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Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi – ərzaq təhlükəsizliyinin təminatında həlledici rola malik olan aqrar-ərzaq 

bölməsinin innovasiyalı inkişafı strategiyasının prioritetlərin əsaslandırılması 

Tədqiqatın metodologiyası – sistemli yanaşma, müqayisəli  və  analitik  təhlil   

Tədqiqatın nəticələri – ərzaq təhlükəsizliyinin təminatınının iqtisadi sistemi xarakterizə edilmiş, 

aqrar-ərzaq bölməsinin innovasiyalı inkişafı strategiyasının prioritetləri əsaslandırılmışdır. 

Açar sözlər: ərzaq təhlükəsizliyi, aqrar-ərzaq bölməsi, innovasiya, elmtutumluluq,  inkişaf strategiyası.  

 

GİRİŞ 

Aqrar-ərzaq bölməsində kənd təsərrüfatı və 

ərzaq məhsulları istehsalı, emalı və son isteh-

lakçıya çatdırılması fəaliyyəti vahid rakursda 

nəzərdən keçirilməlidir. Bu zaman bölmədə 

əhatə olunan istehsal və xidmət subyektlərinin 

vahid məqsədə yönəldilmiş fəaliyyətinin təmi-

natı üçün zəruri maddi, əmək və maliyyə re-

surslarının dövriyyəyə cəlb olunmasi ilkin və 

həlledici şərtlərdən biri olmalıdır. Aqrar-ərzaq 

bölməsinin innovasiyalı inkişafı strategiyasının 

prioritetləri əsaslandırılarkən həmin şərtlər, ha-

belə ərzaq təhlükəsizliyinin təminatını şərtlən-

dirən amillər hərtərəfli səciyyələndirilməlidir.  

 

Әrzaq təhlükəsizliyinin təminatının iqti-

sadi sisteminin xarakteristikası 

Müasir dövrdə istehsalın elmtutumluğu, 

əksər tədqiqatçıların fikrincə səmərəliliyin 

mühüm amili hesab edilir. Məhz elmtutumlu 

fəaliyyətin inkişafı aqrar sahənin rəqabət qabi-

liyyətinin zəruri səviyyəsini təmin etmək iqti-

darındadır. Aqrar-ərzaq bölməsində texniki-

texnoloji, maliyyə-iqtisadi və təşkilati 

amillərin optimal, başqa sözlə desək,  bir-

birini əlverişli surətdə tamamlayan təsir mühi-

tinin formalaşmasında elmtutumlu fəaliyyətin 

həlledici rolu təmin olunmalıdır. Bununla 

belə, təcrübədə elmtutumlu fəaliyyətin roluna 

heç də həmişə lazımi diqqət yetirilmir. Araş-

dırmalar göstərir ki, ərzaq təhlükəsizliyinin 

təminatında elmtutumlu fəaliyyətin roluna 

lazımi diqqət verilməməsi, milli aqrar-ərzaq 

bölməsində arzuolunmaz vəziyyətə gətirib 

çıxara bilər. Haqqında danışılan vəziyyət 

üçün, ilk növbədə yerli istehsalın qabaqcıl 

xarici istehsal subyektlərinə nisbətən məsrəfli 

xarakteri səbəbindən rəqabət qabiliyyətinin 

zəifləməsi, xarici və daxili istehlak bazarla-

rında məhsul təklifi nisbətinin sonuncunun 

zərərinə dəyişməsi, idxaldan asılılığın güc-

lənməsi və i.a. xarakterikdir.  

Milli səviyyədə ərzaq təhlükəsizliyinin 

təminatının iqtisadi sisteminin səmərəlilyi 

aqrar-ərzaq bölməsinin inkişafının tempi və 

miqyası ilə bilavasitə əlaqədardır. Aqrar-ərzaq 

bölməsində innovasiya fəallığı, əhəmiyyətli 

dərəcədə inkişafın xarakterini müəyyənləşdi-

rir. Xarici təcrübədən göründüyü kimi ərzaq 

təhlükəsizliyi sisteminin səmərəliliyi milli 

aqrar-ərzaq bölməsinin inkişaf imkanları, o 

cümlədən ətalətli, xammal yönümlü və ya 

innovasiyalı inkişaf üzrə ssenarilərinin real-

laşdırılması fərqli yanaşmalar tələb edir. 

Aqrar-ərzaq bölməsində ətalətli, xammal yö-

nümlü və innovasiyalı inkişaf ssenarilərinin 

imitasiyası üzrə eksperimentlərin nəticələrinin 

müqayisəli təhlili nəticələri, bölmənin inkişaf 

mərhələlərinin əsas parametrlərini əhatə edən  

informasiya bazasının formalaşmasında mü-

hüm rola malikdir. Haqqında danışılan ssena-

rilərin fərqli cəhətlərini nəzərə almaqla aqrar-

ərzaq bölməsinin inkişafının adekvat informa-

siya bazasının yaradılması, ənənəvi üsullarla 

yanaşı, süni intellekt texnologiyalarından da 

istifadəni nəzərdə tutmalıdır. Bu baxımdan 
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şəbəkə ekspertizası xüsusi diqqətə layiqdir. 

Məlum olduğu kimi “analitik şəbəkə esperti-

zasının əsasında axtarılan həllin mahiyyət 

etibarı ilə eynicinsli olan parametrlərin 

köməyi ilə qiymətləndirilməsi prinsipi durur” 

(1,s.140).  

Aqrar-ərzaq bölməsinin ətalətli inkişafı ay-

rı-ayrı aspektlərdə yenilənməni (texniki, 

texnoloji, idarəetmə və i.a.) istisna etmir. Bu-

nunla belə, ətalətli inkişaf variantı yaxşı halda 

normal fəaliyyətinin bərpasından yüksək in-

vestisiya cəlbediciliyinə malik inkişafa keçid 

kimi qiymətləndirilə bilər. Xammal yönümlü 

inkişaf ssenarisində istehsal-texnoloji xarak-

terli yeniliklərin üstünlüklərindən yararlanma 

imkanları, əhəmiyyətli dərəcədə məhduddur. 

Haqqında danışılan məhdudiyyətlər kənd 

təsərrüfatı istehsalı məhsullarının son isteh-

lakçı baxımından bütün əsas tələblərə cavab 

verməməsi, başqa sözlə emal mərhələsinin 

ölkə daxilində natamamlığı ilə şərtlənir. 

Bölmənin inkişafının innovasiyalı variantı 

istehsal-texnoloji, seleksiya-genetik, təşkilati, 

iqtisadi-ekoloji xarakterli yeniliklərin optimal 

kombinasiyasını əhatə edir. Bu halda investi-

siya fəallığı, əsasən texnoloji inkişafın yüksək 

tempi ilə şərtlənir. Konkret halda texnoloji 

inkişafın tempi və miqyasının kəmiyyətcə 

qiymətləndirilməsi üçün göstərilən cəhdlər, 

nəticə etibarı ilə həmin inkişafın qismən 

yaxşılaşma, köklü təkmilləşdirmə və yeni 

texnologiya səviyyələrinin fərqləndirilməsinə 

gətirib çıxarmışdır. Müasir dövrdə innovasi-

yalı inkişafda hər hansı ciddi artım kollektiv 

səylərin və korporativ maraqların reallaşdı-

rılmasının nəticəsi olmaqla, dövlət-özəl bölmə 

tərəfdaşlığının daha çevik formalarının axtarı-

lıb tapılmasını tələb edir. Araşdırmalar aqrar-

ərzaq bölməsinin dayanıqlı və rəqabət qabi-

liyyətli inkişafında dövlət-özəl bölmə 

tərəfdaşlığının daha səmərəli və çevik forma-

larının tətbiqinin həlledici əhəmiyyətə malik 

olduğunu söyləməyə kifayət qədər əsas verir. 

Aqrar-ərzaq bölməsinin innovasiyalı inki-

şafı strategiyasının reallaşdırılması mühitinin 

aşağıdakı meyarlarla qiymətləndirilməsini 

məqsədəuyğun hesab ediruk: - insanların fizi-

oloji tələbatının qida rasionunun energetik 

normativlərə  uyğunluğu dərəcəsi; müxtəlif 

əhali kateqoriyaları üçün ərzaq məhsullarının 

fiziki (ərzaq resurslarının mövcudluğu) və 

iqtisadi (rasional qidalanma üşün vəsaitin 

mövcudluğu) əlyetənliyinin səviyyəsi; strateji 

və operativ ərzaq ehtiyatlarının ərzaq məhsul-

larına olan tələbat  normativlərinə uyğunluğu; 

ölkənin ərzaq məhsulları və onların kompo-

nentlərinin idxalından asılılığı dərəcəsi. 

Aqrar-ərzaq bölməsində əhatə olunan isteh-

sal və xidmət subyektlərinin innovasiyalı inkişa-

fı strategiyasının reallaşdırılması, texnoloji, 

iqtisadi və digər xarakterli innovasiyalarin 

mənimsənilməsi mexanizminin mükəmməlli-

yindən asılıdır. Bölmənin innovasiyalı inkişafı 

strategiyasının prioritetləri əsaslandırılarkən 

innovasiyalarin mənimsənilməsi mexanizminin 

iqtisadi blokunun təkmilləşdirilməsi imkanları 

qiymətləndirilməli, onların reallaşdırılması is-

tiqamətləri müəyyən edilməlidir.  

Məlum olduğu kimi, “innovasiyaların 

mənimsənilməsi mexanizminin iqtisadi blo-

kunun təkmilləşdirilməsi elmi-texniki tədqi-

qatların, innovasiyaların mənimsənilməsinin 

planlaşdirılmasını, tətbiq fəaliyyətində iştirak 

edən təşkilatların  aliyyələşdirilməsini və kre-

ditləşdirilməsini, onlarin vergiyə cəlb edil-

məsini, investisiyaların siğortalanmasını və 

yeniliklərin motivləşdirilməsinin güclənməsi-

ni, elmi-texniki məhsulların və innovasiya 

xidmətlərinin qiymətyaranma qaydasının tən-

zimlənməsini, intellektual mülkiyyət hüquqla-

rına riayət edilməsini, həmçinin aqrar sahədə 

innovasiya fəalliğının artırılması ilə əlaqədar 

başqa tədbirləri əhatə edir” (2,s.257). Başqa 

sözlə, innovasiyalı inkişafının iqtisadi mexa-

nizminin təkmilləşdirilməsi tədbirləri kom-

pleks xarakterli olmalıdır. Əks halda, həmin 

tədbirlərdən əldə edilən səmərə, ən yaxşı hal-

da gözlənilən səviyyədə olmayacaqdır.   

Aqrar-ərzaq bölməsinin innovasiyalı-

intensiv inkişafinda informasiya-məsləhət 

xidmətinin rolu  

Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı, emalı 

və hazır məhsulun istehlakçıya doğru 

hərəkətinin bütün mərhələlərində yeni yanaş-

malar müasir dövrün obyektiv tələbidir. 

Aqrar-ərzaq bölməsinin innovasiyalı-intensiv 

inkişafında, bu inkişafın strateji hədəflərinə 

yetməkdə informasiya-məsləhət xidmətlərinin 
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rolu artır. Qabaqcıl təcrübədə informasiya-

məsləhət xidməti nəinki aqrar sahənin, aqrar-

ərzaq bölməsinin, ümumilikdə milli iqtisadiy-

yatın innovasiyalı inkişaf mühitini yaxşılaş-

dırmaq məqsədi ilə həyata keçirilir.  

Həmin məqsədə çatmaq üçün, ilk növbədə 

kənd təsərrüfatı istehsalçıları müasir tələblər 

səviyyəsində, konkret zaman və məkan xüsu-

siyyətləri nəzərə alınmaqla maarifləndirilməli, 

kənd təsərrüfatı və onunla birbaşa əlaqədar 

olan sənaye və xidmət sahələrini innovasiya 

fəallığı, metodiki və informasiya aspektində 

xüsusilə, dəstəklənməli, elm-təhsil-istehsal 

arasında əlaqələrin, istehsal və xidmət mühiti-

ni yaxşılaşdırılması baxımından yeni key-

fiyyət səviyyəsi əldə edilməli, aqrar-sənaye 

fəaliyyətini idarə edən orqanlar, elm və təhsil 

müəssisələri arasında qarşılıqlı əlaqələr möh-

kəmləndirilməli, aqrar-ərzaq bölməsində is-

tehsalçılara marketinq tədqiqatları, daxili və 

xarici bazarlara çıxış məsələlərinin həllində 

fəal elmi və metodiki kömək göstərilməli, 

aqrar-ərzaq bazarı iştirakçılarının kənd təsər-

rüfatı məhsullarına gözlənilən tələbat və 

qiymətlər barədə məlumatlandırılmalıdır.  

Odur ki, hökumət tərəfindən informasiya-

məsləhət xidmətlərinin yeni keyfiyyət 

səviyyəsinin əldə edilməsi üçün olduqca mü-

hüm addımlar atılmaqdadır. Azərbaycan Res-

publikası Prezidentinin “Aqrar sahədə 

idarəetmənin təkmilləşdirilməsi və institusio-

nal islahatların sürətləndirilməsi ilə bağlı təd-

birlər haqqında” 16 aprel 2014-cü il tarixli  

152 nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək 

məqsədilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabineti “Azərbaycan Aqrar Elm Mərkəzinin 

və onun struktur tabeliyindəki elmi-tədqiqat 

institutlarının strukturunun təkmilləşdirilməsi 

haqqında” 17 aprel 2015-ci il tarixli 109 

nömrəli Qərar qəbul etmişdir. Qərarın 1-ci 

bəndinə əsasən Aqrar Elm Mərkəzinin adı 

dəyişdirilərək Azərbaycan Respublikası Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Elm və İnfor-

masiya Məsləhət Mərkəzi adlandırılmışdır. 

Yaxın perspektivdə Aqrar Elm və İnformasiya 

Məsləhət Mərkəzi tərəfindən ölkədə kənd 

təsərrüfatı informasiya-məsləhət xidməti sis-

teminin inkişafına təşkilati-metodik rəhbərlik 

edilməsi, dövlətin maliyyələşdirdiyi  innova-

siya layihələlirinin hazırlaması və reallaşdır-

ması, elmi-tədqiqat müəssisələri tərəfindən 

təklif olunan elmi-texniki məhsullar barədə  

informasiya resurslarının təqdim edilməsi,  

istehsalçılar üçün  seminar, sərgi və digər 

nümayiş tədbirlərinin həyata keçirilməsi 

nəzərdə tutulur. 

Aqrar-ərzaq bölməsində informasiya-məs-

ləhət xidməti göstərən qurumların fəaliyyəti-

nin səmərəliliyi bu və ya digər ərazidə bitkiçi-

likdə aqrotexniki, heyvandarlıqda zootexniki 

tədbirlərin texnoloji xəritələrə uyğun yerinə 

yetirilməsini təmin etməkdən həlledici 

dərəcədə asılıdır. İnnovasiyalı inkişafın, o 

cümlədən texniki-texnoloji modernləşdirmə-

nin tələblərinin texnoloji xəritələrdə əks 

olunması, böyük əmək və vaxt tələb etməsinə 

baxmayaraq, qabaqcıl təcrübədən göründüyü 

kimi özünü doğruldur. Odur ki, bitkiçilikdə 

aqrotexniki, heyvandarlıqda zootexniki təd-

birlərin texnoloji xəritələrində innovasiyalı 

inkişafın tələblərinin vaxtında nəzərə alınma-

sı, məhsuldarlığı artırmaqla, ərzaq təhlükəsiz-

liyinin təminatında kifayət qədər əhəmiyyətli 

rol oynayacadır.  

Aqrar-ərzaq bölməsinin innovasiyalı inki-

şafı strategiyasının prioritetlərinin reallaşdı-

rılmasında informasiya-məsləhət xidməti 

göstərən subyektlərin istehsalçılar, dövlət və 

yerli özünüidarə orqanları ilə informasiya 

münasibətlərinin səviyyəsi və innovativliyi 

mühüm əhəmiyyətli amildir. Aqrar sahədə 

informasiya-məsləhət xidməti üzrə məsləhət-

çilərin hazırlanması və ixtisaslarının artırılma-

sı prosesində müvafiq mütərəqqi təcrübəni 

mənimsəmək üçün beynəlxalq əlaqələr inkişaf 

etdirilməli, beynəlxalq əməkdaşlığın nəticəsi 

kimi meydana çıxan imkanlar gerçəkləşdi-

rilməlidir.  

Aqrar-ərzaq bölməsində informasiya-

məsləhət xidməti, əsasən aşağıdakı is-

tiqamətlərdə həyata keçirilməlidir:  

kənd təsərrüfatında innovasiya fəaliyyəti-

nin, mütərəqqi istehsal və xidmət texnologiya-

larının təşviqi; 

bitki mühafizəsi, heyvanların sağlamlığı, 

toxumçuluğun inkişafı,  keyfiyyətə nəzarət;  

aqrar elmin yeniliklərinin populyarlaşdı-

rılması; 
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sahədə maddi, əmək və maliyyə resursla-

rından, istehsal vasitələrindən səmərəli istifadə; 

ətraf mühitin qorunması, torpaq sahələri-

nin münbitliyinin bərpa edilməsi; 

istehsalçıların bazar yönümlüyünün güc-

ləndirilməsinin elmi-metodiki bazasından daha 

səmərəli istifadə, marketinq tədqiqtlarının apa-

rılmasında onlara yardım edilməsi; 

 menecmentin mütərəqqi üsul və va-

sitələrinin təbliğ edilməsi,  təsərrüfaçılığın 

daha səmərəli təşkilinin müasir imkanlarının 

gerçəkləşdirilməsində istehsalçılara yardım 

göstərilməsi və i.a. 

Aqrar-ərzaq bölməsinin innovasiyalı in-

kişafı strategiyasının prioritetlərinin əsas-

landırılması aspektləri 

Aqrar-ərzaq bölməsinin innovasiyalı inki-

şafı strategiyasının prioritetləri ərzaq təh-

lükəsizliyinin ərzaq, kənd təsərrüfatı, aqrar-

sənaye və xarici ticarət aspektlərində təhlil 

edilməli və əsaslandırılmalıdır. Bu zaman 

ərzaq təhlükəsizliyinin həmin aspektlərinin 

əsas xarakteristikalarının kreativ imkanlarının 

reallaşdırılması baxımından start vəziyyətinə 

və yaxın perspektivlərə münasibət bildi-

rilməlidir. 

Ərzaq təhlükəsizliyinin ərzaq aspekti daxili 

bazarda ərzaq məhsullarına fizioloji tələbat və 

ödəniş qabiliyyətli tələb arasında nisbətin 

müəyyən edilməsini nəzərdə tutduğundan 

istehlakın mövcud strukturu, istehlakın fizio-

loji norması, ölkənin yerli istehsal hesabına 

ərzaqla təminatı, ölkənin ərzaqla təminatı və 

bu kimi bir sıra digər  göstəricilərlə 

səciyyələndirilə bilər. Görmək çətin deyildir 

ki, daxili bazarda ərzaq məhsullarına fizioloji 

tələbat və ödəniş qabiliyyətli tələb arasında 

nisbətin nəinki kəmiyyət, habelə keyfiyyət 

aspektində araşdırılmasına ehtiyac vardır. 

Məsələ ondadır ki, fiziki əməyin xüsusi çəki-

sinin azalması səbəbindən insanların həyat 

tərzində baş verən dəyişikliklər, ərzaq məh-

sullarına fizioloji tələbata təsirsiz qalmır. 

Ərzaq məhsullarına fizioloji tələbat və ödəniş 

qabiliyyətli tələb arasında əlaqələri ənənəvi 

üsullarla səciyyələndirmək demək olar ki, 

qeyri-mümkündür. Odur ki, aqrar-ərzaq 

bölməsinin innovasiyalı inkişafı strategiyası-

nın prioritetləri əsaslandırılarkən süni intellek-

tual texnologiyalardan, xüsusilə ekspert 

texnologiyalarından istifadə imkanları 

nəzərdən keçirilməlidir. 

Ərzaq təhlükəsizliyinin kənd təsərrüfatı as-

pekti ölkənin aqrar potensialının real və yaxın 

perspektivə olan xarakteristikalarını nəzərə 

almaqla, ərzaq məhsullarının faktiki istehsalı-

nı xarakterizə edən - kənd təsərrüfatı bitkiləri 

və heyvanlarının məhsuldarlığı, torpaqların 

keyfiyyəti, əmək məhsuldarlığı, istehsalın 

rentabelliyi, sahəyə və onun alt sahələrinə 

dotasiya və subsidiyaların məbləği,  fondve-

rimi, əməyin ödənişi və bu kimi bir sıra digər 

göstəriciləri əhatə edir. Sadalanan göstəricilər 

klassik sistemə aid olsa da, onların səviyyəsi 

innovasiyalı- intensiv inkişafın tempi və 

miqyası ilə bilavasitə əlaqədardır. Odur ki, 

aqrar-ərzaq bölməsinin innovasiyalı inkişafı 

strategiyasının prioritetləri əsaslandirilarkən  

həmin göstəricilərə innovasiyalı mühitin şərti 

və nəticəsi kimi münasibət bildirilməsi 

məqsədəuyğundur. “İqtisadi kateqoriya olan 

innovasiya əsas iki- təkrar istehsalın yerinə 

yetirilməsini və həvəsləndirmə funksiyasını 

yerinə yetirir. İnnovasiya məhsulunun təkrar 

istehsalı funksiyası nəzərdə tutur ki, innovasi-

ya təkrar istehsalın  həyata keçirilməsinin 

başlıca maliyyələşdirmə mənbəyidir. İnnova-

siyanın bazarda satışından qazanılan pul vəsa-

iti işgüzarlıq işgüzarlıq (sahibkarlıq) 

mənfəətini yaradır. Bu isə maliyyə resursları 

mənbəyi olmaqla yanaşı innovasiya prosesi-

nin səmərəlilik ölşüsüdür” (3,s. 8). 

Milli ərzaq təhlükəsizliyini, məlum olduğu 

kimi, təkcə kənd təsərrüfatı hesabına təmin 

etmək imkan xaricindədir. Odur ki, hazırda 

ərzaq resurslarının artırılmasının innovativ 

imkanlarına sahələrarası əlaqələrdən fayda-

lanma məsələləri ön plandadır. Bu baxımdan 

ərzaq təhlükəsizliyinin aqrar-sənaye aspekti 

xüsusi diqqətə layiqdir. Ərzaq təhlükəsizliyi-

nin aqrar-sənaye aspekti kənd təsərrüfatının 

maddi-texniki bazasının vəziyyətinin təhlilini, 

habelə marketinq mühitinin səmərəliliyinin 

qiymətləndirilməsini nəzərdə tutur. Bu məq-

sədlə istifadə olunan- istehsal və istehlakın 

nisbəti, istehsal olunmuş məhsulun əmtəəlik 

hissəsi,  məhsulun müxtəlif məqsədlərlə isti-

fadəsi, istehsal məsrəflərinin strukturu, qiymət 
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və qiymətin əmələ gəlməsini şərtləndirən 

komponentlər, itkilər və digər  göstəricilər 

aqrar-ərzaq bölməsinin innovasiyalı inkişafı 

mühitinin təhlilində, habelə müvafiq priori-

tetlərin əsaslandırılmasının metodiki təmina-

tında özünəməxsus rola malikdir.   

Ərzaq təhlükəsizliyinin xarici ticarət as-

pekti kənd təsərrüfatı məhsullarının daxili və 

xarici bazarlarının qarşılıqlı əlaqələrini əks 

etdirməklə - həmin məhsulların idxalı və ixra-

cı nisbəti, daxili bazarda satılan yerli və idxal 

kənd təsərrüfatı məhsullarının, o cümlədən 

taxılın topdan və pərakəndə satış qiymətləri, 

əsas ərzaq məhsulları üzrə idxaldan asılılıq və 

i.a. kimi göstəricilərin təhlilini nəzərdə tutur. 

Aqrar-ərzaq bölməsinin innovasiyalı in-

kişafı strategiyasının tövsiyə edilən  struk-

turu 

aqrar-ərzaq bölməsinin fəaliyyətin 

məqsədi. Kənd təsərrüfatında inkişafın yeni 

keyfiyyət səviyyəsinin əldə edilməsi, məhsul 

istehsalının səmərəliliyinin yüksəldilməsi 

üçün stimulların reallaşdırılması, kənd əha-

lisinin həyat keyfiyyətinin yüksəldilməsi, 

ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, ərzaq 

məhsulunun rəqabət qabiliyyətinin artırılması 

aqrar-ərzaq bölməsinin innovasiyalı inkişafı 

strategiyasının  başlıca məqsədi hesab edilir;-

aqrar-ərzaq bölməsinin innovasiyalı inkişafı 

strategiyasının vəzifələri. Həmin vəzifələrə 

aşağıdakılar aid edilməlidir: - əlverişli və da-

yanıqlı iqtisadi mühitin yaradılması; təsərrü-

fatçılıq subyektləri üçün bərabər imkanların 

təmin edilməsi; səmərəli aqrar siyasətin həya-

ta keçirilməsi; əhalinin ərzağa tələbatının di-

namikasına uyğun təminatın həyata keçi-

rilməsi; məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsi 

və onun strukturunun yaxşılaşdırılması üzrə 

prioritet istiqamətlərin, sahə xüsusiyyətləri 

daha tam nəzərə alınmaqla əsaslandırılması; 

bölmənin dayanıqlı inkişafını təmin edən in-

vestisiya siyasətinin həyata keçirilməsi; ərzaq 

məhsulları bazarında fövqəladə situasiyalarda 

tənzimləmə mexanizminin təkmilləşdirilməsi; 

ərzaq məhsulları istehsalında yerli imkanlar-

dan istifadənin artırılması, aqrar-sənaye in-

teqrasiyasında texnoloji innovasiyaların rolu-

nun yüksəldilməsi; kənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsalı, emalı və saxlanması proqramlarının 

hazırlanması və reallaşdırılması; ərzaq məh-

sulları ixracı və idxalının optimallaşdırılması, 

beynəlxalq əmək bölgəsinin üstünlüklərindən 

istifadə;  
 bölmədə təmsil olunan istehsal və xidmət 

subyektlərinin fəaliyyətinin  strateji təhlili. O 

cümlədən: istehsal, emal və resurslarla 

təminat sisteminin problemlərinin xarakteris-

tikası, aqrar-sənaye sahələrinin inteqrasiya-

sının təhlili, aqrar sahənin inkişafına dövlət 

dəstəyi sisteminin xarakteristikası, mövcud 

təsərrüfatçılıq təcrübəsində mühüm çatış-

mazlıqların xarakteristikası; 

 informasiya təminatı və istehsalçılara 

məsləhət xidmətlərinin səviyyəsi; 

 innovasiyalara açıqlıq; 

 strategiyanın reallaşdırılması mühitinə 

tələblər; 

 aqrar-ərzaq bölməsinin potensial 

funksiyalarını şərtləndirən qlobal çağırışlar; 

 bölmənin dayanıqlı inkişafını təmin edən 

prinsiplər; 

 prioritet hesab edilən strateji istiqamətlər; 

 strategiyanın həyata keçirilməsi üçün 

yerinə yetirilməli vəzifələr: yüksək səmərəli 

investisiyalarin reallaşdirilmasi üçün iri inves-

torlarin maliyyə resurslarinin cəlb olunmasi; 

məhsuldarliğin yüksəldilməsi hesabina kənd 

təsərrüfati məhsullari istehsalinin artirilma-

si;aqrar sahədə istifadə olunan təbii resurslarin 

qorunmasi, təkrar istehsal və məhsullarin 

rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi üçün 

əlverişli şəraitin yaradilmasi; müxtəlif ölçülü 

təsərrüfatçiliq subyektlərinin dəstəklənməsi 

yolu ilə kənd təsərrüfati istehsalinin 

institusional təminatinin yaxşilaşdirilmasi; 

əsas ərzaq məhsullarinin əlyetənliyi və ekoloji 

təhlükəsizliyi səviyyəsinin yüksəldilməsi;  

 fəaliyyət planı;.  

 institutsional dəstək; 

 monitorinq və qiymətləndirmə. 

Aqrar-ərzaq bölməsinin innovasiyalı inki-

şafı strategiyasının, xarici təcrübədən görün-

düyü kimi ərzaq təhlükəsizliyinin təminatı 

səviyyələrinə müvafiq olaraq aşağıdakı 

mərhələlərlə həyata keçirilməsi məqsədə uy-

ğundur: 

 birinci mərhələ. Ərzaq təhlükəsizliyinə 

təhdidlərin aradan qaldırılması üzrə opertiv 
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tədbirlər hesabına, haqqında danışılan təh-

lükəsizliyin təmin edilməsi (istehsalın azal-

masının və maddi-texniki bazanın 

köhnəlməsinin qarşısının alınması, aqrar-

ərzaq bölməsinin bazar tələblərinə uyğunlaş-

dırılması); 

 ikinci mərhələ. Daxili bazarda tələb-

təklif nisbətinin tarazlaşdırılması üçün yerli 

istehsal hesabına kənd təsərrüfatı mənşəli 

xammal və ərzaq məhsullarının həcminin 

dinamik artımı sayəsində ərzaq təhlükəsizliyi-

nin təmin edilməsi; 

 üçüncü mərhələ. Aqrar- ərzaq bölməsinin 

innovasiyalı inkişafı və idxal-ixrac fəaliyyəti-

nin əsas parametrlərinin optimallaşdırılması 

sayəsində ərzaq təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsi. 

 

NӘTİCӘ 

 Azərbaycanda kənd təsərrüfatı və ərzaq 

məhsulları istehsalının davamlı artımı, istehsal 

və emal subyektlərinin, müvafiq xidmət 

qurumlarının maddi-texniki bazasının mo-

dernləşdirilməsi prosesi sürətləndirilməlidir. 

Aqrar-ərzaq bölməsində əhatə olunan istehsal, 

emal və xidmət qurumlarının fəaliyyətinin 

sivil bazar tələblərinə uyğunlaşdırılması is-

tiqamətində görülən tədbirlərdə kreativ dü-

şüncə və texnoloji innovasiya fəallığının 

dəstəklənməsində komplekslik təmin olunma-

lı, innovasiyalı inkişafın rentabelliyi yüksəl-

dilməlidir. İdxalın əvəzlənməsi üzrə la-

yihələrin maliyyələşdirilməsinin müasir sis-

teminin formalaşdırılması başa çatdırılmalıdır. 

Ölkənin aqrar-ərzaq bölməsinin inkişafında 

ixrac yönümü təşviq edilməlidir. 
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Приоритеты стратегии инновационного развития агропродовольственного 

 сектора 

 

Резюме 

Цель – обоснование  приоритетов стратегии инновационного развития агропродовольственно-

го сектора имеющего решающее значение в обеспечении продовольственной безопасности. 

Методология - сравнительный и аналитический анализ, системный подход 

Результаты – характеризована экономическая система обеспечения продовольственной без-

опасности, обоснованы  приоритеты стратегии инновационного развития агропродовольственного 

сектора. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, агропродовольственный сектор, иннова-

ция, наукоемкость, стратегия развития.   

Orujov E.V. 

Priorities of the innovative development strategy of the agro food sector 

 

Abstract 

Purpose of the research – Substantiation of innovative development strategy of agro food sector that 

plays a decisive role in ensuring food security 

Methodology - systematic approach, comparative and analytical review  

Findings -economic system of provision of food security has been characterized,  priorities of innova-

tive development strategy of agro food sector has been substantiated  

Key words: food security, agro food  sector, innovation, knowledge consuming, development strategy. 
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