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AQRAR SEKTORUN DAVAMLI İQTİSADİ İNKİŞAFIN TӘMİN OLUNMASINDA 

ROLU 

 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi- Aqrar sektorun davamlı iqtisadi inkişafın təmin olunmasında rolunun müəyyən 

edilməsindən ibarətdir. 

Tədqiqatın əsas metodologiyası  - analiz və ümumiləşdirmə. 

Tədqiqatın nəticələri-- aqrar sektorun davamlı inkişafının əsas istiqamətlərinin 

müəyyənləşdirilməsi. 

Tədqiqatın məhdudiyyətləri-  mövcud aktual problemlərin geniş tədqiqi və əsaslandıılması tələb olunur. 

Tədqiqatın  paktiki əhəmiyyəti -  aqrar siyasətin təkmilləşdirilməsi proqramlarının tərtibində mənbə kimi 

istifadə oluna bilinməsi. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi -- aqrar sektorun davamlı inkişafının müasir vəziyyəti və əsas 

xüsusiyyətləri ətraflı öyrənilmiş və tədqiq olunmuşdur. 

Açar sözlər:aqrar sahə, investisiya siyasəti, ixrac, xarici iqtisadi əlaqələr, qloballaşma, inteqrasiya. 

 

GİRİŞ 

Qabaqcıl dünya ölkələrinin təcrübəsi göstərir 

ki. dünya iqtisadiyyatında baş verən 

dəyişikliklər beynəlxalq bazarda rəqabət 

münasibətlərinin  güclənməsinə  birbaşa öz 

təsirini göstərmişdir. Rəqabət münasibətlərinin  

güclənməsi bir çox istehsalçılar tərəfindən 

sosial və ekoloji amillərin  diqqətdən  

yayınmasına səbəb olmuşdur. Avropa 

dövlətlərində ərzaq-satış  mərkəzlərində ekoloji 

təmiz məhsulların daha yüksək qiymətlə satışa 

çıxarılması artıq adi prosesdir.  Bütün bunlara 

baxmayaraq istehsalın müasir səviyyəsində əldə 

edilən ərzaq məhsulları dünya əhalisinin 

tələbatını heç də tam təmin etmir. Məhz  bu 

baxımdan hər bir dövlət demoqrafik siyasətlə 

yanaşı, özünün  səmərəli ərzaq təhlükəsizliyi 

proqramını  reallaşdırmaldır. 

 Ümumiyyətlə, əhalinin ərzaq məhsullarına 

olan tələbatının artması istehsalçılar arasında 

rəqabətin güclənməsinə səbəb olaraq, əldə 

edilən məhsulun keyfiyyətində, istehsalın 

ümumi həcmində və səmərəliliyinin artmasında 

öz əksini tapır. İstehsal həcminin  artımı və 

tələbatın staqnasiyası birlikdə məhsulun 

qiymətinin aşaığı düşməsinə gətirib çıxarır. 

Nəticədə  bütün bunlar istehsalçıları daha 

keyfiyyətli məhsuların istehsalına vadar edir.  

Eyni zamanda bazarda yaranmış bolluq 

qiymətlərin daha da aşağı düşməsinə təsir edir 

ki,   bu zamanda rəqabət nəticəsində daha zəif 

istehsalçılar bazardan çıxırlar [1]. 

Keçən əsrin əvvələrində  Qərbi Avropa və 

ABŞ-da əmək qabiliyyətli əhalinin təxminən 

yarısı fermer təsrrüfatlarında çalışırdılarsa, artıq 

müasir dövrdə bu göstərici cəmi 2% təşkil edir. 

Bu cür vəziyyət ilk öncə kənd təsərrüfatı 

istehsalında cərayan edən rəqabətin nəticəsi 

kimi qiymətləndiriliməlidir. 

 

 Müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində 

aqrar sektor üzrə müasir  vəziyyətin 

dəyərləndirilməsi 

Postsovet məkanı ölkələrində  olduğu kimi 

respublikamızda da  kənd təsərrüfatı sahəsində 

çalışan kiçik və orta sahibkarlar  dövlət 

tərəfindən  himayə olunur. Avropa ölkələrində  

çox sayda olan kiçik fermer təsərrüfatları dövlət 

tərəfindən edilən  güzəştlər olmadan rəqabətə 

davam edə bilməzlər. İdxal edilən kənd 

təsərrüfatı məhsularının həcminin tən-

zimlənməsi, sunii qiymətlərin artımının qarşısı-

nın alınması və fermerlərə ayrılan maliyyə yar-

dımları bu istiqamətdə atılan adımlardır. 

Məsələn, yalnız keçən əsrin 90-ci illərinin 

birinci yarısında, Avropa Birliyi ölkələrində və  

eləcə də ABŞ-da daxili fermer təsərrüfatlarına 

dəstək məqsədilə 75 mlrd.dollara yaxın maliyyə 

vəsaiti  ayrılmışdır.  Bu zaman digər inkişaf 

etməkdə olan ölkələrdə dövlət  tərəfindən  

UOT:  338.43 
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himayə olunmayan fermer təsərrüfatları çox 

ağır iqtisadi vəziyyət düşmüşdür.  

Son illər istehsalçıların bir hissəsi dünyanın 

aqrar bazarına daxil olduqda qeyri-bərabər 

rəqabətlə qarşılaşırlar. Qabaqcıl ölkələrin iri 

fermer təsərrüfatları bir çox üstünlüklərə malik 

olaraq, rəqabətqabiliyyətinə görə beynəlxalq 

bazarlarda   üstün mövqedə olurlar. Bunları 

nəzərə alaraq inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə 

olan ölkələrin bir çoxu  orta və böyük 

sahibkarlara böyük həcmdə vəsait ayıraraq 

aqrar sektorun inkişafına təkan vermişlər. İn-

kişaf etməkdə olan ölkələrdə yeridilən belə 

aqrar siyasət kiçik fermer təsərrüfatlarının 

inkişafında çətinliklərin yaranmasına səbəb 

olmuşdur. 

İnkişaf etmiş ölkələrin bir çoxunda iri fermer 

təsərrüfatları banklardan böyük həcmdə kredit 

almaqla istehsaldan kifayət qədər böyük  

gəlirlər əldə edirlər. Alınan kreditlərin çox az 

hissəsi (ümumi kreditlərin 20-50% qaytarılması 

heç də nadir hal hesab edilmir) bankalra 

qaytarılır. Bəzi Avropa  ölkələrində isə, iri 

fermer təsərrüfatlarının kredit əsasında yaranan 

borcları  çox vaxt silinir. Bəzən bu təsərrüfatlar 

maliyyə təsisatlarından bir daha kredit alırlar. 

Bunun nəticəsində əmələ gələn itkilər, təbii ki, 

dövlət tərəfindən ödənilir. Düzgün aqrar siyasət 

– yəni, yerli fermer təsərrüfatlarına dövlət 

tərəfindən edilən bu kimi və digər dəstək mexa-

nizmi, onların istehsal etdikləri məhsullarının 

rəqabət üstünlüklərinin yaranmasına  səbəb 

olur. Bu səbəbdən də  inkişaf etməkdə olan 

ölkələrin kənd təsərrüftı məhsullarının dünya 

bazarına çıxarılması və rəqabətə davamlığı 

çətin həll ediləsi problem olaraq qalmaqdadır. 

Postsovet məkanı ölkələrinin təcrübəsi göstərir 

ki, iqtisadi sahələr üzrə iqtisadi fəaliyyətin 

liberallaşdırılması, dövlət mülkiyyətinin 

özəlləşdirilməsi və yeni özəl təsərrüfat fərdlərinin 

yaradılmasının stimullaşdırılması zəruridir. Bütün 

bunlar ölkədə reallaşdırılan islahatların əsas 

istiqamətlərindən birini təşkil edir. Qeyd etmək 

lazımdır ki,  aqrar sahə üzrə azad sahibkarlığın  

genişləndirilməsi bazar münasibətləri şəraitində 

davamlı iqtisadi inkişafın təmin olunmasının və 

vətəndaşların həyat səviyyəsinin 

yüksəldilməsinin əsas vasitəsi  hesab olunur. 

Bundan başqa qeyd etmək lazımdır ki, müasir 

dövrdə aqrar sahə üzrə  sahibkarlığın inkişaf sə-

viyyəsi ölkələrin beynəlxalq rəqabət gücünün 

də müəyyənləşdirən əsas  şərtdir. 

Qabaqcıl inkişaf etmiş ölkələrdə son illər 

sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi və dəstək-

lənməsi istiqamətində məqsədəuyğun tədbirlər 

reallaşdırılmaqdadır. Son dövrlər sahibkarlığın 

inkişafı üzrə həyata keçirilmiş siyasətin 

davamlılığının təmin edilməsi məqsədilə 

beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla 

Azərbaycanda  bir sıra dövlət proqramları 

hazırlanmış və qəbul olunmuşdur. 

Azərbaycan iqtisadiyyatının qeyri-neft 

sektorunun əsasını kənd təsərrüfatı təşkil edir. 

Kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi milli 

prioritetlərdən hesab olunur. Ümumiyyətlə, 

kənd təsərrüfatı məhsullarının dinamik olaraq 

artımlı istehsalının təmin edilməsi strateji ərzaq 

təhlükəsizliyinin əsas faktoru hesab olunur.  

 Ümumiyyətlə, aqrar sahibkarlığın inkişafına 

dair strateji zərurət üç başlıca faktla 

müəyyənləşir: kənd təsərrüfatı qeyri-neft 

sektorunun əsasını təşkil edir, fermer fəaliyyəti 

ölkənin ərzaq təhlükəsizliyini təmin edir; 

regionlar üzrə sahibkarlığın inkişafı ilk növbədə 

aqrar sahibkarlığın inkişafı sahəsində reallaşır. 

Müasir iqtisadi şəraitdə respublikanın kənd 

təsərrüfatında sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişaf 

istiqamətləri bunlar hesab olunur: regionlar 

üzrə kənd təsərrüfatı məhsullarının idxal-ixrac 

təcrübəsinin tənzimlənməsi; aqrar sektorun 

fəaliyyətinin stimullaşdırılmasına yönəlmiş 

kreditləşmə, sığorta, güzəştli vergiqoyma 

sisteminin davamlı tətbiqi; ərzaq əmtəə 

istehsalçılarına dövlət yardımının zəruriliyi və s 

[2]. 

Son dövrlər davamlı islahatlar çərçivəsində 

kəndlərdə dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi 

aqrar sektorda istehsalçıların məhsul 

istehsalının artmasına səbəb olmuşdur. Ölkə-

mizdə əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı 

təminatına dair dövlət proqramında nəzərdə 

tutulmuş tədbirlərin vaxtında reallaşdırılması 

bir sıra problemlərin həllinə imkan vermişdir. 

Regionlar üzrə səmərəli sahibkarlıq 

fəaliyyətinin reallaşdırılmasında mühüm 

əhəmiyyət kəsb edən əsas problemlərdən biri də 

əsas istehsal fondlarının strukturunda texniki 
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vəsaitlərin xüsusi çəkisinin optimal səviyyəyə 

çatdırılmasıdır. 

Müasir kənd təsərrüfatında innovativ 

texnologiyaların tətbiqi yüksəldikcə, ekoloji 

cəhətdən təmiz məhsul istehsalının azalması 

tendensiyası müşahidə olunmaqdadır. Milli 

regionlar üzrə istehsal olunan kənd təsərrüfatı 

məhsullarının dünya bazarında rəqabətli mövqe 

qazanması üçün ekoloji amildən istifadə etmək 

məqsədəuyğundur. 

Araşdırmalar göstərir ki, qiymətlərin 

səviyyəsi istehsalın iqtisadi səmərəsinə təsir 

göstərən əsas amildir. Buna görə də kənd 

təsərrüfatı məhsullarının, o cümlədən ərzaq 

məhsullarının alış qiymətinin yüksəldilməsi 

zəruridir. Məhz buna görə də yaxın perspektiv 

dövr ərzində ərzaq proqramının həyata keçiril-

məsi üçün aşağıdakı məsələlər reallaşdırıl-

malıdır:  daxili və xarici investisiya axınlarını 

aqrar sahəyə yönəltməklə, onun səmərəliliyini 

yüksəltmək məqsədilə stimullaşdırıcı tədbir-

lərin təmin olunması;müasir dünyada bey-

nəlxalq əmək bölgüsünün üstünlüklərindən 

istifadə olunması, iqtisadi fəaliyyət nəticəsində 

idxal-ixrac əməliyyatlarının optimallığının tə-

min olunması;  regionlar üzrə ərzaq məhsulları, 

xammalların emalı və saxlanması sahəsində 

müasir innovasiyalardan istifadə olunması; 

yaxın perspektiv dövr üzrə aqrar-sənaye 

kompleksinin müxtəlif sahələrinin inkişaf 

etdirilməsinə yönəlmiş strategiyanın reallaş-

dırılması;  yoxsulluğun aradan qaldırılmasına 

yönəldilən sosial siyasətin genişləndirilməsi; 

vətəndaşların məşğulluğunun təmini ilə bağlı 

effektiv siyasətin reallaşdırılması; təsərrüfat 

subyektləri üçün bərabər imkanların yaradıl-

ması; aqrar sahə üzrə sahibkarların fəaliyyətinin 

stimullaşdırılması, ölkədə sabit iqtisadi şəraitin 

formalaşdırılması və s. 

Araşdırmalar göstərir ki, hər bir ölkədə ərzaq 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün davamlı 

tədbirlər reallaşdırılmalıdır. 

Azərbaycan Respublikasının son illər üzrə 

tərtib olunmuş statistik göstəricilərinə baxsaq 

görərik ki, 2014-ci il ərzində aqrar kredit, 

səhmdar kredit təşkilatı tərəfdən kənd yerlərinin 

kreditləşməsi xətti ilə 566 sahibkarlıq fərdlərinə 

və 564 borc alan birliklərə 6,3 mln. manat 

kredit verilmişdir. Ümumi halda ayrılmış 

kreditlərin 3,4 mln. manatı heyvandarlıq 

sahəsinin, 0,5 mln. manatı bitkiçiliyin, 23 mln. 

manatı ticarət və xidmət sahələrinin, digər 

müxtəlif iqtisadi sahələrin inkişafına isə 0,1 

mln. manat vəsait ayrılmışdır. Onu da qeyd 

etmək lazımdır ki, sahibkarlığa yardım milli 

fondunun vəsaitləri hesabına isə 2 mln. manat 

218 sahibkarlıq subyektlərinə kredit ayrıl-

mışdır. Nəticədə regionlarda sahibkarlığın 

inkişafı sahəsində müsbət irəliləyişlər müşahidə 

olunmuşdur. 

 Qeyd edək ki, XX əsrin 90-cı illərindən 

başlayaraq ölkə rəhbərliyi səviyyəsində 

müxtəlif iqtisadi sahələr üzrə sahibkarlıq 

fəaliyyətini tənzimləyən yeni institutsional və 

iqtisadi mexanizmlər yaradılmış, hüquqi-nor-

mativ baza formalaşdırılmışdır. 

Bundan başqa sahibkarlığın inkişafının 

dəstəklənməsi üzrə birgə siyasət tədbirlərinin, o 

cümlədən, müəyyən dövrləri əhatə edən dövlət 

proqramlarının reallaşdırılması, əlverişli biznes 

mühitinin yaradılması yönümündə davamlı 

olaraq tədbirlər həyata keçirilmişdir. 

Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, ölkədə 

sahibkarlıq fəaliyyətinin tənzimlənməsi ilə 

bağlı olaraq müxtəlif qanunların qəbul olun-

ması, bu sahədə dövlət yardımının artırılması, 

sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafına mane olan 

müdaxilələrin qarşısının alınması, lisenziya 

verilən fəaliyyət növlərinin sayının azaldılması 

və s. tədbirlər kiçik və orta sahibkarlıq 

fəaliyyətinin inkişafı üçün əlverişli imkanlar 

yaratmışdır. 

2014-cü il üzrə sahibkarlara göstərilən düzgün 

dövlət dəstəyinin məsələn, cins - malqaranın 

satışı, kənd təsərrüfatı texnikası ilə təminatın 

yüksəldilməsi, məhsul saxlama anbarlar 

şəbəkəsinin genişləndirilməsi, yeni emal 

müəssisələrinin yaradılması, güzəştli kreditin 

verilməsi ayrı-ayrı kənd təsərrüfatı məhsul-

larının istehsalının artırılmasına müsbət təsir 

göstərmişdir. Yalnız 2014-ci ildə regionları 

üzrə ümumi kənd təsərrüfatının ümumi məh-

sulunun faktiki qiymətlərlə dəyəri 5225,8 mln. 

manat olunmuşdur. 2013-ci ildə müqayisədə 

2014-cü ildə kənd təsərrüfatının ümumi 

məhsulunun dəyəri 10,4 faiz, bitkiçilik 

məhsulları üzrə 17,5 faiz, heyvandarlıq məh-

sulları üzrə 5,5 faiz artmışdır [3]. 
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   Müasir iqtisadi şəraitdə aqrar sektor 

üzrə davamlı inkişafın təmini məsələləri 

 

 Qabaqcıl dünya ölkələrinin təcrübəsi göstərir 

ki, regionlar üzrə kənd təsərrüfatının 

modernləşdirilməsi proqramının həyata 

keçirilməsi dövlətin aqrar siyasətinin əsasını 

təşkil edir. Nəticədə, kənd təsərrüfatının maddi-

texniki bazası yeniləşdirilir, yeni metodlar və 

texnologiyalar tətbiq olunur. Bundan başqa 

regionda meliorasiya tədbirlərinin aparılması 

nəticəsində geniş torpaq sahələri istifadəyə 

yararlı vəziyyətə salınır. 

Azərbaycan Respublikasında kənd təsər-

rüfatının inkişafı onun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsindən birbaşa asılıdır. 

Aparılmış araşdırmalar göstərir ki, ölkənin 

regionlar üzrə kənd təsərrüfatının maddi-texniki 

bazası zəifdir. Müvafiq sahənin maddi-texniki 

səviyyəsinin 90-cı illərin səviyyəsinə çatdırmaq 

üçün 10 min kotan, 3 min ot sıxıb bağlayan, 4 

min otbiçən, 7,5 min toxumsəpən, 6 min 

kultivator və s. lazımdır. Son illərdə davamlı 

olaraq regional iqtisadiyyatın inkişafı kənd 

təsərrüfatının inkişafının maliyyələşdirilməsi 

üçün imkanlar formalaşdırılmışdır ki, bu da 

kənd təsərrüfatı texnikasına daha çox tələbat 

yaratmışdır. 

Ölkəmizin davamlı inkişafını nəzərə olaraq 

yaxın perspektiv dövr ərzində ölkəmizdə kənd 

təsərrüfatı texnikası istehsal edən müəssisələr 

yaratmaqla ciddi irəliləyişlər əldə etmək müm-

kündür. Müvafiq kənd təsərrüfatı texnikalarına 

üzüm bağlarını dərmanlayan, gübrə səpən ma-

şınlar, kotanlar, presbağlayan, fermalarda 

şərabçılıq sahəsində istifadə olunan maşın və 

avadanlıqlar və s. aid etmək mümkündür. 

İqtisadi sahələr üzrə tətbiq olunan innovativ 

texnologiya təkmilləşdikcə, istehsalın 

səmərəliliyi yüksəldikcə, ölkənin müqayisəli 

üstünlükləri artır. Məsələn, Dünya Bankının, 

eləcə də digər təsisatların apardıqları təd-

qiqatların nəticəsinə görə, respublikamız gü-

nəbaxan, kartof, noxud, pomidor, kələm, 

zeytun, portağal, alma, nar, üzüm, mal əti, süd, 

qoyun əti istehsalında mühüm müqayisəli üs-

tünlüyə malikdir. Araşdırmalar göstərir ki, 

ölkədə istehsala xidmət edən sahələrin 

xidmətlərinin keyfiyyəti artdıqca  (məs. 

nəqliyyatın, rabitə, elektrik enerjisi təminatının 

və s.), yüksək peşəkarlığa malik kadrların 

ixtisas səviyyəsi yüksəldikcə, mövcud iqtisadi 

resurslardan istifadənin səmərəliliyi də artır və 

nəticədə rəqabətqabiliyyətlilik yüksəlir. Regi-

onlar üzrə kənd təsərrüfatı məhsulunun istehsal 

həcminin artırılması və əkinçilikdə strukturtək-

milləşdirilməsi suvarma və kollektor-drenaj 

şəbəkələrinin inkişafı ilə birbaşa bağlıdır. 

Son illər ərzində regionlar üzrə irriqasiya 

sistemi effektiv istismar olunmamış, əkin 

sahələri drenaj sistemləri ilə lazımi səviyyədə 

təmin olunmamışdır. Bundan başqa kənd 

təsərrüfatı  istehsalçılarının su ilə təminatında 

problemlər yaranmışdır. 

“2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respub-

likasında  əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı 

təminatına dair. Dövlət Proqramı”nda qeyd 

olunur ki, son illər istismarda olan torpaqların 

mühüm hissəsi müxtəlif dərəcədə eroziyaya 

uğramış, suvarılan əkin sahələrinin 47 %-i 

müxtəlif səviyyədə şoranlaşmışdır.  Aparılmış 

təhlillər göstərir ki, bu səbəbdən 657 min hektar 

sahədə meliorativ tədbirlərin reallaşdırılmasına 

zərurət vardır. Ümumiyyətlə, kənd təsər-

rüfatının inkişaf etdirilməsi üçün ölkənin 

irriqasiya sistemində, kollektor drenaj şəbəkə-

lərində, suvarma sistemlərində innovativ 

tədbirlərin gücləndirilməsi tələb olunur. 

Kənd təsərrüfatının inkişafı isə öz növbəsində 

əsasən yüngül və yeyinti sahələrinin inkişafı 

üçün əlverişli şərait formalaşdırır. Bu ilk 

növbədə toxuculuq, tikiş, qida məhsulları 

istehsalı, dəri və dəri məmulatları istehsalını və 

s. istiqamətlərini əhatə edir. 

Hazırda kənd təsərrüfatı, bu sahəyə xidmət 

edən sahələrin və kənd təsərrüfatı xammalını 

emal edən sənaye sahələrinin inkişaf etdirilməsi 

Sahibkarlığı Kömək Milli Fondunun fəaliy-

yətində əsas prioritetlərindəndir. Sahibkarlığa 

Kömək Milli Fondu kənd təsərrüfatı məhsul-

larının istehsalı sahəsində ətlik və südlük 

istiqamətləri müasir cins iribuynuzlu heyvan-

darlıq kompleksinin, damazlıq təsərrüfatlarının 

yaradılmasına, ətlik və damazlıq istiqamətli 

müasir quşçuluq təsərrüfatlarının yaradılmasına 

və ya yeni innovativ texnologiyaların tətbiqi ilə 

yenidən qurulmasına, intensiv bağçılıq, 
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tingçilik, tərəvəzçilik və toxumçuluq təsərrüfat-

larının inkişaf etdirilməsinə daha çox üstünlük 

verməkdədirlər. 

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun prioritet 

sahələri kimi müasir innovativ texnologiyaların 

tətbiqi ilə meyvə və tərəvəz məhsullarının 

saxlanılması üçün soyuducu anbar kompleks-

lərinin yaradılmasına, rəqabətqabiliyyətli və 

ixracyönümlü yeyinti sənayesi məhsullarının 

istehsalına, müasir çörək istehsalı müəs-

sisələrinin yaradılmasına, yeni texnologiyaların 

tətbiqi ilə qablaşdırma, yüngül sənaye və s. 

sahələrin inkişafına daha çox üstünlük verməsi 

zəruri haldır. 

Son illərdə ölkədə kənd təsərrüfatı məhsulları-

nın ixrac həcmi artsa da, bu sahədə ciddi 

irəliləyiş əldə olunmamışdır. Məsələn, yalnız 

2014-cu ildə Azərbaycan Respublikasından 

təqribən i 100 mln. ABŞ dollarından artıq   

həcmində kənd təsərrüfatı məhsulu yaxın və 

uzaq region dövlətlərinə ixrac olunmuşdur. 

Ölkə üzrə kənd təsərrüfatı müəssisələrinin 

ümumi sayı 2013-cü ildə 1669 vahid olmuş-

dursa, 2014-cü ildə bu göstərici artaraq 1701 

vahidə çatmışdır. Bundan başqa regional 

təsərrüfatlar üzrə əldə olunan gəlirin məbləği 

2005-ci illə müqayisədə 2014-cü ildə 5,9 dəfə 

artaraq 102723 min manata çatmışdır [3]. 

Təhlillər göstərir ki, son illər ölkəmizdə kənd 

təsərrüfatı sahəsində davamlı olaraq məqsədəu-

yğun tədbirlər nəticəsində ciddi irəliləyişlər 

əldə olunmaqdadır. 

Regionlar üzrə kənd təsərrüfatı sahəsinin 

inkişaf etdirilməsi üçün ilk növbədə bu sahənin 

maddi-texniki bazası yüksək səviyyəyə çatdırıl-

malıdır. 

Tədqiqatlar göstərir ki, kənd təsərrüfatı 

istehsalçılarının müasir texnika ilə təmin olun-

ması, zəruri aqrotexniki tədbirlərin reallaşdırıl-

ması, bu sahədə göstərilən xidmətlərin keyfiy-

yətinin yüksəldilməsi, emal sənayesi müəs-

sisələri ilə səmərəli əlaqələrin formalaşması 

hesabına kənd təsərrüfatı istehsalını artırmaq 

mümkündür.Son illər respublikamızda kənd 

təsərrüfatı sahəsində aparılan islahatlar bu 

sahənin inkişafına əlverişlı imkanlar yaratmış-

dır. Daxildə kənd təsərrüfatı məhsullarının 

istehsalının artması ilk öncə dövlətin bu istiqa-

mətdə yeritdiyi uğurlu siyasətini təsdiqləyir. 

Yerli fermer təsərrüfatlarının mövcud təbii, 

maddi, maliyyə, texnoloji və insan potensialın-

dan səmərəli istifadə edilməsi üçün işlək mexa-

nizmlər realizə olunur. Bu baxımnan diqqəti 

cəlb edən tədbirlərdən biri, yerli fermer 

təsərrüfatlarına və bütövlükdə aqrar sektorunda 

fəaliyyət göstərən kiçik və orta sahibkarlığa 

dövlət tərəfindən dəstək və yardım proqramları 

ilə bağlıdır. Ölkədə daxili bazarın qorunması və 

fermer təsərrüfatlarının inkişafının dəstəkləməsi 

məqsədi ilə dövlət tərəfindən müvafiq siyasət 

həyata keçirilir. Bu baxımdan, respublikamızın 

Ümumdünya Ticarət Təşkilatına (ÜTT) 

üzvlüyünə dair yeritdiyi siyasət tədqirəlayiq 

hesab edilə bilər. Bu addım ilk öncə, ölkənin 

ixrac bazarının genişləndirilməsi məqsədi ilə 

yanaşı, ölkəmizin dünya iqtisadiyyatına daha 

sıx inteqrasiya olunması ilə izah olunurdu. 

Respublikanın iqtisadi inkişafı üçün yeni 

imkanlar əldə olunur. Bir tərəfdən, iqtisadi 

islahatların aparılmasında yeni texniki və 

texnoloji yardımlardan istifadə imkanları 

yaranır, diğər təörəfdən – ölkənin ticarət 

qanunvericiliyini ÜTT-ı ölkələrinin müvafiq 

qanunvericilik sisteminə uygünlaşdırılma 

zəruriyyəti yaranır. Sonuncu, xüsusən kənd 

təsərrüfatı məhsularının ticarəti ücün aktual 

hesab olunur. 

Müasir iqtisadi şəraitdə regionlar üzrə kənd 

təsərrüfatı istehsalının ərazi üzrə optimal 

yerləşdirilməsi üçün dövlətin çox böyük təsir 

imkanları vardır. Məsələn, regionlarda kənd 

təsərrüfatı üzrə fəaliyyət göstərən sahibkarlara 

xidmət göstərən əsas qurum olan “Aqrolozinq” 

ASC dövlət mülkiyyətindədir. Eyni zamanda 

dövlət güzəştlər mexanizmi vasitəsilə kənd 

təsərrüfatı istehsalının ərazi üzrə optimal 

yerləşdirilmək də təşviqləndirmək imkanlarına 

malikdir. Regionlarda müxtəlif kənd təsərrüfatı 

məhsulları üzrə ixtisaslaşma istiqamətində 

tədbirlər həmin regionların innovasiya-inves-

tisiya potensialında mühüm rol oynaya bilir. 

Regionlar üzrə Lənkəran-Astara iqtisadi 

rayonunda subtropik bitkilərin istehsalı və 

emalı müəssisələrinin yaradılması, eyni zaman-

da Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunda üzümçü-

lüyün və şərabçılığın inkişaf etdirilməsi, 

Lənkəran-Astara, Quba-Xaçmaz, Şəki-Zaqatala 
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iqtisadi rayonlarında meyvə-tərəvəzçiliyin 

inkişaf daha məqsədəuyğun hesab olunur. 

Məsələn, Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda 

meyvə ağaclarının məhsuldarlığını artırmaq 

üçün meyvə ağacları üzrə bağların artırılması, 

bu bağların becərilməsi üçün ixtisaslaşdırılmış 

anbarların yaradılması, məhsulların daxili və 

xarici bazarlara ixracının asanlaşdırılması üçün 

zəruri olan tara istehsalı müəssisələrinin yara-

dılması, zəruri ixtisaslaşdırılmış nəqliyyat va-

sitələrinin alınması, yüksək texnologiyalı emal 

müəssisələrinin yaradılması kimi məsələlərin 

həlli üçün maliyyə xərclərinin böyük hissəsi 

dövlət səviyyəsində maliyyələşdirilməlidir. 

Təhlillər göstərir ki, iqtisadi regionların 

ixtisaslaşma səviyyəsi nə qədər yüksək olarsa 

onların milli iqtisadiyyatın digər sahələri ilə 

əlaqələri iqtisadi baxımdan məqsədəuyğun 

çərçivədə həyata keçirilməlidir. 

Məhz buna görə də postsovet məkanı 

ölkələrinin təcrübəsi nəzərə alınmaqla region-

ların müəyyən sahə quruluşuna və inkişaf 

istiqamətlərinə uyğun olaraq klasterlərin for-

malaşması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Bildiyimiz kimi klasterlər və yaxud sənaye 

qrupları müəyyən iqtisadi sahədə fəaliyyət 

göstərən, fəaliyyətin ümumiliyi ilə səciyyələ-

nən, qarşılıqlı əlaqəli şirkətlərin və onlarla əla-

qəli təşkilatların qrupu hesab olunur. Nəzərə 

almaq lazımdır ki, regionda ixtisaslaşmış 

sahələrin inkişaf etdirilməsi klaster daxilində 

təchizatçı və müştərilərin rəqabətqabiliyyətinin 

yüksəldilməsinə səbəb olur. 

 

NӘTİCӘ 

Xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması yalnız 

güzəştlərin verilməsi ilə deyil, ərazidə inkişaf 

etdiriləcək yeni istehsal sahələrinin müəyyən 

olunması, bunun üçün zəruri olan infrastruktur 

sahələrin yaradılması, ixtisaslı kadrların 

hazırlanması və s. məsələləri özündə ehtiva 

etməlidir. Məhz buna görə də regionlar üzrə 

klaster yanaşmasının təmin olunması üçün 

ərazi-sənaye zonalarının yaradılması zəruridir. 

Ümumiyyətlə, qeyd olunanları nəzərə alaraq 

demək olar ki, regionların inkişafında yaxın 

perspektiv dövrü əhatə edən məqsədəuyğun 

tədbirlərin reallaşdırılması mütləqdir. 
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Роль аграрного сектора  в обеспеченииустойчивого     экономического развития 

 

Резюме 

Цель исследования -исследование основных особенностей аграрного сектора в обеспече-

нии устойчивого  экономического развития  

Методология исследования -анализ и обобщение  

Результаты исследования -определение основных направлений устойчивого развития аг-

рарного сектора  

Ограничения исследования - требуется широко проанализировать и обосновать суще-

ствующие актуальные проблемы. 
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Практическая значимость исследования - возможность использования в качестве  ис-

точника  в оформлении программ совершенствования аграрной политики 

Оригинальность и научная новизна - детально изучены и проанализированы основные 

особенности и современное состояния устойчивого развития аграрного сектора 

Ключевые слова:аграрная отрасль, инвестиционная политика, экспорт, внешнеэкономи-

ческие связи, глобализация, интеграция. 

 

Axundov I.A. 

Dissertant, Institute of Economics, ANAS  

The   role of agrarian sector for providing sustainable development  

 

Abstract 

Purpose - research main peculiarities of  agrarian sector in providing sustainable economic 

development 

Design/methodology -   analysis and synthesis 

Finding-     definition main direction  of sustainable development of agrarian sector 

Research limitations-   actual problems for realization agrarian policy is required to investtigate 

widely  and to substantiate 

Practical implications-   using as a scientific source for creating programs for  improve agrarian 

policy 

Originality/value-  learned andinvestigated modern condition and peculiarities of sustainable 

development of agrarian policy 

Key words:agrarian field, investment policy, export, foreign-economic relations, globalization, 

integration. 
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