PREZİDENT NAKAO DAHA YAXŞI, GÜCLÜ VƏ
ÇEVİK AİB YARATMAQ NİYYƏTİNDƏDİR
BAKI, AZƏRBAYCAN (4 may2015) – Asiya İnkişaf Bankı (AİB) Asiya və Sakit okeanı
regionunda yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişafın dəstəklənməsi sahəsində
fəaliyyətlərinin miqyasını genişləndirdiyindən daha yaxşı, güclü və çevik olacaq - AİB-in
prezidenti Takehiko Nakao bu gün AİB Rəhbərlər Şurasının 48-ci İllik Toplantısında açılış
nitqində belə söyləmişdir.
“Bu addım bizim daha güclü kreditləşdirmə potensialımızdan başlayır" - cənab Nakao
AİB-in Asiya İnkişaf Fondunun kreditləşdirməsi ilə (AİB-in güzəştli kreditləşdirmə pəncərəsi) adi
kapital resurslarının (orta gəlirli ölkələrə bazarın yarı aşağı məzənnəsi ilə kredit ayırır)
balansının birləşdirilməsinin təsdiqlənməsinə istinad edərək demişdir. Bu təşəbbüs AİB-in illik
fəaliyyətlərinin nə az, nə çox 20 milyard ABŞ dolları məbləğində və ya cari səviyyə ilə
müqayisədə 50 faiz artıracaq. "Daha güclü kreditləşdirmə potensialı geniş imkanlar yaradır,
lakin biz ondan yaxşı istifadə etməliyik. Biz maliyyəmizin ayrılması məqsədilə artıq üzv ölkələrlə
yeni layihə və proqramların müəyyənləşdirilməsi sahəsində fəal çalışırıq.”
Cənab Nakao qeyd etmişdir ki, AİB daha yaxşı olmalıdır. "Biz üzv ölkələrdə biliklərlə
daha yaxşı təmin olunan xidmətləri göstərməli və innovativ həll yolları təklif etməliyik" - deyə o
bildirib. Bu məqsədə nail olmaq üçün AİB sektorlar üzrə tematik bilik və təcrübələrini gücləndirir
və bankda bilik və təcrübənin bölüşülməsi məqsədilə "bir AİB" yanaşmasını qəbul edir.
AİB, eyni zamanda, layihənin keyfiyyəti və sosial-ekoloji normalar və satınalmalarla bağlı
standartlarda güzəştə getmədən daha çevik olmalıdır. Cənab Nakao bildirmişdir ki, bank
daxilində aparılan son islahatlar nəticəsində bank satınalma müqavilələrinin baxılmasına tələb
olunan vaxtı yarıya qədər azaltmışdır.
Cənab Nakao nitqində bildirmişdir ki, AİB 2014-cü ildə kredit, qrant və kapital
investisiyası şəklində təxminən 14 milyard ABŞ dolları məbləğində vəsaitin ayrılmasını
təsdiqləmişdir. 9 milyard ABŞ dollarından artıq birgə maliyyələşdirmə ilə ümumi maliyyə
yardımı rekord həddə çataraq 23 milyard ABŞ dolları təşkil etmişdir.
O qeyd etmişdir ki, layihənin icrasını təkmilləşdirmək istiqamətində görülən güclü səylər
nəticəsində 2014-cü ildə AİB-in vəsaitlərinin istifadəsi 10 milyard ABŞ dollarını keçmişdir ki, bu,
ötən ilin rəqəmindən 17 faiz artıqdır. Regionun böyük maliyyə ehtiyaclarını nəzərə alaraq, cənab
Nakao bildirmişdir ki, AİB gələcəkdə kapital artımı ilə bağlı dəstəyin davam etdirilməsi üçün
ölkələrə müraciət edə bilər.
Geniş maliyyə potensialı AİB-ə regionda davamlı inkişafın dəstəklənməsi ilə bağlı
səylərini gücləndirməyə imkan verəcək. Cənab Nakao qeyd etmişdir ki, 2015-ci ildən sonrakı
dövr üzrə inkişaf gündəliyində əks olunan Davamlı İnkişaf Məqsədləri və bu il təsdiqlənəcək
iqlim dəyişmələrinə qarşı qlobal pakt vasitəsilə AİB infrastruktur, təhsil və səhiyyə, eləcə də iqlim
dəyişmələri ilə bağlı tədbirlərin görülməsinə dəstəyini genişləndirəcək.
İnfrastruktur sahəsində isə AİB dövlət və özəl sektorları arasında tərəfdaşlıqdan daha
səmərəli istifadə edərək, infrastruktur layihələrinin fəaliyyət dayanıqlığını təmin edərək və
insanların və ətraf mühitin mühafizəsi məqsədilə ekoloji-sosial norma siyasətləri üzrə yüksək
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standartları tətbiq edərək regionda ticarətin dəstəklənməsi, iş yerlərinin yaradılması və gəlirlərin
artırılması məqsədilə sərhədlərarası bağlantılara diqqət yönəldəcək.
2020 Strategiyasının AİB tərəfindən aralıq qiymətləndirilməsinə uyğun olaraq, təhsil və
səhiyyəyə ayrılan yardım iki dəfə artırılacaq. AİB ali və peşə təhsilinə xüsusi diqqət ayıraraq
keyfiyyətli təhsilə dəstəyini gücləndirəcək. Səhiyyə yardımı səhiyyə xidmətlərinin göstərilməsi və
səhiyyə sistemlərinin səmərəliliyinin təkmilləşdirilməsinə yönələcək, o cümlədən universal
səhiyyənin əhatəsi genişləndiriləcək.
İqlim dəyişmələri ilə mübarizəyə yardım məqsədilə AİB enerji səmərəliliyi və bərpa
olunan enerji, davamlı nəqliyyat, iqlim dəyişikliyinə qarşı dayanıqlıq və fəlakətlərlə bağlı risklərin
idarə olunmasına dəstəyini gücləndirəcək. Buraya günəş, külək və bərpa olunan digər enerji
mənəbləri üzrə layihələrdə özəl sektorun kapital vəsaitlərinin istifadəsinin genişləndirilməsi, İqlim
İnvestisiya Fondları kimi çoxtərəfli fondlarla yaxından əməkdaşlıq daxildir. "Mən fəxr edirəm ki,
AİB çoxtərəfli inkişaf bankları arasında Yaşıl İqlim Fondu tərəfindən akkreditə olunmuş ilk
bankdır" - cənab Nakao ifadə etmişdir.
Asiyada sürətli şəhərsalma prosesi getdiyindən AİB, həmçinin, şəhərlərdə kütləvi ictimai
nəqliyyat, enerji baxımdan səmərəli binalar, tullantıların idarə olunmasını dəstəkləməklə iqlim
dəyişmələri ilə bağlı səylərə yardım edir. Cənab Nakao qeyd etmişdir ki, AİB layihələr üzrə
ətraflı həssaslıq qiymətləndirmələrini həyata keçirir və bu cür qiymətləndirmələrə əsaslanan
nisbətən kiçik investisiyalar həyatları xilas edə bilər və sonrakı mərhələdə infrastrukturun
bərpası ilə bağlı iri miqyaslı xərcləmələrin qarşısını ala bilər.
Regionun inkişaf çağırışları ilə bağlı geniş danışaraq cənab Nakao bildirmişdir ki,
Asiyada yaşayan 544 milyon insan gündə 1,25 dollardan da az məbləğlə yaşayır. Lakin ötən il
AİB tərəfindən formalaşdırılmış yeni qiymətləndirmə mexanizminə əsasən Asiyada təxminən 1,4
milyard insan, regionun ümumi əhalisinin təxminən 40 faizi hələ də yoxsuldur.
“Bu cür yüksək yoxsulluq səviyyəsi qəbul edilməzdir” - o qeyd edib. “Yoxsulluq inadla və
tezliklə məğlub edilməlidir."
Cənab Nakao həyata keçirilən transformasiya, fəaliyyətlərin genişləndirilməsi ilə bağlı
plan və 2020-ci ildən sonrakı dövr üçün yeni strategiyanın hazırlanması sahəsində AİB-i maraqlı
tərəflər və səhmdarlarla yaxından məsləhətləşməyə istiqamətləndirmişdir.
Manilada yerləşən AİB əhatəli iqtisadi tərəqqi, ətraf mühitin davamlı inkişafı və regional
inteqrasiya da daxil olmaqla, Asiya və Sakit okean regionu üzrə yoxsulluğun azaldılmasına
çalışır. Qurum 1966-cı ildə təsis olunmuşdur və region üzrə 48 olmaqla 67 üzvdən ibarətdir.
2014-cü ildə AİB-in yardımları 22,9 milyard ABŞ dollarına olmuş, bunun da 9,2 milyard ABŞ
dolları birgə maliyyələşmə təşkil etmişdir.
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