisi və BMT-nin İnkişaf Proqramının (BMTİP) Azərbaycandakı daimi nümayəndəsi
Qulam İsakzai ilə müsahibə
https://news.day.az/politics/943689.html
- Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri Hesabatı 2020. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nəşri
hazırlandı, İqtisadi və Sosial Məsələlər şöbəsi
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_Russian.pdf

- Azərbaycan dayanıqlı inkişaf üçün infrastrukturun strateji planlaşdırılması

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/fe46753c-u/index.html?itemId=/content/component/fe46753c-ru

- Sənədlər, qərarlar, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının tədbirləri
- Azərbaycan «Doing Business» reytinqində mövqeyini yaxşılaşdırıb

https://www.google.com/search?client=opera&q=отчете+Doing+Business+Всемирного+банка+на+2
020+год&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
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ЧАСТЬ I.
Резюме
В данном Докладе даётся обстоятельная информация о работе и достижениях в стране по
итогам 5-ти лет осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030
года. Доклад, основан на последних имеющихся данных, где освещаются как успехи в деле
реализации целей в области устойчивого развития, так и остающиеся пробелы, а также
анализируются некоторые взаимосвязи между стоящими целями и задачами. При этом более
подробно рассматривается ход реализации пяти целей, отобранных КПСА в качестве
приоритетных задач, показателей для профсоюзов Азербайджана и основы их деятельности.
Доклад подготовлен Конфедерацией Профессиональных Союзов Азербайджана (КПСА).
Для обеспечения сбора наиболее полной информации в подготовку материала, Рабочей группой
КПСА, были вовлечены все отделы, членские и подведомственные организации КПСА. Наряду
с этим, использованы данные от социальных партнёров, министерства Экономики, Внутренних
Дел, Юстиции, Транспорта, Здравоохранения, Образования, Культуры и Туризма, Молодежи и
Спорта, а также Госкомитета по Проблемам Семьи, Женщин и Детей, Государственного
Статистического Комитета Азербайджанской Республики и др.
В настоящем докладе отражены отдельные действия, предпринятые страной в отношении
достижения 17 ЦУР, рассматриваются стратегии, создание институциональных рамочных программ
и политики для руководства и мониторинга усилий по реализации Повестки 2030, отражены
некоторые из основных проблем, связанных с ускорением осуществления Повестки 2030.
Общие ведения
Азербайджан, как страна, прилагающая большие усилия в решении глобальных
проблем и придающая важное значение международному партнерству, определяет для себя
установление и укрепление такого сотрудничества в качестве приоритета. Страна в короткий
срок стала членом Организации Объединенных Наций (ООН) и множества других
организаций
(ОИК,
ОБСЕ,
Совет
Европы,
Европейский
Союз,
НАТО,
Антитеррористическая коалиция, ГУАМ, СНГ), реализовала политику инновативного
устойчивого развития. Развивается активное участие Азербайджана в глобальных
инициативах ООН в области развития, эффективное сотрудничество с различными
структурами ООН, в том числе Международной Организацией Труда (МОТ). Подписаны ряд
важных документов, в т.ч. рамочные - о сотрудничестве в области устойчивого развития
между ООН и Азербайджаном (UNSDCF). Реализуются программы и проекты МОТ.
1.

Преобразование мира. Повестка дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года

В сентябре 2015 года, с участием Азербайджана состоялась юбилейная, 70-я, сессия
Генеральной Ассамблеи ООН, в рамках которой были обсуждены основные вызовы, с
которыми человечество сталкивается в XXI веке, и определены неотложные на данный
момент меры по их преодолению. Принята Резолюция 70/1 «Преобразование мира.
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», которая вступила
в действие 1 января 2016 года.
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Устойчивое развитие - это развитие, которое не ставит под угрозу национальный
суверенитет других стран, но при этом удовлетворяет потребности будущих
поколений своих личных потребностей.
Сюда входят два основных понятия:
- концепция потребностей - требования к существованию самого бедного
населения, в частности предмета первого приоритета, и
- концепция ограничений - обусловлена организацией общества и состоянием
технологии, возможностью оплачивать нынешние и будущие потребности в
окружающей среде.
Отмечено, что устойчивое развитие, которое призвано обеспечивать благополучие
нынешних поколений и одновременно создавать условия для развития будущих поколений,
является основным приоритетом для человечества в XXI веке и в третьем тысячелетии в
целом. Проходивший в Нью-Йорке одновременно с сессией Генеральной Ассамблеи ООН
Всемирный саммит также определил устойчивое развитие в качестве основного приоритета
третьего тысячелетия и вошел в историю как Саммит устойчивого развития.
По результатам этих всемирных форумов 193 государствами-членами Генеральной
Ассамблеи ООН, в том числе Азербайджанской Республикой был принят специальный
документ «Цели устойчивого развития» (ЦУР). Документ состоит из 17 целей, которые
предусматривают выполнение 169 задач к 2030 году, дополняют принятые ранее "цели
Тысячелетия" и обеспечивают сбалансированность всех трех компонентов устойчивого
развития – экономического роста, социальной интеграции и экологической устойчивости.

Все они направлены на повсеместную ликвидацию нищеты и голода, сокращение
неравенства внутри стран и между ними, обеспечение здорового образа жизни и
справедливого качественного образования и обучения на протяжении всей жизни для всех,
гендерного равенства, обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым
источникам энергии, содействие поступательному, всеохватному и устойчивому
экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работы для всех,
обеспечение экологической устойчивости и других важнейших сфер, касающихся
улучшения качества жизни людей.
Для мониторинга достижения ЦУР Межучрежденческой группой экспертов по
показателям устойчивого развития был разработан Глобальный перечень показателей ЦУР,
который одобрен на 47-й сессии Статкомиссии ООН.
Генеральная Ассамблея ООН 6 июля 2017 года приняла Резолюцию 71/313, в
которой подчеркнуто, что для оценки достигнутого прогресса и обеспечения того, чтобы
никто не был забыт, необходимы качественные, доступные, актуальные и достоверные
разукрупненные данные (https://undocs.org/ru/A/RES/71/313).
Основываясь на рекомендациях ООН по показателям ЦУР и руководствуясь
национальными приоритетами и программами по достижению этих целей, страны
разрабатывают собственные планы по совершенствованию и развитию необходимой
информационной базы.
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Основная задача ЦУР ООН состоит в том, чтобы объединить все народы и государства,
защитить планету и осуществлять национальные программы. На будущее ООН поставила
миру ключевую цель восстановления экономической активности, но без восстановления
старых моделей деградации окружающей среды, признав, что долгосрочные последствия
пандемии коронавируса остаются крайне неопределенными.
1.1 Политический форум высокого уровня. Добровольные национальные отчёты
Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию (ПФВУ) является
основной платформой ООН для принятия последующих мер и обзора Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года и ее 17 целей в области устойчивого
развития.
Начиная с 2016 года уже 142 страны представили свои ДНО на ПФУР под эгидой
Экономического и Социального Совета. На последнем ПФУР, прошедшем в июле 2019 г., 47
стран выступили со своими Добровольными национальными обзорами. Для некоторых
стран, в том числе Азербайджанской Республики это был второй ДНО, что является
свидетельством приверженности страны осуществлению Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года, желании не только продемонстрировать во
время ПФУР свои достижения на национальном уровне, но и обменяться извлеченными
уроками и поделиться проблемами, с которыми страна сталкивается.
Уроки, извлеченные из ДНО 2019 г., будут важны, поскольку страны участвуют в
десятилетке действий и достижений в интересах устойчивого развития, как это было решено
на саммите по ЦУР в сентябре 2019 г., и в ходе обзора организации работы ПФУР.
Заседание ПФВУ в 2021 году пройдет со вторника, 6 июля, по четверг, 15 июля 2021
года, под эгидой Экономического и Социального Совета. Это включает трехдневное
совещание форума на уровне министров со вторника, 13 июля, по четверг, 15 июля 2021
года, в рамках сегмента высокого уровня Совета.
Темой будет «Устойчивое развитие и восстановление после пандемии COVID-19,
которое способствует экономическому, социальному и экологическому аспектам
устойчивого развития: построение всеобъемлющего и эффективного пути для
достижения Повестки дня на период до 2030 года в контексте Десятилетия действий
и поставка для устойчивого развития».
На будущее ООН поставила миру ключевую цель восстановления экономической
активности, но без восстановления старых моделей деградации окружающей среды, признав,
что долгосрочные последствия пандемии коронавируса остаются крайне неопределенными.
На ПФВУ в 2021 году будут обсуждаться ЦУР 1 - по искоренению бедности, ЦУР 2 по нулевому голоду, ЦУР 3 - по хорошему здоровью и благополучию, ЦУР 8 - по достойной
работе и экономическому росту, ЦУР 10 - по сокращению неравенства, ЦУР 12 - по
ответственному потреблению и производству, ЦУР 13 - действия по борьбе с изменением
климата, ЦУР 16 - о мире, справедливости и сильных институтах и ЦУР 17 - о глубоком
партнерстве. Форум также рассмотрит комплексный, неделимый и взаимосвязанный
характер Целей устойчивого развития. Участники смогут изучить различные аспекты
реагирования на пандемию COVID-19, а также различные меры и виды международного
сотрудничества, которые могут контролировать пандемию и ее последствия и вернуть мир на
путь достижения ЦУР к 2030 году, в течение десятилетия действий и достижений в
интересах устойчивого развития.
Для подготовки ежегодных отчетов в ООН соответствующие государственные
органы Азербайджана раз в год представляют в Госкомстат статистические данные
по показателям достижения ЦУР. Госкомстат, в свою очередь, обеспечивает
обработку статистических данных по этим показателям и предоставление их по
назначению. Азербайджан стал первой страной в регионе, представляющий третий по
счёту (первые два: в 2017 и 2019 г.г.) Добровольный Национальный Отчет о реализации
Целей в области Устойчивого Развития Политическому форуму Высокого Уровня ООН.
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ЧАСТЬ II.
2.

Национальные меры и прогресс в осуществлении ЦУР

Азербайджанская Республика восстановила свою независимость более четверти века
назад. В первые годы обретения независимости страна переживала крайне сложный и
трудный период. С одной стороны, продолжалась армянская военная агрессия, оккупация 20
процентов территории страны, миллион беженцев и внутренне переселённых лиц, а с другой,
в связи с падением существовавшей системы, парализованная экономика, внутренняя
нестабильность и угроза государственности. Политическая стабильность, установившаяся
вскоре после возвращения к власти Гейдара Алиева, ускорила процесс перехода к рыночной
экономике, создав условия для нормального функционирования экономических институтов.
С подписанием «Контракта века» в 1994 году Азербайджан занял важное место на мировой
энергетической карте. Таким образом, экономический упадок в скором времени был заменен
тенденциями экономического развития.
В 2004-2015 годы среднегодовой экономический рост в стране составил 10,6 %, а
объем ВВП увеличился в 7,6 раз. В этот же промежуток ВВП на душу населения в
стране вырос в 6,5 раз, в результате чего Азербайджан поднялся с 134-го места на 79 среди
стран мира. Международные рейтинговые агентства и организации высоко оценили
проводимые в Азербайджане экономические реформы и существующую экономическую
среду. В отчете «Doing Business-2009» Всемирного Банка Азербайджан был признан
реформаторской страной-лидером. В результате успешной реализации нефтяной стратегии
повысилось общее благосостояние населения, многократно увеличился объем
капиталовложения в экономику, была достигнута макроэкономическая стабильность. В этом
плане путь социально-экономического развития, пройденный Азербайджаном, можно
считать довольно успешным.
Резкое падение начиная с 2014 года цен на нефть на мировых рынках,
экономический и финансовый кризис в странах - внешнеторговых партнерах оказали
отрицательное влияние и на Азербайджан. Значительно снизились поступления валюты в
страну, что привело к серьезной разнице между импортом и экспортом. Наблюдаемый в
последние годы устойчивый экономический рост замедлился и, таким образом, появилась
необходимость перехода к новой экономической модели.
Продолжение политического курса общенационального лидера Гейдара Алиева
президентом, господином Ильхамом Алиевым открыло перед страной новый уровень для
прогресса: «Развитие, Инновации и Реформы».
Нынешний этап реформирования и развития экономики Азербайджана связан с
изменениями в экономической политике государства, и, прежде всего, это относится к
существенной либерализации экономических отношений, приватизации, развитию
негосударственного сектора экономики, малого и среднего бизнеса и всех сегментов рынка.
Всё это влечёт за собой реформирование трудовых отношений, преобразования в
использовании трудовых ресурсов, изменения уровня социальной защиты граждан.
Широкомасштабные реформы по развитию рынка труда, мероприятия в сфере
активной занятости проводимые в стране поддерживаются всеми международными
организациями. Азербайджан принял 57-ю конвенцию ООН, охватывающую основные права
в сфере труда и занятости. В сотрудничестве с Программой Развития ООН успешно
реализованы проекты «Развитие национальной системы социальной защиты», «Содействие
инновациям и занятости в Азербайджане» и др. В сравнительно короткие сроки Азербайджан
превратился из страны с переходной экономикой в страну с уровнем доходов выше среднего
с высоким индексом человеческого развития. Этот прогресс сделал Азербайджан
самодостаточным и важным международным и региональным игроком.
2.1.Реализация ЦУР на основе опыта, накопленного в достижении
Целей развития тысячелетия
Различные страны, в том числе Азербайджан в разной степени оказались
подготовленными для достижения запланированных на 2015-2030 годы целей. Политика
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ускоренного инновативного развития, реализуемая в Азербайджане, обеспечила тот факт,
что ряд задач, включенных в «Цели устойчивого развития» и решение которых в мире
планируется к 2030 году, в стране в определённой степени уже выполнены. По данным,
опубликованным в разное время Всемирным банком, ООН и других международных
организаций, Азербайджанская Республика уже сегодня, по целому ряду показателей
устойчивого развития оказалась среди мировых лидеров опережая многие страны, в том
числе являющиеся членами Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), входящие в «большую двадцатку» (G20) и «большую семерку» (G7).
Например, важнейшим индикатором устойчивого развития является такой
показатель, как энергия, затрачиваемая на производство внутреннего валового продукта
(ВВП) - стоимости всех товаров и услуг, произведенных в экономике страны.
Успешность и инновативность государственной политики в этой области
определяется на основе специальных статистических показателей, разработанных
международными организациями. Одним из этих показателей является количество
энергии, затраченной в различных странах, на производство ВВП, стоимостью 1000
долларов США с учетом паритета покупательной способности (ППС). В
соответствии с международной методикой, применяемой для оценки соответствия
управления экономикой целям устойчивого развития, в качестве единицы энергии,
используемой в расчетах, принимается то ее количество, которое содержится в одном
килограмме нефти. Выбор исходит из того, что при таком подходе создается
возможность сравнить эффективность использования энергии в различных странах:
цена нефти в конкретный отрезок времени одинакова во всем мире.
По данным Всемирного банка, на производство ВВП стоимостью 1000 долларов США
Азербайджан в 2001 году затрачивал энергию, эквивалентную той, которая содержится в
292,7 кг нефти (в одном барреле около 136 кг нефти). В настоящее время для достижения в
стране аналогичного экономического эффекта затрачивается энергияв 3,3 раза меньше
(Рисунок 1). Меньший расход энергии означает уменьшение выбросов в атмосферу газов,
способствующих климатическим изменениям. А снижение затрат энергии на производство
ВВП – в определённой степени, результат использования новых высокоэффективных
технологий и оптимизации систем управления процессами экономического развития.

Рисунок 1.

Рисунок 2.

Рисунок 1. Постсоветские страны: энергия (кг нефтяного эквивалента), затрачиваемая
на производство ВВП стоимостью 1000 долларов США с учетом паритета покупательной
способности.
На Рисунке 2 представлена сравнительная оценка некоторых показателей устойчивого
развития Азербайджанской Республики в сравнении с данными стран G7. Анализ основан на
данных Всемирного банка по состоянию на 8 июня 2016 года. Как видно из рисунка,
показатели Азербайджанской Республики по этому индикатору устойчивого развития на 15
процентов выше средних показателей стран «большой семерки», а также таких ее членов,
как Канада, США, Франция и Япония.
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Источник: www.worldbank.org/indicator/, 08 июня, 2016.
Принимая во внимание значимость знаний в области устойчивого развития, ООН и
ЮНЕСКО объявили 2005—2014 годы в глобальном масштабе десятилетием
образования в области устойчивого развития. В соответствии с концепцией образования, в
Азербайджане этот процесс начался на 5 лет раньше. В 2001 году устойчивое человеческое
развитие было включено в учебные программы общеобразовательных школ, а в 2003 году
издан первый в мире учебник по этому предмету для средних школ. Информация об этом как
«инновативная идея и действия» была распространена ООН по всему миру.
Успешно проводится в жизнь концепция трансформации «черного золота» в
«человеческое золото». Если 2001 году в стране, впервые в мире в общее среднее
образование был введен новый предмет по устойчивому человеческому развитию, то в июне
2015 года Постановлениями Кабинета Министров республики в номенклатуру
специальностей, одновременно на уровне бакалавров, магистров и докторов наук была
включена новая специальность - «управление устойчивым развитием». Введение новой
специальности на всех трех уровнях высшего образования - это очередная опережающая
инициатива Азербайджана.
В соответствии с международными стандартами успешность социальной политики
определяется специальными индикаторами, среди которых наиболее распространенными и
широко используемыми являются Коэффициент Джини и Квинтильный показатель. Чем
меньше индекс Джини в стране, тем успешнее считается ее социальная политика. Данный
показатель социального развития в Азербайджанской Республике выше (33), чем в среднем в
странах «большой семерки» и ряде стран — членов этой организации. На Рисунке 3
представлены данные сравнительного анализа Коэффициента Джини в странах «большой
семерки» и Азербайджанской Республике.
Коэффициент Джини отражает состояние распределения доходов среди
населения и может изменяться от 0 (полное равенство в распределении доходов) до 100
(полное неравенство). Нигде в мире полное равенство или полное неравенство не
наблюдаются. Это вполне справедливо, так как полное равенство не мотивирует, а
полное неравенство лишает смысла в совершенствовании собственного потенциала.

Рисунок 3. Анализ социальной политики в странах G7 и в Азербайджанской
Республике по показателю коэффициента Джини.
Источник: hdr.undp.org/en/composite/IHDI, июнь 8, 201б
Политическая приверженность Азербайджана достижению Повестки дня - 2030 была
продемонстрирована на самом высоком уровне, когда 06.10.2016 года Президент
Азербайджана подписал указ о создании Национального координационного совета по
устойчивому развитию. При нём функционирую 4 тематические рабочие группы
(Экономическое развитие и достойная занятость; Социальные вопросы; Экологические
вопросы; Мониторинг и оценка) состоящие из уполномоченных представителей
государственных органов. Главной целью Совета является координация усилий
правительства и других национальных структур для национализации, активного
продвижения и осуществления контроля ЦУР. С момента своего образования Совет тесно
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сотрудничает с социальными партнёрами правительства для принятия и национализации
ЦУР, пользуясь огромным багажом знаний, опыта и экспертных знаний профсоюзов.
Вместе с тем Указом Президента Азербайджанской Республики от 06.11.2016 года
была утверждена Стратегическая Дорожная Карта по перспективам национальной
экономики Азербайджанской Республики. В этом плане подготовка стратегических
дорожных карт по национальной экономике и 11 секторам экономики, в общем состоящей из
12 документов имеет огромное значение.
Стратегическая дорожная карта по перспективам национальной экономики охватывает
кратко-средне и долгосрочные периоды, и состоит из стратегии экономического развития
и плана действий до 2020 года, долгосрочного взгляда на период до 2025 года, и целевого
видения на период после 2025 года. Данный документ охватывает не только цели и
принципы развития, а также глобальные тенденции по всем направлениям, 360-градусную
диагностику экономики и SWOT-анализ (комплекс маркетинговых и других исследований
сильных и слабых сторон предприятия или конкретного объекта) текущей ситуации,
планируемых мер, требуемых инвестиций и показателей результатов.
Эта карта учитывает все факторы, способствующие экономическому развитию, а также
создает большие возможности для сотрудничества с местными и международными
представителями частного сектора. Государственные инвестиции будут действовать как
катализатор, а частный сектор будет локомотивом экономического развития.
Выбраны четыре стратегические цели: Повышение фискальной устойчивости и
установление устойчивой монетарной политики; Проведение реформ, связанных с
приватизацией и предприятиями, находящимися в собственности государства; Развитие
человеческого капитала; Развитие благоприятной бизнес-среды.
Комплексный план мероприятий, реализация которых предусмотрена до 2020 года,
включало следующие приоритетные цели: снижение зависимости национальной экономики
от экспорта энергоносителей, экономическую диверсификацию и интеграцию в мировую
экономику.
Массовое привлечение трудоспособного населения к этому процессу дало
значительные положительные результаты. Диверсификация экономики, ускорила процесс
создания стоимости в секторе товаров и услуг, создало условия для укрепления социального
благосостояния. В то же время растущий спрос на специализированный и
квалифицированный труд увеличил здоровую конкуренцию и профессионализм в секторах
экономики.
В результате выполнения мер, указанных в Стратегической дорожной карте снижена
бедность путем развития социальной системы, предусматривающей наряду с открытием
новых рабочих мест и улучшение жилищной обеспеченности, а также совершенствования
образовательных и медицинских услуг и обеспечения перехода от системы адресной
социальной помощи к реабилитации.
Долгосрочное видение, определенное в Стратегической дорожной карте до 2025 года,
нацелено на дальнейшее усиление конкурентоспособности экономики страны, вставшей на
путь устойчивого развития. Достижение этой цели имеет особое значение с точки зрения
формирования благоприятной среды для свободной конкуренции, увеличения доли частного
сектора в экономике и повышения инвестиционной привлекательности.
До недавнего времени Азербайджан был оценен ведущими мировыми финансовыми
организациями как одна из самых стабильных стран по макроэкономическим
показателям. Однако резкое снижение цен на нефть создает угрозу для
макроэкономической стабильности нашей страны. Ввиду этого, повторное
достижение макроэкономической стабильности в среднесрочной перспективе
является одним из первостепенных условий успешной реализации поставленных задач.
Построение
сильной,
диверсифицированной,
инклюзивной
экономики,
обеспечивающей улучшение социального благосостояния граждан страны и достижения
высокого уровня индекса человеческого развития, было определено как целевое видение на
период после 2025 года в Стратегической дорожной карте. Улучшение уровня жизни
населения страны и развитие человеческого капитала являются основными компонентами
долгосрочных целей.
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Вопросы подготовки новой стратегии «Азербайджан-2030» и интеграция в нее ЦУР
обсуждены на очередном заседание Национального координационного совета по
устойчивому развитию страны состоявшейся 09 июля 2020 г. в формате видеоконференции
2.2. Международное партнерство
Азербайджан одна из первых стран, где были открыты представительства МОТ,
эффективное сотрудничество с которой способствовало: совершенствованию системы
социального партнерства в сфере труда; подготовке национальной стратегии в области
занятости; развитию потенциала Государственной службы занятости; программ содействия
занятости молодежи, самозанятости; подключению к инициативам МОТ о будущем сферы
труда, переходу от неформальной к формальной занятости; содействию реализации Целей
тысячелетия и др. Как результат Азербайджан был избран членом Административного
совета МОТ и страна намерена принять у себя Всемирную выставку 2025 года, сделав ее
главной темой «Будущее сферы труда» - в полном соответствии с инициативой, выдвинутой
МОТ.
18 резидентских и нерезидентских учреждений ООН, в числе которых МОТ,
продолжают работать в тесном партнерстве с правительством и поддерживают усилия
Азербайджана по достижению 17 Целей и 196 задач, которые должны быть достигнуты до
2030 года. Сегодня Азербайджан принимает целый ряд важных и авторитетных
международных мероприятий и встреч, таких как Конференция на тему «Пропаганда
продолжительного развития и достойного труда на пути к Целям устойчивого развития».
2017-й является особым годом в отношениях ООН-Азербайджан в том плане, что
одновременно отмечалось 25-летие членства Азербайджана в ООН и присутствия ООН в
Азербайджане. Даты дают возможность высказать соображения о многих достижениях
партнерства Азербайджан-ООН и определить перспективы дальнейшего сотрудничества.
В первые годы независимости Азербайджана помощь ООН была в первую очередь
сосредоточена на неотложных потребностях беженцев и вынужденных переселенцев,
пострадавших в результате конфликта в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана и
вокруг него. ООН оказала поддержку деятельности правительства по обеспечению
пострадавшего населения едой, приютом и услугами по здравоохранению, образованию,
водоснабжению и санитарии.
Второй период - когда Азербайджан в определенной степени восстановил
стабильность, ООН переключила свое внимание с гуманитарной помощи на
постконфликтное восстановление, направленное на улучшение средств к существованию
вынужденных переселенцев и обеспечение инфраструктурной поддержки. Яркими
примерами этой поддержки являются финансирование и усиление потенциала Агентства по
восстановлению и реконструкции территорий Азербайджана (AYBA, основано в 1997 году)
и Азербайджанского национального агентства по разминированию (ANAMA, основано в
1998 году), которые продолжают свою успешную деятельность по сей день.
Третий период: вслед за принятием Целей развития тысячелетия (ЦРТ) в 2000 году
система ООН сосредоточила свое внимание на поддержке долгосрочного планирования
развития и стратегии Азербайджана, включая разработку и реализацию двух
государственных программ по снижению уровня бедности.
Система ООН внесла свой вклад в достижение Азербайджаном многих ЦРТ, включая
снижение уровня бедности с 49 процентов до пяти процентов, обеспечение почти 100процентного образования на всех уровнях и большой прогресс в расширении прав и
возможностей женщин. Вдобавок показатель смертности среди детей в возрасте до пяти лет
на тысячи новорожденных упал с 28 до 12,8, материнская и детская смертность значительно
сократилась, усилилась борьба с инфекционными заболеваниями, было полностью
предотвращено распространение малярии. Это лишь некоторые результаты партнерства.
Заложен прочный фундамент построения лучшее будущее.
2.3. Переходный этап в сотрудничестве
В рамках своего обязательства по выполнению глобальных целей и соглашений
Азербайджан, наряду со 173 другими странами, также предпринял важный шаг в подписании
и ратификации Парижского договора в соответствии с Рамочной конвенции ООН об
изменении климата.
Рамочное партнёрство между ООН и Азербайджаном (РПООНА) является четвертым
документом о сотрудничестве, подписанным между представительством ООН и
69

правительством, который отмечает переход от сотрудничества, основанного на помощи, к
партнерскому сотрудничеству.
Последнее Рамочное соглашение руководствовалось целями страны в области
развития, как это указано в "Азербайджан - 2020: взгляд в будущее", так же как и ЦУР. Оно
было разработано в результате консультаций со многими партнерами по развитию, включая
гражданское общество. Оно подчеркивает поддержку ООН в трех стратегических и
взаимосвязанных приоритетных областях: в содействии устойчивому и всеохватывающему
экономическому развитию, обусловленному растущей диверсификацией и достойной
работой; в укреплении институционального потенциала и эффективном оказании
государственных и социальных услуг; и в улучшении мер по охране и рациональному
использованию окружающей среды и способности противостоять опасным природным
явлениям и бедствиям.
Для достижения этих целей ООН в тесном сотрудничестве с министерством экономики
и другими государственными учреждениями определила три группы по оценке результатов
РПООНА, разработаны планы совместной работы, которые включали конкретные действия и
ресурсы, необходимые для достижения широких стратегических целей РПООНА.
16 января 2020 года был проведен национальный консультационный семинар высокого
уровня для разработки «Рамочного документа о сотрудничестве в области устойчивого
развития между ООН и Азербайджаном на период с 2021 по 2025 годы» (UNSDCF). Наряду с
государственными чиновниками Азербайджана в мероприятии приняли участие
представители организаций-резидентов и нерезидентов ООН, а также частного сектора,
научных организаций и институтов гражданского общества.
2.4

Вклад Азербайджана в развитие межкультурного
и межрелигиозного диалога в мире

Азербайджан - это динамично развивающаяся страна, которая строит современное
светское государство, основанное на прочных культурных традициях. Толерантность
азербайджанского народа и политического руководства объединились для создания условий,
в которых народы различных религий и этнических групп могут проживать в условиях
согласия и взаимного уважения в интересах национального развития.
За последние годы Азербайджан в тесном сотрудничестве с ООН организовал ряд
мероприятий высокого уровня, чтобы продемонстрировать свою приверженность
поощрению межкультурного диалога и религиозной толерантности между народами и
повышение авторитета страны.
В сотрудничестве с учреждениями ООН и Советом Европы в 2016 году в Баку
состоялся седьмой Глобальный форум альянса цивилизаций ООН, а в 2017 году - четвертый
Всемирный форум по межкультурному диалогу на тему "Развитие межкультурного диалога:
новые возможности для безопасности человека, мира и устойчивого развития". В 2019 году
Второй саммит религиозных лидеров мира. Мероприятия в цикле конференций,
организованы как часть "Бакинского процесса", заложенного в 2008 году с целью
достижения взаимопонимания, уважения и толерантности между представителями
различных культур и народов мира. Все они по форме и содержанию, охватывают более
высокий уровень мысли, анализ ситуации в мире и в стране. Генеральный секретарь ООН
Антониу Гутерриш расценил «Бакинский процесс» как передний фронт пропаганды диалога
культур.
Как отметил резидент-координатор ООН и постоянный представитель
Программы развития ООН (ПРООН) в Азербайджане Гулам Исакзаи, опыт
Азербайджана - это пример страны, движущейся вперед к значительному прогрессу
путем интеграции, и прекрасный пример для достижения трех основных направлений
деятельности ООН: мир и безопасность, права человека и развитие.
2.5

Усилия Азербайджана по достижению
Целей устойчивого развития

Азербайджан стремится достойно выполнить свои обязательства в соответствии с
Программой по устойчивому развитию. Состоявшаяся в Баку (22.05.18) международная
конференция «К достижению целей устойчивого развития, поощрение устойчивого развития
и достойного труда» стала практически формой обмена опытом нашей страны по
устойчивому развитию. В ее работе принял участие генеральный директор МОТ Гай Райдер,
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вице-премьер АР, глава Национального координационного совета по устойчивому развитию,
Али Ахмедов.
Участники конференции - высокопоставленные представители правительств ряда
стран, международных организаций, профсоюзов и работодателей обсудили первые итоги
выполнения документа ООН, метко названного при его принятии «списком текущих дел
человечества». Обеспечение граждан достойным трудом, пожалуй, - одна из важнейших
среди них, поскольку именно этот фактор способствует как решению социальных проблем
людей, так и прогрессу общества в целом. И именно эта тема стала главной в повестке
форума, организованного Минтрудсоцзащиты населения, КПСА, Конфедерацией
организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана и МОТ.
То, что ее обсуждение происходило в Азербайджане, совсем не случайно.
Демократическое развитие является сознательным выбором Азербайджана. В Азербайджане
обеспечиваются все фундаментальные права и свободы человека, верховенство закона,
свобода печати. Страна накопила определенный опыт в решении проблем занятости.
Население Азербайджана ежегодно растет на 1,1-1,2%, на рынок труда страны каждый год
выходят свыше 100 тысяч человек, что ставит задачу открытия не менее 100 тысяч новых
рабочих мест в год. Примерно такими темпами и идет сегодня работа в этом направлении: за
последние 15 лет в Азербайджане создано 1,9 млн новых рабочих мест. Это обеспечивает
занятость 40% экономически активного населения. Особое внимание было уделено работе на
перспективу: вопросу обеспечения достойной работой молодежи, поскольку именно она,
составляющая 46% населения страны (возраст до 29 лет), широкими потоками вливается в
рынок труда и предъявляет более современные требования к труду. Именно поэтому
обеспечение занятости среди молодежи, миллиона беженцев и вынужденных переселенцев
карабахского конфликта, продолжение работы по ликвидации неформальной занятости,
дальнейшее улучшение социальной комфортности населения, расширение занятости,
создание новых рабочих обозначены важнейшими из задач, стоящих перед правительством.
И все это на фоне восстановления инфраструктуры азербайджанских земель, освобождённых
от оккупации Арменией, которые должны быть заселены беженцами и эффективно
использованы.
Сегодня Азербайджан является лидером Южного Кавказа в «Индексе целей в области
устойчивого развития (ЦУР)» ООН за 2020 год – соответствующие данные содержатся в
докладе ООН, подготовленном при содействии независимых экспертов из Сети решений в
области устойчивого развития (SDSN) и Фонда Бертельсманна.
Азербайджан входит в число европейских стран, которые считаются целевыми в плане
реализации ЦУР 8, предусматривающей обеспечение достойного труда для всех.
Наиболее серьезный прогресс, с точки зрения экспертов ООН, Азербайджан показал в
2020 году по ЦУР 1 (борьба с бедностью). Ликвидирована нищета. За успехи в борьбе с
бедностью
страна
удостоена
специальной
премии
Продовольственной
и
Сельскохозяйственной Организации ООН. Также отмечены достижения по ЦУР 4
(качественное образование), ЦУР 7 (доступная и чистая энергия), ЦУР 11 (устойчивые
города и сообщества), ЦУР 12 (устойчивое потребление и производство) и ЦУР 17
(партнерства для продвижения ЦУР).
2.6

Азербайджан добился «Целей развития тысячелетия», достиг значительного
прогресса в реализации «Целей устойчивого развития».

В мировом рейтинге ЦУР-2020 (Отчете об устойчивом развитии за 2020 год)
Азербайджан занимает 54-е место среди 166 стран со средним баллом 72,6. Грузия находится
на 58-м месте со средним баллом 71,9, в то время как Армения – на 75-м месте со средним
баллом 69,9. В докладе подчеркивается, что рост позиций стран Южного Кавказа в рейтинге
сдерживается из-за ряда факторов по ЦУР 16 (Мир, справедливость и сильные институты), к
которым относится неурегулированный нагорно-карабахский конфликт.
За последние 15 лет экономика Азербайджана стремительно развивалась, валовой
внутренний продукт вырос более чем втрое. В Азербайджан вложено более 270 миллиардов
долларов инвестиций, половина из которых – иностранные инвестиции. Внешний долг
Азербайджана составляет всего лишь 17 процентов валового внутреннего продукта. По
этому показателю страна занимает 9-е место в мире. Только в 2020 году минимальная
заработная плата и социальные пособия увеличились вдвое, минимальная пенсия – на 70
процентов. 68 тысяч семей, охватывающих более 280 тысяч человек, пользуются адресной
социальной помощью, каждая семья получает ежемесячную социальную помощь в
эквиваленте примерно 140 долларов США.
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За последние 15 лет в Азербайджане было построено или отремонтировано более 3200
школ и свыше 640 больниц и медицинских учреждений. Уровень грамотности в
Азербайджане близок к 100 процентам. Более трехсот тысяч вынужденных переселенцев
обеспечены бесплатными домами и квартирами. Семьям вынужденных переселенцев
выплачивается ежемесячное пособие в эквиваленте в среднем 180 долларов США.
За последние 15 лет Азербайджан оказал финансовую и гуманитарную помощь около
120 странам. Азербайджанское агентство помощи международному развитию реализует
проекты в области сокращения бедности в различных странах, развития науки, культуры,
здравоохранения, информационных технологий, рационального использования водных
ресурсов, грантовых программ и других сферах. С 2018 года Азербайджан предоставляет
гражданам государств-участников Движения неприсоединения полную стипендию для
получения ими образования в высших учебных заведениях нашей страны. Сегодня этой
программой пользуются 37 представителей молодежи из 31 государства-участника.
Молодежная политика определена в Азербайджане как приоритетная сфера.
Азербайджанская молодежь воспитывается в национальном духе, в соответствии с
традиционными ценностями, в духе привязанности к Родине и патриотизма. Именно поэтому
Азербайджан выступил с инициативой проведения впервые в истории Движения
неприсоединения Молодежного саммита, который состоялся в 2020. В Молодежном
саммите, проведенном накануне Саммита 2020 года, и где принимала участие молодежь,
прибывшая в страну из 40 государств.
Достигнутые Азербайджаном успехи получают одобрение в международном
сообществе. В отчете Doing Business Всемирного банка на 2020 год Азербайджан вошел в
число 20 самых реформаторских стран. В отчете Давосского всемирного экономического
форума Азербайджан по долгосрочной стратегии правительства находится на 10-м, а по
уровню устремленности руководства к реформам – на 5-м месте в мировом масштабе.
Азербайджан является космической страной имеющая три спутника - два –
телекоммуникационные, а один – по наблюдению за поверхностью Земли. 80 процентов
населения являются пользователями интернета.
Азербайджан занимает второе место в мире по коэффициенту доступности
электроэнергии (Отчёт Давосского ВЭФ). В то же время Азербайджан поставляет энергию в
ряд стран.
Азербайджан, играющий роль моста между азиатским и европейским континентами,
как страна, не имеющая выхода к открытому морю, является инициатором и исполнителем
ряда региональных транспортных проектов. Являясь активным участником проектов
транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, страна в настоящее время работает над
другими важными проектами – Юг-Запад и Север-Запад. Таким образом, Азербайджан как
надежная транзитная страна вносит ценный вклад в многостороннее международное
сотрудничество.
Изменение климата является глобальной угрозой. Азербайджан поддерживает
международные усилия по борьбе с его последствиями, ратифицировал Парижское
соглашение, поставил цель сокращения к 2030 году по сравнению с базовым 1990-м годом
уровня эмиссий газов, создающих тепловой эффект, на 35 процентов. Для производства
электроэнергии в Азербайджане используются только экологически чистый газ и
гидроэлектростанции.
Внешний государственный долг Азербайджана самый низкий среди государствэкспортеров нефти, составляет около 20 процентов валового внутреннего продукта. По этому
показателю Азербайджан занимает 9-е место в мире. Валютные резервы страны в шесть раз
превышают внешний государственный долг.
По статистике Международного валютного фонда, экономика Азербайджана по
паритету покупательной способности в настоящее время составляет 70 процентов от общей
экономики региона Южного Кавказа.
Азербайджан придает особое значение, и занимает самое высокое место в мире по
уровню справедливого распределения доходов от энергического сектора между нынешним и
будущими поколениями. С этой целью был создан Государственный нефтяной фонд. На
сегодняшний день объем активов Фонда, которые на момент его создания составляли 270
миллионов долларов, превышает валовой внутренний продукт страны.
Азербайджан
продолжил
выполнение
программ
социальной
поддержки
малообеспеченных слоев населения, несмотря на форс-мажорные условия пандемии
коронавируса COVID 19. Государство реализовывало все взятые на себя обязательства.
Госнефтефонд Азербайджана, в условиях резкого падения цен на нефть, и бюджет
финансировали эти программы, направленные на поддержку населения, и прежде всего тех,
72

кто пострадал в результате последствий пандемии. Уязвимая часть азербайджанского
населения получает обязательные субсидии, никаких изменений по этому направлению в
бюджетном плане сделано не было. Азербайджан сохранил на докоронавирусном уровне все
показатели социальной поддержки граждан, отсюда и высокая оценка усилий
азербайджанского государства со стороны ООН.
В Азербайджане будет расширен охват адресной помощи. Это нашло отражение в
распоряжении президента И.Алиева: «Азербайджан 2030: Национальные Приоритеты
социально-экономического развития», утвержденного 02.02.2021 года. В Национальный
Приоритетах отмечено, что все слои населения являются неотъемлемой частью общества и
государство должно заботиться о них. Сведение к минимуму уровня бедности в стране и
низкий уровень безработицы, а также расширение сферы адресной помощи, направленной на
удовлетворение потребностей малоимущих слоев населения, создают дополнительные
возможности для социальной защиты граждан.
Азербайджан проделал очень большую работу для улучшения условий жизни беженцев
и вынужденных переселенцев из оккупированных Арменией земель. На удовлетворение
потребностей лиц из этой уязвимой группы потрачены средства в размере почти 8
миллиардов манатов или примерно 5 миллиардов долларов. Более 300 тысяч вынужденных
переселенцев были бесплатно обеспечены домами и квартирами.
Пандемия затронула экономику Азербайджана. Несмотря на снижение
государственных доходов в период пандемии, правительство выделило финансовые средства
в размере 3 процентов валового внутреннего продукта для сохранения рабочих мест и
здравоохранения, а также для обеспечения экономического развития. С целью ликвидации
последствий пандемии, обеспечения экономической стабильности, макроэкономической и
финансовой устойчивости, решения проблемы безработицы был представлен пакет
социально-экономической помощи в объеме 2 миллиардов долларов. Меры социальной
поддержки охватывают примерно 5 миллионов граждан, то есть, половину населения
страны. Финансирование борьбы с пандемией осуществляется только за счет внутренних
источников, без внешней финансовой помощи. Кроме того, в связи с COVID-19
Азербайджан оказал гуманитарную и финансовую помощь более чем 30 странам.
Основными приоритетами страны в постпандемический период являются обеспечение
экономического развития, экономической и финансовой стабильности, дальнейшее развитие
здорового и конкурентоспособного человеческого капитала, создание устойчивых рабочих
мест и развитие новых сфер экономической деятельности.
Конфедерация Профсоюзов Азербайджана (КПСА) считает, что шаги, предпринятые
страной для достижения ЦУР, заслуживают одобрения.

ЧАСТЬ III
3

Профсоюзы. Движение вперед к прогрессу в области ЦУР

Хотя в целом граждане многих государств сегодня живут лучше, чем прежде, темпы
прогресса в деле обеспечения того, чтобы никто не был забыт, требуют лучшего
продвижения для достижения целей Повестки дня на период до 2030 года. Темпы
глобального прогресса во всём мире не соответствуют грандиозным задачам, определенным
в Повестке дня, и необходимо, чтобы все страны, профсоюзы и другие заинтересованные
субъекты безотлагательно приняли решительные меры на всех уровнях.
В мире насчитывается 300 млн работающих бедных, 190 млн официально безработных,
а 60% трудящихся заняты в неформальном секторе экономики – такие статистические
данные представлены на сайте Международной конфедерации профсоюзов. В этих
условиях Международная Конфедерация Профсоюзов призывает разработать новый
социальный контракт, который будет создан на основе универсальных трудовых гарантий и
поможет добиться социальной справедливости.
«Повсеместно все больше трудящихся живет на грани бедности, в то время как
прибыли корпораций взлетают до небес. Рекордные неравенство и экономическая
незащищенность угрожают демократии и подрывают доверие к политикам и
институтам, которые должны служить людям, но этого не делают», – констатируется
в заявлении международного профсоюзного объединения.
Как напомнила генеральный секретарь МКП Шаран Барроу, учреждение
Международной организации труда (МОТ) в 1919 году создало социальный контракт с
целью обеспечения социальных и экономических условий, гарантирующих мир и
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процветание. Затем, в 1944 году, с теми же целями была принята Филадельфийская
декларация. Но в последние десятилетия корпоративная глобализация разрушила это
видение, привела мир на грань экологического разрушения, а миллиарды людей оказались
забытыми.
«В этом году есть еще одна возможность все исправить, изменить правила и
вернуть контроль людям. Мы должны пожинать плоды обещаний быстрых
технологических изменений для большинства, а не для избранных миллиардеров,
контролирующих сегодня судьбы людей без ответственности или совести. Если мы не
исправим ситуацию сейчас, еще одного шанса у нас может и не быть», – предупреждает
Барроу.
Профлидер подчеркнула, что свобода объединения, укрепление мощи трудящихся
через право на организацию и коллективные переговоры для каждого трудящегося,
независимо от занятости или контрактных схем – это основы социальной и экономической
справедливости. С точки зрения профсоюзного сообщества, сегодня эти права оказались под
угрозой во всех регионах мира. Новый социальный контракт должен отвести МОТ
центральное место в глобальном экономическом процессе принятия решений, а также
призван раскритиковать неолиберальную догму, навязанную странам международными
финансовыми институтами.
Как и любые перемены в сфере труда, приверженность ЦУР требует от
правительств, работодателей и работников объединения усилий посредством социального
диалога, принятия во внимание последствий воздействия конфликтов и бедствий, мер
реагирования на кризисы, нынешней пандемии COVID-19, расширения и укрепления
потенциала противодействия им. Особого внимания требуют соблюдение гарантий уважения
всех прав человека и верховенства права, основополагающих принципов и прав в сфере
труда, международных трудовых норм, занятости и достойного труда. Страны должны
обновить свои стандарты, сделать их надежными и актуальными.
С присоединением Азербайджанской Республики к Повестке дня в области
устойчивого развития до 2030 года в сотрудничестве с ООН была открыта новая страница, в
том числе для профсоюзов Азербайджана. В стране есть большой интерес к Повестке дня,
как к программе глобального развития. Азербайджанское общество проинформировано о
целях устойчивого развития, в этом направлении были проведены конкретные мероприятия.
За короткий срок исследованы 8 государственных программ, 31 стратегия, более 25
нормативных правовых актов, была проведена работа по определению приоритетов.
Азербайджан выбрал приоритетом 17 целей, 107 намерений и 150 показателей. Поставлена
цель создать в 2030 году в Азербайджане более социально ориентированное общество.
Социальные партнёры правительства в лице КПСА и национальной Конфедерации
организаций предпринимателей (работодателей) признают, что ЦУР подходят и важны для
страны, содействуют реализации и мониторингу намеченных целей.
Правительство Азербайджана с целью достижения ЦУР, совпадающих с
национальными приоритетами, в качестве координатора, оказывает всестороннюю
поддержку инициативам всех заинтересованных сторон по эффективному осуществлению
Повестки дня.
3.1.Участие профсоюзов Азербайджана в жизни Государства
и системе Гражданского общества
КПСА помогает правительству в достижении взятых обязательств. Путем
социального диалога мероприятия ЦУР-2030 включены в национальные и региональные
программы, стратегии, коллективные договора и тарифные соглашения, достигнуто участие
в подготовке и экспертизе рамочных соглашений правительства с представительством ООН
и добровольных отчётов, проведении целевых кампаний, информационно-разъяснительной
работы и др.
КПСА является активным участником многих государственных программ,
ориентированных на ЦУР, ход реализации которых регулярно рассматривается на
заседаниях трехсторонней комиссии по социальным и экономическим вопросам. Проведено
60 целевых профсоюзных мероприятий с участием свыше 4000 слушателей, 8 из которых
приходится на регионы республики, включая четыре месяца 2020 года. Приняты
рекомендации отражающие позицию профсоюзов и пути их реализации. Профорганам
рекомендовано продолжить усилия в сфере совершенствования законодательства политики
оплаты труда, повышения средней заработной платы, создания достойных рабочих мест,
легализации неформальной экономики, устранении дискриминационных проблем в сфере
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труда и безработицы, обеспечении гендерного равноправия и молодёжной занятости, борьбы
с принудительным и детским трудом, нерегулируемой миграцией, и др.
Профсоюзы
Азербайджана
являются
организациями,
выражающими
и
обеспечивающими защиту экономических, социальных, трудовых, правовых и духовных
прав и интересов членов профсоюзов, людей наёмного труда. Основным принципом
организационного строения профсоюзов Азербайджана является производственноотраслевой.
3.2. О Конфедерации Профессиональных Союзов Азербайджана
КПСА – самая многочисленная общественная неполитическая организация,
защищающая интересы профсоюзов и наемных работников предприятий и организаций
различных форм собственности.
КПСА, объединяет на добровольных началах 26 отраслевых профсоюза и
межотраслевое объединение профсоюзов Нахичеванской автономной республики. Число
членов профсоюзов в этих отраслях составляет 1.1 млн. человек.
КПСА осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Азербайджанской Республики, в рамках Закона Азербайджанской Республики «О
профессиональных союзах» и своего Устава.
КПСА создана на учредительном съезде профсоюзов Азербайджана, который состоялся
5-6 февраля 1993 года. Программным документом КПСА в настоящем, являются «Основные
направления деятельности профсоюзов Азербайджана в 2018-2023 годы», принятые V
съездом КПСА.
Подведомственные КПСА организации: редакция профсоюзной газеты «Ульфат»,
акционерное общество «Курорт», Республиканский совет по туризму и экскурсиям,
Межколхозное объединение «Здоровье», Ассоциация спортивных организаций профсоюзов,
Академия труда и социальных отношений.
На 1 января 2020 года КПСА объединяет 15093 первичные профсоюзные организации.
Съезд – высший орган КПА. Проводится один раз в 5 лет. Меджлис – высший орган КПСА,
созываемый между съездами в год один раз. Состав Меджлиса утверждается на съезде на
таких условиях: 5 представителей от каждого отраслевого профсоюза. Исполком Исполнительно-распорядительный орган КПСА. Состав утверждается на заседании
Меджлиса на основании предложений отраслевых профсоюзов. Принцип: один профсоюз один представитель в Исполкоме. Созывается не менее 1 раза в три месяца.
Независимость и суверенитет профсоюзных организаций неразрывно связан с
постоянным совершенствованием их структурных объединений. Опираясь на собственный
опыт и знания, изучая международный опыт профсоюзов, прошедших период
экономических реформ, совершенствуется организационная структура некоторых
профсоюзов. На добровольной основе, путём обсуждения на всех уровнях выборных
органов, 8 отраслевых республиканских профсоюзов объединились в две крупные, значимые
по своему социально-экономическому потенциалу Федерации.
Основными функциями КПСА являются:

представление интересов членских организаций
в государственных и
исполнительных органах власти;

участие в разработке законодательных актов по социально-экономическим
вопросам, охране и здоровья, внесение предложений о пересмотре законов, подзаконных
актов, противоречащих правам и интересам членов профсоюзов;

осуществление мер по защите прав граждан на достойную оплату труда в
соответствий с ростом цен и стоимости жизни, обеспечение контроля за соблюдением
законодательства о гарантиях в области занятости;

работа по подготовке профсоюзных кадров и актива, их обучению;

осуществление гендерной, молодежной, информационной политики профсоюзов;

участие в международном профсоюзном движении;

направление деятельности подведомственных организаций, занимающихся
санаторно-курортным лечением и отдыхом трудящихся, туристско - экскурсионной.
культурно-просветительной, спортивно-оздоровительной работой.
Исполком КПСА принял Концепцию развития КПСА в системе гражданского
общества. Необходимость разработки и реализации данной Концепции было продиктовано
наступлением в стране нового этапа развития общественно-политических и социальноэкономических преобразований и профсоюзам необходимо было определить свое место в
послекризисной экономике и обществе.
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КПСА имеет возможность участвовать на всех этапах принятия законодательных
решений. Позиция профсоюзов по социальным вопросам доводится до сведенья членов
Милли Меджлиса и Правительства, благодаря активным действиям профсоюзов
корректируются в сторону увеличения социальные параметры государственного бюджета.
КПСА своей практической работой подтверждает свою приверженность целям и
идеалам профсоюзного движения, принципам, выработанным съездами Конфедерации. В
этих целях КПСА целенаправленно проводит работу по ратификации Милли Меджлисом
(парламентом) страны основополагающих конвенций Международной Организации Труда.
КПСА в конструктивной форме сотрудничает с Министерствами труда и социальной
защиты населения, финансов, образования, по делам молодёжи и спорта, Фондом
социальной защиты населения, организациями ветеранов войны, беженцев и вынужденных
переселенцев, другими министерствами и
ведомствами, связанными с обеспечением
социально - экономических интересов трудящихся республики.
Поддерживая проводимую государством социально-экономическую политику, КПСА
считает важным направлением своей деятельности борьбу за увеличение реальной
заработной платы и против высокой инфляции и ведет по этим вопросам целенаправленный
диалог с социальными партнерами.
Во взаимоотношениях с органами государственной власти и работодателями активно
развивается коллективно-договорные процессы. До минимума сведено количество
предприятий, не имеющих коллективные договора. Успешно осуществляются отраслевые
(тарифные) соглашения, Регулярно заключаются генеральные соглашения между КПСА,
Конфедерацией работодателей и Правительством Азербайджанской Республики.
Сегодня в профсоюзах республики действует 113 отраслевых соглашений, более 13
тысяч коллективных договоров, из них 2300 в транснациональных компаниях и частных
предприятиях.
Активизируется общественное сознание работников транснациональных компаний.
Под давлением местных работников крупных нефтяных предприятий, входящий в
транснациональные компании, работодателями были созданы условия для работы созданных
здесь профсоюзных организаций, иностранные владельцы пакетов компаний вынуждены
идти навстречу экономическим и социальным требованиям работников.
В политике КПСА по сохранению свободы деятельности профсоюзов важным
звеном является их активная практическая деятельность.
Профсоюзы республики взяли на себя партнёрские функции в реализации
государственных и международных программ. Поставлена задача содействовать
правительству и общественным организациям в создании ответных механизмов
противодействия в борьбе с наркоманией, детским и принудительным трудом, различными
формами дискриминаций, в защите прав работников – мигрантов, торговли людьми. Были
созданы Информационно - ресурсные центры, специализированные сайты и
телефон «горячей линии» в помощь пострадавшим.
Ведётся активная работа над осуществлением программ «Профсоюзы и молодёжь».
Утверждена «Концепция молодёжной политики профсоюзов», проводятся семинары,
конференции, социальные опросы среди различной категории молодежи.
КПСА ищет пути реального осуществления гендерного равенства в профсоюзных
рядах, активно работает созданные при КПСА Центр по гендерному равенству и проблемам
женщин, Школа гендерных знаний и технологий, введена статистическая отчётность и
гендерный аудит.
КПСА стремится, чтобы принятие законов базировались на положениях Конвенций и
Рекомендаций МОТ, других международных организаций, и работали на благо народа и
достижение социальной стабильности в обществе.
В Азербайджане действуют такие законы как: Конституция Азербайджанской
Республики; законы о профессиональных союзах, о занятости населения; о
прожиточном минимуме; об индексации денежных доходов и сбережений населения; о
пенсионном обеспечении; о социальной защите инвалидов; о защите прав потребителей
и др. Инициаторами и разработчиками ряда проектов указанных законов явились
специалисты Конфедерации профсоюзов Азербайджана. Многие из этих законов
впоследствии вошли в Трудовой кодекс АР, вступивший в силу в 1999 г и значительно
дополненный в последующие годы.
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Одна из особенностей принятых законов заключается в том, что на правительство
возложена обязанность способствовать и поощрять развитие социального диалога, используя
для этого процедуру ведения коллективных переговоров между предпринимателями,
профессиональными союзами и органами исполнительной власти.
Закон «О профессиональных союзах» (1994 г.), даёт право на широкое участие
профсоюзов в жизни государства, а также системе гражданского общества. Здесь же
зафиксированы права профсоюзов на коллективные действия протеста, как один из способов
влияния на работодателя при решении социально-экономических проблем работников. Этот
закон требует, чтобы проекты законов, нормативные акты затрагивающие трудовые,
социально-экономические права работников, рассматривались и принимались с учетом
мнения профсоюзов. Кроме того, государственные и хозяйственные органы могут принимать
нормативные акты, касающиеся трудовых и социально-экономических интересов
трудящихся, лишь после 15-дневного заблаговременного информирования соответствующих
профсоюзных органов.
Основы формирования новых трудовых взаимоотношений заложены в Трудовом
кодексе Азербайджанской Республики. При активном участии профсоюзов, Трудовой кодекс
АР периодически дополнялся в пользу работающих. Изменения и дополнения, вносятся в
Трудовой кодекс Азербайджанской Республики Парламентом страны. Большим завоеванием
профсоюзов Азербайджана является ст. 80 действующего Трудового кодекса, где указано на
обязательное со стороны работодателя согласование с профсоюзами вопроса увольнения с
работы членов профсоюзов и другие. Это укрепляет защитные функции профсоюзов,
усиливает мотивацию профсоюзного членства.
Актуальны вопросы кадровой политики. КПСА целенаправленно работает над
резервом профсоюзных кадров. В аппараты республиканских органов пришли молодые
работники, которые активно перенимают опыт работы старших коллег, стремятся внести
свежую струю в профработу, сделать профсоюзы привлекательными для молодежи.
КПСА имеет развитую систему профсоюзного образования. В нее входят курсы
подготовки и переподготовки кадров Академии труда и социальных отношений, школы
профсоюзного актива отраслевых профсоюзов, крупных профсоюзных комитетов. Имея
хорошо оснащённый современный учебно-методический центр, КПСА систематически
организует для профактива семинары по всем направлениям профсоюзной работы.
Ежегодно более 300 человек проходит обучение на курсах КПСА, профлидеры
повышают квалификацию на международных семинарах по программам МОТ, МКП,
ВКП и других международных организаций.
На обслуживании профсоюзов республики находятся клубы, дворцы и дома культуры,
библиотеки, функционируют стационарные детские оздоровительные лагеря, спортивные
сооружения, стадионы, плавательные бассейны.
КПСА имеет и совершенствует развёрнутую информационную систему - 27
интернет-сайтов, 4 отраслевые профсоюзные газеты. Реализуется утвержденная Исполкомом
КПА «Концепция информационной политики КПСА». На республиканском уровне издается
еженедельная газета «Ульфат», ежемесячные информационные бюллетени о деятельности
всех отраслевых профсоюзов. Информация и материалы размещаются на Центральном
сайте КПСА и сайтах отраслевых профсоюзов.
КПСА постоянно расширяет свои международные связи. Развиваются как
двухсторонние связи с профсоюзами других стран, так и многосторонние. Установлены
постоянные связи с профцентрами 46 стран мира, с национальными и региональными
профцентрами 10 стран КПА заключила двусторонние Договоры о сотрудничестве.
КПСА активно участвует в международных компаниях «За достойный труд», «За
безопасный труд», проводит коллективные акции солидарности.
Профсоюзы Азербайджана с большой ответственностью относятся к исполнению
своих обязанностей в период пандемии. Внезапно обрушившаяся и бушующая во всем
мире коронавирусная инфекция заставила КПСА, деятельность которой охватывает все
сферы общественной жизни выстроить свою работу в соответствии с новыми требованиями.
В связи с этим, работодателям было направлено специальное заявление от имени КПСА,
Минэкономики, Минтрудсоцзащиты и Национальная Конфедерация Предпринимателей
страны распространили заявление о недопущении необоснованного сокращения численности
работников в сложившейся ситуации. В заявлении сказано, что наряду с оказанием
поддержки предпринимателям, в целях снижения негативного влияния Пандемии на бизнес –
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среду, в то же время, в соответствии с законодательством будут приняты серьезные меры в
отношении работодателей, злоупотребляющих
Во всех этих процессах реальное осуществление принципа социального партнерства
стали главным рычагом, механизмом, без чего невозможно достичь стратегических целей,
стабильного экономического развития и установления социального мира.
3.3. Организация социального диалога
С принятием соответствующих законов и нормативно-правовых актов в стране
сформировалась система социального партнерства. С 1992 по 1999 год завершился период
формирования сторон социального партнерства: сформировано национальное правительство
(1992 г), созданы Конфедерации профсоюзов (1993 г) и работодателей (1999 год).
Законодательная база коллективно - договорного регулирования трудовых отношений в
Азербайджане приобрела законченный вид, систематизированы основные задачи, принципы
и организация социального диалога, полномочия и обязанности партнеров в стране. Она
работает на уровнях: республиканском, отраслевом, региональном, конкретных предприятий
и организаций.
В условиях перехода к рыночным отношениям в экономической политике
потребовалось проведение коренных структурных изменений при формировании
правительства и его естественных партнерев - профсоюзов, а также создание объединения
работодателей.
Если до 2000 года социальный диалог велся лишь между Правительством и
Конфедерацией профсоюзов, то с 2001 года Национальная Конфедерация предпринимателей
является полноправной стороной трехсторонних переговоров и принимаемых решений.
Несмотря на наличие отдельных субъективных причин, без преувеличения можно
констатировать, что у самых истоков формирования социального партнерства в
Азербайджанской Республике стояли профсоюзы, коим отводится важная роль в этой
системе. В ходе коллективных переговоров профсоюзы совместно с работодателями
вырабатывают локальные правовые акты, соглашения и коллективные договоры,
добиваются для работников отдельных регионов, отраслей и предприятий определенных
льгот и преимуществ. В основном, именно профсоюзные органы страны инициируют
заключение тарифных соглашений и коллективных договоров, однако именно в тех
организациях, где аппараты работодателей являются активными партнерами в подготовке
социальных решений, там уровень организации труда, его оплаты и социальных льгот
соответствует максимальным возможностям этих организаций.
Определенный опыт работы по заключению отраслевых соглашений и коллективных
договоров накоплен в отраслевых профсоюзах, процесс социального диалога наиболее
плодотворно внедряется на уровне предприятий и отраслей. Основным принципом
сотрудничества профсоюзов с работодателями является представительство прав и интересов
людей наемного труда, создание дополнительных социальных фондов разной
направленности, совместная борьба за экономическое развитие, достижение достойного
труда и достойного уровня его оплаты.
Ставится задача более активного подключения к реализации обязательств в области
ЦУР, ратификации и осуществлению Конвенций МОТ социальной направленности,
особенно Декларации «Об основополагающих принципах и правах в мире труда». КПСА
выступила с предложением о присоединении к конвенциям номер 168, 155, 184, 97 МОТ,
проводит целенаправленную работу в этой сфере.
За последние годы профсоюзы добились значительных успехов в договорных
кампаниях на госпредприятиях, в сфере малого и среднего бизнеса.
В Азербайджане работают иностранные фирмы разных государств. Многие из них
являются дочерними подразделениями крупнейших мировых транснациональных компаний.
Для руководства большинства этих компаний характерна ярко выраженная антипрофсоюзная
направленность. Отношение с местными специалистами здесь складываются не гладко. Да и
сами местные работники пассивно относятся к рекомендациям о создании профсоюзных
организаций. Причины лежат на поверхности: сравнительно высокая и стабильная зарплата,
наличие социальных льгот, боязнь потерять работу. При наличии безработицы в стране
работодатели позволяют себе неуважительно относиться к местным работникам, применяют
угрозы, необоснованные увольнения с работы и т.д.
Своевременное вмешательство КПСА, оказание работникам предприятия солидарной
помощи в переговорном процессе с работодателями по урегулированию конфликтов
оказывают положительное влияние. Как результат в последние 5 лет появились 698 новых
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профсоюзных организаций на предприятиях транснациональных кампаний, сформировались
яркие личности - лидеры профсоюзов, умеющие отстаивать в социальных дискуссиях
интересы своих членов профсоюзов.
КПСА уверена, что реальный социальный диалог значительно содействует выходу
Азербайджанской Республики с минимальными потерями из финансово-экономического
кризиса последних лет и воздействия пандемии. Обоснованные предложения профсоюзов по
максимальному смягчению влияния финансового кризиса на экономику страны были
включены в Генеральные Коллективные Соглашения последних лет и их реализация
находится под систематическим контролем КПСА. Отраслевые республиканские комитеты
совместно с работодателями, выявляя возможные варианты ослабления негативного влияния
кризиса на права и интересы работников, проводят мероприятия, руководствуясь
разработанными КПСА Рекомендациями по наиболее важным направлениям социальноэкономических и трудовых отношений при ведении социального диалога с работодателями.
Опыт показал, что с помощью социального диалога возможны решения самых сложных
задач. Длительное время КПСА при поддержке МОТ инициировала создание постоянно
действующего национального органа по социальным и экономическим вопросам. Велись
переговоры. Подготовлены и представлены необходимые материалы правительству. Как
результат с сентября 2016 года в стране начала свою деятельность Трехсторонняя
Республиканская Комиссия по социальным и экономическим вопросам. Эта Комиссия
является постоянно действующим органом социального партнерства Правительства, КПСА и
Конфедерации Организаций работодателей (Собственников). Целями и задачами Комиссии
являются: развитие системы социального диалога и социального партнерства: разработка
общих принципов проведения социально-экономической политики: содействие
урегулированию коллективных трудовых споров.
Права Комиссии дают ей возможность координировать совместные действия
профсоюзов с органами исполнительной власти и организациями работодателей по вопросам
экономического и социального развития, разработки и реализации Генерального
Соглашения, урегулирования споров возникающих при заключении отраслевых и иных
соглашений и колдоговоров, получать Законы АР и иные нормативные правовые акты,
планы работы социальных партнеров и другие материалы по вопросам социально-трудовых
отношений.
Со дня создания Комиссии состоялось __ (15 ?) её заседаний, где были рассмотрены
__ (17 ?) проектов Законов, нормативных актов, а также планы мероприятий по
исполнению Указов Президента Республики, носящих социально-экономическую
направленность. Профсоюзами инициированы и внесены на обсуждение вопросы
устранения неформальной занятости, порядка оплаты труда рабочих и служащих
некоторых категорий предприятий, о социальном страховании, об охране труда и
другие. Многие из них уже прошли все законные процедуры рассмотрения и по ним
имеются Указы Главы государства.
Одной из форм эффективной реализации государственной социальной политики
является формирование ее Концепции. В 2016 году в Азербайджане социальными
партнерами разработан ряд Страновых Программ: По достойному труду на 2016-2020 годы:
по молодежной политики: по будущему сферы труда и их задачей является формирование и
реализация стратегических и тактических приоритетов, социальной политики и правил ее
реализации.
КПСА по всем Госпрограммам имеет свои профсоюзные Концепции, дорожные карты,
в том числе по ЦУР и на их основе строит социальный диалог с социальными партнерами.
Как результат совместных усилий, в стране усовершенствовано законодательство,
создана Национальная стратегия занятости и программа содействия самозанятости,
разработаны и осуществляются (Минтруда и соцзащиты населения) такие проекты как:
«Развитие национальной системы социальной защиты» и «Содействие инновациям и
занятости», продвигаются Повестка Целей устойчивого развития (ЦУР) и инициатива МОТ
«Будущее сферы труда», развиваются потенциал Государственной службы занятости (ГСЗ) в
переходе от неформальной к формальной занятости, «Активные программы на рынке
труда» (АПРТ), получает финансирование из средств Президентского резервного фонда
пилотное тестирование мер стимулирования занятости социально незащищенной молодежи.
Настойчивая работа профсоюзов республики по выполнению ратифицированной
Азербайджаном 131-ой Конвенции МОТ, была поддержана Правительством АР, вопрос
обсужден на заседании Трехсторонней Комиссии по социальным и экономическим
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вопросам, в Кабинет Министров направлены предложения по внесению необходимых
изменений в законодательство страны.
В стране систематически повышается заработная плата в различных сферах экономики,
увеличены размеры пенсий, пособий по увечью на производстве, семьям шехидов,
инвалидам Карабахской войны, стипендии студентам высших и средне-специальных
учебных заведений. Указом Президента страны с 1 марта 2019 года увеличена минимальная
заработная плата и благодаря настойчивости профсоюзов она доведена до уровня
прожиточного минимума в республике, что охватывает 600 тысяч человек работающих. Это
важное решение является существенным шагом на пути исполнения в ближайшие годы
обязательств по минимальной заработной плате, определенных в Европейской Социальной
Хартии и Конвенции МОТ, а также в ряде государственных программ. Значительным
вкладом в улучшение жизненного уровня граждан страны стало Распоряжение Президента
страны о мерах, связанных с решением проблемных кредитов физических лиц. Проявляя
государственную поддержку разрешению вопроса проблемных кредитов лиц, которые
понесли финансовые потери в связи с падением цен на нефть на мировом рынке в 3-4 раза, с
целью возмещения финансовых потерь, с которыми физические лица столкнулись по своим
кредитам в иностранной валюте, принято решение об оказании помощи вышеназванным
лицам в виде государственного погашения их кредита, а лицам, уже погасившим, выплачена
компенсация в размере до 5 тысяч долларов в манатном эквиваленте.
3.4

Приоритетные задачи и показатели для профсоюзов.
Основа для деятельности

Профсоюзы, как представители трудящихся, являются важнейшей силой в деле
содействия обеспечению устойчивого развития. Учитывается опыт профсоюзов в
приспособлении к изменениям в промышленном секторе. Существующая система
сотрудничества между профсоюзами и их большой членский состав представляют собой
важные каналы, через которые можно мобилизовать поддержку концепций и практики
устойчивого развития. Устоявшиеся принципы трехсторонности создают основу для
укрепления сотрудничества между трудящимися и их представителями, правительством и
работодателями в осуществлении перехода к устойчивому развитию. Цели в области
устойчивого развития являются своеобразным призывом к действию, исходящим от всех
стран - бедных, богатых и среднеразвитых. Он нацелен на улучшение благосостояния и
защиту нашей планеты.
Профсоюзы Азербайджана подтверждают свою приверженность основным идеалам и
целям международного трудового и профсоюзного движения. Есть уверенность, что
Азербайджан как часть меняющегося мира достигнет поставленных целей и внесет свой
вклад в реализацию глобального проекта ООН. К 2030 году мир должен быть более
справедливым, проблемы, с которыми сегодня сталкиваются люди, должны найти свое
решение.
КПСА признаёт, что экономический рост - ключевой элемент устойчивого развития
должен предусматривать инклюзивный характер с тем, чтобы обеспечивать устойчивые
рабочие места и равенство, обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию
для всех в любом возрасте, равно как гендерное равенство - основное право человека и
необходимое условие мирного и устойчивого существования. Меры по ликвидации бедности
должны приниматься параллельно усилиям по наращиванию экономического роста и
решению целого ряда вопросов в области качественного образования, здравоохранения,
социальной защиты и трудоустройства, а также борьбе с изменением климата и защите
окружающей среды.
Работа по обеспечению устойчивого развития требует реализации возможностей на
национальном уровне и на уровне предприятий, причем в первую очередь ориентируется на
трудящихся. Причём первоочередное внимание следует уделять защите производственного
микроклимата и связанной с ним природной среды, борьбе за сбалансированное социальноэкономическое развитие.
Профсоюзы Азербайджана провели конкретную работу, охватывающую период до
2020 года и предусматривающую:
 содействие ратификации ряда конвенций МОТ и принятие нормативные акты в
поддержку этих конвенций;
 создание двусторонних и трехсторонних механизмов, в которых рассматривались
вопросы безопасности, образования, здравоохранения и устойчивого развития;
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 увеличение числа коллективных соглашений экологической направленности, имеющих
целью достижение устойчивого развития;
 сокращение числа производственных аварий, случаев травматизма и профессиональных
заболеваний в соответствии с признанными процедурами статистической отчетности;
 расширение работы по организации образования, профессиональной подготовки и
переподготовки для трудящихся, в частности в области охраны труда и здоровья и
оздоровления производственной среды;
 продолжение работы по определению, разработке и осуществлению стратегий по всем
аспектам устойчивого развития;
 укрепление потенциала социального партнерства (правительства, организаций
нанимателей и организаций трудящихся) в плане содействия расширению сотрудничества в
интересах устойчивого развития.
По каждому из направлений деятельности приняты постановления, концепции,
планы мероприятий Меджлиса и Исполком КПА. Этому предшествовали предметные
консультации и семинары с участием лидеров профдвижения страны и международных
экспертов, определение круга первоочередных задач, направленных на улучшение
производственного микроклимата и общей деятельности предприятия с точки зрения
экологии.
Проведена широкая просветительская и информационная, консультативно -обучающая
работа. Трудящиеся и их представители получают надлежащую профессиональную
подготовку, с тем чтобы повысить уровень экологического сознания, обеспечить
безопасность и здоровье и повысить уровень их материального и социального благополучия.
В рамках такой профессиональной подготовки формируются навыки, обеспечивающие
надежные источники средств к существованию и способствующие улучшению
производственного микроклимата.
Укреплен потенциал профсоюзных организаций и социального партнёрства, приняты
рекомендации отражающие позицию профсоюзов и адаптированные к реалиям
Азербайджана. Выявлены приоритеты деятельности и пути их реализации,
предусматривающие комплексную увязку между собой трех компонентов: экономического,
социального и экологического характера. В КПСА разработана дорожная карта и главные
приоритеты в области ЦУР. Это:
Цель 1. Ликвидация нищеты.
Цель 3. Хорошее здравоохранение и благополучие.
Цель 4. Качественное образование.
ЦЕЛЬ 5. Гендерное равенство.
ЦЕЛЬ 8. Достойная работа и экономический рост.
Общая цель заключается в уменьшении масштабов бедности и обеспечении полной и
устойчивой занятости, способствующих установлению безопасной, чистой и здоровой среды
- производственного микроклимата, общинной и физической среды. При этом получение
образования закладывает основу для улучшения социально-экономических условий жизни
людей и играет ключевую роль в обеспечении выхода из бедности (Цель 1). Экономический
рост должен предусматривать инклюзивный характер с тем, чтобы обеспечивать устойчивые
рабочие места и равенство (Цель 3). Обеспечение здорового образа жизни и содействие
благополучию для всех в любом возрасте (Цель 4). Гендерное равенство является не только
основным правом человека, но и необходимым условием мирного и устойчивого
существования (Цель 5). Для ликвидации нищеты необходим пересмотр экономической и
социальной политики (Цель 8).
КПСА работодатели, правительствам и международным учреждениям следует
сотрудничать в оценке потребностей в профессиональной подготовке в пределах их
соответствующих сфер деятельности. Трудящимся и их представителям следует участвовать
в разработке и реализации программ профессиональной подготовки трудящихся,
организуемых работодателями и правительствами.
Созданы и работают соответствующие рабочие группы, подключены молодёжные
советы, комиссии по проблемам женщин и гендерного равноправия профсоюзов.
Подготовлены мобильные группы профсоюзных тренеров и активистов. Внедрена система
отчётности членских организаций о мерах воздействия, что позволяет контролировать
процессы, планировать конкретную деятельность, влиять на законотворческую
политику, партнёрские отношения с государственными органами и общественными
движениями, обмениваться информацией, распространять положительный опыт работы
отдельных производств и организаций, и др.
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При содействии КПСА, деловыми и промышленными предприятиями созданы
возможности для того, чтобы трудящиеся и их профорганизации всемерно и сознательно
содействовали устойчивому развитию, получали необходимую информацию для участия в
принятии решений, касающихся разработки, осуществления и оценки программ в области
охраны окружающей среды и развития, политики занятости, отраслевых стратегий, программ
регулирования рабочей силы и передачи технологии.
КПСА выражает благодарность всем международным структурам и специалистам
МОТ, МКП, ВЕРС и др. партнёрам за эффективное сотрудничество и надеется на
дальнейшее его углубление.
3.5 Приоритетные задачи и показатели для профсоюзов Азербайджана.
По Цели 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
Задачи
1.1 К 2030 году ликвидировать
крайнюю нищету для всех людей во
всем мире (в настоящее время крайняя
нищета определяется как проживание
на сумму менее чем 1,25 долл. США в
день)

Показатели
1.1.1 Доля населения, живущего за
международной чертой бедности, в разбивке
по полу, возрасту, статусу занятости и месту
проживания (городское/ сельское)

1.2 К 2030 году сократить долю
мужчин, женщин и детей всех
возрастов, живущих в нищете во всех
ее
проявлениях,
согласно
национальным
определениям,
по
крайней мере наполовину

2.1 Доля населения страны, живущего за
национальной чертой бедности, в разбивке
по полу и возрасту
1.2.2 Доля мужчин, женщин и детей всех
возрастов, живущих в нищете во всех ее
проявлениях,
согласно
национальным
определениям
1.3.1 Доля населения, охватываемого
минимальным
уровнем
/
системами
социальной защиты, в разбивке по полу, с
выделением детей, безработных, пожилых,
инвалидов, беременных, новорожденных,
лиц, получивших трудовое увечье, и бедных
и уязвимых
1.4.1 Доля населения, живущего в
домохозяйствах с доступом к базовым
услугам

1.3 Внедрить на национальном уровне
надлежащие
системы
и
меры
социальной защиты для всех, включая
установление минимальных уровней, и
к 2030 году достичь существенного
охвата бедных и уязвимых слоев
населения
1.4 К 2030 году обеспечить, чтобы все
мужчины и женщины, особенно
малоимущие и уязвимые, имели
равные права на экономические
ресурсы, а также доступ к базовым
услугам, владению и распоряжению
землей
и
другими
формами
собственности,
наследуемому
имуществу, природным ресурсам,
соответствующим новым технологиям
и финансовым услугам, включая
микрофинансирование
1.5
К
2030
году
повысить
жизнестойкость малоимущих и лиц,
находящихся в уязвимом положении, и
уменьшить их незащищенность и
уязвимость
перед
вызванными
изменением климата экстремальными
явлениями и другими экономическими,
социальными
и
экологическими
потрясениями и бедствиями
1.а
Обеспечить
мобилизацию
значительных ресурсов из самых
разных источников, в том числе на
основе активизации сотрудничества в

1.5.1 Число погибших, пропавших без вести
и пострадавших в результате бедствий на
100 000 человек

1.a.1
Доля
правительством
программы по
нищеты
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ресурсов,
выделенных
непосредственно
на
сокращению масштабов

целях развития, с тем чтобы
предоставить развивающимся странам,
особенно наименее развитым странам,
достаточные и предсказуемые средства
для осуществления программ и
стратегий по ликвидации нищеты во
всех ее формах

1.a.2 Доля совокупных государственных
расходов на основные услуги (образование,
здравоохранение и социальную защиту)

По Цели 3. Хорошее здравоохранение и благополучие.
Задачи
3.3 К 2030 году положить конец эпидемиям
СПИДа, туберкулеза, малярии и тропических
болезней, которым не уделяется должного
внимания, и обеспечить борьбу с гепатитом,
заболеваниями, передаваемыми через воду, и
другими инфекционными заболеваниями

3.7 К 2030 году обеспечить всеобщий доступ
к услугам по охране сексуального и
репродуктивного здоровья, включая услуги
по планированию семьи, информирование и
просвещение, и учет вопросов охраны
репродуктивного здоровья в национальных
стратегиях и программах
3.8 Обеспечить всеобщий охват услугами
здравоохранения, в том числе защиту от
финансовых рисков, доступ к качественным
основным медико-санитарным услугам и
доступ к безопасным, эффективным,
качественным и недорогим основным
лекарственным средствам и вакцинам для
всех

3.9 К 2030 году существенно сократить
количество случаев смерти и заболевания в
результате воздействия опасных химических
веществ, загрязнения и отравления воздуха,
воды и почв
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Показатели
3.3.1 Число новых заражений ВИЧ на
1000 неинфицированных в разбивке по
полу, возрасту и принадлежности к
основным группам населения
3.3.2 Заболеваемость туберкулезом на
1000 человек
3.3.3 Заболеваемость малярией на 1000
человек
3.3.4 Заболеваемость гепатитом B на
100 000 человек
3.3.5 Число людей, нуждающихся в
помощи в лечении тропических
болезней, которым не уделяется
должного внимания
3.7.1 Доля женщин репродуктивного
возраста (от 15 до 49 лет), чьи
потребности по планированию семьи
удовлетворяются современными
методами
3.8.1 Охват основными медикосанитарными услугами (определяемый
как средний охват основными услугами
по отслеживаемым процедурам, к
которым относятся охрана
репродуктивного здоровья, охрана
здоровья матери и ребенка, лечение
инфекционных заболеваний, лечение
неинфекционных заболеваний, и
масштабы и доступность услуг для
широких слоев населения и для
находящихся в наиболее
неблагоприятном положении групп
населения)
3.8.2 Число людей, охваченных планом
медицинского страхования или
государственной системой
здравоохранения, на 1000 человек
населения
3.9.1 Смертность от загрязнения воздуха
в жилых помещениях и окружающей
среде
3.9.2 Смертность от отсутствия
безопасной воды, безопасной санитарии
и гигиены (от отсутствия безопасных
услуг в области водоснабжения,
санитарии и гигиены [ВСГ] для всех)
3.9.3 Смертность от неумышленного

3.c Существенно увеличить финансирование
здравоохранения и набор, развитие,
профессиональную подготовку и удержание
медицинских кадров в развивающихся
странах, особенно в наименее развитых
странах и малых островных развивающихся
государствах
3.d Наращивать потенциал всех стран,
особенно развивающихся стран, в бласти
раннего предупреждения, снижения рисков и
регулирования национальных и глобальных
рисков для здоровья

отравления
3.c.1 Число медицинских работников на
душу населения и их распределение

3.d.1 Потенциал Международные
медико-санитарных правил (ММСП) и
готовность к чрезвычайным ситуациям в
области общественного здравоохранения

По Цели 4. Качественное образование
Задачи
4.1 К 2030 году обеспечить, чтобы все
девочки и мальчики завершали получение
бесплатного, равноправного и качественного
начального и среднего образования,
позволяющего добиться востребованных и
эффективных результатов обучения
4.3 К 2030 году обеспечить для всех женщин
и мужчин равный доступ к недорогому и
качественному профессиональнотехническому и высшему образованию, в
том числе университетскому образованию
4.4 К 2030 году существенно увеличить
число молодых и взрослых людей,
обладающих востребованными навыками, в
том числе профессионально-техническими
навыками, для трудоустройства, получения
достойной работы и занятий
предпринимательской деятельностью
4.5 К 2030 году ликвидировать гендерное
неравенство в сфере образования и
обеспечить равный доступ к образованию и
профессионально –технической подготовке
всех уровней для уязвимых групп населения,
в том числе инвалидов, представителей
коренных народов и детей, находящихся в
уязвимом положении
4c К 2030 году значительно увеличить число
квалифицированных учителей, в том числе
посредством международного
сотрудничества в подготовке учителей в
развивающихся странах, особенно в
наименее развитых странах и малых
островных развивающихся государствах
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Показатели
4.1.1 Доля детей и молодежи: a) во 2м/3-м классе, b) выпускников начальной
школы и c) выпускников средней
школы, достигших по меньшей мере
минимального уровня i) грамотности и
ii) навыков счета, в разбивке по полу
4.3.1 Уровень участия взрослых и
молодежи в формальных и
неформальных видах обучения и
профессиональной подготовки в
последние 12 месяцев в разбивке по
полу
4.4.1 Доля молодежи и взрослых,
обладающей/обладающих навыками в
области информационнокоммуникационных технологий (ИКТ),
в разбивке по видам навыков
4.5.1 Индексы равенства (женщин и
мужчин, городских и сельских жителей,
нижнего и верхнего квантилей достатка
и других групп, например инвалидов,
коренных народов и людей, затронутых
конфликтом, в зависимости от наличия
данных)
4.c.1 Доля учителей в: a) дошкольных
учреждениях, b) начальной школе, c)
младшей средней школе и d)старшей
средней школе, прошедших до начала
или во время работы по меньшей мере
минимальную организованную
профессиональную учительскую
подготовку (например, педагогическую)
на соответствующем уровне в данной
стране

По Цели 5. Гендерное равенство
Задачи
Показатели
5.1 Повсеместно ликвидировать все формы
5.1.1 Наличие нормативно-правовой базы
дискриминации в отношении всех женщин и для поощрения и обеспечения равенства и
девочек
недискриминации по признаку пола и
наблюдения за положением в этой
области
5.4 Признавать и ценить неоплачиваемый
5.4.1 Доля времени, потраченного на
труд по уходу и работу по ведению
неоплачиваемый труд по уходу и работу
домашнего хозяйства, предоставляя
по дому, в разбивке по полу, возрасту и
коммунальные услуги, инфраструктуру и
месту проживания
системы социальной защиты и поощряя
принцип общей ответственности в ведении
хозяйства и в семье, с учетом национальных
условий
5.5 Обеспечить всестороннее и реальное
5.5.1 Доля мест, занимаемых женщинами
участие женщин и равные для них
в национальных парламентах и местных
возможности для лидерства на всех уровнях органах власти
принятия решений в политической,
5.5.2 Доля женщин на руководящих
экономической и общественной жизни
должностях
По Цели 8. Достойная работа и экономический рост.
Задачи
8.1 Поддерживать экономический рост на
душу населения в соответствии с
национальными условиями и, в частности,
рост валового внутреннего продукта на
уровне не менее 7 процентов в год в
наименее развитых Странах
8.2 Добиться повышения
производительности в экономике
посредством диверсификации, технической
модернизации и инновационной
деятельности, в том
числе путем уделения особого внимания
секторам с высокой добавленной
стоимостью и трудоемким секторам
8.3 Содействовать проведению
ориентированной на развитие политики,
которая способствует производительной
деятельности, созданию достойных
рабочих мест, предпринимательству,
творчеству и инновационной деятельности, и
поощрять официальное признание и
развитие микро-, малых
и средних предприятий, в том числе
посредством предоставления им доступа к
финансовым услугам
8.5 К 2030 году обеспечить полную и
производительную занятость и достойную
работу для всех женщин и мужчин, в том
числе молодых людей и инвалидов, и
равную оплату за труд равной ценности
8.6 К 2020 году существенно сократить долю
молодежи, которая не работает, не учится и
не приобретает профессиональных навыков
8.7 Принять срочные и эффективные меры,
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Показатели
8.1.1 Ежегодные темпы роста реального
ВВП на душу населения

8.2.1 Ежегодные темпы роста реального
ВВП на каждого занятого

8.3.1 Доля неформальной занятости в
несельскохозяйственных секторах в
разбивке по полу

8.5.1 Средний почасовой заработок
женщин и мужчин в разбивке по роду
занятий, возрасту и инвалидности
8.5.2 Уровень безработицы в разбивке по
полу, возрасту и инвалидности
8.6.1 Доля молодежи (в возрасте от 15 до
24 лет), которая не работает, не учится и
не приобретает профессиональных
навыков
8.7.1 Доля и число детей в возрасте от 5 до

чтобы искоренить принудительный труд,
покончить с современным рабством и
торговлей людьми и обеспечить запрет и
ликвидацию наихудших форм детского
труда, включая вербовку и использование
детей-солдат, а к 2025 году покончить с
детским трудом во всех его формах
8.8 Защищать трудовые права и
содействовать обеспечению надежных и
безопасных условий работы для всех
трудящихся включая трудящихся-мигрантов,
особенно женщин-мигрантов, и лиц, не
имеющих стабильной занятости

17 лет, занятых детским трудом, в
разбивке по полу и возрасту

8.8.1 Производственный травматизм со
смертельным и несмертельным исходом в
разбивке по полу и миграционному
статусу
8.8.2 Рост соблюдения трудовых прав на
национальном уровне (свобода
объединений и право на ведение
коллективных переговоров) на основе
документальных
источников Международной организации
труда (МОТ) и национального
законодательства в разбивке по полу и
миграционному статусу
8.b К 2020 году разработать и ввести в
8.b.1 Доля государственных расходов на
действие глобальную стратегию обеспечения программы социальной защиты и
занятости молодежи и осуществить
трудоустройства в государственном
Глобальный пакт о рабочих
бюджете и ВВП стран
местах Международной организации труда
Источник: Цели в области устойчивого развития. Справочное пособие для профсоюзов
по Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Международный
учебный центр МОТ, 2017
3.6. Мониторинг показателей ЦУР в стране
Цель 1. Ликвидация нищеты.
[1.1.1] Доля населения страны, живущего за международной чертой бедности (в %
ко всему населению)
2016
0

2017
0

2918
0

2019
0

2020
0

Азербайджану удалось официально искоренить нищету, тем самым достигнув одной из
важных Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН к 2030 году (Отчёт Cambridge University
Press "Индексы ЦУР". Азербайджан занял в рейтинге ЦУР 54-ю позицию среди 166 стран
мира, став лидером в регионе.
По данным международных финансовых институтов и организаций, в мире
ежедневные расходы населения в менее чем 1,9 доллара относят к категории крайней
нищеты, а при ежедневных расходах в 3,2 доллара проживание подпадает в условия
нищеты. Согласно закону "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике
на 2020 год", прожиточный минимум в стране установлен в размере 190 манатов в
месяц, что в соответствии с курсом Центрального банка Азербайджана 1,7 маната за
доллар, составляет 112 долларов в месяц. Тем самым минимальный прожиточный
уровень в Азербайджане составляет 3,7 доллара в сутки, что выше показателя нищеты.
Однако, следует отметить, что из-за пандемии коронавируса, в мировой экономике, в
том числе и азербайджанской, прослеживается спад, сокращение рабочих мест. Кроме того,
национальная валюта - манат находится под сильным давлением доллара, и на поддержание
его курса расходуются значительные валютные резервы.
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[1.2.1] Доля населения страны, живущего за национальной чертой бедности
2016
5,9
город
5,4
село
6,5

2017
5,4
город
4,9
Село
6,1

2918
5,1
город
4,5
село
5,2

2019
4,8
город
4,8
село
5,4

2019
4,8
город
4,5
село
5,2

2020
город
село

мужчи 5,7
ны
женщи 6,1
ны
Дети в 8,2
возраст
е до 18
лет

мужчи 5,3
ны
женщи 5,6
ны
Дети в 7,5
возраст
е до 18
лет

мужчи 4,7
ны
женщи 5,0
ны
Дети в 6,7
возраст
е до 18
лет

мужчи 4,9
ны
женщи 5,2
ны
Дети в 6,9
возраст
е до 18
лет

мужчи 4,7
ны
женщи 5,0
ны
Дети в 6,7
возраст
е до 18
лет

мужчи
ны
женщи
ны
Дети в
возраст
е до 18
лет

[1.a.2] Доля расходов на основные услуги (образование, здравоохранение и
социальную защиту) в общей сумме государственных расходов
2016
28,7

2017
29,0

2918
24,7

2019
26,2

2020

Государственный бюджет
Относительно Индикатора ЦУР 1.3.1 Доля населения, охватываемого минимальным
уровнем/системами социальной защиты.
В Азербайджане категории населения, охваченные системами социальной защиты, это:
 Население, охваченное как минимум одним пособием по социальной защите
 Лица, достигшие пенсионного возраста, получающие пенсию
 Лица с тяжелыми формами инвалидности, получающие пособия в связи с
инвалидностью
 Безработные, получающие пособие по безработице
 Матери с новорожденными детьми, получающие пособия по беременности и родам
 Дети, на которых распространяется социальное обеспечение
 Бедные, охваченные системами социальной защиты
 Уязвимые лица, на которых распространяется социальная помощь
Цель 3. Хорошее здравоохранение и благополучие.
[3.1.1] Коэффициент материнской смертности(на 100 000 родившихся живыми)
2016
2017
2918
2019
2020
14
15
12
15
[3.1.2] Доля родов, принятых квалифицированными медицинскими работниками (в
% к общему числу родов)
2016
99,8

2017
99,8

2918
99,9

2019
99,9

2020

[3.2.1] Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет (на 1000
родившихся живыми)
2016
13,8

2017
13,7

2918
13,1

2019
13,0

2020

[3.2.2] Коэффициент неонатальной смертности (на 1000 родившихся живыми)
2016
5,5

2017
6,6

2918
6,5
87

2019
6,9

2020

[3.3.1] Число новых заражений ВИЧ на 1000 неинфицированных в разбивке по полу,
возрасту и принадлежности к основным группам населения
Число вновь зарегистрированных носителей вируса иммунодефицита человека (ВИЧ)
(на 100 000 человек населения)
2016
2017
2918
2019
2020
5,6
5,7
6,4
6,9
[3.3.2] Заболеваемость туберкулезом на 100 000 человек
Число больных с впервые установленным диагнозом активный туберкулез (на 100 000
человек населения)
2016
2017
2918
2019
2020
39,4
39,8
38,3
36,5
[3.3.4] Заболеваемость гепатитом B на 100 000 человек
Число больных с впервые установленным диагнозом гепатит В (на 100 000 человек
населения)
2016
2017
2918
2019
2020
1,3
1,6
1,4
1,6
[3.4.1] Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета,
хронических респираторных заболеваний
Смертность от болезней системы кровообращения(всего умерших на 100 000 человек
населения)
2016
2017
2918
2019
2020
354
346
345
328
Смертность от злокачественных новообразований(всего умерших на 100 000 человек
населения)
2016
2017
2918
2019
2020
86
89
89
89
Смертность от сахарного диабета (всего умерших на 100 000 человек населения)
2016
2017
2918
2019
2020
14,7
16,4
13,6
13,6
Смертность от болезней органов дыхания (всего умерших на 100 000 человек
населения)
2016
2017
2918
2019
2020
19
19
19
19
[3.4.2] Смертность от самоубийств (всего умерших на 100 000 человек населения)
2016
2017
2918
2019
2020
3,1
1,9
1,9
2,1
[3.5.1] Охват лечением расстройств, вызванных употреблением психоактивных
веществ (медикаментозные, психосоциальные и реабилитационные услуги и услуги по
последующему уходу)
Численность больных с диагнозом алкоголизм и алкогольный психоз, состоящих на
учете в лечебных учреждениях (на 100 000 человек населения)
2016
2017
2918
2019
2020
226
219
207
165
Численность больных с диагнозом наркомания и токсикомания, состоящих на учете в
лечебных учреждениях (на 100 000 человек населения)
2016
2017
2918
2019
2020
306
310
321
334
[3.6.1] Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий (всего
умерших на 100 000 человек населения)
2016
2017
2918
2019
2020
7,9
7,7
7,4
8,3
88

[3.7.2] Показатель рождаемости среди девушек-подростков (в возрасте от 10 до 14
лет; в возрасте от 15 до 19 лет) на 1000 женщин в данной возрастной группе
2016
2017
2918
2019
2020
0,05
0,02
0,05
0,03
в возрасте от 15 до 19 лет
2016
2017
2918
2019
2020
52,8
45,7
44,2
48,1
Расходы консолидированных бюджетов на здравоохранение (в % к ВВП)
2016
2017
2918
2019
2020
1,2
1,0
0,9
1,1
Государственный бюджет.
[3.c.1] Число медицинских работников на душу населения и их распределение
Численность медицинских работников (на 10 000 человек населения)
Численность врачей всех специальностей
2016
2017
2918
2019
2020
33
33
33
32
Численность среднего медицинского персонала
2016
2017
2918
2019
2020
56
54
55
56
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет)
Мужчины и женщины
2016
2017
2918
2019
75,2
75,4
75,8
76,4
Мужчины
72,8
73,1
73,3
74,0
Женщины
77,6
77,8
78,2
78,7

2020

Цель 4. Качественное образование. Охват детей дошкольными учреждениями
(на конец года; в % к числу детей соответствующего возраста)
2016
2017
2018
2019
2920
24,0
26,7
28,5
31,3
Включая детей в подготовительных группах дневных общеобразовательных
учреждений.
[4.3.1] Уровень участия взрослых и молодежи в формальных и неформальных видах
обучения и профессиональной подготовки в последние 12 месяцев в разбивке по полу
Численность студентов высших учебных учреждений (на 10 000 человек населения)
2016/2017
169

2017/2018
171

2018/2019
179

2019/2020
189

2020/2021

Численность учащихся средних профессиональных учебных учреждений (на 10 000
человек населения)
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
53
48
52
56
[4.4.1.] Доля молодых и взрослых людей, обладающая навыками в области ИКТ в
разбивке по видам навыков (в возрасте 15-24 лет)
Копирование или перемещение файла или папки
Использование инструмента копирования и вставки для
дублирования или перемещения информации в документе
Использование
базовых
арифметических
формул
в
электронных таблицах
89

76,7
74,7
39,6

Подключение и установка новых устройств (модем, принтер,
камера и др.)
Поиск, загрузка, установка и настройка программного
обеспечения
Отправка электронной почты с прикрепленными файлами
Создание электронных презентаций с использованием
специального программного обеспе-чения
Передача файлов между компьютерами и другими
устройствами
Написание компьютерных программ с использованием 1,1
специализи-рованного языка про-граммирования

23,4
17,5
73,6
13,1
11,2

[4.a.1.c] Доля школ, имеющих доступ к компьютерам для учебных целей (в общем
количестве школ, %)
2016

2017

2018

2019

94,3
город 98,6

94,7
город
98,5

95,3
город
98,4

96,8
город
98,7

город

село

село

село

село

село

92,8

93,4

94,1

2020

96,2

[4.a.1.b] Доля школ, имеющих доступ к Интернету для учебных целей (в общем
количестве школ, %)
2016

2017

2018

2019

55,6
город
86,6

56,8
город
90,0

57,4
город
90,0

62,6
город
89,6

город

село

село

село

село

село

44,1

44,1

45,1

2020

52,4

Дополнительные показатели
Персональные компьютеры, используемые в учебных целях, в
общеобразовательных учреждениях (в расчете на 1000 обучающихся; единиц)
2016
47
город
село

2017
46

47
город

48

село

2018
45

48
город

49

село

2019

дневных

2020

47

51
город

49

город

50

село

54

село

Включая детей в подготовительных группах.
Персональные компьютеры, используемые в учебных целях, с доступом к сети
Интернет в дневных общеобразовательных учреждениях (в расчете на 1000
обучающихся; единиц)
2016
28
город
село

2017
32

27
город

22

село

2018
30

27
город

21

село

2019
31

29
город

32

город

21

село

25

село

Включая детей в подготовительных группах.
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2020

[4.5.1] Индексы равенства (женщин и мужчин, городских и сель-ских жителей,
нижней и верхней квинтили достатка и других групп, например инвалидов, коренных
народов и людей, затронутых конфликтом, в зависимости от наличия данных) по всем
касающимся образования показателям в настоящем перечне, которые могут быть
дезагрегированы Индекс гендерного паритета в системе образования, 2019
Соотношение численности воспитанников и учащихся по полу
Дошкольные
учреждения

Дневные
общеобразовательные
учреждения
0,88

0,88

Средние
профессиональные
учебные учреждения
1,78

Высшие учебные
учреждения
0,95

В соответствии с определением ЮНЕСКО соотношение мужчин и женщин, равное 1,
означает равенство полов; от 0 до 1 преобладание мужчин; больше единицы преобладание
женщин.
[4.c.1] Доля учителей в a) дошкольных учреждениях; b) начальной школе; c)
младшей средней школе; и d) старшей средней школе, прошедших до начала или во
время работы по меньшей мере минимальную организованную профессиональную
учительскую подготовку (например, педагогическую) на соответствующем уровне в
данной стране
Данные соответствуют Международной стандартной классификации образования
2016
2017
2018
2019
a) МСКО
88,0
88,4
91,3
93,8
b) МСКО 1
89,5
98,0
99,5
99,8
c) МСКО 2
91,6
97,6
99,8
99,6
d) МСКО 3
93,1
97,6
98,4
99,6
(МСКО 2011) и отнесены к тому календарному году, в котором заканчивается учебный год.
Только воспитатели и методисты-воспитатели.
Доля учителей с
учреждениях

высшим образованием в дневных общеобразовательных

(в % к общей численности учителей)
2016
2017
79
78

2018
78

2019
78

Дополнительный показатель
Уровень грамотности населения в возрасте 15 лет и старше
(в % к общей численности населения этой возрастной группы; по данным
переписей населения)

1999
2009

Мужчины

Женщины

99,5
99,9

98,2
99,7

ЦЕЛЬ 5. Гендерное равенство
[5.5.1.] Доля мест, занимаемых женщинами в национальных парламентах и
местных органах власти
Доля мест, занимаемых женщинами в национальных парламентах (на 1 декабря, % )
2016
2017
2918
2019
2020
16,1
16,1
16,84
16,85
По данным национальных статистических служб и Межпарламентского союза (InterParliamentary Union) (http://www.ipu.org/wmn-e/classif-arc.htm)
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[5.5.2] Доля женщин на руководящих должностях (в % к общему числу занятых на руководящих
должностях)

2016
2017
2918
34,9
34,5
35,6
По данным Oбследования рабочей силы (ОРС).

2019
35,8

2020

[5.b.1] Доля людей, имеющих мобильный телефон, в разбивке по полу (в %)
2016
2017
2918
2019
2020
73,4
73,8
74,0
74,8
мужчины
77,8
77,9
77,3
77,5
женщины
69,1
69,7
70,8
72,1
ЦЕЛЬ 8. Достойная работа и экономический рост.
[8.1.1] Ежегодные темпы роста реального ВВП на душу населения (в постоянных
ценах; в % к предыдущему году)
2016
95,8

2017
99,2

2918
100,6

2019
101,4

2020

[8.2.1] Ежегодные темпы роста реального ВВП на одного занятого (в постоянных
ценах; в % к предыдущему году)
2016
95,1

2017
98,9

2918
100,3

2019
101,0

2020

[8.3.1] Доля неформальной занятости в общей занятости по полу (в %)
2016
2017
2918
2019
2020
Мужчины
женщины
[8.5.1] Средний почасовой заработок женщин и мужчин (манатов )
2016
2017
2918
2019
2020
мужчины
4,0
4,2
4,3
4,9
женщины
2,1
2,3
2,4
3,0
Cреднемесячная номинальная заработная плата женщин и мужчин (манатов )
2016
2017
2918
2019
2020
мужчины
629,6
663,1
670,2
764,8
Женщины
316,8
335,7
360,8
443,4
Гендерный разрыв в заработной плате женщин и мужчин (в %)
2016
2017
2918
2019
2020
50
49
46
42
[8.5.2] Уровень безработицы в разбивке по полу и возрасту (по данным обследования
рабочей силы (ОРС), в % к численности рабочей силы/ экономически активного
населения соответствующей возрастной группы)
2016
2017
2918
2019
2020
Безработные
5,0
5,0
4,9
4,8
92

4,2

4,1

6,0

5,9

мужчины
4,1
Женщины
5,8

4,0
5,7

В данной таблице для измерения рабочей силы в Азербайджане /экономической
активности населения приводится возрастной охват: - 15 лет и старше.
2016

2017

5,1

5,0

4,2

4,1

6,0

5,9

2016

2017

13,1

12,9

11,3

11,1

15,1

14,9

2016

2017

-

-

-

-

-

-

2918
2019
Безработные в возрасте 15-64 года
5,0
4,9
мужчины
4,1
4,1
Женщины
5,9
5,7

2020

2918
2019
Безработные в возрасте 15-24 года
12,7
12,4
Мужчины
11,0
10,9
Женщины
14,7
14,2

2020

2918
2019
Безработные с инвалидностью
Мужчины
Женщины
-

2020
-

[8.6.1] Доля молодежи (в возрасте от 15 до 24 лет), которая не работает, не учится и
не приобретает профессиональных навыков (в общей численности молодежи, %)
2016
-

2017
-

-

-

2918
Мужчины
Женщины
-

-

2019
-

2020
-

-

-

-

[8.7.1] Удельный вес и количество детей в возрасте 5-17 лет, вовле-ченных в
детский труд, с разбивкой по полу (в % к численности детей соответствующего
возраста)
2016
2017
2918
2019
2020
Мальчики
Девочки
[8.8.1] Производственный травматизм со смертельным и несмертельным исходом
2016

2017

2918
93

2019

2020

1,6
0,4

1,2

Всего, на 10 000 работающих
1,3
1,8

В том числе со смертельным исходом, на 10 000 работающих
0,4
0,3
0,4

Источник: Межгосударственный статистический комитет СНГ. Мониторинг
показателей целей устойчивого развития в регионе СНГ. 2016-2019. Статистический сборник

Перечень Значимых Стратегических Документов

Приложение 1

Основные действующие стратегические документы
Статус
Первый
определяемый
на
национальном
уровне вклад
(ОНВ)

Временно
й
горизонт

Охватываемые
секторы

Представле 2017Экономика в целом
н в 2017
2030 годы
году
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Основные цели
Целевой показатель:
достижение к 2030 году
сокращения на 35 процентов
совокупных выбросов
парниковых газов по
сравнению с уровнями 1990
года
• Основные отрасли, в
которых будут сокращены
выбросы: энергетика
(обеспечение разработки
законодательных актов и
нормативных документов об
энергетике, замена
используемых технологий
современными
экологичными
технологиями,
реконструкция
энергораспределительных
сетей, например, для
сокращения потерь газа в
газораспределительных
сетях на 1 процент к 2020
году); транспортная отрасль
(содействие использованию
электротранспортных
средств в общественном
транспорте, обеспечение
электрификации
железнодорожных дорог);
сектор управления отходами
(создание современной
системы управления
твердыми отходами)
•

Азербайджан – Утвержден 2011Управление,
2020: взгляд в в 2012 году 2020 годы транспорт,
будущее
энергетика, водное
хозяйство,
промышлен-ность

• Достижение к

Стратегическая Утвержден 2016дорожная карта в 2016 году 2025 годы
по перспективе
национальной
экономики

Управление,
энергетика,
промышлен-ность,
транспорт

• Дальнейшее

Стратегическая Утвержден 2016дорожная карта в 2016 году 2025 годы
относительно
развития
логистики и
торговли в
Азербайджанск
ой Республике

Управление,
энергетика,
промышлен-ность,
транспорт

• Преобразование
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2020 году
ВВП на душу населения в
размере 13 000 долл. США
• Достижение самых
высоких позиций в группе
стран с высоким уровнем
развития человеческого
потенциала согласно
классификации развития
человеческого потенциала
Программы развития ООН
• Обеспечение увеличения
строительства и
использования
возобновляемых и
альтернативных источников
энергии
• Модернизация 6
международных аэропортов
• Обеспечение сел и
городов водоочистными
установками и обеспечение
регулярного мониторинга
качества воды для
улучшения водоснабжения
• Модернизация
нефтехимической
промышленности
• Обеспечение
диверсификации экономики
и уход от нефтегазового
сектора
укрепление
судебной системы
• Улучшение условий для
ведения бизнеса
• Обеспечение
утверждения наиболее
целесообразных и
конкурентоспособных
ставок налогов и тарифов
• Развитие транспортнологистических коридоров
регионального масштаба
• Минимизация
энергопотребления для
производства одной
единицы ВВП благодаря
увеличению доли
возобновляемых
источников энергии
Азербайджана в
региональный
логистический центр
• Проведение техникоэкономических
обоснований для
увеличения числа зон

свободной торговли
Увеличение объема
торговли и содействие
торговле продукцией с
более высокой добавленной
стоимостью для
диверсификации экономики
• Усиление роли частного
сектора в экономике
•

Национальная Утвержден 2015Управление,
стратегия по
в 2015 году 2020 годы энергетика
использованию
альтернативных
и
возобновляемы
х источников
энергии в
Азербайджане
(на 2015-2020
годы)

•

Стратегическая Утвержден 2016Энергетика,
дорожная карта в 2016 году 2025 годы промышлен-ность
относительно
развития
нефтяной и
газовой
промышленнос
ти

•

Стратегическая Утвержден 2016Энергетика, водное
дорожная карта в 2016 году 2025 годы хозяйство
относительно
развития
комму-нальных
услуг

Увеличение инвестиций в
альтернативные и
возобновляемые источники
энергии
• Увеличение потенциала
выработки электроэнергии
страны на 1 000 МВт в
следующие 5-10 лет и
выработка 420 МВт из
возобновляемых источников
(ветровой энергии — 350
МВт, солнечной энергии —
50 МВт, биоэнергии — 20
МВт)
• Пересмотр тарифов на
рынке энергоносителей
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Увеличение доли
возобновляемых источников
энергии в энергетике
• Создание структур
централизованного
управления возобновляемой
энергетикой
• Создание нормативноправовой основы для ее
применения в секторе
альтернативных и
возобновляемых источников
энергии
• Улучшение тарифной
политики в отношении
возобновляемых источников
энергии
Обеспечение
национальной
энергетической
безопасности, например,
путем защиты прибрежной
энергетической
инфраструктуры
• Диверсификация
вариантов транспортировки
газа
• Развитие отношений в
сфере нефтяной и газовой
промышленности с
каспийскими и
европейскими
государствами
•

Стратегическая Утвержден 2016Промышленность
дорожная карта в 2016 году 2025 годы
относительно
развития
тяжелой
промышленност
ии
машиностроения

Внедрение энергосберегающих
технологий,
которые
также
соответствуют
экологическим стандартам
• Увеличение
объема
производства
тяжелой
промышленности
•

Прочие значимые документы
Статус

Временно
й
горизонт

Охватываемые
секторы

Стратегическая дорожная карта
относительно развития индустрии
специализированного туризма в
Азербайджанской Республике

Утвержден в
2016 году

20162025 годы

Многосекторный

План действий по улучшению
экологической ситуации на 20102014 годы

Утвержден в
2010 году

20102014 годы

Многосекторный

Национальная программа экологически Утвержден в
устойчивого социального и
2003 году
экономического развития на период
2003–2010 годов

20032010 годы

Многосекторный

Государственная программа социально- Утвержден в
экономического развития регионов
2009 году
Азербайджана на период 2009–2013
годов

2009Многосекторный, в
2013 годы основном энергетика и
водное хозяйство

Государственная программа по
лесовосстановлению и облесению на
период 2003–2008 годов

Утвержден в
2003 году

20032008 годы

Многосекторный

Государственная программа
Утвержден в
относительно летних/зимних пастбищ, 2004 году
эффективного использования лугов и
предотвращения опустынивания на
период 2004–2010 годов

20042010 годы

Многосекторный

Государственная программа развития
топливно-энергетического комплекса
на период 2005–2015 годов

Утвержден в
2005 году

20052015 годы

Энергетика

Программа развития
гидрометеорологии на период 2004–
2010 годов

Утвержден в
2004 году

20042010 годы

Водное хозяйство

Государственная стратегия управления Утвержден в
опасными отходами на период 2004– 2004 году
2010 годов
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2004Управление отходами
2010 годы

Приложение 2
Основная информация о стране
Азербайджан является страной южного Кавказа с доходами выше средних. Годовой
прирост его населения, самое многочисленного на южном Кавказе, и страна никогда не
испытывала неположительного годового прироста населения. Согласно нашей оценке, на
конец 2020 года, население
Азербайджана составляло
10
233
798
человек.
За 2020 год население Азербайджана увеличилось приблизительно на 140 101 человек.
Учитывая, что население Азербайджана в начале года оценивалось в 10 093 697 человек,
годовой прирост составил 1.39 %.
В экономике Азербайджана прослеживалась траектория, аналогичная другим странам
бывшего Советского Союза. Она сократилась более чем вдвое по сравнению со своими
уровнями до независимости: с 22,7 млрд долл. США в 1990 году до 9,5 млрд долл. США в
1995 году, после чего в конце 1990-х годов и начале 2000-х годов медленно
восстанавливалась. В 2005 году ВВП Азербайджана превысил свои уровни 1990 года и к
2017 году он был на 56 процентов больше, чем до независимости.
Территория Азербайджана состоит из двух не связанных между собой частей,
разделенных Арменией. Более крупная часть территории Азербайджана является
единственной частью южного Кавказа, имеющей доступ к Каспийскому морю, а
Нахичеванская Автономная Республика, эксклав страны, окружен сушей и находится
между Арменией, Ираном и Турцией.
Экономика Азербайджана в большей мере зависит от промышленности и
строительной отрасли (которые в 2018 году составляли 52,2 процента ВВП), чем от услуг
(35,2 процента) и сельского хозяйства (5,3 процента) (WorldBank, 2019[1]).
Торговля
Азербайджан является наблюдателем, не членом, Всемирной торговой организации.
Он не входит в Евразийский экономический союз, но представляет собой целевую страну
Европейской политики соседства Европейского союза в рамках инициативы в области
политики Восточное партнерство (ВП). Эти инициативы направлены на углубление
отношений ЕС с Азербайджаном благодаря действиям в области экономического развития,
управления, связности и контактов между людьми (EuropeanCommission, 2019[3]). С 1999
года его торговые отношения с ЕС регулируются Соглашением о партнерстве и
сотрудничестве, а в 2017 году начались переговоры о подписании более полного торгового
соглашения (European Commission, 2019[4]).
В нефтегазовой отрасли производится весь экспорт Азербайджана, за исключением
его малой доли, на котором он отнесен к категории «полезные ископаемые). Важнейшей
статьей экспорта страны является сырая нефть (82 процента экспорта), за которой следуют
нефтяной газ (9,1 процента) и продукты нефтепереработки (2,3 процента). Кроме
небольшого экспорта металла, доля прочего экспорта весьма мала. Если Азербайджан
экспортирует в основном сырые углеводородные ресурсы, то он импортирует главным
образом готовые промышленные товары и потребительские товары. Главными статьями его
импорта являются оборудование (25 процента) и транспортные средства (11 процентов, в
основном легковые автомобили, которые составляют 3,9 процента импорта), а также
металлы (10 процентов), химическая продукция (10 процентов) и овощи (8 процентов).
После легковых автомобилей вторым важнейшим импортируемым продуктом
Азербайджана являются продукты нефтепереработки.
Основным экспортным рынком Азербайджана выступает Европейский союз
(59,2 процента экспорта), особенно Италия (33 процента), Чешская Республика
(5,4 процента), Германия (4,9 процента) и Португалия (4,7 процента). В число крупных
стран назначения экспорта за пределами ЕС входят Турция (8 процентов), с которой
Азербайджан объединяют тесные исторические, культурные и лингвистические связи,
Канада (6 процента) и Израиль (4,5 процента). Важнейшими странами назначения экспорта
Азербайджана в бывшем Советском Союзе являются соседняя с ним Грузия (3,8 процента)
и Украина (2,5 процента), Россия составляет лишь 1,4 процента.
Европейский союз как блок служит крупнейшим источником импорта Азербайджана
(25,5 процента), в котором Германия (5,6 процента), Италия (3,6 процента), Соединенное
Королевство (3,3 процента) и Нидерланды (2 процента) являются источниками основного
импорта Азербайджана из ЕС. Соседние страны Азербайджана, Российская Федерация
(17 процентов) и Турция (15 процентов), являются основными странами импорта
Азербайджана, за которыми следует Китайская Народная Республика (9,7 процента).
Помимо Российской Федерации, Украина (5,1 процента), Грузия (3,2 процента) и Казахстан
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(1,6 процента) представляют собой страны бывшего Советского Союза с крупнейшими
объемами экспорта в Азербайджан.

Источник: Observatory of Economic Complexity (2017[6]), Azerbaijan: Exports, Imports
and
Trade
Partners,
Observatory
of
Economic
Complexity, https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/aze/
В Стратегической
дорожной
карте
относительно
развития
логистики Азербайджана поставлены задачи увеличения к 2020 году объемов торговли с
конкретными регионами и странами по сравнению с 2015 годом (см. раздел 2.3 в
отношении основных стратегических документов Азербайджана). Азербайджан стремится
увеличить торговлю по Черному морю с Центральной Азией на 40 процентов и Ираном на
25 процентов. Он также нацелен на увеличение объемов транзита различными маршрутами:
между Центральной Азией и Европой на 25 процентов, между Китаем и Европой на 3
процента
и
между
Российской
Федерацией
и
Ираном
на
40
процентов (PresidentofAzerbaijan, 2016[5]).
Инвестиционный климат
В последние годы Азербайджан проводит серьезные реформы для улучшения своего
инвестиционного климата путем укрепления институциональных, нормативных и
операционных условий для деятельности компаний в стране. Такие реформы и программы
являются частью усилий правительства по развитию промышленности и улучшению
имиджа страны в мире (OECD, 2019[7]). Согласно докладу «Ведение бизнеса» Всемирного
банка (2019[8]), страна достигла значительных улучшений по вопросам разрешений на
строительство, снабжения электроэнергией, регистрации имущества, получения кредитов,
защиты миноритарных инвесторов, уплаты налогов, трансграничной торговли и
урегулирования неплатежеспособности. Эти реформы существенно улучшили общую
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легкость ведения бизнеса в стране, которая в 2019 году заняла 25е место из 190 стран по
сравнению с 57м в 2018 году и вошла в первую десятку стран мира, которые в наибольшей
мере улучшили свои показатели (OECD, 2019[7]).
Как показывает одно из последних обследований ОЭСР, проводившихся в
Азербайджане, бизнес также воспринимает реформы в Азербайджане положительно: более
50 процентов компаний считают все реформы «хорошими» или «весьма
хорошими» (OECD, 2019[7]). К реформам, хорошо воспринятым бизнесом, относятся
приостановка проверок компаний (86 процентов компаний ответили, что это хорошо или
весьма хорошо) и предоставление в онлайновом режиме услуг лицензирования (82
процента) и визовых услуг (77 процентов). Прочие инициативы, такие как упрощение
налоговой системы и упрощение таможенной системы, также положительно
воспринимаются бизнесом в Азербайджане.
Однако, невзирая на такие реформы по улучшению инвестиционного климата,
Азербайджану еще необходимо улучшить свои возможности содействия формированию
профессиональных
навыков,
усиления
конкуренции
компаний
и
снижения
неопределенности. Несмотря на улучшение нормативной основы, существующие условия
для ведения бизнеса по-прежнему сдерживают выход новых компаний на рынок и
расширение действующих предприятий (EBRD, 2019[9]). Согласно данным некоторых
компаний, которые обследовались ОЭСР, в отраслях, на рост которых нацелено
правительство, имеет место волатильность, что создает неопределенность для компаний и
препятствует результативности инициатив (OECD, 2019[7]). Компании с удовлетворением
воспримут большую согласованность и долгосрочную приверженность в отношении
программы реформ.
Международные данные об объявленных проектах ПИИ (прямые иностранные
инвестиции) в новые предприятия дают представление о трансграничных инвестициях в
разрезе видов экономической деятельности в Азербайджане.
Кумулятивный капитал ПИИ в новые предприятия с января 2003 года по сентябрь
2017 года в миллионах долларов США

Источник: ОЭСРнаосновеfDi Markets (2019[12]), fDi Markets: the in-depth crossborder
investment monitor (базаданных), fDi Markets, https://www.fdimarkets.com/
С 2003 года по 2017 год экономика привлекла проекты ПИИ в новые предприятия в
размере 32,7 млрд долл. США, 50 процентов которых (или 16,3 млрд долл. США) были
направлены в отрасли угля, нефти и природного газа. Инфраструктурные инвестиции,
особенно в транспортной отрасли, привлекли почти 5 млрд долл. США (или 15 процентов
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совокупных ПИИ в новые предприятия), что является относительно крупным объемом по
сравнению с другими странами этого региона. Это согласуется с текущими приоритетами
правительства в отношении развития новых торговых маршрутов и транспортных
коридоров, в частности, создания зоны свободной торговли «Алят», строительства
международного торгового морского порта и железной дороги Баку – Тбилиси – Карс. В
целом, правительство признает необходимость диверсификации своих ПИИ, ухода от ПИИ
в уголь, нефть и природный газ и увеличения доли ПИИ за пределами нефтяного сектора с
2,6 процента ВВП в 2017 году до 4 процентов к 2025 году, как указано в Стратегической
дорожной карте по перспективе национальной экономики (Centerfor Analysis of Economic
Reformsand Communication, 2017[11]).
Европейский союз (и, в частности, Великобритания) служит крупнейшим источником
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Азербайджан. Только с 2009 года по 2017 год он
обеспечил 30 процентов (и 25,7 процента) иностранных инвестиций в основные средства.
ПИИ в Азербайджан в разрезе стран-источников в 2009-2017 годы
(в миллионах азербайджанских манатов)

Источник: The State Statistical Committee of the Republic of
Azerbaijan (2018[14]), Foreign investment directed to fixed capital by foreign countries, The
State Statistical Committee of the Republic of
Azerbaijan, https://www.stat.gov.az/source/construction/en/020en.xls
Изменение климата
Ввиду сравнительно малого размера страны ее общие выбросы составляют лишь
0,1 процента совокупных глобальных выбросов парниковых газов (ПГ). В 1990-х годах
после распада Советского Союза как выбросы ПГ, так и ВВП Азербайджана сократились
вдвое. Его выбросы ПГ снизились с 78 мтCO2-экв в 1990 году до 38 мтCO2-экв в 1997 году,
при этом его ВВП сократился. Последние два десятилетия выбросы Азербайджана
медленно увеличиваются, но по состоянию на 2012 год они еще не превысили своих
уровней 1990-х годов. С другой стороны, экономика Азербайджана с конца 1990-х годов
быстро растет: к 2017 году она была в 2,5 раза крупнее, чем до независимости. Вследствие
этого интенсивность выбросов ПГ экономики Азербайджана уменьшилась более чем вдвое
с 3,5 кгCO2-экв на 1 долл. США (в неизменных долларах 2010 года) в 1990 году до 1 кгCO2экв на 1 долл. США ВВП к 2012 году. При том что эта цифра является самой низкой
интенсивностью выбросов ПГ в странах, анализируемых в данном исследовании, она
значительно выше среднего в государствах — членах ОЭСР (0,35 кгCO2-экв на 1 долл.
США в 2012 году) (WorldBank, 2019[1]).
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Выбросы ПГ и ВВП Азербайджана в 1990-2017 годы

WorldBank (2019[1]), Показатели мирового развития (база данных), Всемирный
банк, https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.GHGT.ZG
Выбросы на душу населения Азербайджана также снизились с 10,9 тCO2-экв в
1990 году до 6,1 тCO2экв. Хотя эта цифра составляет менее трети показателей других стран,
экономика которых зависит от углеводородов, таких как Казахстан и Российская
Федерация, и менее половины среднего в государствах — членах ОЭСР на уровне 12,9
тCO2–экв на душу населения, она значительно выше выбросов на душу населения в
соседней Грузии в размере 3,8 тCO2–экв (WorldBank, 2019[1]).
Потребности в инфраструктуре и текущие планы Азербайджана
Инфраструктура Азербайджана является относительно высококачественной по
сравнению со странами Евразии и в целом странами с доходами выше средних. По
большинству показателей его инфраструктура находится на одном уровне с
инфраструктурой Российской Федерации и Турции или лучше нее, исключение составляют
воздушное сообщение и автодорожное сообщение. Однако основные фонды на душу
населения Азербайджана являются одними из самых низких в бывшем Советском Союзе, и
имеются широкие возможности для увеличения инфраструктурных инвестиций, особенно в
модернизацию железных дорог и улучшение орошения, а также водоснабжение и
водоотведение. Предоставление инфраструктурных услуг является весьма различным в
разных регионах, сельские районы лишены внимания, которое сосредоточено на столичном
регионе (WorldBank, 2015[16]). Невзирая на свою сравнительно хорошую инфраструктуру,
Азербайджан демонстрирует слабые показатели индекса эффективности логистики
Всемирного банка (123е из 167 стран) в основном из-за своей нематериальной торговой
инфраструктуры, такой как уровень квалификации и качество его логистических
услуг (WorldBank, 2018[17]).

102

Качество инфраструктуры в Азербайджане

Источник: World Economic Forum (2017[18]), The Global Competitiveness Report 20172018,
World Economic Forum, http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/
TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf
Из отслеживаемых планируемых и строящихся инвестиционных проектов объемом
131,4 млрд долл. США энергетические проекты составляют основную часть инвестиций,
или 63,4 млрд долл. США (48 процентов) совокупных инвестиций, за ними следуют
проекты обрабатывающей промышленности (60,2 млрд долл. США, или 46 процентов) и
транспорт (7,5 млрд долл. США, или 6 процентов).
Инвестиционные проекты в Азербайджане в разрезе секторов (планируемые и
строящиеся в миллионах долларов США)

Источник: ОЭСР на основе баз данных по состоянию на июнь 2019 года
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Водные проекты составляют лишь 0,2 процента (234 млн долл. США) совокупных
инвестиций и касаются в основном водоснабжения и водоотведения. В инвестициях в
энергетику основная часть инвестиций приходится на проекты разведки и добычи нефти и
газа (более 62 процентов совокупных энергетических проектов, или 39,4 млрд долл. США),
за которыми следуют проекты крупных нефте- и газопроводов (21,2 млрд долл. США, или
34 процента) и выработки электроэнергии (2,3 млрд долл. США, или 4 процента).
Инвестиции в передачу и распределение электроэнергии ограничиваются 325 млн долл.
США и направлены на модернизацию распределительной сети в городах второстепенного
значения и сельских районах (ADB, n.d.[19]).
Транспорт
Транспортные издержки в Азербайджане высоки, и внутренняя связность за
пределами столицы, Баку, является серьезным барьером для экономических перспектив
сельских жителей. Автодорожные и железнодорожные сети Азербайджана требуют
модернизации и увеличения расходов на их текущий ремонт и содержание, с тем чтобы
страна использовала преимущества своего местоположения у Каспийского моря и близости
к крупным рынкам, таким как Иран, Российская Федерация и Турция (WorldBank,
2015[16]). Однако в последние годы расходы на душу населения Азербайджана на
транспортную инфраструктуру сократились.
Инвестиции во внутреннюю транспортную инфраструктуру Азербайджана (в
2012-2016 годы)
Распределение по видам перевозок (в процентах) совокупных инвестиций во
внутреннюю инфраструктуру (левая ось) и совокупные инвестиции во внутреннюю
транспортную инфраструктуру в текущих долларах США на душу населения (правая ось)

Источник: ITF (2019[20]), Transport performance indicators, International Transport
Forum, https://doi.org/10.1787/trsprt-data-en
В государственных расходах на транспортную инфраструктуру преобладают
инвестиции в автодорожную инфраструктуру, а инфраструктура внутреннего водного
транспорта по-прежнему имеет большое, но второстепенное значение. Лишь 0,2 процента
расходов на внутреннюю инфраструктуру относится к железнодорожной сети страны (ITF,
2019[20]).
Распределение по видам перевозок внутренним транспортом Азербайджана в случае
грузов со временем переориентировалось на автомобильные дороги. В 2005 году на
автомобильные дороги приходилось только 44 процента грузовых перевозок страны в
тонно-километрах, но к 2015 году эта доля увеличилась до 71 процента (15,5 млрд ткм), а
доля железных дорог уменьшилась с 56 процентов до 29 процентов (6,2 млрд ткм). В случае
пассажирских перевозок доминирование автомобильных дорог является еще более явным: в
2015 году 98 процентов пассажирских перевозок (23,8 млрд пассажиро-км по сравнению с
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15,3 млрд пкм в 2009 году) осуществлялось по автомобильным дорогам по сравнению с
лишь 2 процентами (0,5 млрд пкм, что меньше 1,1 млрд пкм в 2009 году) по железным
дорогам (UNECE, 2018[21]).
В автодорожной отрасли в главной стратегии развития правительства, «Азербайджан
– 2020: Взгляд в будущее», в качестве приоритета указано развитие двух коридоров: одного
с востока на запад из столицы Баку в Грузию и еще одного коридора с севера на юг из
Российской Федерации в Иран (GovernmentofAzerbaijan, 2012[22]). Всемирный банк,
однако, рекомендует сосредоточиться на второстепенных и местных дорогах для
повышения внутренней связности и снижения транспортных и торговых
издержек (WorldBank, 2015[16]).
Портовый комплекс Азербайджана на Каспийском море в Баку является важнейшим
активом транспортной инфраструктуры страны, и правительство указало в качестве
приоритета его дальнейшее развитие путем инвестиций в модернизацию и увеличение
пропускной способности, предусмотренных стратегией «Азербайджан – 2020» (Government
of Azerbaijan, 2012[22]). Поскольку при нынешних уровнях добычи Азербайджан может
истощить свои запасы нефти и газа в следующие 30 лет, новый современный порт Баку в
районе Алят рассматривается как один из основных компонентов стратегии превращения
страны, добывающей нефть, в региональный транспортный и торговый центр (Shepard,
2016[23]).
Государственная железнодорожная компания Азербайджана, «Азербайджанские
железные дороги», является собственником и оператором железнодорожной сети страны. У
Азербайджана имеется международное сообщение с Грузией, Ираном (только из эксклава
Нахичевань), Российской Федерацией и Турцией (по железной дороге Карс – Тбилиси –
Баку). Железнодорожное сообщение с Арменией отсутствует, вследствие чего
железнодорожные перевозки между большей частью Азербайджана и его эксклавом
осуществляются в объезд Армении через Иран или Грузию и Турцию. В
стратегии «Азербайджан – 2020» железнодорожное сообщение между столицей и
БеюкКесик (на границе с Грузией) и Ялама (на границе с Россией) указано в качестве
приоритетных проектов.
Ввиду своего стратегического положения у Каспийского моря и близ крупных
рынков, таких как Турция, Иран, Европа и Россия, Азербайджан участвует в нескольких
международных инициативах, направленных на повышение связности. Азербайджан
является одним из основных компонентов инициативы ЕС ТРАСЕКА (транспортный
коридор Европа – Кавказ – Азия) благодаря своему основному порту на Каспийском море
(Баку) и устоявшимся железным дорогам и автомобильным дорогам до Черного моря и
далее через Грузию и Турцию (TRACECA). Коридор 2 ЦАРЭС также проходит через
Азербайджан и связывает Центральную Азию с Кавказом через порт Баку и далее Турцией
и Европой через Грузию и его порты на Черном море. Прочие инициативы включают
средний коридор «Транскаспийский международный транспортный маршрут» (вместе с
Грузией и Казахстаном) и транспортный коридор Юг-Запад (вместе с Грузией и Ираном).
Планируемые и текущие проекты транспортной инфраструктуры Азербайджана
составляют приблизительно 7,5 млрд долл. США и представлены в основном
автомобильными дорогами (40 процентов, или почти 3 млрд долл. США) и проектами,
направленными на развитие как автомобильных дорог, так и железных дорог (27
процентов, или 2 млрд долл. США).
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Проекты в сфере транспорта в Азербайджане в разрезе подсекторов
(планируемые и строящиеся в миллионах долларов США)

Примечание: К категории «Автомобильные дороги; железные дороги» относятся
проекты, включающие как железнодорожный, так и автодорожный компоненты, а
«смешанные перевозки» означают в основном логистические центры.
Источник: исследование ОЭСР на основе баз данных по состоянию на июнь 2019
года.
Остальные инвестиции осуществляются в порты и железные дороги, которые
составляют близкие доли в размере, соответственно, 18 процентов и 15 процентов, за ними
следуют весьма малые инвестиции в международный логистический центр в размере 38
млн долл. США (или около 1 процента). Инвестиционные проекты в автодорожной отрасли
сосредоточены в основном на расширении и реконструкции автомагистралей, которые
имеют большое значение для дальнейшего усиления географического положения
Азербайджана как важного связующего звена между Черным и Каспийским морями и
между Россией и Ираном.
Проекты повышения трансграничной связности составляют основную часть
инвестиций в транспортную отрасль Азербайджана. К ним относятся крупномасштабные
проекты автомобильных и железных дорог, а также порты, которые имеют своей целью
повышение связности Азербайджана с соседними странами, а также другими
международными рынками. Одним из важнейших проектов является транспортный
коридор Афганистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция стоимостью 2 млрд
долл. США, направленный на повышение экономической интеграции участвующих в нем
стран благодаря увеличению торговли внутри региона (AzerNews, 2018[28]). Различные
проекты также являются частью инициативы «Международный транспортный коридор
Север-Юг», например, маршрут грузовых перевозок протяженностью 7 200 км,
связывающий Индию, Иран, Азербайджан и Россию морским путем, железными дорогами
и автомобильными дорогами, направленный на повышение связности и сокращение
транспортных издержек (Rail Freight.com, 2019[29]).
Еще одним примером служит
железная дорога Астара – Астара — проект стоимостью 1 млрд долл. США, который, как
ожидается, станет второй железнодорожной веткой между Ираном и Азербайджаном.
Вместе с тем Программа развития железнодорожной отрасли объемом 651 млн долл. США
направлена на реконструкцию железнодорожной ветки Сумгаит – Ялама, связывающей
Азербайджан с Россией, которая также считается одной из основных веток
железнодорожного коридора Север-Юг коридоров ЦАРЭС (ADB, n.d.[30]).
Движущей силой его экономики выступает добыча ископаемого топлива:
нефтепродукты составляют более 90 процентов экспорта Азербайджана, а нефтегазовая
отрасль образует от 33 процентов до 50 процентов ВВП Азербайджана в зависимости от
цен на нефть. В последние годы Азербайджан значительно улучшил свой инвестиционный
климат, укрепив институциональные, нормативные и операционные условия для
деятельности компаний в стране: в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно
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публикует группа Всемирного банка, занял 34 место среди 190 стран (80е в 2015 году).
Страна провозгласила цель диверсификации прямых иностранных инвестиций и
переориентации с угля, нефти и природного газа (в 2003-2017 годы 50 процентов ПИИ) на
инфраструктуру и промышленность (горнодобывающую, металлургическую, цементную).
При
том
что
инфраструктура
Азербайджана
является
относительно
высококачественной по сравнению с другими странами Евразии и странами с доходами
выше средних в целом, Азербайджан имеет низкий рейтинг в индексе эффективности
логистики Всемирного банка (123е место из 167 стран) из-за неэффективной
нематериальной торговой инфраструктуры, такой как квалификация транспортных
операторов и агентов по таможенной очистке, а также качество логистических услуг. Сети
автомобильных и железных дорог Азербайджана требуют модернизации и увеличения
расходов на их текущий ремонт и содержание. Проекты повышения трансграничной
связности являются главными приоритетами правительства и составляют основную часть
транспортных инвестиций Азербайджана, но уделение большего внимания второстепенным
и местным дорогам повысит внутреннюю связность и снизит транспортные издержки.
Внутренний транспорт в разрезе видов перевозок в последнее десятилетие в значительной
мере переориентировался на автомобильные дороги, на которые в 2015 году приходился 71
процент грузовых перевозок и 98 процентов пассажирских перевозок.
Хотя правительство Азербайджана указывает на диверсификацию экономики и
усиление «ненефтяного сектора» в качестве основных приоритетов в своей стратегии
развития «Азербайджан – 2020: взгляд в будущее», многие его инвестиции способствуют
сохранению доминирующего положения нефти и газа в энергетике и экономике в целом.
Так, хотя существующие планы инвестиций в проекты ветровой энергетики значительны,
они невелики по сравнению с крупномасштабными проектами разведки и добычи нефти и
газа и нефте-и газопроводами. В Азербайджане пока отсутствует последовательная
стратегия на период до середины века с сильным акцентом на окружающей среде, чтобы
можно было оценить синергизм и компромиссы, связанные с разными инфраструктурными
инвестициями.
Экономика Азербайджана, в большей мере зависит от промышленности и
строительной отрасли (которые в 2018 году составляли 52,2 процента ВВП), чем от услуг
(35,2 процента) и сельского хозяйства (5,3 процента). Доля сельского хозяйства в
экономике Азербайджана является второй наименьшей в этом регионе после Казахстана
(4,4 процента) (WorldBank, 2019[1])
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ЭКОНОМИКА АЗЕРБАЙДЖАНА

Приложение 3

ВНУТРЕННИЙ ВАЛОВЫЙ ПРОДУКТ

48.05
USD млрд.

#91 из 174 стран
ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ

5880
USD

#88 из 169 стран

- -12.35%
рост за год
+ N/A%
рост за месяц
ПОКАЗАТЕЛИ ВВП
Показатель

Значение

Период

Объем ВВП

48.05 USD млрд.

2019

Годовой темп роста ВВП

-12.35 %

4 кв./20

ВВП на душу населения

5880 USD

2019

Валовой Национальный Продукт

75956 AZN млн. | 44.68 млрд.
USD

2018

ВВП в сопоставимых ценах

72432 AZN млн. | 42.607 млрд.
USD

дек.
2020

ВВП на душу населения ППС

14404 USD

2019

ВВП от сельского хозяйства

711 AZN млн. | 0.418 млрд. USD

3 кв./20

ВВП от строительства

763 AZN млн. | 0.449 млрд. USD

3 кв./20

ВВП от производства

379 AZN млн. | 0.223 млрд. USD

3 кв./20

ВВП от горнодобывающей
промышленности

3159 AZN млн. | 1.858 млрд.
USD

3 кв./20

ВВП от государственного сектора

184 AZN млн. | 0.108 млрд. USD

3 кв./20

ВВП от сферы услуг

614 AZN млн. | 0.361 млрд. USD

3 кв./20

ВВП от транспорта

1036 AZN млн. | 0.609 млрд.
USD

3 кв./20

ВВП от коммунальных услуг

30.4 AZN млн. | 0.018 млрд.
USD

3 кв./20
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БЮДЖЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Показатель

Значение

Период

Государственный долг к ВВП

48.4 %

2018

Государственный бюджет

1744 AZN млн. | 1.026 млрд. USD

дек. 2020

Государственные расходы

2749 AZN млн. | 1.617 млрд. USD

3 кв./20

Государственные доходы

24673 AZN млн. | 14.514 млрд. USD

дек. 2020

Бюджетные расходы

26417 AZN млн. | 15.539 млрд. USD

дек. 2020

Государственный бюджет от ВВП

-0.3 %

2019

Государственные расходы к ВВП

29.9 %

2019

Военные расходы

1624 USD млн. | 1.624 млрд. USD

2018

ПОКАЗАТЕЛИ ИНФЛЯЦИИ
Показатель

Значение

Период

Индекс потребительских цен CPI

165 инд. п.

окт. 2020

Цены на экспорт

127 инд. п.

2017

Продовольственная инфляция

4.6 %

янв. 2021

Цены на бензин

0.59 USD/литр

янв. 2021

Дефлятор ВВП

92.5 инд. п.

ноя. 2020

Цены на импорт

123 инд. п.

2017

Уровень инфляции за год

3.3 %

янв. 2021

Индекс цен производителей

0.8 инд. п.

ноя. 2020

Уровень инфляции за месяц

1.2 %

янв. 2021

Изменение цен производителей

-29.1 %

июл. 2020
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ПОКАЗАТЕЛИ ТОРГОВЛИ
Показатель

Значение

Период

Текущий баланс к ВВП

9.1 %

2019

Торговый баланс

56544 USD тыс. | 0.057 млрд. USD

3 кв./20

Денежные потоки

1157 USD млн. | 1.157 млрд. USD

3 кв./20

Текущий баланс

-806 USD млн. | -0.806 млрд. USD

3 кв./20

Экспорт

2686454 USD тыс. | 2.686 млрд.
USD

3 кв./20

Международная
инвестиционная позиция

15840363 USD тыс. | 15.84 млрд.
USD

2019

Международные валютные
резервы

6491 USD млн. | 6.491 млрд. USD

сен. 2020

Импорт

2629911 USD тыс. | 2.63 млрд. USD

3 кв./20

Количество иностранных
туристов

30950 чел. | 0.031 млн. чел.

2019

ДЕНЕЖНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Показатель

Значение

Период

Золотые резервы

0 тонн

3 кв./20

Процентная ставка

6.25 %

янв. 2021

Денежный агрегат М0

10773 AZN млн. | 6.337 млрд. USD

дек. 2020

Денежная масса M1

16232 AZN млн. | 9.548 млрд. USD

ноя. 2020

Денежная масса M2

20306 AZN млн. | 11.945 млрд. USD

дек. 2020

Денежная масса M3

27147 AZN млн. | 15.969 млрд. USD

ноя. 2020

Процентная ставка по
вкладам

9.69 %

2019

Прямые иностранные
инвестиции

1284 USD млн. | 1.284 млрд. USD

3 кв./20
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РЫНОК ТРУДА И ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗРАБОТИЦЫ
Показатель

Значение

Период

Минимальная заработная плата

250 AZN/месяц
| 147.059 USD/месяц

2020

Возраст выхода на пенсию мужчин

65

2020

Возраст выхода на пенсию женщин

62

2020

Уровень безработицы

4.8 %

2019

Заработная плата

704 AZN/месяц
| 414.118 USD/месяц

Количество трудоустроенного
населения

4938 тыс. чел.
| 4.938 млн. чел.

2019

Реальный прожиточный минимум
для семьи

940 AZN/мес.
| 552.941 USD/мес.

2018

Реальный прожиточный минимум

865 AZN/мес.
| 508.824 USD/мес.

2018

Общая численность безработных

252 тыс. чел.
| 0.252 млн. чел.

2019

Зарплата
высококвалифицированных
работников

666 AZN/мес.
| 391.765 USD/мес.

2018

Зарплата в обрабатывающей
промышленности

631 AZN/мес.
| 371.176 USD/мес.

2019

Зарплата низкоквалифицированных
работников

341 AZN/мес.
| 200.588 USD/мес.

2018

ноя. 2020

НАЛОГИ
Показатель

Значение

Период

Ставка корпоративного налога

20 %

2020

Ставка подоходного налога

25 %

2019

Налог с продаж

18 %

2020

Ставка социального страхования

25 %

2020

Ставка социального страхования для
компаний

22 %

2020

Ставка социального страхования
работников

3%

2020
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Показатель

Значение

Период

681 BBL/D/1K

ноя. 2020

Промышленное производство

-4.7 %

2020

Объем горнодобывающей
промышленности

-6.6 %

ноя. 2020

Значение

Период

Индекс коррупции

30 инд. п.

2020

Ранг коррупции

129 место

2020

Легкость ведения бизнеса

34 место

2019

16.2 %

2019

Индекс конкурентоспособности

62.72 инд. п.

2019

Ранг по конкурентоспособности

58

2019

-2.5 %

янв. 2021

Значение

Период

Розничные продажи (г/г)

-1.4 %

2020

Потребительские расходы

11019 AZN млн.
| 6.482 млрд. USD

3 кв./20

Чистые доходы домохозяйств

57035 AZN млн.
| 33.55 млрд. USD

2019

Добыча сырой нефти

БИЗНЕС ПОКАЗАТЕЛИ
Показатель

Обрабатывающая
промышленность

Индекс опережающих
экономических индикаторов
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Показатель

Источник: https://take-profit.org/statistics/countries/azerbaijan/#group1
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