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– Anar Bəy, ilk öncə Sizə bu müsahibəni məhz bi-
zim jurnala verməyinizə görə minnətdarlığımı bildi-
rirəm. Siz niyə məhz bizim jurnala müsahibə verməyə 
qərar verdiniz?

– İlk öncə bu müsahibə ilə suallarınızı səmimi cavab-
landırmağa və bununla cəmiyyətdə mənim ətrafımda 
gəzən şaiyələrə müəyyən dərəcədə son qoymaq imkanı 
yaratdığınıza görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Sizin 
jurnalın seçimində isə onun məhz biznez yönümlü olması 
mənim diqqətimi cəlb edir. Həqiqətən, mənə qarşı irəli 
sürülən əssasız iddialara hər hansı bir siyasi media nəşri 
vasitəsilə də cavab təqdim edə bilərdim, lakin, mən si-
yasətdən uzaq olan bir iş adamı kimi özüm və fəaliyyətim 
haqqda məhz biznes yönümlü bir jurnala müsahibə ver-
mək qərarına gəldim. 

Həmçinin mənim şirkətlər qrupumun ana şirkətinin 
vebsaytında 19 dekabr 2013-cü il tarixdə yerləşdirilən 
Şəxsi Bəyanatımın saxta olduğu və mənim adımdan yayıl-
madığı iddia edilir. Bu müsahibə ilə mən adı gedən bəya-
natın mənə məxsus olduğunu təsdiq etmək və mənim real 
bir iş adamı olduğumu bildirmək istərdim.

Doğrusu, bundan başqa bir müsahibə vermək fikrində 
deyiləm. Mənim bu yaxınlarda verdiyim Şəxsi Bəyanatı-
mın nə cür qələmə verilməsinin və ya belə deyək ki, səhv 
qəbul olunmasının və bəzi yerli media nümayəndələrinin 
məni neqativ atəşə tutduqlarının şahidi oldum. Bu üzdən, 
hesab edirəm bu müsahibə hal-hazırda yeganə bir müsa-
hibə olmalıdır.

– Bəyanatınızda möhtərizədə “Əlizadə” soyadı da 
qeyd olunub. Bunu nə cür izah edə bilərsiz?

– Bəli, hal-hazırda soyadımın sonluğu “-zadə”dir. So-
yadımın sonluğunu müvafiq qanun və Milli Elmlər Aka-
demiyasının tövsiyyələrinə uyğun olaraq dəyişdirmişəm 
(Redaksiya: Azərbaycan Respublikasının 495 saylı 2 fev-
ral 1993-cü il tarixli Qanunu və Azərbaycan Respublika-
sının Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyətinin 24 
dekabr 2010-cu il tarxili 20/30 saylı Qərarı nəzərdə tutu-
lur). “Əliyev” soyadı Azərbaycanda həddindən artıq çox 
yayılması və həmin soyadı daşıyarkən mənə müəyyən 
insanlarla qohumluğum barədə bir çox suallar verilirdi. 
Bundan əlavə tayfamız əvvəldən “Əlizadə” soyadı daşıdı-
ğından mən məhz köklərimizə qayıtmaq qərarı verdim və 
soyadımın sonluğunu dəyişdirdim.

– Anar Bəy, zəhmət olmasa özünüz haqqında oxu-
cularımıza bir az ətraflı məlumat verin. Yəni harda 
anadan olmusunuz, təhsilinizi harda almısınız. Çox-
larını maraqlandıran sual isə “Anar Əliyev kimin qo-
humudu” sualıdır. Zəhmət olmasa bu sualı da cavab-
landırın.

– Mənim 36 yaşım var və mən Naxçıvanda doğulmuşam. 
Orada Naxçıvan Dövlət Universitetində və sonradan qiyabi 
olaraq Dövlət İdarəçilik Akademiyasında təhsil almışam.

Şəxsi Bəyanatımda qeyd etdimişdim ki, Global Wit-
ness təşkilatının Hesabatında göstərilmiş Naxçıvandan 
olan tanınmış rəsmi şəxslərin heç bir nümayəndəsinə 

Anar Əliyev:
“Mən sadəcə Azərbaycanlı  

bir iş adamıyam ... ”
Global Witness təşkilatının yaydığı “Azərbaycanın neft 

sektoru: Gizli fiqur” adlı Hesabatının yayılmasından 
sonra 10 dekabr 2013-cü il tarixindən artıq Azərbaycan 

cəmiyyətində iş adamı Anar Əliyevin kim olduğu haqqda 
çoxlu suallar yarandı. Cənab Anar Əliyev bizimlə əlaqə 

saxlayaraq məhz bizim jurnala müsahibə verməyə istəyini 
bildirdi. Həmsöhbətimiz bizə özü və fəaliyyəti haqqda bir 
çox şeyləri ətraflı danişdı. Söhbətimiz zaman, o, bir çox 

məsələlərə aydınlıq gətirdi.
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aidiyyətim yoxdur. Fürsətdən istifadə edərək, bir daha 
təsdiq etmək istəyirəm ki, qeyd olunan şəxslərlə, nə də 
vəzifədə çalışan hər hansı digər şəxslə heç bir yaxın qo-
humluğum yoxdur.

Azərbaycanda yerlilərin biri-birinə geniş şəkildə 
dəstək verməsi bir çox hallarda tənqidçi radikal media 
nümayəndələri tərəfindən mənfi qəbul edilir və bir çox 
hallarda qohumbazlıq kimi qələmə verilir. Nəyə görəsə 
Azərbaycanda neqativ bir stereotiplər formalaşıb və məhz 
Azərbaycanlı iş adamı uğur qazandığı halda və onun 
əcnəbi olmadığı halda ona kiminsə qohumu kimi, və ya 
bu halda korrupsiya hallarının mövcud olduğunu hamı 
iddia edir. Daxildə uğur qazanmış iş adamını o qədər əssa-
sız tənqidlərə məruz qoyurlar ki, bu haldan Azərbaycanı 
istəməyən xarici qüvvələr də  dövlətimizə qarşı öz çirkin 
məqsədləri üçün istifadə edirlər. 

– İşinizi və işgüzar fəaliyyətiniz necə və harada baş-
lamısınız? Mümkünsə bir az ətraflı məlumat verəsiniz. 
Cünki hesab edirik ki, Sizin adınız ətrafında baş verən 
qalmaqala son qoyulması yolu məhz oxucularımızın 
Sizin işgüzar fəaliyyətiniz haqqda geniş məlumat əldə 
etmələri ola bilər.

– Yeniyetmə yaşlarımdan işgüzar fəaliyyətə başla-
mışam. Türkiyə ilə sərhədlər açılandan sonra mən fəal 
şəkildə həmin ölkədən tekstil və qida məhsullarının 
Naxçıvana, Azərbaycanın digər regionlarına və Rusiya-
ya idxalı ilə məşğul olmuşam. Bu biznes mənim ailəmin 
maddi köməkliyi ilə baş tutub. Eyni vaxtda mən xaricdən 
avtomobilərin idxalı biznesi ilə fəal məşğul olmuşam. 
Sonralar isə topladığım kapital ilə 2000-ci illərin əvvələ-
rində Bakıya gəlmişəm və Gənclik metrosu ətrafında yer-
ləşən şəxsi evlərin və torpaq sahələrin alqı-satqısı ilə fəal 
məşğul olmuşam. 
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Məlumat üçün bildirim ki, həmin dövrdə 2-3 il ərzində 
torpaq və əmlak qiymətləri kəskin şəkildə qalxmaqa başladı 
və bu isə mənə alqı-satqıdan qısa zamanda əlimdə olan ilkin 
kapitali kəskin şəkildə artırmaq imkanı yaratdı. Eyni dövrdə 
mən tikinti materiallarının və avadanlıqlarının alqı-satqısı 
sahəsində fəal olmuşam. Bundan əlavə mənə məxsus olan 
şirkətlərin bəzi yaşayış binalarının tikintisındən əldə etdik-
ləri gəlir də mənim ilkin kapitalımın artmasına səbəb oldu. 
2002-2003-cü illərdə mən “Aztrans” şirkətini quraraq onun 
özünə məxsus 17 iri yük avtomobil nəqliyyatı vasitəsi ilə 
meyvə və tərəvəz məhsullarının daşınmasını, o cümlədən 
Rusiya bazarına ixracını təşkil etmişəm.

Eyni dövrdə tərəfdaş olduğum bəzi şirkətlər vasitə-
si ilə BƏƏ-nin bazarına maraq göstərərək, həmin bazara 
daxil olmuşam. O dövrdə Azərbaycanda kompyüter və 
elektronika mallarına böyük ehtiyac olduğundan BƏƏ-də 
Azərbaycan investisiyalı ilk şirkət quranlardan biri olmu-
şam və qısa zamanda bu sahədə böyük uğur əldə etmişəm. 
Eyni zamanda BƏƏ-də artıq qurduğum şirkətlər vasitəsi 
ilə Azərbaycanda tələbat olan digər sahələrə də diqqət ye-
tirməyə başladım. Belə bir sahələrdən biri də məhz neft 
sahəsi olub. Müxtəlif boru örtükləri, avadanlıq, ehtiyyat 
hissələri, texnika, kompyüter avadanlığı bir çox yerli neft 
və servis şirkətlərinə, zavodlara və digər tərəfdaşlara sahib 
olduğum şirkətlər vasitəsi ilə təchiz edilib. Həmin dövr-
də, Azərbaycanda öz kapitalımdan istifadə edərək “Grand 
MMC” adlanan şirkət vasitəsilə müxtəlif neft və servis 
şirkətlərinə xidmətlər göstərmişəm. ARDNŞ ölkə iqti-
sadiyyatının əsas qüvvəsi olduğundan Azərbaycanda bu 
şirkətlə əməkdaşlıq qaçılmaz bir haldır. Hələ 2003-2004-
cü illərdə “Grand MMC” Azərbaycana neft borularının 
rentqen yoxlama avadanlığını gətirən ilk şirkətlərdən biri 
olub və ARDNŞ ilə əməkdaşlığa başlayıb. Uzun illər ər-
zində mənə məxsus şirkətlər ARDNŞ və onun struktur 
idarələrinə müxtəlif xidmətlər göstərib, geniş ceşidi mal-
lar təchiz edib və tikinti işləri görüb. Beləliklə, uzun illər 
ARDNŞ və digər yerli şirkətlərlə uğurlu əməkdaşlığımız 
mənim adi təchizatçıdan etibarlı və güvənilə biləcək bir 
tərəfdaşa çevrilməyimin yeganə səbəbidir. Məhz bu uzun 
müddətli uğurlu əməkdaşlıq ölkəmizin və Hökümətimi-
zin yerli iş adamlarına dəstək verilməsi siyasətinin nəti-
cəsi olaraq, mənim ARDNŞ-nin bəzi, xüsusi olaraq qeyd 
etmək istərdim, bəzi layihələrində təmsil olunmağıma gə-
tirib çıxardı.

Socar Trading SA adlı bir şirkətin qurulması mənim və 
həmçinin tanınmış neft treyderi olan cənab Valeriy Qo-
lovuşkin tərəfindən irəli sürülən bir təklif oldu. O zaman 
ARDNŞ öz xam neftini dünya bazarlarına xarici şirkətlər 
vasitəsi ilə çıxarırdı. Bu isə siyasi baxımdan ölkəmizə bir 
təzyiq mexanizmi idi. Nəticədə biz dünyanın xam neft 
treydinqi sayılan İsveşrədə belə bir yeni treydinq şirkə-
tinin qurulmasını təklif etdik. Bu xam neftin satışı struk-

turunun Azərbaycanın xam neftinin əsas satış mərkəzinə 
çevrilməsi üçün peşəkar işçi heyəti və ofislə təchiz edilmə-
li idi. O zaman ARDNŞ belə bir şirkətin qurulmasına dair 
zəruri təcrübəyə və “nou-hau”ya malik deyildi, və nəticə-
də bizim tərəfimizdən verilən təklifə əsasən Socar Trading 
SA şirkəti quruldu. Bunun nəticəsi olaraq, Azərbaycanın 
xam neftinin dəyəri dünya bazarlarında qalxdı və brend 
kimi qəbul olundu. Beləliklə, bizim təklifimiz Azərbaycan 
üçün onun xam neftinin dəyərinin qalxmasına və ümü-
milikdə isə ölkə iqtisadiyyatının inkişafına xidmət etdi. 
Bizim təklifimizə əsasən Socar Trading SA fəaliyyətinin 
ilk illərində bizim tərəfimizdən tam olaraq maliyyələşdi-
rilməli idi. İlkin razılaşmaya əsasən belə əməkdaşlıq 5 il 
sürməli idi və müsbət nəticələr əldə olunduqda ARDNŞ 
şirkətin bütün səhmlərinə sahib çıxmalı və biz isə - az paya 
sahib olan təsisçilər kimi öz paylarımızı 5 il sonra möv-
cud olan bazar dəyərinə uyğun olaraq ARDNŞ-nə satmaq 
öhdəliyi daşıyırdıq. Razılaşmaya əsasən ARDNŞ nəzarət 
funksiyalarını özündə saxlayırdı və biz isə az paya sahib 
olan payçılar kimi onun biznes fəaliyyətinə qarışmamaq 
öhdəliyi daşıyırdıq. Həmin şirkətin inkişafına mənim 
tərəfimdən külli miqdarda vəsaitlər xərclənilib və Global 
Witness təşkilatının qeyd etdiyi rəqəmlər heç də dəqiq 
olan rəqəmlər deyildi. Məsələn, 2008-ci ildə dünyanı ma-
liyyə böhranı bürüyəndə Socar Trading SA ciddi maliyyə 
problemləri ilə üzləşdi və ARDNŞ ona maddi cəhətdən 
dəstək verməyə tərəddüd etdiyi zaman, mən payçıların-
dan biri olaraq, Socar Trading SA şirkətinə maliyyə dəstə-
yi göstərdim və onun iflas olmasına imkan vermədim. 

Yeri gəlmişkən, Global Witness təşkilatının hesaba-
tında səslənən daha bir iddiaya cavab vermək istərdim. 
Hesabatda səslənən iddianın əksinə olaraq, mən heç bir 
zaman Azərbaycanın xam neftinin satışında iştirak etmə-
mişəm. Bu müstəsna hüquq yalnız Azərbaycan dövlətinə 
və ARDNŞ özünə və onun Marketinq və Əməliyyatlar 
İdarəsinə məxsusdur və mən heç bir zaman bu prosseslərə 
müdaxilə etməmişəm və heç şübhəm yoxdur ki, ümumiy-
yətlə, bu cür müdaxiləyə dövlətimiz heç bir zaman imkan 
yaratmaz.

– Artıq hamıya məlumdur ki, Londonda yerləşən 
Global Witness təşkilatının 10 Dekabr 2013-cü il ta-
rixli Hesabatı Sizin sakit həyatınıza son qoydu. Sizin 
bu Hesabata münasibətiniz necədir?

– Bu Hesabatda tutulan mövqe mənim üçün hələ də 
müəmmalı qalır. Hesabatın sifarişçilərinin kim olduğu-
nu yalnız güman etmək olar. Lakin, bu Hesabatın məhz 
Bakıda 17 dekabr 2013-cü il tarixində mühüm enerji la-
yihələrinin imzalanması ərəfəsində meydana gəlməsi, 
ARDNŞ-nin və Azərbaycanın ümümilikdə nüfuzuna xələl 
gətirmək məqsədləri daşıdığı artıq heç bir şübhə yaratma-
malıdır. Həqiqətəndə, bu Hesabatda məni sanki bir mənfi 
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amil olaraq ARDNŞ və Azərbaycana qarşı istifadə etməyə 
çalışırlar. Lakin, bunun mənasız olması mənim heç bir 
şeyi gizlətmədiyimdən və heç bir qanun pozuntusu törət-
mədiyimdən irəli gəlir. Mən bu haqda açıq danışıram. 
Artıq verdiyim Şəxsi Bəyanatda qeyd etdiyim kimi, He-
sabatın əssasız, doğru olmadığını və bir çox məqamlarda 
qeyri-dəqiq olduğunu hesab edirəm. Həmin Hesabatda 
mənim korrupsiya əməliyyatlarında iştirak etdiyimi əs-
sasız olaraq iddia edirlər. Bu isə məndə Global Witness 
ünvanlamaq istədiyim əks suallar doğurur “nə vaxtdan 
ARDNŞ ilə əməkdaşlıq və ona beynəlxalq layihələrin hə-
yata keçirilməsində dəstək etmək korrupsiya əməliyyatı 
sayılır?”, “nə zamandan Azərbaycanlı iş adamı olmaq ci-
nayət əlamətidir?”

Maraqlısı da odur ki, Hesabatda Global Witness bir 
tərəfdən mənim korrupsiya mexanizmlərində iştirakımı 
ehtimal edir, digər tərəfdən isə mənim fəaliyyətimin və 
ARDNŞ ilə əməkdaşlığımın korrupsiyaya aid olmaması 
ehtimalını da irəli sürür. Belə bir mövqe ilə nəyə nail ol-
maq istədikləri mənim üçün çox müəmmalı qalır.

Düz qeyd etdiniz, bu Hesabat dərc olunandan sonra 
artıq mənim sakit həyatıma kütləvi müdaxilələr müşahi-
də olunur və bəzi yerli KİV nümayəndələrini fəal dəstəyi 
ilə mənim mənfi imicimin formalaşması müşahidə oluna 
bilər. Hesab edirəm ki, medianın fəaliyyəti ölkənin hər 
hansı vətəndaşına qarşı yönəlməməli və vətəndaşların 
neqativ imicinin yaranmasına qulluq etməməlidir. Mə-
nim ailəm və qohumlarım haqqında bəzən yanlış məlu-
matlar dərc edirlər. Bundan əlavə passportumdan götü-
rüb çap etdikləri fotoşəkili elə kütləvi şəkildə yayıblar və 
altından şişdirlmiş rəqəmləri yazıblar ki, elə bil ki axtarış-
da olan bir cinayətkəram. Təbii ki, bu cür hallar mənim 
şəxsi həyatımın toxunulmamazlığı prinsipinin kobud şə-
kildə pozulması deməkdir. Bundan başqa KİV-nin bu cür 
səhv yanaşması mənim şəxsi və ailəmin təhlükəsizliyinə 
mənfi təsiri göstərir.

Mənim şəxsi və yaxınlarımın təhlükəsizliyi məsələlə-
rinə gəldikdə isə, mən məhz mənim və yaxınlarımın xaricə 
etdiyimiz səfərlər zamanı bizim xaricdəki təhlükəsizliyi-
miz məsələlərini nəzərdə tuturam. 

– Global Witness təşkilatı iddia edir ki, Siz onların 
suallarına cavab verməkdən imtina etmisiniz. Bundan 
başqa həmin təşkilat Sizin haqqınızda olan məlumat-
ların gizli olduğunu iddia edir.

– Mənim həddindən artıq məşğul olduğum və çoxsay-
lı səfərlərdə olmağım səbəbindən heç bir məktub və sorğu 
mənim diqqətimə çatdırılmayıb. Bakıdakı ofisimizin ün-
vanı və əlaqə nömrələri bir neçə aydır ki dəyişdirilib. Və 
vebsaytımızda qeyd olunmuş ünvan və əlaqə nömrələri 
artıq mənə məxsus olan törəmə şirkətlərə aiddir.

Global Witness təşkilatından Sinqapurda yerləşən 
baş ofisimizin elektron ünvanına göndərilən məktub isə 
Hesabatın dərc olunmasından bir neçə gün əvvəl daxil 
oldu və mənim diqqətimə gec çatdırıldı. Məktub mənim 
diqqətimə çatdırılan kimi ona cavab hazırlmağa müvafiq 
tapşırıqlar verdim. Məktubda həddindən artıq çox sayda 
sualların olduğundan cavabın hazırlanmasına müəyyən 
vaxt tələb olunması xüsusi olaraq qeyd edilməlidir. Lakin, 
biz cavabımızı hazırlayanədək Global Witness artıq sifa-
rişli Hesabatını dərc etdi. Bu baxımdan guman edirəm ki, 
bizim hətta cavablarımız belə Global Witness təşkilatının 
Azərbaycana qarşı qərəzli mövqeyini dəyişməyəcəkdi.

Onlar iddia edilər ki, mənim və mənim şirkətlərim 
haqqında bütün məlumatlar gizlidir. Bu nəinki cəfənqiy-
yətdir, bu artıq gülməlidir. Hesabatı diqqətlə oxusanız ay-
dın şəkildə görəcəksinız ki, bütün məlumatlar internetdən 
və ictimayətə açıq  mənbələrdən götürülüb. Özünüz dü-
şünün, əgər mənim gizlənmək niyyətim olsaydi, o zaman 
mən gizli ofşor strukturlardan və nominal payçı və ya trast-
lardan geniş istifadə edərdim. Lakin, mən Socar Trading 
SA direktorlar şurasına daxil oldum, adım ilk öncədən 
bütün dövlət reyestrlərində qeydiyyata alındı. Şirkətlər 
qrupumun başında olan ana şirkəti belə Britaniya Vircin 
Adalarında və ya digər gizli ofşor yurisdiksiyalarda yox, 
məhz şəffaf bir yerdə - Sinqapurda təsis etdim, harda ki, 
şirkətlərim və hətta onların maliyyə hesabatları haqqında 
məlumat əldə etmək həddindən artıq asan bir prosedurdu. 
Məgər bu gizlənmək sayılır? Məgər bütün Azərbaycanın 
hüdüdlarından kənarda olan bütün şirkətlər strukturu-
nu və onun başında olan qeyd etdiyim Sinqapurdakı ana 
şirkətin Azərbaycanda səlahiyyətli orqanlara bəyan edil-
məsi və bu məqsədlər üçün ana şirkətin nümayəndələrinin 
rəsmi qeydiyyata alınması gizlənmək deməkdir? Məgər 
ARDNŞ öz rəsmi vebsaytında bütün məlumatları mənim 
şirkətlərim daxil olmaqla çap edirsə, bu nə dərəcə də giz-
lətmək kimi qəbul oluna bilər? Əgər mənim fəaliyyətimdə 
hər hansı korrupsiya əlamətləri və ya qanun pozuntuları 
mövcud olsaydı, o zaman məni İsveçrə və Sinqapur kimi 
inkişaf etmiş demokratik və şəffaf dövlətlərdə qəbul edər-
dilərmi və orada şirkətlərimin fəaliyyətinə imkan yaradar-
dılarmı? Bu sualara cavabları həmin Hesabatın müəlliflə-
rinə və sifarişçilərinə ünvanlandırmaq istərdim.

– Hamını maraqlandıran digər sual isə “işgüzar 
fəaliyyətdə bu cür uğurlara imza atmış Anar Əliyev 
niyə bu günədək ictimaiyyət tərəfindən tanınmaması” 
sualıdır? Bunu necə şərh edə bilərsiz?

– Bilirsiz, mənim fikrimcə, uğurumun elə əsas səbəbi 
də mənim məhz üzdə olmamağım və ictimaiyətə tanın-
mamağım olub. Çünki belə bir halda mən işimə və fəaliy-
yətimə daha çox diqqət yetirmək imkanı yarandı və mən 
bundan istifadə etdim. 
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İndiki dünyada cavan olaraq işgüzar fəaliyyətdə uğurlu 
olmaq və artıq belə məlum olur ki, Azərbaycanlı da olmaq 
həqiqətən də mənfi bir imic qazanmaqla nəticələnə bilər. 

Gənc yaşlarımda və qısa zamanda uğur qazanmağım 
məni geniş ictimaiyyətin önünə çıxmaq fikrindən daşın-
dırırdı. Bundan əlavə bu mənim şəxsi və yaxınlarımın 
rahat həyat sürmək imkanının əldən buraxılması haqq-
da düşündürməyə məcbur etdi. Məhz bu səbəblərdən 
mən üzdə olmaqdan daima çəkinmişəm. Baş verən son 
hadisələrdən sonra isə artıq üzə çıxmağı və işgüzar nü-
fuzumun qorunmasını vacib hesab etdim. Həqiqətən də, 
mənim gizlətdiyim bir şey olmadığından artıq Sizə bu 
müsahibəni verirəm.

– Bəzi media mənbələri Sizin Azərbaycanın xam 
neftinin satışında iştirak etidiyinizi iddia edirlər. Bu-
nunla bağlı fikirlərinizi öyrənmək istərdik. 

– Qeyd etdiyim kimi bu yalnız dövlətimizə və ARD-
NŞ məxsus olan bir hüquq və öhdəlikdir. Bu ARDNŞ-nin 
rəsmi hesabatlarında açıq-aşkar görünür. Bundan başqa 
bu suala artıq söhbətimizin əvvəlində Socar Trading SA 
şirkəti haqqında məlumatları verərkən aydınlıq gətirdim. 
Bir daha bəyan edirəm ki, mənim xam neftə, nə də onun 
satışına heç bir aidiyyətim yoxdur. 

– Azərbaycan cəmiyyətini və təxribat xarakterli 
bəyanat və hesabatları ilə məşhur olar Global Witness 
təşkilatını maraqlandıran ən əsas sual “Sizin adınıza 
qeydiyyata alınan şirkətlərin məhz Sizə məxsus olma-
sı” sualıdır. Bu barədə nə deyə bilərsiz?

– Hesab edirəm ki, mən artıq bu suala öz 19 dekabr 
2013-cü il tarixli Bəyanatımla cavab vermişəm. Bir daha 
bəyan etmək istərdim ki, bütün biznesim özümə məxsus-
dur və bu biznesdən həm fəaliyyət göstərdiyim ölkələrdə, 
həm Azərbaycanda külli miqdarda vergi verməyim sübut-
dur. Misal olaraq, təkcə 2013-cü ilin əvvəlinə ancaq xa-
ricdə fəaliyyətim nəticəsində əldə etdiyim gəliri Azərbay-
canda vergi orqanlarına bəyan etmişəm və on milyonlarla 
manat şəxsi gəlir vergisi ödəmişəm. Tələb olunduğu halda 
bu haqda müvafiq sənədlər təqdim oluna bilər. Bundan 
əlavə qeyd etmək istəyirəm ki, Global Witness təşkilatı-
nın Hesabatında qeyd olunmuş rəqəmlər mənim şəxsi 
gəlirimə aid deyil, bu sadəcə mənə məxsus iri şirkətlər 
qruplarının, o cümlədən, qeyri-enerji sektorunda fəaliy-
yət göstərən şirkətlər də daxil olmaqla, 5 ildən artıq dövr 
üzrə əldə olunan gəlirin rəqəmləridir və bu isə fəal işləyən 
şirkətlər üçün həmin vəsaitləri daim dövriyyədə olması 
deməkdir. Bundan əlavə, belə bir halda mənim xalis mən-
fəətim dəfələrlə aşağıdır, gizlədilmir və vergi orqanlarına 
bəyan edilərək, ondan Azərbaycanda vergi verilir.

– Global Witness təşkilatının Hesabatı ilə bağlı öz 
işgüzar fəaliyyətiniz və şərəf və layaqətinizi qorumaq 
məqsədləri üçün hər hansı hüquqi bir hərəkətlərin 
atılması fikriniz varmı?

– Hal-hazırda yerli və beynəlxalq mütəxəssislərdən 
və hüquqşünaslardan ibarət peşakar bir komanda bunun 
üzərində çalışır. Biz hər hansı bir məsələnin sivil yollar-
la çözülməsinin tərafdarıyıq. Global Witness təşkilatının 
sözlərinə görə, onlara müvafiq təkziblər və sübutlar təq-
dim olunduğu halda, onlar Hesabatlarındakı bəyanatları 
təkzib edə bilərlər. Hər halda, şərəf və layəqətimi və həm-
çinin işgüzar nüfuzumu qorumaq üçün bütün vasitələr-
dən istifadə edəcəm. Təbii ki, belə bir halda məhkəməyə 
müraciət etməyim istisna deyil.

– Sizin haqqınızda güya Sizin qanunla problem-
ləriniz olduğu və xaricdə gizləndiyiniz haqqında şa-
iyələr gəzir.

– Bu cəfənqiyyətdir və bəzi yerli KİV-nin uydurması-
dır. Mən və yaxınlarım Bakidayıq və bizim qanunla heç 
bir problemlərimiz mövcud deyil. Olsaydı yəqin ki, biz 
Sizinlə burada sərbəst oturub danışa bilməzdik. Əslində, 
bəyan etdiyim kimi, mənim nə Azərbaycanda, nə də xaric-
də qanunla bağlı heç zaman heç bir problemim olmayıb.

– Azərbaycanda hansı biznes layihələrini həyata 
keçirirsiniz? Bəyanatınızdan görünür ki, Siz qazancı-
nızı əsasən Azərbaycana təkrar investisiya etməyə bö-
yük diqqət yetirirsiz. Bu nə formada baş verir?

– Bəli bu realıqdir. Mən Azərbaycana çox bağlıyam. 
Həqiqətən mənim xarici ölkərərdə də enerji və qeyri-e-
nerji sektoru daxil olmaqla, bəzi bizneslərim vardır. La-
kin, başqalarından fərqli olaraq, heç bir zaman mən xa-
ricdə həddindən artıq böyük sərmayələr yatırmadım. 
Qazancımın əsas hissəsini Azərbaycana yatırıram. Bizim 
Azərbaycanda çoxsaylı layihələrimiz var və onlarda min-
lərlə insanlar çalışır. Belə bir layihələrdən biri məhz “Ağ 
Səhər” layihəsidir.

“Ağ Şəhər” layihəsi Azərbaycan tərəfindən bütün dün-
yaya bəyan olunmuş və bütün yerli və xarici investorlara 
açıq bir layihədir. Mən isə öz növbəmdə həmin layihəyə 
maraq göstərdim və təklif-qiymətləndirmə nəticəsində 
ofis binası tikmək layihəsini qazandım. Qazancımın bir 
çox hissəsi bu layihəyə yönəldilib. Hesab edirəm ki, bu 
layihənin baş tutması Azərbaycanımızın uğuru deməkdir. 
Çünki belə bir halda minlərlə yeni iş yerlərinin açılması 
gözlənilir. 

Digər beton-sement zavodu 2004-cü ildən uğurlu ça-
lışan layihələrimizdən biridir. Bundan əlavə ilkin bizne-
simi başladığım neft avadanlıqlarının və onların ehtiyyat 
hissələrinin təchizatı hələ də mənim fəal şəkildə məşğul 
olduğum biznes sahələrindən biridir. Başqa mühüm la-
yihə sement borular yüngül konstruksiyalı zavodun ti-
kilməsidir. Bu alman texnolgiyaları ilə təchiz edilmiş ən 
müasir zavodlardan biri olacaqdır. Bununla bağlı mənə 
məxsus şirkətlər müxtəlif tenderlərdə iştirak edərək, 
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən yerli və xarici neft və 
servis şirkətlərini həmin avadanlıq və ehtiyyat hissələri 
ilə təchiz edirlər. 
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Kommersiya sirri olduğundan digər, əsasən qeyri-neft 
sahəsində olan layihələr haqqında məlumat vermək im-
kanım hələ yoxdur. Lakin, bundan sonra öz fəaliyyətim 
haqqında ara- bir ictimaiyyətə məlumat verməyə çalışa-
cam.

– Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə Sizin işgüzar 
münasibətləriniz haqqında oxucularımıza daha nələri 
deyə bilərsiz?

– Gördüyünüz kimi qedy etdiyim ARDNŞ-nin Bəya-
natında mənim etibarlı tərəfdaş olduğumu təsdiq etdi və 
bununla bizim şəffaf münasibətlər içərisində olmağımızı 
sübuta yetirdi. Qeyd etdiyim kimi mənim ARDNŞ ilə 
əməkdaşlığım sadə bir səviyyədən, etibarlı tərəfdaş səviy-
yəsinə qədər yüksəlib. Onu da bildirim ki, məndən başqa 
digər yerli iş adamları da ARDNŞ ilə əməkdaşlıq ediblər 
və hal-hazırda da birgə çalışırlar. Qeyd etdiyim kimi bu 
dövlətimizin və Hökümətin sürdüyü yerli iş adamlarına 
üstünlük vermək və dəstəkləmək siyasətindən irəli gəlir. 
Global Witness təşkilatının qeyd etdiyi çoxsaylı layihələr-
də (səhv etmirəmsə 48-ə yaxın layihə qeyd olunub)  
mən iştirak etməmişəm və etmirəm. Mənim şirkətlərim 
hal-hazırda Azərbaycanda yüzlərlə layihələrdə iştirak edir 
və bunlardan mən ARDNŞ ilə birlikdə yalnız 10-a yaxın 
birgə layihələrdə iştirak edirəm. Keçmişdə bir neçə birgə 
layihələrimiz olub, lakin mən həmin layihələrdən onların 
kommersiya baxımından sərfəli olmadıqları üçün çıxmı-
şam.

Ümumiyyətlə, hazırda ARDNŞ ilə əməkdaşlığımız 
azalmağa doğru istiqamət alır. Buna isə obyektiv əsaslar 
var və ilk öncə bu ARDNŞ bir şirkət olaraq güclənməsi və 
maddi imkanlarının artması və artıq yerli xırda investorla-
ra ehtiyacının olmamasıdır. 

Bundan əlavə, dünən sahibləri xaricdə yerləşən yer-
li radikal mənbələrdən birində bir video çarxı gördüm. 
Orada mənim kim olduğumu və fəaliyyətimi təhlil edir-
dilər. Orada iştirak edən bir mütəxəssis qeyd edir ki, 
yüzlərlə şirkətlər ARDNŞ-dən pullarını uzun illərdir ala 
bilmirlər, amma güya ki, mən üstünlük hüququna malik 
olan şəxs kimi ödənişləri vaxtı vaxtında alıram. O zaman 
onlar mənə gəlib izah etsinlər niyə mənim şirkətlərim də 
ARDNŞ-dən bəzi ödənişləri illərlə ala bilmirlər. Uzağa 
getmək lazım deyil, adı çəkilən Socar Trading SA şirkətin-
də satdığım səhmlərin dəyərini uzun müddət keçməsinə 
baxmayaraq hələ də tam şəkildə əldə etməmişəm. Məncə, 
bu ARDNŞ iri dövlət şirkəti olmasından və bəzi bürokra-
tik qaydalara uyğun olaraq fəaliyyət göstərməsindən irəli 
gəlir.

Məni və ARDNŞ-ni niyə məhz mənə üstünlük verərək 
bəzi layihələrdə tərəfdaş seçilməyim ilə bağlı tənqid və 
əssasız iddialar yağışına tuturlar. Lakin, mən həmin Glo-
bal Witness təşkilatına sual vermək istərdim: onlar Azər-
baycanda işləyən xarici neft şirkətlərinə və iş adamlarına 
(belələri də mövcuddur) eyni sual ilə müraciət ediblər-
mi? “Nəyə görə bəzi Qərb şirkətləri cəlbedici layihələrdə 

ARDNŞ-nin tərəfdaşı olur” sualını bir onlara da ünvanla-
salar yaxşı olardı. Elə bir təsəvvür yaranır ki, hansısa qüv-
vələr bizim enerji sektorumuzun xarici element olmadan 
fəaliyyət göstərə bilməməsi inamının bizim cəmiyyətdə 
yaranmasına çalışır. Məhz belə bir halda Global Witness 
təşkilatının Hesabatı mənim kimi yerli iş adamlarına kol-
gə salmaqla, belə məqsədlərə qulluq edir.

– Yaxın gələcəyə planlarınız nədir? 
– Seçdiyim yolu davam etmək və ölkəmin iqtisadı 

inkişafında iştirak etmək mənim əsas məqsədlərimdən 
biridir. Qeyd etdiyim kimi enerji sektorunda iştirakı-
mı azaldaraq, əsasən Azərbaycanda qeyri-neft sektoru-
na diqqətimi yönəldəcəm. Bundan sonra da mən xarici 
ölkələrdə və Azərbaycanda əldə etdiyim qazancımı əsasən 
Azərbaycana yatıracam və bununla ölkəmizdə iş yerləri-
nin yaradılmasına xidmət edəcəm. Bundan əlavə ürəyim-
cə olan xeyriyyə işlərinin genişləndirilməsi planları da 
gündəmdədir.

– Oxucularımıza başqa nə söyləyə bilərsiz? 
– İlk öncə xalqımıza müraciət edərək, onu bəzi Azər-

baycana düşmən qüvvələrin dəstəyi ilə hazırlanmış, yerli 
iş adamlarını korrupsioner adlandıran əsassız hesabatlara 
inanmamağa çağırıram. Biz tam əminliklə söyləyə bilərik 
ki, bu cür əsassız və spekulativ əsaslara və sübütlara arxa-
lanan hesabatlar yalnız xalqımızın və milli maraqlarımızın 
əleyhinə çixiş edir. Ümidvaram ki, mənim bu müsahibəm 
cəmiyyətin bir çox suallarına cavab verəcəkdir. Fürsətdən 
istifadə edərək, hamını qarşıdan gələn Dünya Azərbay-
canlılarının Həmrəylik Günü və Yeni İl münasibəti ilə 
təbrik edirəm. 

Məmməd Haciyev

P.S. Anar bəy bizə özünün özü 
olduğunu müvafiq sənəd təqdim etməklə 
təsdiq etdi və həmin sənədlərdə onun 
Anar Əlizadə olduğunda əmin olduq. 
Onunla müsahibəmizi olduğu kimi, heç 
bir senzurasız diqqətinizə çatdırırıq. 
Həmsöhbətimizin gənc yaşlarına 
baxmayaraq, onun kifayət gədər özünə 
əmin, təcrübəli, sərrast və təmkinli bir 
şəxs olduğunu müşahidə etdik, və, o bizə 
söhbətimiz zaman çox xoş bir təəssürat 
bağışladı. Müsahibə zamanı kiminsə 
kənardan müdaxilə etməsinin və onun 
cavablarının əvvəlcədən hazırlanmış 
standart şəkildə cavablar olmasını müşahidə 
etmədik. Söhbətimiz tam səmimi və sərbəst 
şəkildə keçdi.
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– Mr Aliyev, first of all we would like to thank you 
for your readiness to give the interview to our maga-
zine. Could you please clarify why you have decided 
to give the interview to our magazine? 

– First of all, I would like to thank you for the possibil-
ity to give me a forum to speak and shed a light on many 
issues of interest to our community, and answer your 
questions honestly to put and end to rumours about my 
background and business activities. I have chosen your 
magazine because it is a purely objective business journal. 
In fact, I could give an interview to any political media 
and address all topics related to my personality and busi-
ness activities. However, since I have nothing to do with 
politics I prefer to give an interview to an independent 
local business magazine. 

Some local media sources claim that my Personal 
Statement of 19 December 2013 placed on the official 
website of top parent company of my group of companies 
is not from me. I believe that this interview will confirm 
without doubt that the referred Statement belongs to me 
and there should be no doubts that I am a real person. 

Frankly, I am not intending to give any other inter-
views at the moment. I have witnessed recently how my 
Personal Statement was negatively interpreted or let me 
say it was misinterpreted by the local media. For these 
reasons, to correct and clarify my situation and position, 
I believe that this interview must be the only one at the 
moment. 

– Mr Aliyev, we saw another surname “Alizade” in 
square brackets in your Personal Statement. Could 
you please clarify this issue? 

– It is true and indeed I have recently changed my 
surname’s suffix to “-zade”. I have changed the surname’s  

suffix under the relevant law and the recommendations of 
the Academy of Sciences (Ed: The reference is made to 
the Law of the Republic of Azerbaijan No 495 of 2 Febru-
ary 1993 and Decision of the Presidium of the Academy 
of National Sciences of the Republic of Azerbaijan No 
20/30 of 24 December 2010). Moreover, the previous 
suffix and “Aliyev” surname is a common surname  in our 
country and while bearing this surname I was always fac-
ing many questions about my family relations to powerful 
people in Azerbaijan. Moreover, my ancestors were bear-
ing “Alizade” surname and such suffix replacement is my 
desire to return to my original roots rather than to bear a 
surname with Russian suffix.

– Mr Alizade, could you please provide us detailed 
information about your background. In other words 
where you were born, studied, etc. Moreover, every-
one is interested whether Anar Aliyev has any family 
relations to any powerful persons. Could you please 
address this question?

– I am 36 years old and I was born in Nakhchivan.  
I graduated from the Nakhchivan State University and 
on part-time basis I also graduated from the Academy of 
Public Administration. 

Anar Aliyev:
“I am just an Azerbaijani businessman …”

After publication of “Azerbaijan-Anonymous” Report by Global Witness  
on 10 December 2013 focused on Azerbaijan’s oil industry a lot of attention 
arose in Azerbaijani society on who is Anar Aliyev. Mr Anar Aliyev contacted us 
and expressed his interest to give an interview to our magazine. Our interlocutor 
gave us detailed answers about his background and activities. In the course of 
our discussion he shed a light on many previously unknown topics and issues.
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As I have already mentioned in my Personal  
Statement I have no family relations with any power-
ful representatives of the Nakhchivani clan referred to  
by Global Witness. Taking this opportunity, I would like 
to stress again that have no close family relations with any 
of the referred persons or anyone else who holds high 
Government position in Azerbaijan. 

An approach of mutual support by Azerbaijani  
businessmen to each other always has the result of raising 
suspicions by the radical local media which claims that  
all these supports and cooperation are family rela-
tions based cases. I don’t know for what reasons, but  
negative stereotypes have been formed by some fac-
tions in Azerbaijan. If a local Azerbaijani businessman is  
successful and he doesn’t hold any foreign passport or 
surname he would be necessary blamed in a corrupted 
practice. The fact that local successful businessmen are 
subject to groundless criticisms by the local media is  
actively used by outside unfriendly powers for their  
hostile campaigns against Azerbaijan.

– How and when did you start you business activi-
ties? Could you please give us detailed information?  
We believe that the more detailed information you 
provide about your business activities the more likely 
you will be able to help put an end to rumours about 
you and your activities. 

– I started my business activities in my teenage period. 
When the borders with Turkey were opened I was active-
ly involved in import of Turkish textile and food products 
to Nakhchivan, Azerbaijan and Russia. I was supported in 
this business by my family. At the same time I was active in 
car import business. Afterwards with a generated capital 
in early 2000-s I came to Baku and was actively engaged 
into trading of lands and private properties located in 
luxurious Gyandjlik metro station area. For information 
purposes I would like to stress that in early 2000-s within 
2-3 years the prices of property in that area dramatically 
increased several times. Transactions with gradual sale of 
those properties allowed me to generate a substantial ini-
tial capital for my further business activities. Trading with 
construction materials and equipment was one of other 
my initial business activities. In the same time I started 
construction of residential premises through the advance 
crediting by the purchasers actively used in Azerbaijan.  
It also substantially increased my capital. In 2003-2004  
I set up “Aztrans” LLC which owned 17 cargo trucks and 
was quite successful in cargo transportation of local fruits 
and vegetables to Russia. 

Several years later through my local counter partners 
I entered into UAE market. Due to the high demand 
in computer electronics in Azerbaijan at that time I set  
up UAE based companies and I was one of the first Azer-
baijanis establishing such companies there. All those 
companies are still working in Azerbaijan. 

Within a short time period I gained a considerable 
success in this field. Using my strong presence in the UAE 
I started paying attention to other fields in Azerbaijan.  
I found that there are certain demands in oil industry. In 
line with such demands I started importing various pipe 
coatings, oil equipment, spare parts, technologies and 
computer electronics for the local and foreign oil and ser-
vice companies as well as some local factories. 

During the same period using my initial capital  
I opened “Grand LLC” belonging solely to me and  
I provided services to major oil and services companies 
including the local ones. Since Socar is the key player of 
Azerbaijan’s economy the cooperation with this compa-
ny in Azerbaijan is unavoidable. In 2003-2004 “Grand” 
LLC was one of the first local companies which imported 
modern equipment and provided oil pipes’ x-ray services 
and started an active cooperation with Socar. All these 
years my companies provided various services, supplied 
goods and rendered construction services to Socar and its 
subdivisions. Therefore, my long-term cooperation with 
Socar and other local and foreign companies upgraded 
me from an ordinary service provider and supplier up to 
a reliable partner. I believe that it was possible due to the 
strategy of our State and the Government on supporting 
the local businessmen. It also allowed me to participate in 
some, I would even emphasise that in some, but not many 
projects with Socar. 

Socar Trading SA was set up as a result of the offer 
came from me and well-known oil trader Mr Valery Golo-
vushkin. At that time Socar sold its crude through foreign 
companies. Both from political and economic points of 
view it was not admissible for Azerbaijan. From political 
perspectives it gave certain tool for pressure on Azerbai-
jan. As a result a proposal was made to set up a company 
in Switzerland a world centre for oil trading. This centre 
was to be professionally staffed and expanded to become 
the main hub for trading Azerbaijani oil. At that time  
Socar did not have the resources or know-how to estab-
lish this centre and as a result a proposal was made and 
accepted and Socar Trading SA was established. The 
traded price for Azerbaijani crude has increased across 
the world market. The resulting success of this venture 
has benefited Azerbaijan in that it now receives a more 
favourable price for its crude and this entail has benefited 
the whole economy of the country. Based on our offer  
Socar Trading SA should be financed by us during the 
firs years of its activities. According to the initial arrange-
ment such cooperation should be lasting 5 years and in 
case of positive results and achievements of the company 
Socar would have a right of purchase of all shares of the 
company in 5 years and as minority shareholder we took 
an obligation to sell all of our shares pursuant to the cur-
rent market value. According to all agreements Socar had  
all control functions and as minority shareholders we 
took an obligations not to interfere into Socar Trading’s 
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activities, especially over the strategic field such as crude 
trading. I invested substantial funds into this company 
and the figures referred by Global Witness in its Report 
are not accurate. For example, in 2008 when the global 
financial crisis hit the entire world and Socar Trading SA 
faced serious financial difficulties and Socar was hesitat-
ing to provide the financial assistance, it was me who 
as one of the shareholders provided necessary financial  
assistance to Socar Trading SA and did not allow it to  
become insolvent. 

Moreover, as I mentioned earlier I was never involved 
in Azerbaijani crude trading. This right belongs to Azer-
baijani State and Socar which uses its Marketing and 
Operations Department for these purposes. I never in-
terfered into these processes and I have no doubts that  
I could not be allowed to do so by the State. 

– It is already clear that London based Global Wit-
ness’ 10 December 2013 Report has changed your 
normal calm life. What is your attitude to the Report? 

– The position taken and claims made by Global Wit-
ness in the referred Report still remains mysterious for 
me. We can only guess on whose initiative this Report was 
compiled. However, there are no doubts that publication 
of this Report right before the signing of the important 
energy agreements in Baku (17 December 2013) had the 
intention to damage Socar and Azerbaijan’s reputation.  
In fact, they are trying to use me as a negative instrument 
against Socar and Azerbaijan. I believe it is completely 
useless and ineffective in the light of lack of any inap-
propriate activities from my side and taking into account 
that I am not hiding, I am speaking openly. I have already 
stressed in my Personal Statement that all the allegations 
submitted in the Report are groundless, false and inaccu-
rate. Without any grounds and no evidence they seek to 
name me in involvement into corrupted practice. I also 
have counter questions for Global Witness to answer in 
this case “since when is the cooperation with Socar and 
assisting it in implementation of international projects 
are considered as corrupted activities?” and “since when 
is it a crime to be an Azerbaijani businessman?”

It is still not clear for me why in its Report Global Wit-
ness from the one hand claims that my activities are the 
part of corruption mechanisms in Azerbaijan, and from 
the other hand suggests that it could be not the corrupt 
practice, but simply the hidden business activities. In fact, 
I cannot understand what stands behind such position. 

You aptly mentioned that after issue of this Report 
there are numerous attempts to interfere and pry into my 
personal life and this kind of invading behaviour should 
not be directed against any citizen of our country has 
seen the great support of the local media, which has cre-
ated for the moment an biased, distorted and negative  
image against me. They publish false information about 
my family and relatives Moreover, they published my 

passport photo and spread it actively and put under it 
flimsy amounts creating an image of a criminal who is 
wanted by the law enforcement agencies. Definitely, such 
cases seriously violate my privacy and such wrong at-
titude of the local media is a real threat to my personal 
and my family’s security. As it concerns the issues of my 
personal and family security in case I certainly refer to our 
security abroad while we are on trips. 

– Global Witness claims that you refused to answer 
their questions. Moreover, they claim that all infor-
mation about you is hidden.

– I was very busy this year and had an extensive  
business trips schedule, and no letters or requests from 
Global Witness were brought to my attention. Our Baku 
office and its contact details have been changed a while 
ago and the ones which were mentioned on our website 
are currently belong to one of our subsidiaries.

The letter from Global Witness sent by email to  
my top parent company in Singapore was brought to my 
attention a couple days before the issue of the Report. 
When I received the letter I gave the relevant instruc-
tions to prepare the answer. Since a considerable num-
ber of questions were addressed in Global Witness’ let-
ter, indeed we needed some additional time to prepare 
the reasonable response. However, the Report was pub-
lished even before we started our preparations. Now I am  
confident that even had we replied on time to Global  
Witness it could not change the biased position in the  
Report against Azerbaijan. 

They claim that all information about my companies 
and me are confidential and hidden. It is really untrue 
and even funny to claim. If you carefully read the Report  
you can see that all sources that they used are publicly 
available sources. Just think about this! If I had any in-
tention to hide my ownership structures ways could be 
found to do this. I could easily use any overseas offshore, 
trust or nominee structures for these purposes. That is 
why I became officially a member of the Board of Direc-
tors of Socar Trading SA and my name was recorded with 
all publicly available official state registries. Moreover,  
I did not set up my top parent company in BVI or any 
other hidden offshore jurisdictions, but chose Singapore 
which is transparent and reputable jurisdiction open to 
the public, and where anyone can easily get any infor-
mation including the company’s financial statements.  
Do you think that it can be considered as hiding informa-
tion? Do you think that publication of all this informa-
tion including the one about my companies at the official 
website of Socar can be considered as hiding of informa-
tion? Moreover, do you think that disclosure of all your 
overseas structure in Azerbaijan and setting up a repre-
sentative office of your top parent company in Azerbaijan 
can be considered as hiding information from anyone?  
I believe that if there were any elements of corrupted  
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practice or any wrongdoings in my activities the devel-
oped democratic and transparent states such as Switzer-
land and Singapore would never allow me and my com-
panies to effectively run businesses in these jurisdictions. 
I think it is worthy addressing all these questions to the 
authors of the Report and to those who initiated it.

– The main question disturbing minds is how such 
successful person like Anar Aliyev was not known to 
the public. How you can shed a light on this? 

– In my opinion, one of the main reason for my suc-
cess was the lack of publicity in my business activities.  
I believe in this case I was able to pay more attention  
to my work and activities and indeed I benefited from 
this. As it can be seen in nowadays being young and  
successful businessman from Azerbaijan you can face a 
situation when such status of working hard for yourself, 
society and the country in a quiet way can lead to creation 
of a negative image. 

Due to my young age and early success I refrained 
from appearing publicly for the sake of our comfortable 
life and security. However, now it is necessary for me to 
be seen more publicly due to the requirement any person 
would feel in such a position to protect my honour, digni-
ty and business reputation. Indeed, if there was anything 
to hide I would not give this interview to you. 

– Some local media sources claim that you are  
actively involved in sale of Azerbaijani crude. Could 
you please share your thoughts on this? 

– As I mentioned earlier this right belongs to our 
state and Socar, and it can be expressly seen in Socar’s  
statements. I believe that I have already addressed this 
question earlier when we discussed the issues related to 
Socar Trading SA. I would like to stress again that I have 
relation neither to crude nor to its trading. 

– Azerbaijani Society and Global Witness which is 
known for its provocative statements and reports is 
interested whether you are a true owner and ultimate 
beneficial owner of the companies registered in your 
name? What can you say to us in this regard? 

– I do believe that I have already replied to this ques-
tion in my Personal Statement made on 19 December 
2013. However, I would like to state again that I am the 
sole and ultimate beneficial owner of these companies. 
Payment of huge income taxes by me in Azerbaijan and 
other jurisdictions can be evidence that my businesses 
belong only to me. For instance, only in 2013 as a result 
of declaration of my profit earned overseas to the tax au-
thorities in Azerbaijan I have paid many dozen millions 
manats of personal income tax. Upon necessity I can pro-
vide the necessary evidence on payment of taxes in Azer-
baijan. Moreover, I would like to clarify that the numbers 
referenced in Global Witness’ Report is nothing more 

than figures related to the profits of major groups of my 
companies for a couple of years – 5 years for the activities 
in energy and non-energy sectors, whereas as in case of 
active companies such funds are always in operational use 
and my personal income in this case is several times less. 
In fact, these figures are not hidden and publicly available 
in Singapore and even disclosed to the tax authorities and 
the relevant income taxes are paid in Azerbaijan.

– Do you have any intention by legal means to pro-
tect your honour, dignity and business reputation af-
fected by the Report issued by Global Witness? 

– Currently a team comprised of local and interna-
tional specialists and lawyers are looking over this issue. 
We believe in civilised professional methods of disputes’ 
resolution. We are pleased to hear Global Witness’s most 
recent declaration that they are ready to correct their 
statements if they are provided the relevant evidences. 
Any way, I will use all possible means to protect my hon-
our, dignity and business reputation. Undoubtedly, the 
court proceedings are not excluded for these purposes. 

– There are some rumours that you have problems 
with the law and you escaped abroad?

– This is not true and it is a false statement invented 
by the local media. Together with my family I am in Baku 
and I have no any problems with the law. If I had such 
problems we would not definitely have a possibility to 
sit and freely chat here. In fact, I never had any problems 
with the law in Azerbaijan or elsewhere. 

– What are your activities in Azerbaijan? From 
your Personal Statement we can see that you basically 
pay a huge attention to re-investing your profit into 
Azerbaijan. What is the format of such activities?

– Yes, this is a reality. I am closely tied to Azerbaijan. 
In fact I do have businesses in both energy and non-en-
ergy sectors abroad. However, in contrast to some others 
I never heavily invested in foreign countries. Most part 
of my profit I have invested in Azerbaijan. We have many 
projects in Azerbaijan, where thousands of local people 
are employed. The “White City” Project is one of such 
projects. 

The “White City” Project is an attractive major proj-
ect declared to the whole world and open for any local or 
foreign investors. In my own turn I did express an inter-
est to this Project and after bidding and assessment pro-
cedures I was awarded a contract on construction of the 
office building. A substantial part of my profit has been 
already invested in this Project. I do believe that the effec-
tive implementation of this Project would be a great suc-
cess for Azerbaijan. Thousands of new jobs are expected 
as a result of this Project’s implementation. 

One of the other successful projects is the concrete ce-
ment factory effectively operating in Baku since 2004 and 
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having over hundred employees. Another big project is 
the construction of the concrete pipes factory. It would 
be a factory equipped with modern German technologies 
and equipment. Hundreds of local people will be working 
at the factory. Moreover, I have preserved oil equipment 
and spare parts supply, the business which formed my ini-
tial capital and which is quite active with local and foreign 
oil and service companies in Azerbaijan as a result of par-
ticipation at competitive tenders and bidding processes. 

Since I am bound by commercial confidentiality ob-
ligations on some other local projects basically in non-
oil sector in Azerbaijan, unfortunately, I cannot disclose 
more information on this now. However, I will do my best 
to bring sometimes soon information about my activities 
to the attention of the public. 

– What can you say to our readers about your busi-
ness relations with Socar? 

– As you can see from the Socar’s Statement I am 
treated as a reliable and trusted business partner. It 
proves that we have transparent business relations. As I 
mentioned earlier my relations with Socar started from 
a basic service provider level and upgraded up to the lev-
el of the reliable business partner. I would like to stress 
that there were other local partners working with Socar, 
and even now some other locals are working with Socar.  
As I stressed before this is a result of our State and  
Government’s strategy to support the local businessmen. 

Indeed, I did not participate and I am not currently 
involved in a large number of joint projects with Socar. 
As far as I remember Global Witness referred to 48 joint 
projects and companies. Currently, only up to 10 compa-
nies belonging to me are involved in joint projects with 
Socar. We had a couple other joint projects with Socar 
before, but from the commercial perspectives they were 
not interesting for me and I withdrew from them. In gen-
eral, there is a trend on reducing my cooperation with So-
car. There are objective grounds for such trend which are 
connected to strengthening Socar’s financial and interna-
tional position, whereas there is no such demand for this 
company in any local investors anymore. 

Yesterday, I saw a video produced by one of the local 
media networks belonging to overseas owners. They were 
analysing who is Anar Aliyev and what are his activities. 
One of the invited specialists alleged that a number of 
companies cooperating with Socar cannot get payments 
from them on time, whereas I am benefiting from the pri-
ority rights and getting payments on time. If this is the 
case can they explain to me why most of payments from 
Socar to me are still pending for a long time. Let’s take the 
example with Socar Trading SA, whereas despite a long 
time I have not still received the full payment for the sale 
of shares in this company. I believe this is because of the 
fact that Socar is a state owned company which should 
comply with certain bureaucratic procedures.  

I am criticized for actively working with Socar and  
I am accused in benefiting from the preferential rights.  
I believe it is worthy addressing the same question to the 
Western oil companies who work with Socar in very at-
tractive major projects in Azerbaijan. There is an impres-
sion that some overseas forces are doing their best to 
convince the Azerbaijani society that without a foreign 
support we are not able to be successful in energy sector. 
Reports such as the one issued by Global Witness serve 
for these purposes through damaging the business repu-
tation of local investors like me and other entrepreneurs 
who are doing their best and investing in our country. 

– What are your plans for the nearest future? 
My main aim is to continue my business activities 

and actively participate in economic development of my 
country. As I mentioned before I am intending to reduce 
my involvement in the energy industry and concentrate 
on the non-oil sector in Azerbaijan. I will continue heav-
ily investing my proceeds earned in my country and 
abroad into Azerbaijan thereby creating opportunity and 
employment domestically and abroad. Moreover, I am 
planning to expand my favourite charitable activities. 

– What else you can wish to our readers to know 
about you? 

– I would like to make a special appeal to all Azerbai-
jani citizens and warn them not to believe in groundless 
reports accusing local businessmen of corrupt practice. 
We can say in truth these kinds of reports when they 
rely on false accounts and speculations that have no evi-
dence work against the public good and national interest.  
I do believe that this interview will address most of the 
questions of our society made about me. Taking the  
moment, I would like to congratulate Azerbaijani  
people on the occasion of Azerbaijanis’ Solidarity Day 
and New Year. 

Mammad Hajiyev
Chief Editor

P.S. Mr Alizade proved that it is he, his 
name and person, by producing the relevant 
documents and we saw the documents in the 
name of Mr Anar Alizade. We are pleased 
to bring to your attention a censorship 
free interview. Despite his young age our 
interlocutor positively impressed us by his 
self-confidence, experience, accuracy and 
patience. We did not observe any third parties 
interference during our interview, nor did we 
have feeling that his answers were rehearsed 
and prepared in advance. Our conversation 
took place in free and sincere environment.




