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DÜNYA İQTİSADİYYATINA İNTEQRASİYA PROSESİ
• Bir ölkənin dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasının
aşağıdakı üç əsas yolu vardır:
– Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlarla əməkdaşlıq
– Regional iqtisadi təşkilatlarla əməkdaşlıq
– İkitərəfli xarici iqtisadi əlaqələrin qurulması.

AZƏRBAYCANIN BMT-NİN İXTİSASLAŞMIŞ İQTİSADİ
QURUMLARI İLƏ ƏMƏKDAŞLIĞI
• Azərbaycan 2 mart 1992-ci ildən Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının üzvüdür.
• Azərbaycan 2011-ci ildə 2 il müddətinə BMT
Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçilmişdir.

• İqtisadi əlaqələrin inkişafı və Azərbaycanın BMT-nin
qurumlarına inteqrasiyası baxımından Birləşmiş
Millətlər Sənaye və İnkişaf Təşkilatını, Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramını və BMT-nin
Mərkəzi Asiya iqtisadiyyatları üçün Xüsusi
Proqramını (SPECA) qeyd etmək olar.

AZƏRBAYCANIN BMT-NİN İXTİSASLAŞMIŞ İQTİSADİ
QURUMLARI İLƏ ƏMƏKDAŞLIĞI

• Birləşmiş Millətlərin Sənaye İnkişafı Təşkilatı
(UNİDO)
– Birləşmiş Millətlərin Sənaye İnkişafı Təşkilatı
(UNİDO) BMT-nin Baş Assambleyası tərəfindən
1966-cı ildə yaradılmışdır.
– UNİDO yarandığı gündən hökumətlərlə, biznes
assosasiyaları və özəl şirkətlərlə sənaye məsələləri
ilə bağlı problemləri həll etməklə məşğuldur.
– 1986-cı ilin yanvarın 1-də sənayenin inkişafına və
əməkdaşlığa kömək etmək məqsədilə UNİDO BMTnin ixtisaslaşdırılmış qurumuna çevrilmişdir.
– Hal-hazırda bu təşkilata 172 dövlət daxildir.
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– UNIDO-nun məqsədi inkişaf etməkdə olan və keçid dövrü yaşayan
ölkələrdə sənayenin inkişafını dəstəkləmək, rəqabətə davamlı sənaye
istehsalını inkişaf etdirmək, beynəlxalq sənaye ortaqlıqlarının meydana
gəlməsinə kömək etmək, ictimai cəhətdən ədalətli və ekologiyaya zərər
vurmayan sənaye inkişafını gücləndirməkdir.
– Azərbaycan 1993-cü ildən Birləşmiş Millətlərin Sənaye İnkişafı
Təşkilatının üzvüdür.

– Təşkilat çərçivəsində Azərbaycan 2000-ci ildə "Sənaye inkişafı
sahəsində əməkdaşlıq haqqında Memorandum" imzalamışdır.
– 2005-ci ildə Azərbaycan ilə Təşkilat arasında "2005-2010-cu illər üzrə
Əməkdaşlıq haqqında Çərçivə Proqramı" imzalanmışdır.
– Təşkilat tərəfindən Azərbaycanda bir sıra sahələrdə, o cümlədən
enerji səmərəliliyinin artırılması, milli sənaye statistik proqramların
inkişafı, kiçik və orta sahibkarlığın dəstəklənməsi, ətraf mühitin
yaxşılaşdırılması və s. sahələrdə müxtəlif layihələr həyata keçirilir.
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• Mərkəzi Asiya Ölkələrinin İqtisadiyyatları üçün BMT-nin Xüsusi
Proqramı (SPECA):
– SPECA keçid dövrünü yaşayan Mərkəzi Asiya ölkələri ilə BMT-nin birgə
tədbiridir.
– Proqramın əsas məqsədləri və fəaliyyət istiqamətləri 26 mart 1998-ci ildə qəbul
olunmuş Daşkənd Bəyannaməsində öz əksini tapmışdır.
– Proqramın iştirakçıları BMT-nin Avropa üçün İqtisadi Komissiyası (UNECE),
BMT-nin Asiya və Sakit Okean üzrə İqtisadi və Sosial Komissiyası (UNESCAP),
Azərbaycan, Qazaxıstan, Tacikistan, Qırğızıstan, Türkmənistan, Özbəkistan və
Əfqanıstandır.
– Proqramın məqsədləri region ölkələrinin inteqrasiyasının dəstəklənməsi və
dünya iqtisadiyyatına qoşulmalarının təşviqi, prioritetlərin maliyyələşdirilməsinə
daxili və xarici resursların cəlb olunması, region ölkələrində BMT-nin Avropa
üçün İqtisadi Komissiyasının, Asiya və Sakit Okean regionu üçün İqtisadi və
Sosial Komissiyasının standart və normalarının daha fəal tətbiq olunmasıdır.
– Azərbaycan 28-29 noyabr 2002-ci ildə Proqrama üzv qəbul edilmişdir.
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• BMT İnkişaf Proqramı (UNDP)
– 1965-ci ildə BMT-nin Texniki Yardım üzrə Genişlənmə Proqramı və
BMT-nin Xüsusi Fondunun birləşməsi əsasında yaradılmışdır.
– Baş Ofisi Nyu-York şəhərində yerləşir.
– Dünyanın 177 ölkəsində fəaliyyət göstərir.
– 1992-ci ilin payızından etibarən Azərbaycanda fəaliyyət göstərir və
BMT-yə üzvlükdən sonra ölkədə fəaliyyətə başlayan ilk BMT
qurumudur.
– Hazırda UNDP-nin əsas fəaliyyəti dayanıqlı enerji və ətraf mühit,
iqtisadi idarəetmə, böhranların qarşısının alınması və bərpa
sahələrini əhatə edir.
– Qeyd olunan sahələrdə təşkilat tərəfindən hal-hazırda Azərbaycanda
9 layihə icra olunur.
– Ümumiyyətlə, təşkilat tərəfindən layihələr 9 iyul 2010-cu il tarixində
Azərbaycan Hökuməti ilə imzalanmış və 2011-2015-ci illəri əhatə
edən "BMT-nin İnkişafa Yardım üzrə Çərçivə Sənədi"nə (UNDAF)
uyğun olaraq həyata keçirilir.
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• BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO)
– FAO) 1945-ci ildə yaradılmışdır. Baş ofisi İtaliyanın Roma şəhərində
yerləşir.
– FAO əhalinin kənd təsərrüfatı məhsulları ilə təminatını yaxşılaşdırmaq
məqsədilə fərdi və kollektiv fəaliyyətlər aparmaq və həmçinin kənd
təsərrüfatının inkişafı məsələləri üzrə hökumətlərarası təşkilatların işlərini
əlaqələndirmək üçün BMT-nin ixtisaslaşdırılmış qurumudur.
– FAO 191 ölkədə fəaliyyət göstərir və 130-dan çox ölkədə nümayəndəliyə
malikdir.
– Azərbaycan 20 oktyabr 1995-ci il tarixindən FAO-nun üzvüdür.
Azərbaycanda FAO-nun layihə əlaqələndirmə ofisi 2007-ci ildən fəaliyyət
göstərir.
– FAO təşkilatına üzv olduğu müddətdə Azərbaycan Hökuməti kənd
təsərrüfatında məhsuldarlığın artırılması məqsədilə müxtəlif inkişaf və
fövqəladə hallara hazırlıq layihələrinin icrası, habelə kənd təsərrüfatında
islahatların aparılması və sürətləndirilməsi, ölkədə ərzaq təhlükəsizliyi ilə
bağlı bir çox çətinliklərin müsbət həlli üçün FAO-dan dəstək almışdır.
– Hazırda FAO tərəfindən Azərbaycanda heyvandarlıq, balıqçılıq,
toxumçuluq və digər sahələri əhatə edən 9 regional və 1 yerli olmaqla
cəmi 10 layihə icra edilir.

AZƏRBAYCANIN REGİONAL TƏŞKİLATLARLA
İQTİSADİ ƏMƏKDAŞLIĞI
• Avropa İttifaqı
– Azərbaycan ilə Aİ arasında hərtərəfli münasibətlərin hüquqi əsasını 22
aprel 1996-cı ildə Lüksemburq şəhərində imzalanmış və 22 iyun 1999-cu
il tarixində qüvvəyə minmiş "Bir tərəfdən Avropa Birliyi və onun üzvü
olan dövlətlər, digər tərəfdən Azərbaycan Respublikası arasında
Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi" təşkil edir.
– Saziş Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında hərbi sahəni əhatə
etməyən bütün növ əməkdaşlıq formalarının çərçivələrini təmin edir.
– TƏS 10 il müddətinə imzalanmış və 2009-cu ildə Sazişin icra müddəti
bitdiyi üçün onun icrası hər il 1 il müddətinə uzadılır.
– Azərbaycan 2000-ci ildə Avropa İttifaqında öz Daimi Nümayəndəliyini
açmışdır.
– 12 may 2004-cü ildə Avropa Komissiyası Avropa Qonşuluq Siyasətinə
(AQS) dair strateji sənədini qəbul etmişdir.
– Eyni il Avropa İttifaqı dövlət və hökumət başçıları Şurasının toplantısında
Avropa Komissiyasının Cənubi Qafqaz ölkələrinin AQS-yə cəlb
olunmasına dair tövsiyə qəbul edilmişdir.
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– Azərbaycan AQS-yə daxil edildikdən sonra 14 noyabr 2006cı il tarixində Aİ ilə 5 illik Fəaliyyət Planı Azərbaycan Xarici
işlər naziri tərəfindən imzalanmışdır.
– Fəaliyyət Planında 10 prioritet istiqamət müəyyən
edilmişdir:
• 1) Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə tənzimlənməsi,
• 2) Demokratiyanın gücləndirilməsi,
• 3) Qanunun aliliyinin, insan hüquqlarının və fundamental azadlıqların
müdafiəsinin gücləndirilməsi,
• 4) Sahibkarlıq və investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması,
• 5) Gömrük xidməti işinin yaxşılaşdırılması,
• 6) Tarazlı və davamlı iqtisadi inkişafa dəstək,
• 7) İqtisadi qanunvericiliyin və inzibati praktikanın yaxınlaşdırılması,
• 8) Aİ-Azərbaycan arasında enerji və nəqliyyat əməkdaşlığının
gücləndirilməsi,
• 9) Məhkəmə, azadlıq və təhlükəsizlik sahələrində, o cümlədən
sərhəd işində əməkdaşlığın dərinləşməsi,
• 10) Regional əməkdaşlığın gücləndirilməsi.
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– 7 noyabr 2006-cı il tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən
Aİ və Azərbaycan arasında Enerji üzrə Strateji Əməkdaşlığa dair
Anlaşma Memorandumu imzalanmışdır.
– Memorandumun 4 sahəsi vardır:
• 1) Azərbaycan qanunvericiliyinin Aİ-nin qanunvericiliyinə
uyğunlaşdırılması,
• 2) Azərbaycan və Xəzərdən Aİ-yə enerji təchizatının təhlükəsizliyinin
artırılması,
• 3) Azərbaycanda müfəssəl enerji idarəetmə siyasətinin işlənilməsi, o
cümlədən bərpa olunan enerji inkişafı,
• 4) Texniki mübadilə və əməkdaşlıq.
– Polşa və İsveç tərəfindən irəli sürülmüş "Şərq Tərəfdaşlığı" (ŞT) təşəbbüsü
AQS çərçivəsində "şərq tərəfdaşları" kimi istinad edilən Azərbaycan,
Gürcüstan, Ermənistan, Ukrayna, Belarus və Moldovanın Aİ ölkələri ilə
mövcud əməkdaşlığının ikitərəfli gücləndirilməsini və çoxtərəfli formatda
davam etdirilməsini ehtiva edir.
– ŞT çərçivəsində dərin və hərtərəfli azad ticarət sahəsində yeni əməkdaşlıq
sazişləri, Aİ-nin maliyyələşdirdiyi proqramlar, "mobillik və təhlükəsizlik
paktları", vizasız səyahət, Aİ-nin əmək bazarına giriş, Aİ qanunvericiliyinə və
standartlarına uyğunlaşma, insanlar arasında əlaqələr sahələrində
əməkdaşlıq nəzərdə tutulur.
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– ŞT çərçivəsində Aİ ilə bu təşəbbüsə daxil olan ölkələr arasında
Assosiasiya Sazişlərinin imzalanması nəzərdə tutulur. Bu Saziş Aİ
tərəfindən üçüncü ölkələrlə bağlanan beynəlxalq sazişlərin bir
növüdür. Bu saziş Aİ və Azərbaycan Respublikası arasında
bağlanmış Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişini əvəzləyəcək və ona
nisbətən daha sıx əlaqələrin yaradılması üçün hüquqi baza
yaradacaqdır. Assosiasiya Sazişi üzrə danışıqların aparılması
məqsədilə dörd işçi qrupu yaradılmışdır.
– Hərtərəfli İnstitusional Quruculuq (HİQ) Proqramı Aİ ilə Azərbaycan
arasında Assosiasiya Sazişinin hazırlanması, danışıqların aparılması,
eləcə də Sazişin həyata keçirilməsi üçün əsas qurumların potensialının
gücləndirilməsi üçün hazırlanmışdır. HİQ əsasən aşağıdakıları nəzərdə
tutur:
• Qanunun aliliyi, ədliyyə, azadlıq və təhlükəsizlik sahəsində islahatların
aparılması.
• Dövlət İdarəçiliyi və dövlət qulluğu sahələrində islahatların aparılması.
• Ticarət sahəsində islahatların aparılması.
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– Pilot Regional İnkişaf Proqramı (PRİP) 2009-cu il 7 may tarixli
Praqa Bəyanatının müddəalarına uyğun olaraq, Şərq Tərəfdaşlığı
çərçivəsində maliyyə sektoru da daxil olmaqla yaxşı idarəçiliyin
dəstəklənməsi, regional inkişaf və sosial-iqtisadi qeyri bərabərliyin
azaldılması məqsədilə Avropa Komissiyası tərəfindən tərəfdaş
ölkələrlə siyasi dialoqun aparılması və yaxınlaşma siyasəti modeli
əsasında hazırlanması təklif edilmişdir.
– PRİP-in hazırlanması zamanı regional inkişaf üzrə səmərəli siyasət
sahəsində zəruri hüquqi və institusional çərçivənin inkişafına dəstək
göstərilməsi, eləcə də insan resurslarının inkişafı, innovasiya və
infrastrukturun inkişafı əsas diqqət mərkəzində duracaqdır.
– Pilot Regional İnkişaf Proqramları ölkə ərazisinin böyüklüyündən asılı
olaraq regional və ölkə üzrə Proqramların hazırlanması nəzərdə
tutulur.
– PRİP üzrə koordinator İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyidir.
– 2005-ci ilin 1 iyun tarixində Azərbaycan Prezidenti tərəfindən
“Azərbaycan Respublikasının Avropaya inteqrasiyası üzrə
Dövlət Komissiyası” yaradılmışdır.
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– Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin Aİ qanunvericiliyinə
uyğunlaşdırılması sahəsində üzərinə götürdüyü öhdəliyinin icra edilməsi
məqsədilə "Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin Aİ qanunvericiliyinə
uyğunlaşdırılması üzrə 2010-2012-ci illər üçün Tədbirlər Planı" həyata
keçirilmişdir.
– Tədbirlər Planı 15 sahəni əhatə edir. Bu sahələrin sırasında Azərbaycanın dünya
iqtisadiyyatına inteqrasiyası prosesi üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən texniki
qaydalar və standartlar, yeyinti və yem məhsullarının təhlükəsizliyi, baytarlıq və
fitosanitariya nəzarəti və istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsini qeyd etmək
olar.
– Bundan əlavə Tədbirlər Planı rəqabət və dövlət yardımı, telekommunikasiya,
gömrük qanunvericiliyi, işçilərin iş yerlərində mühafizəsi, dövlət satınalmaları,
hüquqi şəxslər haqqında qanunvericilik sahəsindəki önəmli tədbirləri də özündə
ehtiva edir.
– Tədbirlər Planında maliyyə xidmətləri, vergilər, əqli mülkiyyət, nəqliyyat, ətraf
mühit və energetika sahələrində də qanunvericiliyin uyğunlaşdırılması
baxımından mühüm məsələlər öz əksini tapmışdır.
– Tədbirlər Planında qeyd olunmuş sahələr üzrə Aİ-nin 126 normativ-hüquqi aktını
əhatə edir.
– 2013-cü ilin 24 avqust tarixində Azərbaycan Respublikasının Avropaya
inteqrasiyası üzrə Dövlət Komissiyasının 4-cü iclasında "Azərbaycan
Respublikası qanunvericiliyinin Aİ qanunvericiliyinə uyğunlaşdırılması üzrə
2013-2014-cü illər üçün Tədbirlər Planı" qəbul edilmişdir.
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– Aİ1992-2006-cı illərdə TACİS Proqramı, Fövqəladə Yardım Proqramı
(EXAP), ECHO Humanitar yardım Proqramı, FEOGA Ərzaq Yardımı
Proqramı, Ərzaq Təhlükəsizliyi Proqramı (FSP – Food Security
Programme), Bərpa Proqramı (REHAB), Fövqəladə Humanitar Yardım
Proqramı (EHA) və.s. proqramlar çərçivəsində Azərbaycana humanitar,
texniki və ərzaq yardımı göstərilmişdir.
– 2007-ci ildən etibarən Azərbaycanda Aİ-nin Avropa Qonşuluq və
Tərəfdaşlıq Aləti (AQTA) tətbiq olunur. Bu alət çərçivəsində Avropa
Qonşuluq Siyasətinin həyata keçirilməsi üçün yardın göstərilməsi nəzərdə
tutulur.
– AQTA-ya büdcəyə dəstək, tvinninq, texniki yardım, TAİEX, SİGMA kimi
yardım alətləri daxildir.
– AQTA çərçivəsində 2011-2013-cü illər üçün Avropa İttifaqı və Azərbaycan
arasında prioritet əməkdaşlıq sahələrinin müəyyənləşdirilməsi, həmçinin bu
sahələrə yardımın göstərilməsi məqsədilə imzalanmış Milli İndikativ
Proqramda qeyd olunmuş illər ərzində Azərbaycana göstəriləcək yardımlar
aşağıdakı üç prioritet sahəyə yönəldiləcəkdir:
• demokratik strukturlar və yaxşı idarəçiliyin gücləndirilməsi;
• sosial-iqtisadi islahat və davamlı inkişafın, ticarət və investisiyanın,
qanunvericiliyin tənzimlənməsi və islahatların dəstəklənməsi;
• Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi və Avropa Qonşuluq Siyasəti üzrə
Fəaliyyət Planının dəstəklənməsi, hərtərəfli institusional quruculuq, o
cümlədən səfərbərlik və təhlükəsizlik məsələləri.

AZƏRBAYCANIN REGİONAL TƏŞKİLATLARLA
İQTİSADİ ƏMƏKDAŞLIĞI
– Həmçinin, Azərbaycan dövlətlərarası (regional)
proqramlarda da iştirak edir - bunlar İNOQEYT və
TRASEKA proqramlarıdır:
• İNOQEYT - Avropa Komissiyası tərəfindən neft və qaz tədarükünün
idarə edilməsinə yardım göstərən Aİ-nın texniki yardım proqramıdır.
Proqramın məqsədi regional neft və qaz boru kəmərləri sistemlərinin
və infrastrukturun bərpa edilməsi və müasirləşdirilməsi üzrə səylərə
dəstək göstərilməsindən ibarətdir.
• TRASEKA - "Yeni İpək Yolu" adlandırılan Avropa-Qafqaz-Asiya
nəqliyyat dəhlizi Mərkəzi Asiya, Qafqaz və Avropa arasında nəqliyyat
əlaqələrini inkişaf etdirən proqramdır. TRASEKA Brüsseldə 1993-cü
ilin mayında keçirilmiş 8 təsisçi dövlətin ticarət və nəqliyyat
nazirlərinin konfransında təsis olunmuşdur. TRASEKA -nın məqsədi
hazırda mövcud olan yollara əlavə olaraq Avropadan Qara dəniz və
Qafqaz vasitəsi ilə Mərkəzi Asiyaya ən tez və ən ucuz ikitərəfli yolun
yaradılmasıdır. 1998-ci ildə TRASEKA üzrə Əsas Çoxtərəfli Saziş
imzalanmışdır. Azərbaycan bu layihədə Aİ-nın əsas tərəfdaşıdır.
2000-ci ildən etibarən TRASEKA Hökumətlərarası Komissiyanın
Katibliyi Bakıda yerləşir.

AZƏRBAYCANIN REGİONAL
TƏŞKİLATLARLA İQTİSADİ ƏMƏKDAŞLIĞI
• Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB)
– Müstəqil Dövlətlər Birliyi Belarus SSR, Rusiya SFSR və Ukrayna SSR
rəhbərləri tərəfindən 1991-ci il 8 dekabr tarixində "Müstəqil Dövlətlər
Birliyinin yaradılması haqqında Saziş"in imzalanması vasitəsilə təsis
edilmişdir.
– Üzv ölkələr Azərbaycan, Özbəkistan, Türkmənistan, Tacikistan, Rusiya,
Moldova, Qırğızıstan, Qazaxıstan, Belorus, Ermənistan və Ukraynadır.
– Keçmiş SSRİ ölkələri arasında dövlətlərarası münasibətlərin qorunub
saxlanılması məqsədilə yaradılmış bu təşkilat çərçivəsində
əməkdaşlıq daha çox üzv dövlətlər arasında iqtisadi inteqrasiyanın
istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsinə yönəlmişdir.
– Azərbaycan tərəfindən bütün MDB ölkələri (Ermənistandan başqa) ilə
azad ticarət rejimi yaradılmış, sərbəst sərmayə hərəkəti üçün
hüquqi baza tərtib olunmuşdur.
– MDB-nin 2020-ci ilədək İqtisadi İnkişaf Strategiyasının ikinci
mərhələsinin (2012-2015-ci illər) həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər
Planına əsasən beynəlxalq innovasiya, ticari-iqtisadi, texniki tənzimləmə,
informasiya və kommunikasiya kimi sahələrdə əməkdaşlıq, ətraf mühitin
qorunması, maddi və təbii resursların effektiv istifadəsi, istehlakçıların
hüquqlarının qorunması, nəqliyyat, sənaye və digər sahələrdə tədbirlərin
həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

AZƏRBAYCANIN REGİONAL
TƏŞKİLATLARLA İQTİSADİ ƏMƏKDAŞLIĞI
• Demokratiya və İqtisadi İnkişaf üzrə Təşkilat (GUAM)

– Təşkilat 2006-cı il 23 may tarixində yaradılmışdır.
– Üzvləri Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldovadır.
– Təşkilatın əsas məqsədləri demokratik dəyərlərin tanınması,
qanunun aliliyinin və insan hüquqlarının, davamlı inkişafın təmin
olunması, ümumi təhlükəsizlik mühitinin yaradılması üçün
Avropaya inteqrasiyanın dərinləşməsi, həmçinin iqtisadi və
humanitar əməkdaşlığın genişləndirilməsidir.
– "Ticarət və nəql etməyə yardım və azad ticarət zonasının
fəaliyyəti haqqında" sənəd layihəsinin yerinə yetirilməsi GUAM
çərçivəsində ən prioritet fəaliyyət istiqamətlərindən hesab olunur.

AZƏRBAYCANIN REGİONAL
TƏŞKİLATLARLA İQTİSADİ ƏMƏKDAŞLIĞI
•

Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (QDİƏT)
– 25 iyun 1992-ci ildə İstanbul Bəyannaməsinin imzalanması ilə yaranmışdır.

– Təşkilatın yaradılması təşəbbüsü Türkiyəyə məxsusdur.
– Üzv ölkələr Azərbaycan, Albaniya, Bolqarıstan, Ermənistan, Gürcüstan,
Moldova, Rusiya, Rumıniya, Türkiyə, Yunanıstan, Ukrayna və Serbiyadır.
– Məqsədi təşkilat regional əməkdaşlığın əsas istiqamətlərini müəyyən etmək
və region dövlətləri arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə
yaradılmışdır.
– Bu günə kimi Azərbaycan QDİƏT çərçivəsində 11-dən çox müxtəlif rəsmi
sənədlərin hazırlanmasında və qəbul olunmasında, müvafiq işçi qrupların
iclaslarında fəal iştirak edir.
– Azərbaycan həmçinin, Qara Dəniz regionunun inkişaf etdirilməsi və regionda
əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi məqsədilə tərtib olunan Qara Dəniz
dairəvi avtomagistral yolunun tikintisi layihəsində iştirak edir.
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TƏŞKİLATLARLA İQTİSADİ ƏMƏKDAŞLIĞI
• İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT)
– İslam Konfransı Təşkilatı (hazırda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı - İƏT)
1969-cu il sentyabr ayında Mərakeşdə müsəlman ölkələrinin Dövlət və
Hökumət Başçılarının Zirvə Toplantısında yaradılmışdır.
– İƏT Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə sıx əməkdaşlıq edir, 1975-ci ildən
etibarən BMT yanında müşahidəçi statusu almışdır.
– Üzv ölkələr Əfqanıstan, Albaniya, Azərbaycan, Əlcəzair, Bəhreyn,
Banqladeş, Benin, Bruney, Burkina-Faso, Kamerun, Çad, Komor Adaları,
Cibuti, Misir, Qabon, Qambiya, Qvineya, Qvineya-Bissau, Kot Divuar,
Qana, İndoneziya, İran, İraq, İordaniya, Qazaxıstan, Küveyt, Qırğızıstan,
Livan, Liviya, Malayziya, Maldivlər, Mali, Mavritaniya, Mərakeş,
Mozambik, Niger, Nigeriya, Oman, Pakistan, Fələstin, Qatar, Səudiyyə
Ərəbistanı, Seneqal, Syerra Leone, Somali, Sudan, Surinam, Suriya,
Tacikistan, Toqo, Tunis, Türkiyə, Türkmənistan, Uqanda, Birləşmiş Ərəb
Əmirlikləri, Özbəkistan və Yəməndir.

AZƏRBAYCANIN REGİONAL
TƏŞKİLATLARLA İQTİSADİ ƏMƏKDAŞLIĞI
– Təşkilatın əsas məqsədləri üzv dövlətlər arasında islam
həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsi, onlar arasında elm,
mədəniyyət, sosial, iqtisadi və başqa sahələrdəki
əməkdaşlığın dəstəklənməsi və digər beynəlxalq
təşkilatlarda məşvərətlərin həyata keçirilməsi, irqi ayrıseçkiliyin və hər hansı formada müstəmləkəçiliyin ləğvinin
dəstəklənməsi, ədalət əsasında beynəlxalq sülhün və
təhlükəsizliyin təmin edilməsi, işğal edilmiş müqəddəs
yerlərin azad edilməsi və toxunulmazlığının təmin edilməsi,
Fələstin xalqının hüquqlarının bərpa edilməsi və ərazisinin
azad edilməsi yolundakı mübarizənin dəstəklənməsi, üzv
dövlətlərin digər ölkələrlə əməkdaşlığına və qarşılıqlı
anlaşmasına şəraitinin yaradılmasından ibarətdir.
– Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra keçmiş
sovet respublikalarından ilk olaraq İƏT-ə üzv olmaq barədə
müraciət etmiş və 1991-ci ilin dekabrında üzv seçilmişdir.
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•

İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (ECO)
– Beynəlxalq təşkilat kimi 1985-ci ildə Türkiyə, İran və Pakistan arasında iqtisadi, texniki və
mədəni əməkdaşlığı möhkəmləndirmək üçün yaradılmışdır.
– 1992-ci ildə daha 7 dövlət təşkilatın üzvü olmuşdur.
– Üzv ölkələr Azərbaycan, Əfqanıstan, İran, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Pakistan, Tacikistan,
Türkiyə, Türkmənistan və Özbəkistandır.
– Təşkilatın əsas məqsədləri davamlı iqtisadi artıma nail olunması, üzv dövlətlərin davamlı
iqtisadi inkişafının təmin edilməsi, ticarətin liberallaşdırılması və region daxili ticarətin
təşviqi, üzv dövlətlərin iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına tədricən inteqrasiyası,
nəqliyyat və kommunikasiya sisteminin inkişaf etdirilməsi, iqtisadiyyatın liberallaşdırılması,
İƏT regionunun maddi sərvətlərinin səmərəli istifadəsindən ibarətdir.
– Azərbaycan İƏT daxilində iqtisadiyyatın liberallaşdırılması proseslərində fəal iştirak edir.
Belə ki, üzv dövlətlər arasında iqtisadi əməkdaşlığın gücləndirilməsi və regiondaxili ticarətin
artırılması məqsədilə Azərbaycan 10 müxtəlif saziş, o cümlədən "İƏT üzv dövlətləri
arasında Ticarət Əməkdaşlığına dair Çərçivə Saziş", "İƏT regionunda Tranzit
Nəqliyyatı haqqında Saziş", "İƏT regionunda investisiyaların təşviqi və qorunması
haqqında Saziş" imzalamışdır.
– İƏT-in Ticarət və İnkişaf Bankı (ECOBANK) 2008-ci ildə fəaliyyətə başlamışdır və onun
əsas məqsədi İƏT ölkələrinin daxili regional ticarətini genişləndirmək və iqtisadi inkişafını
sürətləndirmək üçün maliyyə vəsaitlərinin təşkil və təmin olunmasıdır.
– Bankın əsas prioritetləri infrastruktur, istehsal, daşımalar, telekommunikasiya və
energetika sahələrində layihələrdir.
– 2012-ci il 28 sentyabr tarixində Bankın Nizamnaməsi Azərbaycan tərəfindən
imzalanmış, 15 fevral 2013-cü il tarixində Milli Məclis tərəfindən ratifikasiya olunmuşdur.
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• Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası (Türk Keneşi)
– Türk Keneşi Türkdilli dövlətlər arasında geniş əməkdaşlığı stimullaşdırmaq
məqsədilə beynəlxalq bir təşkilat kimi 3 oktyabr 2009-cu ildə Naxçıvan Sazişi
ilə yaradılmışdır.
– Üzv ölkələr Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan və Qırğızıstandır.
– Şura eyni dildə danışan və oxşar mədəni mühitdə yaşayan xalqların birliyinin
gücləndirilməsi, siyasi və ticari-iqtisadi əlaqələrin möhkəmləndirilməsi üçün yeni
regional ümumtürk birliyinin yaranması məqsədi daşıyır.
– 2011-ci ildə Türkdilli Dövlətlərin Biznes Şurası yaradılmışdır. Biznes
Şurasında Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli
Konfederasiyası (ASK) tərəfindən təmsil edilir.

– Hər il mütəmadi olaraq ildə iki dəfə Türk Keneşinin iqtisadiyyat üzrə İşçi
Qruplarının iclasları və ildə bir dəfə üzv dövlətlərin iqtisadiyyat nazirlərinin
görüşü keçirilir. İclaslarda üzv ölkələr arasında iqtisadi münasibətlərin
təkmilləşdirilməsi və inkişafı yolları barədə təkliflərin və üzv ölkələrin iqtisadi
sahədə üzləşdiyi problemlərin müzakirəsi aparılır.

AZƏRBAYCANIN BEYNƏLXALQ MALİYYƏ
İNSTİTUTLARI VƏ DONORLARLA ƏMƏKDAŞLIĞI
• Beynəlxalq Valyuta Fondu (IMF)
– 1944-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Nyu Hempşir
əyalətində qurulan və 1947-ci ildə faktiki olaraq fəaliyyətə
başlayan Beynəlxalq Valyuta Fondu qlobal inkişaf və
iqtisadi sabitliyə nail olmaq məqsədilə fəaliyyət göstərir.
– BVF öz üzvlərinə həm iqtisadi siyasəti ilə bağlı məsləhət
verir, maliyyə yardımı ilə təmin edir və inkişaf etməkdə olan
ölkələrlə işləyərək onlara makroiqtisadi sabitliyə nail olmaq
və yoxsulluğu aradan qaldırmaq məqsədilə yardım göstərir.
– Hal-hazırda BVF-nin 186 üzvü var. BVF-nin üzvləri, fondda
qlobal iqtisadiyyatdakı paylarına uyğun olaraq kvota sistemi
ilə təmsil edilirlər.
– Azərbaycan BVF ilə 1992-ci il sentyabrın 18-dən
əməkdaşlıq edir. İndiyədək BVF Azərbaycana altı proqram
çərçivəsində kredit ayırıb, lakin 2005-ci ildən başlayaraq
BVF ilə əməkdaşlıq məsləhətləşmələr səviyyəsində həyata
keçirilir, belə ki, Azərbaycan hökuməti fonddan kreditin
alınmasından imtina edib.
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•

Dünya Bankı
– 1944-cü ilin iyul ayında BMT pul-kredit və maliyyə konfransı olan Bretton Vuds
razılaşması nəticəsində II Dünya Müharibəsindən zərər çəkmiş Avropa ölkələrinə
yardım etmək məqsədilə yaradılmışdır.
– Dünya Bankı dünyada qlobal iqtisadi inkişaf məqsədlərinə xidmət edən və maliyyə
resurslarının bölgüsünü təmin edən ən böyük donor təşkilatlarından biridir.
– Bankın baş qərargahı Vaşinqtonda yerləşir. Ümumilikdə 188 üzvü vardır.
– Dünya Bankının əsas məqsədi kasıb ölkələrə struktur islahatlarının həyata
keçirilməsində və yoxsulluğun azaldılmasında yardım göstərməkdir. Bank inkişaf
etməkdə olan ölkələrə çox aşağı faiz dərəcəsi ilə və ya faizsiz uzunmüddətli kreditlər
və qrantlar verir.
– Dünya Bankı özündə 2 institutu birləşdirir: Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf
Bankı (BYİB) və Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası (BİA).
– Azərbaycan Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankına 1992-ci ildə, Beynəlxalq
İnkişaf Assosiasiyasına isə 1995-ci ildə üzv qəbul edilmişdir.
– Hazırda Azərbaycanda su təchizatı və kanalizasiya xidmətləri, magistral yollar,
korporativ və büdcə sektoru üçün hesabatlılıq, bərk məişət tullantılarının vahid
idarəçiliyi, təhsil sektorunun inkişafı, dövlət investisiyaları üzrə kadr potensialının
gücləndirilməsi, ədliyyə sisteminin müasirləşdirilməsi, daşınmaz əmlakın qeydiyyatı,
dəmir yolu ticarətinin və nəqliyyatının dəstəklənməsi, sosial müdafiənin inkişafı,
sudan istifadə edənlər birliklərinin inkişafına dəstək, kapital bazarlarının
müasirləşdirilməsi, məcburi köçkünlərin yaşayış şəraiti və gəlir imkanlarının
dəstəklənməsi və İkinci kənd investisiya layihəsi kimi layihələri icra edilir.
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• Asiya İnkişaf Bankı
– Asiya İnkişaf Bankı (AİB) 1966-cı ildə yaradılmışdır. Baş ofisi
Filippinin Manila şəhərində yerləşir. Yaponiya Bankın ən iri
səhmdarı olduğu üçün Bankın prezidenti daim Yaponiya
təmsilçisi olur.
– Asiya İnkişaf Bankını maliyyələşdirən 67 üzv-ölkə vardır ki,
bunlardan 48-i Asiya və Sakit Okeanı regionunda yerləşir.
– Azərbaycan AİB-ə 29 oktyabr 1999-cu il tarixində üzv
seçilmişdir və təşkilatın ölkəmizdəki nümayəndəliyi 2004-cü
ilin noyabr ayından fəaliyyət göstərir.
– Hazırda Azərbaycanda Masallı-Astara avtomobil yolunun
yenidən qurulması, elektrik ötürücü xətlərinin yenidən
qurulması, su təchizatı və kanalizasiya investisiya proqramı,
Masallı-Cəlilabad avtomobil yolunun tikintisi və yol
şəbəkəsinin inkişafı proqramı layihələri icra edilir.
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•

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı
– Azərbaycan Banka 25 sentyabr 1992-ci ildə üzv qəbul edilmişdir.

– Bankın səhm kapitalında Azərbaycan 5,5 mln. ABŞ dollarlıq pay ilə iştirak edir.
– Hazırda Azərbaycanda həyata keçirilən layihəsi "Avtomobil yollarının təmiri və
bərpası" layihəsidir. Layihənin benefisiarı Nəqliyyat Nazirliyidi və 2013-2016-cı
illəri əhatə edir.

•

İslam İnkişaf Bankı
– Azərbaycan Banka 4 iyul 1992-ci ildə üzv qəbul edilmişdir.
– Bankın səhm kapitalında Azərbaycan 9,76 mln. ABŞ dollarlıq pay ilə iştirak edir.
– Hazırda Mingəçevir SES-in yenidən qurulması, “Azərbaycanda kənd yerlərinin
kompleks inkişafı”, Naxçıvanda selə qarşı tədbirlər, suvarılan ərazilərin
modernləşdirilməsi və genişlənməsi və Azərbaycanın 6 rayonunda milli su
təchizatı və kanalizasiya proqramı layihələri icra edilir.
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•

Almaniya İnkişaf Bankı (KfW)
– 1948-ci ildə təsis edilmişdir və iqtisadi və sosial şəraitinin yaxşılaşdırılması,
yoxsulluğun azaldılması, təbii sərvətlərin mühafizəsi və dünyada sülhün
təmin olunması istiqamətində investisiya və məsləhətçi xidmətlərin
göstərilməsi vasitəsilə yerli hökumət və özəl sektorla əməkdaşlığı həyata
keçirir.
– Bankın səhmlərinin 80%-i Almaniya Hökumətinə məxsusdur. Bank
Almaniyanın İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Nazirliyi (BMZ) adından fəaliyyət
göstərir. Qrant və texniki yardımlarla yanaşı, KfW həmçinin digər Avropa
ölkələrinin banklarına iri həcmli kreditlərin ayrılması ilə də məşğul olur.
– Baş ofisi Almaniyanın Frankfurt şəhərində yerləşir. KfW Bankı dünyanın 100dən artıq ölkəsində fəaliyyət göstərir.
– KfW Bankı Azərbaycanla 1995-ci ildən əməkdaşlıq etməyə başlamışdır.
1998-ci ildən isə bankın Azərbaycanda daimi nümayəndəliyi fəaliyyət
göstərir. Hazırkı dövrə qədər KfW Azərbaycanda müxtəlif investisiya
layihələrinin maliyyələşdirilməsi və məsləhət xidmətlərinin göstərilməsini
həyata keçirmişdir.
KfW tərəfindən verilən vəsaitin əksər hissəsi (təxminən 85%) aşağı faizli
kreditlər olmaqla uzunmüddətli dövr üçün verilmiş, qalan hissəsi isə əvəzsiz
qrantlar şəklində olmuşdur.
– Hazırda Azərbaycanda açıq kommunal infrastruktur, İES-İmişli elektrik
verilişi xəttinin tikintisi və kadastr və daşınmaz əmlakın qeydiyyatı layihələri
icra edilir.

AZƏRBAYCANIN BEYNƏLXALQ MALİYYƏ
İNSTİTUTLARI VƏ DONORLARLA ƏMƏKDAŞLIĞI
• Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti (GİZ)
– GİZ 1 yanvar 2011-ci ilin tarixində 1975-ci ildən fəaliyyət
göstərən Almaniya Texniki Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin (GTZ)
bazasında yaradılmışdır.
– Baş ofisi Almaniyanın Eşborn şəhərində yerləşir.
– GİZ Afrika, Asiya, Latın Amerikası, Aralıq dənizi ətrafı və
Yaxın Şərq ölkələri, habelə Avropa, Qafqaz və Orta Asiya
regionundakı 130 ölkədə fəaliyyət göstərir və 87 ölkədə
nümayəndəliyə malikdir.
– GİZ Almaniya Federal İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf
Nazirliyi adından 1995-ci ildən indiyədək Azərbaycanla sıx
əməkdaşlıq edir və Azərbaycanda GİZ-in layihə
əlaqələndirmə ofisi 2007-ci ildən fəaliyyət göstərir.
– Hazırda GİZ tərəfindən Azərbaycanda əsasən idarəetmə və
iqtisadi inkişaf, Enerji və ətraf mühit istiqamətlərini əhatə
edən 3 regional layihə icra edilir.

AZƏRBAYCANIN BEYNƏLXALQ MALİYYƏ
İNSTİTUTLARI VƏ DONORLARLA ƏMƏKDAŞLIĞI
• ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi (USAID)
– USAID 3 noyabr 1961-ci ildə yaradılmışdır.
– Baş ofisi Vaşinqton yerləşir.
– USAİD 5 regional büro vasitəsilə dünyanın 110-a yaxın
ölkəsində fəaliyyət göstərir.
– Təşkilat əsasən yoxsulluğun, xəstəliklərin azaldılması,
sosial-iqtisadi inkişaf, ətraf mühit, qlobal məsələlərlə bağlı
əməkdaşlıq sahələrində fəaliyyət göstərir.
– USAİD Azərbaycanda 1992-ci ildən fəaliyyətə başlamışdır.
Həmin il Azadlığa Dəstək Aktına edilmiş 907-ci düzəliş
səbəbindən əsas fəaliyyət istiqaməti humanitar yardımla
məhdudlaşmışdır.
– Hazırda Azərbaycan Hökuməti ilə 1 birgə layihə həyata
keçirir. Həmçinin də özəl sektorun benefisiarı olduğu 10
layihəsi icra mərhələsindədir.

AZƏRBAYCANIN BEYNƏLXALQ MALİYYƏ
İNSTİTUTLARI VƏ DONORLARLA ƏMƏKDAŞLIĞI
•

ABŞ-ın Sülh Korpusu
– ABŞ-ın müstəqil hökumət agentliyi olan Sülh Korpusu 1 mart 1961-ci ildə
yaradılmışdır.
– Təşkilat müraciət edən ölkələrə təlim keçmiş könüllülər vasitəsilə yardım edir və
1961-2013-cü illər ərzində dünyanın 139 ölkəsinə 215 mindən artıq könüllü
göndərmişdir.
– Hal-hazırda dünyanın 65 ölkəsində təşkilatın 7209 könüllüsü fəaliyyət göstərir.
– Sülh Korpusu Azərbaycanda 8 oktyabr 2003-cü il tarixində ABŞ və Azərbaycan
hökumətləri arasında ikitərəfli imzalanmış Saziş əsasında fəaliyyət göstərir.
– Könüllülər ingilis dilinin tədrisi, iqtisadi inkişaf və icmanın iqtisadi inkişafı sahələri
üzrə texniki biliklərə olan ehtiyacların ödənilməsinə köməklik göstərir.
– 2003-cü ildən bəri öıkədə 500-dən çox könüllü fəaliyyət göstərmişdir.
– 1 aprel 2006-cı il tarixində Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə ABŞ-ın Sülh
Korpusu arasında Anlaşma Memorandumu imzalanmışdır. Memoranduma
əsasən, Sülh Korpusunun "Azərbaycanda İcmanın İqtisadi İnkişafı Proqramı"
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilir.
– "Azərbaycanda İcmanın İqtisadi İnkişafı Proqramı"nda ölkə regionlarında iqtisadi
inkişaf və icmanın inkişafı sahəsində xidmət göstərən təşkilatların ABŞ könüllüləri
ilə təmin edilməsi nəzərdə tutulur.
– Hal-hazırda 6 iqtisadi rayonda Sülh Korpusunun 20 könüllüsü biznes
imkanlarının təşviqi və təşkilatların potensialının artırılması sahələrində fəaliyyət
göstərir.

AZƏRBAYCANIN BEYNƏLXALQ MALİYYƏ
İNSTİTUTLARI VƏ DONORLARLA ƏMƏKDAŞLIĞI
• İsveçrənin İqtisadi Məsələlər üzrə Dövlət Katibliyi (SECO)
– 1992-ci ildə təsis olunmuş İsveçrənin İqtisadi Məsələlər üzrə Dövlət
Katibliyinin baş ofisi İsveçrənin Bern şəhərində yerləşir və 24 ölkədə
fəaliyyət göstərir.
– SECO-nun vəzifəsi Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya ölkələrinin, həmçinin
Avropa Birliyinə yeni üzv seçilən inkişaf edən ölkələrin iqtisadiyyat və
ticarət meyarlarını planlaşdırmaq və həyata keçirməkdir.
– SECO ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq əlaqələri 1990-cı ilin
ortalarından yaranmışdır. Texniki və maliyyə əməkdaşlığı üzrə ikitərəfli
layihələr 1998-ci ildən başlayaraq həyata keçirilir.
– SECO-nun Azərbaycan üzrə proqramı əsasən infrastruktur, özəl
sektorun inkişafı, siyasi məsləhət və potensialın artırılması sahələrini
əhatə edir.
– Ümumilikdə regional layihələr də daxil olmaqla SECO tərəfindən
Azərbaycanda bu günə kimi 25 layihə həyata keçirilmiş, bunlardan 18-nin
icrası başa çatmış və hazırda 7 layihənin icrası davam edir.

AZƏRBAYCANIN BEYNƏLXALQ MALİYYƏ
İNSTİTUTLARI VƏ DONORLARLA ƏMƏKDAŞLIĞI
• İsveçrə İnkişaf və Əməkdaşlıq Agentliyi (SDC)
– SDC 1960-cı ildə Texniki Əməkdaşlıq Xidməti adı altında yaradılmış və
1996-cı ildən etibarən hazırkı adı ilə fəaliyyət göstərir.
– Təşkilat İsveçrə Konfederasiyasının Xarici İşlər üzrə Federal
Departamentinin strukturunda fəaliyyət göstərir və əsas məqsədi
tərəfdaş ölkələrdə yoxsulluğun azaldılması istiqamətində humanitar,
texniki və maliyyə yardımı göstərməkdir.
– Təşkilatın əsas fəaliyyət istiqamətləri Minilliyin İnkişaf Məqsədlərinə
və yoxsulluğun azaldılmasına nail olunması, insan həyatının
təhlükəsizliyinin təşviq edilməsi və risklərin azaldılması və inkişafa
dəstək verilməsidir.
– SDC-nin Azərbaycanda fəaliyyəti 1990-cı ilin əvvəllərində humanitar
yardım formasında olmuşdur.
– Təşkilatın Cənubi Qafqaz üzrə regional ofisi 1996-cı ildə Gürcüstanda
açılmış, 2002-ci ildən sözügedən Ofisin Bakı bölməsi fəaliyyətə
başlamışdır.
– Azərbaycanda əsas fəaliyyət istiqaməti yoxsulluğun azaldılması və
müharibədən əziyyət çəkmiş qaçqın və məcburi köçkünlər arasında
məşğulluğun artırılması və layiqli həyat şəraitinin təmin olunmasıdır.

AZƏRBAYCANIN BEYNƏLXALQ MALİYYƏ
İNSTİTUTLARI VƏ DONORLARLA ƏMƏKDAŞLIĞI
• Koreya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi (KOICA)
– Koreya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyinin (KOICA) yaradılmasının
əsas məqsədi inkişaf etməkdə olan ölkələrdə qrant yardımı və texniki
əməkdaşlıq proqramları həyata keçirməklə Koreyanın qrant yardımı
proqramlarının rolunun artmasına nail olmaqdır.
– Təşkilat 1991-ci ildə təsis olunmuş və baş ofisi Cənubi Koreyanın Seul
şəhərində yerləşir.
– Təşkilatın 44 tərəfdaş ölkədə nümayəndəlikləri mövcuddur.
– Əsas fəaliyyət sahələri təhsil, səhiyyə, dövlət idarəetməsi, kənd
təsərrüfatı və balıqçılıq, sənaye və enerjidir.
– Azərbaycanın KOICA ilə əməkdaşlığı 1994-cü ildə başlamışdır. Belə
ki, həmin il təxirəsalınmaz vəziyyətlə əlaqədar təşkilat Azərbaycana
yardım etmişdir.
– KOICA-nın Azərbaycan Nümayəndəliyi 2009-cu ilin fevral ayında
açılmışdır.
– KOICA tərəfindən 2008-2013-cü illər ərzində 7 layihənin icrası başa
çatmış, hal-hazırda 4 layihənin icrası davam etdirilir.

AZƏRBAYCANIN BEYNƏLXALQ MALİYYƏ
İNSTİTUTLARI VƏ DONORLARLA ƏMƏKDAŞLIĞI
• Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi (JİCA)
– JICA Yaponiya hökuməti adından inkişaf etməkdə olan ölkələrdə iqtisadi və
sosial inkişafı dəstəkləyən müstəqil agentlikdir.
– 1974-cü ildə təsis edilmiş qurumun baş ofisi Tokio şəhərində yerləşir.
– 2008-ci ilin oktyabr ayında Yaponiyanın Beynəlxalq Əməkdaşlıq üzrə Bankı
ilə birləşdikdən sonra JICA texniki yardımlarla yanaşı güzəştli kreditlərin
ayrılması fəaliyyətinə başlamışdır.
– Yaponiyanın inzibati islahatları nəticəsində Hökumətin xüsusi dövlət
institutundan müstəqil inzibati instituta çevrilmiş JICA Yaponiyanın ODA
(Official Development Assistance – Rəsmi İnkişafa Yardım) proqramı
çərçivəsində inkişaf etməkdə olan ölkələrə kənd təsərrüfatı, sosial
infrastrukturun inkişafı, su və enerji təchizatı üzrə maliyyə yardımı göstərir.
– Hazırda JICA 150-dən çox ölkədə fəaliyyət göstərir, 97 ölkədə
əlaqələndirmə ofisi vardır.
– JICA Azərbaycanla əməkdaşlığa 1998-ci ildən başlamışdır. JICA-nın
Azərbaycanda Korrespondent ofisi 2009-cu ilin sentyabr ayından fəaliyyət
göstərir.
– Hal-hazırda, JICA-nın qrantı hesabına ölkədə 2 layihə həyata keçirilir: Şimal
Elektrik stansiyasında 400 MVt gücündə 2-ci blokun tikintisi və Kiçik
Şəhərlərdə Su Təchizatı və Kanalizasiya layihələri.

AZƏRBAYCANIN BEYNƏLXALQ MALİYYƏ
İNSTİTUTLARI VƏ DONORLARLA ƏMƏKDAŞLIĞI
• Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyi (TİKA)
– TİKA 1992-ci ildə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin nəzdində xarici
yardımların göstərilməsi məqsədilə yaradılmışdır.
– 28 may 1999-cu il tarixindən etibarən isə Türkiyə Respublikasının
Nazirlər Kabinetinə tabe edilmişdir.
– TİKA-nın dünyanın 30 ölkəsində 33 Əməkdaşlıq Ofisi fəaliyyət
göstərir. Eyni zamanda, dünyanın 100-ə yaxın ölkəsində müxtəlif
inkişaf mərkəzləri ilə aidiyyəti sahələr üzrə əməkdaşlıq edilir.
– Təşkilatın Bakı Proqram Koordinasiya Ofisi 1994-cü ildən etibarən
fəaliyyət göstərir.
– TİKA-nın fəaliyyətində, kənd təsərrüfatı, turizm, institusional
infrastrukturun inkişaf etdirilməsi, iqtisadi, texniki, sosial və mədəni
sahələr üzrə həyata keçirilən fəaliyyətlərdə Azərbaycanın dövlət
və qeyri-dövlət strukturları ilə əməkdaşlıq qurulmasına xüsusi
əhəmiyyət verilir.

AZƏRBAYCANIN BEYNƏLXALQ MALİYYƏ
İNSTİTUTLARI VƏ DONORLARLA ƏMƏKDAŞLIĞI

• Kənd Təsərrüfatının İnkişafı üzrə Beynəlxalq
Fond (İFAD)
– Hazırda Azərbaycanın kənd təsərrüfatı
sektorunda Şimal – Qərb inkişaf və “Azərbaycanda
kənd yerlərinin kompleks inkişafı” layihələri icra
edilir.

• Səudiyyə İnkişaf Fondu
– Hazırda Azərbaycanda Bakı ərazisi üzrə su
təchizatı və kanalizasiya sisteminin
yenidənqurulması və genişləndirilməsi layihəsi
həyata keçirilir.

AZƏRBAYCANIN DÜNYA TİCARƏT
TƏŞKİLATINA (DTT) ÜZVLÜK PROSESİ
• DTT 1995-ci ildə yaradılıb. Təşkilatın qərargahı İsveçrənin Cenevrə
şəhərində yerləşir.
• Ən gənc beynəlxalq təşkilatlardan olan DTT əsası 1947-ci ildə qoyulmuş
Tariflər və Ticarət üzrə Baş Sazişin (GATT) davamçısıdır.
• Hazırda dünyanın 160 ölkəsi DTT-nin üzvüdür. Bundan başqa, 24 ölkə və bir
neçə beynəlxalq təşkilat DTT-də müşahidəçi statusuna malikdir.
• Dünya ticarətinin 98%-dən çoxu DTT-yə üzv ölkələrin payına düşür.
• DTT çoxtərəfli ticarət sazişləri əsasında ölkələrarası ticarət
münasibətlərinin tənzimlənməsini həyata keçirir. Təşkilatın normativ-hüquqi
bazasını çoxtərəfli ticarət sazişləri təşkil edir. Bu sazişlər əmtəə və
xidmətlərlə ticarəti, əqli mülkiyyət, ticarət siyasətinin icmalı və mübahisələrin
həlli məsələlərini tənzimləyir.
• DTT-nin əsas məqsədi beynəlxalq ticarətin maksimum dərəcədə
liberallaşdırılması və onun möhkəm əsaslarının yaradılması, bununla da
iqtisadi inkişafın artırılması və insanların həyat səviyyəsinin
yaxşılaşdırılmasıdır.
• Təşkilatın əsas vəzifəsi çoxtərəfli ticarət danışıqlarının Uruqvay Raundu
(1986-1994) nəticəsində formalaşmış Sazişlər Paketi əsasında üzv ölkələr
arasında ticarət-iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsidir.

AZƏRBAYCANIN DÜNYA TİCARƏT
TƏŞKİLATINA (DTT) ÜZVLÜK PROSESİ
• Azərbaycanın DTT-yə üzv olma niyyətini əks etdirən müraciət 23
iyun 1997-ci il tarixində DTT Katibliyinə təqdim edilmişdir.
• Azərbaycanın DTT-yə üzv olma prosesinin sürətləndirilməsində ən
vacib məsələlərdən biri olan çoxtərəfli danışıqlar davam etdirilir.
• Azərbaycan DTT-yə üzv olma prosesində 16 dövlət (ABŞ, Avropa
İttifaqı, Kanada, Yaponiya, Norveç, Braziliya, Cənubi Koreya,
Ekvador, Şri-Lanka, Hindistan, İsveçrə, Honduras, Malayziya,
Dominikan Respublikası, Səudiyyə Ərəbistanı) ilə ikitərəfli
danışıqlar aparır. Danışıqlar zamanı Azərbaycanın mal və xidmətlər
bazarına çıxışa dair məsələlər müzakirə olunur, xüsusi əhəmiyyət
kəsb edən sahələrin qorunması ilə bağlı zəruri tədbirlər görülür.
• Azərbaycanın DTT-yə üzvolma prosesi çərçivəsində ikitərəfli
danışıqların başa çatdırılması haqqında imzaladığı protokolların sayı
5-ə (Türkiyə, Oman, BƏƏ, Gürcüstan, Qırğızıstan) çatmışdır.
• DTT-yə üzvolma prosesinin sürətləndirilməsi məqsədilə Nazirlər
Kabinetinin 22 avqust 2003-cü il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan
Respublikasının ÜTT-yə üzv olmasına hazırlıq işləri üzrə
Komissiyası yaradılmışdır.

ÜMUMİLƏŞDİRMƏ
• Göründüyü kimi Azərbaycan müstəqilliyini əldə
etdikdən sonra dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya
yolunu seçmişdir.
• Keçən dövr ərzində Azərbaycan əksər beynəlxalq və
regional iqtisadi təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq etmiş və
Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlük prosesinə start
vermişdir.
• Ümumilikdə, qeyd etmək olar ki, Azərbaycan xarici
iqtisadi siyasətində həm beynəlxalq təşkilatlar, həm də
ayrı-ayrı ölkələr baxımından ikitərəfli iqtisadi əlaqələrin
inkişafına daha çox önəm verdiyi halda, çoxtərəfli
iqtisadi əlaqələrə kifayət qədər ehtiyatla yanaşır.
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