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“Məqsədimiz Azərbaycanın hər bir
bölgəsini inkişaf etdirməkdir”.

Heydər Əliyev
Ümummilli lider

“Our goal is to improve every region of Azerbaijan.”

Heydar Alıyev
National leader



“Ölkə iqtisadiyyatının gələcək inkişafı 
sahibkarlığın inkişafından bilavasitə asılıdır.”

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

“The future development of the country economy
directly depends on the development of 

entrepreneurship.”

llham Alıyev
The President of the Republic of Azerbaijan
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1. Giriş (ön söz)

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin siyasi kursunu
böyük uğurla davam etdirən Prezident cənab İlham
Əliyevin həyata keçirdiyi sosial-iqtisadi siyasəti
nəticəsində ölkəmiz yeni inkişaf mərhələsinə qədəm
qoymuş, bütün sahələrdə ciddi uğurlara imza
atmışdır. Həyata keçirilən bu siyasət nəticəsində
ölkəmizin dinamik inkişafı davam edir, makroiqtisadi
sabitlik qorunub saxlanılır, iqtisadiyyatın şaxələnməsi
uğurla təmin edilir, özəl bölmənin inkişafı üçün daha
əlverişli biznes və investisiya mühiti formalaşdırılır.
Dövlət başçısının sahibkarlığın inkişafına göstərdiyi
xüsusi diqqət və özəl sektora davamlı dövlət maliyyə
dəstəyinin göstərilməsi nəticəsində sahibkarlığın
inkişafı daha da sürətlənmişdir. Bu məqsədlə dövlətin
maliyyə dəstəyini həyata keçirən Sahibkarlığa Kömək
Milli Fondu tərəfindən verilən güzəştli kreditlər
məqsədli dövlət proqramlarının və Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarından
irəli gələn tapşırıqların icrasına, ölkənin sosial-iqtisadi
inkişafı üzrə prioritet sahələrin maliyyələşdirilməsinə,
regionların tarazlı inkişafına, o cümlədən yoxsulluğun
azaldılması, məşğulluğun təmin edilməsi ilə əlaqəli olan
sahələrdə dinamik iqtisadi inkişafın təmin edilməsinə
yönəldilir. Fondun vəsaitlərinin daha çox yönəldiyi
sahələrdən biri də cənab Prezidentin tapşırığına uyğun
olaraq, dünya ölkələrinin qabaqcıl təcrübəsinin
Azərbaycana gətirilməsi, respublikada müasir
texnologiyaların tətbiqinə əsaslanan istehsal, emal
və infrastruktur sahələrinin yaradılmasıdır. Bu
baxımdan, qeyri-neft sektoru sahələrinin inkişafının
sürətləndirilməsi və yeni texnologiyaların tətbiqinə
əsaslanan layihələrin güzəştli şərtlərlə maliyyə-
ləşdirilməsinə xüsusi diqqət göstərilir.
Sahibkarlığın inkişafı istiqamətində dövlətin güzəştli
kreditlərinin verilməsi davamlı iqtisadi inkişafın
təmin edilməsində çox böyük əhəmiyyətə malikdir.
Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vasitəsi ilə
güzəştli kreditlərin verilməsi dövlətin iqtisadi si-
yasətinin tərkib hissəsi olmaqla iqtisadiyyatın, o
cümlədən regionların prioritet sahələrində investisiya
layihələrinin maliyyələşdirilməsinə, regionların in-
vestisiya cəlb ediciliyinin artırılmasına və tarazlı
inkişafına, müasir texnologiyaların tətbiqinə əsaslanan
rəqabət qabiliyyətli layihələrin reallaşdırılmasına,

1. Introduction (preface)

As a result of the socio-economic policy imple-
mented by President Ilham Aliyev, who successfully
carries on the political course of National Leader
Heydar Aliyev, our country has entered a new stage
of development and achieved great success in all
areas. This policy has provided for continuing the
dynamic development of the country, maintaining
macroeconomic stability, performing economic di-
versification successfully, and forming more favor-
able business and investment environment for
development of the private sector. Special attention
of the President to the development of entrepre-
neurship and provision of consistent state financial
support to the private sector has accelerated fur-
ther development of entrepreneurship. In this re-
spect, low interest loans provided by the National
Fund for Entrepreneurship Support, the organiza-
tion initiating the state financial support, have been
allocated to the implementation of the loans-aimed
state programs and tasks arising from the decrees
and orders of the President of the Republic of Azer-
baijan, financing of the priority areas of socio-eco-
nomic development of the country, balanced
development of the regions, including dynamic eco-
nomic development of areas related with reduction
of poverty and provision of improvement. One of
the areas most provided with funds of the Fund is,
in accordance with the task put by Mr. President,
transfer of international best practices into Azerbai-
jan and establishment of production, processing
and infrastructure areas based on the application
of modern technologies in the Republic. Regarding
this, special attention is attached to acceleration of
the development of non-oil sector and financing of
projects based on the application of new technolo-
gies at low interest loans.
It is very important to allocate state low interest
loans to the development of entrepreneurship in
order to ensure sustainable economic development.
As an integral part of the government policy, provi-
sion of low interest loans via the National Fund for
Entrepreneurship Support is performed by giving
priority to financing of investment projects in prior-
ity areas of economy and the regions, increase of





“İndi Azərbaycanda aqroparklar tikilir. 
Aqroparkların tikintisi geniş vüsət almalıdır.”

İlham Əliyev 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

“Şəmkir Aqropark”-ın təməlqoyma mərasimi
Şəmkir rayonu  (15.11.2014)



İLLİK HESABAT
ANNUAL REPORT

əhalinin həssas qruplarının, o cümlədən məcburi
köçkünlərin, əlillərin, gənclərin, qadınların və az
təminatlı ailələrin sahibkarlıq fəaliyyətinə cəlb
olunmasına üstünlük verilməklə həyata keçirilir.
Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu dövlətin iqtisadi
siyasətinin həyata keçirilməsində yaxından iştirak
etməklə, sahibkarlara güzəştli kreditlərlə maliyyə
dəstəyinin verilməsi, investisiya layihələrinin maliyyə-
ləşdirilməsi sahəsində konkret sahələrin təşviqi, region-
larda və Bakı şəhərinin qəsəbələrində sahibkarlığın
inkişafına həsr olunmuş işgüzar forumların keçirilməsi,
sahibkarlara maarifləndirici treninqlərin təşkil edilməsi,
sahibkarlığın informasiya təminatının gücləndirilməsi,

investment attractiveness and balanced develop-
ment of the regions, implementation of competitive
projects based on the application of new technolo-
gies and involvement of vulnerable groups of the
population, including IDPs, disabled people, youth,
women and low-income families in entrepreneur-
ship. The National Fund for Entrepreneurship Sup-
port, closely taking part in the implementation of
the economic policy of the country, continued its
activities on provision of financial support to entre-
preneurs at low interest loans, promotion of certain
fields in financing of investment projects, organiza-
tion of events dedicated to the development of en-
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müasir texnologiyaların tətbiqini, rəqabət qabiliyyətli,
xüsusilə ixrac yönümlü və idxalı əvəz edən məhsulların
istehsalını və emalını nəzərdə tutan, eləcə də bu
sahələrin inkişafını stimullaşdıran infrastruktur layihə-
lərinin maliyyələşdirilməsi istiqamətində 2014-cü ildə də
uğurlu fəaliyyətini davam etdirmişdir.
2014-cü il də Azərbaycanın davamlı iqtisadi inkişafı,
makroiqtisadi sabitliyin möhkəmlənməsi, əhalinin
rifahının daha da yüksəlməsi, ölkəmizin beynəlxalq
aləmdə nüfuzunun artması ili kimi tarixə düşüb. Bu
uğurların əsasında isə Prezident İlham Əliyevin Ulu
Öndərin kursunu uğurla davam etdirməsi dayanır. Bu
siyasətin nəticəsində artıq dünyada 6 ildən çoxdur ki,
davam edən və bir çox ölkələrdə siyasi, iqtisadi, sosial
problemlərlə müşayiət olunan böhran proseslərinə
baxmayaraq, Azərbaycan sürətlə inkişaf edən
ölkələrdən olmuş, makroiqtisadi sabitlik qorunmuş,
iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyəti artmış, nəzərdə
tutulmuş bütün sosial proqramlar yerinə yetirilmişdir.
Ölkənin davamlı inkişafının təmin olunmasında, dünya
iqtisadiyyatındakı böhran meyillərinin, enerji bazarında
ötən il başlamış və bu gün də davam edən qiymətlərin
enməsinin mənfi təsirinin qarşısının alınmasında dövlət
başçısının böyük uzaqgörənliklə həyata keçirdiyi sosial-
iqtisadi siyasət, o cümlədən bu siyasətin prioritet
istiqamətlərindən olan iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi
həlledici rola malik olmuşdur. Ötən illər ərzində müasir
infrastruktur təminatının yaradılması, çoxsaylı layihə-
lərin icrası, biznes və investisiya mühitinin davamlı
olaraq yaxşılaşdırılması, sahibkarlığın inkişaf etdiril-
məsi, regionların inkişafı strategiyasının uğurla həyata
keçirilməsi dayanıqlı iqtisadi inkişaf üçün möhkəm
təməl formalaşdırmışdır.

2.  2014-cü il ərzində Sahibkarlığa Kömək
Milli Fondunun fəaliyyətinin 

əsas istiqamətləri

2.1 “Sahibkarlığın güzəştli kreditləşdirilməsi
məsələləri”nə dair işgüzar forumlar

Regionlarda və Bakı şəhərinin qəsəbələrində
sahibkarlığın inkişafını daha da stimullaşdırmaq
məqsədi ilə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərə-
findən mütəmadi olaraq işgüzar forumlar həyata
keçirilir. İşgüzar forumlar çərçivəsində sahibkarlara

trepreneurship in the regions and Baku city and its
settlements, organization of awareness raising
trainings for entrepreneurs, improvement of infor-
mation provision of entrepreneurs, financing of in-
frastructure projects considering application of
modern technologies, production and processing of
competitive, particularly export-oriented and import
substitute products, as well as encouragement of
the development of those fields in 2014.
The 2014 has entered the history as a year of the
sustainable econopmic development of Azerbaijan,
improvement of social welfare of people and in-
creasing influence of our country in the world. The
above achievements are based on the successful
continuation of the political course of National
Leader Heydar Aliyev by President Ilham Aliyev.
Thanks to this policy, Azerbaijan has been among
the rapidly developing countries, preserving its
macroeconomic stability, increasing the compete-
tiveness of ecocomy and implementing all the in-
tended programs, regardless of the sluggish global
crisis accompanied by political, economic and social
problems of many countries in recent 6 years. The
socio-economic policy implemented with great in-
sight by the government head, as well as economic
diversification, one of the priority directions of this
policy, has had a decisive role in the sustainable de-
velopment of the country and prevention of the
negative impacts of crisis decline in prices started
last year and continuing at present. During the past
years, establishment of modern infrastructure, im-
plementation of multiple projects, sustainable im-
provement of business and investment environment
and successful implementation of the regional de-
velopment strategy have set a sound basis for sus-
tainable economic development.

2.  Main directions of the activities 
implemented by the National Fund for 
Entrepreneurship Support during 2014 

2.1 Business forums on the “Issues 
on provision of low interest loans 

to entrepreneurs”

The National Fund for Entrepreneurship Support

9



İLLİK HESABAT
ANNUAL REPORT

güzəştli kreditlərdən istifadə mexanizmi izah olunur,
investisiya layihələrinin hazırlanmasına və təqdim
olunmasına dair treninq və tədbir keçirilən inzibati
rayonun iqtisadi potensialına uyğun olaraq maliyyə-
ləşdirilməsi nəzərdə tutulan investisiya layihələrinin
təqdimatı keçirilir, sahibkarlarla müvəkkil kredit
təşkilatlarının səlahiyyətli nümayəndələrinin işgüzar
münasibətlər qurması və kreditin alınması ilə bağlı
məsələlər müzakirə edilir, sahibkarların təklifləri
öyrənilir, eyni zamanda, respublikanın bütün şəhər
və rayonları əhatə olmaqla iqtisadi potensial təhlil
olunur, prioritet istiqamətlər müəyyənləşdirilir, pri-
oritet sahələr üzrə hazırlanmış nümunəvi investisiya
layihələri və güzəştli kreditlər sahibkarlara təqdim
olunur.
Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən 2014-cü il
ərzində regionlarda 38, Bakı şəhərinin qəsəbələrində
9 olmaqla 47 işgüzar forum keçirilmişdir. Forumlarda
sahibkarlara güzəştli kreditlər təqdim edilmiş, 4280
sahibkara, o cümlədən regionlarda 3550, Bakı
şəhərinin qəsəbələrində isə 730 sahibkara ma-
arifləndirici treninqlər keçirilərək iqtisadi biliklər
verilmiş, nümunəvi investisiya layihələrinin təqdimatı
keçirilmiş, müvəkkil kredit təşkilatlarının nü-
mayəndələri və sahibkarlarla mövcud iqtisadi poten-
sialdan daha səmərəli istifadə edilməsi məqsədi ilə
müzakirələr aparılmış, tədbir keçirilmiş şəhər və ra-
yonlar üzrə investisiya təkliflərinin qəbulu üçün kütləvi
informasiya vasitələrində elanlar verilmişdir.
Bu forumların əsas mahiyyəti regionların və Bakı
şəhərinin qəsəbələrinin mövcud iqtisadi poten-
sialının reallaşdırılması istiqamətində sahibkarlarla
müzakirələrin aparılması, onların təkliflərinin öy-
rənilməsi, güzəştli kreditlərin verilməsi mex-
anizminin izah olunması, sahibkarlarla müvəkkil
kredit təşkilatlarının səlahiyyətli nümayəndələrinin
işgüzar münasibətlər qurması və kreditin alınması
ilə bağlı məsələlərin müzakirə edilməsi, o cümlədən
investisiya layihələrinin hazırlanması və təqdim
olunmasına dair maarifləndirici treninqin keçirilməsi
və sahibkarlara güzəştli kreditlərin təqdim olun-
masıdır. Xüsusilə qeyd edilməlidir ki, bu forumlar
çərçivəsində sahibkarlarlarla görüşlərin keçirilməsi
və müzakirələrin aparılması ilə yanaşı, həmin
ərazilərdə potensial biznes imkanları, reallaş-
dırılması məqsədəuyğun olan layihələr də müəyyən

regularly conducts business forums to further en-
courage the development of entrepreneurship in
the regions and the settlements of Baku city. The
business forums include sessions on mechanisms
of using low interest loans, presentations on invest-
ment projects aiming at financing of an administra-
tive district, where an event and a course training
take place, in compliance with its economic capac-
ities, discussions with entrepreneurs on issues of
building business relations with authorized loan
agencies and receiving loans, suggestions of entre-
preneurs, at the same time analysis of the conomic
potential of the republic, including all citiesn and
districts, and presentation of model investment
projects prepared for priority areas and low interest
loans before entrepreneurs.
The National Fund for Entrepreneurship Support
has conducted totally 47 business forums (38 in the
regions and 9 in the settlements of Baku city) in
2014. During the forums, entrepreneurs were pro-
vided with low interest loans, and 4,280 of them,
including 3,550 operating in the regions and 730 in
Baku settlements were given economic knowledge,
presentations were made on model investment
projects, as well as discussions were conducted
with representatives authorized loan agencies and
entrepreneurs on effective use of existing economic
capacities of each region and city, and advertise-
ments were posted on media regarding admission
of investment proposals in cities and regions where
activities were fulfilled.
The main purpose of the forums is to conduct dis-
cussions with entrepreneurs in the direction of re-
alizing the existing economic capacities of the
regions and Baku city, its surrounding settlements
and villages, give floor to entrepreneurs to sound
their proposals, explain the mechanisms of provi-
sion of low interest loan, build business relations
between entrepreneurs and authorized loan agen-
cies and conduct discussions on issues related with
low interest loans, as well as arrange awareness
raising training on preparation and submission of
investment projects, and present low interest loans
to entrepreneurs. In particular, it should be noted
that potential business opportunities and projects
of which realization is considerable are determined

10
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edilir. Başqa sözlə, vətəndaşların sahibkarlıq
fəaliyyətinə cəlb olunması, onların dövlətin güzəştli
kreditləri hesabına biznes qurmağa təşviq edilərək
real sahibkarlıq subyektləri, iş adamları üzə çıxarılır
və Fond tərəfindən həmin layihələrin maliyyə-
ləşdirilməsi istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər
həyata keçirilir.
İşgüzar forumlarda əsas gücün sahibkarlarla
müvəkkil kredit təşkilatları arasında işgüzar
münasibətlərin qurulmasına və müzakirələr müstə-
visində yönəldilməsi sahibkar-müvəkkil kredit
təşkilatı münasibətləri üzrə ən aktual məsələlərin
həllinə, sahibkarların müvəkkil kredit təşkilatlarını
öz layihələrinin səmərəliliyinə inandırmalarına,

in line with meetings and discussions held for en-
trepreneurs within the forums. Otherwise, purpose-
ful activities are carried out in the direction of
involving citizens to entrepreneurship activity, dis-
covering potential entrepreneurs and businessmen
by encouraging them to create a business at the
expense of the state low interest loans, and financ-
ing of those projects by the Fund. Building relations
between entrepreneurs and authorized loan agen-
cies through discussions facilitates solution of the
most urgent problems in entrepreneurs- authorized
loan agencies relations – making sure that entre-
preneurs succeed convincing authorized loan agen-
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qarşılıqlı dialoq əsasında özləri haqqında daha ətraflı
məlumat vermələrinə, eləcə də müvəkkil kredit
təşkilatlarının sahibkarlarla daha intensiv işlə-
məsinə, potensial sahibkarların üzə çıxarılmasına və
nəticədə daha çox kiçik və orta həcmli layihələrin
maliyyələşdirilməsinə imkan yaradır.

Forumlardan öncə Sahibkarlığa Kömək Milli
Fondu tərəfindən aşağıdakı işlər görülür:
• Forum keçiriləcək rayonun (şəhərin) iqtisadi
potensialının reallaşdırılması məqsədilə müvafiq
təhlillər aparılır və hər bir rayon (şəhər) üzrə prior-
itet istiqamətlər müəyyənləşdirilir;
• Müəyyənləşdirilmiş prioritet sahələr üzrə kiçik,
orta və böyük həcmli nümunəvi investisiya layihələri
hazırlanır;
• Müvəkkil kredit təşkilatlarının həmin rayon (şəhər)
üzrə filiallarının rəhbərləri forumlara dəvət olunur.
Forumlar çərçivəsində sahibkarların maariflən-
dirilməsi istiqamətində aşağıdakı müvafiq təşviqat
işləri həyata keçirilir:
• Sahibkarlara güzəştli kreditlərin verilməsi mex-
anizmi, tələb olunan sənədlər, elektron müraciət və
müvəkkil kredit təşkilatlarının filial şəbəkəsi
mövzusunda maarifləndirici treninq keçirilərək iqti-
sadi biliklər verilir;
• Prioritet sahələr üzrə hazırlanmış kiçik, orta və
böyük həcmli nümunəvi investisiya layihələrinin
təqdimatı keçirilir və həmin nümunəvi layihələr
sahibkarlara təqdim olunur;
• Mövcud iqtisadi potensialdan daha səmərəli
istifadə edilməsi məqsədi ilə sahibkarlarla mü-
zakirələr aparılır, onların təklifləri öyrənilir və sualları
cavablandırılır;
• Fondun koordinatorluğu ilə sahibkarlarla müvəkkil
kredit təşkilatlarının səlahiyyətli nümayəndələri
arasında qarşılıqlı dialoq əsasında kreditin alınması
ilə bağlı məsələlər müzakirə edilir və tərəflər
arasında işgüzar münasibətlər yaradılır;
• Sahibkarlara müxtəlif çap materialları (buklet,
broşur və s.) təqdim olunur;
• Forumdan sonra tədbir keçirilmiş rayon (şəhər)
üzrə investisiya təkliflərinin qəbulu üçün kütləvi in-
formasiya vasitələrində elanlar verilir.

cies of the effectiveness of their projects, provide
detailed information about their activity, as well as
authorized loan agencies more intensively cooper-
ate with entrepreneurs, discovering potential entre-
preneurs and consequently, financing of small-and
medium-scale projects at most.

The National Fund for Entrepreneurship Sup-
port implements below activities before fo-
rums:
• Relevant analysis is carried out to realize eco-
nomic potential of the district (city) where the event
is going to take place and priority directions are de-
fined for each district (city);
• Small, medium and large-scale model investment
projects are prepared for each priority direction de-
fined;
• Heads of the district (city) branch of authorized
loan agencies are invited to take part in the forums.
Relevant advocacy actions are taken to raise aware-
ness of entrepreneurs within the forums, as follows:
• Entrepreneurs are provided knowledge through
awareness raising training on the mechanisms of
provision of low interest loans, documents required
in this respect, online applications procedures and
branch network of authorized loan agencies;
• Presentations are made on small, medium and
large-scale model investment projects prepared on
the priority areas and the model projects are pre-
sented to entrepreneurs;
• Entrepreneurs are involved in discussions to en-
sure effective use of existing economic potential,
their suggestions are listened and questions are an-
swered;
• The Fund coordinates discussions on loans-related
issues through mutual dialogs between entrepre-
neurs and representatives of authorized loan agen-
cies and builds business relations between the
parties;
• Entrepreneurs are given a variety of print materi-
als (booklets, brochures etc.);
• Following a forum, announcements are posted on
mass media about admission of investment propos-
als in each district (city) where the forum takes
place.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2014-01-17
2014-01-24
2014-02-07
2014-02-13
2014-02-20
2014-02-27
2014-03-07
2014-03-13
2014-03-27
2014-04-04
2014-04-10
2014-04-18
2014-04-24
2014-05-07
2014-05-15
2014-05-30
2014-06-05
2014-06-13
2014-06-19
2014-07-03
2014-07-10
2014-07-17
2014-08-01
2014-08-07
2014-08-29
2014-09-05
2014-09-12
2014-09-18
2014-10-03
2014-10-10
2014-10-16
2014-10-30
2014-11-06
2014-11-13
2014-11-20
2014-12-11
2014-12-18
2014-12-25

Cəmi

2014-01-31
2014-03-19
2014-04-30
2014-05-23
2014-06-25
2014-07-25
2014-09-25
2014-10-23
2014-11-28

Cəmi

Beyləqan şəhəri (Aran iqtisadi rayonu)
Yardımlı rayonu, Avaş kəndi (Lənkəran iqtisadi rayonu)
İmişli rayonu, Şahverdilər kəndi (Aran iqtisadi rayonu)
İsmayıllı rayonu, Təzəkənd kəndi (Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu)
Samux rayonu, Lək kəndi (Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu)
Qubadlı m.köçkünləri (Sumqayıt şəhəri)
Ağcabədi rayonu, Xocavənd kəndi (Aran iqtisadi rayonu)
Ağstafa rayonu, Dağkəsəmən kəndi (Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu)
Quba rayonu, Yeni Güləzi kəndi (Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu)
Ağdaş rayonu, Qaradağlı kəndi (Aran iqtisadi rayonu)
Cəlilabad rayonu, Sabirabad kəndi (Lənkəran iqtisadi rayonu)
Xankəndi m.köçkünləri (Goranboy rayonu, Aşağı Ağcakənd kəndi)
Ağsu rayonu, Çiyni kəndi (Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu)
Sabirabad şəhəri (Aran iqtisadi rayonu)
Yevlax rayonu, Salamabad kəndi (Aran iqtisadi rayonu)
Balakən rayonu, Qullar kəndi (Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu)
Lənkəran rayonu, Vilvan kəndi (Lənkəran iqtisadi rayonu)
Şabran rayonu, Şahnəzərli kəndi (Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu)
Biləsuvar rayonu, 4 saylı qəsəbə  (Aran iqtisadi rayonu)
Qobustan rayonu, Xilmilli kəndi (Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu)
Salyan rayonu, Qardili kəndi (Aran iqtisadi rayonu)
Xızı şəhəri (Abşeron iqtisadi rayonu)
Masallı rayonu, Digah kəndi (Lənkəran iqtisadi rayonu)
Xaçmaz şəhəri (Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu)
Gəncə şəhəri (Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu)
Şamaxı rayonu, Sabir qəsəbəsi (Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu)
Xankəndi və Xocalı m.köçkünləri (Goranboy r., Aşağı Ağcakənd qəs.)
Biləsuvar rayonu, Cürəli kəndi (Aran iqtisadi rayonu)
Füzuli rayonu, Horadiz şəhəri m. köç. (Yuxaı Qarabağ iqtisadi rayonu)
Zərdab rayonu, Çallı kəndi  (Aran iqtisadi rayonu)
Qusar rayonu, Samur qəsəbəsi (Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu)
Neftçala rayonu, Xıllı qəsəbəsi (Aran iqtisadi rayonu)
Şəmkir şəhəri (Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu)
Qax rayonu, Qorağan kəndi (Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu)
Göyçay rayonu, Ulaşlı Şıxlı kəndi  (Aran iqtisadi rayonu)
İsmayıllı rayonu, Qalınçaq kəndi (Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu)
Saatlı rayonu, Qıraqlı kəndi (Aran iqtisadi rayonu)
Siyəzən rayonu, Böyük Həmyə kəndi (Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu)

Binə qəsəbəsi (Bakı, Xəzər rayonu)
Qaraçuxur qəsəbəsi (Bakı, Suraxanı rayonu)
Ramana qəsəbəsi (Bakı, Sabunçu rayonu)
Rəsulzadə qəsəbəsi (Bakı, Binəqədi rayonu)
Mərdəkan qəsəbəsi (Bakı, Xəzər  rayonu)
Maştağa qəsəbəsi (Bakı, Sabunçu rayonu)
Əmircan qəsəbəsi (Bakı, Suraxanı rayonu)
Rəsulzadə qəsəbəsi (Bakı, Binəqədi rayonu)
Binə qəsəbəsi (Bakı, Xəzər rayonu)

80
70
100
80
80
150
100
100
80
80
80
100
80
120
80
80
80
70
100
70
80
80
100
180
100
80
100
80
100
80
100
80
200
80
80
100
80
70

3550

60
100
70
80
80
80
80
100
80

730

Forumların keçirildiyi yer

Regionlar üzrə
İştirakçı-
ların sayı
(nəfər)

Forumların
keçirildiyi

tarix

s/s

Bakı şəhərinin qəsəbələri üzrə

4280YEKUN
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2014-01-17
2014-01-24
2014-02-07
2014-02-13
2014-02-20
2014-02-27
2014-03-07
2014-03-13
2014-03-27
2014-04-04
2014-04-10
2014-04-18
2014-04-24
2014-05-07
2014-05-15
2014-05-30
2014-06-05
2014-06-13
2014-06-19
2014-07-03
2014-07-10
2014-07-17
2014-08-01
2014-08-07
2014-08-29
2014-09-05
2014-09-12
2014-09-18
2014-10-03
2014-10-10
2014-10-16
2014-10-30
2014-11-06
2014-11-13
2014-11-20
2014-12-11
2014-12-18
2014-12-25

Total

2014-01-31
2014-03-19
2014-04-30
2014-05-23
2014-06-25
2014-07-25
2014-09-25
2014-10-23
2014-11-28

Total

Beylagan district (economic district of Aran)
Yardimli district, Avash village (economic district of Lankaran)
Imishli district, Shahverdiler village (economic district of Aran)
Ismayilli district, Tezekend village (economic district of Mountainous Shirvan)
Samukh district, Lak village (economic district of Ganja–Gazakh)
Gubadli IDPs (Sumgait city)
Aghjabedi district, Khojavend village (economic district of Aran)
Aghstafa district, Daghkesemen village (economic district of Ganja–Gazakh)
Guba district, Yeni Gulezi village (economic district of Guba-Khachmaz)
Aghdash district, Garadaghli village (economic district of Aran)
Jalilabad district, Sabirabad village (economic district of Lankaran)
Khankendi IDPs (Goranboy district, Ashaghi Aghjakend village)
Aghsu district, Chiyni village (economic district of Mountainous Shirvan)
Sabirabad district (economic district of Aran)
Yevlakh district, Salamabad village (economic district of Aran)
Balakan district, Gullar village (economic district of Shaki-Zagatala)
Lankaran district, Vilvan village (economic district of Lankaran)
Shabran district, Shahnezerli village (economic district of Guba-Khachmaz)
Bilesuvar district, settlement No. 4 (economic district of Aran)
Gobustan district, Khilmilli village (economic district of Mountainous Shirvan)
Salyan district, Gardili village (economic district of Aran)
Khizi city (economic district of Absheron)
Masalli district, Digah village (economic district of Lankaran)
Khachmaz city (economic district of Guba-Khachmaz)
Ganja city (economic district of Ganja–Gazakh)
Shamakhi district, Sabir settlement (economic district of Mountainous Shirvan)
Khankendi and Khojali IDPs (Goranboy dist., Ashaghi Aghjakend sttl.)
Bilasuvar district, Jureli village (economic district of Aran)
Fuzuli district, Horadiz city IDPs (economic district of Upper Karabakh)
Zerdab district, Challi village (economic district of Aran)
Gusar district, Samur settlement (economic district of Guba-Khachmaz)
Neftchala district, Khilli settlement (economic district of Aran)
Shamkir city (economic district of Ganja–Gazakh)
Gakh district, Goraghan village (economic district of Shaki-Zagatala)
Goychay district, Ulashli Shikhli village (economic district of Aran)
Ismayilli district, Galinchag village (economic district of Mountainous Shirvan)
Saatli district, Giraqli village (economic district of Aran)
Siyazan district, Boyuk Hamya village (economic district of Guba-Khachmaz)

Bina settlement (Baku, Khazar district)
Garachukhur settlement (Baku, Surakhani district)
Ramana settlement (Baku, Sabunchu district)
Rasulzade settlement (Baku, Binagadi district)
Mardakan settlement (Baku, Khazar district)
Mashtagha settlement (Baku, Sabunchu district)
Amirjan settlement (Baku, Surakhani district)
Rasulzade settlement (Baku, Binagadi district)
Bina settlement (Baku, Khazar district)

80
70
100
80
80
150
100
100
80
80
80
100
80
120
80
80
80
70
100
70
80
80
100
180
100
80
100
80
100
80
100
80
200
80
80
100
80
70

3550

60
100
70
80
80
80
80
100
80

730

Place of forums
Number of

participants
(persons)

Date of 
forums

N

Baku settlements

4280SUM
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2.2 Promotional activities related with 
realization of economic capacity of the 

regions of the Republic and the settlements
of Baku city 

During 2014, announcements were posted on mass
media with respect to admission of investment pro-
posals of entrepreneurs for concessional financing
of investment projects as a result of the discussions
conducted with them on idenfication of areas in
need of concessional financing considering the de-
velopment perspectives, natural resources and cur-
rent economic capacities of their districts alongside
with allocating low interest loans and arranging
awareness raising training within the forums aimed
at stimulation of the development of entrepreneur-
ship.

1

2

3

4

5

6

22.01.2014

30.01.2014

04.02.2014

11.02.2014

15.02.2014

25.02.2014

Beyləqan şəhəri

Yardımlı rayonu,
Avaş kəndi

Bakı şəhəri,
Xəzər rayonu,
Binə qəsəbəsi

Yardımlı rayonu,
Şahverdilər kəndi

İsmayıllı rayonu,
Təzəkənd kəndi

Samux rayonu,
Lək kəndi

• iri taxılçılıq təsərrüfatının yaradılması;
• 50 başlıq südlük istiqamətli müasir ailə
fermer təsərrüfatının yaradılması;
• intensiv bağçılıq və tərəvəzçilik təsərrüfat-
larının yaradılması.

• 50 başlıq südlük istiqamətli müasir ailə
fermer təsərrüfatının yaradılması;
• arıçılıq təsərrüfatlarının o cümlədən, sənaye
üsulu ilə bal istehsalı müəssisəsinin yaradılması;
• cır meşə meyvələrinin emalı müəssisə-
sinin yaradılması.

• müasir çörək zavodunun və ət kəsimi
müəssisəsinin yaradılması;
• kiçik və orta həcmli istixana təsərrüfat-
larının yaradılması.

• kənd təsərrüfatı məhsullarının tədarükü,
saxlanması və satışı üzrə logistik mərkəzin
yaradılması;
• müasir çörək zavodunun yaradılması;
• 50 başlıq südlük istiqamətli müasir ailə
fermer təsərrüfatlarının yaradılması;
• intensiv bağçılıq təsərrüfatlarının yaradıl-
ması.

• kənd təsərrüfatı məhsullarının tədarükü,
saxlanması və satışı üzrə logistik mərkəzin
yaradılması;
• müasir quşçuluq təsərrüfatının yaradıl-
ması;
• 50 başlıq südlük istiqamətli müasir ailə
fermer təsərrüfatlarının yaradılması;
• intensiv bağçılıq və arıçılıq təsərrüfatları-
nın yaradılması;
• kiçik dulusçuluq müəssisəsinin yaradılması.

• müasir çörək zavodunun yaradılması;
• 50 başlıq südlük istiqamətli müasir ailə
fermer təsərrüfatlarının yaradılması;
• müasir istixana və intensiv üzümçülük tə-
sərrüfatlarının yaradılması.

S/s Tarix Rayonun 
adı

Rayon üzrə 
verilmiş elan

1

2

3

4

5

6

22.01.2014

30.01.2014

04.02.2014

11.02.2014

15.02.2014

25.02.2014

Beylagan city

Yardimli district,
Avash village

Baku city, 
Khazar district,
Bina settlement

Yardimli district,
Shahverdiler 

village  

Ismayilli  district,
Tezekend  village  

Samukh  district,
Lak  village  

• establishment of a large grain farm;
• establishment of a family farm (50 cows)
for production of milk;
• establishment of intensive horticultural
and  vegetable  farms.

• establishment of a family farm (50 cows)
for production of milk;
• establishment of bee-keeping farms, in-
cluding a facility for  production of honey
by industrial way;
• establishment of a facility for processing
of wild forest fruits.

• establishment of a modern bakery factory
and a meat cutting facility;
• establishment of greenhouse complexes
with small and medium capacities.

• establishment of a logistic center for stor-
age, transport and sale of agricultural
products;
• establishment of a modern bakery factory;
• establishment of a family farm (50 cows)
for production of milk;
• establishment of intensive horticultural
farms.

• establishment of a logistic center for stor-
age, transport and sale of agricultural
products;
• establishment of a modern poultry fac-
tory;
• establishment of a family farm (50 cows)
for production of milk;
• establishment of intensive horticultural
and bee-keeping farms;
• establishment of a small pottery facility.

• establishment of a modern bakery factory;
• establishment of a family farm (50 cows)
for production of milk;
• establishment of modern greenhouse far-
ms and vineyards.

N Date Region Announcement for 
regions

2.2 Respublikanın regionları və Bakı
şəhərinin qəsəbələri üzrə iqtisadi

potensialın reallaşdırılmasının təşviqi
tədbirləri

2014-cü il ərzində sahibkarlığın inkişafının stimul-
laşdırılması məqsədilə təşkil olunan forumlarda
sahibkarlara güzəştli kreditlərin verilməsi və
maarifləndirici treninqlərin keçirilməsi ilə yanaşı,
sahibkarlıq subyektləri ilə onların təmsil olunduqları
rayonların inkişaf perspektivləri, təbii ehtiyatları və
mövcud iqtisadi potensialı nəzərə alınmaqla,
güzəştli şərtlərlə maliyyələşdirilməsi zəruri olan
sahələrin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində apa-
rılmış müzakirələrin məntiqi nəticəsi olaraq investi-
siya layihələrinin güzəştli şərtlərlə maliyyə-
ləşdirilməsi məqsədilə sahibkarlıq subyektlərindən
investisiya təkliflərinin qəbulu üçün kütləvi infor-
masiya vasitələrində elanlar verilmişdir.
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7

8

9

10

11

12

13

14

15

13.03.2014

15.03.2014

19.03.2014

01.04.2014

02.04.2014

08.04.2014

12.04.2014

22.04.2014

29.04.2014

Sumqayıt şəhəri
(Qubadlı ray. 
olan məcburi
köçkünlər)

Ağcabədi rayonu,
Xocavənd kəndi

Ağstafa rayonu,
Dağkəsəmən

kəndi

Bakı şəhəri,
Suraxanı rayonu,

Qaraçuxur
qəsəbəsi

Quba rayonu, Yeni
Güləzi kəndi

Ağdaş rayonu,
Qaradağlı kəndi 

Cəlilabad rayonu,
Sabirabad kəndi

Goranboy rayonu,
Aşağı Ağcakənd
kəndi (Xankəndi
m. köçkünlər)

Ağsu rayonu,
Çiyni kəndi 

• kağız tullantılarının toplanması və ilkin
emalı müəssisəsinin yaradılması;
• plastik qapı-pəncərə istehsalı müəssisə-
sinin yaradılması;
• üzlük daş (tamet) istehsalı müəssisə-
lərinin yaradılması.

• 50 başlıq südlük istiqamətli müasir ailə
fermer təsərrüfatlarının yaradılması;
• kiçik və ya orta həcmli meyvə-tərəvəz
emalı və meyvə qurutma müəssisələrinin
yaradılması;
• intensiv bağçılıq təsərrüfatlarının yara-
dılması.

• müasir çörək istehsalı müəssisəsinin
yaradılması;
• 50 başlıq südlük istiqamətli müasir ailə
fermer təsərrüfatlarının yaradılması;
• kiçik və ya orta həcmli meyvə qurutma və
üzlük daş istehsalı müəssisələrinin yara-
dılması;
• intensiv bağçılıq təsərrüfatlarının yara-
dılması.

• kənd təsərrüfatı məhsullarının tədarükü,
saxlanılması və satışı üzrə logistik mərkəzin
yaradılması;
• müasir ət kəsimi və emalı müəssisəsinin
yaradılması;
• müasir istixana kompleksinin yaradılması;
• zeytunçuluq təsərrüfatlarının yaradılması;
• toxuculuq müəssisəsinin yaradılması.

• 50 başlıq südlük istiqamətli müasir ailə
fermer təsərrüfatlarının yaradılması;
• müasir çörək istehsalı müəssisəsinin yara-
dılması;
• meyvə və tərəvəz emalı müəssisəsinin
yaradılması;
• intensiv bağçılıq təsərrüfatlarının yara-
dılması.

• çüasir çörək istehsalı müəssisəsinin yara-
dılması;
• 50 başlıq südlük istiqamətli müasir ailə
fermer təsərrüfatlarının yaradılması;
• intensiv bağçılıq və istixana təsərrüfat-
larının yaradılması.

• 50 başlıq südlük istiqamətli müasir ailə
fermer təsərrüfatlarının yaradılması;
• intensiv çiyələk əkini və emalı müəssisə-
lərinin yaradılması;
• intensiv kartofçuluq və üzümçülük təsər-
rüfatlarının yaradılması;
• müasir üzümqurutma və kiçik həcmli üz-
lük daş istehsalı müəssisələrinin yaradıl-
ması.

• kiçik cins heyvandarlıq təsərrüfatlarının
yaradılması;
• kiçik pendir istehsalı və meyvəqurutma
müəssisələrinin yaradılması;
• intensiv bağçılıq və arıçılıq təsərrüfat-
larının (o cümlədən sənaye üsulu ilə bal
istehsalı) yaradılması.

• 50 başlıq südlük istiqamətli müasir ailə
fermer təsərrüfatlarının yaradılması;
• pendir istehsalı və meyvəqurutma müəs-
sisələrinin yaradılması;
• intensiv bağçılıq və arıçılıq təsərrüfat-
larının (o cümlədən sənaye üsulu ilə bal
istehsalı) yaradılması.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

13.03.2014

15.03.2014

19.03.2014

01.04.2014

02.04.2014

08.04.2014

12.04.2014

22.04.2014

29.04.2014

Sumgait city
(Gubadli IDPs)

Aghjabedi  
district, 

Khojavend  
village  

Aghstafa  district,
Daghkesemen

village  

Baku  city,
Surakhani  
district, 

Garachukhur  
settlement

Guba  district,
New Gulezi 

village  

Aghdash  district,
Garadaghli  

village  

Jalilabad  district,
Sabirabad village  

Goranboy district,
Ashagi Aghjakend

village 
(Khankendi IDPs)

Aghsu district,
Chiyni village  

• a facility for collection and initial process-
ing of paper wastes;
• establishment of a plastic doors and win-
dows manufacturing facility;
• establishment of cladding stones (tiles)
manufacturing facilities.

• establishment of a family farm (50 cows)
for production of milk;
• establishment of small and medium-sized
facilities for processing of fruits and veg-
etables, and for drying fruits;
• establishment of intensive horticultural
farms.

• establishment of a modern bakery fac-
tory;
• establishment of a family farm (50 cows)
for production of milk;
• establishment of small and medium-sized
facilities for drying fruits and manufacturing
of  cladding stones;
• establishment of intensive horticultural
farms.

• establishment of a logistic center for stor-
age, transport and sale of agricultural prod-
ucts;
• establishment of a modern  facility for
cutting and processing meat;
• establishment of a modern greenhouse
complex;
• establishment of olive plantings;
• establishment of a modern weaving facil-
ity.

• establishment of a family farm (50 cows)
for production of milk;
• establishment of a modern bakery fac-
tory;
• establishment of a facility for processing
of fruits and vegetables;
• establishment of intensive horticultural
farms.

• establishment of a modern bakery facil-
ity;
• establishment of a family farm (50 cows)
for production of milk;
• establishment of intensive horticultural
and greenhouse farms.

• establishment of a family farm (50 cows)
for production of milk;
• establishment of an intensive strawberry
planting and processing facility;
• establishment of an intensive potato
growing  and vine farms;
• establishment of modern grape drying
and  cladding stones manufacturing facili-
ties.

• establishment of small-capacity cattle
breeds farms;
• establishment of small-capacity facilities
for production of cheese and  drying fruits;
• establishment of intensive horticultural
and bee-keeping farms (including, produc-
tion of honey by industrial way).

• establishment of a family farm (50 cows)
for production of milk;
• establishment of facilities for production
of cheese and  drying fruits;
• establishment of intensive horticultural
and bee-keeping farms (including, produc-
tion of honey by industrial way).
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16

17

18

19

20

21

22

23

02.05.2014

14.05.2014

20.05.2014

29.05.2014

02.06.2014

10.06.2014

18.06.2014

21.06.2014

Bakı şəhəri,
Sabunçu rayonu,
Ramana qəsəbəsi

Sabirabad şəhəri

Yevlax rayonu,
Salamabad kəndi

Bakı şəhəri,
Binəqədi rayonu,

Rəsulzadə
qəsəbəsi

Balakən rayonu,
Qullar kəndi

Lənkəran rayonu,
Vilvan kəndi

Şabran rayonu,
Şahnəzərli kəndi

Biləsuvar rayonu,
4 saylı qəsəbə

• ikənd təsərrüfatı məhsullarının tədarükü,
saxlanılması və satışı üzrə logistik mərkəzin
yaradılması;
• iixtisaslaşdırılmış “yaşıl market” komplek-
sinin yaradılması;
• ikiçik corab istehsalı müəssisəsinin və is-
tixana təsərrüfatlarının yaradılması

• ixtisaslaşdırılmış “yaşıl market” in yara-
dılması;
• müasir çörək istehsalı müəssisəsinin yara-
dılması;
• 50 başlıq südlük istiqamətli müasir ailə
fermer təsərrüfatlarının yaradılması;
• pendir istehsalı və meyvəqurutma müəs-
sisələrinin yaradılması;
• intensiv bağçılıq təsərrüfatlarının yara-
dılması.

• ixtisaslaşdırılmış “yaşıl market”in yara-
dılması;
• müasir çörək istehsalı müəssisəsinin yara-
dılması;
• iri taxılçılıq təsərrüfatının yaradılması;
• südlük istiqamətli 50 başlıq müasir ailə
fermer təsərrüfatlarının yaradılması;
• pendir istehsalı və meyvəqurutma müəs-
sisələrinin yaradılması;
• intensiv bağçılıq təsərrüfatlarının yara-
dılması;
• kiçik və ya orta həcmli istixana təsər-
rüfatlarının yaradılması.

• ixtisaslaşdırılmış “yaşıl market”in yara-
dılması;
• müasir ət kəsimi müəssisəsinin yara-
dılması;
• kiçik və orta həcmli istixana təsərrüfat-
larının yaradılması.

• ixtisaslaşdırılmış “yaşıl market”in yara-
dılması;
• müasir suvarma sistemlərinin tətbiqi ilə
taxılçılıq (qarğıdalı) təsərrüfatlarının yara-
dılması;
• südlük istiqamətli 50 başlıq müasir ailə
fermer təsərrüfatlarının yaradılması;
• pendir istehsalı və meyvəqurutma müəs-
sisələrinin yaradılması;
• arıçılıq təsərrüfatlarının (o cümlədən sə-
naye üsulu ilə bal istehsalı) yaradılması.

• ixtisaslaşdırılmış yaşıl marketin yara-
dılması;
• müasir suvarma sistemlərinin tətbiqi ilə
tərəvəzçilik, çayçılıq və intensiv bağçılıq
təsərrüfatlarının yaradılması;
• 50 başlıq südlük istiqamətli müasir ailə
fermer təsərrüfatlarının yaradılması;
• pendir istehsalı və meyvəqurutma müəs-
sisələrinin yaradılması.

• müasir çörək istehsalı müəssisəsinin yara-
dılması;
• 50 başlıq südlük istiqamətli müasir ailə
fermer təsərrüfatlarının yaradılması;
• pendir istehsalı və plastik qapı-pəncərə
istehsalı müəssisələrinin yaradılması;
• intensiv üzümçülük təsərrüfatlarının yara-
dılması.

• kiçik cins heyvandarlıq təsərrüfatlarının
yaradılması;
• pendir istehsalı və tikişçilik müəssisə-
lərinin yaradılması;
• kiçik çörək və şirniyyat məhsullarının is-
tehsalı müəssisəsinin yaradılması

16

17

18

19

20

21

22

23

02.05.2014

14.05.2014

20.05.2014

29.05.2014

02.06.2014

10.06.2014

18.06.2014

21.06.2014

Baku city,
Sabunchu  dis-
trict, Ramana 

settlement

Sabirabad city

Yevlakh district,
Salamabad

village

Baku city, 
Binagadi district,

Rasulzade  
settlement

Balakan  district,
Gullar village

Lankaran  
district, 

Vilvan village

Shabran district,
Shahnezerli 

village

Bilesuvar district,
settlement No.4 

• establishment of a logistic center for stor-
age, transport and sale of agricultural prod-
ucts;
• establishment of a specialized “green
market” complex;
• establishment of a small facility for man-
ufacturing of socks and of greenhouse
farms.

• establishment of a specialized “green
market” complex;
• establishment of a modern bakery facility;
• establishment of a family farm (50 cows)
for production of milk;
• establishment of facilities for production
of cheese and  drying fruits;
• establishment of intensive horticultural
farms.

• establishment of a specialized “green
market” complex;
• establishment of a modern bakery facil-
ity;
• establishment of a large grain farm;
• establishment of a family farm (50 cows)
for production of milk;
• establishment of facilities for production
of cheese and  drying fruits;
• establishment of intensive horticultural
farms;
• establishment of small and medium ca-
pacity greenhouse facilities.

• establishment of a specialized “green
market” complex;
• establishment of a modern meat cutting
facility;
• establishment of  small and medium ca-
pacity greenhouse complexes.

• establishment of a specialized “green
market” complex;
• establishment of large grain (corn) farms
through the application of modern irriga-
tion systems;
• establishment of a family farm (50 cows)
for production of milk;
• establishment of facilities for production
of cheese and  drying fruits;
• establishment of bee-keeping farms (includ-
ing, production of honey by industrial way).

• establishment of a specialized “green
market”;
• establishment of  vegetable-growing,
tea-growing and intensive horticultural
farms through the application of modern ir-
rigation systems;
• establishment of family farms (50 cows)
for production of milk;
• establishment of facilities for production
of cheese and  drying fruits.

• establishment of modern bakery factories;
• establishment of family farms (50 cows)
for production of milk;
• establishment of facilities for production
of cheese and  manufacturing of plastic
(PVC) doors and windows;
• establishment of  intensive vineyards.

• establishment of small-capacity cattle
breeds farms;
• establishment of cheese producing facili-
ties and sewing factories;
• establishment of a small-sized bakery and
pastry facility
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24

25

26

27

28

29

30

31

32

29.06.2014

05.07.2014

12.07.2014

21.07.2014

31.07.2014

05.08.2014

11.08.2014

03.09.2014

09.09.2014

Bakı şəhəri, Xəzər
rayonu, Mərdəkan

qəsəbəsi

Qobustan rayonu,
Xilmilli kəndi

Salyan rayonu,
Qardili kəndi

Xızı şəhəri

Bakı şəhəri, 
Sabunçu rayonu,
Maştağa qəsəbəsi

Masallı rayonu,
Digah kəndi

Xaçmaz şəhəri

Gəncə şəhəri

Şamaxı rayonu,
Sabir qəsəbəsi

• ixtisaslaşdırılmış yaşıl marketin yara-
dılması;
• müasir çörək zavodunun yaradılması;
• ət kəsimi müəssisəsinin yaradılması;
• kiçik və orta həcmli istixana təsərrüfat-
larının yaradılması;
• zeytunçuluq təsərrüfatlarının yaradılması.

• kiçik cins heyvandarlıq təsərrüfatlarının
yaradılması;
• kiçik pendir istehsalı müəssisəsinin yara-
dılması;
• arıçılıq təsərrüfatlarının o cümlədən, sə-
naye üsulu ilə bal istehsalı müəssisəsinin
yaradılması.

• ixtisaslaşdırılmış "yaşıl market"in yara-
dılması;
• müasir ət kəsimi müəssisəsinin yara-
dılması;
• 50 başlıq südlük istiqamətli müasir ailə
fermer təsərrüfatlarının yaradılması;
• kiçik və ya orta həcmli üzümçülük tə-
sərrüfatlarının yaradılması;
• kiçik meyvəqurutma və plastik qapı-
pəncərə istehsalı müəssisələrinin yara-
dılması;
• iri taxılçılıq və intensiv bağçılıq təsərrüfat-
larının yaradılması.

• kiçik cins heyvandarlıq təsərrüfatlarının
yaradılması;
• arıçılıq təsərrüfatlarının (o cümlədən sə-
naye üsulu ilə bal istehsalı) yaradılması;
• kiçik pendir istehsalı və plastik qapı-
pəncərə istehsalı müəssisələrinin yara-
dılması

• logistik mərkəzin yaradılması;
• ixtisaslaşdırılmış "yaşıl market"in yara-
dılması;
• müasir ət kəsimi müəssisəsinin yara-
dılması.

• ixtisaslaşdırılmış "yaşıl market"in yara-
dılması;
• müasir ət kəsimi müəssisəsinin yaradıl-
ması;
• istixana və cins heyvandarlıq təsərrüfat-
larının yaradılması;
• plastik qapı-pəncərə və üzlük daş istehsalı
müəssisələrinin yaradılması.

• ixtisaslaşdırılmış "yaşıl market"in yara-
dılması;
• fermer mağazalarının yaradılması;
• müasir çörək zavodunun yaradılması;
• müasir ət kəsimi müəssisəsinin yaradıl-
ması;
• intensiv bağçılıq təsərrüfatlarının yara-
dılması.

• ixtisaslaşdırılmış yaşıl marketin yara-
dılması;
• müasir logistik mərkəzin yaradılması;
• müasir istixana kompleksinin yaradılması;
• kiçik plastik qapı-pəncərə istehsalı mü-
əssisələrinin yaradılması.

• ixtisaslaşdırılmış yaşıl marketin yaradılması;
• 50 başlıq südlük istiqamətli ailə fermer
təsərrüfatlarının yaradılması;
• kiçik pendir istehsalı müəssisəsinin yara-
dılması;
• üzümçülük və arıçılıq təsərrüfatlarının (o
cümlədən balın sənaye üsulu ilə emalı
müəssisəsinin) yaradılması;
• kiçik fermer mağazalarının yaradılması.

24

25

26

27

28

29

30

31

32

29.06.2014

05.07.2014

12.07.2014

21.07.2014

31.07.2014

05.08.2014

11.08.2014

03.09.2014

09.09.2014

Baku city, Khazar
district, Merdekan

settlement

Gobustan district,
Khilmilli village

Salyan district,
Gardili village

Khizi city

Baku city,
Sabunchu district, 

Mashtagha 
settlement

Masalli district,
Digah village

Khachmaz city

Ganja city

Shamakhi district,
Sabir settlement

• establishment of a specialized “green market”;
• establishment of a modern bakery factory;
• establishment of a meat cutting facility;
• establishment of small and medium ca-
pacity greenhouse facilities;
• establishment of olive plantings.

• establishment of small-capacity cattle
breeds farms;
• establishment of bee-keeping farms (includ-
ing, production of honey by industrial way);
• establishment of  small facilities for pro-
ducing cheese and  manufacturing of plastic
(PVC) doors and windows.

• establishment of a specialized “green market”;
• establishment of a meat cutting facility;
• establishment of family farms (50 cows)
for production of milk;
• establishment of small and medium ca-
pacity vineyards;
• establishment of facilities for drying fruits
and  manufacturing of plastic (PVC) doors
and windows;
• establishment of large grain and intensive
horticultural  farms.

• establishment of small-capacity cattle
breeds farms;
• establishment of bee-keeping farms (includ-
ing, production of honey by industrial way);
• establishment of  small facilities for pro-
ducing cheese and  manufacturing of plastic
(PVC) doors and windows.

• establishment of a logistic center;
• establishment of a specialized “green
market”;
• establishment of a modern meat cutting
facility.

• establishment of a specialized “green
market”;
• establishment of a modern meat cutting
facility;
• establishment of greenhouse and cattle
breeds farms;
• establishment of  facilities for manufac-
turing plastic (PVC) doors and windows and
cladding stones (tiles).

• establishment of a specialized “green market”;
• establishment of small farmer shops;
• establishment of a modern bakery facility;
• establishment of a modern meat cutting
factory;
• establishment of intensive horticultural
farms.

• establishment of a specialized “green
market;
• establishment of a modern logistic center;
• establishment of  a modern greenhouse
complex;
• establishment of  small-capacity facilities
for manufacturing plastic (PVC) doors and
windows.

• establishment of a specialized “green
market”;
• establishment of family farms (50 cows)
for production of milk;
• establishment of a small-capacity cheese
producing facilities;
• establishment of intensive vineyards and
bee-keeping farms (including, production of
honey by industrial way);
• establishment of small farmer shops.
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33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

18.09.2014

25.09.2014

30.09.2014

01.10.2014

10.10.2014

14.10.2014

20.10.2014

29.10.2014

04.11.2014

14.11.2014

Goranboy rayonu,
Aşağı Ağcakənd
kəndi (Xankəndi

və Xocalı m.
köçkünlər)

Biləsuvar rayonu,
Cürəli kəndi

Bakı şəhəri,  
Suraxanı rayonu,
Əmircan qəsəbəsi

Füzuli rayonu,
Horadiz şəhəri

Zərdab rayonu,
Çallı kəndi

Qusar rayonu,  
Samur qəsəbəsi

Bakı şəhəri
Binəqədi rayonu,

Rəsulzadə
qəsəbəsi

Neftçala rayonu,
Xıllı qəsəbəsi

Şəmkir şəhəri

Qax rayonu,  
Qorağan kəndi

.• cins heyvandarlıq və quşçuluq təsərrüfat-
larının yaradılması;
• pendir istehsalı və meyvəqurutma müəs-
sisələrinin yaradılması;
• arıçılıq təsərrüfatlarının (o cümlədən sə-
naye üsulu ilə bal istehsalı) yaradılması.

• İxtisaslaşdırılmış “yaşıl market”in yara-
dılması;
• 50 başlıq südlük istiqamətli ailə fermer
təsərrüfatlarının yaradılması;
• intensiv bağçılıq (nar), tərəvəzçilik və
üzümçülük təsərrüfatlarının yaradılması.

• iixtisaslaşdırılmış “yaşıl market” in yara-
dılması;
• ikiçik fermer mağazalarının yaradılması;
• ikiçik ət kəsimi və emalı müəssisəsinin
yaradılması;
• imüasir istixana kompleksinin yaradılması;
• zeytunçuluq təsərrüfatlarının yaradılması

• ixtisaslaşdırılmış "yaşıl market"in yara-
dılması;
• fermer mağazalarının yaradılması;
• pendir istehsalı və meyvəqurutma müəs-
sisələrinin yaradılması;
• cins heyvandarlıq və üzümçülük təsər-
rüfatlarının yaradılması.

• ixtisaslaşdırılmış "yaşıl market"in yara-
dılması;
• ət kəsimi, çörək və plastik qapı-pəncərə
istehsalı müəssisələrinin yaradılması;
• cins heyvandarlıq və bağçılıq təsərrüfat-
larının yaradılması.

• ixtisaslaşdırılmış "yaşıl market"in yara-
dılması;
• fermer mağazalarının yaradılması;
• cır meşə meyvələrinin emalı müəssisə-
sinin yaradılması;
• cins heyvandarlıq təsərrüfatlarının yara-
dılması;
• üzümçülük və kartofçuluq təsərrüfat-
larının yaradılması.

• İxtisaslaşdırılmış "yaşıl market"in yara-
dılması;
• müasir ət kəsimi müəssisəsinin yara-
dılması;
• plastik qapı-pəncərə istehsalı müəssisə-
sinin və tikiş sexinin yaradılması;
• istixana təsərrüfatlarının yaradılması.

• 50 başlıq südlük istiqamətli ailə fermer
təsərrüfatlarının yaradılması;
• çörək, plastik qapı-pəncərə və üzlük daş
istehsalı müəssisələrinin yaradılması;
• fermer mağazalarının yaradılması.

• 50 başlıq südlük istiqamətli ailə fermer
təsərrüfatlarının yaradılması;
• müasir istixanaların yaradılması;
• intensiv nar və xırnik bağlarının yara-
dılması;
• intensiv kartofculuq təsərrüfatlarının yara-
dılması.

• ixtisaslaşdırılmış "yaşıl market"in və fer-
mer mağazalarının yaradılması;
• çörək istehsalı və cır meşə meyvələrinin
emalı müəssisələrinin yaradılması;
• cins heyvandarlıq və arıçılıq təsərrüfat-
larının (o cümlədən sənaye üsulu ilə bal
istehsalı) yaradılması.

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

18.09.2014

25.09.2014

30.09.2014

01.10.2014

10.10.2014

14.10.2014

20.10.2014

29.10.2014

04.11.2014

14.11.2014

Goranboy  
district,
Ashaghi 

Aghjakend village
(Khankendi and
Khojali IDPs)

Bilesuvar district,
Jureli village

Baku city,
Surakhani 

district, Amirjan 
settlement

Fuzuli district,
Horadiz city

Zerdab district,
Challi village

Gusar district,  
Samur settlement

Baku city,  
Binagadi district,

Rasulzade 
settlement

Neftchala district,
Khilli settlement

Shamkir city

Gakh district,  
Goraghan village

• establishment of cattle breeds and poul-
try farms;
• establishment of facilities for production
of cheese and  drying fruits;
• establishment of bee-keeping farms (includ-
ing, production of honey by industrial way).

• establishment of a specialized “green
market”;
• establishment of family farms (50 cows)
for production of milk;
• establishment of intensive horticultural
(pomegranate) and vegetable-growing
farms, vineyards.

• establishment of a specialized “green market”;
• establishment of small farmer shops;
• establishment of a modern facility for cut-
ting and processing meat;
• establishment of a modern greenhouse
complex;

• establishment of olive plantings.
• establishment of a specialized “green market”;
• establishment of farmer shops;
• establishment of facilities for production of
cheese and  drying fruit;
• establishment of cattle breeds farms and vine-
yards.

• establishment of a specialized “green market;
• establishment of meat cutting and bakery  fac-
tories and  facilities for manufacturing of plastic
(PVC) doors and windows;
• establishment of cattle breeds and horticultural
farms.

• establishment of a specialized “green market”;
• establishment of farmer shops;
• establishment of a  facility for processing of for-
est wild fruits;
• establishment of cattle breeds farms;
• establishment of an intensive potato-growing
and vine farms.

• establishment of a specialized “green market”;
• establishment of  a modern meat cutting facility;
• establishment of  a facility for manufacturing
plastic (PVC) doors and windows, and a sewing
workshop;
• establishment of  greenhouse facilities.

• establishment of family farms (50 cows) for
production of milk;
• establishment of bakery  factories and  facilities
for manufacturing of cladding stones and plastic
(PVC) doors and windows;
• establishment of farmer shops.

• establishment of family farms (50 cows) for
production of milk;
• establishment of modern greenhouse facilities;
• establishment of intensive pomegranate and
persimmon gardens;
• establishment of an intensive potato-growing
farms.

• establishment of a specialized “green market”
and  farmer shops;
• establishment of bakery  factories and  facilities
for processing of wild forest fruits;
• establishment of  livestock and bee-keeping
farms (including, production of honey by indus-
trial way).
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Sahibkarlıq subyektlərinin maarifləndirilməsi isti-
qamətində həyata keçirilən təşviqat işləri sırasında
iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri üzrə Fond tərəfindən
hazırlanmış nümunəvi investisiya layihələrinin
təqdimatlarının keçirilməsi və həmin nümunəvi
layihələrin sahibkarlara təqdim olunması xüsusi
qeyd olunmalıdır. Bu təqdimatlar biznes layihələrinin
hazırlanmasında nəzəri biliklərin praktiki biliklərlə
əlaqələndirilməsini təmin etmiş, eyni zamanda,
konkret biznes sahəsində daha geniş və dəqiq
məlumatların əldə olunmasında, hesablamaların
düzgün aparılmasında, səmərəlilik baxımından
biznes fəaliyyətlərinin qiymətləndirilməsində və
müqayisə edilməsində sahibkarlara dəstək olmuş,
hər bir regionun potensial imkanları nəzərə
alınmaqla yeni biznes sahələrinin yaradılmasına
təşəbbüslərin artmasına, sahibkarlıq subyektlərinin
iqtisadi aktivliyinin əhəmiyyətli dərəcədə yüksəl-
məsinə öz müsbət təsirini göstərmişdir. 
Nümunəvi investisiya layihələrinin təqdimatlarının
keçirilməsi və həmin layihələrin sahibkarlara təqdim
olunması, onların güzəştli kreditlərin istifadəsinə
daha həssas yanaşmasını, eləcə də güzəştli

Presentations on model investment projects pre-
pared by the Fund for entrepreneurs according to
different fields of economy should be highlighted in
line of promotional measures aimed at raising
awareness of entrepreneurs. Those presentations
have built a bridge between theoretical knowledge
and practical skills in the issue of business projects,
as well as ensured assistance to entrepreneurs in
obtaining more comprehensive and accurate infor-
mation on business, carrying out calculations cor-
rectly, evaluating and comparing business activities
in terms of effectiveness, and positively influenced
the increasing number of initiatives in creating new
business fields by taking into account capacity op-
portunities of all regions and improvement of eco-
nomic activeness of entrepreneurs. 
Presentations on model investment projects have
encouraged entrepreneurs to initiate a more sensi-
tive approach to low interest loans, as well as in-
creased demand for soft loans.
The “PricewaterhouseCoopers”, an international
audit company, has audited the financial statements
for 2013 of the National Fund For Entrepreneurship
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18.11.2014

25.11.2014

03.12.2014

16.12.2014

24.12.2014

Göyçay rayonu, 
Ulaşlı Şıxlı kəndi

Bakı şəhəri 
Xəzər rayonu,
Binə qəsəbəsi

İsmayıllı rayonu, 
Qalınçaq kəndi

Saatlı rayonu,
Qıraqlı kəndi

Siyəzən şəhəri

• ixtisaslaşdırılmış "yaşıl market"in və fer-
mer mağazalarının yaradılması;
• 50 başlıq südlük istiqamətli müasir ailə
fermer təsərrüfatlarının yaradılması;
• intensiv bağçılıq (nar və üzüm) və nar
tingçiliyi təsərrüfatlarının yaradılması.

• ixtisaslaşdırılmış "yaşıl market"in yara-
dılması;
• ət kəsimi müəssisəsinin yaradılması;
• istixana və zeytunçuluq təsərrüfatlarının
yaradılması;
• plastik qapı-pəncərə və üzlük daş istehsalı
müəssisələrinin yaradılması.

• 50 başlıq südlük istiqamətli müasir ailə
fermer təsərrüfatlarının yaradılması;
• intensiv bağçılıq və arıçılıq təsərrüfat-
larının (o cümlədən sənaye üsulu ilə bal
istehsalı müəssisəsinin) yaradılması;
• pendir istehsalı müəssisəsinin və fermer
mağazalarının yaradılması.

• 50 başlıq südlük istiqamətli müasir ailə
fermer təsərrüfatlarının yaradılması;
• çorək və plastik qapı-pəncərə istehsalı
müəssisələrinin yaradılması;
• fermer mağazalarının yaradılması;
• intensiv bağçılıq təsərrüfatlarının yara-
dılması.

• kiçik cins heyvandarlıq təsərrüfatlarının
yaradılması;
• kiçik fermer mağazalarının yaradılması; 
• kiçik istixana və üzümçülük təsərrüfat-
larının.
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18.11.2014

25.11.2014

03.12.2014

16.12.2014

24.12.2014

Goychay district, 
Ulashli Shikhli 

village

Baku city, 
Khazar district,
Bina settlement

Ismayilli district, 
Galinchag village

Saatli district, 
Giragli village

Siyazan city

• establishment of a specialized “green
market” and  farmer shops;
• establishment of family farms (50 cows)
for production of milk;
• establishment of intensive horticultural
(pomegranate and vine) and pomegranate
seedling farms

• establishment of a specialized “green market”;
• establishment of a meat cutting facility;
• establishment of greenhouse facilities and
olive plantings;
• establishment of facilities for manufacturing
of cladding stones and plastic (PVC) doors and
windows.

• establishment of family farms (50 cows)
for production of milk;
• establishment of intensive horticultural
and bee-keeping farms (including, produc-
tion of honey by industrial way);
• establishment of a cheese producing fa-
cility and farmer shops.

• establishment of family farms (50 cows)
for production of milk;
• establishment of bakery factories and fa-
cilities for manufacturing plastic (PVC)
doors and windows;
• establishment of intensive horticultural
farms.

• establishment of small-capacity cattle
breeds farms;
• establishment of small farmer shops; 
• establishment of small-capacity green-
house facilities and vineyards.
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kreditlərə olan tələbatın artmasını şərtləndirmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Şəffaflığın
artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli
Strategiyanın təsdiq edilməsi barədə” 28 iyul 2007-
ci il tarixli Sərəncamının icrasını təmin etmək
məqsədilə “Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa
Kömək Milli Fondu haqqında Əsasnamə”yə uyğun
olaraq, “PraysvoterhausKupers” beynəlxalq audit
şirkəti tərəfindən Beynəlxalq Audit Standartları
əsasında Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun 2013-
cü il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi keçirilmişdir.
Son altı ildə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun
maliyyə hesabatlarının auditi beynəlxalq audit
şirkətləri tərəfindən keçirilir. Audit zamanı Fond
tərəfindən maliyyə hesabatlarının hazırlanması və
düzgün təqdim edilməsi üçün səmərəli və keyfiyyətli
daxili nəzarət sisteminin tətbiqi, Fondun maliyyə
hesabatlarının Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Stan-
dart-larına uyğun hazırlanması və təqdim edilməsi,
mövcud uçot siyasətinin uyğunluğu və rəhbərliyin
uçot ehtimallarının əsaslandırılmasının qiymət-
ləndirilməsi, həmçinin Fondun fəaliyyəti ilə bağlı
digər məsələlər təhlil edilmişdir. 
“PraysvoterhausKupers” beynəlxalq audit şirkəti
tərəfindən verilmiş rəyə əsasən, Sahibkarlığa
Kömək Milli Fondunun 2013-cü il üzrə maliyyə
fəaliyyəti müsbət qiymətləndirilmiş, maliyyə
hesabatlarının Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı
Standartlarına uyğun olaraq tərtib edilidiyi müəyyən
edilmişdir. Eyni zamanda, sahibkarlığın inkişafına
verilən güzəştli kreditlər haqqında daha geniş
məlumat əldə edilməsi məqsədilə Sahibkarlığa
Kömək Milli Fondunun Azərbaycan və ingilis
dillərində 2013-cü il üzrə fəaliyyətinə dair illik
hesabatı dərc olunmuşdur. 
Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək
Milli Fondu haqqında “Əsasnamə”nin 5.5.10-cu
bəndinə əsasən Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun
Müşahidə Şurasının 25 sentyabr 2014-cü il tarixli
iclasının qərarında (Protokol №5) Fondun 2014-cü
il üzrə illik maliyyə hesabatlarının auditinin apa-
rılması xidmətinin  satınalma prosedurunun keçiril-
məsi tapşırılmışdır. 
Bununla əlaqədar olaraq, “Dövlət satınalmaları
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa
müvafiq satınalınma prosedurunun həyata keçiril-

Support based on the International Audit Standards
in accordance with according to the “Regulations
on the National Fund for Entrepreneurship Support
of the Republic of Azerbaijan” to ensure the imple-
mentation of the Decree on “Improving trans-
parency and approving the National Strategy on
combating corruption” of the President of the Re-
public of Azerbaijan dated to July 28, 2007. The fi-
nancial statements of the National Fund For
Entrepreneurship Support were audited by interna-
tional audit companies in recent six months. Issues
related with the application an effective and high-
quality internal control system for preparation and
proper submission of financial statements by the
National Fund For Entrepreneurship Support,
preparation and proper submission of the financial
statements of the National Fund For Entrepreneur-
ship Support in compliance with the International
Financial Reporting Standards, relevance account-
ing policies and assessment of justification of ac-
counting assumptions of the management, as well
as other issues related with the activity of the Fund
were analyzed during the audit. 
The “PricewaterhouseCoopers” international audit
company rated, in its audit opinion, the financial ac-
tivity of the National Fund For Entrepreneurship
Support for 2013 as positive and identified that the
financial statements were had been compiled in
compliance with the International Financial Report-
ing Standards. At the same time, the National Fund
for Entrepreneurship Support has published an an-
nual report on its activity for 2013 in the Azerbaijani
and English languages to provide detailed informa-
tion on low interest loans allocated to the develop-
ment of entrepreneurship. 
According to the paragraph 5.5.10 of the “Regula-
tions on the National Fund for Entrepreneurship
Support of the Republic of Azerbaijan”, the decision
(Protocol No.5) made in the meeting of the Super-
visory Board of the National Fund For Entrepreneur-
ship Support held on September 25, 2014 orders
performing the procurement procedure of audit
service of the annual financial statements of the
Fund for 2014. 
Regarding this, a quotation was conducted among
companies included in the top four in international
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məsi üçün müxtəlif meyarlar üzrə beynəlxalq reyt-
inq cədvəllərində ilk dördlüyə daxil olan və analoji
maliyyə institutlarında kənar auditin aparılmasında
uzunmüddətli təcrübəyə malik audit şirkətləri
arasından kotirovka sorğusu keçirilmiş və
“PraysvoterhausKupers Audit Azərbaycan” audit
şirkəti kotirovka sorğusunun qalibi müəyyən
edilmişdir. Bu barədə Satınalmalar üzrə Dövlət
Agentliyinə məlumat verilmiş və qalib şirkətlə 23 ok-
tyabr 2014-cü il tarixli 14/10-008 saylı müqavilə
imzalanmışdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan
Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı
təminatına dair Dövlət Proqramı”nda qarşıya

rating tables on various criteria and possessing
long-term experiences in conduction of external
audit of similar financial institutions for performing
the procurement procedure according to the Law
on “Public Procurements” of the Republic of Azer-
baijan, and the “PricewaterhouseCoopers Audit
Azerbaijan” audit company won the quotation.
State Procurement Agency was informed of the re-
sults of the quotation and the winner was awarded
a contract No. 14/10-008 dated to October 23,
2014.
One of the key objectives of the “State Program on
reliable provision people with food in the Republic
of Azerbaijan in 2008-2015” approved with the De-
cree of the President of the Republic of Azerbaijan

Mis Emalı Zavodu
Sumqayıt şəhəri (25.02.2014)
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qoyulmuş əsas məqsədlərdən biri də ət və süd
istehsalının artırılmasıdır. Dövlət Proqramında
hədəflənən göstəricilərə nail olunmasında aqrar
sektorda istehsalın səmərəli təşkil edilməsi və
emalçılar ilə istehsalçılar arasında işgüzar mü-
nasibətlərin inkişaf etdirilməsi mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Bununla əlaqədar olaraq Sahibkarlığa
Kömək Milli Fondu tərəfindən mütəmadi olaraq
məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilir. 
Aqrar sektorda intensiv metodların tətbiqi, istehsalın
keyfiyyətli və səmərəli təşkil edilməsi, emalçılar ilə
istehsalçılar arasında kooperasiya və bərabər-
hüquqlu müqavilə münasibətlərinin möhkəm-
ləndirilməsinin stimullaşdırılması, fermerlərin dövlə-
tin dəstək mexanizmlərindən, o cümlədən güzəştli
kreditlərdən və lizinq xidmətlərindən daha səmərəli
istifadə etməsi, daxili bazarın yerli məhsullarla təmin
olunması və ixrac imkanlarının artırılması məqsədilə
mexanizm hazırlanmış və tətbiqinə başlanılmışdır.
Bu məqsədlə 2014-cü il yanvarın 10-da Biləsuvar
rayonunda Biləsuvar və ətraf rayonlardan olan
emalçılar ilə istehsalçılar arasında kooperasiya və
müqavilə münasibətlərinin möhkəmləndirilməsinin
stimullaşdırılmasına dair tədbir keçirilmişdir. Təd-
birin keçirilməsində əsas məqsəd emalçılar ilə
istehsalçılar arasında kooperasiya əlaqələrinin
yaradılmasının stimullaşdırılması, fermerlərin dövlə-
tin güzəştli kreditlərdən və lizinq xidmətlərindən
daha səmərəli istifadə etməklə öz ailə təsər-
rüfatlarının yaradılmasının təşviq edilməsi olmuşdur.
Bununla əlaqədar olaraq regionlarda Fond tə-
rəfindən hazırlanmış 50 başlıq südlük istiqamətli
müasir ailə fermer təsərrüfatının yaradılması üzrə
nümunəvi investisiya layihəsinin təqdimatı keçirilir
və ailə fermer təsərrüfatlarının yaradılmasının
gözlənilən nəticələri barədə tədbir iştirakçılarına
məlumatlar verilir. Bu mexanizm əsasında ailə fer-
mer təsərrüfatlarının yaradılması - respublikada
keyfiyyətli ət və süd məhsulları istehsalının artımına,
istehsalçı ilə emalçı arasında bərabərhüquqlu mü-
qavilə münasibətlərinin yaranmasına, fermerlərin
dövlətin dəstək mexanizmlərindən, o cümlədən
güzəştli kreditlərdən və lizinq xidmətlərindən daha
səmərəli istifadə etməsinə, ölkədə heyvandarlığın
inkişafına, iribuynuzlu mal-qaranın cins tərkibinin
yaxşılaşdırılmasına, emal müəssisələrinin potensial

is to increase production of meat and milk. It is very
important to arrange effective production in the
agricultural sector and develop business relations
between processors and manufacturers for achiev-
ing the targets of the State Program. The National
Fund for Entrepreneurship Support consistently un-
dertakes targeted measures in this respect. 
A mechanism has been elaborated and started op-
erating in the direction of applying intensive metods
in the agricultural sector, organizing high quality
and effective production, motivating strengthening
of cooperative and equal contractual relations be-
tween processors and manufacturers, encouraging
entrepreneurs for using state support mechanisms,
including low interest loans and leasing services
more effectively, providing local products to the do-
mestic market and increasing export possibilities.
Therefore, an event was held on the motivation of
strengthening cooperative and contractual relations
between processors and manufacturers operating
in Bilasuvar and surrounding districts on January
10, 2014. The main purpose of the event was to
stimulate establishment of cooperative relations be-
tween processors and manufacturers, and encour-
age farmers to create their family farms using state
low interest loans and leasing services more effec-
tively.
In this context, the Fund makes presentations on
model investment projects on establishment of
modern family farms (50 cows) for production of
milk, and provides information on the expected out-
comes of establishment of family farms to the par-
ticipants of events. This mechanism will pave the
way for achieving establishment of family farms –
increasing production of high-quality meat and
diary products, building equal contractual relations
between processors and manufacturers, encourag-
ing farmers to use state support mechanisms, in-
cluding low interest loans and leasing services more
effectively, stimulating development of processing
facilities in the country, increasing capacity and
quality of meat and diary production, ensuring con-
tinuity in the process of production, developing the
regions of the republic, including family farms, pro-
viding local products to the domestic market,
strengthening national brands and export capacity,
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gücü ilə işləməsinə, ət və süd istehsalının həcminin
və keyfiyyətinin artmasına, istehsal prosesində
fasiləsizliyin təmin edilməsinə, respublikanın region-
larının, o cümlədən ailə təsərrüfatlarının inkişafına,
daxili bazarın yerli məhsullarla təmin olunmasına,
milli brendlərin və ixrac potensialının güclənməsinə
və kiçik sahibkarlığın maddi-texniki  bazasının
təkmilləşdirilməsinə  nail olunacaqdır. 
İstehsalçı-emalçı münasibətlərinin yaradılması
məqsədilə regionlarda belə südlük cins iribuynuzlu
ailə təsərrüfatlarının yaradılmasına başlanılmışdır.

and improving material and technical base of small
businesses. 
It has been started to establish family cattle farms
in the regions to build manufacturer-producer rela-
tions. Family farms established by means of this
mechanism will increase capacity and quality of
meat and diary production and ensure continued
provision of raw stuff to the processing industry. In
future, similar mechanisms will be applied to other
areas, as well. Moreover, it has been started to es-
tablish small-capacity processing facilities and carry

Yağ Fabriki
Sumqayıt şəhəri (25.02.2014)
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Bu mexanizmlə yaradılan ailə fer-
mer təsərrüfatları ət və süd
istehsalının həcminin və keyfiy-
yətinin artırılmasına, emal sə-
nayesinin davamlı və fasiləsiz
xammalla təmin olunmasına im-
kan verəcəkdir. Gələcəkdə digər
sahələrdə də analoji mexanizm-
lər tətbiq olunacaqdır. Eyni za-
manda, kiçik emal müəssisə-
lərinin yaradılmasına başlanılmış
və bu istiqamətdə geniş təşviqat
işləri həyata keçirilir. Regionlarda
istehsalçı ilə emalçı arasında ko-
operasiya əlaqələrinin yaradıl-
masının təşviq edilməsi isti-
qamətində tədbirlər gələcəkdə
də davam etdiriləcəkdir.
“2008-2015-ci illərdə Azərbaycan
Respublikasında əhalinin ərzaq
məhsulları ilə etibarlı təminatına
dair Dövlət Proqramı”na uyğun
olaraq, əhalinin qida məhsul-
larına olan tələbatının yerli is-
tehsal hesabına ödənilməsi, ər-
zaq məhsulları ilə özünü-təmin-
etmə səviyyəsinin daha da yük-
səldilməsi istiqamətində tədbir-
lər davam etdirilir. Dövlət Proqra-
mına uyğun olaraq, Sahibkarlığa
Kömək Milli Fondu tərəfindən
2014-cü ildə kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı ilə bağlı
5344 investisiya layihəsinin ma-
liyyələşdirilməsinə 164.2 milyon
manat, kənd təsərrüfatı məhsul-
larının emalı ilə bağlı 11 in-
vestisiya layihəsinin maliyyələş-
dirilməsinə 22.2 milyon manat və
digər ərzaq məhsullarının isteh-
salı ilə bağlı 57 investisiya la-
yihəsinin maliyyələşdirilməsinə
12.2 milyon manat güzəştli
kredit vəsaiti ayrılmışdır. Maliyyə-
ləşdirilmiş layihələr hesabına
11050 yeni iş yerinin yaradılması

out large-scale campaigns in
this direction. The above ac-
tivities aimed at encouraging
establishment of cooperative
relations between processors
and manufacturers will be
continued in the future.
Activities are carried on in the
direction of meeting demand
of people for food at local pro-
duction and improving self-
sufficiency with food in ac-
cordance with the “State Pro-
gram on reliable provision
people with food in the Re-
public of Azerbaijan in 2008-
2015.” According to the State
Program, the State Fund for
Entrepreneurship Support al-
located soft loans at amount
of 164.2 million manat to fi-
nancing of 5,344 investment
projects on manufacturing of
agricultural products, 22.2 mil-
lion manat to financing of 11
investment projects on pro-
cessing of agricultural prod-
ucts and 12.2 million manat to
financing of 57 investment
projects on manufacturing of
other foodstuffs in 2014. It
made possible creating 11,050
new jobs thanks to the fi-
nanced projects. Furthermore,
the State Fund for Entrepre-
neurship Support posted an-
nouncements on mass media
and carried out relevant cam-
paigns regarding the admis-
sion of concrete investment
projects of business entities,
as well as investment propos-
als on production of various
foodstuffs as a result of the
business forums took place in
the cities and districts such as

Şüşə Taraların İstehsalı Zavodu

Metalkonstruksiya İstehsalı Zavodu 

Tikinti Materialları İstehsalı Zavodu

Tingçilik Təsərrüfatı
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Beylagan, Yardimli, Imişli, Ismayilli, Samukh, Agh-
jabedi, Sumgait, Aghstafa, Guba, Aghdash, Jalil-
abad, Goranboy, Aghsu, Sabirabad, Yevlakh,
Balakan, Lankəran, Shabran, Bilasuvar, Gobustan,
Salyan, Khizi, Masalli, Khachmaz, Ganja, Shamaxi,
Fuzuli, Zer-dab, Gusar, Neftchala, Sham-kir, Gakh,
Goychay, Ismayilli, Saatli and Siyazan in respect to
the “Issues on provision of low interest loans to en-
trepreneurship”  in order to implement motivational
activities among business entities during 2014. 
Generally, financing of modern livestock complexes
and milk processing facilities at funds of the Fund
has a central role in continous provision of the re-
public with high-quality milk in recent years. 
The Ministry of Economy and Industry and the Min-
istry of Agriculture conducted discussions on the ex-
isting situation and development perspectives in the
field of poultry with the participation of heads of
over 40 poultry farms and the National Confedera-
tion of Entrepreneurs (employers) Organizations in
Baku Business Center on January 23, 2014, where
the entrepreneurs came forward with their propos-
als and discussions were conducted on the possi-
bilities of increasing production of poultry meat
through industrial ways.
Besides, a task team was created from the repre-
sentatives of the relevant departments of the Min-
istry of Economy and Industry, the Ministry of
Agriculture, the National Confederation of Entrepre-
neurs (employers) Organizations and leading poul-
try farms to prepare proposals for studying the
existing status of and
accelerating the
development
of poultry

Quşçuluq Fabriki

Çayçılıq Təsərrüfatı

Arıçılıq Təsərrüfatı
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imkanı yaranmışdır. Eyni zamanda, sahibkarlıq
subyektləri arasında stimullaşdırıcı tədbirlərin
həyata keçirilməsi məqsədilə Sahibkarlığa Kömək
Milli Fondu tərəfindən 2014-cü il ərzində “Sahibkar-
lığın güzəştli kreditləşdirilməsi məsələləri”nə dair
Beyləqan, Yardımlı, İmişli, İsmayıllı, Samux, Ağca-
bədi, Sumqayıt, Ağstafa, Quba, Ağdaş, Cəlilabad,
Goranboy, Ağsu, Sabirabad, Yevlax, Balakən,
Lənkəran, Şabran, Biləsuvar, Qobustan, Salyan, Xızı,
Masallı, Xaçmaz, Gəncə, Şamaxı, Füzuli, Zərdab,
Qusar, Neftçala, Şəmkir, Qax, Göyçay, İsmayıllı,
Saatlı, Siyəzən şəhər və rayonlarında və Bakı
şəhərinin Xəzər, Suraxanı, Sabunçu və Binəqədi
rayonlarında keçirilmiş işgüzar forumların nəticəsi
olaraq sahibkarlıq subyektlərindən konkret in-
vestisiya layihələrinin, o cümlədən müxtəlif növ
ərzaq məhsullarının istehsalı ilə bağlı investisiya
təkliflərinin qəbulu üçün kütləvi informasiya va-
sitələrində elanlar verilmiş və müvafiq təşviqat
tədbirləri həyata keçirilmişdir.
Ümumiyyətlə, son illərdə Fondun vəsaiti hesabına
müasir heyvandarlıq komplekslərinin və süd emalı
müəssisələrinin maliyyələşdirilməsi respublikanın
davamlı, eləcə də keyfiyyətli süd təminatında əsas
rol oynayır.   
2014-cü il yanvarın 23-də İqtisadiyyat və Sənaye
Nazirliyi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə birlikdə Bakı
Biznes Mərkəzində 40-dan çox quşçuluq təsər-
rüfatının, Sahibkarlar (işəgötürənlər) Təşkilatları
Milli Konfederasiyası rəhbərlərinin iştirakı ilə quşçu-
luq sahəsində mövcud vəziyyət və inkişaf pers-

pektivləri müzakirə edilmiş, sahibkar-
ların təklifləri dinlənilmiş, quşçu-

luğun inkişafı, xüsusilə sənaye
üsulu ilə quş əti istehsalı-

Xalçaçılıq MüəssisəsiÇörək Zavodu

Taxıl Anbarı Kompleksi

Müasir heyvandarlıq kompleksi
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nın daha da artırılması imkanları barədə müzakirələr
aparılmışdır.
Eyni zamanda, quşçuluq təsərrüfatlarının mövcud
vəziyyətinin araşdırılması və inkişafının daha da
sürətləndirilməsi məqsədilə təkliflərin hazırlanması
ilə bağlı İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin aidiyyəti
şöbələrinin, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin, Sahibkar-
lar (işəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiya-
sının və aparıcı quşçuluq təsərrüfatlarının nümayən-
dələrindən ibarət işçi qrupu yaradılmışdır. İşçi qrupu
tərəfindən quşçuluq təsərrüfatlarının quş əti və yu-
murta üzrə illik istehsal gücləri və illik istehsal
həcmlərinin proqnozlaşdırılması, maya dəyərində
quş yemi və yem əlavələri, eləcə də baytarlıq
preparatlarının xüsusi çəkisi, sənaye üsulu ilə
quşçuluq məhsullarının istehsal həcmlərinin

farms. According to the outcomes of the studies
carried out by the task team on forecasting annual
production capacities and annual production vol-
umes of poultry farms for poultry meat and eggs,
increasing the share of poultry feed and feed addi-
tives, as well as veterinary preparations in the cost
and annual production volumes of poultry products
through industrial ways, and financing of opportu-
nities to completely (100 percent) satisfy demand
for the above product, proposals on measures to
further accelerate the development of poultry farms
were prepared and submitted to the the Ministry of
Economy and Industry.
Cooperation with non-bank credit organizations is
expanded to ensure direct access of citizens run-
ning small businesses to low interest loans and

İri Taxılçılıq Təsərrüfatı
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artırılması və bu məhsullara olan tələbatın 100 faiz
ödənilməsi imkanlarının müəyyənləşdirilməsi isti-
qamətlərində aparılmış araşdırmaların nəticələrinə
uyğun olaraq, quşçuluq təsərrüfatlarının inkişafının
daha da sürətləndirilməsi üçün həyata keçirilməli
olan tədbirlərə dair təkliflər hazırlanaraq iqtisadiyyat
və sənaye nazirinə təqdim olunmuşdur.
Kiçik sahibkarlıqla məşğul olan vətəndaşların gü-
zəştli kreditlərə birbaşa çıxışını təmin etmək və
girovla əlaqədar məsələləri həll etmək və fermerlər
arasında kooperasiya münasibətlərini inkişaf et-
dirmək məqsədilə bank olmayan kredit təşkilatları
ilə əməkdaşlıq genişləndirilir. 2014 - cü ildə 1 bank
olmayan kredit təşkilatı və 5 kredit ittifaqı Fondla
əməkdaşlığa cəlb edilmiş və bununla da Fondla
əməkdaşlıq edən belə təşkilatların sayı 18-ə
çatdırılmışdır. Bundan sonra da bu istiqamətdə
əməkdaşlıq genişləndiriləcəkdir. Belə kredit təşkilat-

solve collateral issues, and to promote cooperative
relations between farmers. A non-bank credit or-
ganization and 5 credit unions were involved in co-
operation with the Fund, which increased the
number of organizations cooperating with the Fund
to 18. Cooperation will be further expanded in this
direction. Expanding cooperation with such credit
organizations facilitates direct access of citizens
running small businesses to low interest loans,
solves collateral issues and promotes cooperative
relations.
The meeting arranged by the Ministry of Economy
and Industry and the Ministry of Agriculture in
Guba-Khachmaz Regional Development Center was
attended by nearly 40 largest producers of fruits
and vegetables, heads of processing facilities and
logistic centers on August 28, 2014. 
During the meeting, discussions were conducted on

Karton İstehsalı Fabriki
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ları ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi kiçik sahibkar-
lıqla məşğul olan vətəndaşların güzəştli kreditlərə
çıxış imkanlarını asanlaşdırır, girovla əlaqədar mə-
sələləri həll edir və kooperasiya münasibətlərini
gücləndirir.
2014-cü il avqustun 28-də İqtisadiyyat və Sənaye
Nazirliyi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə birlikdə Quba-
Xaçmaz Regional İnkişaf Mərkəzində keçirilmiş
görüşdə 40-a yaxın iri meyvə-tərəvəz istehsalçısı,
emal müəssisələrinin və logistik mərkəzlərin rəhbər-
ləri iştirak etmişdir.
Görüşdə qeyri-neft sektorunun ixrac potensialına,
rəqabətqabiliyyətli və ixracyönümlü məhsul isteh-
salına, ölkənin ixrac imkanlarının genişləndirilməsi
istiqamətində həyata keçirilən dövlət dəstəyi
tədbirlərinə, bu sahədə sahibkarların üzərinə düşən
vəzifələrə dair müzakirələr aparılmışdır. Tədbirin
keçirilməsində əsas məqsədlərdən biri də mövsüm
qabağı iqtisadi rayonda fəaliyyət göstərən meyvə
istehsalçıları, logistik mərkəzlərin və emal müəssi-
sələrinin rəhbərlərini bir araya toplayaraq mövsümə
hazrlıqla bağlı mövcud vəziyyətin müzakirə edilməsi,
istehsalçılarla emalçılar arasında əməkdaşlığın daha

on the export capacity of non-oil sector, competitive
and export-oriented production, state support meas-
ures taken in the direction of expanding export ca-
pacities of the country and obligations put on the
shoulders of entrepreneurs on this way. One of the
key goals of the event was to discuss the existing
situation in preparations for the season, bringing to-
gether the largest fruits producers and heads of lo-
gistic centers and processing enterprises operating
in the economic district on the eve of the season,
to create very close partnership between producers
and processors, and to promote storage and export
of products via logistic centers.
Establishment of logistic centers at state low inter-
est loans accelerated establishment of new inten-
sive orchards in the region and further increased
the capacities of the country in this field. Establish-
ment of logistic centers in all the economic districts
of the republic as a result of timely implementation
of the tasks put by the government head ensured
the storage of products manufactured by farmers
for long time without loss, met domestic demand
of the republic and created opportunities for addi-

İri Fermer Təsərrüfatı
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da sıx qurulması və istehsal olunan məhsulların
tədarük edilərək logistik mərkəzlər vasitəsilə ixrac
olunmasının təşviq edilməsi olmuşdur.
Dövlətin güzəştli kreditləri hesabına logistik
mərkəzlərin yaradılması regionda yeni intensiv
meyvə bağlarının yaradılmasını sürətləndirmiş və bu
sahədə olan ixrac potensialımızı daha da artırmışdır.
Dövlət başçısının vaxtında verdiyi tapşırığın icrasının
nəticəsi olaraq respublikanın bütün iqtisadi
rayonlarında müasir tələblərə cavab verən logistik
mərkəzlərin yaradılması fermerlər tərəfindən is-
tehsal olunan məhsulların itgisiz uzun müddət
ərzində saxlanılmasını təmin etməklə respublikanın
daxili tələbatını ödəməklə yanaşı, əlavə ixrac
imkanlarımızın yaranmasına şərait yaratmışdır.
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunun iqtisadi poten-
sialından maksimum istifadə olunması, fermerlərin
istehsal etdikləri məhsulların itkisiz və vaxtında emal
zavodlarına çatdırılması, mövcud alma bağlarından
effektiv istifadə olunması və yeni alma bağlarının
yaradılmasının stimullaşdırılması, emal zavodlarının
davamlı xammala olan tələbatının qarşılanması və
emal zavodlarının fasiləsiz işləməsinin təmin edil-
məsi və istehsal olunan məhsulların ixrac potensia-
lının artırılmasının dəstəklənməsi dövlətin daim
diqqətindədir və bu istiqamətdə sistemli və kom-
pleks tədbirlər həyata keçirilir.
Son illər dövlətin məqsədyönlü güzəştli maliyyə
dəstəyi ilə intensiv bağçılıq təsərrüfatlarının, müasir
istixana komplekslərinin, emal zavodlarının və logis-
tik mərkəzlərin yaradılması nəticəsində Azərbay-
canın kənd təsərrüfatı və digər qida məhsullarının
istehsalında artım əldə olunmuşdur. Bunun nəticə-
sidir ki, artıq Azərbaycan regionun böyük ixrac
potensialı olan ölkəyə çevrilmişdir.
İstehsal imkanlarımızın artması gələcəkdə yeni ixrac
bazarlarına çıxmağımızı tələb edir. Xaçmaz ray-
onunda keçirilimiş bu tədbir fermerlərin yeni inten-
siv meyvə bağların salınmasına, beynəlxalq ticarət
əlaqələrinə qoşulmasına, dünya iqtisadiyyatında baş
verən iqtisadi münasibətlərə daha çevik münasibət
göstərmələrinə və  istehsal etdikləri məhsulların
xarici bazarlara çıxarmalarına öz müsbət töhvəsini
verəcəkdir.
Bununla yanaşı, sentyabrın 4-də İqtisadiyyat və
Sənaye Nazirliyi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə birlikdə

tional export possibilities.
Using the economic capacities of Guba-Khachmaz
economic district at maximum, deliverying products
manufactured by farmers to processing factories
timely and without loss, using the existing apple or-
chards effective and stimulating establishment of
new apple orchards, meeting the demand of pro-
cessing factories for continues raw stuffs and sup-
porting increase of export capacities of products are
at the focus of the government, and systematic and
complex measures are taken in this direction. 
Azerbaijan achieved growth in production of agri-
cultural and other foodstuffs thanks to establish-
ment of intensive horticultural farms, modern
greenhouse complexes, processing facilities and lo-
gistic centers at the targeted concessional financial
support of the government in recent years. As a re-
sult, Azerbaijan has already become a country hav-
ing significant export potential in the region.
Increase in production capacity of the country re-
quires access to new export markets in future. The
event took place in Khachmaz district will encour-
age farmers to lay down new orchards, join inter-
national trade relations, swiftly reflect to economic
relations occurring in world economy and introduce
their products to international markets. In parallel,
the Ministry of Economy and Industry and the Min-
istry of Agriculture held a meeting with heads of
more than 50 largest vegetable processing factories
and greenhouse facilities in Baku Business Center
on September 4. In line of the meeting, discussions
were conducted on increasing competitive and ex-
port-oriented productions, expanding export oppor-
tunities of the country and state support measures
in this area.
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2.3 Entrepreneurs applied to authorized
loan agencies for state soft loans via the

National Fund for Entrepreneurship Support  

In 2014, totally 5765 applications entered 39 au-
thorized loan agencies by entrepreneurs to get the
state low interest loans at funds of the National
Fund for Entrepreneurship Support. The authorized
loan agencies positively assessed 5744 (99.6%) of
the applications, while 21 (0.4%) applications were
rejected claiming that legal documents submitted
by entrepreneurs did not comply with the require-
ments of effective legislation.
Total investment demand was 591,434.6 thousand
manat on the applications, including 587,749.1
(99.4%) thousand manat on the applications rated
as positive and 3,685.5 (0.6%) thousand manat on
rejected ones.
Total demand for loans was 325,608.0 thousand
manat on the applications, including 324,161.0
(99.6%) thousand manat on the positively assessed
applications and 1,447.0 (0.4%) thousand manat
on rejected ones.

Bakı Biznes Mərkəzində 50-dan çox iri meyvə-
tərəvəz emalı müəssisələrinin və istixana təsərrüfat-
larının rəhbərləri ilə görüş keçirilmişdir. Görüşdə
rəqabət-qabiliyyətli və ixracyönümlü məhsul is-
tehsalının artırılmasına, ölkənin ixrac imkanlarının
genişləndirilməsinə və bu sahədə dövlət dəstəyi
tədbirlərinə dair müzakirələr aparılmışdır.

2.3 Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun
vasitəsilə dövlətin güzəştli kreditlərini

almaq üçün müvəkkil kredit təşkilatlarına
müraciət etmiş sahibkarlıq 

subyektlərinə dair  

2014-cü il ərzində Sahibkarlığa Kömək Milli Fon-
dunun vəsaitləri hesabına dövlətin güzəştli kredit-
lərini almaq məqsədilə sahibkarlıq subyektləri
tərəfindən 39 müvəkkil kredit təşkilatına ümumi-
likdə 5765 müraciət daxil olmuşdur. Müvəkkil kredit
təşkilatları tərəfindən müraciətlərin 5744-ü (99.6%)
müsbət qiymətləndirilmiş, 21 (0.4%) müraciətə isə
sahibkarın təqdim etdiyi hüquqi sənədlərin mövcud
qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olmaması səbəb-
lərinə görə imtina edilmişdir.
Müraciətlərin ümumi investisiya tələbatı 591434.6
min manat, o cümlədən müsbət qiymətləndirilmiş
müraciətlər üzrə 587749.1 min manat (99.4%),
imtina edilmiş müraciətlər üzrə isə 3 685.5 min
manat (0.6%) olmuşdur.
Müraciətlər üzrə ümumi kredit tələbatı 325608 min
manat, o cümlədən müsbət qiymətləndirilmiş mü-
raciətlər üzrə 324161 min manat (99.6%), imtina
olunmuş müraciətlər üzrə 1447 min manat (0.4%)
olmuşdur.
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2014-cü ildə Fondun vasitəsilə 
dövlətin güzəştli kreditləri hesabına

maliyyələşdirilməsi məqsədilə MKT-lərə
müraciət etmiş sahibkarların investisiya

layihələrinin iqtisadi rayonlar 
üzrə bölgüsü

2014-cü il ərzində Sahibkarlığa Kömək Milli Fon-
dunun vasitəsilə dövlətin güzəştli kreditləri hesabına
maliyyələşdirilməsi məqsədilə müvəkkil kredit
təşkilatlarına Aran iqtisadi rayonu üzrə 2351
(40.8%), Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu üzrə 1300
(22.5%), Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu üzrə 220
(3.8%), Lənkəran iqtisadi rayonu üzrə 601 (10.4%),
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu üzrə 370 (6.4%),
Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu üzrə 373 (6.5%),
Abşeron iqtisadi rayonu üzrə 161 (2.8%), Yuxarı
Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə 143 (2.5%) və Bakı
şəhərinin qəsəbələri üzrə 246 (4.3%) müraciət daxil
olmuşdur. 

Classification of investment projects 
of entrepreneurs applied to ALAs for 

financing at the state soft loans 
through the Fund in 2014 

by  economic districts

During 2014, authorized loan agencies received
2,351.0 (40.8%) applications from Aran economic
district, 1,300.0 (22.5%) from Ganja-Gazakh eco-
nomic district, 220.0 (3.8%) from Shaki-Zagatala
economic district, 601.0 (10.4%) from Lankaran
economic district, 370.0 (6.4%) from Guba-
Khachmaz economic district, 275 (6.1%) from
Mountainous Shirvan economic district, 373.0
(6.5%) from Absheron economic district, 143.0
(2.5%) from Upper Karabakh economic district and
246.0 (4.3%) applications from the settlements of
Baku city with respect to financing of investment
projects at state soft loans via the Fund. 
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2014-cü ildə Fondun vasitəsilə dövlətin
güzəştli kreditləri hesabına

maliyyələşdirilməsi məqsədilə MKT-lərə
müraciət etmiş sahibkarların investisiya
layihələrinin güzəştli kredit tələbatının 

iqtisadi rayonlar üzrə bölgüsü
(min manatla)

2014-cü il ərzində Sahibkarlığa Kömək Milli Fon-
dunun vasitəsilə dövlətin güzəştli kreditləri hesabına
maliyyələşdirilməsi məqsədilə müvəkkil kredit
təşkilatlarına müraciət etmiş sahibkarlıq subyekt-
lərinin investisiya layihələrinin güzəştli kredit
tələbatı 325608 min manat, o cümlədən Aran iqti-
sadi rayonu üzrə 101788.6 min manat (31.3%),
Abşeron iqtisadi rayonu üzrə 69244 min manat
(21.3%), Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə
5621.9 min manat (1.7%), Şəki-Zaqatala iqtisadi
rayonu üzrə 3234 min manat (1%), Lənkəran iqti-
sadi rayonu üzrə 36313.3 min manat (11.2%),
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu üzrə 17680.6 min
manat (5.4%), Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu üzrə
47026.2 min manat (14.4%), Dağlıq Şirvan iqtisadi
rayonu üzrə 5613.4 min manat (1.7%) və Bakı
şəhərinin qəsəbələri üzrə 39086 min manat (12%)
təşkil etmişdir.

Classification of investment projects 
of entrepreneurs applied to ALAs 

for financing at the state soft loans through 
the Fund in 2014 by economic districts

(thousand manat) 

In 2014, soft loan demand of investment projects
of entrepreneurs applied to authorized loan agen-
cies for financing at the expense of state soft loans
through the Fund made 325,608.0 thousand manat
in total, including 101,788.6 thousand manat
(31.3%) from Aran economic district, 69,244.0
thousand manat (21.3%) from Absheron economic
district, 5,621.9 thousand manat (1.7%) from
Upper Karabakh economic district, 3,234.0 thou-
sand manat (1%) from Shaki-Zagatala economic
district, 36,313.3 thousand manat (11.2%) from
Lankaran economic district, 17,680.6 thousand
manat (5.4%) from Guba-Khachmaz economic dis-
trict, 47,026.2 thousand manat (14.4%) from
Ganja-Gazakh economic district, 5,613.4 thousand
manat (1.7%) from Mountainous Shirvan economic
district and 39,086.0 thousand manat (12%) from
the settlements of Baku city.

Gəncə-Qazax
Ganja-Gazakh

47026,2
14,4%

Şəki-Zaqatala
Shaki-Zagatala

3234,0
1,0%

Abşeron
Absheron
69244,0
21,3%

Aran
101788,6

31,3%

Yuxarı Qarabağ
Upper Karabakh

5621,9
1,7%

Dağlıq Şirvan
Mountainous Shirvan

5613,4
1,7%

Bakı şəhərinin qəsəbələri
Baku settlements

39086,0
12,0%

Quba-Xaçmaz
Guba-Khachmaz

17680,6
5,4%

Lənkəran
Lankaran
36313,3
11,2%
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2014-cü ildə Fondun vasitəsilə 
dövlətin güzəştli kreditləri hesabına

maliyyələşdirilməsi məqsədilə MKT-lərə
müraciət etmiş sahibkarların 

investisiya layihələrinin iqtisadiyyatın
sahələri üzrə bölgüsü

2014-cü il ərzində Sahibkarlığa Kömək Milli Fon-
dunun vasitəsilə dövlətin güzəştli kreditləri hesabına
maliyyələşdirilməsi məqsədilə müvəkkil kredit
təşkilatlarına müraciət etmiş sahibkarlıq subyekt-
lərinin investisiya layihələrinin 5571-i (96.6%) aqrar
sektorun inkişafı (güzəştli kredit tələbatı 255606.5
min manat (78.5%), 194-ü (3.4%)  isə müxtəlif
sənaye və digər sahələrin inkişafı (güzəştli kredit
tələbatı 70001.5 min manat (21.8%) sahələrini
əhatə etmişdir.

Classification of investment projects 
of entrepreneurs applied to ALAs 

for financing at the state soft loans 
through the Fund in 

2014 by economic areas 

5,571.0 (96.6%) of investment projects presented
to authorized loan agencies by entrepreneurs for fi-
nancing at the expense of state soft loans by means
of the Fund covered the development of agricultural
sector (soft loan demand is 255,606.5 thousand
manat (78.5%)), while 194.0 (3.4%) of them en-
compassed the development of various industries
and other fields (soft loan demand is 70,001.5
thousand manat (21.8%)) in 2014.

Müxtəlif sənaye və digər sahələr
Various industries and other fields

194 
3,4%

Aqrar sektor
Agricultural sector

5571
96,6%
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2014-cü ildə Fondun vasitəsilə dövlətin
güzəştli kreditləri hesabına

maliyyələşdirilməsi məqsədilə MKT-lərə
müraciət etmiş sahibkarların investisiya
layihələrinin güzəştli kredit tələbatının

iqtisadiyyatın sahələri üzrə bölgüsü
(min manatla)

2014-cü ildə Fondun vasitəsilə 
dövlətin güzəştli kreditləri hesabına

maliyyələşdirilməsi məqsədilə MKT-lərə
müraciət etmiş sahibkarların investisiya

layihələrinin 2013-ci ilin müvafiq dövrü ilə
müqayisəsi 

Classification of investment projects 
of entrepreneurs applied to ALAs 

for financing at the state soft loans 
through the Fund in 2014 

by economic areas
(thousand manat)

İnvestment projects of entrepreneurs 
applied to ALAs for financing at the expense
of state soft loans by means of the Fund in
2014 compared to the same period of 2013

(thousand manat) 

Aqrar sektor
Agricultural sector

255 606,5

70001,5

Müxtəlif sənaye və digər sahələr
Various industries and other fields

350 000

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000
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2014

2013

325 608,0

272589

5 765

4 517

325 608,0
272 589

Layihələrin sayı (number of projects) Kreditin məbləği (min manatla) (amount of loans)

5 765 4 517
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2014-cü il ərzində Sahibkarlığa Kömək Milli Fon-
dunun vasitəsilə dövlətin güzəştli kreditləri hesabına
maliyyələşdirilməsi məqsədilə müvəkkil kredit
təşkilatlarına müraciət etmiş sahibkarlıq subyekt-
lərinin investisiya layihələrinin sayı ötən illə mü-
qayisədə 1.2 dəfə çox olmuşdur. 

2014-cü ildə Fondun vasitəsilə dövlətin
güzəştli kreditləri hesabına maliyyələşdirilməsi

məqsədilə MKT-lərə müraciət etmiş
sahibkarların investisiya layihələrinin güzəştli

kreditlərin növləri üzrə bölgüsü

2014-cü il ərzində Sahibkarlığa Kömək Milli Fon-
dunun vasitəsilə dövlətin güzəştli kreditləri hesabına
maliyyələşdirilməsi məqsədilə müvəkkil kredit
təşkilatlarına müraciət etmiş sahibkarlıq subyekt-
lərinin investisiya layihələrinin 5637-si (97.8%) kiçik
həcmli (kredit tələbatı 66977 min manat (20.5%)),
60-ı (1%) orta həcmli (kredit tələbatı 10294.5 min
manat (3.2%)), 68-i (1.2%) böyük həcmli (kredit
tələbatı 248336.5 min manat (76.3%) olmuşdur.

The number of investment projects of entrepre-
neurs applied to authorized loan agencies for fi-
nancing at the expense of state soft loans by means
of the Fund in 2014 was 1.2 times more than the
same period of previous year. 

Classification of investment projects 
of entrepreneurs applied 

to ALAs for financing at the state soft 
loans through the Fund in 2014 by the 

types of low interest loans 

5,637.0 (97.8%) of investment projects of entrepre-
neurs applied to authorized loan agencies for fi-
nancing at the expense of state soft loans by means
of the Fund were small-scale (loan demand is
66,977.0 thousand manat (20.5%)), 60 (1%) proj-
ects were medium-scale (loan demand is 10,294.5
thousand manat (3.2%)), and 68 (1.2%) projects
were large-scale (loan demand is 10,294.5 thou-
sand manat (76.3%)) ones during 2014.

Orta həcmli
Medium-scale

60
1,0%

Böyük həcmli
Large-scale

68
1,2%

Kiçik həcmli
Small-scale

5637
97,8%
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2014-cü ildə Fondun vasitəsilə dövlətin
güzəştli kreditləri hesabına

maliyyələşdirilməsi məqsədilə MKT-lərə
müraciət etmiş sahibkarların investisiya
layihələrinin güzəştli kredit tələbatının 

kreditin növləri üzrə bölgüsü
(min manatla)

2.4 Dövlətin güzəştli kreditlərini almaq
məqsədilə Sahibkarlığa Kömək Milli 

Fonduna edilmiş müraciətlər 

2014-cü il ərzində sahibkarlıq subyektlərinə güzəştli
kredit verilməsi məqsədilə müvəkkil kredit təşkilat-
ları tərəfindən Sahibkarlığa Kömək Milli Fonduna
təqdim edilmiş 5755 müraciətə baxılmış və 5636
(97.9%) müraciətin (investisiya layihəsinin) ma-
liyyələşdirilməsinə müsbət rəy verilmişdir. 119 in-
vestisiya layihəsi (2.1%) üzrə sahibkarların təqdim
etdiyi hüquqi sənədlərin mövcud qanunvericiliyin
tələblərinə uyğun olmaması səbəblərinə görə imtina
verilmşdir.

Classification of investment projects 
of entrepreneurs applied to ALAs for 

financing at the state soft loans through 
the Fund in 2014 according to types 

of low interest loans 
(thousand manat) 

2.4 Applications to the National Fund for
Entrepreneurship Support for state low 

interest loans 

During 2014, the National Fund for Entrepreneur-
ship Support reviewed 5755 applications submitted
by authorized loan institutions for provision of soft
loans and a positive opinion was issued on financing
of 5636 (97.9%) applications. 119 (2.1%) invest-
ment projects were rejected claiming that legal doc-
uments submitted by entrepreneurs did not comply
with the requirements of effective legislation.

Orta həcmli
Medium-scale

10294,5
3,2%

Kiçik həcmli
Small-scale

68
1,2%

Böyük həcmli
Large-scale

68
1,2%
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2014-cü ildə Fond tərəfindən
maliyyələşdirilməsinə müsbət rəy verilmiş
investisiya layihələrinin iqtisadi rayonlar

üzrə bölgüsü

2014-cü il ərzində Aran iqtisadi rayonu üzrə 2284
(40.5%), Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu üzrə 1318
(23.4%), Lənkəran iqtisadi rayonu üzrə 564 (10%),
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu üzrə 360 (6.4%),
Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu üzrə 379 (6.7%), Şəki-
Zaqatala iqtisadi rayonu üzrə 219 (3.9%), Yuxarı
Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə 142 (2.5%), Abşeron
iqtisadi rayonu üzrə 90 (1.6%) və Bakı şəhərinin
qəsəbələri üzrə 280 (5%) investisiya layihəsinin
maliyyələşdirilməsinə müsbət rəy verilmişdir.

Classification of investment projects 
positively assessed by the 

Fund in 2014 by economic districts 

During 2014, the National Fund for Entrepreneur-
ship Support issued a positive opinion on 2284
(40.5%) projects from Aran economic district, 1318
(23.4%) from Ganja-Gazakh economic district, 219
(3.9%) from Shaki-Zagatala economic district, 564
(10%) from Lankaran economic district, 360
(6.4%) from Guba-Khachmaz economic district,
379 (6.7%) from Mountainous Shirvan economic
district, 90 (1.6%) from Absheron economic district,
142 (2.5%) from Upper Karabakh economic district
and 280 (5%) from the settlements of Baku city.

Aran
2284

40,5%

Abşeron
Absheron

90
1,6%

Yuxarı Qarabağ
Upper Karabakh

142
2,5%

Şəki-Zaqatala 
Shaki-Zagatala

219
3,9%

Lənkəran
Lankaran

564
10,0%

Quba-Xaçmaz
Guba-Khachmaz

360
6,4%

Gəncə-Qazax
Ganja-Gazakh

1318
23,4%

Dağlıq Şirvan 
Mountainous Shirvan

379
6,7%

Bakı şəhərinin qəsəbələri
Baku settlements

280
5,0%
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2014-cü ildə Fond tərəfindən
maliyyələşdirilməsinə müsbət rəy verilmiş
layihələrin investisiya tələbatının iqtisadi

rayonlar üzrə bölgüsü 
(min manatla)

2014-cü il ərzində Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu
tərəfindən maliyyələşdirilməsinə müsbət rəy ve-
rilmiş investisiya layihələri üzrə ümumi kredit tələ-
batının 237411.7 min manatı (76.7%) regionlar
üzrə olmaqla cəmi 309455.2 min manat olmuşdur.
O cümlədən:
• Aran iqtisadi rayonu üzrə 93530.4 min manat
(30.2%);
• Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu üzrə 37312.9 min
manat (12.1%);
• Lənkəran iqtisadi rayonu üzrə 29788.3 min manat
(9.6%);
• Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu üzrə 3476 min
manat (1.1%);
• Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu üzrə 14056.9 min
manat (4.5%);
• Abşeron iqtisadi rayonu üzrə 33028.5 min manat
(10.7%);
• Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu üzrə 20572.4 min
manat (6.7%);
• Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə 5646.4 min
manat (1.8%);
• Bakı şəhərinin qəsəbələri üzrə 72043.5 min manat
(23.3%).

Classification of investment projects 
positively assessed by the 

Fund in 2014 by economic districts 
(thousand manat)

Total loan demand for investment projects of which
financing was positively assessed by the National
Fund for Entrepreneurship Support in 2014 ac-
counted for 309,455.2 thousand manat, including
237,411.7 thousand manat (76.7%) in regions. 
Including:
• 93,530.4 thousand manat (30.2%) in the eco-
nomic district of Aran;
• 37,312.9 thousand manat (12.1%) in the eco-
nomic district of Ganja-Gazakh;
• 29,788.3 thousand manat (9.6%) in the economic
district of Lankaran;
• 3,476.0 thousand manat (1.1%) in the economic
district of Shaki-Zagatala;
• 14,056.9 thousand manat (4.5%) in the economic
district of Mountainous Shirvan;
• 33,028.5 thousand manat (10.7%) in the eco-
nomic district of Absheron;
• 20,572.4 thousand manat (6.7%) in the economic
district of Guba-Khachmaz;
• 5,646.4 thousand manat (1.8%) in the economic
district of Upper Karabakh;
• 72,043.5 thousand manat (23.3%) in the settle-
ments of Baku city.

Aran
93530,3
30,2%

Abşeron
Absheron
33028,5
10,7%

Yuxarı Qarabağ
Upper Karabakh

5646,4
1,8%

Şəki-Zaqatala 
Shaki-Zagatala

3476,0
1,1%

Lənkəran
Lankaran
29788,3

9,6%

Quba-Xaçmaz
Guba-Khachmaz

20572,4
6,7%

Gəncə-Qazax
Ganja-Gazakh

37312,9
12,1%

Dağlıq Şirvan 
Mountainous Shirvan

14056,9
4,5%

Bakı şəhərinin qəsəbələri
Baku settlements

72043,5
23,3%
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2014-cü ildə Fond tərəfindən
maliyyələşdirilməsinə müsbət rəy verilmiş

investisiya layihələrinin iqtisadiyyatın
sahələri üzrə bölgüsü

2014-cü il ərzidə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu
tərəfindən maliyyələşdirilməsinə müsbət rəy ve-
rilmiş investisiya layihələrinin 5447-si (96.6%)
(kredit tələbatı 252801.8 min manat (81.7%) aqrar
sektor, 189-u (3.4%) (kredit tələbatı 56653.5 min
manat (18.3%) isə müxtəlif sənaye və digər sahə-
lərin inkişafını əhatə etmişdir.

2014-cü ildə Fond tərəfindən
maliyyələşdirilməsinə müsbət rəy verilmiş

layihələrin investisiya tələbatının
iqtisadiyyatın sahələri üzrə bölgüsü

(min manatla)

Classification of investment projects 
positively assessed by the 

Fund in 2014 by fields of economy

5,447.0 (96.6%) of investment projects positively
assessed by the National Fund for Entrepreneurship
Support covered the development of agricultural
sector (loan demand is 252,801.8 thousand manat
(81.7%), while 189 (3.4%) of them encompassed
the development of various industries and other
fields (loan demand is 56,653.5 thousand manat
(18.3%)) in 2014.

Classification of investment projects 
positively assessed by the 

Fund in 2014 by fields of economy
(thousand manat)

Müxtəlif sənaye və digər sahələr
Various industries and other fields

56653,5
18,3%

Aqrar sektor
Agricultural sektor

252801,8
81,7%

Müxtəlif sənaye və digər sahələr 
Various industries and other fields

189
3,4%

Aqrar sektor
Agricultural sektor

5447
96,6%
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2014-cü ildə Fond tərəfindən
maliyyələşdirilməsinə müsbət rəy verilmiş
investisiya layihələrinin güzəştli kreditlərin

növləri üzrə bölgüsü

2014-cü il ərzində Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu
tərəfindən maliyyələşdirilməsinə müsbət rəy ve-
rilmiş investisiya layihələrinin 5517-si (97.9%) kiçik
həcmli (kredit tələbatı 64689.3 min manat (20.9%),
51-i (0.9%) orta həcmli (kredit tələbatı 7839.5 min
manat (2.5%) və 68-i (1.2%) isə böyük həcmli
(kredit tələbatı 236926.5 min manat (76.6%)
olmuşdur.

2014-cü ildə Fond tərəfindən
maliyyələşdirilməsinə müsbət rəy verilmiş
investisiya tələbatının kreditlərin növləri

üzrə bölgüsü (min manatla)

Classification of investment projects 
positively assessed by the 

Fund in 2014 according to types of 
low interest loans

During 2014, 5,517.0 (97.9%) of investment proj-
ects positively assessed by the National Fund for
Entrepreneurship Support were small-scale (loan
demand is 64,689.3 thousand manat (20.9%)), 51
(0.9%) projects were medium-scale (loan demand
is 7,839.5 thousand manat (2.5%)) and 68 (1.2%)
projects were large-scale (loan demand is 236,
926.5 thousand manat (76.6%)) ones.

Classification of investment projects 
positively assessed by the Fund in 2014 

by types of low interest loans 
(thousand manat)

Böyük həcmli
Large-scale
236926,5

76,6%

Orta həcmli
Medium-scale

7839,5
2,5%

Kiçik həcmli kreditlər
Medium-sized loans

64689,3
20,9%

Orta həcmli
Medium-scale

51
0,9%

Böyük həcmli
Large-scale

68
1,2%

Kiçik həcmli kreditlər
Medium-sized loans

5517
97,9%
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2014-cü ildə müvəkkil kredit təşkilatları
tərəfindən Fonda təqdim edilmiş investisiya

layihələrinin 2013-cü il ilə müqayisəsi

2014-cü il ərzində sahibkarlıq subyektlərinə dövlətin
güzəştli kreditlərinin verilməsi məqsədilə müvəkkil kredit
təşkilatları tərəfindən Sahibkarlığa Kömək Milli Fonduna
təqdim edilmiş investisiya layihələrinin sayı ötən illə
müqayisədə 25% çox olmuşdur ki, bu da Sahibkarlığa
Kömək Milli Fondunun dövlətin iqtisadi siyasətinin
həyata keçirilməsində yaxından iştirak etməsi, sahibkar-
lara güzəştli kreditlərlə maliyyə dəstəyinin verilməsi, in-
vestisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi sahəsində
konkret sahələrin təşviqi, regionlarda və Bakı şəhərinin
qəsəbələrində sahibkarlığın inkişafına həsr olunmuş
tədbirlərin keçirilməsi, sahibkarlara maarifləndirici
treninqlərin təşkil edilməsi istiqamətində uğurlu
fəaliyyətinin nəticəsidir.

3. Sahibkarlığın inkişafına verilmiş dövlətin
güzəştli kreditləri

3.1  Dövlətin güzəştli kreditlərinin 
maliyyə mənbələri

“Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il dövlət
büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qa-
nununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 19 dekabr tar-
ixli 55 nömrəli Fərmanının 2.13.1.1-ci bəndinə
əsasən İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin

Investment projects submitted to the Fund
by authorized loan agencies in 2014, 

compared to 2013 

The number of investment projects submitted to
the National Fund for Entrepreneurship Support by
authorized loan agencies for the provision of state
soft loans to entrepreneurs in 2014 was 25% times
more in comparison with the previous year as a re-
sult of the active participation of the National Fund
for Entrepreneurship Support in the fulfillment of
the state economic policy, provision of favorable fi-
nancial support to entrepreneurs, promotion of spe-
cific fields in the financing of investment projects,
implementation of activities dedicated to the devel-
opment of entrepreneurship in the districts and the
settlements of Baku city, and delivery of awareness
raising training to entrepreneurs.

3. Low interest loans directed to 
development of entrepreneurship

3.1 Financing sources of state low 
interest loans

According to the provision 2.13.1.1 of the Decree 55
of the President of the Republic of Azerbaijan on the
“Application of the  Law of the Republic of Azerbaijan
on the “State Budget of the Republic of Azerbaijan
in 2014” dated to December 19, 2013, 150,000.0
thousand manat allocated from the state budget to

(Various industries and other fields)(Agricultural sektor)
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Sahibkarlığa Kömək Milli Fonduna 2014-cü il ərzində
sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı xərclər üçün dövlət
büdcəsindən ayrılmış 150 000 min manat vəsait
“Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək
Milli Fondunun vəsaitlərinin istifadəsi Qaydaları”na
uyğun olaraq müvəkkil kredit təşkilatlarının sifarişi
əsasında sahibkarlıq subyektlərinin investisiya
layihələrinin maliyyələşdirilməsinə güzəştli kredit
verilməsi məqsədilə istifadə olunmuşdur.

2014-cü ildə verilmiş güzəştli kreditlərin 
maliyyə mənbələri (min manat)

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 oktyabr
2009-cı il tarixli 162 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa
Kömək Milli Fondunun vəsaitlərinin istifadəsi Qayda-
ları”nın 1.7-ci bəndinə əsasən qaytarılan kredit
vəsaitləri və digər daxilolmaların 145 000 min
manatı sahibkarlıq subyektlərinin investisiya layihə-
lərinin maliyyələşdirilməsi məqsədilə istifadə olun-
muşdur. Sahibkarların maarifləndirilməsi isti-
qamətində müvafiq təşviqat işlərinin aparılması, xü-
susi ilə respublikanın regionlarında və Bakı şəhərinin
qəsəbələrində “Sahibkarlığın güzəştli kreditləş-
dirilməsi məsələləri”nə dair işgüzar forumlar
çərçivəsində iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri üzrə
hazırlanmış nümunəvi investisiya layihələrinin

the National Fund for Entrepreneurship Support of
the Ministry of Economy and Industry regarding
costs related development of entrepreneurship was
used for provision of state low interest loans for fi-
nancing of investment projects of entrepreneurs on
the basis of the order of authorized loan agencies in
accordance with the “Regulations on using resources
of the National Fund for Entrepreneurship Support
of the Republic of Azerbaijan” in 2014.

Financing sources for state low interest 
loans in 2014 (thousand manat)

According to the provision 1.7 of the “Regulations
on using resources of the National Fund for Entre-
preneurship Support of the Republic of Azerbaijan”
approved by the Decree 162 of the President of the
Republic of Azerbaijan dated to October 7, 2009,
145,000.0 thousand manat of repaid loans and
other revenues was spent for financing investment
projects of entrepreneurs. Realization of relevant
awareness raising campaigns among entrepre-
neurs, especially presentation of model investment
projects on various fields of economy during events
in regions of the Republic and the settlements of
Baku city within the business forums on the “Issues
on provision of low interest loans to entrepreneurs”,
encouraged much more efficient use of soft loans,

Güzəştli kreditlərin verilməsi
üçün ayrılmış cəmi vəsaitlər

Total funds allocated to provision
of low interest loans

Fonda qaytarılan vəsaitlər
hesabına

At funds returned to the Fund

Dövlət büdcəsindən ayrılan
vəsaitlər hesabına

At funds allocated from the 
state budget
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təqdimatının keçirilməsi və həmin nümunəvi layihə-
lərin sahibkarlara təqdim olunması kreditlərin daha
da səmərəli istifadəsinə stimul yaratmış, eyni za-
manda, güzəştli kreditlərə olan tələbatın artmasına
təsir göstərmişdir. Bundan əlavə, sahibkarlıq
subyektləri tərəfindən dövlətin güzəştli kreditlərinin
səmərəli istifadə etmələri ilə əlaqədar 8.5 milyon
manat vəsait müvəkkil kredit təşkilatları vasitəsilə
vaxtından əvvəl geri qaytarılmışdır.

3.2  Müvəkkil  kredit təşkilatları 
ilə əməkdaşlıq

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu dövlətin güzəştli
kreditlərini sahibkarlıq subyektlərinə çatdırılması
üçün 50 müvəkkil kredit təşkilatı, o cümlədən 30
bank, 2 bank olmayan kredit təşkilatı və 18 kredit
ittifaqı ilə əməkdaşlıq edir. 
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının təqdim
etdiyi maliyyə-statistik göstəricilər əsasında mövcud
qanunvericiliyə uyğun olaraq hər maliyyə ilinin
əvvəlində Fondun vəsaitləri üzrə müvəkkil kredit
təşkilatlarına limitlər müəyyən edilir və müvəkkil
kredit təşkilatları onlara ayrılmış limit həddində
sahibkarlıq subyektlərinə güzəştli kreditlərin veril-
məsini həyata keçirirlər. 

Müvəkkil  kredit təşkilatlarının filial
şəbəkəsinin respublikanın

iqtisadi rayonları üzrə bölgüsü

at the same time, influenced on increase of demand
for soft loans. Furthermore, 8.5 million manat was
paid back to the Fund’s treasury account by author-
ized lending agencies before the deadlines with re-
gard to efficient use of state low interest loans.

3.2  Cooperation with authorized 
loan agencies

The National Fund for Entrepreneurship Support
maintains cooperation with 50 authorized loan or-
ganizations, including 30 banks, 2 non-bank credit
organizations and 18 credit unions to provide low
interest loans to entrepreneurs.
According to the current legislation based on the fi-
nancial and statistical indicators presented by the
Central Bank of the Republic of Azerbaijan, certain
limits are defined for authorized loan agencies at
the beginning of every fiscal year and authorized
loan agencies ensure the provision of low interest
loans to entrepreneurs within the limits set for
them. 

Classification of branch network of the 
authorized lending agencies 

by the economic districts of the country 
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Hazırda müvəkkil kredit təşkilatlarının filial şəbəkə-
lərinin 316-si (51%) regionlarda olmaqla 617-yə
çatmışdır. 

3.3 Sahibkarlıq subyektlərinə verilmiş
dövlətin güzəştli kreditləri

2014-cü ildə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun
vasitəsilə 5560 sahibkarlıq subyektinə 295 milyon
manat dövlətin güzəştli kreditləri verilmiş və bu
kreditlər hesabına 12564 yeni iş yerinin yaradılması
imkanı yaranmışdır.
Güzəştli kreditlərin 82.7%-i aqrar sektorun,
17.3%-i müxtəlif sənaye məhsullarının istehsalı və
emalının inkişafına verilmişdir. Verilmiş kreditlərin
77.7%-i respublikanın regionlarının, 22.3%-i isə
Bakı şəhərinin qəsəbələrinin payına düşür. 
Sahibkarların güzəştli kreditləşməsinin tam olaraq
elektronlaşdırılması və əsaslandırılmış nümunəvi in-
vestisiya layihələrinin təşviq olunması nəticəsində
ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə maliyyə-
ləşdirilmiş layihələrin sayı 24.4% artmışdır. 2014-cü
il ərzində kiçik həcmli 5449 layihəyə 63.9 milyon
manat güzəştli kredit verilmişdir. Bu kreditlər
hesabına 9475 yeni iş yerinin yaradılması imkanı
yaranmışdır. 2013-cü illə müqayisədə kiçik həcmli
layihələrin sayı 24.5%, məbləği 20.8% və bu
kreditlər hesabına yeni yaradılan iş yerlərinin sayı
isə 23.5% artmışdır.
Fondun vasitəsilə müasir texnologiyaların tətbiqinə
əsaslan iri layihələrin maliyyələşdirilməsi ilə yanaşı,
kiçik həcmli layihələrin də güzəştli şərtlərlə maliyyə-
ləşdirilməsi əsas məsələlərdən biridir. Əsasən əhali-
nin həssas qruplarının, o cümlədən məcburi köçkün,
əlil, gənc və qadın sahibkarların, eləcə də az
təminatlı ailələrin kiçik həcmli kreditlərdən maksi-
mum bəhrələnərək özlərinə biznes imkanları yarat-
maları daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Belə ki,
317 məcburi köçkün sahibkara 7.7  mln. manat, 703
qadın sahibkara 9.3 mln. manat və 1249 gənc
sahibkara 49.7 mln. manat güzəştli kredit veril-
mişdir. Bu kreditlər hesabına müvafiq olaraq 545,
1377 və 2403 yeni iş yerinin yaradılması imkanı
yaranmışdır.

Presently, the number of branch network of author-
ized lending agencies has reached 617, including
316 (49.6%) in the regions.

3.3 State low interest loans allocated 
to entrepreneurs

There were extended 295.0 million manat state low
interest loans to 5,560 entrepreneurs through the
National Fund for Entrepreneurship Support in
2014, which created opportunities to create nearly
12,564 jobs at those loans.
82.7% of state low interest loans were allocated to
development of agricultural sector, while 17.3% to
development of manufacturing and processing of
various industrial products. 77.7% of low interest
loans were allocated to the regions of the republic,
22.3% settlements of Baku city. 
The number of financed projects increased for
24.4% in comparison with relevant period of the
previous year as a result of complete digitalization
of provision of low interest loans to entrepreneurs
and promoting justified model investment projects.
Low interest loans at amount of 63.9 million manat
were allocated to 5,449 smale-scale projects in
2014. Those loans created favorable opportunities
for creation of 9,475 new jobs. The number and
amount of smale-scale projects increased corre-
spondingly for 24.5% and 20.8%, and the number
of new jobs created at those loans increased for
23.5% compared to 2013.
Alongside with financing of large-scale projects
based on modern technologies, financing of small-
scale projects on favorable terms by means of the
Fund is also one of essential issues. Creation of
business opportunities for vulnerable groups of
people, including IDPs, young and female entrepre-
neurs, as well as low-income families benefiting
small-scale loans are consistently kept at maximum
focus of attention. Thus, there were provided soft
loans at amounted 7.7 mln. manat to 317 internally
displaced entrepreneurs, 9.3 mln. manat to 703
women entrepreneurs and 49.7 mln. manat to
1,249 young entrepreneurs. The above low interest
loans paved the way for creating correspondingly
545, 1377 and 2403 new jobs.
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2014-cü il ərzində verilmiş kiçik həcmli
kreditlərin 2013-cü il ilə müqayisəsi

Qeyri-neft sektorunun aparıcı sahələrindən biri olan
aqrar sektorun inkişafı ölkə əhalisinin ərzaq təhlükə-
sizliyinin və məşğulluğunun təmin edilməsi baxı-
mından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Aqrar sahənin
daha da inkişaf etdirilməsi məqsədilə dövlət
tərəfindən investisiya layihələrinin reallaşdırıl-
masına, güzəştli kreditlərin verilməsinə xüsusi
əhəmiyyət verilir və bu istiqamətdə fəaliyyət
getdikcə genişlənir. Bu dəstək tədbirlərinə misal
olaraq Fondun vəsaitləri hesabına dövlətin güzəştli
kreditlərinin verilməsini göstərmək olar.
Aqrar sektorun inkişafı ilə bağlı 5366 (96.5%)
layihəyə 243950,5 (82.7%) min manat dövlətin
güzəştli kreditləri verilmişdir ki, bu da ötən illə
müqayisədə maliyyələşdirilən layihələrin sayının
25.1%, məbləğinin isə 28.9% artması deməkdir.

Small loans allocated in 2014 
compared to 2013

Development of agricultural sector which is of lead-
ing fields of non-oil sector is of special importance
regarding provision of food security and employ-
ment of the country population. The government
considers realization of investment projects and
provision of soft loans very important for develop-
ment of agricultural sector and activities are ex-
panded in this direction. Extension of state low
interest loans at the expense of the Fund’s re-
sources can be underlined as an example of those
support measures.
244.0 (82.7%) mln. manat state low interest loans
were allocated to 5,366 (96.5%) projects regarding
development of agricultural sector, which increased
the number and amount of projects correspond-
ingly for 25.1% and 28.7% compared to the previ-
ous year.
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2014-cü ildə aqrar sektorun inkişafına
verilmiş kreditlərin  2013-cü il ilə müqayisəsi

“2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında
əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair
Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq, əhalinin qida
məhsullarına olan tələbatının yerli istehsal hesabına
ödənilməsi, ərzaq məhsulları ilə özünütəminetmə
səviyyəsinin daha da yüksəldilməsi istiqamətində
tədbirlər davam etdirilir. Dövlət Proqramına uyğun
olaraq, Fond tərəfindən 2014-cü ildə kənd
təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə bağlı 5344 in-
vestisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 164.2 mil-
yon manat, kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı ilə
bağlı 11 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə
22.2 milyon manat və digər ərzaq məhsullarının
istehsalı ilə bağlı 57 investisiya layihəsinin maliyyə-
ləşdirilməsinə 12.2 milyon manat güzəştli kredit
vəsaiti ayrılmışdır. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesa-
bına 11050 yeni iş yerinin yaradılması imkanı
yaranmışdır.
“Kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları bazarının
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi sahəsində əlavə
tədbirlər haqqında” 16 yanvar 2014-cü il tarixli
Sərəncama uyğun olaraq, dövlətin güzəştli kreditləri
hesabına tutumu 152 min ton olan 6 logistik
mərkəzə 32.7 milyon manat və 3 ixtisaslaşdırılmış
yaşıl marketə 19.8  milyon manat güzəştli kreditlər
verilmişdir. Bu layihələr üzrə 486 yeni iş yerinin

Loans allocated to development of  agricul-
tural sector in 2014 compared to 2013 

Activities are carried on in the direction of meeting
demand of people for food at local production and
improving self-sufficiency with food in accordance
with the “State Program on reliable provision people
with food in the Republic of Azerbaijan in 2008-
2015.” According to the State Program, the State
Fund for Entrepreneurship Support allocated soft
loans at amount of 164.2 million manat to financing
of 5,344 investment projects on production of agri-
cultural products, 22.2 million manat to financing
of 11 investment projects on processing of agricul-
tural products and 12.2 million manat to financing
of 57 investment projects on manufacturing of
other foodstuffs in 2014. It made possible creating
11,050 new jobs thanks to the financed projects.
According to the Decree on “Supplementary actions
on improvement of agricultural products and food-
stuffs market” dated to January 16, 2014, 32.7 mil-
lion manat was allocated to 6 logistic centers with
a capacity of 152 thousand tons and 19.8 million
manat to 3 specialized green markets at state low
interest loans. These projects paved the way for
creating 486 new jobs. Establishing such green
markets creates opportunities for producers of gri-
cultural products to get access to mrket without
brokers, which allows continuous provision of qual-
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yaradılması imkanı yaranmışdır. Belə yaşıl market-
lərin yaradılması kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalçılarının vasitəçilərsiz bazara çıxmasına şə-
rait yaradır ki, bu da istehlakçıların fasiləsiz olaraq
əlverişli qiymətlərlə keyfiyyətli məhsullarla təmin
olunmasına imkan verəcəkdir.
Azərbaycanda aqroparkların yaradılması aqrar
sahədə sahibkarlığın inkişafını daha geniş şəkildə
təşviq edərək sosial-iqtisadi inkişafın sürətlən-
dirilməsi, rəqabətqabiliyyətli kənd təsərrüfatı məh-
sullarının istehsalı, ixrac potensialının və məş-
ğulluğun artırılması üçün əhəmiyyətlidir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyev tərəfindən 15 noyabr 2014-cü il tarixində
“Şəmkir Aqropark”ın təməli qoyulmuşdur. Dövlət
başçısının tapşırığı ilə həyata keçirilən Şəmkir çayı
üzərində dəryaçanın inşaası region üçün mühüm
əhəmiyyətə malik olan “Şəmkir Aqropark”ın yara-
dılmasına geniş imkanlar yaratmışdır. 
Aqroparkın yaradılması ölkənin ixrac həcminin
artırılmasında və coğrafiyasının genişləndirilmə-
sində, milli brendlərin yaradılmasında, kiçik və orta
fermerlərin innovativ qabiliyyətinin artırılmasında,
intensiv metodların geniş tətbiqində, kənd tə-
sərrüfatı sahəsində əlaqələndirilmiş vahid sistemin,
eləcə də istehsalçı, emalçı və istehlakçı arasında in-
teqrasiya münasibətlərinin formalaşmasında, yük-
sək məhsuldarlığın əldə olunmasında, aqrar sahədə
ixtisaslı kadrların hazırlanmasında və yeni iş
yerlərinin yaradılmasında əhəmiyyətli rol oyna-
yacaqdır. 
Bununla yanaşı, aqropark kiçik fərdi istehsalçı
səviyyəsindən geniş miqyaslı aqrar sənaye istehsa-
lına keçidin və xarici bazarlara stabil və etibarlı
çıxışın təmin edilməsinə şərait yaradacaq, innovativ
texnologiyaların, həmçinin vahid standartların
tətbiqi və son məhsulda davamlı keyfiyyətin əldə
edilməsini şərtləndirəcəkdir. 
“Şəmkir Aqropark”ın yaradılması regionda fəaliyyət
göstərən fermerlərin sahibkarlıq fəaliyyətini güc-
ləndirməklə onlara məsləhət, texniki, aqroservis və
logistika xidmətlərinin göstərilməsinə, innovativ
texnologiyaların tətbiq olunmasına, toxum, şitil,
ting, dərman və gübrə ilə təmin olunmasına şərait
yaradacaq, nəticədə yüksək məhsuldarlılığn və
mənfəətliliyin təmin edilməsini stimullaşdıracaqdır.

ity products to consumers with favorable prices. 
Establishing agroparks is very important in acceler-
ation of socio-economic development by encourag-
ing development of entrepreneurship in agriculture,
production of competitive agricultural products and
increase of export capacity and employment. 
President of the Republic of Azerbaijan Mr. Ilham
Aliyev laid a ground for “Shamkir Agropark” on No-
vember 15, 2014. Construction of a storage pool on
Shamkir River under the order of the government
head created extensive opportunities for establish-
ment of “Shamkir Agropark”, which is of great im-
portance for the region. 
The establishment of the agropark is expected to
play a significant role in improving the export ca-
pacity and expanding the geography of the coutry,
creating new brands, increasing innovative capabil-
ities of small- and medium-sized entrepreneurs, ap-
plying intensive methods extensively, forming a
coordinated and integrated system in agriculture,
as well as integration relations between producer,
processor and consumer, achieving high productiv-
ity, preparing qualified specialists in agriculture and
creating new jobs.
Moreover, the agropark will allow ensuring transi-
tion from small individual producer level to large-
scale agricultural and industrial production, as well
as stable and reliable access to international mar-
kets, and require the application of innovative tech-
nologies, as well as integrated standards and
continuous quality in final product. 
The establishment of “Shamkir Agropark” will
strengthen entrepreneurship activity of farmers op-
erating in the region, allow strengthening consult-
ing, technical, agricultural and logistic services,
applying innovative technologies and providing
seeds, seedlings, saplings, pesticides and fertilizers,
and consequently, stimulate ensuring high produc-
tivity and profitability. The training center of the
agropark will provide training to farmers on using
land properly and rendering proper agro technical
services. 
“Shamkir Agropark”, the first agropark that will be
laid down in the republic covering a territory of 543
ha in Shamkir, will include a modern greenhouse
complex, sapling, seedling and intensive horticul-
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Aqroparkın təlim-tədris mərkəzi tərəfindən fermer-
lərə torpağın tərkibinə uyğun istifadə olunması və
düzgün aqrotexniki qulluq göstərilməsi üzrə
treninqlər keçiriləcəkdir. 
Respublikada ilk dəfə Şəmkir rayonunda 543 ha
ərazidə yaradılacaq “Şəmkir Aqropark”da müasir is-
tixana kompleksi, şitilçilik, tingçilik və intensiv
bağçılıq təsərrüfatları, meyvə və tərəvəz emalı
zavodları, tara istehsalı fabriki, logistik və  aqro-
servis mərkəzi, soyuducu anbar, satış mərkəzləri
(“yaşıl market” və fermer mağazaları), avtopark,
elmi araşdırma və innovasiyalar mərkəzi, otel və
müxtəlif infrastruktur müəssisələri inşa olunacaqdır.
Aqroparkda müasir texnologiyaların tətbiqi ilə is-
tehsal, emal, logistika (saxlama, çeşidləmə, qab-
laşdırma, markalama, daşınma, daxili və xarici
bazarlarda satış), yaşıl marketlər və fermer ma-
ğazaları üzrə fəaliyyətlərin vahid ərazidə cəm-
ləşməsi rəqabətqabiliyyətli kənd təsərrüfatı və ərzaq
məhsullarının istehsalına şərait yaradacaqdır. Bütün
bunlar regionun ixtisaslaşmasına və regionda
yaşayanların intellektual və sosial inkişafına öz
müsbət töhvəsini verəcəkdir.
“Şəmkir Aqropark”da yaradılacaq müəssisələrin
maliyyələşdirilməsinin əsas hissəsi sahibkarların
vəsaiti və müəyyən hissəsi İqtisadiyyat və Sənaye
Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun
vasitəsilə dövlətin güzəştli kreditləri hesabına
həyata keçiriləcəkdir.
Bununla yanaşı Xaçmaz rayonunun Yalama
qəsəbəsində aqroparkın yaradılmasına başlanıl-
mışdır. Aqropark daxilində cins heyvandarlıq kom-
pleksinin, qarışıq yem və süd emalı zavodları,
istixana kompleksi, intensiv bağçılıq təsərrüfatlarının
yaradılması nəzərdə tutulur.  Qeyd edilənlər üzrə
toplanmış nəzəri və praktiki təcrübədən ölkənin
digər regionlarında aqroparkların yaradılmasında
istifadə edilməsi mümkündür.
“2012-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında

üzümçülüyün inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın
icrası ilə əlaqədar Fondun vasitəsi ilə 2014-cü il
ərzində 29 investisiya layihəsinin maliyyələşdiril-
məsinə 2.3 milyon manat, o cümlədən müasir
texnologiyaların tətbiqi ilə 100 ha üzüm əkilməsinə
2 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. 
“2014-2016-cı illərdə Bakı şəhərinin və onun

tural farms, fruits and vegetables processing facto-
ries, a container products plant, logistic and agri-
cultural services center, a cold storage, sales
centers (“green market” and farmer shops), a car
park, a scientific research and innovations center, a
hotel and a variety of infrastructure facilities.
The concentration of activities related with produc-
tion, processing and logistics (storage, sorting,
packaging, labeling, transportation, sale in domestic
and international markets) with the application of
modern technologies, green market and farmer
shops a single area in the agropark will allow pro-
ducing competitive agricultural products anf food-
stuffs. It will contribute to specialization 
of the region and socio-intellectual development of
residents of the region.
The major part of financing of the facilities due to
be established in “Shamkir Agropark” will be real-
ized at funds of sentrepreneurs, while some part of
financing will be performed at funds of state low in-
terest loans via the National Fund for Entrepreneur-
ship Support of the Ministry of Economy and
Industry.
Besides, it is started to lay down an agropark in
Yalama settlement of Khachmaz district. The
agropark is intended to include a cattle-breeds
complex, mixed feeding and milk processing facto-
ries, a greenhouse complex and intensive horticul-
tural farms. It is possible to apply theoretical and
practical experiences gained in the above areas to
establishment of agroparks in other regions of the
country.
In 2014, the Fund allocated 2.3 mln. manat state
low interest loans to financing of 29 investment
projects, including 2 mln. manat to cultivation of
grapes in a 100 ha area with the application of
modern technologies regarding the implementation
of the “State Program on development of vine-
growing in Azerbaijan in 2012-2020” 
Since the approval of the “State Program on socio-
economic development of Baku city and its settle-
ments in 2014-2016,” low interest loans at amount
of 65.7 million manat have been allocated to financ-
ing of 278 investment projects, which has allowed
creating 1,501 new jobs.
The National Fund for Entrepreneurship Support al-
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qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət
Proqramı"nın təsdiqindən ötən dövr ərzində 278 in-
vestisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 65.7 mi-
lyon manat güzəştli kredit verilmişdir. Bu kreditlər
hesabına 1501 yeni iş yerinin yaradılması imkanı
yaranmışdır.
2014-cü il ərzində Sahibkarlığa Kömək Milli Fon-
dunun vasitəsilə Aran iqtisadi rayonu üzrə 2246
(40.4%) layihəyə 89414.5 min (30.3%) manat,
Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu üzrə 1321 (23.8%)
layihəyə 36803.6 min (12.5%) manat, Quba-Xaç-
maz iqtisadi rayonu üzrə 353 (6.3%) layihəyə
19230.1 min (6.5%) manat, Yuxarı Qarabağ iqtisadi
rayonu üzrə 144 (2.6%) layihəyə 5663.4 min
(1.9%) manat, Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu üzrə
207 (3.7%) layihəyə 3362.2 min (1.1%) manat,
Lənkəran iqtisadi rayonu üzrə 550 (9.9%) layihəyə
29255.3 (9.9%) min manat, Dağlıq Şirvan iqtisadi
rayonu üzrə 376 (6.8%) layihəyə 13746.4 min
(4.7%) manat, Abşeron iqtisadi rayonu üzrə 85
(1.5%) layihəyə 31868 min (10.8%) manat və Bakı
şəhərinin qəsəbələri üzrə 278 (5%) layihəyə
65656.5 min (22.3%) manat dövlətin güzəştli
kreditləri verilmişdir.

2014-cü ildə dövlətin güzəştli kreditləri
hesabına maliyyələşdirilmiş investisiya

layihələrinin respublikanın iqtisadi rayonları
üzrə bölgüsü

located 89,414.5 thousand (30.3%) manat to 2,246
(40.4%) projects in the economic district of Aran,
36,803.6 thousand (12.5%) manat to 1321
(23.8%) projects in the economic district of Ganja-
Gazakh, 19,230.1 thousand (6.5%) manat to 353
(6.3%) projects in the economic district of Guba-
Khachmaz, 5,663.4 thousand (1.9%) manat to 144
(2.6%) projects in the economic district of Upper
Karabakh, 3,362.2 thousand (1.1%) manat to 207
(3.7%) projects in the economic district of Shaki-
Zagatala, 29,255.3 thousand (9.9%) manat to 550
(9.9%) projects in the economic district of
Lankaran, 13,746.4 thousand (4.7%) manat to 376
(6.8%) projects in the economic district of Moun-
tainous Shirvan, 31,868 thousand (10.8%) manat
to 85 (1.5%) projects in the economic district of
Absheron, and 65,656.5 thousand (22.3%) manat
to 278 (5%) projects in the settlements of Baku city
in 2014.

Classification of investment projects
financed at the expense of state soft loans

in 2014 by the economic districts
of the republic

Aran
2246

40,4%

Abşeron
Absheron

85
1,5%

Yuxarı Qarabağ
Upper Karabakh

144
2,6%

Şəki-Zaqatala 
Shaki-Zagatala

207
3,7%

Lənkəran
Lankaran

550
9,9%

Quba-Xaçmaz
Guba-Khachmaz

353
6,3%

Gəncə-Qazax
Ganja-Gazakh

1321
23,8%

Dağlıq Şirvan 
Mountainous Shirvan

376
6,8%

Bakı şəhərinin qəsəbələri
Baku settlements

278
5,0%
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2014-cü ildə respublikanın iqtisadi rayonları
üzrə dövlətin güzəştli kreditləri hesabına

maliyyələşdirilmiş investisiya layihələrinin
2013-cü il ilə müqayisəsi (min manatla) 

2014-cü il ərzində aqrar sektor üzrə 5366 (96.5%)
layihənin maliyyələşdirilməsinə 243950.5 min
(82.7%) manat, müxtəlif sənaye və digər sahələr
üzrə 194 (3.5%) layihənin maliyyələşdirilməsinə
51049.5 min (17.3%) manat güzəştli kredit ve-
rilmişdir.

2014-cü ildə verilmiş dövlətin güzəştli
kreditlərinin respublikanın

iqtisadi rayonları üzrə bölgüsü
(min manatla)

Classification of state low interest 
loans in 2014 by the economic 

districts of the republic compared to 2013
(thousand manat)

There were allocated 243,950.5 thousand (82.7%)
manat soft loans to financing of 5,366 (96.5%)
projects in agricultural sector, while 51,049.5 thou-
sand (17.3%) manat soft loans to financing of 194
(3.5%) projects in various industries and other
fields in 2014.

Classification of investment projects 
financed at the expense of state soft loans

in 2014 by the economic 
districts of the republic 

(thousand manat)
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2014-cü ildə respublikanın iqtisadi rayonları
üzrə verilmiş dövlətin güzəştli kreditlərinin

2013-cü il ilə müqayisəsi (min manatla)

2014-cü il ərzində aqrar sektor üzrə 5366 (96.5%)
layihənin maliyyələşdirilməsinə 243950.5 min
(82.7%) manat, müxtəlif sənaye və digər sahələr
üzrə 194 (3.5%) layihənin maliyyələşdirilməsinə
51049.5 min (17.3%) manat güzəştli kredit ve-
rilmişdir.

2014-cü ildə dövlətin güzəştli kreditləri
hesabına maliyyələşdirilmiş investisiya

layihələrinin iqtisadiyyatın 
sahələri üzrə bölgüsü

Classification of state low interest loans in
2014 by the economic districts of the 

republic compared to 2013 (thousand manat) 

There were allocated 243,950.5 thousand (82.7%)
manat soft loans to financing of 5,366 (96.5%)
projects in agricultural sector, while 51,049.5 thou-
sand (17.3%) manat soft loans to financing of 194
(3.5%) projects in various industries and other
fields in 2014.

Classification of investment projects 
financed at the expense of state 

soft loans in 2014 by 
fields of economy 

Müxtəlif sənaye və digər sahələr
Various industries and other fields

194
3,5%

Aqrar sektor
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5366
96,5%
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2014-cü il ərzində verilmiş dövlətin güzəştli
kreditlərinin iqtisadiyyatın sahələri üzrə

bölgüsü (min manatla)

Dövlətin güzəştli kreditləri hesabına maliyyələş-
dirilən investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi
nəticəsində 12564, o cümlədən Bakı şəhərinin
qəsəbələri üzrə 1501 (11.9%), Abşeron iqtisadi ra-
yonu üzrə 447 (3.5%), Aran iqtisadi rayonu üzrə
4409 (35.1%), Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu üzrə
2839 (22.6%), Lənkəran iqtisadi rayonu üzrə 1251
(10%), Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu üzrə 273
(2.2%), Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu üzrə 882
(7%), Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu üzrə 716 (5.7%)
və Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə 246 (2%)
yeni iş yerlərinin yaradılması nəzərdə tutulur.

2014-cü ildə verilmiş dövlətin güzəştli
kreditləri hesabına yaradılacaq yeni iş

yerlərinin respublikanın iqtisadi rayonları
üzrə bölgüsü

Classification of state soft loans 
provided in 2013 by fields of economy 

(thousand manat)

It is considered to create 12,564 new jobs, includ-
ing 1,501 (11.9%) in the settlements of Baku city,
447 (3.5%) in the economic district of Absheron,
4,409 (35.1%) in the economic district of Aran,
2,839 (22.6%) in the economic district of Ganja-
Gazakh, 273 (2.2%) in the economic district of
Shaki-Zagatala, 1,251 (10%) in the economic dis-
trict of Lankaran, 882 (7%) in the economic district
of Guba-Khachmaz, 716 (5.7%) in the economic
district of Mountainous Shirvan and 246 (2%) in the
economic district of Upper Karabakh as a result of
the implementation of investment projects financed
at state low interest loans.

Classification of new jobs to be created at
state low interest loans in 2014 

by the economic districts of the Republic 
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2014-cü ildə verilmiş dövlətin güzəştli
kreditləri hesabına yaradılacaq yeni iş

yerlərinin iqtisadiyyatın 
sahələri üzrə bölgüsü

Dövlətin güzəştli kreditləri hesabına maliyyələş-
dirilən investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi
nəticəsində yaradılacaq yeni iş yerlərinin 89.2%-i
aqrar sektorun, 10.8%-i müxtəlif sənaye və digər
sahələrin payına düşmüşdür. 

2014-cü ildə verilmiş dövlətin güzəştli
kreditlərinin növlər üzrə bölgüsü  

(min manatla)

Classification of new jobs to be created 
at at state low interest loans

allocated in 2014 by fields of economy

Agricultural sector shares 89.2%, while various in-
dustries and other fields share 10.8% of new jobs
due to be created as a result of implementation in-
vestment projects financed at the expense of state
low interest loans. 

Classification of state low interest 
loans allocated in 2014 by types 

(thousand manat)

Böyük həcmli
Large-scale
223588,5

75,8%
Orta həcmli

Medium-scale
7509,5
2,5%

Kiçik həcmli kreditlər
Medium-sized loans

63902,0
21,7%

Müxtəlif sənaye və digər sahələr
Various industries and other fields

1356
10,8%

Aqrar sektor
Agricultural sektor

11208 
89,2%
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2014-cü il ərzində güzəştli şərtlərlə maliyyələş-
dirilmiş investisiya layihələrinin 98%-i kiçik həcmli
(kredit məbləği 63902 min manat), 0.9%-i orta
həcmli (kredit məbləği 7509.5 min manat) və 1.1%-
i böyük həcmli (kredit məbləği 223588.5 min
manat) olmuşdur. 2014-cü il ərzində güzəştli
şərtlərlə maliyyələşdirilmiş investisiya layihələrinin
5449-u kiçik həcmli (ümumi layihələrin 98%-i), 48-
i orta həcmli (ümumi layihələrin 0.9%-i) və 63-ü
böyük həcmli (ümumi layihələrin 1.1%-i) layihələr
olmuşdur.

2014-cü ildə maliyyələşdirilmiş investisiya
layihələrinin növlər üzrə bölgüsü

3.4 Məcburi köçkünlərə verilmiş dövlətin
güzəştli kreditləri

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyev tərəfindən təsdiq olunmuş “Qaçqınların və
məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşı-
laşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə
Dövlət Proqramı”nda nəzərdə tutulmuş tədbirlərin
icrasının təmin edilməsi məqsədilə Sahibkarlığa
Kömək Milli Fondu tərəfindən davamlı olaraq
məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilir. Bu məqsədlə
2014-cü il ərzində Sahibkarlığa Kömək Milli Fon-
dunun vəsaiti hesabına 317 məcburi köçkün

98% of investment projects financed on conces-
sional terms were small-scale (amount of loans was
63,902 thousand manat), 0.9% were medium-scale
(amount of loans was 7,509.5 thousand manat) and
1.1% were large-scale (amount of loans was
223,588.5 thousand manat) projects in 2014. 5,449
(98% of the total projects) investment projects fi-
nanced on favorable terms were small-scale, 48
(0.9% of the total projects) projects were medium-
scale and 63 (1.1% of the total projects) projects
were large-scale projects in 2014.

Classification of investment projects 
financed in 2014 by their types 

3.4 State low interest loans allocated to in-
ternally displaced persons

The National Fund for Entrepreneurship Support
consistently takes targeted measures to ensure the
implementation of activities specified in the “State
Program on improving the living standards and em-
ployment of refugees and internally displaced per-
sons” approved by President of the Republic of
Azerbaijan Mr. Ilham Aliyev. On this purpose, 7.7
milion thousand manat low interest loans were al-
located to 317 internally displaced entrepreneurs at
the funds of the National Fund for Entrepreneurship
Support in 2014. It will be pave the way for creating
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0,9%

Kiçik həcmli kreditlər
Medium-sized loans

5449
98,0%
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sahibkara 7.7 milyon manat güzəştli kredit
verilmişdir. Verilmiş güzəştli kreditlər hesabına 545
yeni iş yerinin yaradılması təmin olunacaqdır.
Son illər Fond tərəfindən məcburi köçkün qəsəbə-
lərində və ərazisinin böyük hissəsi işğal olunmuş
rayonlarda da “Sahibkarlığın güzəştli kreditləşdiril-
məsi məsələləri”nə dair işgüzar forumlar keçirilir. Fo-
rumlar çərçivəsində məcburi sahibkarlara maarf-
ləndirici treninqlər keçirilmiş, iqtisadiyyatın müxtəlif
sahələri üzrə hazırlanımış nümunəvi investisiya
layihələri və digər metodiki materiallar təqdim
edilmişdir. 
Bu məqsədlə 2014-cü il 27 fevral tarixində Sumqayıt
şəhərində yerləşən Qubadlı Rayon İcra Hakimiy-
yətinin inzibati binasında Qubadlıdan olan məcburi
köçkünlərlə onların sahibkarlıq fəaliyyətinə cəlb
olunması və güzəştli kreditlərin verilməsinə dair
işgüzar forum keçirilmişdir. Forumda Sumqayıt
şəhərində müvəqqəti məskunlaşmış Qubadlıdan
olan 150 məcburi köçkün iştirak etmişdir.
Forum çərçivəsində Qubadlıdan olan məcburi köç-
künlərin sahibkarlıq fəaliyyətinə cəlb olunmasının
stimullaşdırılması, dövlətin güzəştli kreditlərindən
istifadə imkanlarının təşviq edilməsi, güzəştli kredit-
lərin verilməsi mexanizmi və maliyyələşdiriləcək in-
vestisiya layihələri barədə təqdimatlar keçirilmişdir.
2014-cü il 18 aprel və 12 sentyabr tarixlərində
Goranboy rayonunun Aşağı Ağcakənd qəsəbəsində
müvəqqəti məskunlaşmış Xankəndindən və Xoca-
lıdan olan məcburi köçkünlərlə, 2014-cü il 19 iyun
tarixində Biləsuvar rayonunda Cəbrayıldan olan
məcburi köçkünlərin müvəqqəti məskunlaşdığı 4
saylı qəsəbədə  və 2014-cü il 3 oktyabr  tarixində
Füzuli rayonunun Horadiz şəhərində işgüzar forum-
lar  keçirilmişdir. Forumlarda 400-dək Xankəndin-
dən, Cəbrayıldan və Füzulidən olan məcburi köçkün
iştirak etmişdir. İşgüzar forumlar çərçivəsində re-
gionlarda məcburi köçkünlərin məşğul ola biləcəyi
sahələrə uyğun olaraq hazırlanmış nümunəvi in-
vestisiya layihələrinin təqdimatı keçirilmiş, Fondun
vəsaitləri hesabına digər rayonlarda həyata ke-
çirilmiş belə layihələrdən nümunələr nümayiş
etdirilmiş və daha çox əyani vəsaitlər və nümunəvi
investisiya layihələrinin məcburi köçkünlərə çat-
dırılması təmin olunmuşdur.

545 new jobs at the state low interest loans pro-
vided.
In recent years, the Fund arranged business forums
on “Issues on provision of low interest loans to en-
trepreneurs” in the IDP settlements and districts
with with a great portion of territories occupied. In-
ternally displaced entrepreneurs were provided with
awareness training and presentations on model in-
vestment projects prepared on various areas of
economy and other methodical materials. 
In this respect, the Fund organized a business
forum attended by IDPs from Gubadli on their in-
volvement in entrepreneurship and provision of low
interest loans on February 27, 2014 in the adminis-
trative building of the Executive Authority of Gubadli
district located in Sumgait city. The forum was at-
tended by 150 IDPs from Gubadli temporarily set-
tled in in Sumgait.
In line of the forum, presentations were made on
encouragement of IDPs from Gubadli Khankandi to
entrepreneurship activities, promotion of the acces-
sibility of state low interest loans, the mechanism
of providing soft low interest extension and invest-
ment projects to be financed.
The Fund held business forums in Ashaghi Aghjak-
end settlement of Goranboy district temporarily set-
tled by IDPs from Khankandi and Khojali
correspondingly on April 18 and September 12,
2014, in the settlement No. 4 in Bilasuvar district
temporarily settled by IDPs from Jabrayil on June
19, 2014, and in Horadiz town of Fuzuli district on
October 3, 2014.
The forums were attended by up to 400 IDPs from
Khankandi, Jabrayil and Fuzuli districts. The busi-
ness forums covered presentations on model in-
vestment projects prepared in accordance with
areas that IDPs can be engaged in the regions and
samples from the projects implemented in other
districts at funds of the Fund, and ensured delivery
of visual aids and model investment projects to
IDPs.



İLLİK HESABAT
ANNUAL REPORT

58

3.5 Qadın sahibkarlara verilmiş dövlətin
güzəştli kreditləri

Müasir mərhələdə respublikada qadınların iqtisadi
sferada öz potensiallarını artırması üçün müxtəlif
həvəsləndirici və təşviqedici tədbirlər görülür.
Qadınların biznes sahələri yaratması üçün güzəştli
kreditlərin verilməsi, evdar qadınların sahibkarlığa
cəlb olunması da bu tədbirlərdəndir. Eyni zamanda,
respublikanın ucqar və dağlıq regionlarında, məcbu-
ri köçkünlərin sıx məskunlaşdığı ərazilərdə yaşayan
qadınların özəl biznes və aqrar təsərrüfatlarını
yaratması üçün də tədbirlər həyata keçirilir. Bunun
nəticəsidir ki, son illərdə qadın sahibkarların sayının
artdığı müşahidə olunur. Sahibkarlıq fəaliyyətinin və
kiçik biznesin inkişafının yeni iş yerlərinin yara-
dılması, işsizliyin azaldılması və məşğulluğun təmin
edilməsi sahəsində səmərəli vasitə olduğunu nəzərə
alsaq, mövcud və potensial qadın sahibkarların
inkişaf proseslərindən kənarda qalmadığı təmin
edilir. Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vasitəsilə
2014-cü il ərzində 703 qadın sahibkara 9.3 milyon

3.5 State low interest loans allocated
to women entrepreneurs

At the current phase, there are realized a variety of
promotional campaigns to promote women’s capac-
ity in economic sphere in the Republic. Provision of
soft loans for women to create business fields and
involvement of housewives to entrepreneurship are
of those measures. Furthermore, activities are
taken relating to women living in remote and moun-
tainous region of the Republic and areas where
IDPs are closely settled, to build their private busi-
ness and agricultural farms, as well. As a result, it
is observed increase in the number of female en-
trepreneurs during recent years. Taking into ac-
count that development entrepreneurship and small
business is an efficient means in creating new jobs,
reducing unemployment and ensuring employment,
current and potential female entrepreneurs are not
outside development processes. The National Fund
for Entrepreneurship Support extended 9.3 million
manat state low interest loans to 703 women en-

Meyvə-Tərəvəz Emalı Zavodu
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manat dövlətin güzəştli kreditləri verilmişdir.
Verilmiş güzəştli kreditlər hesabına 1377 yeni iş
yerinin yaradılması imkanı yaranmışdır.
Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu regionlarda və Bakı
şəhərinin qəsəbələrində “Sahibkarlığın güzəştli
kreditləşdirilməsi məsələləri”nə dair işgüzar forum-
lar çərçivəsində qadınların sahibkarlıq fəaliyyətinə
cəlb olunması və xüsusilə evdar qadınların məşğul-
luğunun təmin edilməsi məqsədi ilə xalçaçılıq,
tikişçilik və digər daha çox qadın əməyinə ehtiyac
duyulan sahələrdə nümunəvi inestisiya layihələri
hazırlayır və onlara təqdim edir. Bu istiqamətdə
təşviqat işlərinin aparılması öz səmərəsini verməklə
yanaşı, qadınların bizneslə məşğul olmaq sahəsində
lazımi bilik və informasiyanı əldə etmələrinə geniş
imkanlar açır.
2014-cü il martın 17-də Bakı Biznes Mərkəzində
İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə
qadınların sahibkarlıq fəaliyyətinə cəlb olunmasının
stimullaşdırılmasına dair tədbir keçirilmişdir.
Tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd qadınların
sahibkarlıq fəaliyyətinə cəlb olunmasının stimul-

trepreneurs in 2014. An opportunity arose for cre-
ating 1,377 new jobs at the expense of low interest
loans provided.
The National Fund for Entrepreneurship Support
prepares, and presents to women, model invest-
ment projects on carpet-weaving, sewing and other
fields where women's labor is much more needed,
to involve women in entrepreneurship and particu-
larly, ensuring employment of housewives within
business forums on “Issues on provision of low in-
terest loans to entrepreneurs” organized in regions
and Baku, its villages and settlements. Campaigns
in this direction, alongside with being effective, cre-
ate opportunities for women to get necessary
knowledge and information in dealing with busi-
ness.
The Ministry of Economy and Industry organized an
event on encourgament of women to get engaged
in entrepreneurship on March 17, 2014 at Baku
Business Center. The main purpose of the event
was to motivate women to get engaged in entre-
preneurship, promote use of state low interest

Kərpic İstehsalı Zavodu
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laşdırılması, dövlətin güzəştli kreditlərindən istifadə
imkanlarının təşviq edilməsi, güzəştli kreditlərin
verilməsi mexanizmi və nümunəvi investisiya la-
yihələri barədə təqdimatların keçirilməsi olmuşdur.
Hazırda qadınlar iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində
çalışırlar və əldə olunan iqtisadi uğurlara öz
töhfələrini verirlər. Qadınların iqtisadi sahədə
fəallığının daha da artırılması üçün həvəsləndirici və
təşviqedici tədbirlər görülür. Onların sahibkarlıq
fəaliyyətinə cəlb olunması üçün müxtəlif treninqlərin
təşkil olunması, biznes sahələri yaratması üçün
güzəştli kreditlərin verilməsi, evdar qadınların
sahibkarlığa cəlb olunması da bu tədbirlərdəndir.
Ötən il ölkəmizdə hüquqi şəxs yaratmadan fərdi
sahibkarlıq formasında fəaliyyət göstərən fiziki
şəxslərin sayı 5.2% artaraq 455 minə çatmışdır ki,
onların da 17.9%-ni qadınlar təşkil etmişdir. Bununla
yanaşı, dövlət sahibkarların, o cümlədən qadın
sahibkarların ölkə xaricində maarifləndirilməsi
məsələsini xüsusi diqqətdə saxlayır və mütəmadi
olaraq sahibkarların xarici ölkələrdə təcrübə
yığmaları, xarici ölkələrdə əldə etdiyi nailiyyətlərin
ölkədə tətbiqi üçün müvafiq işlər həyata keçirir. Bu
işlərdən biri də İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi ilə
Almaniya Federal İqtisadiyyat və Texnologiyalar
Nazirliyi arasında imzalanmış memoranduma uyğun
olaraq, həyata keçirilən “Biznesin idarə edilməsi
sahəsində kadrların ixtisasının artırılması” proqramı-
dır ki, bu proqram çərçivəsində 173 sahibkardan
30-u qadın sahibkar, o cümlədən 2013-cü il ərzində
44 sahibkardan 9-u qadın sahibkar olmaqla Alma-
niyada ixtisasartırma kurslarına göndərilmişdir. Bu
sahədə tədbirlər davam etdirilir.

3.6 Gənc sahibkarlara verilmiş dövlətin
güzəştli kreditləri

Azərbaycan Respublikasında sosial-iqtisadi, elmi-
mədəni, təhsil və digər sahələrdə gənclərin daha
fəal iştirakının təmin edilməsi, aparılan işlərin yeni
səviyyəyə yüksəldilməsi istiqamətində sistemli
tədbirlər həyata keçirilir. Bu baxımdan ölkə iqtisadiy-
yatının rəqabətə davamlılıq qabiliyyətinin artırılması
üçün gəncliyin innovativ potensialından geniş
istifadə olunması məqsədəuyğundur.
Gəncliyin inkişafında növbəti mərhələnin təmin
edilməsi məqsədilə Dövlət Başçısının 2011-ci il 7 iyul

loans, and make presentations on the mechanisms
of providing state low interest loans and model in-
vestment projects.
Presently, women work in various fields of economy
and contribute to economic achievements of the
country. Motivational and promotional activities are
being implemented to further increase activeness
of women in economy. Those activities include
training on a variety of topics for engaging women
in entrepreneurship, provision of low interest loans
for creating new business areas and involvement of
housewives in entrepreneurship.
Last year, the number of individuals dealing with
entrepreneurship without establishing a legal entity
reached 455 thousand increasing 52% in the coun-
try, 17.9% of which were women. Besides, the gov-
ernment keeps training of entrepreneurs,
particularly women entrepreneurs in the focus and
takes necessary measures in the direction of send-
ing entrepreneurs to foreign countries to gain ex-
periences and apply success achieved in the
overseas to the country. The “Training of personnel
on business management” program, implemented
in accordance with the memorandum signed be-
tween the Ministry of Economy and Industry and
German Federal Ministry of Economy and Technolo-
gies, is a sample of the above activities, which was
intended to involve 173 entrepreneurs, including 30
women (44 entrepeneurs, including 9 women in
2013) in training in Germany. Activities are under-
way in this direction.

3.6 State low interest loans allocated
to young entrepreneurs 

Systematic activities are implemented in the direc-
tion of ensuring more active participation of youth
in social-economic, scientific-cultural, educational
and other fields and promoting those activities to a
new level in the Republic of Azerbaijan. In this con-
text, it is necessary to widely use innovative capac-
ity of youth for raising competitiveness of the
country economy.
The State Program on “Azerbaijani youth in 2011-
2015” was approved under the Decree of the Pres-
ident dated to July 7, 2011 for ensuring a next
stage in development of youth. Main goal of the
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tarixli Sərəncamı ilə “Azərbaycan gəncliyi 2011-
2015-ci illərdə” Dövlət Proqramı təsdiq edilmişdir.
Dövlət Proqramının əsas məqsədi ölkədə gənclər
siyasətini daha da inkişaf etdirmək, gənclərin
menecment sahəsində fəal iştirakına şərait yarat-
maq, gənc mütəxəssislərin işlə təminatı və digər
sosial-iqtisadi problemlərinin həllini təmin etməkdir. 
Bununla yanaşı, Dövlət proqramının əsas vəzifə-
lərindən biri də gənclər arasında sahibkarlığın
inkişaf etdirilməsidir. Bununla əlaqədar, Sahibkarlığa
Kömək Milli Fondu respublikada gənclərin sahib-
karlıq fəaliyyətinə cəlb olunmasının stimul-
laşdırılması, gənc sahibkarların biznes əlaqələrinin
genişləndirilməsi, onların innovasiya və müasir
texnologiyaların tətbiqinə əsaslanan sahibkarlığa
istiqamətləndirilməsi və s. bu kimi istiqamətlərdə
məqsədyönlü fəaliyyətini davam etdirir. Bundan
əlavə, kiçik sahibkarlığın, o cümlədən xırda ailə
təsərrüfatlarının, gənc sahibkarların, güzəştli kreditə
ehtiyacı olan digər az təminatlı şəxslərin maliyyə-
ləşdirilməsi Fondun əsas prioritetlərindəndir. 
Fondun vasitəsilə 2014-cü il ərzində 1249 gənc
sahibkara 49.7 milyon manat dövlətin güzəştli
kreditləri verilmişdir. Verilmiş kreditlər hesabına isə
2403 yeni iş yerinin yaradılması imkanı yaranmışdır.  
Qeyd etmək lazımdır ki, Fond tərəfindən regionlarda
və Bakı şəhərinin qəsəbələrində “Sahibkarlığın
güzəştli kreditləşdirilməsi məsələləri”nə dair işgüzar
forumlar sahibkarlıq fəaliyyəti ilə, xüsusilə kiçik
sahibkarlıqla məşğul olan gənclərin iqtisadi ak-
tivliyinin əhəmiyyətli dərəcədə artmasına təsir
göstərir. 

3.7 Fondun vasitəsilə dövlətin güzəştli
kreditləri hesabına maliyyələşdirilmiş, 

yeni texnologiyaların tətbiqinə əsaslanan
investisiya layihələri

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin dünya ölkələrinin qabaqcıl təcrübəsinin
Azərbaycana gətirilməsi, ölkədə müasir texno-
logiyaların tətbiqinə əsaslanan istehsal, emal, infra-
struktur sahələrinin yaradılması istiqamətində
verdiyi tapşırıqların icrasını təmin etmək məqsədi ilə
Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vasitəsilə son
illərdə respublika iqtisadiyyatının qeyri-neft sektoru
üzrə ümumi dəyəri 1.9 mlrd. manat olan 345 in-

State Program is to further develop the youth policy
in the country, create opportunity for active partic-
ipation of youth in management, employment of
young specialists and secure solution for other so-
cial-economic problems. 
Besides, one of the key objectives of the State Pro-
gram is to develop entrepreneurship among youth.
Regarding this, the National Fund for Entrepreneur-
ship Support carries on its purposeful activities on
encouragement of involvement of youth to entre-
preneurship in the Republic, expansion of business
relations of young entrepreneurs, their encourage-
ment to entrepreneurship based on the application
of new technologies and other directions of this
kind. Moreover, financing of small entrepreneurship,
including small family farms, young entrepreneurs,
and low-income persons needing soft loans is
among the key priorities of the Fund. 
There were allocated 49.7 milion manat state low
interest loans to 1,249 young entrepreneurs
through the Funds. It created favorable opportuni-
ties for creating nearly 2,403 new jobs in 2014.  
It should be noted that activities organized by the
Fund on “Issues on provision of low interest loans
to entrepreneurs” in the regions and the settle-
ments of Baku city influenced on increase of eco-
nomic activeness of youth dealing with entrep-
reneurship, especially small entrepreneurship to a
significant extent. 

3.7 Investment projects financed at the
state low interest loans through the Fund

and based on the application 
of new technologies

The National Fund for Entrepreneurship Support
has allocated 936 mln. manat state low interest
loans to the financing of 345 investment projects
at amount of 1.9 billion manat aiming at fulfillment
of the tasks of the President of the Republic of Azer-
baijan Ilham Aliyev in the direction of bringing the
most advanced practice of the world to Azerbaijan
and creating modern production, processing and in-
frastructure sectors based on the application of the
most modern technologies in the country. 264
(76.5%) of the enterprises financed have already
been commissioned, while the rest 60 (23.5%) in-
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vestisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 936 mln.
manat dövlətin güzəştli kreditləri verilmişdir.
Maliyyələşdirilmiş müəssisələrdən 264-ü (76.5%)
istifadəyə verilmiş, digər 81 (23.5%) müəssisə üzrə
isə tikinti-quraşdırma işləri aparılır.
Yeni texnologiyalara əsaslanan investisiya layihə-
lərinin güzəştli qaydada maliyyələşdirilməsi sahə-
sində işlər 2014-cü il ərzinə də davam etdirilmiş və
bu məqsədlə 70 investisiya layihəsi, o cümlədən
sənaye ilində 28 sənaye müəssisəsi maliyyə-
ləşdirilmişdir. Bu layihələrdən tutumu 152 min ton
olan 6 logistik mərkəz, 3 ixtisaslaşdırılmış yaşıl mar-
ket (o cümlədən 9 min tonluq 3 logistik mərkəz, 500
ədəd fermer mağazası), illik istehsal gücü 3.1 min
ton quş əti, 11 milyon ədəd damazlıq və 26.4 milyon
ədəd əmtəəlik yumurta, 2.8 milyon ədədlik inkuba-
tor olan 5 quşçuluq təsərrüfatı, 2700 başlıq 6 cins
heyvandarlıq kompleksi, 13.5 min ha ərazidə 6 iri
fermer təsərrüfatı, 45.4 ha ərazidə 9 istixana kom-
pleksi, gündəlik istehsal gücü 97 ton olan 6 çörək
zavodu, illik emal gücü 1 min ton olan 1 meyvə-
tərəvəz emalı zavodu, illik emal gücü 25 min ton
süd olan 2 zavod, illik istehsal gücü 22 min ton olan
1 un istehsalı müəssisəsi, 388 ha ərazidə 5 intensiv
bağçılıq və 100 ha ərazidə 1 üzümçülük təsərrüfat-
ları, 100 ha ərazidə 1 çay plantasiyası və çayın ilkin
emalı müəssisəsi, illik istehsal gücü 129.7 min ton
qüvvəli yem olan 3 yem zavodu, illik istehsal gücü
30 min ton PVC tərkibli yarımfabrikat olan 1
müəssisə, illik istehsal gücü 480 min kub metr
çınqıl, 8 min ton dəmir-beton məhsulları, 118.4 min
kub metr beton, 33 min ton kərpic və 438 min ton
gips üzlük və yapışdırıcılar istehsalı olan 5 tikinti
materiallarının istehsalı müəssisəsi, illik istehsal
gücü 3.5 mln. ədəd şüşə taraların dekorasiyası olan
1 müəssisə, illik istehsal gücü 100 min dəst müxtəlif
işçi geyimləri (gödəkçələr, kombinezonlar, kostyum
və dəstlər) olan 1 tekstil müəssisəsi, illik istehsal
gücü 2 min ton istixana konstruksiyaları və 240 dəst
meyvə qurutma avadanlıqları olan 1 müəssisə, illik
emal gücü 8 min ton olan 1 mis emalı zavodu, illik
istehsal gücü 6.6 min ton olan 1 polietilen və
polipropilen istehsalı müəssisəsi, illik emal gücü 1.8
min ton sürtkü yağları olan 1 müəsissə, illik istehsal
gücü 10.6 mln. litr süfrə suları olan 2 müəsissə, 7
min tonluq çeşidləmə və qablaşdırma sahəsinin

vestment projects are construction.
Activities were continued in the direction of financ-
ing investment projects based on the application of
new technologies on favorable terms during 2014
and 70 investment projects, including 28 industrial
enterprises were financed in the year of industry in
this respect.
224.8 million manat was allocated to projects in-
cluding 6 logistic centers with a capacity of 152
thousand tons, 3 specialized green markets (includ-
ing 3 logistic centers with a capacity of 9 thousand
tons and 500 farmer shops), 5 poultry farms with a
capacity of 3.1 tons of poultry meat, 11 million
commodity eggs, 26.4 million breeding eggs and
2.8 million incubators, 6 cattle-breeds farms (2700
cows), 6 large farms in a 13.5 thousand ha area, 9
greenhouses in a 45.4 thousand ha area, 6 bakery
facilities with a daily production capacity of 97 tons,
1 fruits and vegetables processing facility with an
annual production capacity of 1 thousand tons, 2
factories with an annual production capacity of 25
thousand tons, 1 facility for production of flour with
an annual production capacity of 22 thousand tons,
5 intensive horticultural farms in a 388 ha area and
1 vineyard in a 100 ha area, 1 tea plantation and a
facility for primary processing of tea in a 100 ha, 3
feeds factories with an annual production capacity
of 129.7 thousand tons of feeds, 1 factory with an
annual production capacity of 30 thousand tons of
PVC-containing intermediates, 5 plants for produc-
tion of contruction materials with an annual produc-
tion capacity of 480 cubic meters of pebble, 8
thousand tons of reinforced concrete products,
118.4 thousand cubic meters of concrete, 8 thou-
sand tons of brick and 438 thousand tons of gyp-
sum wallboard and binders, 1 facility for decoration
of glass containers with an annual production ca-
pacity of 3.5 million pieces, 1 textile facility with an
annual production capacity of 100 thousand suits
of various working dresses (jackets, overalls, uni-
forms and suits), 1 facility with an annual produc-
tion capacity of 2 thousand tons of greenhouse
structures and 240 sets of fruits drying equipments,
1 copper processing plant with an annual produc-
tion capacity of 8 thousand tons, 1 polyethylene
and polypropylene factory with an annual produc-
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yaradılması üzrə 1 müəssisəsiyə 224.8 mln. manat
güzəştli kredit verilmişdir. 
Dövlətin güzəştli kreditləri hesabına rəqabət-
qabiliyyətli və ixrac yönümlü məhsullar istehsal edən
kiçik və orta həcmli qeyri-neft sənaye müəssisələrinin
yaradılması respublikanın müxtəlif yeyinti və digər
sənaye məhsullarına olan tələbatının yerli istehsal
hesabına ödənilməsi ilə yanaşı, ölkənin ixrac
potensialının artırılmasında mühüm əhəmiyyətə ma-
likdir. Bundan əlavə, müasir texnologiyaların tətbiqinə
əsaslan investisiya layihələrinin reallaşdırılması re-
gionlarda məşğulluğun təmin edilməsinə, regionların
investisiya cəlbediciliyinin artırılmasına, digər sahə-
lərin inkişafının stimullaşdırılmasına, eləcə də iqti-
sadiyyatın strukturunun şaxələnməsinə şərait yaradır. 
Son illər Fond tərəfindən maliyyələşdirilmiş və 2014-
cü ildə 39 istehsal və emal müəssisələri, o cümlədən
tutumu 32 min ton olan 2 logistik mərkəz, tutumu

tion capacity of 6.6 thousand tons, 1 factory with
an annual production capacity of 6.6 thousand tons
of lubricants, 2 facilities with an annual production
capacity of 10.6 million liters of mineral waters, and
sorting and packaging area with a capacity of 7
thousand tons.
Establishment of small and medium-sized non-oil
industrial enterprises producing competitive and ex-
port-oriented products at the expense of state low
interest loans is of great significance in increase the
country's export capacity in addition to supply the
Republic’s demand for various food and other in-
dustrial products by means of domestic production.
Furthermore, realization of investment projects
based on the applications of new technologies cre-
ates opportunities for ensuring employment in the
regions, increasing the investment attractiveness of
the regions, stimulation of the development of

Çörək Zavodu
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20 min ton olan 1 taxıl anbarı kompleksi, illik is-
tehsal gücü 3.6 min ton quş əti və 12.4 milyon ədəd
damazlıq yumurta olan 5 quşçuluq təsərrüfatı,
gündəlik istehsal gücü 79.8 ton (illik 29.2 min ton)
çörək olan 3 çörək zavodu, illik istehsal gücü 220
min ton olan 1 bitki mənşəli qida yağları istehsalı
zavodu, 1850 ha ərazidə 2 iri fermer təsərrüfatı,
1000 başlıq 1 müasir heyvandarlıq kompleksi, 18.9
ha ərazidə 6 istixana kompleksi, 445 ha ərazidə 4
intensiv bağçılıq və 73 ha ərazidə 2 üzümçülük
təsərrüfatı, illik istehsal gücü 5.8 min ton meyvə-
tərəvəz və 9.6 min ton ət olan 2 meyvə-tərəvəz
emalı zavodu, illik istehsal gücü 294 min ton olan 3
kərpic zavodu, illik istehsal gücü 30 min ton olan 1
metal konstruksiyalar zavodu, illik istehsal gücü 18
min ton olan 1 qüvvəli yem zavodu, illik istehsal
gücü 150 min kub metr olan 1 qum-çınqıl istehsalı
müəssisəsi, illik istehsal gücü 36 min poqon metr

other fields, as well as changing the structure of
economy. 
39 production and processing facilities, including 2
logistic centers with a capacity of 32 thousand tons,
1 grain storage complex with a capacity of 20 thou-
sand tons, 5 poultry farms with an annual produc-
tion capacity of 3.6 thousand tons of poultry meat
and 12.4 million breeding eggs, 3 bakery facilities
with a daily production capacity of 79.8 thousand
tons (annual capacity of 79.8 thousand tons) of
bread, 1 factory for production of nutritional veg-
etable oils with an annual production capacity of
220 thousand tons, 2 large farms in a 1850 ha area,
1 modern livestock complex (1000 cows), 6 green-
house complexes in a 18.9 ha area, 4 intensive hor-
ticultural farms in a 445 ha area and 2 vineyards in
a 73 ha area, 2 fruits and vegetables processing
factory with an annual production capacity of 5.9

Transformator İstehsalı Zavodu
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olan 1 qida sənayesi avadanlıqları istehsalı müəs-
sisəsi, illik istehsal gücü 8 min olan 1 mis
məmulatları istehsalı müəssisəsi, illik istehsal gücü
2000 ton istixana konstruksiyaları və 240 dəst
meyvə qurutma avadanlıqları istehsalı olan 1
müəssisə, 1 digər müəssisə istifadəyə verilmişdir.
2015-ci ildə 81 istehsal, emal və infrastruktur
müəssisələrinin istifadəyə verilməsi gözlənilir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyev 2014-cü ildə istifadəyə verilmiş müəssisə-
lərdən 5-ində (Sumqayıt şəhərində yerləşən Azər-
baycan kağız və karton istehsalat fabrikində
(25.02.2014), Sumqayıt bitki yağları fabrikində
(25.02.2014), mis emalı zavodunda (25.02.2014)
və Ağdaş rayonunda yerləşən meyvə emalı zavo-
dunda (01.05.2014) və Şəmkir rayonunda yerləşən
çörək zavodunda (15.11.2014) olmuş, tapşırıq və
tövsiyələrini vermişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin sənayeləşmə strategiyasına uyğun olaraq
yeni yaradılmış müəssisələrdən biri də, Sumqayıt
şəhəri ərazisində (Bakı-Quba yolunun sol tərəfi) inşa
edilmiş müasir texnologiyaların tətbiqinə əsaslanan
kağız və karton istehsalı kombinatıdır. Böyük
həcmdə investisiya tələb edən bu fabrik Qafqazda
yeganə olaraq Azərbaycanda qurulmuşdur. 5 ha
ərazidə inşa edilmiş fabrikin ümumi tikintialtı sahəsi
13400 m2 olan 2 mərtəbəli istehsal korpusu, bobin
kəsmə bölməsi, xammal və hazır məhsul saxlama
anbarından ibarətdir. İstehsal sahəsi İngiltərənin
“Hunt &Moscrop”, İtaliyanın “Azmec”, İspaniyanın
“Tali”, Norveçin “ALGAS”, Çexiyanın “Papcel”,
Polşanın “Nelba”, Rumıniyanın “Fampa Belloid”,
Finlandiyanın “Metso”, Türkiyənin “Dalgakiran”,
“Carrier”, “Erensan”, “Cmak” və “Niba” şirkətlərinin
müasir avadanlıqları ilə təchiz edilmişdir. Fabrikin
tikintisinə, avadanlıqlar və müvafiq kommunikasiya
sistemləri ilə təchiz edilməsinə ümumilikdə 49 mln.
manatadək sərmayə qoyulmuşdur. Bu layihənin
həyata keçirilməsinə Fond tərəfindən 10 mln. manat
güzəştli kredit verilmişdir. Fabrikin xammal bazasının
90%-i tullantı kağız tədarükü hesabına formalaşır.
Bu məqsədlə respublikanın regionlarında gündəlik
60-70 ton kağız tullantıları toplama imkanları olan
30 tədarük məntəqəsi yaradılmış, xammalın
tədarükü və daşınması üçün xüsusi nəqliyyat

thousand tons of fruits and vegetables and 9.6
thousand tons of meat, 3 brick plants with an an-
nual production capacity of 294 thousand tons, 1
metal structures plants with an annual production
capacity of 30 thousand tons, 1 feeds factort with
an annual production capacity of 18 thousand tons
of feeds, 1 plant for production of sand and gravel
with an annual production capacity of 150 cubic
meters, 1 facility for production of food industry
equipments with an annual production capacity of
36 thousand shoulder-straps, 1 copper products
factory with an annual production capacity of 8
thousand tons, 1 facility with an annual production
capacity of 2,000 thousand tons of greenhouse
structures and 240 sets of fruits drying equipments
and 1 other facility were financed by the Fund dur-
ing recent years and commissioned in 2014. It is
expected to have 81 production, processing and in-
frastructure facilities commissioned in 2015.
President of the Republic of Azerbaijan Mr. Ilham
Aliyev visited 5 facilities (Azerbaijan paper and card-
board factory in Sumgait city (25.02.2014), Sumgait
vegetable oils factory (25.02.2014), copper pro-
cessing plant (25.02.2014), fruits processing facility
in Aghdash district (01.05.2014) and bakery facility
in Shamkir district (15.11.2014)) commissioned in
2014, and gave his tasks and recommendations.
One of the new facilities established in accordance
with the industrialization strategy of President of
the Republic of Azerbaijan Mr. Ilham Aliyev is a
paper and cardboard combine constructed in Sum-
gait city (lefthand side of Baku-Guba highway). The
factory requiring a large amount of investment has
been constructed in Azerbaijan first in the Cauca-
sus. The factory constructed in a 5 ha area includes
2 story production building with a 13,400 m2 area
under construction, a bobbin cutting section and a
storage of raw materials and ready products. The
production area is equipped with modern equip-
ments of companies such as “Hunt &Moscrop” of
England, “Azmec” of Italy, “Tali” of Spain, “ALGAS”
Norway, “Papcel” of the Czech Republic, “Nelba” of
Poland, “Fampa Belloid” of Romania, “Metso” of Fin-
land, “Dalgakiran”, “Carrier”, “Erensan”, “Cmak” and
“Niba” of Turkey. The construction and provision of
the factory with equipments and relevant commu-
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vasitələri alınmışdır. Fabrikdə istehsal prosesi tam
avtomatlaşdırılmış formada həyata keçirilir və illik
emal gücü 80 min ton təşkil edir ki, bundan da 50
min ton kağız-karton məmulatları, yəni 32.5 min ton
büzmə kağız (flutienq), 3.5 min ton ağ üzlük kağız
(white top-liner) və 14 min ton kağız məmulatları
(testliner) istehsal olunur. Bu kağızlar büzməli kar-
ton qutu, offset qutu, kağız torbalar, çantalar və s.
istehsalında istifadə olunur. Bu layihənin Sumqayıt
şəhəri ərazisində həyata keçirilməsi şəhərin sosial-
iqtisadi inkişafında və əhalinin əmək məşğuliyyətinin
təmin olunmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Fabrikdə 120 nəfərədək yeni iş yeri yaradılmışdır.
Fabrikin fəaliyyətə başlaması kağız tullantıların
təkrar istifadəsini təmin etməklə yanaşı, ətraf
mühitin çirklənməsinin də qarşısının alınmasında
mühüm rol oynayır, eləcə də istehsal potensialının
30%-ə qədəri ölkədaxili kağız tələbatını ödəyəcək,
qalan 70%-i isə qonşu dövlətlərə (Gürcüstan,
Türkmənistan və Dağıstan) ixrac olunacaqdır.
Sənayeləşmə siyasətinə uyğun olaraq yeni
yaradılmış müəssisələrdən biri də, Sumqayıt
şəhərində 11 ha ərazidə inşa edilmiş müasir
texnologiyaların tətbiqinə əsaslanan Sumqayıt Bitki
Yağları Fabrikidir. Fabrik ümumi tikintialtı sahəsi 40
min m2 olan xam yağ qəbulu bölümü, rafinasiya
bölümü, marqarin paketləmə sahəsi, duru yağ
qablaşdırma sahəsi, şokolad istehsalı sahəsi,
əridilmiş yağın (mətbəx yağı) qablaşdırma sahəsi,
metal qablaşdırma sahəsi və yardımçı sahələrdən
ibarətdir. İstehsal sahəsi İsveçrənin “Alfa-Laval”,
Hollandiyanın “GEA”, Almaniyanın “Shroeder”,
“Bock&Shon”, “Benhil” və “Stephan”, Fransanın
“Sidel”, İtaliyanın “Packlab”, “PE Labelers” və “Gar-
ioni”, Türkiyənin “HUM”, “Temaks” və “Erensan”
şirkətlərinin müasir avadanlıqları ilə təchiz edilmişdir.
Fabrikin yaradılmasına ümumilikdə 39.7 mln. manat
sərmayə qoyulmuşdur. Bu layihənin həyata
keçirilməsinə Fond tərəfindən 10 mln. manat
güzəştli kredit verilmişdir. Fabrikin xammal bazası
əsasən İspaniya, Portuqaliya, Ukrayna, Argentina və
Braziliyadan idxal olunan yarımfabrikat (xam) bitki
yağları hesabına formalaşır. Fabrikdə illik 220 min
ton yağ məmulatları, o cümlədən (“Final”, “Salute”,
“Röyal”, “Möcüze”, “Evim”, “Cornel”, “Solnecnoye”,
“Selskoye”, “Zoluşka”, “Blendo”, “Bizim Aşpaz”

nication systems costed around 49 million manat.
The Fund allocated low interest loans at amount of
10 million manat to the implementation of the proj-
ect. 90% of the resource base of the factory is
formed from waste paper supply. In this respect,
30 supply facilities with daily capacities of 60-70
tons of waste paper were established in the regions
of the republic and special vehicles were purchased
for storage and transportation of raw materials. The
production process is fully automated in the factory
and the annual processing capacity is 80 thousand
tons, including 50 thousand tons of paper and card-
board products, i.e. 32.5 thousand tons of frilled
paper (fluting), 3.5 thousand tons of white cover
paper (white top-liner) and 14 thousand tones of
paper products (testliner). This paper is used in
production of cardboard boxes, offset boxes, paper
sacks, bags, etc. The implementation of the project
in Sumgait is very important for socio-economic de-
velopment of the city and employment of people.
There are nearly 120 new jobs in the factory. The
factory plays a signifact role in prevention of envi-
ronmental contamination in line with recycling of
paper wastes, as well as 30% of the production ca-
pacity will satisfy domestic demand, while 70% will
be exported to the neighbouring countries (Geor-
gia, Turkey and Dagestan). 
Another facility established in accordance with the
industrialization strategy is Sumgait Vegetable Oils
factory based on the application of modern tech-
nologies constructed in an 11 ha area in Sumgait
city. The factory contains a crude oil reception unit
with a total 40 thousand m2 area under construc-
tion, a refining unit, a margarine packaging area, a
fused oil packaging area, a chocolate production
area, a melted oil (cooking oil) packaging area, a
metal packaging area and ancillary facilities. The
production area is equipped with modern equip-
ments of companies such as “Alfa-Laval” of Switzer-
land, “GEA” of the Netherlands, “Shroeder”,
“Bock&Shon”, “Benhil” and “Stephan” of Germany,
“Sidel” France, “Packlab”, “PE Labelers” and “Gari-
oni” of Italy and “HUM”, “Temaks” and “Erensan” of
Turkey. Totally, the establishment of the factory
took an investment of 39.7 million manat. The Fund
allocated low interest loans at amount of 10 million
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brendi ilə) qarğıdalı və günəbaxan yağları, (“Final”,
“Sana”, “Vita”, “Sun”, “Sultan”, “Aysun”, “Paşa”,
“Cveni Supra” brendi ilə) marqarin yağları, (“Final”,
“Sana”, “Teksun”, “Supersun” brendi ilə) əridilmiş
(mətbəx yağı) yağlar, (“Şokki-Mokki” brendi ilə)
şokolad yağları və (“Bizim Süfre”, “Cveni Supra”,
“Zolotoye Solnışko”, “Saville”, “Bizim Aşpaz” brendi
ilə) mayonezlər istehsal olunur. Fabrikdə 250 nəfər
yeni iş yeri yaradılmışdır. Gələcəkdə iş yerlərinin
sayının 700 nəfərə çatdırılması nəzərdə tutulur. 
Sumqayıt şəhərində yaradılan zavodlardan biri də,
mis emalı zavodudur. Azərbaycanda ilk olaraq
yaradılan zavod tullantıların emalını həyata
keçirərək dünya standartlarına uyğun olan həm mis
katod löhvələrinin elektroliz üsulu ilə istehsalını,
həm də hazır mis məmulatlarının ekoloji cəhətdən
təmiz istehsalını təşkil edir. Ümumi dəyəri 10.1 mln.
manat olan zavodun tikintisinə Fond tərəfindən 8
mln. manat dövlətin güzəştli kredit vəsaiti
ayrılmışdır. Ümumi sahəsi 1 ha olan ərazidə
yaradılan zavod sahəsi 2730 m2 olan elektroliz, 350
m2 olan mis qəbulu, 470 m2  ərinti və  850 m2 olan
dik töküm sahələrindən, hər birinin həcmi 45 m3
olan 3 ədəd kimyəvi turşuların saxlanması üçün
nəzərdə tutulan anbardan, inzibati və digər köməkçi
binalardan ibarətdir. İstehsal prosesi Finlandiyanın
“Outokump” və “Outotec”, İtaliyanın “SİB”, Türkiyə-
nin “Makro Makina”, “More Madençilik” və “Emas”
şirkətlərinin müasir avadanlıqları və texnologiyaları
əsasında qurulmuşdur. Layihənin icrası nəticəsində
70 nəfər yeni iş yaradılmışdır. Müasir texnologiyalar
və avadanlıqlar əsasında yaradılan zavod hesabına
əvvələr idxal olunan mis katod lövhələri və mis
məmulatları artıq yerli istehsal hesabına istehlakçı-
ların tələbatını ödəyəcək, eyni zamanda zavodun
xammal olaraq tullantılardan istifadə edilməsi
nəticəsində ölkədə ekoloji vəziyyətin daha da
yaxşılaşdırılmasına və əlavə olaraq ölkənin müxtəlif
bölgələrində zavodun qəbul məntəqələrinin açılması
hesabına yeni iş yerlərinin yaradılmasına böyük bir
müsbət təsir göstərəcəkdir.
Dövlətin güzəştli kreditləri hesabına maliyyə-
ləşdirilməsi təmin edilmiş layihələrdən biri də Ağdaş
rayonunda həyata keçirilmişdir. Ümumi dəyəri 4.2
mln. manat olan zavodun tikintisinə Fond tərəfindən
1.9 mln. manat dövlətin güzəştli kredit vəsaiti

manat to the implementation of the project. The re-
source base of the factory is mainly formed at semi-
finished (crude) vegetable oils imported from Spain,
Portugal, Ukraine, Argentine and Brasil. The factory
produces 220 thousand tons of oil products per
year, including corn and sunflower oils (with the
brands of “Final”, “Salute”, “Röyal”, “Möcüze”,
“Evim”, “Cornel”, “Solnecnoye”, “Selskoye”,
“Zoluşka”, “Blendo”, “Bizim Aşpaz”), margarines
(with the brands of “Final”, “Sana”, “Vita”, “Sun”,
“Sultan”, “Aysun”, “Paşa”, “Cveni Supra”), melted
(cooking) oils (with the brands of “Final”, “Sana”,
“Teksun”, “Supersun”), chocolate buttercream (with
the brands of “Şokki-Mokki”) and mayonnaises
(with the brands of “Bizim Süfre”, “Cveni Supra”,
“Zolotoye Solnışko”, “Saville”, “Bizim Aşpaz”). There
were created 250 new jobs in the factory. It is in-
tended to increase the number of jobs up to 700.
One of the plants established in Sumgait is a copper
processing plant. The first plant of this kind in Azer-
baijan both produces copper cathode boards by
electrolysis and arrange environmentally friendly
ready copper products. The Fund allocated low in-
terest loans amounted at 8 million manat to the
construction of the plant having a total value of
10.1 million manat. The plant covering totally a 1
ha area contains areas of electrolysis (2730 m2),
reception of copper (350 m2) and vertical casting
(850 m2), 3 storages for chemical acids with capac-
ities of 45m3 in each, administrative and other an-
cillary facilities. The production process is based on
modern equipments and technologies of companies
such as “Outokump” and “Outotec” of Finland,
“SİB” of Italy and “Makro Makina”, “More Madençi-
lik” and “Emas” of Turkey. 70 jobs were created as
a result of the implementation of the project. The
plant based on modern equipments and technolo-
gies will satisfy demand of domestic consumers by
producing copper cathode boards and copper prod-
ucts imported before, at the same time using
wastes as raw materials will contribute to improve-
ment of environmental situation and additionally,
opening of reception facilities of the plant will pro-
vide opportunities to create new jobs in various re-
gions of the country.
One of the projects financed at state low interest
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ayrılmışdır. 1.5 ha olan ərazidə yaradılan zavod
ümumi sahəsi 2000 kv.m olan quru meyvə, bəhməz
istehsalı və köməkçi sahələrdən ibarətdir. Ənənəvi
quru meyvələr dünyanın bir çox bölgələrində,
xüsusən Türkiyə, İran, İraq, Misir və həmçinin
Azərbaycanda minilliklər boyu istehsal olunur. Qu-
rutma və ya dehidratlaşdırma həm də ağacdan
düşən üzüm, əncir və xurma kimi meyvələrin, yaxud
qızmar səhra qumunda qurudulan üzüm tənəyinin
mühafizə olunub saxlanmasının ən qədim forma-
sıdır. Aparılan araşdırmalar nəticəsində günəşlə
qurutmanın insan sağlamlığına təsiri baxımından
ziyanlı tərəflərinin olduğu, məhsullara bir sıra
zərərlər verdiyi təsbit edilmiş və son dövrlərdə
sənaye üsulu ilə meyvə qurudulması inkişaf
etmişdir. Quru meyvə istehsalı sahəsi dünya
təcrübəsində istifadə edilərək  Danimarkanın “FAM”,
Türkiyənin “Harkom” şirkətlərinin texnologiyası və
avadanlıqları əsasında qurulmuşdur. Zavodun illik is-
tehsal gücü 200 ton quru meyvə təşkil edir. Quru
meyvələr təzə meyvələrin qidalandırıcı dəyərinin çox
hissəsini qoruyub saxlayır və buna görə də, dünya-
nın səhiyyə təşkilatlarının qida qəbulu tövsiyyələrinə
daxil edilir. Zavodda quru meyvələr sənaye üsulu ilə
istehsal olunduğu üçün həm dadına, həm yaxşı
əmtəə görünüşünə, həm də yüksək səviyyədə
qablaşdırılmasına görə fərqələnir. Nəticədə daxili
tələbatın bir hissəsi  ödənilməklə yanaşı, məhsullar
digər ölkələrə də ixrac olunması nəzərdə tutulur.
Bəhməz istehsalı sahəsi Türkiyənin “STK” şirkətinin
bişirmə sobaları, soyutma, süzmə və qablaşdırma
avadanlıqları əsasında qurulmuşdur. Bəhməzin
Azərbaycanda ilk dəfə sənaye üsulu ilə istehsalı
məhz bu zavodda həyata keçirilir. Zavodda il ərzində
20 ton bəhməz istehsal olunması planlaşdırılır.
Nəticədə əhalinin yüksək şəfaverici təsirə malik olan
məhsullardan biri olan bəhməzə tələbatın bir hissəsi
keyfiyyətlə ödənəlicəkdir. Zavodun xammala olan
tələbatı həm rayonun daxili istehsalı hesabına, həm
də ətraf rayonlardan tədarük hesabına ödəniləcəkdir
ki, bu da öz növbəsində kiçik ailə təsərrüfatlarının
inkişafına müsbət təsir göstərəcək və gələcəkdə za-
vodun emal imkanlarını artıracaqdır. Layihənin icrası
nəticəsində 30 yeni iş yeri yaradılmışdır.
Azərbaycanda aqroparkların yaradılması aqrar
sahədə sahibkarlığın inkişafını daha geniş şəkildə

loans was realized in Aghdash district. The Fund al-
located low interest loans amounted at 1.9 million
manat to the construction of the factory having a
total value of 4.2 million manat. The total area of
the factory established in a 1.5 ha area is 2000m2
and contains fruits drying, bakmaz (boiled down
juice of grapes) producing and ancillary facilities.
Traditional dry fruits were produced particularly in
Turkey, Iran, Iraq, Egypt and Azerbaijan throughout
millenniums. Drying and dehydration is an ancient
form of preserving grape, fig, date and other fruits
dropping from trees or grapevine dried in scorching
desert sand. It is obvious that drying under the sun
is harmful for for human health and causes numer-
ous damages to products, so drying fruits through
industrial ways was developed recently. The dry
fruits producing facility was established based on
equipments and technologies of companies such as
“FAM”of Denmark and “Harkom” of Turkey with the
application of international best practice. Annual
production capacity of the plant is 200 tons of dry
fruits. Dry fruits preserve major part of nourishing
value of fresh fruits; therefore, they are included in
nourishing recommendations of international health
organizations. As dry fruits are produced through
industrial ways in the factory, those products are
distinguished for their taste, good commodity view
and high quality packaging. As a result, it is in-
tended to export products to other countries inline
with satisfying domestic demand to some extent.
Bakmaz producing facility is based on boiling stoves
and cooling, filtering and packaging equipments of
“STK”company of Turkey. This factory pioneered to
produce bakmaz through industrial ways in Azer-
baijan. The factory plans to produce 20 tons bak-
maz per year. It will make possible satisfying
demand of people for bakmaz, one of the greatest
vivifying products. Demand of the factory for raw
stuff will be met at both internal production of the
district and supply from surrounding districts, which
will positively impact on development of family
farms and improve processing capacities of the fac-
tory in future. There were created 30 new jobs
thanks to the implementation of the project.
Establishing agroparks is very important in acceler-
ation of socio-economic development by broadly
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təşviq edərək sosial-iqtisadi inkişafın sürət-
ləndirilməsi, rəqabətqabiliyyətli kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı, ixrac potensialının və
məşğulluğun artırılması üçün əhəmiyyətlidir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyev tərəfindən 15 noyabr 2014-cü il tarixində
“Şəmkir Aqropark”ın təməli qoyulmuşdur. Dövlət
başçısının tapşırığı ilə həyata keçirilən Şəmkir çayı
üzərində dəryaçanın inşaası region üçün mühüm
əhəmiyyətə malik olan “Şəmkir Aqropark”ın yara-
dılmasına geniş imkanlar yaratmışdır.
Aqroparkın yaradılması ölkənin ixrac həcminin
artırılmasında və coğrafiyasının genişləndirilməsində,
milli brendlərin yaradılmasında, kiçik və orta
fermerlərin innovativ qabiliyyətinin artırılmasında, in-
tensiv metodların geniş tətbiqində, kənd təsərrüfatı
sahəsində əlaqələndirilmiş vahid sistemin, eləcə də
istehsalçı, emalçı və istehlakçı arasında inteqrasiya
münasibətlərinin formalaşmasında, yüksək məhsul-
darlığın əldə olunmasında, aqrar sahədə ixtisaslı
kadrların hazırlanmasında və yeni iş yerlərinin
yaradılmasında əhəmiyyətli rol oynayaca\qdır.

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən
2015-ci ildə sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı
müasir texnologiyalara əsaslanan aşağıdakı
sahələr üzrə investisiya layihələrinin güzəştli
şərtlərlə maliyyələşdirilməsi davam etdiri-
ləcəkdir:

• Ətlik və südlük istiqamətli cins iri buynuzlu
heyvandarlıq komplekslərinin yaradılması;
• Logistika (qida və qeyri-qida məhsullarının
saxlanması, daşınması və satışı ) və yaşıl market
(fermer mağazalarının) mərkəzlərinin yaradılması;
• Aqroparkların yaradılması;
• Müasir tələblərə cavab verən meyvə-tərəvəz
məhsullarının emalı müəssisələrinin yaradılması;
• İri fermer təsərrüfatlarının yaradılması;
• Qarışıq yem istehsalı müəssisələrinin yaradılması;
• Müasir istixana komplekslərinin yaradılması;
• İntensiv bağçılıq (üzüm, alma, nar və.s) və ya
tingçilik təsərrüfatlarının yaradılması;
• Müasir çörək istehsalı müəssisələrinin yaradılması;
• Digər sənaye (yüngül, tikinti, kimya, maşın-
qayırma və s.) müəssisələrinin yaradılması;

promoting development of entrepreneurship in
agriculture, production of competitive agricultural
products and improvement of export capacity and
employment. 
President of the Republic of Azerbaijan Mr. Ilham
Aliyev laid down the foundations of “Shamkir
Agropark” on November 15, 2014. Construction of
a storage pool on Shamkir River under the order of
the government head created extensive opportuni-
ties for establishment of “Shamkir Agropark”, which
is of great importance for the region.
The establishment of the agropark is expected to
play a significant role in improving the export ca-
pacity and expanding the geography of the coutry,
creating national brands, increasing innovative ca-
pabilities of small- and medium-sized entrepre-
neurs, applying intensive methods extensively,
forming a coordinated and integrated system in
agriculture, as well as integration relations between
producer, processor and consumer, achieving high
productivity, preparing qualified specialists in agri-
culture and creating new jobs.

The National Fund for Entrepreneurship Sup-
port will continue to finance investment proj-
ects in the following fields based on modern
technologies relating to the development of
entrepreneurship on favorable terms in
2015:

• Establishment of a livestock complex for produc-
tion of meat and milk;
• Establishment of logistic (storage, transport and
sale of food and non-food products) and green
market (fermer shops) centers;
• Establishment of agroparks;
• Establishment of fruits and vegetables processing
facilities complying with modern standards;
• Establishment of large farms;
• Establishment of facilities producing mixed feeds;
• Establishment of modern greenhouse complexes;
• Establishment of intensive horticultural (grape,
apple, pomegranate, etc.) or seddling farms;
• Establishment of modern bakery facilities;
• Establishment of other industrial enterprises
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• Kiçik sahibkarlığın (o cümlədən gənclər, qadınlar,
əlillər və məcburi köçkünlər) inkişafı.

3.8 Dövlətin güzəştli kreditləri 
üzrə ödənişlər

“Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli
Fondunun vəsaitlərinin istifadəsi Qaydaları”na və
Fondun vəsaitlərindən istifadə edilməsinin şərtləri
haqqında müvəkkil kredit təşkilatları ilə bağlanmış
müqaviləyə əsasən verilmiş güzəştli kreditlər üzrə
yaranmış öhdəliklərin vaxtında yerinə yetirilməsinə
gündəlik nəzarət edilmişdir. “Sahibkarlığa Kömək
Milli Fondunun vəsaitlərinin dövriyyəsinə nəzarət
Proqramı” vasitəsilə hesablanmış və müvəkkil kredit
təşkilatları tərəfindən Fonda ödənilməli olan kredit,
faiz və cərimənin ümumi məbləğlərinin dəqiq-
ləşdirilməsi aparılmış və onların vaxtında ödə-
nilməsini təmin etmək məqsədilə müvəkkil kredit
təşkilatları ilə müntəzəm əlaqə saxlanılmışdır.
Eyni zamanda, verilmiş güzəştli kreditlərin dövriyyə-
si ilə bağlı göstəricilər və vəsaitlərin müvəkkil kredit
təşkilatlarının, eləcə də sahibkarlıq subyektlərinin
hesabına daxil edilməsinə nəzarət etmək məqsədilə
müvəkkil kredit təşkilatlarından müvafiq sənədlər
(SWIFT, memorial order, bildiriş və ödəniş qrafiki),
ödənilmiş vəsaitlərin sahibkarlıq subyektləri üzrə
siyahısı rəsmi qaydada Sahibkarlığa Kömək Milli

(light, construction, chemical, machine building,
etc.);
• Development of small entrepreneurship (including
youth, women, disabled people and IDPs).

3.8 Payment of interest 
on the state soft loans

According to the “Regulations on the National Fund
for Entrepreneurship Support of the Republic of
Azerbaijan” and the Agreement concluded with au-
thorized loan institutions on the terms of using the
Fund’s resources, performance of obligations arising
from state soft loans extended was supervised on
a daily basis. The total amounts of loans, interest
rates and fines calculated through the “Program on
controlling the circulation of resources of the Na-
tional Fund for Entrepreneurship Support” and to
be paid to the Fund by authorized loan agencies
were made precise and it was regularly kept in
touch with authorized loan agencies to ensure their
timely payment.
Also, the official submission of indicators related
with the circulation of loans provided and relevant
documents (SWIFT, memorial order, notification
and payment schedule) from authorized loan agen-
cies in order to supervise insertion of funds into ac-
counts of authorized loan agencies, as well as
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Fonduna təqdim olunması təmin edilərək təhlil
olunmuş və məlumat bazasına daxil edilmişdir.

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun
hesabına müvəkkil kredit təşkilatları

tərəfindən daxil olmuş vəsaitlərin 
aylar üzrə bölgüsü (min manatla)

2014-cü il ərzində müvəkkil kredit təşkilatları
tərəfindən Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun
xəzinə hesabına 129492.7 min manat vəsait daxil
olmuşdur ki, bunun 122160 (94.34%) manatı
kredit, 7318.36 (5.65%) manatı kreditə hesab-
lanmış faiz və 14.33 min manatı (0.01%) öhdə-
liklərin yerinə yetirilməməsinə görə hesab-lanmış
cərimələrdən ibarət olmuşdur.

Fondun kredit portfelinin müvəkkil kredit
təşkilatları üzrə bölgüsü 

(min manatla)

2015-ci il 1 yanvar tarixinə Sahibkarlığa Kömək Milli
Fondunun müvəkkil kredit təşkilatları üzrə kredit
portfeli 856461.4 min manat təşkil etmişdir.

entrepreneurs, list of settled funds on entrepre-
neurs to the National Fund for Entrepreneurship
Support was ensured, analyzed and included to
database.

Classification of funds transferred
to the National Fund for Entrepreneurship

Support by authorized loan agencies 
(thousand manat)

During 2014, authorized loan agencies transferred
134,147.4 thousand manat to the treasury account of
the National Fund for Entrepreneurship Support, in-
cluding loans at amount of 122,160.0 (94.34%)
manat, interest on loans at amount of 7,318.36
(5.65%) and fines at amount of 14.33 thousand manat
(0.01%) arising from failure to fulfill obligations.

Classification of the loan portfolio of the
Fund by authorized loan institutions

(thousand manat)

The loan portfolio of the National Fund for Entre-
preneurship Support by authorized loan institutions
made 856,461.4 thousand manat for January 1,
2015.
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