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Azərbaycan Respublikası 1999-cu ildə Asiya İnkişaf Bankının (AİB) üzvü olmuşdur. 
AİB ilə tərəfdaşlıq ilkin olaraq 2000-ci ildə təsdiqlənmiş orta əməliyyat strategiyası ilə, 
sonralar isə 2001-2006-cı illərdə ölkə strategiyası və proqramının beş yeni versiyası və 
2010-cu ildən sonra ölkə əməliyyatlarının biznes planları ilə istiqamətləndirilmişdir. 

1999-cu ildən etibarən Azərbaycan cəmi büdcəsi $1.64 milyard olan  20 layihə 
krediti və 1 layihə qrantı almışdır ki, buraya $143 milyon məbləğində  dövlət zəmanəti 
verilməyən6 kredit və ölkənin inkişaf proqramlarının dəstəklənməsi üçün $14.4 milyon 
dəyərində texniki yardım qrantı daxildir.

AİB-nın Müstəqil Qiymətləndirmə Departamenti 2000-2011-ci illərdə ölkədə 
aparılmış AİB əməliyyatlarının uğurlu olduğunu hesab etmişdir. 2014-cü ildə təsdiq 
olunması üçün Azərbaycan üzrə 2014-2018-ci illəri əhatə edən 5 illik ölkə tərəfdaşlıq 
strategiyası (ÖTS) hazırlıq mərhələsindədir. Azərbaycanın gəlirləri orta səviyyədə olan 
ölkəyə çevrildiyini nəzərə alaraq AİB 2013-cü ildə ölkəni yenidən təsnifləndirərək, onu 
inkişaf etməkdə olan üzv dövlət C Kateqoriyasına aid etmişdir. Nəticədə Azərbaycanın 
Asiya İnkişaf Fondunun vəsaitləri hesabına AİB-dən güzəştli əsaslarla kredit almağa 
artıq hüququ çatmır. 

Azərbaycan əhalisinin gəlirləri orta hesabla 2001 və 2012-ci illər arasında on 
dəfə artmışdır ki, bu əsasən neft gəlirləri hesabına baş vermişdir. Eyni zamanda son 
onillikdə yoxsulluq əhəmiyyətli dərəcədə azalmışdır. Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış 
konsepsiyasına əsasən Azərbaycan Hökuməti 2020-ci ilədək orta gəlirlərin $13,000 
çatdırılmasını hədəfə almışdır. AİB ölkənin inkişafla bağlı qoyulan hədəflərə çatmasında 
və hərtərəfli inkişafın təmin edilməsində yardım etmək üçün onunla apardığı işi davam 
etdirəcəkdir.

AİB-nın Dəstəklədiyi Layihələr və Proqramlar 
Öz əməliyyatlarının başlanğıcında AİB yoxsulluğun təhlilində, strateji inkişaf planının 
hazırlanmasında, siyasi çərçivələrin hazırlanmasında, dövlət borcunun idarə edilməsində 
potensialın artırılmasında, makroiqtisadi məlumatların təhlil olunmasında, kənd yerlərinin 
iqtisadiyyatı üçün orta müddətli iqtisadi siyasətlərin hazırlanmasında hökumətin 
potensialının artırılmasına böyük yardım göstərmişdir. Sonradan AİB su təchizatı və 
kanalizasiya sistemi, nəqliyyat və enerji kimi seçilmiş sektorlarda Azərbaycanın kredit 
əməliyyatlarını genişləndirmək üçün məsləhət xidmətləri göstərmişdir. 

AİB-nın yardımı Azərbaycana onun inkişaf sahəsində qoyduğu məqsədlərə 
çatmasında yardım etmişdir. Məcburi köçkünlər üçün layihə çərçivəsində 400-dən artıq 
ailənin yaşayış şəraiti yaxşılaşmış, dörd məktəb bərpa edilmiş, məcburi köçkünlərə, 
o cümlədən qadınlara kiçik kreditlər verilmişdir. Daşqın əleyhinə mübarizə layihəsi 
çərçivəsində 240,000-dən çox əhali daşqınların təsirindən müdafiə olunmuşdur. Təxminən 
200 kilometr yeni və təkmilləşdirilmiş magistral və kənd yolları bütün ölkə əhalisinə 
fayda verəcəkdir. İkinci dərəcəli şəhərlərdə yaşayan təxminən 350,000 əhali indi yüksək 
keyfiyyətli və etibarlı içməli su ilə təchiz olunur. Elektrik enerjisinin ötürülməsi sisteminin 
genişləndirilməsi layihəsi hələ də icra olunmaqdadır, layihə çərçivəsində elektrik enerjisi 

Cədvəl 2.  Azərbaycan: AİB-nın Xüsusi Fondları 
tərəfindən Maliyyələşən Məcmu Kredit 
və Qrantlar, Sektor üzrə 
(1966–2013)a

Sektor No.
Məbləğ  

($ milyon) %b

Kənd Təsərrüfatı və 
 Təbii Sərvətlər 1 22.00 1.34
Energetika 2 187.00 11.42
Maliyyə 5 116.00 7.08
Nəqliyyat və İKT 7 757.40 46.26
Su Təchizatı və Digər 
 Bələdiyyə İnfrastrukturu 
 və Xidmətləri 5 555.00 33.90
Cəmi 20 1,637.40 100.00

Cəmi ayrılan vəsaitlər $697.5 milyon

IKT = informasiya və kommunikasiya texnologiyası.

a  İmzalanmadan öncə azaldılmış və ya ləğv edilmiş kreditlər istisna edilir. Asiya 
İnkişaf Fondu və Digər Xüsusi Fondlardan maliyyələşmiş həm dövlət, həm 
qeyri-dövlət kreditlərini əhatə edir. Digər Xüsusi Fondlara Asiya Tsunami 
Fondu, Asiya Sakit okean regionunda fəlakət hallarına reaksiya fondu, İqlim 
Dəyişikliyi Fondu və Pakistanın Zəlzələ Fondu daxildir.

b Yuvarlaqlanma aparıldığı üçün cəm uyğun gəlməyə bilər.

Cədvəl 1.  Azərbaycan: 2013-dətəsdiq olunmuş  
Kredit, Texniki Yardım və Qrantlar  
($ milyon)a

Kreditlər

Dövlət Qeyri-dövlət
Texniki  
Yardım Qrantlar Cəmi

150.00 50.00 – – 200.00 

– = sıfır.

a Birgə maliyyələşməni istisna edir.

Cədvəl 3.   Azərbaycan: Məhsul  
üzrə Kumyulativ Qeyri-Dövlət  
Zəmanətli Maliyyələşmə

Layihələrin Sayı 6
Məbləğ ($ milyon)

Kreditlər 143.00
Səhmdar kapital qoyuluşu –
Zəmanətlər –
B Kreditlər –
Cəmi 143.00

– = sıfır.

www.adb.org/site/adf/main


təchizatının artacağı və işığın verilməsində fasilələrin aradan 
qaldırılacağı gözlənilir.  

Nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi iqtisadi 
səmərəliliyi və rəqabət qabiliyyətini artıracaq, eyni zamanda 
Mərkəzi Asiya Regional İqtisadi Əməkdaşlıq (CAREC) regionu və 
ondan kənarda olan regionlarla Azərbaycanın qarşılıqlı əlaqələrini 
genişləndirəcəkdir. Şəhər nəqliyyatına təklif edilən müdaxilə 
çərçivəsində Bakı sakinlərinin, o cümlədən kasıb təbəqənin 
nəqliyyat problemlərinin effektiv, səmərəli və hərtərəfli şəkildə həll 
ediləcəyi və iqlim dəyişikliyinin təsirinin zəifləyəcəyi gözlənilir.

Qeyri-Dövlət Sektorundakı Əməliyyatlar
Özəl investisiyalar üçün katalizator kimi AİB qeyri-dövlət sektoru 
və özəl sektor layihələrinə birbaşa kreditlər, səhmdar kapitala 
investisiya, zəmanətlər, B kreditləri və ticarətin maliyyələşməsi 
şəklində birbaşa maliyyə yardımı göstərir. Lap başlanğıcdan AİB 
Azərbaycan üçün qeyri-dövlət maliyyələşməsi sahəsində $143 
milyon təsdiq etmişdir ki, bu vəsait özəl sektorda altı layihə üçün 
ayrılmışdır. 31 dekabr 2013-cü ilə AİB-nın ölkədə özəl sektor 
əməliyyatları üçün cəmi ödənməmiş vəsait və öhdəlikləri $56.7 
milyon olmuşdur ki, bu da AİB-nın cəmi qeyri-dövlət portfelinin 
0.8%-ni təşkil edir.

AİB-nın Ticarətin Maliyyələşdirilməsi Proqramı (TMP) ticarətin 
dəstəklənməsi sahəsində tərəfdaş banklar vasitəsilə zəmanət 
və kreditlərin verilməsi ilə bazardakı boşluqları aradan qaldırır. 

2004-cü ildən etibarən TMP çərçivəsində ticarət sahəsində 
$16 milyarddan artıq vəsait təmin edən və 4,000-dən artıq 
kiçik və orta müəssisəni dəstəkləyən 8,000-dən artıq əməliyyat 
aparılmışdır. 2013-cü ildə TMP çərçivəsində ticarət sahəsində 
2,000-dən artıq əməliyyat vasitəsilə $4 milyarddan artıq vəsait 
təmin edilmişdir. TMP Azərbaycanda iki bankla işləyir, ticarət 
sahəsində 54 əməliyyat arasında təxminən $44 milyon təmin 
etmişdir. Bazardakı boşluqların aradan qaldırılmasından əlavə, 
TMP-nin məqsədi inkişaf edən Asiyada özəl sektor kapitalını/
iştirakını səfərbər etməkdir. Azərbaycanda TMP vasitəsilə ticarət 
sahəsində təmin edilmiş $44 milyon vəsaitin 9% qismən özəl 
sektor tərəfindən maliyyələşdirilmişdir.

Birgə maliyyələşmə
Birgə maliyyələşən əməliyyatlar AİB layihələrinin 
maliyyələşdirilməsində iştirak etmək üçün AİB-nın maliyyə 
tərəfdaşlarına, hökumət və ya onların qurumlarına, çoxtərəfli 
maliyyələşdirmə qurumlarına və kommersiya təşkilatlarına imkanı 
verir. Rəsmi kredit və qrantlar və B kreditləri, risklərin ötürülməsi, 
paralel kreditlər və AİB-nın TMP çərçivəsində əməliyyatların birgə 
maliyyələşdirilməsi şəklində əlavə vəsaitlər təmin edilir.

2013-cü ilədək Azərbaycan üçün rəsmi məcmu birbaşa əlavə 
dəyəri (BƏD) olan birgə maliyyələşmə bir investisiya layihəsi 
üçün $2.5 milyona, üç texniki yardım layihəsi üçün isə $1.9 
milyon vəsaitə bərabər olmuşdur. Azərbaycan üçün kommersiya 
məqsədli məcmu BƏD-in birgə maliyyələşməsi iki investisiya 
layihəsi üçün  $143.79 milyon olmuşdur.

Cədvəl 4.  Azərbaycan: Layihənin Uğurlu Nəticə Əmsalları

Sektor %a

Qiymətləndirilmiş 
Layihələr/

 Proqramların 
sayı

Kənd Təsərrüfatı və Təbii Sərvətlər 100.0 1
Nəqliyyat və İKT 100.0 2

Su Təchizatı və Digər Bələdiyyə 
 İnfratruktur və Xidmətləri – 1

Cəmi 75.0 4
Təsdiqlənmə İli

2000s 75.0 4

– = sıfır, İKT = informasiya və kommunikasiya texnologiyası.

a  LTH və LİQH reytinqləri olan bütün hallarda LQH və LİQH nominal parametrlərindən istifadə etməklə 
Layihə/proqramın tamamlanması haqda hesabatların (LTH-lər) məcmu nəticələri əsasında  
LTH-lərin qiymətləndirmə hesabatları (LQH-ları) və layihə/proqramın icrasının qiymətləndirmə hesabatları 
(LİQH-lar).

Mənbələr: 31 dekabr 2013-cü ilə yayılmış nominal parametrlərin əks olunduğu LTH, LQH və LİQH.

Cədvəl 5.  Azərbaycan: Dövlət Zəmanətli Kredit və Qrantlar  
üzrə Portfel Təhlilinin Keyfiyyət Göstəriciləri,  
2012–2013

Cari Kreditlərin Sayı (31 dekabr 2013 tarixinə) 8
2012 ($ milyon) 2013 ($ milyon)

Bağlanmış Müqavilələr/Öhdəlikləra,b 224.7 160.8
Ödənişləra 169.1 148.3

Cari Qrantların Sayı 31 dekabr 2013 tarixinə)c –
2012 ($ milyon) 2013 ($ milyon)

Bağlanmış Müqavilələr/Öhdəlikləra,b – –
Ödənişləra – –

Aktual problemli layihələr (%) –

– = sıfır.

Qeyd: Yuvarlaqlanma aparıldığı üçün cəm uyğun gəlməyə bilər.

a İl ərzində müqavilə imzalanmış və ya vəsait ayrılmış kredit/qrantlar daxildir.
b Siyasi qərarlar əsasında kreditləşmə/qrantlar istisna edilir.
c Ancaq Asiya İnkişaf Fondu və AİB-nın digər xüsusi fondları daxildir.

Cədvəl 6.  Azərbaycan: Birgə maliyyələşən layihələr,  
1 yanvar 2009–31dekabr 2013

Birgə maliyyələşmə Layihələrin sayı Vəsait ($ milyon)
Layihələr 2 143.79
Kommersiya birgə 
 maliyyələşməsi 2 143.79
Texniki Yardım Qrantları 1 1.00

1 yanvar 2009-cu il tarixindən 31 dekabr 2013-cü il 
tarixinədək birgə maliyyələşmə ilə olan layihələrin icmalı 
aşağıdakı ünvandan əldə edilə bilər www.adb.org/countries/
azerbaijan/cofinancing

Tərəfdaşlıq
AİB və Azərbaycan CAREC çərçivəsində sıx şəkildə birgə 
işləmişlər. AİB proqramlaşdırma və layihələrin icra edilməsində 
inkişaf sahəsində olan digər tərəfdaşlarla da fəaliyyətini 
əlaqələndirmişdir. AİB-nın Azərbaycandakı Daimi Nümayəndəliyi 
su təchizatı və kanalizasiya sistemi layihələrini İslam İnkişaf 
Bankı, Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi, KfW, Koreya 
Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi, İsveçrənin İqtisadi İşlər üzrə 
Dövlət Katibliyi və Dünya Bankı kimi inkişaf sahəsində olan 
tərəfdaşlarla müntəzəm şəkildə nəzərdən keçirir.

Öz yardımının səmərəliliyini, keyfiyyət və dayanaqlılığını 
artırmaq üçün AİB vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları ilə əməkdaşlıq 
edir. AİB ÖTS-nın hazırlığı zamanı vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları 
ilə də məsləhətləşmə aparmışdır. Sahibkarlıq fəaliyyətinə necə 
başlamaq haqda qadınları maarifləndirmək üçün vətəndaş 
cəmiyyəti təşkilatı texniki yardım çərçivəsində cəlb olunmuşdur.

http://adb.org/site/private-sector-financing/main
http://www.adb.org/site/private-sector-financing/trade-finance-program
http://adb.org/site/public-sector-financing/official-cofinancing
www.adb.org/countries/azerbaijan/cofinancing
www.adb.org/countries/azerbaijan/cofinancing


Satınalma
1 yanvar 1966-cı ildən 31 dekabr 2013-cü ilədək podratçı və 
təchizatçılar $122.11 milyard dəyərində olan AİB kredit layihələri 
üçün 188,780 müqavilə bağlamışlar. Eyni zaman müddətində 
Azərbaycandan olan podratçı və təchizatçılar $612.63 milyon 
dəyərində olan AİB kredit layihələri üçün 100 müqavilənin icrasına 
cəlb olunmuşlar.

1 yanvar 1966-cı ildən 31 dekabr 2013-cü ilədək 
məsləhətçilər $5.28 milyard dəyərində olan AİB kredit 
layihələri üzrə 12,432 müqavilə imzalamışlar. Həmin müddətdə 
Azərbaycandan olan məsləhətçilər $3.37 milyon dəyərində olan 
AİB qrant layihələri üçün 16 müqavilənin icrasına cəlb olunmuşlar.

Cədvəl 8.  Azərbaycan: AİB-nın Kredit Layihələrində  
işləyən Podratçılar/Təchizatçılar 
1 yanvar 2009–31 dekabr 2013

Podratçı/Təchizatçı Sektor

Müqavilənin 
dəyəri  

($ milyon)
Azenco Enerji 131.00
Gemiqaya Sirketi Ltd.

Su Təchizatı və Digər 
 Bələdiyyə İnfrastrukturu və 
 Xidmətləri 105.36

Azerinsaatservis LLC Nəqliyyat və İKT 99.39
Polat Yol Yapi Sanaye 
 ve Ticaret AS Nəqliyyat və İKT 73.67
Avro-Asiya Tikinti Korporasiyası 
  “Evrascon” Nəqliyyat və İKT 66.57

İKT= informasiya və kommunikasiya texnologiyası.

Cədvəl 9.  Azərbaycan: AİB-nın Kredit Layihələrində işləyən Baş 
Məsləhətçilər (Fərdi Məsləhətçilər və Məsləhət Şirkətləri),  
1 yanvar 2009–31 dekabr 2013

Məsləhətçi

Bağlanmış 
müvavilələrin 

sayı 

Müqavilənin 
dəyəri  

($ milyon)
AY Consulting Ltd. 1 1.69

BKR Isik Consulting 1 0.14

Audit-Lider Ltd. 1 0.09

Baker Tilly Azerbaijan LLC 1 0.05

Fərdi məsləhətçilər 3 0.12

Cədvəl 11.  Azərbaycan: AİB-nın Texniki Yardım 
Layihələrində işləyən Baş Məsləhətçilər 
(Fərdi Məsləhətçilər və Məsləhət Şirkətləri),  
1 yanvar 2009–31 dekabr 2013

Məsləhətçi

Bağlanmış 
müvavilələrin 

sayı

Müqavilənin 
dəyəri  

($ milyon)
Sidus Group                                  1 0.03
Fərdi məsləhətçilər 14 0.23

Cədvəl 10.  Azərbaycan: AİB-nın Qrant  
Layihələrində işləyən Baş Məsləhətçilər,  
1 yanvar 2009–31 dekabr 2013

Məsləhətçi

Bağlanmış 
müvavilələrin 

sayı

Müqavilənin 
dəyəri  

($ milyon)
Sinam Ltd. 1  3.37 

1 yanvar 1966-cı ildən 31 dekabr 2013-cü ilədək 
məsləhətçilər $3.3 milyard dəyərində olan AİB qrant layihələri 
üzrə 28,709 müqavilə imzalamışlar. Həmin müddətdə 
Azərbaycandan olan məsləhətçilər $0.65 milyon dəyərində olan 
AİB texniki yardım layihələri üçün 61 müqavilənin icrasına cəlb 
olunmuşlar.

Əməliyyatda Çətinliklər 
Azərbaycan 2020-də ənənəvi iqtisadiyyatdan biliyə əsaslanan 
iqtisadiyyata keçid üçün çərçivə təmin edilir. Əsas çətinlik qeyri-
neft iqtisadiyyatının çevik və davamlı inkişafına nail olmaqdır. Bu, 
infrastrukturun təkmilləşdirilməsini, regional iqtisadi fərqlilikləri 
azaltmaqla daha inklüsiv sosial inkişafa nail olunmasını, yaxşı 
idarəçiliyin təşviq olunmasını, özəl sektorun inkişafı üçün mühitin 
təkmilləşdirilməsini nəzərdə tutur.

Energetika (bərpa olunan və bərpa olunmayan), nəqliyyat, 
rayonda tranzit və logistika infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi; 
neft və qaz sektorunun müasirləşdirilməsi; gender bərabərliyinin 
təmin olunması; ətraf mühitə mənfi təsirlərin zəiflədilməsi; 
ərzaq təhlükəsizliyinin artırılması üçün kənd təsərrüfatının 
inkişaf etdirilməsi; maliyyə xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi və 
genişləndirilməsi; və institusional potensial quruculuğu kimi 
hazırda inkişaf sahəsində Azərbaycana çətinlik yaradangeniş 
çeşidli sektorlar və mövzular strategiyaya daxildir. 

1 yanvar 1966-cı ildən 31 dekabr 2013-cü ilədək 
məsləhətçilər $826.5 milyard dəyərində olan AİB qrant layihələri 
üzrə 2,433 müqavilə imzalamışlar. Eyni zamanda Azərbaycandan 
olan məsləhətçilər birmilyon dəyərində olan AİB qrant layihələri 
üçün 1 müqavilənin icrasına cəlb olunmuşlar.

Cədvəl 7. Azərbaycan: Satınalma Müqavilələrinin Payı

Maddə

2012 2013
Kumulyativ

(31 dekabr 2013 tarixinə)

Vəsait
($ milyon)

Cəmin 
%

Vəsait
($ milyon)

Cəmin 
%

Vəsait
($ milyon)

Cəmin  
%

Mallar, İşlər və 
 Əlaqədar Xidmətlər  144.65 1.91  140.41 2.14  612.63 0.48
Məsləhət Xidmətləri  0.17 0.03  0.27 0.05  10.42 0.11

http://adb.org/site/business-opportunities/operational-procurement


Bu nəşrdə “$” ABŞ dollarına aiddir. Başqa tərzdə istinad edilməsə, rəqəmlər AİB tərəfindən təxmini hesablanmışdır.
Başqa tərzdə göstərilməsə, məlumatlar 31 dekabr 2013-cü ilə olan məlumatlardır. Məlumat vərəqəsi illik əsasda aprel ayında yenilənir. Aprel 2014

Gələcək İstiqamətlər 
AİB Azərbaycanın çoxşaxəli və biliyə əsaslanan iqtisadiyyata 
keçidini dəstəkləyəcək, eyni zamanda çoxşaxəli inkişafa töhfə 
edən seçilmiş sektorlara və mövzulara diqqət verməklə davamlı 
və qeyri-neft sektorunun iqtisadi inkişafını dəstəkləyəcəkdir. AİB 
nəqliyyat, şəhər infrastrukturu və xidmətlərini və enerji sektorunu 
prioritetləşdirəcəkdir. 

Azərbaycanın iqtisadi inkişafının müvəffəqiyyəti və onun 
artan gəlir səviyyəsi AİB-nın ölkədə oynadığı maliyyə xarakterli 
rolunun tədricən dəyişməsinə səbəb olur. Gələcək inkişafın 

davamlı olması və orta gəlir tələsindən yayınmağa yardım etmək 
üçün məsələlərin bilik əsaslı həll yolları çevik artacaqdır. AİB-
nın Azərbaycanda apardığı sektor əməliyyatları bilik əsaslı həll 
yolları ilə güclənəcəkdir. Əlavə olaraq, təhsil, enerjidən səmərəli 
istifadənin təkmilləşdirilməsi, bankların özəlləşdirilməsi, sığorta və 
icarə, kənd təsərrüfatı və təbii sərvətlərin idarə olunması sahələri 
daxil olmaqla gələcək müdaxilələr üçün imkanlar və ya bilik əsaslı 
həll yolları AİB-nın iştirakı üçün yeni potensial imkanların aşkar 
edilməsi məqsədilə araşdırılacaqdır.

Azərbaycan və AİB haqqında

AİB-yə Üzvlülük
1999-cu ildə qoşulmuşdur

Nizamnamə Kapitalında Pay və Səsvermədə İştirak Hüququ
Səhmlərin sayı: 47,208 (cəmi səhmlərdə 0.447%)
Səslər: 86,655 (cəmi üzvlülükdə 0.656%, 
 Cəmi regional üzvlükdə 1.007%)
Səhm Kapitalında ümumi üzvlülük: $727.00 milyon 
Ödənilmiş nizamnamə kapitalı: $36.44 milyon

AİB-nın Direktorlar Şurasında Antoni Beyker Azərbaycanı təmsil edən direktor, 
Riçard Sison isə Direktor Müavinidir.

Olli NoroyonoAzərbaycanda Daimi Nümayəndəliyin Ölkə Rəhbəridir. Daimi 
Nümayəndəlik 2004-cü ildə açılmış, fəaliyyəti zamanı AİB və Azərbaycan 
Hökuməti, özəl sektor və vətəndaş cəmiyyəti iştirakçıları arasında ilkin əməliyyat 
əlaqələrini təmin edir. Daimi Nümayəndəlik Azərbaycanda siyasi dialoq aparır və 
inkişaf məsələlərində məlumat bazası kimi çıxış edir.

Azərbaycanda AİB məsələləri ilə məşğul olan hökumət qurumu Maliyyə Nazirliyi-
dir.

Asiya İnkişaf Bankı haqqında
AİB 67 üzvün sahib olduğu çoxtərəfli inkişaf bankıdır ki, 48 üzv regionda, qalan 
19 isə dünyanın digər hissələrində əsaslanmışdır. AİB-nın inkişaf etməkdə 
olan üzv dövlətlərinə yardım etmək üçün əsas alətləri siyasi dialoq, kreditlər, 
səhmlərə investisiyalar, zəmanətlər, qrantlar və texniki yardımdır (TY). 2013-cü 
ildə kreditlərin həcmi $13.19 milyard (101 layihə) olmuş, bundan TY $155.61 
milyon (248 layihə), qrantla maliyyələşən layihələr isə $849.02 milyon (23 layihə) 
dəyərində olmuşdur.Əlavə olaraq, $6.65 milyard rəsmi kredit və qrantlar və B 
kreditləri, risklərin ötürülməsi, paralel kreditlər və AİB-nın TMP çərçivəsində 
əməliyyatların birgə maliyyələşdirilməsi şəklində birbaşa əlavə dəyəri olan birgə 
maliyyələşmədən əldə edilmişdir.  
1 yanvar 2009-cu il tarixindən 31 dekabr 2013-cü ilədək AİB-nın illik kreditvermə 
həcmi $12.19 milyarda bərabər olmuşdur. Əlavə olaraq, AİB və xüsusi fondların 
vəsaitlərindən maliyyələşmiş investisiya qrantları və TY $801.70 milyona və 
eyni vaxt müddətində TY-da $165.66 milyon olmuşdur. 31 dekabr 2013-cü ildən 
44 ölkədə 2,629 layihə üçün birgə maliyyələşmə istisna olmaqla artan yekunla 
məbləğlər kreditlərdə $203.41 milyard, 239 qrantda $6.46 milyard və regional TY 
qrantları daxil olmaqla TY qrantlarında $4.25 milyard olmuşlar.

Əlaqə
Azərbaycanda Daimi Nümayəndəlik
45A, Xaqani Küçəsi, Landmark II
3-cü mərtəbə, Bakı, AZ1010, Azərbaycan
Tel +994 12 437 3477
Faks +994 12 437 3475
adbazrm@adb.org
www.adb.org/azerbaijan

AİB Baş Qərargahı
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
Tel +63 2 632 4444
Fax +63 2 636 2444

Maliyyə Nazirliyi
83, S. Vurğun küç.
Bakı, AZ1022, Azərbaycan
Tel +994 12 404 4699
Faks +994 12 404 4721
www.maliyye.gov.az

AİB-nın faydalı internet səhifələri
Asiya İnkişaf Bankı
www.adb.org

Asian Development Outlook
www.adb.org/publications/series/asian-
development-outlook

İllik Hesabat
www.adb.org/documents/series/adb-annual-reports

Depozitar Kitabxanalar
www.adb.org/publications/depositories/aze

İnkişaf və iqtisadi göstəricilərin tam siyahısını əldə 
etmək üçün aşağıdakı ünvana müraciət edin: 

Statistika və Məlumat Bazaları
www.adb.org/data/statistics
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