
 
 
Azərbaycan: Dövlət İdarəçiliyi və Dövlət Sektorunun Səmərəliliyinin 

Artırılması Proqramı (Subproqram 1)  
 
Layihənin adı  
 
Layihənin nömrəsi 
 
Ölkə 
 
Layihənin vəziyyəti 
 
Layihənin növü / Yardım mexanizmi 
 
Maliyyə mənbəyi / Məbləğ 
 
 

 
Strateji Proqramlar 
 
Dəyişiklik üçün stimullar 

 
Dövlət İdarəçiliyi və Dövlət Sektorunun Səmərəliliyinin Artırılması Proqramı (Subproqram 1)  
 
51059-001 
 
Azərbaycan 
 
Təsdiq olunmuşdur 
 
Kredit 
 
Kredit 3616-AZE: Dövlət İdarəçiliyi və Dövlət Sektorunun Səmərəliliyinin 

Artırılması Proqramı (Subproqram 1) 
Adi  kapital resursları  250 mln ABŞ dolları 

 
İnkluziv iqtisadi artım 
 
Dövlət idarəçiliyi və potensialın gücləndirilməsi  
Tərəfdaşlıqlar    

Sektor / Subsektor Maliyyə - Maliyyə sektorunun inkişafı  
                Dövlət sektorunun idarəçiliyi -  İqtisadi münasibətlərin idarəetməsi –  
                Dövlət xərcləmələri və fiskal idarəetmə - Dövlət müəssisələrinin islahatı  

Gender Bərabərliyi və 
Səmərəliləşdirmə   
 
Təsvir 

 
Qeyri-gender elementləri  
 
Bu proqram dövlət sektorunun idarəçiliyinin və maliyyə sektorunun gücləndirilməsi, eləcə 

də Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi məqsədi daşıyır.   
 

Layihə üçün əsaslandırma və 

Ölkə/Regional Strategiya ilə 

Əlaqəsi   

 
Bu proqram dövlət büdcəsi sisteminə qaydalara əsaslanan fiskal planlaşdırmanı tətbiq 
edəcək, dövlət müəssisələrinin idarəçiliyi üzrə hüquqi və institusional strukturları 
təkmilləşdirəcək və maliyyə əlyetərliyini yaxşılaşdıracaq. Proqramlı yanaşma və siyasətə 
əsaslanan kredit 2017-2019-cu illər ərzində icra olunacaq iki subproqramı maliyyələşdirəcək. 
Təsdiq olunmuş tranzaksiya üzrə texniki yardım (TA 9259-AZE) proqramına icrasına yardım 
edəcək.   

Təsiri   Dayanıqlı və geniş əhatəli iqtisadi artımın dəstəklənməsi  
     

     

Layihənin nəticəsi     

Nəticənin təsviri    Dövlət resurslarının ayrılmasının səmərəliliyinin artırılması  
     

Nəticə istiqamətində əldə olunmuş 
irəliləyişlər     

     

İcra üzrə əldə olunmuş 
irəliləyişlər     

      
Layihənin yekunları 
 
 
 
 
İcra üzrə əldə olunmuş irəliləyişlərin vəziyyəti (Yekunlar, Fəaliyyətlər və 
Məsələlər) 

 
1. Qaydalara əsaslanan fiskal planlaşdırmanın tətbiq olunması   
2. Dövlət müəssisələrinin yenidən təşkili və özəl sektorun iqtisadi 
fəaliyyətlərdə iştirakının gücləndirilməsi  
3. Maliyyə əlyetərliyinin artırılması və biznes 
mühitinin yaxşılaşdırılması  

 
Coğrafi mövqe  Ölkə səviyyəsində   

     

     

Normaların kateqoriyası     

Ətraf mühit   C  
     

Qeyri-könüllü köçürülmə   C  
     

Yerli əhali    C  
     



Ətraf mühit və sosial aspektlərin icmalı  
 
Ətraf mühitlə bağlı 
aspektlər    Proqramın ətraf mühitə təsirləri gözlənmədiyindən 'C' kateqoriyasına yerləşdirilir. 

 

                    

Qeyri-könüllü köçürülmə   Proqramın qeyri-könüllü köçürülməyə təsirləri gözlənmədiyindən 'C' kateqoriyasına yerləşdirilir. 
 

                    

Yerli əhali   Proqramın yerli əhaliyə təsirləri gözlənmədiyindən 'C' kateqoriyasına yerləşdirilir. 
 

                   

Maraqlı tərəflərlə kommunikasiya, onların iştirakı və onlarla məsləhətləşmə        
 

Layihənin hazırlanması 
zamanı   

Layihənin maraqlı tərəflərinə Maliyyə Nazirliyi, Mərkəzi Bank və Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası 
daxildir.  

 

                
 

                    

Layihənin icrası zamanı           
 

                     

                    
 

Biznes imkanları                   
 

Məsləhətçi xidmətləri     Kredit çərçivəsində məsləhətçi xidmətlərinə ehtiyac yoxdur.       
 

                    

Satınalmalar     Kredit çərçivəsində satınalma fəaliyyətləri tələb olunmur.      
 

                     

AİB-in məsul mütəxəssisi       Farinha Fernandes, Joao Pedro        
 

                    

AİB-in məsul departamenti      Mərkəzi və Qərbi Asiya Departamenti        
 

                    

AİB-in məsul sektoru       Dövlət idarəetməsi, Maliyyə və Ticarət Sektoru, MQAD   
 

                     

İcraçı Qurumlar       Maliyyə Nazirliyi        
 

         OFFICE@MALIYYE.GOV.AZ        
 

         AZ1022, Səməd Vurğun küçəsi 83, Bakı, Azərbaycan      
 

                      

                     
 

Qrafik                   
 

Konsepsiyanın 
təsdiqlənməsi          18 avq 2017        

 
                     

Fakt araşdırma          26 sent 2017 - 05 okt 2017      
 

                      

Aralıq Qiymətləndirmə 
Missiyası          19 okt 2017        

 

                      

Təsdiq          06 dek 2017        
 

                      

Yekun Qiymətləndirmə 
Missiyası          -         

 

                      

PDS-in son yenilənməsi          26 mart 2018        
 

                      

Kredit 3616-AZE                   
 

                    
 

           Mərhələlər        
 

Təsdiqi 
  İmzalanma 

tarixi 
 Qüvvəyə minmə 

tarixi 
   

Bağlan
ma   

 

    

İlkin 
  Yenilən

miş 
 

Faktiki 
 

                 
 

06 dek 2017 - -   31 dek 2018 -  - 
 

                  

              
 

     
Maliyyələşdirmə 
Planı      

Kredit 
vəsaitlərindən 

istifadə 
 

 
Cəmi (mln. ABŞ dollarında 

məbləğ)     Tarix AİB Digərləri Xalis Faiz 
 

Layihənin 
dəyəri          250.00  

Verilən müqavilələrin məcmu 
dəyəri   

 

AİB           250.00  06 dek 2017 0.00 0.00 0% 
 

                  

Ölkə 
Tərəfdaşı           0.00  

İstifadə olunan vəsaitlərin 
məcmu həcmi   

 

Birgə 
maliyyələşdi
rmə           0.00  06 dek 2017 0.00 0.00 0% 

 

                      

 

 
Layihənin internet 
səhifəsi 
 

Məlumat üçün müraciət 
 
 
Yaradılma tarixi 



 
https://www.adb.org/pr
ojects/51059-001/main 

 
http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=51059-001 
 
11 may 2018 

 
 
Layihə Məlumat Fo ası (PDS) layihə və a p o a la ağlı əlu atla ı  i alı ı ehtiva edi : PDS dai  e ilənən fəaliyyət olduğu da  əzi 

məlu atla  o u  ilki  ve si ası a da il edil əyə bilər, lakin bu məlu atla  öv ud olduğu za a  əlavə olunur. Təklif olunan layihələrlə ağlı 
məlumatlar dəqiq deyil və indikativdir.  

AİB layihə məlumat forması dakı (PDS) məlu atla ı istifadəçilər üçün bir qayda olaraq heç bir təminat olmadan sadəcə resurs kimi təmin edir. 

AİB üksək keyfiyyətli məzmunu təmin etməyə çalışsa da, istə  i aşa, istərsə də dola ı hə  ha sı zəmanət, o cümlədən ticarət, müəyyən 

məqsədə u ğu lu  və qanun pozuntusu üçün heç bir məhdudiyyət zəmanəti olmadan  məlumatlar olduğu ki i  təqdim olunur. AİB, üsusilə, 

belə məlu atla ı  düzgünlüyünə və a ta lığı a dai  heç bir zəmanət vermir və ya müddəa irəli sürmür.   

 

 


