
Azərbaycan Asiya İnkişaf Bankına 
(AİB)1999-cu ildə qoşulmuş və həmin 
dövrdən etibarən AİB kredit, qrant 
və texniki yardım çərçivəsində 4.61 
milyard dollar vəsait dəstəyini  təsdiq 
etmişdir.  

AİB-in Azərbaycandakı iştirakı 2014-
2018-ci illər üçün təsdiqlənmiş ölkənin 
tərəfdaşlıq strategiyasına əsaslanır. 
Ölkə tərəfdaşlıq strategiyasının 
məqsədi Azərbaycan iqtisadiyyatının 
şaxələndirilməsi, yeni iqtisadi 
imkanların genişləndirilməsi,inklyuziv 
inkişafın təşviqi, şəhər və kənd 
əraziləri arasındakı bərabərsizliklərin 
azaldılmasına istiqamətlənmişdir.1 

2018-2020-ci illərdə AİB-in Ölkə 
Əməliyyatları üzrə Biznes Planı 2016-
cı ilin dekabr ayında qəbul edilmiş 
Azərbaycan Respublikası Hökuməti 
ilə Milli İqtisadiyyat Perspektivi üzrə 
Strateji Yol xəritəsi ilə uyğunlaşdırılıb.2 

2018-2020-ci illərdə Azərbaycanda 

Ölkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi, yeni 
iqtisadi imkanların genişləndirilməsi,inkluziv 
inkişafın təşviqi, şəhər və kənd arasındakı 
bərabərsizliklərin azaldılması istiqamətindəki 
fəaliyyətlərdə AİB Azərbaycana dəstək göstərir. 

AZƏRBAYCAN
AİB-in göstərici dövlət zəmanətli kredit 
proqramı 900 milyon dollar təşkil edir. 

Adi kapital resursları, Asiya İnkişaf 
Fondu və digər xüsusi fondlar vasitəsi 
ilə maliyyələşdirilən kredit və qrantlarla 
əlaqədar Azərbaycan üzrə məcmu 
vəsaitlər 2.46 milyard dollar təşkil edir.

AİB TƏRƏFİNDƏN 
DƏSTƏKLƏNƏN LAYİHƏ VƏ 
PROQRAMLAR
AİB-in Azərbaycanda dəstəklədiyi 
layihələr çərçivəsində 240,000 insan 
daşqın hadisəsinin təsirlərindən 
qorunmuş, beş kənd qəsəbəsinin 
251,000 nəfərdən çox sakini ilk dəfə 
olaraq yüksək keyfiyyətli və etibarlı 
su ilə təmin edilmişdir. Azərbaycan 
Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
AİB tərəfindən dəstəklənən layihələr 
çərçivəsində 135 minə yaxın insan 
müasir texnologiya vasitəsi ilə 

Azərbaycan: Məcmu kredit, qrant və texniki 
yardımın təsdiq edilməsia, b, c

Sektor No.

Cəmi
Məbləğ  

(milyon $)d %d

Kənd təsərüffatı, təbii 
sərvətlər və ucqar kənd 
yerlərinin inkişafı  3  23.93  0.61 

Enerji  13  1,195.42  30.33 
Maliyyə  11  195.55  4.96 
Səhiyyə  1  0.60  0.02 
Dövlət sektorunun 

idarəedilməsi  11  504.99  12.81 
Nəgliyyat  20  1,461.17  37.07 
Su və digər şəhər 

Infrastrukturu və xidmətləri  10  560.19  14.21 
Cəmi  69  3,941.84  100.00 
a   Qrantlara və texniki yardıma AİB tərəfindən idarə olunan birgə 

maliyyələşmə daxildir.
b  Dövlət zəmanətli və dövlət zəmanəti olmayan
c  Təsdiq hesabatında ilkin sektordan istifadə edilir.
d  Yuvarlaqlaşdırma aparıldığından rəqəmləri toplayanda alınan 

cəm üst-üstə düşməyə bilər.

 Azərbaycan: Məhsul üzrə dövlət zəmanəti 
olmayan məcmu maliyyələşmə2007–2017
Əməliyyatların sayı 9

Məbləğ (milyon $)
Kreditlər 959.67
Səhm investisiyaları –
Zəmanətlər –
Cəmi 959.67

– = sıfır.

Azərbaycan:2017-ci il üzrə Təsdiq edilmiş 
Kreditlər, Qrantlar və  Texniki Yardım  
(milyon $)

Kreditlər
Dövlət 

zəmanətli
Döv. 

z.olmayan
Texniki 
Yardım Qrantlar Cəmi

 400.00  500.00  2.86 – 902.86 

– = sıfır
Qeyd:
Öhdəlik AİB-in İdarə Heyətinin və ya İdarəetmə tərəfindən 
təsdiqlənmiş maliyyələşdirmədir ki, bunun üçün inves-
tisiya müqaviləsi borcalan, alıcı və ya investisiya şirkəti və AİB 
tərəfindən imzalanmışdır.
Qrantlara və texniki yardıma AİB tərəfindən idarə olunan birgə 
maliyyələşmə daxildir.

ASIYA İNKİŞAF BANKI 
ÜZV ÖLKƏ HAQQINDA Məlumat Vərəqi

1  AİB. 2014-cü il. Ölkə tərəfdaşlıq strategiyası: 
Azərbaycan, 2014-2018. Manila. 2014-cü ildən etibarən 
Azərbaycan yalnız AİB-in adi kapital ehtiyatlarından 
maliyyələşmə hüququna malikdir.

2  AİB. 2017. Ölkə Əməliyyatları üzrə Biznes Planı: 
Azərbaycan, 2018-2020. Manila.



təmizlənən 24 saatlıq su ilə təchiz 
olunub, kifayət qədər çirkab suları 
təmizləyən ilk şəhər kanalizasiya 
şəbəkəsi salınıb. Su istifadəsini maliyyə 
cəhətdən həyata keçirmək və su 
tələbatını yaxşılaşdırılması üçün 24700 
evlərdə su sayğacları quraşdırılmışdır. 

Azərbaycanda AİB təqribən 325 
kilometrlik (km) yeni və abadlaşdırılmış 
magistral və kənd yollarının 
inşasına yardım etmişdir. Ağstafa və 
Qazax rayonlarında AİB tərəfindən 
dəstəklənən layihələr 41,3 kilometr 
kənd yollarının bərpası və dörd 
körpünün yenidən qurulması vasitəsilə 
16 kənd (20,500 nəfər əhalisi olan) 
üçün yol əlagəsini yaxşılaşdırmışdır. 
Yenidən qurulmuş kənd yolları, yerli 
icmaların məktəblərə, bazarlara və 
səhiyyə müəssisələrə bütün mövsümü 
və asan çıxışı təmin edərək yol vaxtı 
və nəqliyyat vasitələrinin saxlanılması 
xərclərini əhəmiyyətli dərəcədə 
azaltmışdır.Taksi xidmətləri kəndlərdə 
əlverişli qiymətlərlə işə başladı. Kənd 
yol nişanları bərpa olundu. 

AİB ölkə daxilində enerjinin daha 
etibarlı şəkildə təmin edilməsi və 
elektrik enerjisində yaranan fasilələrini 
azaldılması məqsədi ilə elektrik enerjinin 
paylanmasının təkminləşdirilməsi 
istiqamətində sərmayə yatırılmışdır. 
AİB ölkənin ikinci ən böyük şəhəri 
olan Gəncə şəhərində 30 mindən çox 
istehlakçıya, Daliməmmədli şəhərində 
və Goranboy rayonunda 11 min 
istehlakçıya etibarlı elektrik təchizatının 

mövcudluğunu artırmağa yardım etdi. 
İstehlakçıların 90% -i ev təsərrüfatlarıdır.

2017-ci ilin dekabrında AİB Azərbaycan 
üçün 650 milyon dollar həcmində 
iki proqramı təsdiqləyib. Birincisi, 
400 milyon dollar həcmində olan 
Dəmir Yolu Sektorunun İnkişafı 
proqramıdır. Bu proqram Sumqayıt-
Yalama dəmiryol xəttinin yollarının 
və strukturunun bərpasına dəstək 
verəcək və Azərbaycan Demir Yolu 
Şirkətinin korporativ idarəetmə, 
əməliyyat effektivliyi və maliyyə 
dayanıqlığı daxil olmaqla, dəmir 
yolu sektorunun islahatlarına kömək 
edəcəkdir. İkinci proqram, 250 milyon 
dollar həcmində İdarəetmənin və 
İctimai sektorun Səmərəliliyinin 
Artırılması proqramıdır. Azərbaycanın 
ilk dəfə olaraq proqramlaşdırılmış 
siyasətə əsaslanan əməliyyatdır. 
Bu proqram, qayda əsaslı maliyyə 
planlaşdırma, dövlət müəssisələrinin 
yenidən qurulması, fərdi sektorun 
iştirakının gücləndirilməsi, maliyyəə 
çıxış imkanlarını artırılması və ölkənin 
biznes mühitinin yaxşılaşdırılması 
ilə iqtisadi imkanların yaradılması və 
genişlənməsini dəstəkləyir.

DÖVLƏT ZƏMANƏTİ OLMAYAN 
KREDİT ƏMƏLİYYATLARI
Özəl investisiyaların katalizatoru 
olaraq AİB dövlət zəmanəti olmayan 
dövlət və özəl sektor əməliyyatları üzrə 
birbaşa kredit səhm investisiyaları, 
zəmanətlər, B kateqoriyalı kreditlər 

və ticarət maliyyələşməsi formasında 
birbaşa maliyyə yardımını təmin 
edir. 2017-ci ildə AİB-in öz resursları 
ilə maliyyələşdirilən 29 özəl sektor 
əməliyyatı üzrə 3,17 milyard dollar 
məbləğində maliyyələşdirmə təsdiq 
edilmişdir.

2017-ci ildə əldə edilmiş ümumi 
öhdəliklər 27 əməliyyat üçün 2,29 
milyard dollar təşkil etmişdir. 2017-ci 
ildə ÖƏH-ın təsdiqləri və öhdəlikləri 
rekord səviyyədə olmuşdur. Ticarət 
və rəsmi mənbələrdən təxminən 5,9 
milyard dollarlıq birgə maliyyələşmə 
səfərbər edilmişdir. 31 dekabr 2017-ci 
il tarixinə AİB-in ölkədəki özəl sector 
əməliyyatlarının hesablaşma qalıqları 
və öhdəlikləri 10,9 milyard dollar təşkil 
etmişdir

BİRGƏ MALİYYƏLƏŞMƏ
Birgə maliyyələşmə əməliyyatları 
AİB-in maliyyə tərəfdaşlarına, dövlət 
və ya onun təşkilatlarına, çoxtərəfli 
maliyyə müəssisələri və kommersiya 
təşkilatlarına AİB layihələrinin 
maliyyələşdirilməsində iştirak etməyə 
şərait yaradır. Əlavə maliyyə vəsaitləri 
isə rəsmi kredit və qrantlar, texniki 
yardım, B kateqoriyalı kreditlər, risklərin 
ötürülməsi tədbirləri, paralel kreditlər 
və səhmlər kimi güzəştli şərtlərlə digər 
birgə maliyyələşmələr və kommersiya 
yönümlü birgə maliyyələşmələr, 
zəmanətli birgə maliyyələşmə, AİB-in 
Ticarət Maliyyə və Təchizat Zənciri 
Maliyyə Proqramları çərçivəsindəki 

Azərbaycan:Birgə maliyyələşmə layihələri, 1 yanvar 
2013– 31 dekabr 2017
Birgə maliyyələşmə Layihələrin sayı Məbləğ (milyon $)
Layihələr 4 952.40
Kommersiya yönümlü birgə 

maliyyələşmə
4 952.40

Texniki yardım qrantları 4 1.87

Azərbaycan: Layihənin uğurlu nəticə əmsalları

İl
Uğur əmsalı

(%)

Müstəgil formada  
Qiymətləndirilmiş layihə  

və programların sayı
2010 100.0 1
2012 50.0 2
2014 100.0 1
2016 100.0 1
Cəmi 80.0 5

Qeyd: “İl” layihənin tamamlanması haqqında hesabatın (LTH) dövriyyə ilinə istinad 
edir. Burada verilmiş uğur əmsalları yalnız təsdiq edilmiş LTH-lər və müstəqil surətdə 
qiymətləndirilmiş fəaliyyət qiymətləndirmə hesabatlarında təqdim edilmiş göstəricilərə 
əsaslanır və fərdi qiymətləndirmələri ehtiva etmir.Uğur əmsalları kiçik nümunədə belə 
ölkə əməliyyatlarının fəaliyyətini ifadə etmir.

Mənbə: 31 dekabr 2017-ci il tarixinə təsdiq edilmiş LTH hesabatları və layihə/proqram 
fəaliyyətlərinin qiymətləndirmə hesabatlarının göstəricilərindən ibarət məlumat bazasi.

Azərbaycan: Dövlət zəmanətli kredit və qrantlar üzrə 
portfel təhlilinin keyfiyyət göstəriciləri, 2016-2017
İcrada olan kreditlərin sayıa (31dekabr 2017) 11

2016 (milyon $) 2017 (milyon $)
Bağlanmış müqavilələr/Öhdəliklərb, c 273.21 100.34
Xərcləmələrb  776.68  326.32
İcrada olan kreditlərin sayıa (31dekabr 2017)  – 

2016 (milyon $) 2017 (milyon $)
Bağlanmış müqavilələr/Öhdəliklərb, c – –
Xərcləmələrb, d – –
Akyual problemli layihələr (%) (31dekabr 2017) –
– = sıfır.
a Öhdəliklərə əsaslanmış.
b İl ərzində müqavilə imzalanmış və ya vəsait ayrılmış başa çatmış kredit/qrantlar daxildir.
c Siyasi qərarlar əsasında kreditləşmə/qrantlar istisna edilir.
d Yalnız Asiya İnkişaf Fondu və AİB-in digər xüsusi fondları daxildir.

Azərbaycan: Kredit, qrant və texniki yardım layihələri 
üzrə satınalma müqavilələrinin payı

Bənd

2016 2017
Məcmu  

(31 dekabr 2017tarixinə)
Məbləğ  
(milyon 

$)

% 
Cəmi
faizi

Məbləğ  
(milyon $)

% 
Cəmi
 faizi

Məbləğ 
(milyon $)

% Cəmi
 faizi

Mal, iş və 
 müvafiq xidmətlər  816.45  7.24  143.63  1.38  1,582.03  0.94 
Məsləhət xidmətləri 0.28 0.04  0.50  0.07  13.75 0.11
Cəmi satınalma 816.73 6.86 144.13  1.29 1,595.78 0.88 



əməliyyatlar üzrə birgə maliyyələşmə 
formasında təmin edilir.

2002-ci ildən 2017-ci ilin sonuna qədər, 
Azərbaycan üzrə birbaşa məcmu 
əlavə dəyər formalaşdıran rəsmi birgə 
maliyyələşmə bir investisiya layihəsi 
üzrə 2.5 milyon dollar, altı texniki yardım 
layihəsi üzrə isə 2.72 milyon dollar təşkil 
etmişdir. Azərbaycan üzrə məcmu BƏD 
kommersiya birgə maliyyələşməsi altı 
investisiya layihəsi üçün 1.10  milyard 
dollar təşkil etmişdir.

1 Yanvar 2013-cü il tarixindən 31 
Dekabr 2017-cı il tarixinə kimi birgə 
maliyyələşməyə əsaslanan layihələrin 
icmalı www.adb.org/countries/
azerbaijan/cofinancing linkində verilir.

TƏRƏFDAŞLIQLAR
AİB nəqliyyat, enerji, ticarət yönümlü 
danışıqlar və siyasətin inkişafı 
məsələləri üzrə Azərbaycanla digər 
Mərkəzi Asiya Regional İqtisadi 
Əməkdaşlıq ölkələri arasında 
tərəfdaşlıqları dəstəkləyir və dialoqun 
aparılmasına stimul verir. AİB-in 
Azərbaycandakı Rezident Missiyası 
ölkənin inkişaf sahəsindəki tərəfdaşlıq 
koordinasiyasında, o cümlədən 
idarəetmə, özəl və maliyyə sektorunun 
inkişafı, kənd təsərrüfatı və enerji 
sektorları qruplarında fəal iştirakçısıdır. 

AİB göstərdiyi yardımların effektivliyini, 
keyfiyyyətini və davamlığını artırmaq 
məqsədi ilə vətəndaş cəmiyyəti 
təşkilatları ilə əməkdaşlıq edir. 

SATINALMA
AİB hər il inkişaf etməkdə olan üzv 
ölkələrdə həyata keçirilən layihə və 
fealiyyətləri maliyyələşdirmək məqsədi 

ilə kredit, qrant və texniki yardım ayırır, 
mal, iş və məsləhət xidmətlərinin 
satın alınması üçün müqavilə üzrə bir 
neçə milyar dollar vəsaiti təmin edir. 
Əksər müqavilələr hər hansı AİB üzvü 
ölkəsindən olan regional və ya qeyri 
regional firma və fərdlərə açıq olan 
beynəlxalq müsabiqə əsasında təltif 
edilir. 

AİB-in Satınalma müqavilələrinin payı

Mal, iş və müvafiq xidmətlər
AİB-in Asiya və Sakit Okean 
ölkələrində kredit və qrant əməliyyatları 
çərçivəsindəki mal, iş və müvafiq 
xidmətlər üzrə satınalma müqavilələri 
2016-ci ildə 11.28 milyard dollar, 2017-
ci ildə isə 10.43 milyard dollar təşkil 
etmişdir. 

1966-cı ildən etibarən məcmu 
satınalma 211,316 müqaviləni ehtiva 
edərək 169.12 milyard dollar vəsait 
təşkil etmişdir.

Azərbaycanda dəyəri 1.58 milyard 
dollar təşkil edəən 134 müqavilə 
1999-cu ildən etibarən podratçı və 
təchizatçılara verilmişdir. 

Məsləhət xidmətləri
AİB-in Asiya və Sakit Okean 
ölkələrində kredit, qrant və texniki 
yardım əməliyyatları çərçivəsindəki 
məsləhət xidmətləri üzrə satınalma 
müqavilələri 2016-cı ildə 627.79 milyon 
dollar,2017-ci ildə isə 741.84 milyon 
dollar təşkil etmişdir.

1966-cı ildən etibarən məcmu 
satınalma 55,420 müqaviləni ehtiva 
edərək 12.02 milyard dollar təşkil 
etmişdir.  

Azərbaycanda dəyəri 13.75 milyon 
dollar təşkil edən 121 müqavilə 

1999-cu ildənetibarən podratşı və 
təchizatçılara verilmişdir.

ƏMƏLİYYATDA ÇƏTİNLİKLƏR
Azərbaycanda AİB-in portfeli ümumi 
dəyəri 1,85 milyard dollar olan 7 
layihədən ibarətdir ki, bunun 49 faizi 
nəqliyyatda, 24 faizi su təchizatı 
və kanalizasiya, 13,5 faizi enerji və 
dövlət sektorunun idarə olunmasında 
iştirak edir. AİB ölkənin ətraf mühit 
və sosial təhlükəsizlik məsələlərinin 
gücləndirilməsi, satınalma, maliyyə 
idarəçiliyində və korrupsiyaya qarşı 
mübarizə təşəbbüslərində standart AİB 
təcrübələrinə uyğunluğun artırılması 
və genger bərabərliyinin əsasını təmin 
edilməsi istiqamətində hökümətlə sıx 
əməkdaşlıq edir. Tətbiq edən qurumların 
idarəetmə və institusional imkanlarının 
gücləndirilməsinə və investisiyaların 
iqtisadi və maliyyə dayanıqlılığının təmin 
edilməsinə xüsusi diqqət yetirilir.

GƏLƏCƏK ISTIQAMƏTLƏR
Hökumətin Milli İqtisadi Perspektivə 
dair Strateji Yolu haqqda məlumatı 
dəstəkləmək üçün, AİB-in 
Azərbaycandakı qısa və orta müddətli 
yardımı dövlət sektorunun idarə 
edilməsi, nəqliyyat və enerji, şəhər 
infrastrukturu və özəl sector inkişafı 
üçün əməliyyatları əhatə edəcəkdir.

Dövlət sektorunun idarə 
edilməsində AİB Azərbaycan dövlət 
maliyyə idarəetmə sisteminin 
təkmilləşdirilməsinə, ictimai korporativ 
sektorun səmərəliliyinin artırılmasına 
və dövlət-özəl tərəfdaşlıq vasitəsilə 
iqtisadiyyatda özəl sektorun iştirakının 
güclənməsinə dəstək verəcəkdir. 
AİB ölkənin əlaqəsini artırmaq üçün 

AİB-in kredit,qrant və texniki yardım layihələri 
çərçivəsində Məsləhət xidmətləri haqqında müqavilələrə 
cəlb edilmiş Azərbaycan məsləhətçilərinin ilk beşliyi, 1 
yanvar 2013–31 dekabr 2017

Məsləhətçi Sektor
Müqavilə məbləği  

(milyon $)
RSM AZƏRBAYCAN LLC Nəql, SŞS 0.26 
BKR Isik Consulting Nəql 0.25
Moore Stephens (AZE) & ACF 
    Kırğızaudit CJSC (JV) ENE  0.24 
Baker Tilly Azərbaycan ENE 0.12 
UNICEF (Birləşmiş Millətlər 
    Təşkilatının Uşaqlar üçün
    Fövqaladə Fondu) Azərbaycan SŞS 0.10 
Fərdi məsləhətçilər 0.76
Digərləri  0.09 
Cəmi  1.52 
ENE = enerji, NƏQL = nəqliyyat, SŞS = su və digər şəhər infrastrukturu və xidmətləri.

AİB-in kredit və qrant layihələri çərçivəsində mal,iş, və 
müvafiq xidmət müqavilələrinə cəlb edilmiş Azərbaycan 
podratçıları/təchizatçılarının ilk beşliyi, 1 yanvar2013-31 
dekabr 2017

Podratçı/Təchizatçı Sektor
Müqavilə məbləği 

(milyon $)
TTS INŞAAT (AZƏRBAYCAN) LLC & 
 Təmir Tikinti Istehsal (JV) SŞS  101.14 
Avro-Asiya Tikinti Korp. JSC Nəql  76.00 
RETRO HOLDING MMC ENE  72.55 
Evrascon Avro-Asiya 
 Tikinti Korp. Nəql 66.57 
Dizayn Inşaat MMC SŞS  63.54 
Digərləri  793.78 
Cəmi  1,173.59 

ENE = enerji, NƏQL = nəqliyyat, SŞS = su və digər şəhər infrastrukturu və xidmətləri.

www.adb.org/countries/azerbaijan/cofinancing
www.adb.org/countries/azerbaijan/cofinancing


Bu nəşrdə “$” işarəsi ABŞ dollarını ifadə edir. Başqa formada göstərilmədiyi təqdirdə, rəqəmlər AİB tərəfindən hesablanır refers to US dollars. Başqa tarix göstərilmədiyi təqdirdə, verilən məlumatlar 31 dekabr 2017-ci il 
tarixinədir. Fakt hesabatları hər il aprel ayında yenilənir.

nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafına 
prioritet verəcək. Həmçinin, bərpa 
olunan enerji mənbələrinin istifadəsinin 
gücləndirilməsinə, enerji sektorunun 
maliyyə davamlılığının artmasına,enerji 
şəbəkəsinin genişləndirilməsinə yardım 
edəcək. AİB Azərbaycan üçün müasir 
şəhər infrastrukturunun və xidmətlərinin 
inkişafı üzrə daha da şaxələndirilmiş 

bir iqtisadiyyat və yaşayış şəraitinin 
yaxşılaşdırılması üçün zəruri bir 
platforma olaraq davam edəcəkdir.

Bazar tələbatına cavab verməklə 
yanaşı, AİB-in özəl sektoru ticarət, 
maliyyə, kiçik və orta müəssisələrin 
genişləndirilməsi və infrastrukturun 
inkişafı ilə bağlı layihələrdə iştirak 
imkanları araşdıracaq.

AİB-in Azərbaycanda artan iş biliyi 
hədəf siyasət məsləhətlərinə, 
məlumatların paylaşmasına və 
Azərbaycanda inklüziv inkişafla bağlı 
məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasına 
kömək edəcək iqtisadi təhlilinə 
yönəldiləcək.

Azərbaycan və AİB haqqında 

AİB-ə Üzvlük 
1999-cu ildə qoşulmuşdur     

Nizamnamə kapitalında pay və səsvermədə iştirak hüququ
Əldə edilən səhmlərin sayı: 47,208 (cəmi payın 0.445%-i)
Səslər:  86,815 (cəmi üzvlərin 0.654%-i, 

cəmi regional üzvlərin 1.004%-i)
Səhm kapitalında ümumi üzvlük: $672.30 milyon
Ödənilmiş nizamnamə kapitalı: $33.69 milyon

Scott Dawson, AİB Direktorlar Şurasında Azərbaycanı təmsil edən alternativ direktordur.

Nəriman Mannapbekov, Azərbaycan üzrə Ölkə Direktorudur. Azərbaycan Rezident Missiyası 
2004-cü ildə açılmış, AİB və hökümət, özəl sector, vətəndaş cəmiyyətindəki maraqlı tərəflər 
və inkişaf tərəfdaşları arasındakı fəaliyyətlər üzrə ilkin əməliyyat əlagəsini təmin edir. Rezident 
missiya siyasət dialoqu, ölkə tərəfdaşlığı strategiyasının hazırlanması və proqramlaşdırılması, 
portfelin idarə edilməsi məsələləri ilə məşğul olur, həmçinin Azərbaycanda inkişaf məsələləri 
üzrə bilik bazası rolunda çıxış edir.

AİB fəaliyyətlərinin idarə edilməsi ilə məşğul olan Azərbaycan dövlət təşkilatı Maliyyə 
Nazirliyidir.

ASİYA İNKİŞAF BANKI HAQQINDA
AİB regiondan 48, dünyanın digər hissələrindən 19 üzv olmaqla ümumilikdə 67 üzvə malik 
olan çoxtərəfli inkişaf bankıdır. İnkişaf etməkdə olan üzv ölkələrinə yardım etməklə bağlı AİB-in 
əsas alətləri siyasi dialoq, kredit vəsaitləri, kapital sərmayələri, zəmanətlər, qrantlar və texniki 
yardımdan ibarətdir.
2017-ci il TY üzrə 200.53 milyon dollar (246 layihə) və qrant layihələri üzrə 597.49 milyon 
dollar (24 layihə) olmaqla kredit həcmi 18.72 milyard dollar (111 projects) təşkil etmişdir.
Bundan başqa, rəsmi kredit və qrantlar formasında birbaşa əlavə dəyər formalaşdıran birgə 
maliyyələşmə, digər güzəştli birgə maliyyələşmə, B kateqoriyalı kreditlər,risklərin ötürülməsi, 
zəmanətin birgə maliyyələşməsi, paralel kreditlər, paralel səhmlər kimi kommersiya birgə 
maliyyələşməsi, AİB-in Ticarətin Maliyyələşdirilməsi Proqramı çərçivəsindəki əməliyyatlar üzrə 
birgə maliyyələşmədə 11.92 milyard dollar əldə edilmişdir. 1 yanvar 2013-cü ildən 31 dekabr 
2017-ci ilə kimi AİB-in illik kredit həcmi orta hesabla 14.55 milyard dollar təşkil etmişdir. Bundan 
başqa, AİB və Xüsusi Fond vəsaitləri tərəfindən maliyyələşdirilən investisiya qrantları və texniki 
yardım eyni dövr ərzində orta hesabla 617.74 milyon dollar, TY üzrə166.28 milyon dollar təşkil 
etmişdir. 1 dekabr 2017-ci il tarixinə birgə maliyyələşməni çıxmaqla cəmi məcmular 44 ölkə 
həyata keçirilən 2,955 kredit layihəsi üzrə 255.14 milyard dollar, 328 qrant üzrə 8.36 milyard 
dollar, texniki yardım qrantları, o cümlədən regional texniki yardım qrantları üzrə 4.27 milyard 
dollar təşkil etmişdir.

ƏLAGƏ VASİTƏLƏRİ

Azərbaycan Rezident Missiyası Xəqani 
küçəsi 45A, Landmark II 4-cü mərtəbə, Bakı, 
AZ1010, Azərbaycan 
Tel +994 12 437 3477
Fax +994 12 437 3475
adbazrm@adb.org

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

Maliyyə Nazirliyi
Bakı, AZ1022, Azerbaijan
Tel +994 12 404 4699 Fax +994 12 404 
4721 www.maliyye.gov.az

AİB-in faydalı internet səhifələri

Asiya İnkişaf Bankı
www.adb.org

Asiya İnkişaf məlumatları
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

İnkişaf və iqtisadi göstəricilərin tam 
siyahısını əldə etmək üçün aşağıdakı veb 
səhifəyə daxil olun:

Statistik məlumatlar və məlumat 
azaları
www.adb.org/data/statistics
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