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                                                                                                                            KӘRİMLİ V.B. 

                                                                   AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun elmi işçisi 

 

AQRAR SAHӘDӘ STRATEJİ MENECMENTİN TӘŞKİLİ SӘVİYӘSİNİN MÜӘYYӘN 

EDİLMӘSİ 

 

Xülasə 
Məqalədə müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasında aqrar sektorun dövrün tələblərinə uyğun inkişaf 

etməsi üçün yeni idarəetmə prinsiplərinin sahəyə tətbiqinin yolları araşdırılır. Həmçinin, strateji menecmentin 

təşkili üzrə  məqsəd və vəzifələr qruplaşdırılır. Müəllif belə nəticəyə gəlir ki,  strateji menecmentin təşkili 

müəyyən mexanizimə əsaslanmalı və  aqrar sahəsində idarəetmə xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq qeyd olunan 

mexanizmin elementləri formalaşmalıdır. 
Açar sözlər: aqrar sahə, menecment, strategiya, strateji menecment, aktivlər, mexanizmlər, intensivlik. 

                                                       

GİRİŞ 

Ölkəmizin bazar iqtisadiyyatı mərhələsinə 

keçməsi aqrar sahədə fəaliyyət göstərən subyek-

tlərindən hər bir sahədə istehsalın səmərəli-

liyinin yüksəldilməsini, kənd təsərrüfatı məhsul-

larının istehsalı prosesində elmi-texniki naliy-

yətlərin geniş tətbiqini, fermerlərin təsərrüfat 

fəaliyyətində aktivləşdirilməsinin təşkili səviy-

yəsinin dəyərlərindirilməsini tələb edir.    

Qarşıya qoyulan bu vəzifələrin icrasında əsas 

vəzifə  təsərrüfat fəaliyyəti müddətinin icrası 

zamanı hər bir ailə (kəndli) təsərrüfatı, ko-

operativlər, iri fermer təsərrüfatları və mövcud 

infrastruktur qurumların  idarə edilməsi strategi-

yasının mükəmməl işlənilməsidir.  

Məzh bu baxımdan ölkə iqtisadiyyatının 

aqrar bölməsinin mühüm vəzifəsi idarəetmə 

strategiyasının işlənilməsi və Azərbaycan Res-

publikasının ərzaq təhlükəsizliyinin təminidir 

 

Strateji menecment üzrə aqrar sahədə 

məqsəd və vəzifələr 
Öz məzmunu və qarşısına qoyduğu vəzifə-

lərinə görə aqrar təsərrüfatların idarə edilməsi 

menecmenti iqtisadiyyatın başqa sahələri qar-

şısında duran vəzifələrdən demək olar ki, fərq-

lənmir. Lakin aqrar sahə müəssisə və təsər-

rüfatlarının idarəedilməsinin strategiyasının işlə-

nilməsinə özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır ki, 

bu da istehsal və satış sahələrinin aşağıdakı 

cəhətləri ilə izah edilməlidir. 

1. Aqrar sahələrdə starteji idarəetmənin 

işlənilməsində bu cəhət xüsusən nəzərə alınma-

lıdır ki, kənd təsərrüfatı müəssisələri və kəndli 

təsərrüfatları təbii iqlim şəraitinin dəyişilməsin-

dən olduqca çox asılıdır.  

Çünki yağışlar, quraqlıq, şaxtalar və başqa 

təbii təzahürlər məhsul yığılmasını əhəmiyyətli 

dərəcədə aşağı sala bilir, əməyin məhsuldar-

lığını və başqa göstəriciləri azaldır, buna görə də 

stratji menecmentin işlənilməsində təbii və 

iqlim şəraitinin hər  ildə hər bir müəssisə və 

fermer təsərrüfatı üzrə nəzərə alınmalıdır. Gələ-

cək perspektivdə strateji menecmenti işləmə 

nəticələrindən dəqiq informasiyalar əldə 

edilməsi üçün baş verə biləcək hadisələrin 

təsirləri nəzərə alınmalı, dəqiq və düzgün ida-

rəetmə strategiyası işlənilməlidir. Bu zaman 

strateji iderəetmədə işlənən göstəricilər üzrə 

məlumatlar keçən ilin göstəriciləri ilə deyil, 

əvvəlki 3-5 ilin məlumatları ilə müqayisə edil-

məli  və idarəetmə strategiyasının işlənilməsin-

də baş verə biləcək elmi-texniki yeniliklər hə-

min işlənilmə strategiyasında nəzərə alınmalıdır. 

2. Aqrar sahənin ümumi idarəetmə strategi-

yasında unudulmamalıdır ki, kənd təsərrüfatında 

istehsal fəaliyyəti bilavasitə mövsümülüklə 

əlaqədardır. Bu səbəbdən də hər hansı kəndli 

təsərrüfatı  müəssisəsi üçün idarə etmə strategi-

yası işlənildikdə il ərzində əmək ehtiyatlarından, 

texnikadan, materiallardan qeyri-bərabər isti-

fadə edilir, istehsal edilmiş kənd təsərrüfatı 

məhsulları qeyri-ahəngdar reallaşdırılır və  gə-

lirlər də satışa uyğun kəndli təsərrüfat və mü-

əssisələri hesablarına daxil olur. Belə ki, aqrar 

sahələrdə strateji idarəetmə strategiaysı işlənək-

rək yadda saxlanılmalıdır ki, taxılyığan 

kombaynlar ildə ancaq 5-10 gün istifadə edil-

əcək, kartof yığan kombayınlar isə ancaq  20-30 

gün istifadədə olacaqdır. 3. Qeyd edilməlidir ki, 

UOT: 338.43;005-027.21 

JEL: Q 23 
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kənd təsərrüfatında istehsal prosesi olduqca 

uzun müddətli olub, iş müddəti ilə üst-üstə 

düşmür. Bir çox kənd təsərrüfatı ilə əlaqədar 

olan göstəriciləri yalnız ilin axırında hesab-

lamaq mümkündür. Bununla əlaqədar daha 

dəqiq surətdə bitkiçilik təsərrüfatları üzrə ida-

rəetmə strategiyasının işlənilməsində yalnız   

mümkün nəticələr nəzərə alınaraq tədribi hesab-

lamalar aparılmadır. Bu məqsədlə də strateji 

idarəetmə planının işlənilməsi ərəfəsində 

əvvəlki il üzrə kənd təsərrüfatı işlərinin icrası 

müddəti üzrə həyata keçirilən aqrotexniki 

tədbirlərin tətbiqi müəyyən ediləcək gələcək 

strateji idarəetsə strategiyasının işlənilməsində 

istifadə edilməlidir. onların idarəetmə imkanları 

müəyyənləşdirilir və habelə hər bir planlaş-

dırılan iş vahidi üzrə normativ məsrəflərin fərq-

lənməsi nəzərə alınaraq strateji tədqiqatlarda 

onlara dəyişikliklər edilərək yeni il üçün strateji 

idarəetmə strategiyasıişlənilir. 

4. Yeni idarəetmə müəssisə və menecerləri 

kənd təsərrüfatı istehsal sahələrinin müəyyən 

şəxslərlə əlaqəli olduğu yaddaşdan silinməməli-

dir. Bu səbəblərdən də strategiya işlənərkən 

kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişaf səviyyəsinə 

nəinki yalnız iqtisadi təsirlərin edildiyini 

düşünməli, habelə bioloji, kimyəvi və fiziki 

qanuni təsirlərin də olduğu diqqətə çatdırılma-

lıdır ki, onlar adı çəkilən amillər təsirlərinin 

təsərrüfat fəaliyyəti nəticələrinə etdiyi dəyişi-

kliklər strateji idarəetmə planlarının işlənil-

məsində nəzərə alınaraq özünü hiss etməlidir. 

Eyni zamanda bu qanuni təsirlərin uçota alınma-

sının hər bir kəndli təsərrüfatları və müəssisələri 

üzrə strateji idarəetmə planlarının işlənil-

məsində əhəmiyyəti vardır.  

5.Starteji menecmentin strategiyasının işlə-

nilməsində kənd təsərrüfatının əsas istehsal va-

sitələrinin torpaqlardan ibarət olduğu diqqət 

mərkəzində durmalı və onun təbii xüsusiyyəti-

nin iqlim şəraiti ilə qəti bağlılığı strategiyanın 

işləndirilməsində əsaslandırılmalıdır. İqtisadiy-

yatın başqa sahələrindən bütün əsas fondların 

səmərəliliyinin və istehsal güclərinin məlum 

olmasından fərqli olaraq, torpaqların məhsul-

darlığının dəqiq uçotunun aparılması mümkün 

olmur və bir sıra amillərin təsiri altında tədqiq 

edilib strategiyası işlənəcək təsərrüfatlarda təd-

qiqat obyekti olan torpaqların təbii və iqtisadi 

xassələri dəişilir. Onu da qeyd etməliyik ki, bu 

təsirlər nəticəsində əsas istehsal vasitəsi olan bu 

tədqiqat obyektləri nəinki öz qüvvəsini yeni-

ləyərək, əksinə olaraq öz keyfiyyətlərini əgər 

onlardan düzgün aqrotexniki qaydalara riayyət 

edilirsə yaxşılaşdırırlar. Aparılan tədqiqatlar 

əsasında belə nəticəyə gəlirik ki, bu istehsal 

vasitəsinin əsas xüsusiyyətlərindən biri onun 

fövqəladə surətdə universal olmasındadır. Belə 

ki, kənd təsərrüfatının hər hansı bir sahəsində 

tədqiqat obyekti seçilmiş torpaqda bir çox 

məhsullar istehsalı mümkündür. Torpaqların 

özünə məxsus olan xüsusiyyətlərinə: istehsal 

prosesinin universallığına, zəif mərkəzləşdiril-

məsinə, çox sahəli istismar əsasına, daha aşağı 

əmək məhsuldarlığına mənsub olması öz 

xüsusiyyətlərini nəzərə çarpdırır ki, bu da qeyd 

edilənlərlə əlaqədar müəssisə və fermer təsər-

rüfatlarının strateji idarəetmə strategiyasını 

işlərkən torpaqdan yüksək məhsuldarla istifadə 

edilməsi üçün irəlicədən ediləcək təsirlər hesab-

lanılaraq nəzərə alınmalıdır. Habelə bu torpaq-

ların sahib olan təsərrüfatların ardıcıl inkişafı 

üçün və daha əlverişli surətdə istehsal fəaliy-

yətini davam etdirməsi şəraitinin təmin edilməsi 

strategiyası irəlicədən təmin edilməlidir. 

6. Kənd təsərrüfatı sahələrinin başqa istehsal 

sahələrindən fərqləndiyi əsas məsələlərdən biri 

olan onun məhsullarının bir hissəsinin istehsal 

vasitəsi kimi istehsal prosesində işlədilməsidir. 

Həmin aqrar təsərrüfatı məhsullarından: toxum-

ları,  və müəyyən heyvandarlıq göstərə bilərik. 

Bu səbəblərdən də strategiyanın işlənməsində 

tədqiq edilən müəssisə tərəfindən satışa çı-

xarılan məhsul çeşidləri həcminin həmin təsər-

rüfatda istehsal ediləcək həmin  çeşid və növlər 

üzrə istehsal həcmindən az ola bilməsi diqqət 

mərkəzində durmalıdır. 

7. Kənd təsərrüfatının məxsusi xüsusiyyətini 

nəzərə almaqla aqrar müəssisələrin idarəetmə 

strategiyasını işlərkən çox saylı məxsusi xüsu-

siyyətli göstəricilərdən istifadə edilməsini 

məsləhət bilirik ki, onlara: məhsul, buraxılışını 

heyvanların məhsul verimini, südün yağlılığını 

və başqalarını göstərə bilərik. Bütün iqtisadiyyat 

sahələrində tətbiq edilən ümumi göstəricilərdən: 

vahid məhsulun maya dəyərinin, mənfə-

ətliliyinin, rentabelliliyinin, vəsaitlərin dövrü-

lüyünün və başqa iqtisadi mahiyyətli göstə-
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ricilərin hər hansı aqrar müəssisədə və hər hansı 

vermer təsərrüfatında idarəedilmənin strategiya-

sı işlənirkən hesablanıb müəyyən edilməsi kənd 

təsərrüfatı müəssisələri üçün məxsusi əhəmiy-

yətli olub onların  iqtisadi fəaliyyətlərinin stra-

tegiyasının işlənməsinin mahiyyətini təşkil edir. 

8. Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin hər hansı 

birində fəaliyyətin idarəetmə strategiyası işlə-

nərkən aqrar sahədə iqtisadiyyatın başqa sahə-

lərinə nisbətən eyni məxsusi xüsusiyyətli 

müəssisələrin olduğu unudulmamalıdır ki, bu 

oxşar fəaliyyətli və eyni tipli müəssisələr öz 

fəaliyyətlərini eyni təbii iqlim şəraitində həyata 

keçirirlər. Bu səbəbdən də, bu tipli aqrar müəs-

sisə və fermer təsərrüfatları üçün onların eyni 

məxsusi xüsusiyyətlərini özündə birləşdirən 

təsərrüfatlar arası ümumi idarəetmə strategiya-

sının işlənməsini məsləhət bilirik. İdarəetmə 

strategiyasının işlənərək bu qaydada tətbiq edil-

məsi   hər bir müəsisə və fermer təsərrüfatına 

illik fəaliyyətində işlənmiş strategiyanın əhəmi-

yyətliliyini və eyni zamanda onları qiymətlən-

dirə bilsin.  

Əkilən torpaq təbəqəsinin vəziffətinin xüsu-

siyyətini müəyyən etmək   üçün bir sıra göstəri-

cilərdən: torpaq suxurunun keyfiyyətcə qiymət-

ləndirilməsi (bal ilə) tarlalar ərazisinin orta 

sahəsi miqdarı. 

 

Strateji menecment üzrə strategiyanın iş-

lənməsi mexanizmi. 

Strategiya işlənilərkən, iqlim şəraitinin 

öyrənilməsində olduqca zəruri olan təsir xüsu-

siyyətlərində: yağıntının illik miqdarının əvvəl-

cədən müəyyən olunması və hesablanmış yağın-

tı miqdarının ilin ayları və rübləri üzrə böl-

güsünün təşkili, yağıntı təsirlərinin davamiyyət 

müddətinin və qar örtüsünün qalınlığının torpaq 

qatının donma  dərinliyini, birinci və sonunsu 

donma tarixlərini və 0
0
 selsindən yuxarı +5

0
 - 

+10
0
 C arası şaxtasız dövr müddətində günəşli 

günlər sayını dəqiq hesablayaraq öyrənilməsinə 

xüsusi diqqət verərək öyrənilməlidir. 

Aqrar təsərrüfatın yerləşdiyi ərazini qiymət-

ləndirərkən həmin təsərrüfatların iqtisadi region 

və rayon mərkəzlərindən aralıq məsafəsi öyrə-

nilməli, habelə həmin fermer təsərrüfatları və 

aqrar müəssisələrin dəmir yol stansiyasında, li-

mandan, təchizat, emaledici zavod və sexlərdən, 

təmir müəssisələrindən uzaqlığı müəyyən 

edilməli və yol şəbəkəsinin durumu aşkar 

olunmalıdır.  

İşlənən strategiyanın nəticələrinin iqtisadi 

şəraitdən əsasən müəssisələrin torpaq və əmək 

ehtiyatları, habelə əsas və dövriyyə fondları ilə 

təmin edilən xeyli dərəcədə asılılığı aqrar sa-

hənin hər hansı təsərrüfatında strategiyanın 

işlənməsində nəzərə alınmalıdır. Bununla yanaşı 

diqqəti ona cəlb etmək lazımdır ki, heç də çox 

miqdarda əsas istehsal vasitələrinin cəlb edil-

məsi istehsalın yüksək nəticələrə nail olamısını 

təmin etmir. Gəlinən nəticələr bir daha göstərir 

ki, əsas vəsaitlərdən səmərəli istifadə edilməsi 

üçün xüsusi ilə də heyvandarlıq təsərrüfatlarında 

kifayət miqdarda ixtisaslı və peşəkar peşəkar 

işçilərlə təmin edilməli, iri  yem bazarları təşkil 

təmin edilməli, maddi-texniki bazanın bütün 

elementlərinin mütənasibliyi təmin edilməlidir. 

Strategiyanın işlənməsi gedişində həmin 

təsərrüfatın idarətmə dövrü  ərzində aktiv fəaliy-

yəti üçün ən mühüm olan əsas nisbətlərə rəayyət 

olunmalı və 100 hektarlıq əlverişli torpaq 

sahəsində heyvanların say göstəricilərinə elmi 

əsaslarla yanaşılmalı, həmin təsərrüfatların əsas 

fondlarla təmini, əsas fondlarla zəruri səviyyədə 

təchiz edilməsi, mal-qaranın və başqa heyvan-

ların yemləmə ilə təmini, eyni zamanda zəruri 

tikililərin tikilib istifadəyə verilməsinə fəal 

münasibət göstərilərək tələbə uyğun hesabla-

malar həyata keçirilməlidir. Adlarını çəkdiyimiz 

göstəricilərin diqqətlə öyrənilməsi və onların 

əsasınlda idarəetmə strategiyasının elmi-riyazi 

əsaslandırılması nəinki yalnız kənd təsərrüfatı 

müəssisələrinin xüsusiyyətlərinin xarakterizə 

edilməsinə və habelə əldə edilmiş istehsal-

maliyyə nəticələrinin dəyərləndirilməsi üçün 

olduqca mühüm və zəruridir. Ona görədə, 

strategiya işlənilərkən hesablanılmaqda olan 

göstəricilər irəlicədə qonşu  təsərrüfatların uy-

ğun göstəriciləri ilə müqayisə edilməli, xüsusi 

ilə də həmin göstəricilər tədqiqat aparılan 

iqtisadi regionun və rayonun göstəriciləri ilə 

müqayisə edilməlidir. Habelə 5-10 illik fəaliy-

yət xüsusi diqqət verilməlildir. 

Menecment strategiyasını işlərkən idarəet-

məni əsaslandırdığımız müəssisələrin və başqa 

kəndli təsərrüfatlarının ixtisaslaşma səviyyə-

sinin istehsalın intensivləşdirilməsi və səmərəli-
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ləşdirilməsinin elmi-texniki əsaslandırılmasının 

öyrənilərək strateji tədqiqatların aparılmasında 

onlara geniş yer ayrılması ölkəmizin aqrar 

sahələrinin inkişafınının əsaslarındandır. Hər 

hansı aqrar müəssisənin və fermer təsərrüfatının 

ixtisaslaşdırılması əvə birləşdirilərək mərkəz-

ləşməsi (konsentrasiyası) bir çox hallarda əsasən 

istehsalın ixtisaslaşdırılması və konsentrasiyası 

səviyyəsindən asılıdır. Kənd təsərrüfatında 

istehsalın ixtisaslaşması və təmərküzləşməsi iki 

istiqamət inkişaf etdirilməsi strateji 

tədqiqatlarda unudulmamalıdır. Bu istiqamət-

lərdən biri isə ictimai əmək bölgüsünün 

dərinləşdirilməsi təmayülüdür ki, daha zəif və 

dar xüsusiyyətli ixtisaslaşmaya təsirlər göstərir. 

Kənd təsərrüfatı istehsalının ikinci xüsusiyyəti 

əsasən mövsümlü torpağın əhəmiyyətli rolu 

bitkiçilik və heyvandarlıqdır ki, ikinci təmayül 

aqrar sahələrdə fəaliyyət göstərən çox sahəli 

müəssisələrin inkişaf zəruriyyətini qarşıya qo-

yur. Aparılan araşdırmalardan aydın olur ki, 

iqtisadi rayonlarda fəaliyyət göstərən kəndli 

təsərrüfatları kəskin ixtisaslaşmışlar. Lakin onu 

da unutmamaq lazımdır ki, bu gün ölkəmizdə 

fermer təsərrüfatı birliklərinin yaradılmasının 

inkişafını dəstəkləməklə yanaşı bir çox sahələri 

istehsal şəbəkəsinə məxsusi təsərrüfatların 

sayının artırılması və obyektiv  surətdə Azər-

baycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məh-

sullarının xaricdən idxalının aşağı salınması ilə 

nəticələnməkdədir.   

Qeyd etdiklərimizə əsasən, strategi idarəetm-

ənin işlənməsini plandaşdırarkən əsas məqsəd 

nəinki təkcə tədqiq edilən aqrar təsərrüfatın 

ixtisaslaşdırma səviyyəsini müəyyən etmək və 

hebelə bu xəttin daha da təkmilləşdirilmiş 

çoxsaylı kənd təsərrüfatı müəssisələrində 

aparılan araşdırmalara əsasən müəyyən etmək 

belə bir qənaətə gəlirik ki, kənd təsərrüfatı 

müəssisələrinin ixtisaslaşmasını xarakterizə 

edən əsas göstərici əmtəəlik məhsulun 

strukturunun müəyyən edilməsidir. Bu sahədə 

əlavə göstərici kimi təsərrüfatlarında əkin 

sahələri strukturunda, heyvandarlıq təsərrüfatla-

rında heyvanların baş hesabı isə sayından və 

əmək məsrəflərindən istifadə edilməlidir. Eyni 

zamanda strateji planlaşdırmada reallaşdırılmalı 

iki bitkiçilik məhsulu üzrə mümkün olacaq 

işindən ibarət olduğu nəzərə alınmalıdır.  

Hər hansı iqtisadi rayonda idarəetmə 

strategiyası planlaşdırlarkən hansı əlavə sahənin 

seçilməsində diqqətlə öyrənilməli və bu haqda 

aparıcı aqrar istehsal sahələri ilə razılıq əldə 

olunmalıdır və bu razılığa əsasən əlavə edilən 

aqrar sahə məhsulunun miqdarı 

dəqiqləşdirilməlidir. Tədqiqatlar əsasında idarə 

etmə strategiyası işlənərkən əlavə tamamlayıcı 

sahələrin seçilməsi əsasən əsas istehsal sahə-

lərinin normal fəaliyyətinin həyata keçirilməsi 

üçün olduqca zəruridir. Məsələn, toxumçuluq 

təsərrüfatları üçün müxtəlif arıçılıq şəbəkəsi 

tələb olunur: “Bir çox tamamlayıcı sahələr 

kapitalın dövriyyəsini sürətləndirir, torpaq 

resuslarından və əsas vəsaitlərdən istifadə 

edilməsi səmərəsini yüksəldir. Qeyri ixtisas-

laşmış təsərrüfatlarda isə istehsalın universal-

lığını müşahidə etmək mümkün olmaqla eyni 

zamanda bir çox bitkiçilik və heyvandarlıq 

məhsullar istehsal edilir və satır, ancaq onlardan 

hansının daha çox olduğunu təyinetmə çətin 

hesablamalarda əlavə əmək sərfinə səbəb olur 

yüksək səviyyədə ixtisaslaşdırılmış heyvan-

darlıq təsərrüfatların sənaye əsaslı istehsal 

keçirilir, iri süd, ət, yumurta iri mexanikləş-

dirilmiş istehsal kompleksləriyaradılır. 

Tədqiqat obyekti olan iqtisadi rayondu seçil-

miş aqrar müəssisələr və iri fermer təsərrüfatları 

üzrə strateji mecementin səviyyəsinin müəyyən 

edilməsində istehsalın ixtisaslaşma əmsalı 

(Əixt.) aşağıdakı düsturla hesablamağı  təklif 

edirik:  

1.3
)12(

100




nxX
ixt

kçя

Я  

Burada: çək  ümumi məhsul həcmində 

hər hansı n-çi əmtəəlik məhsulun xüsusi çəkisi 

%-lə; 

n müəyyən edilmiş məhsulların buraxılışı 

sırasında hər hansı məhsul növünün sıra 

nömrəsidir. 

İxtisaslaşma əmsalının kəmiyyəti “0” ilə “1”  

arasında dəyişilə bilər. Əgər bu əmsalın səviy-

yəsi 0,2-dən kiçik tolarsa bu ixtisaslaşma 

səviyyəsi  

Tədqiqatlar və araşdırmalar nəticəsində tərtib 

edilmiş (3.1.) düsturu əsasında Yevlax 

rayonunun Xaldan qəsəbəsi və Yenicə kəndində 

son 2011-1014-cü illərdə orta illik istehsal 
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edilmiş və satışa çıxarılmış faizlə əmtəəlik 

məhsullar miqdarını, o cümlədən 32% qoyun, 

12,5% mal-qara, 14%-ət, 17%%-meyvə-

tərəvəz, dənli bitkilər, kartof və 1% başqa 

məhsullar istehsal prosesi başa çatdırıldıqdan 

sonra satışa çıxarılmışdır. 

Strategiyanı işlərkən istehsal edilib satışa 

çıxarılan məhsulları şərti nömrəyə çək həmin 

yaşayış məskənlərində fermer təsərrüfatlarının 

sıra ilə hər bir məhsulu nömrələmək ixtisas-

laşma səviyyəsini müəyyənləşdirək. 
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Deməli, tədqiq etdiyimiz Yevlax rayonu 

kənd ərazisində zəif ixtisaslaşma səviyyəsi ilə 

fəaliyyətdədir. 

Əldə edəcəyimiz nəticələrə əsasən deyə bilə-

rik ki, ixtisaslaşmaya dair araşdırmalar və riyazi 

hesablamalarımızdan gəldiyimiz nəticə ayrı-ayrı 

informasiyalardan strateji menecmentin təşkili 

səviyyəsi orta illik göstəricilərlə ifadə edilir. 

Strateji menecmentdə əsaslı nəticələr üçün hər 

bir iqtisadi rayon və aqrar sahələr üzrə tədqiq 

edilən hər bir kənd təsərrüfatı məhsullarının hər 

biri üzrə onların illik göstəricilərinin dinami-

kasının tərtib edilməsini məsləhət bilirik. 

Strategiyanı işlərkən, ilk növbədə ixtisaslaş-

manın iqtisadi səmərəliliyinin qiymətləndiril-

məsi üçün istehsalın ixtisaslaşmasının və səmə-

rəliliyinin göstəricilərinin bir-biri ilə müqayisə 

edərək tutuşdurulması paralel olaraq həyata 

keçirilməli əsas şərtlərdən olmalıdır.  

Gəlinən nəticələrə əsasən, aqrar müəssisələr 

və fermer təsərrüfatlarda daxili ixtisaslaşma 

strategiyası işlənirkən ixtisaslaşmaya dair dəqiq 

hesablaşmalar iqtisadi riyazi üsullarla həyata 

keçirilməli daha rasional aqrar sahələr əlaqələn-

dirməklə qarşıya qoyulan gələcək dövrdə 

əlverişli ixtisaslaşması səviyyəsinin müəyyən 

istiqamətləri həll edilməlidir. 

 

Strateji menecmentin işlənməsi üzrə in-

tensivləşmə amilinin qiymətləndirilməsi. 

İdarəetmə strategiyasının işlənilməsi istehsa-

lın intensivləşdirilməsi səviyyəsinə böyük diq-

qət ayrılması strateji menecmentin təşkilində ən 

mühüm həll edilməli məsələlərdən olub, bu 

istiqamət istehsalın intensivləşdirilməsi xüsusi 

planlaşdırmanın təşkilində ən vacib məsələ-

lərdən biri kimi yanaşılmalıdır. 

Strateji menecmentin təşkili səviyyəsini mü-

əyyən edərkən, əsas amillərdən aqrar müəssis-

lər, kooperativlər və fermer təsərrüfatlarında 

intensivləşdirmə səviyyəsi idarəetmə strategi-

yası işlənilmə gedişində planlaşdırılan müddət 

üçün intensivləşdirmə səviyyəsinin və durumu-

nun müəyyən edilməsidir. 

Kənd təsərrüfatı sahələri müəssisə və təsər-

rüfatlarının strategiyasının işlənilməsində iste-

hsal proseslərinin intensivləşdirilməsi nəticələ-

rinin səviyyəsinin öyrənilməsində xüsusi əhə-

miyyəti vardır. Belə ki, kənd təsərrüfatı sahə-

lərində geniş təkrar istehsal ekstensiv və 

intensiv yollarla həyata keçirilməsi bu amillərin 

hər birinin istehsala təsirinin öyrənilməsində 

xüsusi əhəmiyyəti vardır. Əgər istehsalın 

artması və genişlənməsinə əkin sahələrinin 

genişləndirilməsi və mal-qara və başqa ağ 

heyvanların sayının artrılıması hesabına nail 

olunursa, onda istehsalın belə genişləndiril-

məsinin ekstensiv forma adlandırılması 

tədqiqatlarda qeyd olunmalıdır. Başqa bir halda 

istehsalın inkişafı əkin torpaqların işlənilməsinin 

yaxşılaşdırılması eyni  bir əkin sahəsinə əlavə 

vəsaitlərin qoyulması və bununlada, bitkiçiliyin 

məhsulluğunun artırılmasına nail olunursa və 

hesabların məhsul verimi yüksəlirsə, onda 

istehsalın bu yollarla artırılması intensiv üsul 

adlandırılır. Strategiyanı işləyənlər öz idarəetmə 

fəaliyyətlərində intensivləşdirmənin kənd 

təsərrüfatının inkişaf etdirilməsində əsas 

istiqamət olduğunu dərk edərək, gələcək dövr 

üçün strateji menecmentin səviyyəsini 

hesablamalıdırlar. 

Onlar tədqiqat apardıqları aqrar sahənin rəh-

bərliyi və sahibkarları qarşısında tədqiqat nə-

ticələrini bildirərək göstərməlidir ki, istehsal 
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prosesinin intensivləşdirilmə hesabına artırıl-

masına elmi-texniki tərəqqinin istehsalda tətdiqi 

və qabaqcıl təcrübənin uyğun aqrar müəssisələr 

və təsərrüfatlar arasında yayılması hesabına nail 

olmaq olar. Müasir istehsal vasitələrini təd-

biqinin yayılmasına və daima artırılması və eyni 

zamanda vahid iş sahəsində istifadə daha ixti-

saslı kadrlardan istifadəyə əlavə investisiyalar 

qoyuluşu kənd təsərrüfatı məhsullarının artı-

mının təmin edilməsində əsas mənbə olacaqdır. 

Qabaqcıl dünya təcrübəsinə əsaslanaraq, 

intensivləşmə prosesinin aqrar sahələrdə diq-

qətlə öyrənilməsi və strategiyanın işlənməsində 

hər tərəfli tədbiqi üçün üç göstəricilər qrupunu 

nəzərdən keçirək. Onlardan birinci qrup göstə-

ricilərinə intersivləşdirmə səviyəsi xususiyət-

lərini ifadə edənlər aid edilir. Onların ən əsasları 

100 ha faydalı əkin sahəsinə düşən, əsas 

vəsaitlərin və dövriyə vəsaitlərinin məbləğinin 

müəyyən edilməsi, 100 ha faydalı əkin sahəsinə 

bir hektara məsrəflər məbləğini müəyyən 

etməklə gübrə sərfinə vəsaitlər məbləğini enerji 

sərf təminatını, təsərüfatların traktorlar təminini 

100 ha  kənd təsərüfatların əkin sahəsinə mal-

qara və divarlar sayın suvarma işlərinin həyata 

keçirilməsinə investisiyalar məbləğini və 

şəraitdən asılı olaraq baş verə biləcək xərclərə 

ayırmalar məbləğinə aid olunur. 

İkinci qrup göstərici isə, əsasən intensiv-

ləşdirmə səviyyəsini əsasən əlavə vəsait qoyul-

muşlarını müqayisə etmək muəyyən edir. Qoyu-

lacaq əlavə vəsaitlər istehsal həcminə və məh-

sulların reallaşdırılmasına manatla qoyulan 

məbləğlər, məcmun əlavə qoyuluşlar, məhsul-

ların rentabilliyinin müəyyən, əmək məhsul-

darlığı səviyyəsi, ayrılmış, verilmiş gübrələrin 

fondun tutumuna qoyulan vəsaitlər əlavə 

qoyulmuşlarla mütləq müqaisə edilməlidir.  

Yuxarıda qeyd edilənlərlə yanaşı, strategi-

yanın işlənilərkən, prosesində qeyd edilən gös-

təricilərin səviyyəsini, onların dinamikasını 

öyrənməklə təsərrüfat arası tutuşdurmanı həyata 

keçirmək və işlənən idarəetmə strategiyası 

işlənərkən tədqiqat aparılan təsərüfatlarda əldə 

edilmiş intensiv formasının səmərəliliyini 

qiymətləndirmək lazımdır. 

 

NӘTİCӘ 

Tədqiqatlarımızı işlərkən, aqrar idarəetmə 

strategiyasının tərtib edildiyi müəsisənin səhm-

dar cəmiyyəti olduğu halında onun səhmləri 

birjada kodlaşdırılır və müəssisənin vəziyyəti 

qiymətli kağızlar bazarındakı vəziyyətə uyğun 

olaraq düzəlişlər edilməlidir. Bu zaman səhm-

darlar tərəfindən buraxılmış səhmlərin sayı, o 

cümlədən, tam ödəmələr, müəyyən hissəsi 

ödənilənlər dəyəri və dəyəri ödənilməyənlər 

səhmlər haqqında məlumatlar toplanıb öyrənil-

məlidir. Bu zaman səhmdarlar tərəfindən bu-

raxılan səhmlərin nominal dəyərləri haqqında 

məlumatlar onların əlavə missiyalar nəticəsində 

sayının dəyişilməsi nəzərə alınmalı və regestrdə 

qeyd olunmuş səhmdarlar barədə informasiyalar 

əldə edilməlidir. 

Aqrar səhmdar müəssisəsinə investisiya 

cəlbediciliyi dəyərləndirmək üçün həmin müəs-

sisənin idarəetmə strategiyası işlənilərkən bu 

planlaşdırma tədqiqatlarında ağıdakı göstərici-

lərdən istifadə edilməlidir.  

1) səhmdar (aksioner) kapitalının rentabellili-

yini (mənfəətin səhmdar kapitalının orta illik  

məbləğinə bölünməsi ilə); 

2) divident gəlirlərinin səviyyəsini başqa 

sözlə adi səhmlər üzrə dividentlərin ödənilməsi 

üçün xalis mənfəətin xüsusi çəkisinin (devident 

ödənişi fondunun xalis mənfətə nisbətinin); 

3) Bir səhmə divident önənişi məbləğinin 

(səhimlərin artması üzrə divident fondunun 

səhimdar cəmiyyətləri tərəfindən emissiyalaş-

mış sadə səhmlərin miqdarına bölünməsi) 

4) dividend norması (bir səhmə düşən divi-

dend məbləğinin onun nominal dəyərinə 

bölünməsi) 

5) səhmin məzənnəsi (bir səhmə düşən divi-

dendin məbləğinin bankın depoziti üzrə orta 

illik faiz dərəcəsinə bölünməsi) 

6)  səhmlərin kodlaşdırılması səhmlərin üçot 

məzənnəsi bölünməsi nisbəti adılə çəkdiyimiz 

göstəricilərin dinamikasının idarəetmə strategi-

yası işlənirkən, gələcək 3-5 ilə müəyyən edilmə-

si imkan verəcəkdir ki, maliyyə vəziyyətin hə-

min müəssisədə dəyişilmə təmayılı öyrənilsin. 
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Керимли В.Б. 

Определение уровня организации стратечическово менеджмента в аграрном сектре 

Резюме 

В статье рассматриваются пути и возможности внедрения новых управленческих методов 

для развития аграрного сектора в современный период  в Азербаджанской Республике. Так-

же, в статье сгруппированы цели и задачи организации стратегического менеджмента в аг-

рарной сфере. Подчеркивается, что оргагизация стратегического менеджмента должна осно-

вываться и осуществляться по определенному механизму. Сформированы элементы указан-

ного механизма с учетом особенностей управления в аграрном секторе страны. 

Ключевые слова: аграрный сектор, менеджмент, стратегия, стратегический менедж-

мент, активы, механизмы, интенсивность.  

 

Kerimli V.B. 

The defining of the organizing level of the strategic management in the agrarian sector 

Abstract 

The article discusses the ways and possibilities of introducing new management practices for the 

development of the agricultural sector in the modern period of  Azerbaijan Repu  lic. As well as the 

aims and goals of organizing of the strategic management in the agricultural sector have been 

grouped. It is accentuated that organization of strategic management should be carried out by the 

means of specific mechanisms. The elements of this mechanism have been outlined considering 

main features of agricultural management in the country.  

Key words: agricultural sector, management, strategy, strategic management, mechanisms, as-

set, intensity. 

 

 

 

 

 
 


