
Dünya Bankı 
Azərbaycanda
Bəzi Faktlar 



Dünya Bankı yoxsulluq səviyyəsini azaltmaq və bərabər rifahı təmin etmək məqsədilə hökumətlərə 
maliyyə yardımı və texniki məsləhətlər verən qlobal maliyyə təşkilatıdır. O, Dünya Bankı adı ilə 
tanınsa da, tam rəsmi adı Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankıdır (BYİB). Yəni, Dünya Bankının 
fəaliyyətinin əsasında mənfəət əldə etmək yox, ölkələrə iqtisadi və sosial inkişafda dəstək vermək 
dayanır. Azərbaycan 1992-ci ildən Dünya Bankının üzvüdür. Keçən 30 il ərzində Dünya Bankı 
Azərbaycana 50-dən artıq layihəni maliyyələşdirmək üçün 4 milyard ABŞ dollarından artıq vəsait 
ayırmışdır. Bu layihələr müxtəlif sahələri əhatə etmişdir: təhsil, səhiyyə, pensiya və sosial müdafiə, 
su və kanalizasiya, enerji, nəqliyyat infrastrukturu, kənd təsərrüfatı, suvarma, ətraf mühit, ədliyyə, 
maliyyə və özəl sektorun inkişafı, dövlət sektorunun müasirləşdirilməsi. 

Dünya Bankı 
əslində bank deyil 







Bakıdan qərbə, şimal-qərbə və ya cənuba doğru uzanan magistral yolların bir qismi Dünya Bankının 
dəstəyi ilə tikilmiş və ya bərpa olunmuşdur. Bu dəstəyin sayəsində bu gün ölkədə magistral yolların 
90 faizi qənaətbəxş vəziyyətdədir. 2001-ci ildən etibarən Dünya Bankı 600 kilometrdən artıq 
magistral yolun müəsirləşdirilməsini maliyyələşdirmişdir. Bundan başqa 500 kilometrdən artıq 
dəmir yolu da yenidən qurulmuşdur. Bu işlərin nəticəsində səyahət müddəti qısalmış, hərəkətin 
təhlükəsizliyi və daşımaların həcmi artmışdır. Bu layihələr, həmçinin, Azərbaycanda yol tikintisi 
sənayesinin inkişafına təkan vermişdir. Bu gün Azərbaycan şirkətləri qazandıqları təcrübənin 
sayəsində xaricdə də uğurla rəqabət aparırlar. 

Dünya Bankı yol şəbəkəsini 
dəstəkləməklə insanların xidmət
və bazarlara çıxışını asanlaşdırır



Dünya Bankının Azərbaycan üçün təsdiq etdiyi ilk layihə su sektorunda olmuşdur. 1995-ci ildə təsdiq 
edilmiş Böyük Bakının Su Təchizatının Bərpası Layihəsi uzun illər vəsait çatışmazlığından əziyyət 
çəkən su şəbəkəsinin tam çökməsinin qarşısını almışdı. Bunun ardınca həyata keçirilmiş digər iki 
layihə ölkənin 12 rayonunda  - Şabran, Siyəzən, Lerik, Yardımlı, Masallı, Cəlilabad, Ağsu, İsmayıllı, 
Qəbələ, Şamaxı, Saatlı və Sabirabadda yaşayan 400 min insanın gündə 24 saat su əldə etməsinə 
şərait yaratmışdır. Bütövlükdə Dünya Bankı su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərinə 700 milyon 
dollardan artıq vəsait ayırmışdır. 

İnsanların keyfiyyətli və fasiləsiz 
su təminatı Dünya Bankının diqqət 
mərkəzindədir







Dünya Bankı Azərbaycanın məcburi köçkünlərinin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasına dəstək verən 
ilk beynəlxalq təşkilatlardan biridır. İyirmi ildən də artıq müddətdə Dünya Bankı 700 mindən artıq 
məcburi köçkünün daha yaxşı mənzil şəraiti, sosial və infrastruktur xidmətləri, məşğulluqla təmin 
olunmasına yardım göstərmişdir. Yüzlərlə məcburi köçkün icmasında mikro infrastruktur layihələri 
həyata keçirilmiş, onlarla yataqxana bərpa olunmuş, 200-dək məktəb və xəstəxana təmir edilmişdir.

Məcburi köçkünlərin qayğıları
bizim qayğılarımızdır



Neft Azərbaycanın sürətli iqtisadi bərpasında mərkəzi rol oynamışdır. 1990-cı illərin əvvəllərində 
Dünya Bankı Azərbaycan hökumətinə qlobal neft şirkətləri ilə hasilatın pay bölgüsü müqavilələri 
üzrə danışıqlar aparmaqda kömək etmişdir. Bu, neft sektoruna xarici özəl sərmayələri sürətləndirmiş 
və neft sektorundakı qurumların gücləndirilməsinə xidmət etmişdir. Dünya Bankı Dövlət Neft 
Fondunun yaradılmasına da dəstək vermişdir. Trans-Anadolu Təbii Qaz Kəməri Layihəsində 
(TANAP) Azərbaycanın payının maliyyələşdirilməsi üçün 400 milyon ABŞ dolları məbləğində kredit 
Azərbaycanın enerji ixracı bazarlarını şaxələndirməyə kömək etmişdir. 

Dünya Bankı neft müqavilələri
üzrə danışıqlara kömək etmişdir







Azərbaycan keçmiş Sovet İttifaqında iddialı torpaq islahatları proqramına başlamış ilk ölkələrdən 
biri olmuşdur. Dünya Bankı bu proqramı dəstəkləmiş və kənd təsərrüfatının inkişafına müxtəlif 
yollarla yardım göstərmişdir. Bankın dəstəklədiyi silsilə layihələr çərçivəsində istehsal potensialını 
gücləndirmək üçün fermerlərə 50 mindən artıq mikrokredit verilmiş, aqrobiznesin yeni 
maliyyələşdirmə üsulları sınaqdan çıxarılmış, baytarlıq sisteminin təkmilləşdirilməsi üçün yeni 
modellər tətbiq edilmiş, aqrar elm və təhsil sahəsi müasirləşdirilmiş, heyvanların brüselyoz əleyhinə 
kütləvi peyvəndləşdirilməsi həyata keçirilmiş, dəyər zəncirləri formalaşdırılmış və dəstəklənmişdir. 
Təsərrüfatdaxili suvarma şəbəkələrinin bərpası məhsuldarlığın artmasına töhfə vermişdir. Kənd 
investisiyaları layihəsi isə 2000-dən artıq kənd icmasının zəruri infrastruktur xidmətləri ilə daha yaxşı 
təmin olunmasına kömək etmişdir.    

Kənd təsərrüfatı və
kənd yerlərinə dəstək



10 il bundan əvvələdək səhərlər Bakının əsas zibilliyindən qalxan tüstü şəhəri bürüyürdü. Bu gün 
həmin zibilxana Dünya Bankının investisiyaları sayəsində nümunəvi sanitar poliqona çevrilmişdir. 
Layihə bərk tullantıların idarə edilməsi üzrə vahid qurumun (Təmiz Şəhər) yaradılmasına kömək 
etmişdir. Bu qurum Böyük Bakı ərazisində zibilin utilizasiyasına və qismən toplanmasına cavabdehdir. 
Daha əvvəl həyata keçirilən ekoloji layihələr regionda ən böyük nərəyetişdirmə zavodunun tikintisini, 
zərərli tullantılar poliqonunun qurulmasını, səmt qazının məşəldə yandırılmasının azaldılmasını 
dəstəkləmişdir. 

Sağlam ətraf 
mühitə dəstək







Pensiya və sosial yardımın təmin olunmasında səmərəlilik və şəffaflığın artırılması məqsədilə Dünya 
Bankının dəstəyi ilə hökumət 2005-ci ildə yeni Pensiya haqqında Qanunu qəbul etmiş, 2006-
cı ildə isə Ünvanlı Sosial Yardım proqramını təsis etmişdir. Daha sonra Bank bu sahədə səylərini 
institutların gücləndirilməsi və insan resurslarının potensialının dəstəklənməsi vasitəsilə əmək bazarı 
proqramlarının həyata keçirilməsinə yönəltmişdir. Bank 2016-2030-cu illəri əhatə edən Azərbaycanın 
Çoxsektorlu Məşğulluq Strategiyasının hazırlanmasına yardım etmişdir. Bu strategiya iş yerlərinin 
yaradılması, əmək məhsuldarlığının artırılması və iş yerlərinə əlyetərliyə mənfi təsir edən əngəllərin 
azaldılması və ya aradan qaldırılması üçün siyasət və proqramları əhatə edir. 

Pensiya və sosial müdafiə 
sisteminin təkmilləşdirilməsi



Ölkə Sovet iqtisadiyyatını tərk edərək bazar iqtisadiyyatına doğru irəlilədiyi zaman Dünya Bankı 
şagirdlərin sürətlə dəyişən dünyanın və əmək bazarının tələblərinə cavab verməsi məqsədilə 
Azərbaycanda yeni tədris proqramı, təlim-tədris materialları və metodlarının formalaşdırılmasına 
yardım etmişdir. Bank məktəb şagirdləri üçün müasir dərsliklərin hazırlanmasını dəstəkləmiş və 
hazırda onlar bu kitabları pulsuz əldə edir.  O, həmçinin, hökumətə təhsilin inkişafı üzrə yeni milli 
strategiyanın hazırlanmasında yardım etmiş və hazırda təhsil sektorunun islahatı prosesinin əsas 
aspektlərində məsləhətlərini davam etdirir.   

Təhsil sisteminin
müasirləşdirilməsi







Bankın həyata keçirdiyi fəaliyyətlərə həm də Azərbaycan mədəniyyəti ilə bağlı məlumatlılığın 
artırılması və mədəni irsin dəstəklənməsi daxildir. Bu təşəbbüslər çərçivəsində mövcudluğu təhlükə 
altında olan qlobal əhəmiyyətli abidələrin: Bakıda Şirvanşahlar Sarayı, Şəkidə Xan Sarayı, Naxçıvanda 
Qarabağlar və Möminə Xatun Türbəsinin mühafizəsi və bərpası həyata keçirilmiş, bununla da 
Azərbaycanın tarixi abidələrin qorunması və bərpası potensialının gücləndirilməsi bu fəaliyyətin əsas 
elementi olmuşdur.  

Bununla yanaşı, Bank Bakı-Şamaxı-İsmayıllı-Qəbələ-Şəki-Qax-Zaqatala-Balakən rayonlarını əhatə 
edən Şimal-Qərb Dəhlizində Turizmin İnkişafı Strategiyasını hazırlamış və ümumilikdə, biznes 
imkanlarının genişləndirilməsi və məşğulluğun artırılması, eləcə də mədəni və təbii irsin qorunması 
məqsədilə bu marşrutda turizm infrastrukturunun inkişafı, turistlərin axınının və xərcləmələrinin 
artırılması üçün tövsiyələrini təmin etmişdir. 

Azərbaycanın mədəni irsinin 
qorunması 



2022-ci ildə Dünya Bankı və Azərbaycan arasında məhsuldar əməkdaşlığın 30 ili tamam olur. 
Bu müddət ərzində Azərbaycanın illik ümumi daxili məhsulu adambaşına 1000 dollardan təxminən 
6000 dollaradək artmışdır. Ölkədə yoxsulluğun səviyyəsi 50 faizdən 10 faizdən də aşağı səviyyəyə 
düşmüşdür. Azərbaycan Dünya Bankından güzəştli maliyyələşdirmə alan ölkədən Dünya Bankının 
ən yoxsul ölkələrə yardım göstərən qolu - Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyasının donoruna çevrilmişdir.  
Dünya Bankı daha firavan və hər kəsin öz həyatını yaxşılaşdırmaq imkanına malik olacağı gələcək 
qurmaq üçün Azərbaycan xalqı və hökuməti ilə əməkdaşlığı davam etdirmək əzmindədir.    

Haqqımızda daha çox məlumat almaq üçün bura baş vurun:
www.worldbank.org/azerbaijan

və ya bizə yazın: azerbaijan@worldbank.org






