
 
 
 

 
 

Azərbaycan: AZE: Kənd Təsərrüfatı üçün Maliyyə Xidməti Əhatəsinin 
təkmilləşdirilməsi – AccessBank Azərbaycan  
 

Layihənin adı  AZE: Kənd Təsərrüfatı üçün Maliyyə Xidməti Əhatəsinin 
Təkmilləşdirilməsi - AccessBank Azərbaycan 

Layihənin 
nömrəsi  

49093-001 

Borc alan/Şirkət ACCESSBANK 

Ölkə Azerbaijan 

Yer  

Təsdiq nömrəsi  LN7220-01 

Yardımın Növü 
və ya Modallığı  

LN7220-01 Kredit 75.00 milyon ABŞ dollar  Təsdiq olunub  
 

Strateji 
Gündəliklər  

İnklusiv iqtisadi artım 

Dəyişikliyin 
Səbəbləri  

Gender Bərabərliyi və Daimilik  
Bilik həlləri  
Tərəfdaşlıqlar  
Özəl sektorun inkişafı  

Sektor / 
Subsektor 

Maliyyə - Bank sistemləri vəv qeyri-bank təşkilatları  

Gender 
Bərabərliyi və 
Daimilik  

Bəzi gender elementləri  

Məsul AİB 
Departamenti  

Özəl Sektorla İş Departmenti  

Məsul AİB 
Bölməsi  

Özəl Sektor Maliyyə İnstitutları Bölməsi  

Məsul AİB 
Məmuru  

Rainer Hartel 

Layihə 
Sponsoru 
(sponsorları) 

 

Təsviri Access Bank Azərbaycan (ABA) vasitəsilə təsərrüfat investisiyalarını 
və dövriyyə kapitalı və kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət göstərən 
müəssisələri dəstəkləmək üçün 75 milyon ABŞ dollarına qədər bir 
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kredit. AİB tərəfindən maliyyələşdirmə Azərbaycanda kəndlərdən gəlir 
yaratma prosesini və məşğulluğu təkmilləşdirəcək. Azərbaycan 
regionlarına ümumilikdə 16%, kənd təsərrüfatına isə cəmi 5% kredit 
axını ilə Azərbaycan kəndlərində maliyyə böyük həcmdə 
çatışmayacaq. Kənd təsərrüfatı işləyən əhalinin 38% hissəsini əhatə 
edən və ÜDM-in (2013) cəmi 6.2%-ni təşkil edən 1.2 milyon kiçik 
təsərrüfata bölünüb. Bununla belə, kənd təsərrüfatı ötən onillikdə illik 
4% güclü artımın şahidi olub və hal-hazırda qida məhsullarına 
(meyvələr, tərəvəzlər və süd məhsulları) olan artan daxili və idxal 
tələbini ödəmək üçün əhəmiyyətli artım potensialına malikdir. 
Fermerlər və MSME-lər regionlarda iş və gəlir yaratmaq üçün ən 
mühüm mənbədir. Maliyyə vəsaitinin çatışmaması onların inkişafını 
məhdudlaşdıran əsas səbəblərdən biridir.  

Məqsədlər və İş 
həcmi  

Nəzərdə tutulan nəticə ABA-nın fermerlərə və kənd təsərrüfatı MSME-
lərinə maliyyə xidmətlərini göstərmək qabiliyyətini təkmilləşdirməkdən 
ibarətdir. 

Ölkə ilə əlaqə / 
Regional 
strategiya  

Kreditlər kənd təsərrüfatı MSME-lər və fermerlərə çatmaqla onların 
investisiyaları üçün daha uzun müddətli istiqamətləri təmin edəcək. Bu, 
özəl qeyri-neft fəaliyyətləri önə çəkmək üçün hökumət və AİB-in 
strategiyasına uyğundur. 

Təhlükəsizlik Kateqoriyaları 

Ətraf mühit FI 

Məcburi məskunlaşma  FI-C 

Yerli əhali  FI-C 

Ətraf mühit və Sosial Aspektlərin Xülasəsi 

Ətraf mühit 
aspektləri  

ABA AİB tərəfindən qadağan olunmuş investisiya fəaliyyətlərinin 
siyahısını tətbiq edəcək; ətraf mühit üçün A kateqoriyalı sub-kreditləri 
istisna edəcək. AİB vəsaitlərindən istifadə etməklə investisiyaların tətbiq 
olunan milli qanun və qaydalara, eləcə də AİB Təhlükəsizlik Siyasəti 
Bəyannaməsinə (2009) uyğun olduğunu təmin edəcək. 

Məcburi 
məskunlaşma  

ABA AİB tərəfindən qadağan olunmuş investisiya fəaliyyətlərinin 
siyahısını tətbiq edəcək; məcburi məskunlaşma üçün A və B kateqoriyalı 
sub-kreditləri istisna edəcək. AİB vəsaitlərindən istifadə etməklə 
investisiyaların tətbiq olunan milli qanun və qaydalara, eləcə də AİB 
Təhlükəsizlik Siyasəti Bəyannaməsinə (2009) uyğun olduğunu təmin 
edəcək. 

Yerli əhali  ABA AİB tərəfindən qadağan olunmuş investisiya fəaliyyətlərinin 
siyahısını tətbiq edəcək; yerli əhali üçün A və B kateqoriyalı sub-kreditləri 
istisna edəcək. AİB vəsaitlərindən istifadə etməklə investisiyaların tətbiq 
olunan milli qanun və qaydalara, eləcə də AİB Təhlükəsizlik Siyasəti 
Bəyannaməsinə (2009) uyğun olduğunu təmin edəcək. 



Maraqlı tərəfin Münasibəti, 
İştirakı və Məsləhəti 

AİB heyəti Azərbaycan kəndlərində potensial son borcalanlar 
və fermerlər ilə bir neçə məsləhətləşmələr keçirmişdir. 

Yardım planı, işlənməsi və icrası üzrə qrafik-cədvəl 

Konseptual təmizlik  02 fevral 2015 

Lazımi Səy göstərmə   

Kredit Komitəsinin İclası  09 mart 2015 

Təsdiq 22 aprel 2015 

Son PDS Yenilənmə  13 may 2015 

Layihə Spesifikasiyaları (PDS) layihə və proqram üzrə qısa məlumatlardan ibarətdir: PDS 
tamamlanmamış bir iş olduğu üçün bəzi məlumatlar onun ilkin versiyasına daxil edilə bilməz, 
lakin əldə edilən kimi əlavə ediləcəkdir. Təklif olunan layihələr haqqında məlumatlar sınaq və 
göstərici xarakter daşıyır.  
 
AİB heç bir yardım forması olmadan istifadəçiləri üçün resurs kimi yalnız bu layihə 
spesifikasiyasında verilən məlumatları təmin edir. AİB yük keyfiyyətli tərkib təmin etməyə çalışır, 
məlumatlar heç bir formada zəmanət olmadan “olduğu kimi” konkret və ya dolayısı ilə, o 
cümlədən satışa yararlılıq, müəyyən məqsədə uyğunluq və pozuntu zəmanətləri olmadan  
təqdim olunur. AİB hər hansı belə məlumatların dəqiqliyinə və ya tamlığına konkret vəd və 
zəmanətlər vermir.   
 


