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HEYDӘROVA K. Ә. 

İİETİ-nin doktorantı 
 

AZӘRBAYCANDA AQRAR  SAHӘNİN KREDİTLӘŞMӘSİNİN MÜASİR  

VӘZİYYӘTİ 
 

Xülasə 
Məqalə Azərbaycanda aqrar sektorun kreditləşməsinin mövcud vəziyyətinə həsr edilmişdir. Tədqiqat işin-

də, hazırki vəziyyətdə kənd təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən sahibkarların  kredit alma imkanları ara-

şdırılmış, bu zaman yaranan çətinliklər, kredit şərtləri, onların əlverişliliyi təhlil edilmiş, kənd təsərrüfatının 
kreditləşməsinə dövlət dəstəyi - Kənd təsərrüfatının kreditləşməsi üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən maliy-

yələşdirilən layihələr,SKMF-in kreditləşmə şərtləri, nəzərdə tutulan güzəştlər,yaradılan imkanlardan bəhs edil-

miş, SKMF-in vəsaiti hesabına kiçik, orta və iri həcmli kreditlərin verilməsi ilə bir sıra nümunəvi layihələrin 
icrasından əldə olunmuş səmərə göstərilmişdir. Həmçinin kənd təsərrüfatı sektorunun inkişafının bir sıra 

geriqalma səbəbləri kimi, inkişaf etmiş sığorta sisteminin olmaması, kredit əlyetərliliyi, kreditin verilməsi za-

manı süni maneələr kimi mənfi tərəflər vurğulanmış, aqrar sektora dövlət yardımının forma və üsulları la-

yihələr vasitəsilə diqqətə çatdırılmışdır.  
Acar sözlər: SKMF, BOKT, maliyyə resurları, aqrar sahənin kreditləşməsi, kənd təsərrüfatı layihələri, 

dövlət dəstəyi. 

 

GİRİŞ 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və 

emalı ilə məşğul olan insanların və iş adamları-

nın başlıca problemlərindən biri də onların ma-

liyyə - kredit vəsaitləri ilə səmərəli təminatıdır. 

Aqrar istehsalda yeni texnikanın və texnologi-

yaların tətbiqinin maliyyə təminatı, maliyyə ba-

zarlarının inkişafı şəraitində getdikcə daha çox 

məhz kredit vəsaitləri hesabına formalaşır. Kre-

dit-bazar iqtisadiyyatının əsas maliyyə mənbəyi 

olduğu üçün kənd təsərrüfatı məhsulları isteh-

salçılarının kreditlərə əlverişli çıxış imkanları 

bilavasitə fermerlərin maliyyə vəsaitlərinə olan 

ehtiyaclarının qarşılanması səviyyəsini qiymət-

ləndirməsinin  əsası hesab olunur.Kənd təsərrü-

fatı istehsalının spesifik xüsusiyyətləri – mövsü-

mülüyü və istehsal tsiklinin uzunluğu, istehsalı-

nın təbii-iqlim şəraitindən asılılığı və s. isə, bu 

sahəyə verilən borcların təminatlılığının nisbə-

tən aşağı olması, potensial kredit alıcılarının 

əsas hissəsi - ərazicə dağınıq şəraitdə fəaliyyət 

göstərən və nisbətən kiçik ölçülü təsərrüfatlar 

şəklində kredit bazarlarında aşağı rəqabət qabi-

liyyətinə malik olması-bu sahə üçün özəl cəhət-

lərə malik xüsusi kredit sisteminin yaradılmasını 

şərtləndirir. Ölkəmiz bu sadalanan xüsusiyyətlə-

ri nəzərə alaraq aqrar sektorun  inkişafında döv-

lət köməyinə əsaslanır.  
 

Azərbaycanda aqrar sahənin kreditləş-

məsinin əsas xüsusiyyətləri 

Hörmətli Prezidentimiz cənab İlham 

Əliyevin də qeyd etdiyi kimi aqrar sahəyə döv-

lət dəstəyi daim hiss edilməkdədir. Dövlət kənd 

təsərrüfatının kreditləşməsini əsasən iki formada 

həyata keçirir. Bunlar kənd təsərrüfatının kredit-

ləşməsi üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən sahib-

karların güzəştli kreditləşməsi (illik 7 % dərəcə 

ilə) və Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu 

(SKMF) tərəfindən sahibkarların güzəştli kre-

ditləşməsi (illik 6% ilə) təşkil edir. 

Hal-hazırda ölkəmizdə aqrar sahibkarlıq fə-

aliyyəti ilə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslərə 

güzəştli kreditlərin ayrılması işini müvəkkil 

kredit təşkilatları (7 bank və 6 bank olmayan 

kredit təşkilatı) vasitəsilə Azərbaycan Respubli-

kası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Kənd 

Təsərrüfatı Layihələri və Kreditlərin İdarə Edil-

məsi üzrə Dövlət Xidməti həyata keçirir. Bu or-

qan vasitəsilə aqrar istehsalçılar 1000-200000 

arası məbləğdən müddəti 2 ildən 5 ilədək müdd-

dətin yarısına qədər güzəşt edilməklə (yalnız fa-

izlərin ödənilməsi) və maksimum 7% olmaqla 

yararlanmaq imkanı təmin edilir. 

Dövlətin aqrar sektora, ümumilikdə sahib-

karlığa dəstək məqsədilə növbəti addımı ümu-

mmilli liderimiz Heydər Əliyevin 27 avqust 

2002-ci il tarixli 779 saylı Fərmanı ilə təsdiq 

olunmuş  Azərbaycan Respublikası Sahibkarlı-

ğa Kömək Milli Fondunun vəsaitlərinin istifa-

dəsi qaydalarına əsasən, respublikada bank 

UOT: 338.43; 336.77 

JEL: Q 10;  H 81 
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sektorunun dövlətlə maliyyə əməkdaşlığına ge-

niş imkanlar yaranmışdır. 7 oktyabr  2009-cu il 

tarixli Prezident Fərmanı ilə bu sahəyə demək 

olar ki, bütün kredit təşkilatları qo-şulmuşdur. 

Belə ki, 6 kommersiya bankı və bir neçə BOKT 

ilə fəaliyyətə başlayan SKMF əvvəlcə kredit 

təşkilatlarının sayını 46-ya çatdırmış, hal-hazır-

da isə fəaliyyətini daha da artırmışdır. Kredit 

şərtlərinə gəlincə isə, onları ölkə üzrə ən yum-

şaq şərtlər adlandırsaq məncə yanılmarıq. Belə 

ki, Fond kredit təşkilatlarına kütləvi informasiya 

vasitələrinin maliyyələşdirilməsi üçün 0,5 %-lə, 

digər layihələrin maliyyələşdirilməsi üçün 1 %-

lə kredit ayırır, eyni zamanda kredit təşkilatları-

nın bu zaman faiz həddinin ən yüksək səviyyə-

sini KİV üçün illik 4 %, digər layihələr - ələxsus 

da kənd təsərrüfatı layihələri üçün maksimal 

həddi 6 % həddində müəyyənləşdirir. Digər 

şərtlərə gəlincə, 5000–50000 manatcivarında 

olan kiçik kreditlərə üç ilədək, 50001–500000 

manatadək civarında olan kreditlərə beş ilədək, 

500001–dən 10000000 manatadək olan böyük 

həcmli kreditlərə isə 10 ilədək müddət Fond tə-

rəfindən nəzərdə tutulmuşdur. Kənd təsərrüfatı-

nın mövsümülüyü və müəyyən müddətdən son-

ra gəlir gətirməsi növbəti şərti - istənilən həcmli 

kreditlər üçün güzəşt müddətinin (kredit müddə-

tinin yarısına kimi yalnız faizlərin ödənilməsi) 

təyin edilməsini Fond tərəfindən sahibkarlara 

edilən ən böyük kömək kimi qəbul etmək olar. 

Vəsaitlərin təyinatı üzrə istifadəsi tam Kredit 

təşkilatlarının ixtiyarına və onların riski hesabı-

na aparılır. Ümumilikdə SKMF–nun məlumat-

larına və şərtlərinə əsasən, bankın vəsaitin təyi-

natı üzrə istifadəsini ildə iki dəfə yoxlamaq səla-

hiyyəti vardır. Qeyd edilən şərtlərlə kənd təsər-

rüfatı sektoruna ayrılan kreditlərin mövcud və-

ziyyəti ilə növbəti altbaşlıqda tanış olmaq 

mümkündür. 

Aqrar sahənin kreditləşməsinin mövcud 

vəziyyətinin təhlili. 

Son illər ərzində Kənd Təsərrüfatı Layihə-

ləri və Kreditlərin İdarə Edilməsi üzrə Dövlət 

Xidmətinin vasitəsilə 8 böyük layihə artıq icra 

olunmuş, bir sıra layihələrin icrası isə davam 

etdirilməkdədir. Agentlik tərəfindən həyata 

keçirilən layihələrin ümumi mənzərəsini aşa-

ğıdakı cədvəldən daha aydın görə bilərik. 

2015-ci ilin birinci rübünə nəzər salsaq, 

Kənd Təsərrüfatı Layihələri və Kreditlərin 

İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Xidmətinin vəsaiti 

hesabına ölkənin 20 rayonunda aqrar sektorda 

çalışan 188 sahibkara əvvəlki illərdə verilmiş 

kreditlərin qayıdışı hesabına 4200 min manat 

məbləğində vəsait ayrıldığını görə bilərik. Gü-

zəştli kreditlərin verilməsi hesabına 201 daimi 

və müvəqqəti iş yerləri açılmışdır. İFAD-ın 

vəsaiti hesabına 2015 ci ilin I rübü ərzində aq-

rar sektorda çalışan 16 nəfərə 255,2 min ma-

nat məbləğində mikro, kiçik və böyük həcmli 

kreditlər verilməsi nəticəsində 20 iş yeri açıl-

mışdır.  Eyni zamanda BOKT-lar tərəfindən 

2015-ci ilin birinci rübündə bir BB-lana 8 min 

manat məbləğində, 134 nəfərə 619 min manat 

məbləğində fərdi kredit verilmişdir. Verilən 

vəsaitlər hesabına 138 iş yeri açılmışdır.  

Nümunəvi layihələrin tədqiqi nəticəsində 

gəlinən qənaətə əsasən onu söyləyə bilərik ki, 

son illərdə SKMF tərəfindən  kənd təsərrüfatı-

na ayrılan 74 700 100 AZN. məbləğli böyük 

həcmli kreditlər nəticəsində minlərlə iş yeri 

açılmış (nümunəvi layihələrin təhlilinə əsasən 

1142 nəfərlik) və növbəti layihələrin icrası hə-

yata keçirilmişdir: 100 ha–lıq üzüm bağının 

salınması, faraş tərəvəz məhsullarının yetişdi-

rilməsi üçün iki ədəd müasir istixana komp-

leksi (1 ha-lıq sahədə), meyvə emal edən mü-

əssisələrin yaradılması (illik 1000 ton), ətlik 

istiqamətli quşçuluq təsərrüfatının yaradılması 

(illik 2000 t), şərab istehsalı müəssisəsinin ya-

radılması, 2 ədəd müasir soyuducu anbar 

kompleksinin yaradılması (1000 və 5000 ton-

luq), müasir 500 ha taxılçılıq təsərrüfatının 

təşkili, 2 ədəd südlük istiqamətli heyvandarlıq 

kompleksi (500 və 100 baş olmaqla), 2 ədəd 

meyvə tərəvəz emal edən zavod kompleksi 

(50 min və 20 min ton olmaqla), üzüm emalı 

zavodu (illik 1000 ton), kənd təsərrüfatı məh-

sullarının tədarükü, saxlanılması və satışı üzrə 

həcmi 20 min tonluq logistik mərkəzin yara-

dılması buna misal ola bilər. Böyük həcmli 

kredit alan fermerlərin öz vəsaitləri hesabına 

yatırdığı investisiya ümumi dəyərin 30%-ni 

təşkil edir ki, bu da onları daha məsuliyyətli 

olmağa vadar edir.  

Orta həcmli investisiya layihələri SKMF–

nun böyük hissəsini tutmasa da nümunəvi layi-
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hələr içərisində onların da öz töhfəsi vardır, bu 

vəsaitlər nəticəsində ha – larla üzüm, nar bağ-

ları salınmış, yüzlərlə iş yeri açılmış və təqri-

bən 388 000 manat vəsait sərf olunmuşdur.   

 

Cədvəl № 1 

Kənd Təsərrüfatı Layihələri və Kreditlərin İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Xidmətinin 

kreditləşmə layihələrinin ümumi sxemi 

Layihənin adı 

Әhatə 

etdiyi 

illər 

Ayrılan vəsait 

Görülən işlər Әhatə etdiyi ərazi Nəticəsi 
Qrant 

Yerli 

vəsait 

Kənd Təsərrüfatı-

nın İnkişafı və 

Kreditləşməsi 

Layihəsi 

2000-

2006 

30 mln 

ABŞ 

dolları 

3.65 

mln 

ABŞ 

dolları 

Torpaqların sənədləşdirilmə-

si, regional məsləhət mərkəz-

ləri, idarəetmə strategiyaları  

Beyləqan, Gəncə 

Masallı, Naxçıvan 

MR və Şəki 

181 iş yerinin 

açılmış, 249 nə-

fərin daimi, 

1650 nəfərin 

müvəqqəti işlə 

təmin olun-

muşdur 

İkinci Kənd Təsər-

rüfatının İnkişafı 

və Kreditləşməsi 
Layihəsi 

2006-

2012 

46.68 

mln 

ABŞ 
dolları 

21.7 

mln 

ABŞ 
dolları 

Kənd biznesi xidmətlərinin 

inkişafı, maliyyə, məsləhət 

və baytarlıq xidmətlərinə çı-
xış imkanlarını artırılması və 

kənd ərazilərində bazar yö-

nümlü investisiyaların sti-

mullaşdırılması 

Lənkəran, Şəki – 

Zaqatala, Gəncə - 

Qazax, Naxçıvan 
MR iqtisadi rayon-

larını, Ağcabədi, 

İmişli, Füzuli, Bey-

ləqan, Saatlı rayon-

larını 

Əsasən təlim 

xarakterli 

olmuşdur 

Azərbaycan Res-

publikası regionla-

rının 2014 – 2018 

ci illərdə sosial – 

qtisadi inkişafı 

Dövlət Proqramı 

2014-

2018 

 14.8 

mln 

azn. 

Heyvandarlıq, istixananın qu-

raşdırılması, bağçılıq, üzüm-

çülük, taxılçılıq, meyvə tə-

darükü, quşçuluq, texnikanın 

alınması, emal, soyuducu an-

barının quraşdırılması, arıçı-

lıq, balıqçılıq 

Naxçıvan, Gəncə, 

Masallı, Beyləqan, 

Şəki, Xaçmaz, 

Göyçay, Salyan, 

Şamaxı, Bərdə və s. 

648 daimi və 

müvəqqəti iş 

yerləri 

Mənbə:Kənd Təsərrüfatı Layihələri və Kreditlərin İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Xidməti 

 

Fond tərəfindən aqrar sektor üçün kiçik 

həcmli nümunəvi investisiya layihələrinə 

310115 manat məbləğində vəsait ayırmışdır 

ki, nəticədə növbəti layihələr – hərəsi  1 halıq 

olmaqla alma bağının salınması, üzüm bağı-

nın salınması, ərik bağının salınması, 2 halıq 

kartof sahəsi, 5 ha–lıq nar bağı, quşçuluq tə-

sərrüfatı, çiyələk emalı, tərəvəz emalı, südlük 

heyvandarlıq, faraş tərəvəz yetişdirilməsi 

üçün 300 kv. metrlik istixana, 10 halıq pam-

bıq sahəsinin yetişdirilməsi, 50 başlıq südlük 

istiqamətli ailə fermer təsərrüfatının yaradıl-

mışdır ki, bunun da nəticəsi olaraq əhalinin 

işlə təminatı yüksəlmiş, maddi rifah halı yük-

səlmişdir. Yuxarıdakı məlumatları təhlil etsək, 

hətta nümunəvi layihələr içərisində belə bö-

yük həcmli kreditlərin əsasən emalyönümlü, 

orta və kiçik həcmli kreditlərin əsasən istehsa-

lyönlü sahələrə verildiyini deyə bilərik. Belə 

ki, emalyönlü müəssisələrin böyük sərmayə 

tələb etməsi, texnikanın və avadanlığın alın-

ması, tikinti işlərinin böyük vəsait tələb etmə-

si böyük həcmli kreditlərin bu sahəyə ayrıl-

masının əsas cavabıdır.    

Nümunəvi kreditlərin təhlili zamanı onların 

statistikasına əsasən, emal müəssisələrinə ayrı-

lan vəsaitlərin daha çox olduğunu deyə bilir-

diksə, SKMF-in  rəsmi saytından götürdüyümüz 

məlumatlar əsasında tərtib edilmiş cədvəldən 

(cədvəl №2) tam aydın görmək mümkündür ki, 

kəndli fermerlər əsasən bu layihələri çox təqdim 

etmiş, bu baxımdan da istehsalyönlü layihələrə 

kifayət qədər kredit vəsaitləri ayrılmışdır. 2010-

2014–cü illər ərzində kənd təsərrüfatına ayrılmış 

649627.4 min manat məbləğindən 539680.9 

min manatı yəni 83% -i məhz kənd təsərrüfa-

tının istehsalına ayrılmış kredit vəsaitləridir. 

Ümumilikdə cədvəli diqqətlə nəzərdən keçirsək, 

SKMF tərəfindən verilmiş kreditlər içərisində 

kənd təsərrüfatına ayrılan kreditlərin həcmi 60–
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65% arasında dəyişir, bundan da təqribən 10% 

kənd təsərrüfatı kreditlərinin emalına, 50-55% - 

i isə kənd təsərrüfatı istehsalının kreditləşməsinə 

yönəlmişdir. Cədvəlin təhlilinə əsasən həm də 

2010 –2014–cü illər ərzində istər kənd təsər-

rüfatı məhsullarının emalı, istərsə də istehsalı 

sahəsində həm layihə sayı, həm də ayrılan kre-

ditlərin məbləği artım istiqamətindədir.  

Ölkənin kənd təsərrüfatı sahələrinin kredit-

ləşmə mənbələrinin təhlili zamanı dövlət və 

qeyri–dövlət sektorları tərəfindən verilən kre-

ditlərin şərtləri ilə tanış olduqda bu sahədə 

aşağıdakı əsas problemlərin olmasını müşahi-

də edə bilərik.  

1.Kredit təşkilatları (banklar və ya bank ol-

mayan kredit təşkilatları) kiçik ölçülü kənd tə-

sərrüfatı istehsalçıları və xırda fermerlərlə iş-

ləməyə maraqlı deyillər. Kredit təşkilatları 

kreditin qaytarılmama riskini azaltmaq üçün 

istənilən borc məbləğindən ən azı iki dəfə çox 

dəyərə malik likvid girov və digər ciddi zəma-

nətlər tələb edirlər. Bir qayda olaraq xırda fer-

merlərin bu cür zəmanətlər təqdim etmə im-

kanları olmadıqlarından kredit əldə etmək im-

kanları da olmur. Halbuki, bir çox ölkələrdə 

girov qismində məhsul və ya son məhsul qo-

yulur. Amma bu sistemin işlək mexanizmə 

çevrilməsi üçün paralel olaraq həm kreditlərin 

sığortalanması, həm də məhsulun itkilərə görə 

sığortalanması sistemi fəaliyyət göstərməlidir. 

Məhz yuxarıda sadaladığımız amili obyektiv 

səbəb kimi qəbul etmək mümkündür. Çünki 

istənilən kredit təşkilatı ilk növbədə öz məna-

feyindən çıxış edir və təbii ki, gəlirlərini 

düşünür. 

Cədvəl  №2  

2010 – 2014–cü illər ərzində kənd təsərrüfatı layihələrinin istehsal və emal  üzrə bölgüsü 
Təsnifatın 

amili 
2010 2012 2014 

 K\t 
məhsullarının 

istehsalı 

K\t 
məhsullarının 

emalı 

K\t 
məhsullarının 

istehsalı 

K\t 
məhsullarının 

emalı 

K\t 
məhsullarının 

istehsalı 

K\t 
məhsullarının 

emalı 

Layihələrin 

sayı 1303 16 2234 10 5344 11 

Layihələrin 

xüsusi çəkisi 

(%) 91.1 1.1 92.3 0.4 96.1 0.2 

Kreditin 

məbləği 55651.9 10350 99968.5 27860 164191 22204 

Kreditin 

məbləğinin 

xüsusi çəkisi 

(%) 48.4 9 45.8 12.8 55.7 7.5 

Yaradılacaq 

yeni iş yer-

lərinin sayı 3970 444 5474 719 10480 193 

Mənbə: Cədvəl 2010 – 2014 cü illər ərzində SKMF – in statistik göstəriciləri əsasındamüəllif 

tərəfindən tərtib olunmuşdur. 

 

2.Digər faktorlar da mövcuddur ki, onlar da 

kreditin alınmasında çətinliklər yaradırlar. Bun-

lara güzəştli kreditlərin əldə edilməsini çə-

tinləşdirən müxtəlif süni maneələr və subyektiv 

amilləriaid edə bilərik: a)kreditlərin əsasən 

hansısa dırnaqarası tanışlıqlar vasitəsilə verilmə-

si; b) güzəştli kreditlərin alınması üçün qeyri–

rəsmi əlavə vəsaitlərin ödənilməsi və s. 

Mövcud vəziyyətdə kredit təşkilatlarının 

təqdim etdikləri kreditlər üzrə faiz dərəcələri-

nin yüksək olması heç kim üçün sirr deyil. Ha-

zırda bəzi kredit təşkilatlarının kommersiya qu-

rumlarına təqdim etdikləri kreditlərə görə illik 

faiz dərəcələri 25%-dən başlayır. Hətta ayrı-

ayrı kredit təşkilatları kənd təsərrüfatı isteh-

salçıları üçün müəyyən güzəştlər nəzərdə tutan 

xüsusi aqrar kreditlər təklif etsə də, bunların 

illik faiz dərəcəsi 19 - 20 %-dən başlayır. 

Ümumilikdə isə, kredit təşkilatlarının aqrar 

kredit məhsulu adı altında təqdim etdikləri kre-



 

 

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu                                      «ELMİ ӘSӘRLӘR»  - №6- 2015 

143 

 

ditlərdə faizlər 20 – 25 % və daha yuxarı gös-

tərilir, kredit müddəti  6 – 60 ay arası, məbləğ 

500 – 30000 arası, komissiya haqları 1-2% 

arasında dəyişir, təminat və təsərrüfat fəaliyyəti 

sahəsində minimum 6 aylıq (kedit təş-

kilatlarından asılı olaraq 1 yaxud 2 il də tələb 

oluna bilir) mütləq şərtlər kimi göstərilir. Tə-

minat daşınmaz əmlak olduğu halda 70-80% 

məbləğində, kənd təsərrüfatı torpaqları olduğu 

halda təminatın 50%-i həcmində məbləğin 

verilməsi şərti də, təbii ki, ürəkaçan faktor say-

maq olmaz. Kredit təşkilatları güzəşt qismində 

yüksək məbləğlər üçün uzun müddət və kre-

ditləşmə müddətinin yarısı müddətində yalnız 

faizlərin ödənilməsi kimi şərtləri tətbiq edirlər. 

Kənd təsərrüfatı istehsalı ilə məşğul olan istə-

nilən kiçik aqrar istehsalçılar,  xüsusilə xırda 

fermerlər üçün bu faizlərlə belə qısa müddətdə 

bu təminatlarla sadalanadığımız şərtlərlə kre-

ditləri götürmək əlbəttə ki, sərfəli ola bilməz.  

Ümumilikdə, aparılan tədqiqat nəticəsində 

kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyini – xüsusilə 

də mənim tədqiqatımda ayrılan kredit vəsait-

lərini müsbət qiymətləndirsəm də, bura da bir 

sıra suallar hələ də cavablandırılmamış qal-

maqdadır. Belə ki, niyə 0,5 və 1%-lik məbləğ-

də verilən kreditlər yalnız maksimum hədlə 

kredit təşkilatları tərəfindən sahibkarlara veri-

lir. Fond vəsaiti yalnız kredit təşkilatları tərə-

findən yoxlanılmaqla təyinatı üzrə istifadəsini 

tənzimləməsi hər hansı digər aspektlərə nə də-

rəcədə yol aça bilər. Kredit təşkilatı vəsaiti 

yalnız öz sığorta və riski hesabına qarant edir-

sə, burda sıravi fermerlərin bu kredit vəsaitlə-

rindən yararlanmaq imkanını nə dərəcədə əl 

yetərli edə bilər. 

Bundan başqa digər aspektdən baxdıqda 

yalnız dövlət dəstəyinə əsaslanan sahibkarlıq 

fəaliyyəti nə dərəcədə inkişaf edə bilər, nəzərə 

alsaq ki, dövlət büdcəsi azalmağa doğru meyl 

edir. Ümumilikdə bu problemlərin həlli ilk 

növbədə zənnimcə milli mənafeyi şəxsi məna-

fedən üstün tutmaqla və ölkənin bütün sektor-

larının inkişafını təmin edəcək bir sistemin 

qurulması ilə həll oluna bilən məsələlərdi. 

Kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi məqsə-

dilə hal – hazırda da bir sıra proqramların işlə-

nib hazırlanması davam etdirilir. Xarici ölkə-

lərin sığorta sistemi, bank sektoru, kənd təsər-

rüfatına dəstək mexanizmi öyrənilir, ölkəmizə 

uyğun dəyişdirilərək tətbiq olunması yolları 

araşdırılır ki, bu da gələcəyə nikbin baxmağa 

imkan verir. 

 

NӘTİCӘ 

Kənd təsərrüfatının kreditləşməsinin mü-

asir vəziyyətinin qısa təhlilindən sonra, bu sa-

hədə aşağıdakı tədbirlərin görülməsinin  daha 

məqsədəuyğun olduğunu söyləyə bilərik. 

ABeynəlxalq təcrübəyə uyğun aqrar sektorun 

intensiv və səmərəli inkişafının stimullaşdırıl-

ması üçün dövlət dəstəyi tədbirlərinin davam 

etdirilməsi; 

 aqrar sahədə sığortanın stimullaşdırıl-

ması üçün mövcud qanunvericilik bazasının 

təkmilləşdirilməsi; 

 təbii fəlakətlər nəticəsində kənd təsərrü-

fatı məhsullarının istehsalçılarına dəyən 

ziyanın azaldılması məqsədilə icbari sığorta 

mexanizminin yaradılması; 

 sahibkarın maliyyə resurslarına olan eh-

tiyaclarının ödənilməsinin təmin etmək məq-

sədilə kənd yerlərində maliyyə - kredit insti-

tutlarının (aqrar bankların yaradılması) yara-

dılması və onların inkişafı;  

 kənd təsərrüfatında kreditlərin islam bank-

çılığı prinsiplərinə uyğun şərtlərlə verilməsi; 

 aqrar sahədə fəaliyyət göstərən sahib-

karlıq subyektlərinə anbar – saxlama şəraiti-

nin yaradılması üçün xüsusi güzəştli kreditlə-

rin ayrılması; 

 kənd təsərrüfatının istehsalı ilə məşğul 

olan sahibkarlar üçün emal sektorları ilə qar-

şılıqlı əlaqəsinin yaradılması güzəştli şərtlərlə 

kreditlərin verilməsi; 

 sahibkarların beynəlxalq bazarlara çıxış 

imkanlarının genişləndirilməsi. 
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Текущее состояние кредитования сельскохозяйственного сектора  

 

Резюме 

Статья посвящена текущему состоянию кредитования сельского хозяйства в Азербайджане. В 

исследованиипроанализирована возможность получения кредита предпринимателей аграрного 
сектора, трудности при получении, кредитные условия и их эффективность, также государствен-

ная поддержка сельскохозяйственного кредитования. Показаны результаты проектов, финансиру-

емые Государственным агентством по кредитованию сельского хозяйства , анализируется условия 
кредитования НациональногоФондаПоддержки Предпринимательства, предлагаемые уступки исо-

зданныевозможности.  

Ключевые слова:НФПП, НБКО, финансовые ресурсы, кредитование аграрного сектора, сель-

скохозяйственные проекты, государственная поддержка.  
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The current crediting situation  of the agricultural sector  

 

Abstract 

The article is dedicated to the current situation of lending at the agriculture sector in Azerbaijan Re-
public. In this research mainly analyzed the possibility of obtaining loans to entrepreneurs of the 

agriculture sector, difficulties in obtaining credit conditions and their efficiency.This article also exp la-

ined the state supportment to agriculture sector, shows result of the projects financed by the State Agency 

for Rural Crediting, describes conditions lending National Fund for Entrepreneurship Support, the 
proposed concessions, the created opportunities to entrepreneurs.  

Key words: NFES, NBCO, financial resources, lending to the agricultural sector, agricultural 

projects, state support. 
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