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ӘLİYEVA N. A. 

AzTU-nun “İqtisadi nəzəriyyə və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı”  

kafedrasının baş müəllimi 

 

SAHİBKARLIQ REGİONLARIN SOSİAL-İQTİSADİİNKİŞAFININ MÜHÜM 

AMİLİ KİMİ 

 

Tədqiqatın məqsədi- regionlarda müasir sahibkarlıq fəaliyyətinin xarakterik 

xüsusiyyətlərinin tədqiqi 

Tədqiqatın əsas metodologiyası - analiz və ümumiləşdirmə 

Tədqiqatın nəticələri- istehsal-iqtisadi əlaqələrin yaradılması və təkmilləşdirilməsi, 

kooperasiya əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi, səhmdar cəmiyyətlərin yaradılması və s. aqrar 

sektorda sahibkarlığın inkişafına ciddi təkan verə bilər.  

Açar sözlər: bazar rəqabəti, rəqabətqabiliyyətlilik, rəqabətqabiliyyətlilik göstəricisi, xalq 

təsərrüfati, iqtisadi tənzimləmə, iqtisadi resurslar 

 

GİRİŞ  

Bazar münasibətlərinin hökm sürdüyü mü-

asir dövrdə dövlətin iqtisadi proseslərə müda-

xiləsi yalnız tənzimləyici xarakter daşıyır və bu 

zaman  özəl sektor aparıcı mövqe rolunu 

oynayır. Bu baxımdan da, bütün iqtisadi sahə-

lərdə inkişaf sahibkarlıq fəaliyyətinin inki-şaf 

səviyyəsindən asılı olur. Başqa sözlə desək, 

istər ayrı-ayrı iqtisadi sferalarda, istərsə də re-

gionlarda müxtəlif təşkilati-hüquqi formaya 

malik sahibkarlıq subyektlərinin yaradılması, 

özəl sektorun fəaliyyətinin genişləndirilməsi 

iqtisadi inkişafın zəruri şərtinə çevrilmişdir.  

Ona görə də, regionların sosial-iqtisadi inki-

şafının dövlətin iqtisadi siyasətinin prioritetinə 

çevrildiyi müasir dövrdə də regional sahibkarlı-

ğın inkişafı, regionlarda mövcud potensial ehti-

yatların sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətinin 

genişləndirilməsi ilə təsərrüfat dövriyyəsinə 

cəlb edilməsi qarşıda duran başlıca vəzifələrdən 

biridir. Təbii ki, regionların davamlı və tarazlı 

inkişafını, yalnız bu yolla təmin etmək mümkün 

ola bilər. Digər tərəfdən, məlumdur ki, Azər-

baycanda regional sahibkarlığın inkişafından 

söhbət gedərkən, ilk növbədə kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsalı, emalı və s. kimi sahələr 

nəzəri cəlb edir.  

Məhz regionların sosial-iqtisadi inkişafını 

təmin etmək məqsədilə, son dövrlər aqrar 

sahibkarlığın inkişafı istiqamətində də ciddi 

addımlar atılmışdır Bu nəinki ayrı-ayrı sahib-

karlıq subyektlərinin, eləcə də ümumilikdə aq-

rar-sənaye kompleksinin inkişafına, təkmil-

ləşməsinə müsbət təsir etmişdir. Bu isə, öz 

növbəsində, təkcə sahibkarlıq subyektlərinin in-

kişafı üçün deyil, həm də onlar arasında qar-

şılıqlı istehsal-iqtisadi əlaqələrin formalaşmasın-

da da mühüm rol oynayır. 

Məlumdur ki, cəmiyyətin iqtisadi inkişa-

fının qanunauyğun nəticəsi – özünü məhsuldar 

qüvvələrin kəmiyyət və keyfiyyətcə artmasın-

da, ictimai əmək bölgüsünün daha da dərinləş-

məsində, yüksək səviyyədə ixtisaslaşan 

sahələrin və müəssisələrin formalaşmasında ta-

pır. Bununla yanaşı, ixtisaslaşdırılmış təsər-

rüfatlar arasında əlaqələrin genişləndirilməsinə, 

sürətləndirilməsinə və onların inteqrasiyasına 

da böyük ehtiyac duyulur. Nəticədə, ölkə 

iqtisadiyyatında müxtəlif sahələrarası və 

keyfiyyətcə yeni istehsal-iqtisadi sistemlər 

yaranır ki, belə sistemlərdən biri də aqrar-səna-

ye kompleksidir [1].   

 

Müasir iqtisadi şəraitdə  aqrar sahibkar-

lıq fəaliyyətinin əsas xüsusiyyətləri 

Aparılmış təhlillər onu göstərir ki, neft-qaz 

sektoru, son illər  qeyri-neft sektorunun inki-

şafına əlverişli şərait yaratmışdır. Ölkə iqtisa-

diyyatında davamlı olaraq müşayət olunan 

dinamik inkişafın  ən başlıca səbəbi yerli və 

xarici investisiyalar hesabına olmuşdur. Məsə-

lən, Azərbaycan üzrə cəlb edilmiş investisiya 

axınları  2001-ci ilə qədər neft-qaz sektoruna 

və bununla əlaqəli  infrastruktur layihələrinin 

həyata keçirilməsinə yönəldilmişdir. Məhz bu 

baxımdan da qeyri-neft sektorunun inkişafı 

UOT: 330,341,4:339.13:330.341.41:338.33:334.012 
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müəyyən dövr  ləngimiş, hər iki sektorda iq-

tisadi artımın eyni olmaması qeydə alınmışdır. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, 2001-2014-ci illəri 

əhatə edən dövr ərzində qeyri-neft sektorunun 

inkişaf tempi neft-qaz  sektoruna nisbətən da-

ha sürətlə artmış, qeyri-neft sektoruna yönəl-

dilən investisiyaların həcmi getdikcə artmış-

dır. Bu sahənin  inkişafında neft-qaz sektoru 

üzrə  maliyyə vəsaitlərinin daxilolmaları ilə 

yanaşı, inkişaf proqramları, infrastruktur sahə-

lərinin  yenilənməsi, yerli sahibkarlığın dəs-

təklənməsi və müasir bazar münasibətlərini 

təmin edəcək qanunvericilik bazasının yara-

dılması və daim yenilənməsi kimi  faktorlar 

da təsir etmişdir [2]. 

Milli iqtisadiyyatın inkişafında yeni dövr 

2003-cü ildən başlanmışdır. Bu sahədə əldə 

edilmiş nəticələr onu  göstərir ki, milli iqtisa-

diyyatda qeyri-neft sektorunun inkişafı  indi 

daha  vacib hesab olunur.  Bu  sahədə  müşa-

hidə olunan dinamizm iqtisadiyyatın şaxələn-

dirilməsi ilə bağlı həyata keçirilən  tədbirlərin 

düzgün istiqamətdə aparılmasını göstərir.Da-

vamlı olaraq reallaşdırılan iqtisadi siyasət nə-

ticəsində 2003-2015-cü illər ərzində qeyri-

neft sektorunda iqtisadi islahatların davam et-

dirilməsi daha intensiv xarakter daşımağa baş-

lamışdır. Regionlar üzrə iqtisadi sahələrin şa-

xələndirilməsi və sosial-iqtisadi inkişafı, əha-

linin istehlak malları ilə təchizatının güclən-

dirilməsi, infrastruktur sahələrinin yenidən 

qurulması ilə bağlı nəzərdə tutulmuş tədbirlə-

rin məqsədəuyğun olaraq həyata keçirilmə-

sində ayrı-ayrı dövlət proqramları mühüm rol 

oynamışdır. 

 Onlara Azərbaycan Respublikası regionla-

rının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqram-

larını, “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Res-

publikasında yoxsulluğun azaldılması və da-

vamlı inkişaf  Dövlət Proqramını” göstərmək 

mümkündür. Qeyri-neft sektorunun şaxələndi-

rilməsi, yeni texnoloji infrastrukturların qurul-

ması, innovasiya xarakterli texnologiyaların 

tətbiqi, rəqabətqabiliyyətli istehsalın genişlən-

dirilməsi, məhsul istehsalında əldə edilmiş 

kəmiyyət və keyfiyyət artımı ölkəmizin ixrac 

potensialını daha da möhkəmləndirmişdir. Bu 

sahədə görülən işlərin təhlili bir daha sübüt 

edir ki, Azərbaycan əvvəlki kimi yenə də 

investisiya qoyuluşu baxımından dünyanın ən 

cəlbedici ölkələrindən biridir. 

Aparılmış təhlillər göstərir ki, Azərbaycan-

da  ÜDM istehsalı son on il ərzində 7,15 mlrd. 

Manatdan 59 mlrd. manata  qədər artmışdır. 

Yalnız 2014-cü ildə ÜDM-in həcmi 59 mlrd. 

manata olmuşdur. Onun da 81,9 faizi qeyri-

dövlət sektorunun payına düşmüşdür. Bu 

sektor üzrə sənaye məhsulu istehsalı 9,8 faiz 

artmışdır [3].   

Müasir şəraitdə yeni iqtisadi əlaqələrin və 

müxtəlif təsərrüfat formalarının bazar iqtisa-

diyyatı prinsiplərinə uyğun yarandığı və inkişaf 

etdiyi şəraitdə, kooperasiya əlaqələrinin geniş-

ləndirilməsinə böyük ehtiyac duyulur. Müşa-

hidələr göstərir ki, bu gün aqrar sektorda ko-

operasiyaya əsaslanan çoxsaylı qurumlar (ko-

operativlər, firmalar və s.) fəaliyyət göstərirlər 

ki, bu da ayrı-ayrı sahələri əhatə edir. Ümu-

miyyətlə, təqribi hesablamalara görə, kənd 

təsərrüfatı sektorunda 870 min təsərrüfat 

subyekti mövcuddur ki, onların da böyük 

əksəriyyətini torpaq payında fəaliyyət göstərən, 

ailə (ev) təsərrüfatları təşkil edir.  

Kənd təsərrüfatı sahəsində xeyli sahibkarlıq 

subyekti fəaliyyət göstərsə də, nə ev təsər-

rüfatlarında, nə də sahibkarların əksəriyyətində  

məhsuldarlıq səviyyəsini qənaətbəxş hesab et-

mək mümkün deyildir. Məhsuldarlıq səviyyəsi 

mövcud potensialla uzlaşmır. Ona görə də, bu 

sahədə zəruri iqtisadi fəaliyyət aparmaq və 

məhsuldarlığı yüksəltmək üçün lazımi aqrotex-

niki qurğuların, maşın və avadanlıqların, 

mineral gübrələrın əldə edilməsi, bunun üçün 

şəraitin daha da yaxşılaşdırılması çox vacibdir.  

Göstərilən problemlərin həlli üçün, aqrar sa-

hədə geniş kooperasiya imkan və əlaqələri olan 

və informasiya texnologiyaları sahəsində ixti-

saslaşan qurum yaradılması məqsədəuyğun 

olardı.  Bu qurumun hər bir regionda kompüter 

şəbəkəsinin olması, qarşılıqlı əlaqələndirmənin 

yaradılması aqrar sahibkarlığın inkişafı və eləcə 

də regional inkişaf baxımından əlverişli olardı.  

Təbii ki, aqrar sahibkarlığın inkişafı üçün 

vacib amillərdən biri də bilavasitə istehsal pro-

sesi ilə məşğul olmayan, lakin aqrar sahəyə xid-

mət göstərən (aqrotexniki qurğulara malik olan, 

mineral gübrələrin satışını həyata keçirən və s.) 

təsərrüfat subyektlərinin olmasıdır. Bu subyekt-
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lər də öz barədə lazımi məlumatı yuxarıda təklif 

şəbəkəyə operativ şəkildə verməklə, sahibkar-

ların lazımi texnika və avadanlıqları qısa müd-

dətdə əldə etmələrinə yardımçı olar. 

İstehsalçı aqrar təsərrüfat subyektləri də in-

formasiya texnologiyasının imkanlarından isti-

fadə edərək, gələcək fəaliyyətini, əvvəlki illərin 

göstəricilərinin təhlili nəticəsində proqnozlaş-

dıra bilər. Bunun üçün müxtəlif illərdə onun 

istehsal-iqtisadi fəaliyyəti, istehsal etdiyi məh-

sulların satış həcmi, ayrı-ayrı toxum və məhsul 

növlərinin məhsuldarlığı və s. haqqında məlu-

matlar üzrə informasiya bazası olmalıdır ki, 

ondan istifadə edərək həmişə mövcud vəziyyəti 

təhlil etmək və gələcək vəziyyət haqqında 

proqnoz vermək mümkün olsun [4].  

Eyni zamanda, aqrar və aqrotexniki elmi isti-

qamətlərlə məşğul olan qurumlar da bu 

prosesdə yaxından iştirak etməlidirlər. Onlar öz 

elmi potensialları haqqında məlumat verməli, 

özlərinə məxsus saytda (informasiya bazasında) 

məhsul və toxum növləri, onların hansı şəraitdə 

yetişdiyi və məhsuldarlığı, müxtəlif texnika, 

avadanlıq və qurğular, gübrələrdən istifadə 

qaydaları və digər məlumatlar olmalıdır ki, bu 

da ümumilikdə aqrar sahibkarlığın inkişafı üçün 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Son illər istər aqrar sahədə mövcud istehsal-

iqtisadi əlaqələrin kooperasiya səviyyəsində 

formalaşmasında, istərsə də aqrar sahibkarlığın 

inkişafında mühüm amillərdən biri də səhmdar 

cəmiyyətlərin yaradılmasıdır.  

Bu gün aqrar sahənin dayanıqlı inkişafına 

mane olan, əngəl törədən cəhətlərindən biri də 

müxtəlif kənd təsərrüfatı qurumlarının istehsal 

etdikləri məhsulların satış, emal və tədarükü 

mexanizminin sivil iqtisadi münasibətlərə 

uyğun aparılmamasıdır. Lakin aqrar sahədə 

istehsal və emal qurumları arasında qarşılıqlı 

istehsal-iqtisadi əlaqələr o vaxt real səmərə 

verə bilər ki, onlar həm ümumi mənafelər 

baxımından, həm də dövlətin dəstəyi ilə təşkil 

edilsin. Bütün bunlara isə aqrar sahənin ayrı-

ayrı bölmələrinin mənafe birliyi və əlaqələn-

dirmə mexanizminin mövcudluğu, həmçinin 

kooperasiya və qarşılıqlı əməkdaşlığa əsasla-

nan səhmdar münasibətlərin formalaşdırılması 

ilə nail olmaq mümkündür [5]. 

Son dövrlər ölkə iqtisadiyyatının ayrı-ayrı 

sahələrində, o cümlədən aqrar sahədə fəaliyyət 

göstərən səhmdar cəmiyyətləri sahibkarlığın 

mühüm təşkilati forması kimi özünəməxsus 

xüsusiyyətlərə və cəhətlərə malikdir ki, bunlar 

da aşağıdakılardan ibarətdir  

 səhmdar cəmiyyətləri əlavə vəsaitlərin 

cəlb olunmasına geniş imkanlar açır. Bu isə bir 

çox hüquqi və fiziki şəxslərə imkan verir ki, 

malik olduqları az həcmli vəsaitlərini müəyyən 

işgüzar fəaliyyəti həyata keçirmək məqsədilə 

birgə və səmərəli şəkildə istifadə etsinlər. 

Məsələn, ABŞ, Böyük Britaniya, Almaniya və 

digər inkişaf etmiş ölkələrdə iqtisadiyyata 

ümumi investisiya qoyuluşunun 20%-i məhz 

səhmdar qurumların payına düşür; 

 əksər hallarda səhmdarlar məhdud məsu-

liyyət daşıyırlar. Bu üstünlük onunla əlaqədardır 

ki, hər bir səhmdar, yəni səhm sahibi cəmiyyətin 

öhdəliklərinə görə deyil, yalnız malik olduqları 

səhmlərin dəyəri məbləğində məsuliyyət daşı-

yırlar; 

 bu sahədə peşəkar idarəetmə, yəni səhm-

dar cəmiyyətlərin idarə olunması, adətən yük-

sək səviyyəli şəxslər - menecerlər tərəfindən 

həyata keçirilir ki, bu da, adətən uğurlu 

nəticələrə gətirib çıxarır  və s. 

Qeyd olunduğu kimi, ölkə iqtisadiyyatında 

səhmdar cəmiyyətlərin fəaliyyətinin təkmilləş-

dirilməsi və tənzimlənməsi ilə əlaqədar kifayət 

qədər geniş əhatəli normativ-hüquqi baza for-

malaşdırılmışdır. Qanunvericiliyə səhm sahib-

ləri bu müəssisələrin təsərrüfat fəaliyyətinin 

nəticələrindən asılı olmayaraq, səhmin nominal 

dəyərinin sabit faizi şəklində dividentlər almaq, 

habelə bu səhmlərin buraxılması şərtlərində 

nəzərdə tutulan digər hüquqlara malikdir. 

 Eyni zamanda, səhmdar cəmiyyəti – səhm-

darların ümumi yığıncağının qərarı ilə könüllü 

şəkildə, həmçinin lisenziya olmadan fəaliyyət 

göstərdikdə və ya qanunla icazə verilməyən fə-

aliyyət növlərini həyata keçirdikdə, onun qey-

diyyatı məhkəmə tərəfindən etibarsız sayılaraq 

ləğv oluna bilər [6]. 

 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafının 

yüksəldilməsində sahibkarlıq fəaliyyətinin 

rolu 
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Göründüyü kimi, səhmdar münasibətlərin 

formalaşması və inkişafı, həmçinin bu tip 

cəmiyyətlərin yaradılması və fəaliyyətinin 

elmi-nəzəri və hüquqi əsasları, lazımi iqtisadi 

və təşkilati bazası qurulmuşdur. Lakin aqrar 

sahədə yaradılan səhmdar cəmiyyətləri özünə-

məxsus spesifik xüsusiyyətlərə malikdir ki, bu 

da aqrar səhmdarlara fərqli yanaşma tələb edir.  

Dövlət qarşısına qoyduğu strateji məqsədə 

uyğun olaraq, bu struktur siyasəti formalaşdır-

malıdır. Bu baxımdan, aqrar sahədə yeni bazar 

strukturunun formalaşmasının, şübhəsiz aqrar 

sahənin təbii, iqtisadi resurslarının kəmiyyət və 

keyfiyyətindən asılı olması faktdır”. Bu gün 

aqrar sahədə yeni məzmunlu iqtisadi münasi-

bətlərin, o cümlədən səhmdar münasibətlərinin 

və səmərəli idarəetmə mexanizminin formalaş-

ması metodoloji nöqteyi-nəzərdən bazar, sahib-

karlıq və kooperasiya terminləri ilə sıx 

əlaqədardır. 

 İqtisadiyyatın bu sahəsində yuxarıda qeyd 

olunan terminlərin məntiqi bağlılıqlarını başa 

düşmədən, məsələnin əsl mahiyyətini aydınlaş-

dırmaq qeyri-mümkündür. Ümumiyyətlə, mü-

asir dövrdə aqrar sahədə kooperasiyaya əsas-

lanan istehsal-iqtisadi əlaqələrin formalaşması 

sahəsində əsas vəzifə – mövcud iqtisadi inkişaf 

tempini sabitləşdirərək dayanıqlı artımı təmin 

etmək, həmçinin orta səviyyəli dinamik və 

tarazlılıq əldə etmək, keyfiyyətlilik səviyyəsini 

yüksəltməkdən ibarətdir. Bu isə, yalnız sivil 

bazar münasibətləri şəraitində mümkündür [7].  

Baş verən bu dəyişikliklərə məqsədyönlü 

uyğunlaşmaq, təsərrüfat subyektlərinin mü-

vafiq strukturlaşmasını aparmaq, həmçinin 

iqtisadi idarəetmə və kooperasiya amilləri ara-

sında qarşılıqlı münasibətlərin formalaşdırıl-

ması müasir dövrün həlli tələb olunan mühüm 

məsələlərindən hesab olunur. 

Kənd təsərrüfatında mövcud olan sahibkar-

lıq qurumları, yeni istehsal-iqtisadi və səhmdar 

münasibətləri texnoloji-təşkilati, sosial-psixo-

loji və digər amillərin təsiri altında formalaşır, 

təşəkkül tapır və inkişaf edir. Bu baxımdan 

bazarın tələblərinə uyğun olaraq kənd təsər-

rüfatı məhsulları istehsalının artırılması, 

müxtəlif maliyyə-kredit, bank və sığorta xid-

mətlərinin göstərilməsi istiqamətində aqrar 

sahənin yeni strukturunun qurulması, həmçinin 

kənd təsərrüfatında kooperasiyaya əsaslanan 

yeni istehsal-iqtisadi əlaqələrin inkişafına şərait 

yaratmaqla aqrar sahədə sağlam rəqabətin hər-

tərəfli stimullaşdırılması zəruridir. 

Müşahidələr göstərir ki, kooperasiyanın əsa-

sında hər şeydən əvvəl qarşılıqlı yardım prinsipi 

durur. Amma bu halda qarşıda duran vacib mə-

sələlərdən biri, kəndli təsərrüfatlarının bazasın-

da kooperasiyanın yaradılması zamanı becərilən 

bitkilərin və hazırlanan heyvandarlıq məhsulla-

rının əmək tutumunu müəyyən etmək çox 

zəruridir. 

Təhlillər göstərir ki,  effektiv investisiya si-

yasəti daha çox iqtisadi artımın tarazlığının tə-

min edilməsinə və tam bazar münasibətlərinə 

keçid üçün zəruri olan ilkin əsas şərtlərin 

yaradılmasına istiqamətlənməlidir. Bu cəhət-

dən iqtisadi artımı mütənasib inkişafı ilə 

investisiya fəallığının optimal mütənasibli-

yinin müəyyənləşdirilməsi mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir. Azərbaycan dövləti bu məqsədlə 

son illər  qeyri-neft sektorunun prioritetləri 

hesab edilən kimya, maşınqayırma, kənd 

təsərrüfatı və başqa sahələrdə xarici firmalarla 

birgə müəssisələrin yaradılması istiqamətində 

bir çox layihələr həyata keçirmişdir. Ona görə 

də Azərbaycan iqtisadiyyatında dövlət tən-

zimlənməsinin tələblərinin nəzərə alınması 

olduqca vacibdir. 

Qeyri-neft sektoruna xarici investisiyaların 

cəlb olunması əsasında daha əlverişli istehsal 

strukturunun yaradılması bazar münasibətləri-

nin mühüm amili hesab edilir. Bundan əlavə 

xarici investisiyalar respublikamızın iqtisadiy-

yatına cəlb edilərkən onların hansı sahələrə 

yönəldilməsindən və qoyulan xarici kapitalın 

həcmindən asılı olaraq vergi güzəştlərinin nə-

zərdə tutulması da məqsədəuyğun olardı . 

Azərbaycanda da iqtisadiyyatın təkmil  ba-

zar münasibətləri ilə inkişaf etdirilməsi üçün 

xarici investorların cəlb edilməsi zəruri şərt-

dir. Sərbəst iqtisadi zonaların yaradılması  isə 

bu prosesi sürətləndirir. Məlumdur ki, sərbəst 

iqtisadi zona xarici kapitalın hər hansı bir 

ölkəyə axınını təmin edən xüsusi təsər-

rüfatçılıq formasıdır. Belə zonaların qayda-

qanunları elə tənzimlənir ki, xarici investorlar 

həvəslənsin, xarici müəssisələrin və müştərək 

firmaların sayı artsın, yeni iş yerləri yaransın, 
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xarici kapital axını güclənsin və bütövlükdə 

investisiya tətbiq olunan ölkənin inkişafına 

təkan verən valyuta ehtiyatı qazanılsın.  

Azərbaycan iqtisadiyyatının davamlı inki-

şafını təmin etməklə milli iqtisadiyyatın bütün 

sahələrinə yerli və xarici investisiyaların cəlb 

olunmasını stimullaşdırmaq yolu ilə investisi-

yaların Azərbaycan iqtisadiyyatına axınını 

yönləndirmək  mümkündür. Ölkədə  həyata 

kecirilən vergi siyasətinin əsas istiqamət-

lərindən biri də əlverişli vergi muhitinin 

yaradılması vasitəsilə xarici investorların 

olkəyə cəlb olunması hesab olunur.  

Xarici investisiyaların olkəyə cəlb edilmə-

sində coxtərəfli beynəlxalq muqavilələrin bo-

yuk əhəmiyyəti vardır. Xarici investisiyanın 

cəlb edilməsində maraqlı olan dovlət üçün in-

vestisiya riskini azaldan beynəlxalq muqavilə-

lərə qoşulmaq  cox zəruridir. Belə ki , qeyri-

neft sektorunun ayrı-ayrı sahələri uzrə sistemli 

şəkildə investisiya proqramları işlənməli, bun-

lar kompleks proqramlar ilə ziddiyət təşkil et-

məməlidir [8]. 

 Yaxın dövrlərdə neft sektorundan alınan 

gəlirlərin qeyri-neft sektoruna yonəldilməsi 

üçün də  kompleks proqramlar işlənib hazır-

lanmalıdır. Milli iqtisadiyyata investisiyaların 

cəlb edilməsi ucun əlverişli vergi muhütinun 

yaradılması respublikada aparılan vergi siya-

sətinin prioritet istiqamətlərindən biri hesab 

olunur. Olkəmizdə aparılan iqtisadi siyasətin 

əsas istiqamətlərindən biri neft sektorunun 

inkişafı ilə paralel olaraq qeyri-neft sekto-

runun daha yuksək templə inkişaf etdiril-

məsini təmin etməkdən ibarətdir.Qeyd olun-

malıdır ki, bu sahədə nəzərdə tutulan inkişaf 

artıq reallığa cevrilir. 

Ölkəmizdə real iqtisadiyyatın inkişafında 

qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir və bu istiqamətdə həyata 

keçirilən dövlətin iqtisadi siyasəti öz bəhrəsini 

verməkdədir. Beynəlxalq maliyyə təşkilatları, 

Dünya Bankı ölkəmizdə kənd təsərrüfatının, 

turizmin, informasiya-kommunikasiya texno-

logiyalarının, emal sənayesinin, xüsusilə yüngül 

sənaye sahələrinin üstün inkişafının dövlətin 

diqqət mərkəzində olmasını, bu sahələrin 

inkişafının yaxın gələcəyin başlıca istiqaməti 

olmasını zəruri hesab edirlər. 

 Onlar əhalinin geniş təlabatının ödənil-

məsini, rəqabətə davamlı və ixracyönümlü 

məhsullar  istehsalının  artırılmasının vacib-

liyini qeyd etmişlər. Araşdırmalardan belə 

qənaətə gəlmək olur ki, qeyri-neft sektorunun 

inkişafı ölkə iqtisadiyyatının dayanıqlı inki-

şafının, onun rəqabətliliyinin təmin olunma-

sında müstəsna əhəmiyyətə malikdir.  

Kənd təsərrüfatı kooperasiyasının müasir 

strukturunda kənd təsərrüfatı məhsullarının 

emalı və satışı üzrə təsərrüfatların istehsal vasi-

tələri, kreditləşdirmə, istehsal xidməti və s. 

üzrə birlikləri ayırmaq olar ki, bu istiqamətdə 

də xarici təcrübəyə istinad etmək mümkün və 

zəruridir. Məsələn, dünya şərab bazarının kon-

yunkturasını müəyyən edən Fransa, İtaliya, 

Portuqaliya və Almaniya kimi ölkələrdə şərab 

istehsalı və satışının çox hissəsini (35-50%-i) 

kooperativlər həyata keçirirlər. Bəzi ölkələrdə 

emal sənayesində kooperativlər daha yüksək 

xüsusi çəkiyə malikdir. Bunların sırasında ət 

emalında Skandinaviya ölkələrini, buğda 

emalında İsveç, Niderland və Fransanı, tərəvəz 

və meyvə emalında Niderland, Belçika, Fransa 

və Almaniyanı, şəkər emalında ABŞ və 

Niderlandı, zeytun yağı istehsalında Fransa və 

İspaniyanı, spirt emalında Fransa və İsveçi 

göstərmək olar [9] . 

Aparılan təhlillər göstərir ki, iqtisadiyyatın 

digər sahələrində olduğu kimi, aqrar sahədə də 

orta və iri müəssisələrin (xüsusən də emal və 

qida sənayesində) özəlləşdirilməsinə başlan-

dıqdan sonra durğunluq vəziyyətində olan bir 

çox müəssisələrin fəaliyyəti bərpa edilmişdir. 

Aqrar sahədə özəlləşdirmə prosesində yara-

dılan səhmdar cəmiyyətlərinin fəaliyyəti mexa-

nizminin təkmilləşdirilməsi nəticəsində əha-

linin və əmək kollektivlərinin mənafelərinin tə-

min olunmasına səy göstərilmiş, bu prosesdə 

onlara edilən güzəştlər ünvanlı və birbaşa xa-

rakter daşımışdır. 

Bütün bunlarla yanaşı,  araşdırmalar göstərir 

ki, kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələrinin 

90%-i fiziki şəxs statuslu ailə təsərrüfatlarının, 

2%-i dövlət kənd təsərrüfatı müəssisələrinin, 

0,9%-i kollektiv müəssisələrinin, 0,4%-i kəndli 

(fermer) təsərrüfatlarının, 0,1%-i kənd təsər-

rüfatı istehsal kooperativlərinin, 0,1%-i kiçik 

müəssisələrin, 0,03%-i səhmdar cəmiyyətləri-
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nin, 0,01%-i isə aqroservis müəssisələrinin 

sərəncamındadır.  

Göründüyü kimi, aqrar sahədə istehsal 

kooperativlərinin və səhmdar cəmiyyətlərinin 

istifadəsində olan torpaq sahəsinin ümumi 

həcmi digər təsərrüfat subyektlərinə nisbətən 

çox azdır. Bu da onunla izah olunur ki, aqrar 

sahədə fəaliyyət göstərən səhmdar cəmiyyətləri, 

əsasən kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı 

ilə deyil, emalı ilə məşğul olurlar. Məsələn, 

“Qafqaz Konserv”, “İmişli Şəkər”, “Bakı Şam-

pan Şərabları” və digər müəssisələri buna misal 

göstərə bilərik.Eyni zamanda, nəzərə almaq la-

zımdır ki, aqrar islahatların mərkəzi məsə-

lələrindən biri də, kənd təsərrüfatı istehsalçı-

larının azad yaradıcı fəaliyyətini təmin edən 

səmərəli təsərrüfat formalarının təşəkkülüdür. 

Məhz, bu baxımdan da aqrar sahədə yeni tə-

sərrüfatçılıq qurumlarının yaradılmasında bazar 

mexanizminin iqtisadi idarəçilik sistemi tələblə-

rinə aid bütün şərtlər nəzərə alınmalıdır. 

Tədqiqatlar göstərir ki, aqrar sahənin daya-

nıqlı inkişafı üçün səhmdar münasibətlərinin sə-

mərəliliyi və inkişafı, bu sahədə fəaliyyət gös-

tərən səhmdarların iqtisadi parametrlərinin düz-

gün müəyyənləşdirilməsindən çox asılıdır. 

Fikrimizcə, onların malik olduqları əkin sahəsi-

nin, yaxud istehsal etdikləri məhsulların həcmi, 

işçilərin sayı, əsas istehsal fondlarının dəyəri və 

s. göstəricilər bu parametri xarakterizə edə bilər.  

Aqrar sahədə istehsal, emal, xidmət və satış 

istiqamətləri üzrə fəaliyyət göstərən subyektlər 

arasındakı istehsal-iqtisadi əlaqələr, bilavasitə 

müqavilə əsasında həyata keçirilməlidir. Bu 

isə, kənd təsərrüfatı subyektlərinin daha 

təkmilləşdirilmiş təşkilati iqtisadi mexanizmi-

nin formalaşmasına səbəb ola bilər və nəticədə 

aqrar sahibkarlıq daha sürətlə inkişaf edər.  

 

NӘTİCӘ 

Beləliklə, aqrar sahibkarlığın inkişafına təsir 

edən bəzi amilləri nəzərdən keçirərək bu nəti-

cəyə gəlirik ki, istehsal-iqtisadi əlaqələrin ya-

radılması və təkmilləşdirilməsi, kooperasiya 

əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi, səhmdar cə-

miyyətlərin yaradılması və s. aqrar sektorda 

sahibkarlığın inkişafına ciddi təkan verər. Bu 

isə, öz növbəsində regionların davamlı sosial-

iqtisadi inkişafının zəruri şərtidir.      
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