
AZƏRBAYCAN VƏ ASİYA İNKİŞAF BANKI   (1999–2019)

20 İLLİK 
TƏRƏFDAŞLIQ 



485,000 insan
İlk dəfə olaraq fasiləsiz 
içməli su ilə təchiz olunub

$1.9
milyard
Energetika

20 İLLİK TƏRƏFDAŞLIQ
Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunun sürətlə inkişaf edən lideridir. Avropa və Asiyanın kəsişməsində 
yerləşərək, öz strateji mövqeyi ilə seçilən Azərbaycan qədim zamanlardan iki qitənin mədəniyyətlərini və 
iqtisadiyyatlarını bir-birinə bağlayıb. 
Azərbaycan Respublikası 1999-cu ildən etibarən Asiya İnkişaf Bankının üzvüdür. 20 illik əməkdaşlığın 
sonucunda Asiya İnkişaf Bankı (AİB) ölkənin ən iri beynəlxalq inkişaf tərəfdaşına çevrilib. AİB Azərbaycan 
Hökumətinin şaxələndirilmiş, inklyuziv və dayanıqlı iqtisadiyyat qurmaq səylərini dəstəkləyir.    
 

$1.0
milyard

Dövlət 
sektorunun 

idarəedilməsi

$583
milyon

Su təchizatı, 
digər şəhər 

infrastrukturu və 
xidmətləri

$214
milyon

$1.2
milyon

Kənd təsərrüfatı, 
təbii ehtiyatlar və 
kənd ərazilərinin 

inkişafı

$0.6
milyon
SəhiyyəMaliyyə 

sektoru

>$5 MİLYARD Azərbaycana ayrılmış kreditlər, qrantlar və texniki yardımların cəmi 
(1 sentyabr 2019 il tarixinə, toplam 82 layihə üzrə)

AİB yardımı hesabına həyata keçirilmiş layihə və proqramların nəticələri

Asiya İnkişaf Bankının Azərbaycana yardımı

240,000 insan 

100,000 ev təsərrüfatı
13 rayon və 3 şəhərin 
sakinləri etibarlı elektrik 
enerjisi ilə təchiz olunub

Daşqın və 
subasmaların 
təsirindən müdafiə 
olunub

Nəqliyyat 

$1.4
milyard

325 kilometr
Magistral və kənd 
avtomobil yolları 
tikilib və ya təmir 
edilib

Mənbə: AİB

Mənbə: AİB
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XRONOLOGİYA

“Bütün üzvlərimizin adından istərdim Azərbaycanı 
təmsil edən Direktoru, onun ölkəsinin Asiya İnkişaf 
Bankının 58-ci üzvü olması münasibətilə salamlayım 
və təbrik edim,” – Tadao Çino, AİB-in Prezidenti

AİB və Azərbaycan 
texniki yardım üzrə 
çərçivə sazişini 
imzalayır. İlk beş texniki 
yardım qrant layihəsi 
aşağıdakı sahələr üzrə 
təsdiq olunur: bankın 
əməliyyat siyasətləri 
və prosedurlarına dair 
potensialın artırılması; 
iqtisadi siyasətin 
formalaşdırılması; 
məlumat təhlili; və 
layihələrin hazırlanması.  

Selə Qarşı Tədbirlər layihəsi 
təsdiq olunur. Layihə çərçivəsində 
5 şəhərin və 43 kəndin sakinləri 
təkrarən baş verən subasmalardan 
müdafiə olunur.

AİB-in Azərbaycan 
üzrə əməliyyat 
strategiyası təsdiq 
olunur. Orada üç 
strateji məqsəd əksini 
tapır: insan inkişafının 
gücləndirilməsi; 
dayanıqlı artımın 
təşviq edilməsi; 
yaxşı idarəçiliyin və 
institusional inkişafın 
dəstəklənməsi.

Mingəçevir şəhərində daxili 
köçkünlərin inteqrasiyasına 
yönəlmiş  Yaponiyanın 
Yoxsulluğun Azaldılması 
Fondunun ilk qrant layihəsi 
təsdiq olunur. 

Azərbaycan Mərkəzi Asiya 
Regional İqtisadi Əməkdaşlıq 
(CAREC [Karek]) Proqramına 
qoşulur. İndiyədək, CAREC 
Proqramının Azərbaycana 
toplam investisiyaları 
5.88 milyard ABŞ dollara 
bərabərdir.  Selə Qarşı Tədbirlər 
layihəsi təsdiq olunur. Layihə 
çərçivəsində 5 şəhərin və 43 
kəndin sakinləri təkrarən baş 
verən subasmalardan müdafiə 
olunur. 

Azərbaycan Asiya 
İnkişaf Bankının üzvü 
olur.
Azərbaycan Prezidenti 
Heydər Əliyev 
29 oktyabr 1999 il 
tarixli 729-I Q saylı 
Qanunu imzalayaraq 
Azərbaycanın AİB-ə 
qoşulmasını rəsmiləşdirir.

Nə qədər ki, yol təmir olunmamışdı, Bakıya yol 5 gün tuturdu. Yolda qəzaların sayı 
çox idi. İndi həmin səfərə yalnız 2-3 gün sərf olunur. Evdə daha çox vaxt keçirib 4 
yaşlı qızımın böyüməsində iştirak edə bilərəm. 
—AZMİ BEKAR, KAMYON (YÜK AVTOMOBİLİ) SÜRÜCÜSÜ



AİB Bakıda öz 
nümayəndəliyini açır. Bankın 
Azərbaycan Rezident Missiyası 
AİB-in hökumət, özəl sektor, 
vətəndaş cəmiyyəti və 
beynəlxalq inkişaf tərəfdaşları 
ilə əsas əlaqə vasitəsidir.

AİB Azərbaycana ilk qeyri-suveren 
(özəl) investisiyasının qoyuluşunu 
təsdiq edir. Kommersiya bankları 
və lizinq şirkətləri üçün nəzərdə 
tutulmuş bu sərmayə inkişaf edən 
bank sektorunu gücləndirməyə, eləcə 
də mikro, kiçik və orta müəssisələrinin 
maliyyələşdirilməsini yaxşılaşdıraraq 
qeyri-neft iqtisadiyyatının artımına 
xidmət edir.

AİB Şərq – Qərb magistral 
avtomobil yolunun yaxşılaşdırılması 
layihəsini təsdiq edir. Layihə 
çərçivəsində 94 km magistral yol – 
Qazaxdan Gürcüstan sərhədinə 
39 km və Yevlax – Gəncə arası 55 km 
– bərpa olunur, habelə ölkənin yol alt-
sektorunun institusional potensialı 
gücləndirilir. 

AİB Azərbaycanda yol şəbəkəsinin 
inkişafı proqramına dair mərhələli 
maliyyələşmə mexanizmini təsdiq edir. 
Proqram Azərbaycanın daxili və xarici 
yol bağlantılarını təmin edən keyfiyyətli, 
səmərəli, təhlükəsiz və dayanıqlı nəqliyyat 
şəbəkəsinin yaradılmasına töhfə verir. 

AİB Azərbaycanda əhali və 
sənaye istehlakçıları üçün ilk 
enerji təchizatı layihəsini təsdiq 
edir. Layihə çərçivəsində qərb-
şərq istiqamətində uzanan elektrik 
ötürücü xətlərin gücü artırılır, 
220 kilovoltluq (kV) Mingəçevir 
– Abşeron – Xırdalan ötürücü 
xətti tikilir, 220/110 kV gücündə 
yeni Ağdaş yarımstansiyası 
inşa edilir və mövcud Abşeron 
yarımstansiyası genişləndirilir.

AİB Bakı ətrafı şəhərlər 
və qəsəbələr üçün Su 
Təchizatı və Kanalizasiya 
İnvestisiya Proqramını təsdiq 
edir. Proqramın mərhələli 
maliyyələşdirilməsi çərçivəsində 
həmçinin Ağdaş, Ağcabədi, 
Beyləqan, Göyçay və Naxçıvan 
şəhərlərində su təchizatı 
və kanalizasiya xidmətləri 
yaxşılaşdırılır.
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Məhsullarımızı Qazax bazarında və Qırmızı Körpü gömrük postunun 
yaxınlığında satırıq. Köhnə yolla bura gəlmək üçün hər gün az qala bir 
saat sərf etməli idik. İndi yeni yolla buna cəmisi 20 dəqiqə vaxt lazımdır, 
məhsullarım da yol gəlincə zədələnmir. 
—LƏTİFƏ MIRZƏLİYEVA, MEYVƏ-TƏRƏVƏZ FERMERİ



AİB Qaradağ sement zavodu üçün 
27 milyon ABŞ dolları məbləğində 
özəl infrastruktur investisiyasını 
təsdiq edir. Layihə Qaradağ sement 
zavodunun genişləndirilməsi və 
müasirləşdirilməsini dəstəkləyərək, 
yerli özəl sement istehsalını artırmaq 
məqsədini qoyur.    

Azərbaycan CAREC ölkələrinin 
10-cu Nazirlər Konfransını keçirir. 
Konfrans iştirakçıları “CAREC 2020 
Strategiyası”nı qəbul edirlər.

AİB Masallı – Şorsulu avtomobil yoluna 
qoyulacaq 500 milyon ABŞ dolları 
yatırımını təsdiq edir. Layihə, səmərəli 
və təhlükəsiz cənub magistral yolunun 
salınmasını mümkün edərək, daxili və 
beynəlxalq ticarətin artmasına xidmət edir.

AİB və AccessBank kənd 
ərazilərində maliyyə 
xidmətlərinin əlçatanlığını 
təşviq etmək məqsədilə 50 
milyon ABŞ dolları həcmində 
kredit müqaviləsini bağlayırlar. 
Layihə mikro, kiçik və orta 
sahibkarlığın inkişafını və kənd 
yerlərində kommersiya bank 
xidmətlərinin genişləndirilməsini 
dəstəkləyir.
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AİB-in Azərbaycan üzrə 2014-
2018 illəri əhatə edən Ölkə 
Tərəfdaşlığı Strategiyasını təsdiq 
edilir. Strategiya nəqliyyat, şəhər 
infrastrukturu və xidmətləri 
və energetika sahələrinə əsas 
diqqət verməklə Azərbaycanda 
şaxələndirilmiş, bilik-əsaslı 
iqtisadiyyatın qurulmasını 
dəstəkləyir.

2015

Azərbaycan Asiya İnkişaf Bankının Direktorlar 
Şurasının 48-ci İllik Toplantısına ev sahibliyi 
edir. İllik Toplantı zamanı AİB və Azərbaycan 
arasında elektrik paylayıcı şəbəkəsinin 
müasirləşdirilməsinə dair 750 milyon ABŞ dolları 
həcmində anlaşma memorandumu imzalanır.  
Memorandumu Azərbaycanın Maliyyə Naziri 
Samir Şərifov, “Azərişıq” 
ASC-nin sədri Baba 
Rzayev və AİB-in Vitse-
prezidenti Vençay Janq 
imzalayırlar.

ƏƏvvəllər işığımız tez-tez kəsilərdi. İşıq olmayanda tədris prosesi pozulardı, 
müəllimlər və şagirdlər əziyyət çəkərdi. İndiyə baxanda yer-göy qədər fərq var. 
Asiya Bankının maliyyə dəstəyi ilə Ağdaş elektrik yarımstansiyanın tikilməsindən 
sonra işıqsız günlərimiz keçmişdə qaldı. İndi şagirdlər məktəbə həvəslə gəlirlər. 
—KÖNÜL NOVRUZOVA, MÜƏLLİM



2016 2017 2018 2019

Neft qiymətlərinin kəskin 
azalmasının mənfi iqtisadi 
təsirini yumşaltmaq 
üçün AİB, Azərbaycan 
Hökumətinin səylərini 
dəstəkləyərək, 500 milyon 
dollarlıq kontrsiklik 
maliyyə dəstəyi proqramını 
təsdiq edir. Proqram 
vətəndaşların sosial müdafiəsini 
möhkəmləndirmək və əlavə 
iş yerləri yaratmaq yönündə 
fiskal stimullaşdırıcı tədbirlərin 
görülməsini və iqtisadi 
şaxələndirmə məqsədilə konkret 
struktur islahatlarının həyata 
keçirilməsini nəzərdə tutur. 

AİB İdarəçiliyin 
Təkmilləşdirilməsi və Dövlət 
Sektoru Səmərəliyi Proqramını 
təsdiq edir. Planlı islahat-
əsaslı fəaliyyət olaraq, bu 
Proqram hərəsi 250 milyon 
ABŞ dollarlından ibarət iki 
alt-proqramdan təşkil olunur. 
Proqramın məqsədləri qaydalar-
əsaslı fiskal planlaşdırmaya 
keçidi və orta-müddətli xərclər 
çərçivəsinin tətbiqini, dövlət 
müəssisələrində idarəçiliyin 
yaxşılaşdırılmasını və onların 
səmərəli restrukturlaşmasını 
dəstəkləmək, eləcə də biznes 
mühitini yaxşılaşdırmaq və 
iqtisadiyyatda özəl sektorun 
iştirakını genişləndirməkdir. 

AİB 400 milyon ABŞ dolları 
məbləğində Dəmiryolu 
Sektoru İnkişaf Proqramını 
təsdiq edir. Proqram Sumqayıt 
– Yalama dəmiryolu xəttinin 
bərpa edilməsinə, eləcə də 
“Azərbaycan Dəmir Yolları” 
QSC-nin korporativ idarəçiliyi, 
əməliyyat səmərəliyi və maliyyə 
dayanıqlığını təmin etmək 
məqsədilə mühüm islahatların 
həyata keçirilməsinə yönəlir.   

AİB-in Azərbaycana 
göstərdiyi toplam yardım 
məbləği 5 milyard ABŞ 
dollarını aşır. 

AİB-in Azərbaycan üzrə 2019-2023 
illəri əhatə edən Ölkə Tərəfdaşlığı 
Strategiyası təsdiq edilir. Sənəd 3 strateji 
prioritetə fokuslanır: (1) özəl sektorda 
inkişafın sürətləndirilməsi; (2) dövlət 
sektorunda səmərəliyin artırılması; və (3) 
infrastrukturun təkmilləşdirilməsi və insan 
kapitalının gücləndirilməsi. 

AİB ölkə üzrə diaqnostik 
tədqiqatı həyata keçirərək, 
inklyuziv artımı və milli 
iqtisadiyyatın neftdən 
asılılığın azaldılmasını 
əngəlləyən məhdudiyyətləri 
müəyyən edir. 

AİB Azərbaycan Hökumətinin 
zəmanəti ilə “Elektrik enerjisi 
paylanmasının təkmilləşdirilməsi” 
proqramı çərçivəsində “Azərişıq” 
ASC üçün mərhələli maliyyələşmə 
mexanizmini təsdiq edir və onun 
1-ci tranşı üzrə 250 milyon ABŞ 
dolları məbləğində kredit müqaviləsi 
imzalayır. Bütün ölkə ərazisində 
elektrik paylayıcı şəbəkəsinin 
bərpası və genişləndirilməsi 
vasitəsilə bu investisiya proqramı 
elektrik təchizatının etibarlılığını 
və səmərəliyini artırmaq və dövlət 
elektrik paylanma şirkətinin 
əməliyyat və maliyyə göstəricilərini 
yaxşılaşdırmaq məqsədini qoyur.

Şahdəniz Qaz Yatağının 
Genişləndirilməsi Layihəsi 
üçün AİB-in hissəvi 
kredit zəmanəti ilə təmin 
olunmuş kommersiya 
krediti tam olaraq istifadə 
olunur. Bu vəsait kreditin  
əsas məbləğinin 500 
milyon ABŞ dollarınadək 
qarşılamaqla yanaşı faiz 
ödənişlərini və zəmanət 
haqqını əhatə edir. 

Həkim kimi bilirəm ki, su və kanalizasiya xidmətləri tək rahatlıq və təmizlik 
demək deyil. Təmiz içməli su insan sağlamlığı üçün olduqca vacibdir, 
xəstəliklərin qarşısını alır. Çox sevinirəm ki, şəhərimizdə artıq çirkab suların 
küçələrə axıdılmasını görməyəcəm. 
—MƏLEYKƏ KƏRİMOVA, HƏKİM



GƏLƏCƏYƏ BAXIŞ
Təbii ehtiyatlarla zəngin, yüksək-orta gəlirli ölkə olan və iddialı iqtisadi diversifikasiya proqramını həyata 
keçirən Azərbaycanda Asiya İnkişaf Bankı daha çox dəyər əlavə edə biləcək sahələrə əsas diqqət yetirəcək. 
Bu səbəbdən, AİB ölkədə struktur islahatlara dəstəyi, institusional potensialın gücləndirilməsini, bilik-əsaslı 
məşğulluğun genişləndirilməsini, özəl sektorda fəaliyyətin artırılmasını, habelə innovativ layihələr üçün 
inteqrasiya edilmiş maliyyə həllərinin təqdim edilməsini vurğulayacaq. AİB həmçinin Dayanıqlı İnkişaf 
Məqsədlərinə nail olmaqda və BMT-nin İqlim Dəyişməsi üzrə Çərçivə Konvensiyası daxilində bağlanılmış Paris 
Sazişinə əsasən müəyyən edilmiş milli töhfələri qarşılamaqda Azərbaycana yardım edəcək.
  
AİB-in 2019-2023 illəri əhatə edən Azərbaycan üzrə yeni Ölkə Tərəfdaşlığı Strategiyası Bankın 2030 Strategiyası 
və “Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi” sənədi ilə uzlaşdırılıb. 
Buna əsaslanaraq, Asiya İnkişaf Bankı ölkənin özəl sektorunu inkişaf etdirmək və şaxələndirmək, dövlət 
sektorunda səmərəliyi artırmaq, infrastrukturu təkmilləşdirmək və insan kapitalını gücləndirmək məqsədilə 
Azərbaycan ilə faydalı tərəfdaşlığın davam etdirilməsini gözləyir.  

Asiya İnkişaf Bankının 2019-2023 illəri əhatə edən 
Azərbaycan üzrə Ölkə Tərəfdaşlıq Strategiyasının xülasəsi

İcra prinsipləri: Özəl sektorda əməliyyatların genişləndirilməsi, bilik xidmətlərinin gücləndirilməsi, maliyyə 
ehtiyatlarının katalizə və səfərbər edilməsi

Ümdə məqsəd: Azərbaycanda şaxələndirilmiş və əhatəli iqtisadi artımı dəstəkləmək
Strateji sütun 1

Özəl sektorda inkişafın 
sürətləndirilməsi

Keyfiyyətli iş yerlərinin açılması yolu ilə 
AİB-in əməliyyat prioriteti olan qalıcı 

yoxsulluğun aradan qaldırılması və 
bərabərsizliyin azaldılmasını dəstəkləyir

• Daha dayanıqlı və şaxələndirilmiş qeyri-
neft özəl sektoru (o cümlədən biznes və 
investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması; 
mikro, kiçik və orta müəssisələrin 
gücləndirilməsi; daha dayanıqlı dəyər 
zəncirləri)

• Daha dərin və inklyuziv maliyyə 
sektoru (məs, bank olmayan kredit 
müəssisələrinin möhkəmləndirilməsi; 
yeni maliyyə alətlərinin tətbiqi; kapital 
bazarının inkişafı; maliyyə vasitəçilərinin 
potensialının artırılması; risklərin 
səmərəli idarə edilməsi mexanizmləri)

Strateji sütun 2
Dövlət sektorunda səmərəliyin 

artırılması 

AİB-in əməliyyat prioriteti olan 
idarəçiliyin və institusional potensialın 

gücləndirilməsini dəstəkləyir 

• Dövlət ehtiyatlarının idarə edilməsini 
gücləndirmək (o cümlədən neft-qaz 
gəlirlərinin istifadəsində fiskal qaydalar; 
orta-müddətli xərclər çərçivəsi; büdcə 
məlumatları üzrə idarəetmə sistemi; 
dövlət satınalmaları potensialının 
möhkəmləndirilməsi, fiskal risklərin 
və dövlət borcunun idarə edilməsi, 
vergi inzibatçılığının səmərəliyi, sosial 
müdafiə sistemlərinin inkişafı)

• Dövlət müəssisələrinin səmərəliyini və 
maliyyə dayanıqlığını artırmaq

Strateji sütun 3
İnfrastrukturun təkmilləşdirilməsi və 

insan kapitalının gücləndirilməsi 
AİB-in əməliyyat prioritetləri olan şəhərləri 
həyat üçün daha rahat etməsini, regional 

əməkdaşlığı və inteqrasiyanı təşviq edilməsini, 
eləcə də təhsil və təlimi yaxşılaşdırmaq yolu 
ilə qalıcı yoxsulluğun aradan qaldırılması və 

bərabərsizliyin azaldılmasını dəstəkləyir
• Daha keyfiyyətli və dayanıqlı infrastruktur 

yaratmaqla biznes xərclərini və regional 
bərabərsizliyi azaltmaq, regional 
əməkdaşlığı və inteqrasiyanı təşviq etmək

• Kommunal xidmətlərinin tənzimlənməsi 
və tarif islahatı

• İnfrastrukturda özəl sektorun iştirakını 
genişləndirmək

• Texniki-peşə təhsil və təliminin 
keyfiyyətini və əlçatanlığını 
yaxşılaşdırmaqla əmək bacarıqlarını və 
məhsuldarlığı artırmaq

Çarpaz-kəsişən prioritetlər: Gender bərabərliyində irəliləyişin sürətləndirilməsi, iqlim dəyişməsinin önlənməsi 
və ekoloji dayanıqlığının artırılması, regional əməkdaşlığın və inteqrasiyanın dəstəklənməsi, idarəçiliyin və 
institusional potensialın gücləndirilməsi, dövlət-özəl tərəfdaşlığının təşviqi
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Azərbaycan və Asiya İnkişaf Bankı (1999-2019): 20 illik tərəfdaşlıq 

Bu nəşrdə Azərbaycanda şaxələndirilmiş, inklyuziv və dayanıqlı artım naminə Asiya 
İnkişaf Bankı (AİB) və Azərbaycan Hökuməti arasında əməkdaşlığın və birgə səylərin 
xülasəsi təqdim edilir. Azərbaycanın ən iri çoxtərəfli inkişaf tərəfdaşı olaraq, AİB  1999 
ildən etibarən ölkəyə maliyyə dəstəyi göstərmək məqsədilə 5 milyard ABŞ dollarından 
artıq məbləği səfərbər edib. Bu dövr ərzində AİB-in dəstəklədiyi layihələrin və 
proqramların icrası nəticəsində 485000 insan fasiləsiz içməli su ilə təchiz olunub, 
240000 insan daşqın və subasmaların təsirindən müdafiə olunub, 100000 ev 
təsərrüfatı elektrik enerjisi ilə təmin edilib, 325 kilometrlik avtomobil yolları salınıb və 
ya təmir edilib. Kitabçada, 20 illik tərəfdaşlığın xronologiyası, göstərilmiş yardımların 
icmalı və əməkdaşlığın başlıca nailiyyətləri ilə yanaşı, AİB-in 2019-2023 illəri əhatə 
edən Azərbaycan üzrə yeni Ölkə Tərəfdaşlıq Strategiyası təqdim olunur. 

Azərbaycan Rezident Missiyası
AİB-in Azərbaycanda nümayəndəliyi (Azərbaycan Rezident Missiyası) AİB-in hökumət, 
özəl sektor, vətəndaş cəmiyyəti və beynəlxalq inkişaf tərəfdaşları ilə əsas əlaqə vasitəsidir. 
Nümayəndəlik ölkə tərəfdaşlıq strategiyasını hazırlayır, proqram portfelini idarə edir 
və layihələri icra edir, beynəlxalq inkişaf tərəfdaşları ilə əlaqələndirmə işini aparır və 
münasibətləri möhkəmləndirir, eləcə də Azərbaycanda inkişafla bağlı bilikləri paylaşır.
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Asiya İnkişaf Bankı haqqında
Asiya İnkişaf Bankı (AİB), ifrat yoxsulluğu aradan qaldırmaq səylərini davam etməklə 
yanaşı, Asiya və Sakit Okean regionunu firavan, abad, bərabər-hüquqlu, güclü və dayanıqlı 
görmək istəyinə sadiqdir. 1966 ildə təsis edilmiş AİB, 68 üzv dövlətinin birgə sahibliyindədir; 
onlardan 49-u regionda yerləşən ölkələrdir. Üzv ölkələrinin inkişafına dəstək göstərilməsində 
AİB-in başlıca alətləri siyasət dialoqu, kreditlər, kapital qoyuluşları, zəmanətlər, qrantlar və 
texniki yardımdır. 

Qeyd: Bu nəşrdə “$” işarəsi, “dollar” və “ABŞ dolları” ifadələri Amerika Birləşmiş Ştatlarının dollarına isnad edir.
Bütün fotoşəkillər AİB-ə məxsusdur. 
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