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Dünya Bankının Avropa və Mərkəzi Asiya Regionu üzrə Vitse Prezidenti 

xanım Lora Tak Azərbaycana səfər edir və gələcək tərəfdaşlıq strategiyasını 

müzakirə edir 
 

Bakı, 5 noyabr 2014-cü il – Dünya Bankının Avropa və Mərkəzi Asiya Regionu üzrə Vitse 

Prezidenti xanım Lora Tak 4-5 noyabr tarixlərində Azərbaycana səfər etmişdir. Bu, hazırki 

vəzifədə xanım Takın ölkəyə ilk səfəri olmuşdur və ölkənin inkişafı, eləcə də Dünya Bankı 

Qrupunun Azərbaycanla hazırki və gələcək tərəfdaşlığı ilə bağlı müxtəlif məsələlərin hökumət 

nümayəndələri və digər maraqlı tərəflərlə müzakirəsi üçün imkan yaranmışdır.   

 

Xanım Tak səfəri zamanı Azərbaycanın Prezidenti, Baş Naziri və digər əsas hökumət 

nümayəndələri ilə görüşlər keçirmişdir. O, eyni zamanda, özəl sektoru, vətəndaş cəmiyyətini, 

inkişaf tərəfdaşlarını və mətbuatı təmsil edən şəxslərlə də görüşmüşdür.  

 

“Son on ildə Azərbaycan yoxsulluğun azaldılması və vətəndaşlarının yaşayış standarlarının 

yaxşılaşdırılması sahəsində mühüm nailiyyətlər əldə etmişdir.”- Lora Tak səfəri zamanı 

bildirmişdir. “Biz ölkədə inkişafın dayanıqlı olması və bu inkişafın faydalarının bütün insanları 

əhatə etməsini təmin etmək məqsədi daşıyan uzun müddətli tərəfdaşlığımıza dəyər veririk. 

Azərbaycanın dövlət qurumları ilə görüşlərim zamanı infrastrukturun inkişafının davam 

etdirilməsi, səhiyyə, təhsil, su təchizatı və kanalizasiya xidmətləri kimi keyfiyyətli ictimai 

xidmətlərə çıxışın yaxşılaşdırılması, eləcə də ətraf mühitin təmizlənməsinə dəstək və biznes 

mühitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə gələcək tərəfdaşlıq strategiyamızın prioritet sahələrini 

müzakirə etdik.”    

 

Hökumət və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə görüşləri zamanı xanım Tak Azərbaycanın 

inkişafı üçün yeni stimulların tapılması, habelə infrastruktur, institutlar və insan kapitalı kimi 

milli aktivlərin diversifikasiyasının davam etdirilməsi yollarını müzakirə etmişdir. Ölkənin 

məqsədi neft və qaz gəlirlərindən asılılığının azaldılması və əmtəə qiymətlərinin volatilliyinə 

daha dayanıqlı iqtisadiyyatın formalaşdırılması olduğundan aktivlərinin diversifikasiyası zəruri 

olmuşdur. Azərbaycanın infrastrukturun müasirləşdirilməsi sahəsində yüksək irəliləyişlər 

nümayiş etdirməsinə baxmayaraq, iqtisadi təsisatların gücləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi, o 

cümlədən sağlam və bacarıqlı əhaliyə investisiyaların yatırılması sahəsində hələ çox işlərin 

görülməli olduğu ilə bağlı razılığa gəlinmişdir.   

 

İşgüzar mühitin yaxşılaşdırılması fəaliyyətlərinin davam etdirilməsi ölkədə iş yerlərinin 

yaradılması üçün mühüm sahə olan kiçik və orta müəssisələrin inkişafını təmin etmək 

baxımından prioritet kimi müəyyən olunmuşdur.   Azərbaycan Doing Business göstəriciləri üzrə 

bu il ən çox irəliləyən 10 ölkə siyahısındadır və ümumilikdə, ölkə biznesin həyata keçirilməsinin 

asanlaşdırılması üzrə 88-ci yerdən 80-ci yerə yüksəlmişdir.  

 



“Azərbaycan işgüzar mühitin yaxşılaşdırılması, xüsusilə biznesin başladılması, əmlakın 

qeydiyyatı və vergilərin ödənilməsi sahəsində yüksək tərəqqi nümayiş etdirmişdir.” – xanım Tak 

bildirmişdir. “Lakin xarici ticarət, elektrik enerjisinə əlyetərlik, kreditlərin əldə olunması, tikinti 

üçün icazələrin alınması kimi sahələrdə hüquqi və tənzimləyici proseslərin inkişafı və 

sadələşdirilməsi potensialı mövcuddur və biz bu mühüm islahatlar gündəliyinin dəstəklənməsini 

davam etdirməyə hazırıq.” 

  

Xanım Tak Bərk Məişət Tullantılarının Vahid İdarəçiliyi və Ədliyyə Sisteminin 

Müasirləşdirilməsi Layihələri də daxil olmaqla Dünya Bankının maliyyələşdirdiyi bir sıra 

layihələrə səfər etmişdir. O, eyni zamanda, Azərbaycanda vətəndaşlara və biznes 

nümayəndələrinə ictimai xidmətlərin göstərildiyi “vahid pəncərə” qabaqcıl təcrübəsinə əsaslanan  

ASAN Mərkəzə səfər etmiş və təşkilatın rəhbərliyi ilə Azərbaycanın bu uğurlu təcrübəsinin digər 

ölkələrlə bölüşülməsində Bankın dəstəyinin hansı yollarla təmin edilə biləcəyi ilə bağlı 

rəhbərliklə müzakirələr aparmışdır.  

 

Azərbaycanın Kənd İnvestisiyaları Layihəsinin (AzKİL) benefisiarları və Azərbaycan 

Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Naziri ilə görüş zamanı sözügedən layihənin on illiyi qeyd 

olunmuşdur. Kənd icmalarının nümayəndələri AzKİL çərçivəsində dəstəklənən kiçik ölçülü icma 

layihələrinin nəticələri ilə bağlı fikirlərini bölüşmüşdür. Bu Layihə, eyni zamanda, fermer 

təsərrüfatlarının məhsuldarlığını artırmış, kənd yollarının bərpasını təmin etmiş və məktəblər, 

səhiyyə xidmətləri və təmiz suya çıxışı yaxşılaşdırmışdır.  Xüsusilə, fermer təsərrüfatlarında 

irriqasiya sistemlərinin bərpası məhsuldarlığı təxminən 30 faizə qədər artırmış, kənd yollarının 

bərpası isə məktəb və bazarlara getmək üçün sərf olunan zamanı, müvafiq olaraq, 47 və 26 faiz 

azaltmışdır, 150 000 kənd sakininin isə hazırda təmiz suya çıxışı mövcuddur. Qüvvəyə 

mindikdən sonra layihə təxminən 3,5 milyon insanı əhatə edən 1100 kənd icmasını 

dəstəkləmişdir.   

 

“Layihənin sadəcə infrastrukturun yaxşılaşdırılmasını deyil, eyni zamanda iqtisadi imkanların 

dəstəklənməsi üçün vacib olan qərarların qəbul edilməsi və layihələrin icrası prosesində kənd 

icmalarının iştirakını gücləndirməsini görmək çox ruhlandırıcıdır” – Lora Tak qeyd etmişdir.    

 

Dünya Bankının Azərbaycanda investisiya portfeli 18 layihədən ibarətdir. 1992-ci ildə Dünya 

Bankına üzv olduqdan sonra ölkənin öhdəlikləri 55 layihə üzrə 3 milyard ABŞ dollarına qədər 

artmışdır.  
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Dünya Bankının Azərbaycanda fəaliyyətləri ilə bağlı geniş məlumat üçün:  

www.worldbank.org/azerbaijan  

 

Facebook ünvanımız: https://www.facebook.com/WorldBankEuropeCentralAsia 

Tvitter ünvanımız: http://www.twitter.com/worldbank 
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YouTube kanalımız: http://www.youtube.com/worldbank 
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