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1. Giriş 

Ötən əsrin 90-cı illərinin ortalarından başlayaraq məhz ümummilli lider Heydər 

Əliyevin uzaqgörən siyasəti və gərgin fəaliyyəti sayəsində ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafı 

istiqamətində mühüm addımlar atıldı. Həyata keçirilən islahatlar nəticəsində sərbəst bazar 

münasibətlərinə əsaslanan və sosialyönümlü iqtisadi sistemin formalaşması, ölkədə 

mövcud olan iqtisadi, texniki-istehsal və elmi-texniki potensialın fəal surətdə təsərrüfat 

dövriyyəsinə cəlb olunması, milli iqtisadiyyatın dünya təsərrüfat sisteminə səmərəli şəkildə 

inteqrasiyası təmin edildi. Azərbaycan iqtisadiyyatında davamlı və dinamik inkişaf 

məntiqinə əsaslanan bu islahatlar mahiyyət etibarı ilə inkişafın yeni - Azərbaycan modelini 

yaratdı. 

Ulu öndər ölkəmizin gələcək inkişaf kursunu böyük uzaqgörənliklə ifadə etmişdir: “Bir 

Prezident kimi mən Azərbaycanın iqtisadiyyatında dövlət siyasətini artıq müəyyən etmişəm. 

Bu, islahatlar yoludur, islahatlar vasitəsilə istehsalın artırılması, inkişaf etdirilməsi, 

mülkiyyətin özəlləşdirilməsi, özəl bölmənin inkişafına geniş yer verilməsi, bazar 

iqtisadiyyatı, insanlara sərbəstlik verilməsi, sahibkarlığa, təşəbbüskarlığa şərait 

yaradılmasıdır. Bu, dövlət siyasətimizin əsas prinsipləridir”. 

Əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş və Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında uğurla davam etdirilən sosial-iqtisadi 

inkişaf strategiyasına uyğun olaraq həyata keçirilmiş dərin iqtisadi islahatlar nəticəsində 

ölkədə makroiqtisadi sabitliyin təmin edilməsi, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, sahibkarlığın 

inkişaf etdirilməsi və qeyri-neft ixracının artırılması tədbirləri uğurla davam etdirilir. 

Sahibkarlığı inkişaf etdirmək, əlverişli biznes və investisiya mühiti yaratmaq, ölkəyə 

xarici investisiyaları cəlb etmək, qeyri-neft sektorunun inkişafına nail olmaq, bu mərhələdə 

həyata keçirilən iqtisadi siyasətin səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri olmuşdur. Həyata 

keçirilmiş məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində Azərbaycanda sahibkarlar təbəqəsi 

formalaşmış, özəl sektorun ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında rolu artmağa başlamışdır.  

İstənilən iqtisadi artımın məqsədi sosial rifahın yüksəldilməsidir. İnsanların sosial 

yüksəlişinin təmin olunması, bütün vətəndaşların gələcək sosial həyatının gücləndirilməsi 

iqtisadi siyasətin əsas uğurudur. Ona görə qarşıdakı dövrdə milli inkişafın əsas 

istiqamətlərindən birini iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi fonunda əhalinin sosial rifahının daha 
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da yüksəldilməsi, sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, sosial sahələrin və insan kapitalının 

inkişafı, yoxsulluğun tamamilə aradan qaldırılması, əhalinin məşğulluğunun təmini və 

gəlirlərinin artımı təşkil edəcək. 

Hazırda dünya ölkələrinin üzləşdiyi mürəkkəb problemlər fonunda Azərbaycanın 

dayanıqlı inkişafı, bütün sosial proqramların davam etdirilməsi ulu öndər Heydər Əliyevin 

inkişaf strategiyasına əsaslanan, müasir çağırışlara cavab verən və Dövlət başçısı 

tərəfindən aparılan ciddi və hərtərəfli iqtisadi islahatlar gələcək inkişafımız üçün çox gözəl 

üfüqlər, perspektivlər açır. 
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2. İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun 

yaradılması 

İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun fəaliyyət göstərdiyi dövrdə 

investisiya layihələrinin ümumi dəyəri 4.9 milyard manat olan 35 min dən çox 

sahibkara 2.2 milyard manat güzəştli kredit verilib. Bu kreditlərdən istifadə etməklə 

investisiya layihələrinin reallaşdırılması nəticəsində 164 minə yaxın yeni iş yerlərinin 

açılması imkanı yaradılıb. Güzəştli kreditlərin 72%-i aqrar sektorun, 28%-i sənaye və digər 

sahələrin inkişafına yönəldilib. Bu kreditlərin 75%-i regionların, 25%-i Bakı qəsəbələrinin 

payına düşür.  

Özəl sektorun dəstəklənməsi, sahibkarların hüquq və mənafelərinin qorunması 

sahəsində yeni iqtisadi şəraitə uyğun islahatlar həyata keçirilir. Sahibkarlığın inkişafına 

dəstək mexanizminin təkmilləşdirilməsi, qeyri-neft sektorunda innovativ texnologiyalara 

əsaslanan yeni istehsal və emal müəssisələrinin, infrastruktur sahələrinin yaradılması, ixrac 

əməliyyatlarının maliyyələşdirilməsi, real sektora investisiya qoyuluşlarının 

sürətləndirilməsi və özəl sektorda fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektlərinin maliyyə 

resurslarına çıxış imkanlarının genişləndirilməsi məqsədilə dövlət başçısının “Azərbaycan 

Respublikasında sahibkarlığın inkişafına dövlət dəstəyi mexanizminin təkmilləşdirilməsi 

haqqında” 2018-ci il 31 iyul tarixli Fərmanı ilə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu ləğv edilərək, 

İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində Sahibkarlığın İnkişafı Fondu publik hüquqi şəxsi 

yaradılıb və “Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaitindən istifadə 

Qaydası” təsdiq edilib. Güzəştli kreditlərdən daha səmərəli istifadə məqsədilə Sahibkarlığın 

İnkişafı Fondunun kreditlərinin illik faiz dərəcəsi 6%-dən 5%-ə endirilib. Eyni zamanda, yeni 

qaydalarda orta həcmli kreditlərin hədləri dəyişdirilərək 50 001 manatdan 1 000 000 

manatadək müəyyən edilib. 

Yeni qaydaların tətbiqi sahibkarların güzəştli maliyyə resurslarına çıxışının, eləcə də 

qeyri-neft istehsalının və ixracının genişlənməsinə, istehsal xərclərinin azalmasına, 

məhsulun maya dəyərinin aşağı düşməsinə, yeni istehsal sahələrinin yaradılmasına, özəl 

bölmənin dövlət dəstək mexanizmlərindən daha geniş istifadəsinə imkan yaradacaqdır. 

İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun strukturunda 

Təhlil və risklərin idarə edilməsi şöbəsi yaradılıb və bu şöbə Fondun vəsaitlərinin səmərəli 

yerləşdirilməsi məqsədilə mütəmadi olaraq təhlil və araşdırmalar aparacaqdır. Yeni 

yaradılmış Daxili audit şöbəsi isə Fondun risklərinin idarə olunması, daxili idarəetmə və 
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nəzarət sistemlərinin, idarəetmə prosesinin təkmilləşdirilməsi, eləcə də struktur 

bölmələrinin auditini həyata keçirəcəkdir. 

Aparılan dəyişikliklər həmçinin, beynəlxalq təcrübənin və innovativ yanaşmaların 

öyrənilərək sahibkarlara daha faydalı təklif və tövsiyələrin verilməsinə, eləcə də 

maarifləndirmə işlərinin genişləndirilməsinə əlavə imkanlar yaradacaqdır. 

Fondun publik hüquqi şəxsə çevrilməsinin üstünlükləri:  

• Fondun özünümaliyyələşməyə keçməsi ilə hər il 742 min manat büdcə vəsaitinə 

qənaət edilməsi; 

• Ştat vahidinin 50 nəfərdən 80 nəfərə artırılması risklərin idarə olunması və fondun 

fəaliyyətinin tam avtomatlaşdırılması ilə əlaqədar əlavə struktur bölmələrinin yaradılması, 

əmək haqqı fondunun ölkədə maliyyə-bank bazarına uyğunlaşdırılması, ixtisaslı və peşəkar 

kadrların cəlb edilməsi, maliyyə nəzarətinin daha da gücləndirilməsi, risklərin minimuma 

endirilməsi;  

• Güzəştli kreditlərin illik faiz həddinin 1% (illik maksimum 6%-dən 5%-dək) 

azaldılması; 

• Fondun vəsaitlərinin xüsusilə qeyri-neft sektorunun inkişafına, innovativ 

texnologiyaların tətbiqinə və ixracla bağlı layihələrin kreditləşdirilməsinə yönəldilməsi; 

• İnnovativ texnologiyaların və qabaqcıl təcrübənin daha dərindən öyrənilməsi, əldə 

olunan təcrübənin sahibkarlara çatdırılması və tətbiqində səmərəliliyin daha da artırılması; 

• “Sahibkarlığın İnkişafı Fondu” publik hüquqi şəxsin və ayrılmış güzəştli kreditlər üzrə 

müvəkkil kredit təşkilatları tərəfindən Fonda ödənilən vəsaitlərin vergi öhdəliklərindən azad 

edilməsi; 

• Fondun maddi-texniki bazasının daha da gücləndirilməsi; 

• Eyni zamanda müasir texnologiyalara əsaslanan investisiya layihələri üzrə qabaqcıl 

beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi məqsədilə mütəmadi olaraq təhlil və araşdırmalar 

aparılması. 

Fondun kredit portfelinin idarə olunmasından illik 7.6 milyon manat (bağlanmış banklar, 

problemli Kİ və “AtaBank” ASC istisna olmaqla) gəlir gözlənilir ki, bu da Fondun 

özünümaliyyləşməyə keçməklə, illik proqnozlaşdırılan 4 milyon manatadək saxlanma 

xərclərini ödəməyə imkan verir.  
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3. 2018-ci il ərzində Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun Fəaliyyətinin 

əsas istiqamətləri  

3.1. “Sahibkarlığın güzəştli kreditləşdirilməsi məsələləri”nə dair işgüzar 

forumlar və maarifləndirici tədbirlər 

Regionlarda və Bakı şəhərinin qəsəbələrində sahibkarlığın inkişafını daha da 

stimullaşdırmaq məqsədi ilə İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı Fondu tərəfindən 

mütəmadi olaraq işgüzar forumlar həyata keçirilir. İşgüzar forumlar çərçivəsində 

sahibkarlara güzəştli kreditlərdən istifadə mexanizmi izah olunur, investisiya layihələrinin 

hazırlanmasına və təqdim olunmasına dair treninq və tədbir keçirilən inzibati rayonun 

iqtisadi potensialına uyğun olaraq maliyyələşdirilməsi 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 edilməklə iqtisadi potensial təhlil olunur, prioritet istiqamətlər 

müəyyənləşdirilir, prioritet sahələr üzrə hazırlanmış nümunəvi investisiya layihələri və 

güzəştli kreditlər sahibkarlara təqdim olunur. 
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İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı Fondu tərəfindən il ərzində regionlarda 

20, Bakı şəhərinin qəsəbələrində 1 olmaqla 21 işgüzar forum keçirilmişdir. Forumlarda 

sahibkarlara güzəştli kreditlər verilmiş, 2 620 sahibkara, o cümlədən regionlarda 2520, Bakı 

şəhərinin qəsəbələrində isə 100 sahibkara maarifləndirici treninqlər keçirilərək iqtisadi 

biliklər verilmiş, müvəkkil kredit təşkilatlarının nümayəndələri və sahibkarlarla mövcud 

iqtisadi potensialdan daha səmərəli istifadə edilməsi məqsədi ilə müzakirələr aparılmış, 

tədbir keçirilmiş şəhər və rayonlar üzrə investisiya təkliflərinin qəbulu üçün kütləvi 

informasiya vasitələrində elanlar verilmişdir. 

Xüsusilə qeyd edilməlidir ki, bu forumlar çərçivəsində sahibkarlarla görüşlərin 

keçirilməsi və müzakirələrin aparılması ilə yanaşı, həmin ərazilərdə potensial biznes 

imkanları, reallaşdırılması məqsədəuyğun olan layihələr də müəyyən edilir. Başqa sözlə, 

vətəndaşların sahibkarlıq fəaliyyətinə cəlb olunması, onların güzəştli kreditlər hesabına 

biznes qurmağa təşviq edilərək real sahibkarlıq subyektləri, iş adamları üzə çıxarılır və 

Fond tərəfindən həmin layihələrin maliyyələşdirilməsi istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər 

həyata keçirilir.   
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Cədvəl 1.  Fond tərəfindən keçirilmiş tədbirlər 

S/s 
Tədbirin 

keçirildiyi tarix 
Tədbirin keçirildiyi yer 

İştirakçılar 

sayı 

1 09.02.2018 Qazax rayonu (Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu) 200 

2 16.02.2018 Salyan rayonu (Aran iqtisadi rayonu) 300 

3 23.02.2018 Qax rayonu (Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu) 100 

4 28.02.2018 
İsmayıllı rayonu, Qalıncaq kəndi (Dağlıq 

Şirvan iqtisadi rayonu) 
100 

5 07.03.2018 Şüvəlan qəsəbəsi (Bakı, Xəzər rayonu) 100 

6 15.03.2018 İmişli rayonu (Aran iqtisadi rayonu) 100 

7 30.03.2018 
Qusar rayonu, Yuxarı Zeyxur kəndi (Quba 

Xaçmaz iqtisadi rayonu) 
100 

8 06.04.2018 Cəlilabad rayonu (Lənkəran iqtisadi rayonu) 100 

9 20.04.2018 Hacıqabul rayonu (Aran iqtisadi rayonu) 100 

10 27.04.2018 
Göygöl rayonu (Gəncə-Qazax iqtisadi 

rayonu) 
100 

11 03.05.2018 
Xaçmaz rayonu (Quba Xaçmaz iqtisadi 

rayonu) 
100 

12 11.05.2018 
Şəmkir rayonu (Gəncə-Qazax iqtisadi 

rayonu) 
150 

13 17.05.2018 Sabirabad rayonu (Aran iqtisadi rayonu) 120 

14 25.05.2018 
Zaqatala rayonu (Şəki-Zaqatala iqtisadi 

rayonu) 
100 

15 07.06.2018 Xızı rayonu (Abşeron iqtisadi rayonu) 100 

16 14.06.2018 Ağcabədi rayonu (Aran iqtisadi rayonu) 100 

17 21.06.2018 
Ağstafa rayonu (Gəncə-Qazax iqtisadi 

rayonu) 
150 

18 13.07.2018 Quba rayonu (Quba Xaçmaz iqtisadi rayonu) 100 

19 27.07.2018 
Lənkəran rayonu, Tutəpeştə kəndi 

(Lənkəran iqtisadi rayonu) 
80 

20 17.10.2018 Ucar rayonu (Aran iqtisadi rayonu) 120 

21 08.11.2018 
Gədəbəy rayonu (Gəncə-Qazax iqtisadi 

rayonu) 
200 

YEKUN 2620 
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3.2. Respublikanın regionları və Bakı şəhərinin qəsəbələri üzrə iqtisadi 

potensialın reallaşdırılmasının təşviqi 

 2018-ci il ərzində sahibkarlığın inkişafının stimullaşdırılması 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 

aparılmış müzakirələrin məntiqi nəticəsi olaraq investisiya layihələrinin güzəştli şərtlərlə 

maliyyələşdirilməsi məqsədilə sahibkarlıq subyektlərindən investisiya təkliflərinin qəbulu 

üçün kütləvi informasiya vasitələrində elanlar verilmişdir. 

 

Cədvəl 2. Fond tərəfindən keçirilmiş təşviqi tədbirlər 

S/s Tarix 
Rayonun 

adı 
Rayon üzrə verilmiş elan 

1. 09.02.18 Qazax 

- kartofçuluq (o cümlədən intensiv kartof 

toxumçuluğu), 

- kiçik cins heyvandarlıq və arıçılıq 

təsərrüfatlarının (o cümlədən balın sənaye 

üsulu ilə emalı müəssisəsinin) yaradılması; 

- kiçik və ya orta həcmli ət kəsimi, süd emalı 

müəssisələri və 3 ulduzlu otelin yaradılması. 

2. 16.02.18 
Salyan 

 

- intensiv bağçılıq, taxılçılıq, cins heyvandarlıq 

təsərrüfatlarının yaradılması; 

- istixana kompleksinin yaradılması; 

- quru meyvə istehsalı müəssisəsinin 

yaradılması. 

3. 23.02.18 
Qax 

 

- startap layihələri; 

- bağçılıq, intensiv tütünçülük və arıçılıq 

təsərrüfatlarının yaradılması; 

- sənaye üsulu ilə bal emalı və qablaşdırılması 

müəssisəsinin yaradılması; 

- tütün emalı müəssisəsinin və quru tütün 

saxlanılması üçün anbarın yaradılması; 

- otelin yaradılması. 

4. 28.02.18 

İsmayıllı 

(Qalıncaq 

kəndi) 

- startap və kənd turizmi layihələrinin  

maliyyələşdirilməsi; 
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- kiçik cins heyvandarlıq, tərəvəzçilik (kartof, o  

cümlədən yüksək məhsuldar kartof 

toxumçuluğu), arıçılıq (o cümlədən sənaye 

üsulu ilə bal istehsalı) və intensiv bağçılıq 

(alma, fındıq) təsərrüfatlarının yaradılması; 

- kiçik həcmli pendir istehsalı müəssisəsinin və         

3 ulduzlu otelin yaradılması. 

5. 07.03.18 

Bakı 

(Xəzər-

Şüvəlan) 

- startap layihələrin maliyyələşdirilməsi; 

- istixana və zeytunçuluq təsərrüfatlarının 

yaradılması; 

- ət kəsimi, zeytun və badam emalı 

müəssisələrinin yaradılması, badam bağının 

salınması. 

6. 15.03.18 İmişli 

- iri fermer, intensiv bağçılıq (nar, gilas, gavalı), 

tərəvəzçilik (soğan) və kiçik cins heyvandarlıq 

təsərrüfatlarının yaradılması; 

- kiçik çörək istehsalı və süd emalı 

müəssisələrinin yaradılması; 

- taxıl anbarı kompleksinin və logistik mərkəzin 

yaradılması. 

7. 30.03.18 Qusar 

- startap və kənd turizmi layihələrinin  

maliyyələşdirilməsi; 

- tərəvəzçilik (kartof, o cümlədən yüksək 

məhsuldar kartof toxumçuluğu) və intensiv 

bağçılıq təsərrüfatlarının, müasir meyvə-

tərəvəz və kiçik həcmli süd emalı 

müəssisələrinin yaradılması; 

- ixtisaslaşdırılmış yaşıl maket və logistik 

mərkəzin yaradılması. 

8 06.04.18 Cəlilabad 

- iri fermer, intensiv kartofçuluq, üzümçülük, 

soya, noxud və mərci əkini təsərrüfatlarının 

yaradılması; 

- quru meyvə, o cümlədən quru üzüm istehsalı 

müəssisələrinin yaradılması. 

9 20.04.18 Hacıqabul 

- intensiv bağçılıq və pambıqçılıq 

təsərrüfatlarının yaradılması; 

- kompozit və plastik qablaşdırma materialları 

və quru meyvə istehsalı müəssisələrinin 

yaradılması; 

- cins heyvandarlıq və taxıl anbarı 

komplekslərinin yaradılması. 

10 27.04.18 Göygöl - cins heyvandarlıq kompleksinin yaradılması; 



 

  

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 

SAHİBKARLIĞIN İNKİŞAFI FONDU 
12 

 

- süd emalı və sənaye üsulu ilə bal emalı və 

qablaşdırılması müəssisələrinin yaradılması; 

- kartofçuluq və üzümçülük təsərrüfatlarının 

yaradılması; 

- kənd turizmi layihəsi; 

- otelin yaradılması. 

11 03.05.18 Xaçmaz 

- kiçik və orta həcmli intensiv bağçılıq, tingçilik 

və cins heyvandarlıq təsərrüfatlarının 

yaradılması; 

- quru meyvə, alma konsentratı və çörək 

istehsalı, süd emalı müəssisələrinin 

yaradılması; 

- logistik mərkəzin və 3 ulduzlu otelin 

yaradılması. 

12 11.05.18 Şəmkir 

- kartof və soğan saxlama anbarının 

yaradılması; 

- quru meyvə və çörək istehsalı, meyvə-tərəvəz 

və süd emalı, ət kəsimi və ət emalı 

müəssisələrinin yaradılması; 

- istixana, intensiv üzümçülük və kartofçuluq 

təsərrüfatlarının yaradılması; 

- cins heyvandarlıq kompleksinin yaradılması. 

13 17.05.18 Sabirabad 

- soya, mərci və noxud əkini, iri fermer, intensiv 

bağçılıq, istixana, cins heyvandarlıq və 

pambıqçılıq təsərrüfatlarının yaradılması; 

- meyvə-tərəvəz və süd emalı, çörək və 

ədviyyat istehsalı və qablaşdırılması, plastik 

tara və plastik qapı-pəncərə istehsalı 

müəssisələrinin yaradılması. 

14 25.05.18 Zaqatala 

- kənd turizmi  və otelin yaradılması; 

- tütünçülük, çayçılıq, bağçılıq təsərrüfatlarının 

yaradılması; 

- tütün emalı və quru tütün saxlanılması üçün 

anbar, fındıq və çay emalı, çörək istehsalı 

müəssisələrinin yaradılması. 

15 07.06.18 Xızı 

- kənd turizmi  və  3 ulduzlu otelin yaradılması; 

- arıçılıq, istixana, intensiv bağçılıq və iri fermer 

təsərrüfatlarının yaradılması; 

- şirniyyat, plastik qapı-pəncərə istehsalı 

müəssisələrinin yaradılması. 
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16 14.06.18 Ağcabədi 

- tərəvəzçilik, cins heyvandarlıq, intensiv 

bağçılıq və iri fermer təsərrüfatlarının 

yaradılması; 

- “ixtisaslaşdırılmış yaşıl market”in və meyvə-

tərəvəz emalı müəssisələrinin yaradılması. 

17 21.06.18 Ağstafa 

- startap layihələrinin maliyyələşdirilməsi; 

- iri taxılçılıq, kartofçuluq, üzümçülük, arıçılıq və 

cins heyvandarlıq təsərrüfatlarının 

yaradılması; 

- çörək istehsalı və süd emalı müəssisələrinin 

yaradılması. 

18 13.07.18 
Quba 

rayonu 

- meyvə-tərəvəz və süd emalı müəssisələrinin 

yaradılması; 

- quru meyvə, tara istehsalı müəssisələrinin 

yaradılması; 

- pivot suvarma sistemləri istehsalı; 

- xalça və yun iplik istehsalı müəssisələrinin 

yaradılması. 

19 27.07.18 

Lənkəran 

rayonu 

(Tutəpeştə 

kəndi) 

- çəltikçilik, sitrus bağçılıq, çayçılıq, tingçilik və 

kiçik  cins heyvandarlıq təsərrüfatlarının 

yaradılması; 

- çəltik və çay emalı müəssisələrinin 

yaradılması; 

- xalça və yun iplik istehsalı müəssisələrinin 

yaradılması; 

- regional logistik mərkəzin yaradılması. 

20 17.10.18 

Ucar 

rayonu 

(Aran 

iqtisadi 

rayonu) 

- müasir süd emalı müəssisəsinin yaradılması; 

- intensiv bağçılıq (nar) və cins heyvandarlıq 

təsərrüfatlarının yaradılması. 

21 08.11.18 

Gədəbəy 

rayonu 

(Gəncə-

Qazax 

iqtisadi 

rayonu) 

- kənd turizmi layihələrinin maliyyələşdirilməsi; 

- 3 ulduz otelin yaradılması; 

- kartofçuluq (o  cümlədən yüksək məhsuldar 

kartof toxumçuluğu) təsərrüfatlarının  

yaradılması; 

- yun iplik və əl ilə xalça istehsalı müəssisəsinin 

yaradılması; 

- meşə meyvələrinin emalı (mürəbbə, marinad, 

cem, kompot) və sənaye üsulu ilə bal emalı və 

qablaşdırılması  müəssisəsinin yaradılması. 
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Sahibkarlıq subyektlərinin maarifləndirilməsi istiqamətində 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 bacarıqlarla 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 yüksəlməsinə öz 

müsbət təsirini göstərmişdir.  

  



 

  

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 

SAHİBKARLIĞIN İNKİŞAFI FONDU 
15 

 

3.3. Müvəkkil  kredit təşkilatları ilə əməkdaşlıq 

İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı Fondu güzəştli kreditlərin sahibkarlıq 

subyektlərinə çatdırılması üçün 55 müvəkkil kredit təşkilatı, o cümlədən 23 bank,  8 bank 

olmayan kredit təşkilatı və 24 kredit ittifaqı ilə əməkdaşlıq edir.  

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının 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 verilməsini həyata keçirirlər. Hazırda müvəkkil kredit təşkilatlarının filial 

şəbəkələrinin sayı 282-i (54%) regionlarda olmaqla 522-ə çatmışdır. 
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4. Sahibkarlığın inkişafı verilmiş güzəştli kreditlər 

4.1. Sahibkarlıq subyektlərinə verilmiş dövlətin güzəştli kreditlər. 

İl ərzində İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı Fondun vəsaitləri hesabına 14 

müvəkkil kredit təşkilatının vasitəsi ilə ümumilikdə 999 layihəyə 160.2 milyon manat kredit 

verilmişdir.  

Sahibkarlığın İnkişafı Fondu tərəfindən maliyyələşdirilmiş layihələrin  

Respublikanın iqtisadi rayonları və Bakı qəsəbələri üzrə: 

• Bakı qəsəbələri üzrə 55 layihəyə 57 243 min manat; 

• Abşeron iqtisadi rayonu üzrə 14 layihəyə 16 127 min manat;  

• Aran iqtisadi rayonu üzrə 319 layihəyə 29 015 min manat; 

• Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu üzrə 35 layihəyə 2 563.5 min manat; 

• Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu üzrə 270 layihəyə 29 553.35 min manat; 

• Lənkəran iqtisadi rayonu üzrə 98 layihəyə 2 366.5 min manat; 

• Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu üzrə 109 layihəyə 14 018.3 min manat; 

• Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu üzrə 70 layihəyə 8 328.5 min manat; 

• Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə 29 layihəyə 1 012 min manat güzəştli kredit 

verilmişdir.  
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Layihələrin 5.5%-i (verilmiş güzəştli kreditinin 35.8%-i) Bakı və Bakı ətrafı 

qəsəbələrinə, 1.4%-i (verilmiş güzəştli kreditinin 10.1%-i) Abşeron, 32%-i (verilmiş güzəştli 

kreditinin 18.1%-i) Aran, 3.5%-i (verilmiş güzəştli kreditinin 1.6%-i) Dağlıq Şirvan iqtisadi, 

27%-i (verilmiş güzəştli kreditinin 18.4%-i) Gəncə-Qazax, 9.8%-i (verilmiş güzəştli kreditinin 

1.5%-i) Lənkəran, 10.9%-i (verilmiş güzəştli kreditinin 8.7%-i) Quba-Xaçmaz, 7%-i (verilmiş 

güzəştli kreditinin 5.2%-i) Şəki-Zaqatala və 2.9%-i (verilmiş güzəştli kreditinin 0.6%-i) 

Yuxarı Qarabağ rayonlarına aid olmuşdur 

 

Respublikanın iqtisadi rayonları və Bakı qəsəbələri üzrə: 

• Bakı qəsəbələri üzrə 1127 (12.6%); 

• Abşeron iqtisadi rayonu üzrə 260 (2.9%);  

• Aran iqtisadi rayonu üzrə 5195 (58.1%); 

• Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu üzrə 185 (2.1%); 

• Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu üzrə 1135 (12.7%); 

• Lənkəran iqtisadi rayonu üzrə 204 (2.3%); 

• Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu üzrə 384 (4.3%); 

• Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu üzrə 294 (3.3%); 

• Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə 150 (1.7%) yeni iş yeri yaradılmışdır. 
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İqtisadiyyatın sahələri üzrə: 

• Aqrar sektor üzrə 939 layihəyə 112 724.2 min manat;  

• Sənaye məhsullarının istehsalı və emalı üzrə 48 layihəyə 43 238 min manat; 

• Digər sahələr üzrə 12 layihəyə 4 264.95 min manat güzəştli kredit verilmişdir. 

 

Maliyyələşdirilmiş layihələrin 94%-i (verilmiş güzəştli kreditinin 70.35%-i) aqrar 

sektorun, 4.8%-i (verilmiş güzəştli kreditinin 26.99%-i) sənaye məhsullarının istehsalı və 

emalı, 1.2%-i  (verilmiş güzəştli kreditinin 2.66%-i) isə digər sahələrin payına düşmüşdür. 
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İqtisadiyyatın sahələri üzrə: 

• Aqrar sektor üzrə 7353 (82.3%);  

• Sənaye məhsullarının istehsalı və emalı üzrə 1261 (14.1%); 

• Digər sahələr üzrə 320 (3.6%) yeni iş yeri yaradılmışdır.  

 

Kreditlərin növləri üzrə: 

• kiçik həcmli kreditlər üzrə 918 layihəyə 10 419.6 min manat; 

• orta həcmli kreditlər üzrə 37 layihəyə 8 188 min manat; 

• böyük həcmli kreditlər üzrə 44 layihəyə 141 619.5 min manat güzəştli kredit 

verilmişdir.  
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Fond tərəfindən maliyyələşən layihələrin 91.9%-i (verilmiş güzəştli kreditin 6.5%-i) 

kiçik həcmli kreditlərin, 3.7%-i (verilmiş güzəştli kreditin 5.1%-i) orta həcmli kreditlərin, 

4.4%-i (verilmiş güzəştli kreditin 88.4%-i) böyük həcmli olmuşdur. 

 

Kreditlərin növləri üzrə: 

• kiçik həcmli kreditlər üzrə 1560 (17.5%); 

• orta həcmli kreditlər üzrə 679 (7,6%); 

• böyük həcmli kreditlər üzrə 6695 (74,9%) yeni iş yeri yaradılmışdır.   

918 37

44

0 min AZN

20.000 min AZN

40.000 min AZN

60.000 min AZN

80.000 min AZN

100.000 min AZN

120.000 min AZN

140.000 min AZN

160.000 min AZN

Kiçik həcmli Orta həcmli Böyük həcmli

Güzəştli kreditlərin növlər üzrə bölgüsü

1560

679

6695

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Kiçik həcmli Orta həcmli Böyük həcmli 

Yaradılmış yeni iş yerlərinin sayı (nəfər)



 

  

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 

SAHİBKARLIĞIN İNKİŞAFI FONDU 
21 

 

4.2. Əhalinin həssas qruplarından olan sahibkarlara verilmiş dövlətin 

güzəştli kreditləri 

4.2.1. Məcburi köçkünlərə verilmiş dövlətin güzəştli kreditləri 

İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı Fondu tərəfindən məcburi köçkünlərin 

sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaları üçün onlara maliyyə dəstəyinin göstərilməsi 

istiqamətində davamlı olaraq məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilir.  

Bu məqsədlə 2018-ci il ərzində Fondun vəsaiti hesabına 43 məcburi köçkün sahibkara 

3.5 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. Verilmiş güzəştli kreditlər hesabına 185 yeni 

iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır. 
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4.2.2. 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, məcburi 

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 açılması, işsizliyin azaldılması və məşğulluğun təmin 

edilməsi sahəsində səmərəli vasitə olduğunu nəzərə alsaq, mövcud və potensial qadın 

sahibkarların inkişaf proseslərinə cəlb edilməsi təmin edilir.  

İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vasitəsilə 2018-ci il ərzində 

109 qadın sahibkara 9.2 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. Verilmiş güzəştli kreditlər 

hesabına 505 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır. 
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4.2.3. Gənc sahibkarlara verilmiş dövlətin güzəştli kreditləri 

İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı Fondu respublikada gənclərin 

sahibkarlıq fəaliyyətinə cəlb olunmasının stimullaşdırılması, gənc sahibkarların biznes 

əlaqələrinin genişləndirilməsi, onların innovasiya və müasir texnologiyaların tətbiqinə 

əsaslanan sahibkarlığın təşviq edilməsi 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 maliyyələşdirilməsi Fondun əsas prioritetlərindəndir.  

Fondun vasitəsilə 2018-ci il ərzində 177 gənc sahibkara 38 milyon manat güzəştli 

kredit verilmişdir. Verilmiş kreditlər hesabına isə 975 yeni iş yerinin açılması imkanı 

yaranmışdır. 
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4.3. Fondun vasitəsilə dövlətin güzəştli kreditləri hesabına 

maliyyələşdirilmiş, yeni texnologiyaların tətbiqinə əsaslanan 

investisiya layihələri 

İndiyədək Fond tərəfindən yeni texnologiyaların tətbiqinə əsaslanan ümumi dəyəri 3.6 

milyard manat olan 474 investisiya layihəsinin maliyyələşməsinə 1.5 milyard manat güzəştli 

kredit verilmiş və 37 400-ə dək yeni iş yeri yaradılmışdır. O cümlədən, 2018-ci il ərzində 

yeni texnologiyalara əsaslanan  56 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə  146.9 

milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. 

O cümlədən: 

− 7 aqroparka (5 094 ha iri bitkiçilik və 802 ha müasir kartofçuluq təsərrüfatı, 4 200 

başlıq (1 540 baş sağmal), 2.7 min tonluq soyuducu anbar, 0,4 min ton süd emalı, 1,5 min 

ton ət kəsimi, 27 min tonluq taxıl anbarı və 17 min ton paketlənmiş dənli bitkilər) 12.1 milyon 

manat; 

− tutumu 26 min ton olan 3 logistik mərkəzə 11.3 milyon manat; 

− 570 başlıq 2 müasir heyvandarlıq kompleksinə 707 min manat; 

− 87.3 hektar ərazidə 10 istixana kompleksinə 50.3 milyon manat; 

− illik istehsal gücü 228 ton quş əti və 36.7 milyon ədəd damazlıq yumurta olan 1 

quşçuluq təsərrüfatına 3 milyon manat; 

− 1 400 ha fındıq, 60 ha zeytun və 108 ha sitrus meyvələri bağı (illik 5.3 min ton qabıqlı 

fındıq, 68 min litr zeytun yağı, 96 ton xam  zeytun istehsalı) olan 3 bağçılıq təsərrüfatına 4.8 

milyon manat; 

− 50 ha ərazidə 1 üzümçülük təsərrüfatına 0.6 milyon manat; 

− illik istehsal gücü 270 ton quru meyvə, 1.5 min ton qabıqlı fındıq emalı və 1 min ton 

meyvə emalı  olan 4 müəssisəyə 6.2 milyon manat; 

− illik istehsal gücü 1.4 min ton süd emalı olan 1 müəssisəyə 350 min manat; 

− illik istehsal gücü 10 milyon litr qazlı və qazsız su olan 1 müəssisəyə 452 min manat; 

− illik istehsal gücü  1.5 min ton alkoqollu içki olan 1 müəssisəyə 850 min manat; 

− illik istehsal gücü 7.1 min ton elektrod, 105 min ton metal məmulatları, 3 milyon kv. 

metr  tikinti materialları (kafel, metlax, süni mərmər və qranit) və 3.9 milyon kvadrat metr 

mineral yun olan 4 tikinti materialları istehsalı müəssisəsinə 18.9 milyon manat; 

− 114 otaqlı müalicə-sağlamlıq və 116 nömrəli otel kompleksi olan 3 turizm 

müəssisəsinə 2.6 milyon manat; 
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− illik istehsal gücü 30 min dəst müxtəlif növ mebel olan 1 müəssisəyə 3.3 milyon 

manat; 

− illik istehsal gücü 20 min ton pambıq iplik olan 2 müəssisəyə 10 milyon manat; 

− illik istehsal gücü 1.9 milyon cüt corab olan 1 müəssisəyə 0.5 milyon manat; 

− illik istehsal gücü 3 min ton balıq istehsalı olan 1 müəssisəyə 1.5 milyon manat; 

− illik istehsal gücü 4 min ton polimer məmulatları və plastik məhsullar olan 1 

müəssisəyə 6 milyon manat; 

− illik istehsal gücü 90 ton plastik torlar istehsalı olan 1 müəssisəyə 390 min manat; 

− illik istehsal gücü 4.2 min ton qənnadı məmulatları olan 1 müəssisəyə 0.3 milyon 

manat; 

− 7 min ha şəkər çuğunduru əkini üzrə 1 müəssisəyə 7 milyon manat; 

− illik 1.3 min ton çəltik emalı olan 1 müəssisəyə 150 min manat; 

− illik 10,9 min ton xam pambıq emalı olan 1 müəssisəyə 0.7 milyon manat; 

− illik 36 min ton pambıq tədarükü və emalı olan 1 müəssisəyə 2 milyon manat; 

− İllik 133 min ədəd plastik tara olan 1 müəssisəyə 0.7 milyon manat; 

− illik 120 milyon ədəd şprits istehsalı olan 1 müəssisəyə 1 milyon manat; 

− dəyəri 2.5 milyon manat olan 1 digər müəssisəyə 1.2 milyon manat. 

2018-ci il ərzində 35 müəssisə istifadəyə verilmişdir. O cümlədən: 

− 2896 ha sahədə 2 iri fermer təsərrüfatı; 

− Tutumu 4.7 min ton olan 2 logistik mərkəz; 

− 8570 başlıq 5 cins heyvandarlıq kompleksi; 

− 31.5 hektar ərazidə 5 istixana kompleksi; 

− 1 quşçuluq təsərrüfatı (17 milyon ədəd damazlıq yumurta);  

− İllik istehsal gücü 20 min ton pambıq iplik olan 2 tekstil fabriki; 

− 35 ədəd tütünqurutma kamerasının yaradılması üzrə 2 müəssisə; 

− 50 hektar ərazidə 1 üzümçülük təsərrüfatı; 

− 60 hektar ərazidə 1 zeytun bağı; 

− illik istehsal gücü 270 ton quru meyvə olan 2 müəssisə; 

− illik istehsal gücü 50 min ton metal məhsulları olan 1 müəssisə; 

− illik istehsal gücü 10 milyon litr süfrə suları olan 1 müəssisə; 

− illik istehsal gücü 1.5 min litr olan 1 spirtli içkilər istehsalı müəssisəsi; 
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− İllik istehsal gücü 3 min ton balıq istehsalı olan 1 müəssisə; 

− İllik istehsal gücü 4.2 min ton polietilen məhsulları olan 1 müəssisə; 

− 7 min ha ərazidə şəkər çuğunduru əkini olan 1 müəssisə; 

− illik 4.6 min ton fındıq tədarükü, emalı və ixracı olan 1 müəssisə; 

− illik 4 min ton polimer məmulatları və plastik məhsullar olan 1 müəssisə; 

− illik 156 min ədəd plastik tara olan 1 müəssisə; 

− illik 1.9 milyon cüt corab olan 1 müəssisə; 

− illik 1.3 min ton çəltik emalı olan 1 müəssisə; 

− 1 digər müəssisəsi. 

− 39 müəssisə üzrə tiknti-quraşdırma işləri davam etdirilir. 

O cümlədən, kiçik və ailə biznesinin inkişafı, əhalinin məşğulluq səviyyəsinin 

artırılması, rəqabətqabiliyyətli ailə təsərrüfatlarının formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi  

məqsədilə İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı Fondu, “ABAD” (Ailə Biznesinə 

Asan Dəstək) publik hüquqi şəxs və “Azər-Türk Bank” ASC arasında “ABAD”çılara güzəştli 

kreditlərin verilməsi ilə bağlı birgə əməkdaşlığa dair “Niyyət Protokolu” imzalanmış və  ilkin 

olaraq 12 “ABAD”çıya illik 4%-lə 150 min manat güzəştli kredit verilmişdir; 

O cümlədən, İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı Fondu, “Azərbaycan 

Şəkər İstehsalat Birliyi” MMC və “Azərbaycan Sənaye Bankı” ASC arasında güzəştli 

kreditlərin verilməsi ilə bağlı birgə əməkdaşlığa dair “Niyyət Protokolu” imzalanmışdır. 

“Azərbaycan Şəkər İstehsalat Birliyi” MMC-yə şəkər tozu istehsalının yerli şəkər çuğunduru 

hesabına təmin olunmasının artırılması məqsədi ilə 7 min hektar sahədə şəkər 

çuğundurunun əkilməsi üçün illik 3%-lə 7 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir; 

İqtisadiyyatın aparıcı sahələrindən olan aqrar sektorun innovativ inkişafını təmin 

etmək məqsədilə 31 rayon üzrə 193.2 min hektar ərazidə 46 aqroparkın (28 müasir iri 

bitkiçilik və 18 cins heyvandarlıq kompleksi) yaradılması üzrə işlər sürətlə davam etdirilir. 

Aqroparklarda infrastruktur işlərinə 218.5 milyon manat dövlət əsaslı vəsait qoyulmuş, 

114.3 milyon manat dövlətin güzəştli kredit vəsaitləri ayrılmış, dəyəri 567 milyon manat olan 

28 layihəyə investisiya təşviqi sənədi verilmişdir.   

Aqroparklardan 17-də birinci mərhələ üzrə işlər başa çatdırılmış və 2019-cu ildə 10 

aqroparkın istifadəyə verilməsi gözlənilir.  

Aqroparkların yaradılması ölkənin ixrac məhsullarının həcminin artırılmasında və 

coğrafiyasının genişləndirilməsində, milli brendlərin yaradılmasında, kiçik və orta 

fermerlərin innovativ qabiliyyətinin artırılmasında, intensiv metodların geniş tətbiqində, 
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kənd təsərrüfatı sahəsində əlaqələndirilmiş vahid sistemin, eləcə də istehsalçı, emalçı və 

istehlakçı arasında inteqrasiya münasibətlərinin formalaşmasında, yüksək məhsuldarlığın 

əldə olunmasında, aqrar sahədə ixtisaslı kadrların hazırlanmasında və yeni iş yerlərinin 

açılmasında əhəmiyyətli rol oynayacaqdır. Bundan əlavə, müasir texnologiyaların tətbiqinə 

əsaslan investisiya layihələrinin reallaşdırılması regionlarda məşğulluğun təmin edilməsinə, 

regionların investisiya cəlbediciliyinin artırılmasına, digər sahələrin inkişafının 

stimullaşdırılmasına, eləcə də iqtisadiyyatın strukturunun şaxələnməsinə şərait yaradır. 
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4.3.1. Ölkə başçısının açılışında iştirak etdiyi müəssisələr 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən sahibkarlığın 

inkişafına dəstək siyasətinə uyğun olaraq 27 fevral 2018-ci il tarixində Mingəçevir Sənaye 

Parkının ərazisində 14.5 hektar sahədə yaradılmış “Mingəçevir Tekstil”  MMC-nin iplik 

istehsalı üzrə iki müəssisəsinin açılışında iştirak edib.  

 

Ümumi dəyəri 144 milyon manat olan fabriklərin yaradılmasına İqtisadiyyat 

Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən 10 milyon manat güzəştli kredit 

verilib. Müasir texnologiyalar əsasında yaradılmış fabriklər Almaniya, İsveçrə, İspaniya və 

Yaponiyanın aparıcı şirkətlərinin avadanlığı ilə təchiz edilib. Fabriklərdə pambıq 

mahlıcından ildə 10 min tonu “Ring”, 10 min tonu isə “Open End” üsulu ilə olmaqla, 

ümumilikdə 20 min ton müxtəlif cür iplik istehsalı nəzərdə tutulur.   
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 “Ring” üsulu ilə istehsal edilən pambıq-poliester iplik daha zərif və yumşaq olduğu 

üçün uzun lifli pambıqdan alınır və daha bahalıdır. Bu məhsuldan əsasən köynək istehsal 

olunacaq. “Open End” üsulu ilə alınan iplik daha kobud olduğundan əsasən cins və digər 

geyimlərin istehsalında istifadə olunur. Bu cür müəssisələrin istifadəyə verilməsi ölkədə 

toxuculuq sənayesinin inkişafına, yerli istehsal müəssisələrinin davamlı, keyfiyyətli və ucuz 

xammal ilə təmin olunmasına, eləcə də istehsal edilən pambığın hazır məhsul kimi ixracına 

imkan verəcək. Bunun da nəticəsində ölkəmizə əlavə valyuta daxil olacaq. Bu, həmçinin 

sənaye sahəsində idxaldan asılılığın azaldılması, ixrac potensialının artırılması, milli tekstil 

brendlərin yaradılması, ixtisaslı kadrların hazırlanması və yeni iş yerlərinin açılması 

baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev Bakının Suraxanı 

rayonunda 28 may 2018-ci il tarixində “ATEF Şirkətlər Qrupu” MMC-nin yüksəkgərginlikli 

avadanlıqlar zavodunun açılışında iştirak edib. Ümumi investisiya dəyəri 29,7 milyon manat 

olan zavodun yaradılmasına İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu 
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tərəfindən 10 milyon manat güzəştli kredit ayrılıb. Bundan başqa, müəssisəyə nazirlik 

tərəfindən investisiya təşviqi sənədi verilib ki, nəticədə 4,2 milyon manat vəsaitə qənaət 

olunaraq investisiya kimi layihənin icrasına yönəldilib. Müasir texnologiyalar əsasında 

yaradılan bu zavod inkişaf etmiş ölkələrin istehsalı olan avadanlıqlarla təchiz edilib.  

 

 

 Ümumi sahəsi 18 min kvadratmetr olan zavod 7 istehsal sahəsindən - bərk izolyasiya, 

kabel və mis anod istehsalı, əritmə və ekstruziya, mexaniki emal, yığma və sınaq 

sahələrindən ibarətdir. Zavodda illik 5 min 300 ədəd müxtəlif növ elektrotexniki 

avadanlıqların, o cümlədən güc transformatorları üçün izolyasiya detalları, yüksəkgərginlikli 

vakuum və eleqaz tipli açarlar, ayırıcılar, torpaqlayıcılar, ölçü transformatorları, kabellər və 

transformator buraxılışında istifadə olunan digər hissələrin istehsalı mümkündür. Yüksək 

gərginlikli avadanlıqlar zavodunun fəaliyyətə başlaması ilə transformator, yarımstansiya və 

digər elektrik avadanlıqlarının istehsalında yerli materiallardan istifadə olunması 
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nəticəsində lokalizasiya səviyyəsi 70-90 faizə çatacaq ki, bu da buraxılan məhsulların maya 

dəyərinin aşağı düşməsinə, idxaldan asılılığın və ölkədən valyuta axınının qarşısının 

alınmasına səbəb olacaq. Zavodda 310 yeni iş yeri açılıb.  

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramları çərçivəsində müxtəlif bölgələrdə 

ayrı-ayrı istehsal sahələri istifadəyə verilir, əhalinin sosial şəraitinin yaxşılaşdırılması 

istiqamətində ardıcıl tədbirlər görülür. “Region Agropark” da belə müəssisələrdən biridir 

 

 

Ümumi dəyəri 30 milyon manat olan aqroparkın yaradılmasına 6 milyon manat 

dövlətin güzəştli krediti verilib. Belə ki, Goranboy rayonunda uzun müddət istifadəsiz qalmış 

və yararsız hala düşmüş 3 500 hektar, Samux rayonunda isə 1 200 hektar qış otlaq 

sahələrinin təyinatı Nazirlər Kabinetinin müvafiq sərəncamları ilə dəyişdirilərək əkin 

dövriyyəsinə cəlb edilib. Aqropark tərəfindən “Bozdağ massivi” ərazisində yerləşən, 

yararsız vəziyyətdə olan torpaq sahələrinin əkinə yararlı vəziyyətə gətirilməsi üçün ərazidə 

yarğanlar doldurulub, yüksək keyfiyyətli hamarlama işləri aparılıb, sahələr kol-kosdan 

təmizlənib, torpağın biohumus qatının bərpası məqsədilə böyük həcmdə kompos verilib. 
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Torpağın tərkibinin öyrənilməsi məqsədilə nümunələr götürülərək Türkiyənin beynəlxalq 

akkreditasiya olunmuş “Laben” laboratoriyasına göndərilib və analizlərin nəticələrinə uyğun 

əkin planı hazırlanıb. İstehsal olunan məhsulların uzun müddət keyfiyyətli və itkisiz 

saxlanılması üçün hər birinin tutumu 3 min ton olan 18 min tonluq 6 taxıl anbarı kompleksi 

və saatda gücü 10 ton olan qurutma sistemi inşa olunub. Amerika və Türkiyədən alınan 

avadanlıqlarla təchiz olunmuş taxıl anbarı kompleksi tam avtomatlaşdırılmış qaydada 

fəaliyyət göstərir. Kompleks məhsulu qəbul edir, təmizləyir və qurudaraq saxlanılması üçün 

anbarlara ötürür. Aqroparkda işçilər, kənardan cəlb olunmuş mütəxəssis və qonaqlar üçün 

72 yerlik ikimərtəbəli tam infrastruktura malik müasir yataqxana və ikimərtəbəli ofis binası 

tikilib. 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 25 avqust 2018-ci il 

tarixində İsmayıllı rayonu Keyvəndi kəndi ərazisində “AZZA AGRO”  MMC-nin 1 000 başlıq 

müasir heyvandarlıq kompleksinin açılışında iştirak edib. Müəssisələrin illik istehsal gücü 

150 min ton süd və 6 min ton ət təşkil edir.  
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Müasir texnologiyaların tətbiqinə əsaslanan kompleksin birinci mərhələsi üzrə işlərin 

görülməsinə 9,5 milyon manat investisiya qoyulub ki, bunun da 3.5 milyon manatı 

İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı Fondu tərəfindən ayrılıb. Bundan əlavə, 

kompleksə İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən investisiya təşviqi sənədi verilib və nəticədə xeyli 

vəsaitə qənaət olunub. Kompleksin tərkibinə 1 000 başlıq ferma binaları, doğum, sağım və 

buzovluq bölmələri, yem istehsalı sahəsi, əkinçilik təsərrüfatı və digər köməkçi sahələr 

daxildir.  

 

Kompleksə gətirilmiş 99 baş “Holstein Friesian” cinsindən olan boğaz düyədən əlavə, 

bu ilin sentyabr və noyabr aylarında 201 baş cins düyənin gətirilməsi və gələcəkdə 

heyvanların baş sayının 1600-ə çatdırılması nəzərdə tutulur. Almaniya, Hollandiya və 

Türkiyə istehsalı olan 8 adda 20 ədəd kənd təsərrüfatı texnika və aqreqatları alınmışdır. 

Heyvandarlıq kompleksində bu sahədə dünya liderlərindən olan İsveçin “DeLaval” şirkətinin 

ferma və sağım sistemi avadanlıqları quraşdırılıb.  
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Bu sistem hər bir cins heyvana fərdi yanaşmaqla, onların yaşı, çəkisi, yem rasionu, 

süd verimi, sağlamlıq vəziyyəti və digər məlumatları xüsusi çiplərdə toplayaraq kompleksin 

səmərəli idarə olunmasına imkan verir. Belə ki, heyvanların yemlənməsi və sağılması 

zamanı çiplər vasitəsilə yığılan məlumatlar xüsusi proqramda toplanılaraq hər bir heyvan 

üzrə gündəlik yem norması müəyyən olunur, sağlamlıq vəziyyəti təhlil edilir. Sistemin daha 

bir xüsusiyyəti hər bir cins heyvan üçün qüvvəli yemin müəyyən olunmuş vaxtda və 

miqdarda avtomatlaşdırılmış qaydada verilməsidir. Ferma binalarında quraşdırılmış 

pərdələr havanın temperaturuna, rütubətlilik səviyyəsinə və günəşin düşmə bucağına görə 

avtomatik olaraq tənzimlənir. Bundan başqa, fermaların daxili temperaturunun 

tənzimlənməsi məqsədilə su ilə sərinləşdirilən avtomatik idarə olunan pərlər quraşdırılıb. 

Bütün bunlar cins heyvanların südünün həcminin artırılmasına və keyfiyyətinin 

yaxşılaşdırılmasına imkan verir. 

 

 

Əlavə olaraq heyvandarlığın inkişaf etdirilməsi, heyvandarlıq məhsullarının həcminin 

artırılması, məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və onun maya dəyərinin aşağı 

salınmasında mühüm məsələlərdən biri də yerli istehsal hesabına davamlı yem bazasının 
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yaradılmasıdır. Bu məqsədlə kompleks tərəfindən qüvvəli və qaba yemə olan tələbatın 

ödənilməsi üçün cari ildə 500 hektar sahədə arpa və yonca əkilib, 2,1 min ton silos ehtiyatı 

yaradılıb. Gələcəkdə əkin sahələrinin 800 hektara çatdırılması nəticəsində kompleksin yem 

tələbatının tam daxili imkanlar hesabına təmin edilməsi, eləcə də ət və süd məhsullarının 

emalı sahələrinin yaradılması nəzərdə tutulur. Belə ki, kompleksin daha mənfəətlə fəaliyyət 

göstərməsi məqsədilə gündəlik emal gücü 10 ton süd və 1 ton ət olan emal sahələrində 

istehsal ediləcək ekoloji təmiz məhsullar “AZZA” brendi adı altında şirkətə məxsus 

mağazalar şəbəkəsində satışa çıxarılacaq.  

Layihənin icrası nəticəsində 14 nəfər işlə təmin olunub. Gələcəkdə iş yerlərinin 70-ə 

çatdırılması nəzərdə tutulur. 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 25 avqust 2018-ci il 

tarixində İsmayıllı rayonu Kürdmaşı kəndi ərazisində “Buta Qrup” MMC tərəfindən 



 

  

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 

SAHİBKARLIĞIN İNKİŞAFI FONDU 
36 

 

yaradılan aqroparkın açılışında iştirak edib. Müəssisələrin illik istehsal gücü 3 min ton 

kartof, 1.1 min ton qarğıdalı və 300 ton buğda təşkil edir.  

Ümumi dəyəri 22 milyon manat olan aqroparkın yaradılmasına birinci mərhələdə 7.7 

milyon manat investisiya qoyulub. Bunun 1.9 milyon manatı İqtisadiyyat Nazirliyinin 

Sahibkarlığın İnkişafı Fondu tərəfindən ayrılıb. Ərazisi 602 hektar olan aqroparkın tərkibinə 

əkinçilik təsərrüfatı, soyuducu anbar kompleksi, istehsal olunmuş kənd təsərrüfatı 

məhsullarının çeşidlənməsi və paketlənməsi sahələri daxildir. Aqroparkda cari ildə 120 

hektar buğda, 120 hektar kartof və 96 hektar qarğıdalı əkilib. Əkin sahələrinin davamlı və 

keyfiyyətli su təminatının həyata keçirilməsi üçün 2 su anbarı inşa edilib, su və elektrik 

xətləri çəkilib, ilkin olaraq 90 hektar sahədə müasir pivot suvarma sistemi qurulub, müxtəlif 

kənd təsərrüfatı təyinatlı texnika və aqreqatlar alınıb.  

 

Aqroparkın 3 min ton tutumu olan soyuducu anbar kompleksi məhsulların uzun 

müddət keyfiyyətli və itkisiz saxlanılmasına imkan verir. Anbarda gücü saatda 15 ton 

çeşidləmə və gücü saatda 10 ton olan paketləmə xətləri quraşdırılıb. Bu avadanlıq 
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hesabına sahədən yığılan ekoloji təmiz məhsullar ölçülərinə görə çeşidləndikdən sonra 

paketlənərək aqroparkın soyuducu anbar kompleksində saxlanılır və əsasən qeyri-mövsüm 

dövründə satışa çıxarılır. Kartofçuluq üzrə ixtisaslaşan aqroparkda il ərzində təqribən 2.7 

milyon manat dəyərində kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal olunaraq “İsmayıllı Tərəvəzləri” 

brendi altında yerli və xarici bazarlarda satışa çıxarılacaq. 

Bundan başqa aqroparkda Almaniyadan və Hollandiyadan gətirilmiş super elit və elit 

toxumlardan ölkəmizin müxtəlif regionlarının iqlim şəraiti və torpaq strukturuna uyğun 

yüksək keyfiyyətli kartof toxumlarının yetişdirilməsi nəzərdə tutulur. Növbəli əkin sisteminin 

tətbiqi, eləcə də düzgün aqrotexniki qaydalara riayət olunmaqla aqroparkda yüksək 

keyfiyyətli kartof sortları əkilir ki, bu sortlar üzrə hər hektara orta məhsuldarlıq 45-50 ton 

təşkil edir. 

Gələcəkdə aqroparkda məhsul istehsalının 3 dəfə artırılması, soyuducu anbar 

kompleksinin 15 min tona çatdırılması və bitki yağları istehsalı sahəsinin yaradılması 

nəzərdə tutulur. Layihənin icrası nəticəsində 24 nəfər işlə təmin olunub. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev Quba rayonunda 11 

oktyabr 2018-ci il tarixində “Qubaekoaqrar” MMC-nin kənd təsərrüfatı mallarının istehsalı 

zavodunun açılışında iştirak edib.  
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“Qubaekoaqrar” MMC-nin kənd təsərrüfatı mallarının istehsalı zavodu sutkada 4 ton 

fındıq və 2 ton quru meyvə istehsalı gücünə malikdir. Müəssisədə meyvələrin qurudulması, 

fındığın qovrulması və qablaşdırılması, alma çipsi istehsalı xətləri quraşdırılıb. Əhalidən 

tədarük edilmiş meyvələr, ilk növbədə, çeşidlənir, yuyulur, içlikdən təmizlənir, dilimlənir və 

xüsusi qaydada qablaşdırılaraq qurudulması üçün sobaya yerləşdirilir. Sobada hər bir 

meyvə növünün xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq onlar üçün proqramlaşdırılmış xüsusi 

rejimdə qurutma prosesi həyata keçirilir. Müəssisədə tələbata uyğun olaraq əsasən alma, 

armud, gavalı, ərik, üzüm və alça quruları, həmçinin alma çipsi istehsal olunaraq müxtəlif 

çəkilərdə paketlənir. Meyvə quruları sənaye üsulu ilə istehsal olunduğu üçün dadına, 

əmtəə görünüşünə və yüksək səviyyədə qablaşdırılmasına görə fərqlənir. 

Fındığın emalı xəttində isə məhsul ilkin olaraq qurudulur, qabıqdan təmizlənir, 

çeşidlənir və sonra sobada xüsusi rejimdə qovrulur. Qovrulmuş fındığın soyudulduqdan 

sonra müxtəlif çəkilərdə vakuum paketlənməsi həyata keçirilir. İstehsal olunan məhsulların 

daxili bazarla yanaşı, “Made in Azerbaijan” brendi adı altında xarici bazarlara, xüsusilə 

Rusiya və ərəb ölkələrinə ixracı nəzərdə tutulur. 
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Müəssisənin xammala tələbatının davamlı olaraq ödənilməsinin təmin edilməsi 

məqsədilə növbəti mərhələdə tutumu 2 min ton olan soyuducu anbar kompleksinin 

qurulması, mövcud istehsal gücünün 2 dəfə artırılması, cem və mürəbbə istehsalının təşkili 

nəzərdə tutulur. Ümumi dəyəri 3,6 milyon manat olan investisiya layihəsinin 

maliyyələşdirilməsinə İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı Fondu tərəfindən 

güzəştli kredit ayrılıb və bu layihəyə investisiya təşviqi sənədi verilib. İlkin mərhələ üzrə 

müəssisədə ildə təqribən 2,6 milyon manat dəyərində və ya 1,3 min ton məhsul istehsalı 

nəzərdə tutulur. 

 

Regionlarda belə emal müəssisəsinin yaradılması dünyanın qabaqcıl texnologiya və 

təcrübələrinin tətbiqinə, kənd təsərrüfatında ixracyönümlü və rəqabətqabiliyyətli məhsul 

istehsalına, yeni meyvə bağlarının salınmasına, eləcə də ixracın həcminin çoxalmasına və 

coğrafiyasının genişləndirilməsinə nail olunması ilə yanaşı, məşğulluğun artırılmasına da 

səbəb olacaq. Bu layihənin icrası nəticəsində 38 nəfər daimi işlə təmin edilib. 
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 28 oktyabr 2018-ci il 

tarixində “Ulu Aqro” MMC-nin Qax aqroparkının açılışında iştirak edib.  

 

Qax rayonunun “Ağyazı” qışlaq otlağının ərazisində yerləşən aqroparkın yaradılması 

üçün meliorativ tədbirlərə 9 milyon manat, elektrik təminatına 4,7 milyon manat olmaqla, 

ümumilikdə 13,7 milyon manat dövlət əsaslı investisiya qoyulub. Aqroparkın ümumi ərazisi 

2094 hektardır. Suvarılan sahə 1268 hektarı əhatə edir. Ərazinin 863 hektarında 28 pivot 

qurğusu qurulub, 405 hektarında isə “damcılama” sistemi yaradılıb. Əkin sahələrinin 

davamlı və keyfiyyətli su təminatı üçün Aqroparka dövlət investisiyaları hesabına 4,6 

kilometr uzunluğunda su xətti çəkilib, tutumu 50 min kubmetr olan beton su hovuzu tikilib, 

bütün zəruri meliorativ tədbirlər görülüb. Buraya 15 kilometr məsafədən 10 kV-luq elektrik 

xətti çəkilib, transformatorlar quraşdırılıb. Aqroparka yaxın ərazidən keçən Qax-Qıpçaq-

Ağyazı avtomobil yolunda əsaslı təmir işləri aparılıb. 

Aqroparkda 1200 hektar sahədə buğda, 169 hektarda qarğıdalı və 65 hektarda soya 

əkilib. Bundan başqa, 217 hektar badam, 50 hektar qoz, 32 hektar şaftalı, 30 hektar alma, 
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23 hektar gavalı, 12 hektar ərik və 11 hektar gilas bağları salınıb. Bu aqroparkın 

yaradılmasına dövlət tərəfindən 2 milyon manat güzəştli kredit verilib. Buraya verilən 

investisiya təşviqi sənədi sayəsində 183 min manat vəsaitə qənaət olunub. “Ulu Aqro” 

MMC-nin Qax Aqroparkının illik istehsal gücü 3 min ton meyvə, o cümlədən alma, armud, 

gilas, ərik, şaftalı və gavalıdır. Bundan başqa, burada il ərzində 0,5 min ton badam, 0,4 

min ton qoz, 5,2 min ton taxıl, 2,4 min ton qarğıdalının istehsalı nəzərdə tutulub. 

Ümumilikdə, burada illik 15,2 milyon manatlıq məhsulun istehsalı gözlənilir. Bu aqropark 

kənd təsərrüfatının inkişafına təkan verməklə yanaşı, kənd təsərrüfatı məhsullarının 

istehsalı, ölkəmizdə rəqabətqabiliyyətli məhsulların sayının və çeşidinin artırılması, ixrac 

potensialımızın gücləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Aqropark yeni iş 

yerlərinin yaradılmasına da töhfəsini verir. Belə ki, burada 90 nəfərin işlə təmin olunması 

nəzərdə tutulub. 

 

Aqroparkın müasir logistika mərkəzi də var. Burada yaradılan idarəetmə mərkəzində 

iclas və brifinq zalları, kənd təsərrüfatı mütəxəssislərinin qalması üçün on nəfərlik yataq 

otaqları yaradılıb. Layihənin icrası zamanı aqroparkın logistika mərkəzində informasiya-
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kommunikasiya texnologiyalarının son yenilikləri tətbiq edilib. Tutumu 4,5 min ton olan taxıl 

anbarı, sahəsi 5,4 min kvadratmetr olan bina tipli 4 anbar, ofis və yardımçı binalar tikilib. 

Logistik mərkəzdə, eyni zamanda, 7 yataqxana binası, maşınyuma məntəqəsi inşa olunub, 

elektron tərəzi, transformator yarımstansiyası, generator quraşdırılıb. Aqroparkda istifadə 

üçün 13-dən çox adda 54 ədəd texnika və aqreqat alınıb. Gələcəkdə aqroparkın 

fəaliyyətinin daha da genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. 

Logistik mərkəzdən aqroparkın bütün ərazisindəki fəaliyyətə nəzarət olunur. Burada 

xüsusi meteoroloji stansiyalar da quraşdırılıb. Bu stansiyalar aqroparkın hava durumu, 

torpağın hərarəti, rütubət kimi amillər barədə logistik mərkəzə məlumatlar ötürür. 
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4.3.2. Fond tərəfindən maliyyələşən və icrası davam edən digər layihələr 

 

Müəssisənin adı:    "NB Satınalma və Ticarət" MMC (Gəncə) 

Dəyəri:    46.5 milyon 

Güzəştli kreditin dəyəri:  10 milyon 

İnvestisiya layihəsinin məqsədi: 3 milyon kvadrat metr süni mərmər, qranit və seramik 
plitələr 
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Müəssisənin adı:    "Vega Aqro" MMC (Bakı) 

Dəyəri:    21 milyon 

Güzəştli kreditin dəyəri:  10 milyon 

İnvestisiya layihəsinin məqsədi: 16 ha istixana kompleksi (4 min ton tərəvəz 
məhsulları) 
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Müəssisənin adı:    "Green Factory" MMC (Şəki) 

Dəyəri:    3.5 milyon 

Güzəştli kreditin dəyəri:  2.5 milyon 

İnvestisiya layihəsinin məqsədi: İllik 104 ton quru meyvə 
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Müəssisənin adı:   "Kürdəmir Süd Emalı Zavodu" ASC 
(Hacıqabul) 

Dəyəri:     12.3 milyon 

Güzəştli kreditin dəyəri:  8 milyon 

İnvestisiya layihəsinin məqsədi: 5000 başlıq (3000 baş sağmal) İllik 22.5 min 
ton süd və 50 ton ət 
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Müəssisənin adı:    "Monte Ferro" MMC (Qax və Şəki) 

Dəyəri:     11.6 milyon 

Güzəştli kreditin dəyəri:  2.8 milyon 

İnvestisiya layihəsinin məqsədi: 1400 ha fındıq bağı (illik 5.3 min ton qabıqlı 
fındıq) 
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Müəssisənin adı:    "Tovuz Aqro" MMC (Tovuz) 

Dəyəri:    16 milyon 

Güzəştli kreditin dəyəri:  5 milyon 

İnvestisiya layihəsinin məqsədi: 1200 başlıq heyvandarlıq kompleksi 
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Müəssisənin adı:    "FRUİTGARDEN" MMC (Lənkəran) 

Dəyəri:    1.6 milyon 

Güzəştli kreditin dəyəri:  1.3 milyon 

İnvestisiya layihəsinin məqsədi: 108 ha meyvə bağı (1,8 min ton sitrus 
meyvələri)  
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5. Güzəştli kreditlərin təyinatı üzrə istidfadəsinin monitorinqi və 

hesabtlılıq 

 Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaitindən  istifadə 

Qaydası”nın 4.2-ci bəndinə uyğun olaraq 13 müvəkkil kredit təşkilatı tərəfindən Sahibkarlığın 

İnkişafı Fondunun vəsaitləri hesabına 177 503 min manat güzəştli kreditlərin ayrılması 

məqsədilə təqdim edilmiş 86 sahibkarlıq subyektinin, o  cümlədən 52-si aqrar (96 437 min 

manat), 18-i sənaye (60 766 min manat), 5-ü turizm (1 685 min manat) və 5-i xidmət (14 080 

min manat) sahəsinin inkişafı yönümlü investisiya layihəsinin bilavasitə yerində ilkin monitorinqi 

həyata keçirilmişdir. 

Güzəştli kredit vəsaiti hesabına maliyyələşdirilmiş sahibkarlıq subyektlərində 39 

müvəkkil kredit təşkilatı tərəfindən 5965 monitorinq keçirilmiş və bu barədə müvafiq hesabatlar 

Fonda təqdim edilmişdir. 

Sahibkarlığın İnkişafı Fondu tərəfindən müvəkkil kredit təşkilatlarının nümayəndələrinin 

iştirakı ilə Bakı şəhəri daxil olmaqla, respublikanın 30 rayonunda 24 müvəkkil kredit təşkilatı 

vasitəsilə 440 sahibkarlıq subyektinə verilmiş 186 058 min manat güzəştli kredit vəsaitinin 

təyinatı üzrə istifadəsinə nəzarət etmək məqsədilə monitorinqlər aparılmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 31 iyul tarixli 224 nömrəli Fərmanı ilə 

təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun “Nizamnamə”sinin 

4.9.10, 5.4.15 və 9.5-ci bəndlərinə əsasən Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun Müşahidə 

Şurasının 2018-ci il 24 sentyabr tarixli iclasında Fondun 2018-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının 

qanunvericiliyə uyğun seçilmiş auditor şirkəti tərəfindən yoxlanılmasının keçirilməsi üçün 

müvafiq tədbirlərin görülməsi qərara alınmışdır. Sahibkarlığın İnkişafı Fondu tərəfindən 

Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən və beynəlxalq səviyyədə tanınmış dörd audit 

şirkəti arasında kotirovka sorğusu metodunun tətbiqi ilə satınalma proseduru keçirilmiş, ən 

aşağı qiymət təklifi təqdim edən “PraysvoterhausKupers Audit Azərbaycan” MMC audit şirkəti 

keçirilmiş kotirovka sorğusunun qalibi seçilmişdir. 


