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Məqsəd 1: 2030-cu ilədək ifrat yoxsulluğa 

son qoymaq

Məqsəd 2: Ortaq rifahı təşviq etmək

Dünya Bankı Qrupunun Qoşa Məqsədləri



Yüksək artım templəri (2002-2013-cü illərdə orta hesabla 

illik 13 %), baxmayaraq ki, 2014-cü ildən etibarən temp 

azalmışdır

Yoxsulluq azalmışdır (2000-ci ildə 49 %-dən 2013-cü 5%-

dək*) 

Əhalinin ən aşağı gəlirli 40%-nin istehlakı 2007 – 2012-ci 

illərdə illik 2%-dən çox artmışdır

..bu, ən yuxarı gəlirli əhalinin istehlak artımından iki dəfə 

yüksəkdir. 

Orta sinfin əhalidə payı 4,3%-dən 28,9%-dək artmışdır. 
* 2013-cü ilin göstəriciləri Dünya Bankı tərəfindən dəqiqləşdirilməmisdir

Azərbaycanın tarixçəsi: Son on ildə heyrətamiz 

irəliləyiş
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Azərbaycanın tarixçəsi: qoşa məqsədlər 

sahəsində irəliləyiş

Milli yoxsulluq həddi üzrə yoxsulluq səviyyəsi
2001-2013

Adambaşına ÜDM-in artımı

Mənbə: Statistika  Komitəsinin məlumatları əsasında Dünya Bankının hesablaması Mənbə :Azərbaycan Sistematik Ölkə Diaqnostikası, 2015



Azərbaycanın tarixçəsi: Artım mənbələri

İqtisadi artıma təkan vermişdir:

• Neft sektorunda böyük xarici birbaşa investisiyalar

• Daha sonra, neft istehsalının və ixracının artması 

və yüksək qiymətlər

• Böyük dövlət investisiyaları qeyri-neft sektoruna 

təkan vermişdir



Azərbaycanın tarixçəsi: qarşıda duran 

sınaqlar

Qoşa məqsədlər sahəsində irəliləyişə baxmayaraq, 

əhalinin xeyli hissəsi sarsıntılara qarşı həssasdır:

• Azərbaycanlıların 65 faizi orta sinfə çatmaqdan uzaqdır və 

sarsıntılara qarşı həssasdır

Çünki

Qeyri-adekvat aktivlər bazası – mənzil şəraitinin pisliyi, təhsil 

səviyyəsi və bacarıqların azlığı, məhdud məşğulluq və gəlir əldə 

etmə imkanları

Dövlət xidmətlərinə qeyri-bərabər giriş və onların qeyri-bərabər

keyfiyyəti



Azərbaycanın tarixçəsi: İnkişaf qarşısında 

risklər

• Neft qiymətləri ətrafında qeyri-müəyyənlik 

(hazırda azalma meyli) 

• Regional və qlobal nizamsızlıq

• İslahat gündəliyinin başa çatmaması, qeyri-

adekvat institusional baza



Azərbaycanın tarixçəsi: Nə etmək lazımdır…

• Qısamüddətli planda fiskal sarsıntıların effektiv 

idarə olunması

• Ortamüddətli planda islahatların həyata 

keçirilmə miqyasının genişləndirilməsi

• Uzunmüddətli planda özəl sektorunun artan 

roluna əsaslanan yeni artım modelinin 

müəyyənləşdirilməsi



Azərbaycanın tarixçəsi: … dayanıqlı və 

davamlı artım mənbələrinin inkişaf etdirilməsi

Prioritet fəaliyyət istiqamətləri :

1. Effektiv dövlət xərcləmələri vasitəsilə fiskal məkanın

yaradılması

2. Etibarlı və hesabatlı institutların formalaşdırılması vasitəsilə

idarəçiliyin gücləndirilməsi

3. İnsan kapitalının inkişaf etdirilməsi

4. Kommunikasiya bağlantılarının təkmilləşdirilməsi



Dünya Bankı Qrupunun 2015 – 2020-ci illər 

üzrə Ölkə Tərəfdaşlıq Çərçivəsi

ÖTÇ-in məqsədi:

Azərbaycanın davamlı, inkluziv və dayanıqlı artımının 

dəstəklənməsi

Bunlara əsaslanır:

• Azərbaycanın Gələcəyə Baxış 2020 Konsepsiyasının 

prioritetləri və Dünya Bankı Qrupunun Sistematik Ölkə 

Diaqnostikası (SÖD)

• Dünya Bankı Qrupunun müqayisəli üstünlükləri (müəyyən 

sahələrdə güclü cəlbolunma və zəngin təcrübə, yeni 

sahələrə cəlb olunma qabiliyyəti)



Selektivlik: nə və nə zaman etməli?
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Selektivlik filtri 1

Hökumətin proqramının 
prioritetlərinə və 
ehtiyaclarına uyğunluq. 
ÖTÇ Gələcəyə Baxış 2020 
Konsepsiyasının uzun 
müddətli prioritetlərinə və 
yeni regional və qlobal 
sınaqlardan yaranan qısa və 
orta müddətli ehtiyaclara  
uyğun olaraq  hazırlanır 

Selektivlik filtri 2

ÖSD-in prioritetlərinə 
uyğunluq. ÖTÇ Bankın iki 
əsas məqsədi üzrə tərəqqinin 
davam etdirilməsi ilə bağlı 
ÖSD-da müəyyən edilmiş 
prioritetləri əks etdirir

Selektivlik filtri 3

DBQ-ın müqayisəli 
üstünlükləri. ÖTÇ 
kumulyativ və innovativ  
kontekstdə DBQ-ın 
müqayisəli üstünlüklərindən
yararlanaraq uğurlu 
fəaliyyətlərin daha da inkişaf 
etdirilməsinə və yeni sahələrin 
sınaqdan keçirilməsinə imkan 
verir 



İstiqamət 1: Dövlət sektorunun idarəedilməsi və 

dövlət xidmətlərinin göstərilməsi

İstiqamət 2  İqtisadi rəqabət qabiliyyəti

ÖTÇ-in istiqamətləri



• Dövlət resurslarının idarə edilməsi üçün potensialın gücləndirilməsi 

(dövlət maliyyə menecmenti sistemlərinin təkmilləşdirilməsi, müstəqil audit 

potensialının gücləndirilməsi, nağdsız əməliyyatların təşviq olunması, Neft 

Fondunun aktivlərinin idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi) 

• Dövlət xidmətlərinə çıxışın asanlaşdırılması (ASAN Xidmətin bütün 

əhaliyə xidmət göstərmək imkanlarının dəstəklənməsi (xüsusilə də ucqar 

bölgələrdə və tam xidmət almayan əhali qrupları üçün), elektron 

xidmətlərə çıxışın təkmilləşdirilməsi, sosial xidmətlərin ünvanlığının 

gücləndirilməsi və, xüsusi olaraq kənd yerlərində və həssas əhali qrupları 

üçün sosial xidmətlərdən istifadə imkanlarının yaxşılaşdırılması).

• Su, kanalizasiya və kommunal xidmətlərə çıxışın yaxşılaşdırılması 

(yoxsul icmalarda kommunal xidmətlərdən istifadə imkanlarının və bu 

xidmətlərin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, Böyük Bakı ərazisində bərk 

tullantıların idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi)  

• Ekoloji aktivlərin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması (Abşeron 

yarımadasında ciddi çirklənmiş göllərin təmizlənməsi, çirklənmənin insan 

sağlamlığına göstərdiyi təsirin azaldılması və iqtisadi imkanların təşviq 

olunması)

İstiqamət 1: Dövlət sektorunun idarəedilməsi 

və dövlət xidmətləri



İstiqamət 2:  İqtisadi rəqabət qabiliyyəti 

Özəl sektorun qeyri-neft iqtisadiyyatında artımın aparıcı rol oynaması 

üçün imkanların açılması:

• Artım üçün infrastrukturun inkişafına töhfə (Azərbaycanı regional 

və qlobal bazarlarla bağlamaq üçün yollar dəmir yolları, nəqliyyat 

dəhlizlərinin məqsədəuyğun istismar və saxlama sistemləri)

• Kiçik və orta müəssisələrin maliyyə resurslarına çıxışının 

dəstəklənməsi (maliyyə inkluzivliyinin gücləndirilməsi, müasir 

maliyyə xidmətləri, maliyyə savadlılığı və istehlakçıların müdafiəsi)

• KOM-lar üzərində tənzimləmə yükünün azaldılması töhfə 

(müəssisələrdə yoxlamaların optimallaşdırılması, vergi siyasətlərinin 

və inzibatçılığının sadələşdirilməsi)

• Kənd təsərrüfatının rəqabət qabiliyyətinin gücləndirilməsi və 

kənd yerlərinin inkişafı (fermerlər və aqrobiznes üçün yeni maliyyə 

alətləri, təchizat zəncirinin təhlili, suvarmanın yaxşılaşdırılması)  



Azərbaycan ÖTÇ-in icrası

ÖTÇ: 

• 2015-20-ci maliyyə illərini əhatə edir

• Kredit proqramını analitik işlə dəstəkləyir

• Hər 2 ildən bir yenidən baxılacaq və dəqiqləşdiriləcək

• Digər inkişaf tərəfdaşları ilə əlaqələndiriləcək

• Maraqlı tərəflərlə müzakirə olunacaq

• Dünya Bankının Direktorlar Şurası tərəfindən 2015-ci ilin 

iyulunda müzakirə olunacaq


