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GİRİŞ
Son dövrlər dünyada baş verən proseslər,

eləcə də neftin qiymətində müşahidə edilən
sürətli dəyişikliklər neftdən asılı iqtisadiy-
yatların diversifikasiyasını bir zərurətə çevir-
mişdir. Azərbaycanın da istər büdcə gəlirlə-
rinin, istərsə də ixracının əsas hissəsi neft sek-
torunun payına düşür. Əslində, ölkənin tədiy-
yə balansına nəzər saldıqda iqtisadiyyatın
neftdən asılılığı aydın şəkildə görünür. Bu
baxımdan da, 2004-cü ildən dövlətin iqtisadi
siyasətinin prioriteti olan qeyri-neft sektoru-
nun inkişafı, hazırda daha da aktuallaşmışdır.
Eyni zamanda, qeyri-neft sektorunun inkişaf
etdirilməsini həm də regional inkişaf istiqa-
mətində həyata keçirilən proqramlar da tələb
edir. Nəzərə alsaq ki, ölkəmizdə qeyri-neft
sektorunun aparıcı istiqamətlərindən biri də
aqrar sektor və bu sahənin məhsullarının
emalını həyat keçirən aqrar-sənaye komplek-
sidir, onda qeyd edilən istiqamətlərin də
inkişaf etdirilməsi zəruriliyi aydın olar.

Aqrar sektorun inkişaf etdirilməsi zəruriliyi
həm də ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi zərurətindən irəli gəlir. İstər ərzaq
təhlükəsizliyi, istər regional inkişaf, istərsə də
yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf
istiqamətində həyata keçirilən dövlət proq-
ramları aqrar sektorun inkişafını tələb edir və
proqramın uğurları aqrar sektorun inkişafın-
dan daha çox asılıdır. Aqrar sektorun inkişafı
üçün ölkəmizdə olduqca zəngin və uzunmüd-
dətli potensial imkanlar mövcuddur. Xüsusilə,
iqlim ehtiyatları, əlverişli coğrafi mühit və s.

ayrı-ayrı regionların müxtəlif məhsullar üzrə
ixtisaslaşmasını təmin edir. Yəni, hər bir
regionun, inzibati ərazi vahidinin özünün
üstünlüyə malik olduğu sahələr mövcuddur.

Aqrar sektorun sosial-iqtisadi əhəmiyyəti
Bütün dünyada olduğu kimi, Azərbaycan

Respublikasında da regionların davamlı sosi-
al-iqtisadi inkişafı, ölkənin iqtisadi və ərzaq
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi aqrar sekto-
run inkişaf səviyyəsindən çox asılıdır. Bu
baxımdan da, bütün dövrlərdə kənd təsərrüfatı
məhsulları istehsalının artırılması, bu sahədə
potensial imkanlardan istifadə edilməsi və s.
kimi məsələlər diqqəti cəlb edir. Təcrübə gös-
tərir ki, müasir bazar münasibətləri şəraitində
yuxarıda qeyd edilən məqsədlərə çatılmasının
ən qısa yolu ayrı-ayrı təsərrüfat subyektləri
arasında əlaqələrin genişləndirilməsindən ke-
çir. Məhz bu səbəbdən də, aqrar sektorda fə-
aliyyət göstərən təsərrüfat subyektləri arasın-
da istehsal, satış və s. sahələrdə əlaqələrin ya-
radılması və genişləndirilməsi olduqca mü-
hüm əhəmiyyətə malikdir [7; 10].

Digər tərəfdən, məlumdur ki, cəmiyyətin
iqtisadi inkişafının qanunauyğun nəticəsi –
özünü məhsuldar qüvvələrin kəmiyyət və
keyfiyyətcə artmasında, ictimai əmək bölgü-
sünün daha da dərinləşməsində yüksək səviy-
yədə ixtisaslaşan sahələrin və müəssisələrin
formalaşmasında tapır. Bununla yanaşı, ixti-
saslaşdırılmış təsərrüfatlar arasında əlaqələrin
genişləndirilməsinə, sürətləndirilməsinə və
onların inteqrasiyasına böyük ehtiyac duyulur.
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Nəticədə, ölkə iqtisadiyyatında müxtəlif sahə-
lərarası və keyfiyyətcə yeni istehsal-iqtisadi
sistemlər yaranır. Belə sistemlərdən biri də
aqrar-sənaye kompleksidir [3; 9].

Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində kənd
təsərrüfatında istehsal əlaqələrinin təşkilində,
onların qiymətləndirilməsində, ən başlıcası isə
bu əlaqələrin təkmilləşdirilməsinin strateji
istiqamətlərinin müəyyən edilməsində aşağı-
dakı məsələlərə diqqət yetirilməsi zəruridir [5;
6,s.123-136]:
Ømüasir elmi-texniki tərəqqinin (ETT)

sürətlənməsi və kənd təsərrüfatının maddi-
texniki bazasının daha da təkmilləşdirilməsi,
həmçinin bu sahənin sənaye bazasına keçiril-
məsi ilə yanaşı, aqrar sahədə istehsal vasitələri
bazarının formalaşdırılmasına şərait yaratmaq;
Øictimai əmək bölgüsünün dərinləşməsi, sə-

naye və kənd təsərrüfatı istehsalının inteq-
rasiyasının sürətləndirmək;
Økənd təsərrüfatının sahə və ərazi qurulu-

şunda baş verən keyfiyyət dəyişikliklərini
əlaqələndirmək;

Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və
aqrar sektorun inkişafı

Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi mü-
asir dövrün aktual problemlərindən biri kimi,
hər bir dövlətin qarşısında duran başlıca vəzi-
fələrdəndir. Ümumiyyətlə müşahidələr göstə-
rir ki, ölkənin iqtisadi sabitliyinin əsas şərt-
ləndirən biri də etibarlı ərzaq təminatıdır.
Odur ki, əhalinin əsas ərzaq məhsullarına olan
tələbatının dolğun ödənilməsi üçün məqsəd-
yönlü tədbirlərin reallaşdırılması vacibdir.
Ərzaq təhlükəsizliyinin etibarlı təminatı üçün,
təbii ki, ilk növbədə ölkənin aqrar sektorunun
dayanıqlı inkişafının təmin edilməsini tələb
edir. Bu baxımdan da, müasir qloballaşma
şəraitində qlobal istehlak bazarında müşahidə
edilən dəyişikliklərə uyğunlaşmaq üçün aqrar
sahə üzrə həm hüquqi-normativ bazanın, həm
də istehsal münasibət- lərinin beynəlxalq nor-
ma və tələblərə uyğunlaşdırılması çox
vacibdir. Bunun üçün isə, milli istehsalın rə-
qabətə davamlılığının təmin edilməsi aqrar si-
yasətin ən başlıca hədəfinə çevrilməlidir.
Qarşıya qoyulan hədəflərə çatmaq üçün isə va-
hid strategiya halında aqrar sahə üzrə milli
qanunvericilik bazasının davamlı olaraq tək-

milləşdirilməsi, idxaldan asılılığın minimal-
laşdırıl-ması, torpaq və su resurslarından səmə-
rəli istifadə və onların mühafizəsi, ixrac poten-
sialının artırılması və s. kimi məsələlər daim
diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır [2; 4; 11].

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2008-ci il 25 avqust tarixli Sərəncamı ilə
“2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respub-
likasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı
təminatına dair Dövlət Proqramı” təsdiq
edilmişdir. Hazırda Dövlət Proqramının icrası
ilə bağlı aidiyyəti dövlət qurumları tərəfindən
ölkədə ərzaq məhsullarının istehsalının artırıl-
ması, əhalinin təhlükəsiz və keyfiyyətli ərzaq
məhsulları ilə təmin edilməsi məqsədi ilə
müvafiq tədbirlər ardıcıllıqla həyata keçirilir.

Müasir mərhələdə ölkənin ərzaq təhlükəsiz-
liyini, regionların tarazlı sosial-iqtisadi inki-
şafını, kənd təsərrüfatı məhsullarının idxalının
məhdudlaşdırılması və ixrac imkanlarının artı-
rılması məqsədilə müvafiq sahibkarlıq sub-
yektlərinin fəaliyyətinin genişləndirilməsi, bu
sahədə yeni sahibkarlıq subyektlərinin forma-
laşdırılması əlverişli olardı. Bunun üçün
Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun fəaliy-
yəti, xüsusilə diqqəti cəlb edir. Belə ki, Fond,
ölkə başçısının sərəncam və tapşırıqlarına uy-
ğun olaraq,  tərəfindən “2008-2015-ci illərdə
Azərbaycan Respublikasında əhali-nin ərzaq
məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət
Proqramı” və “Azərbaycan Respublikası regi-
onlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi
inkişafı Dövlət Proqramı”nda nəzərdə tutul-
muş konkret layihələrin Fondun vəsaiti hesa-
bına reallaşdırılması məqsədilə sahibkarlıq
subyektləri arasında stimullaşdırıcı tədbirlər
həyata keçirir ki, bu da istər regional inkişaf,
istərsə də ərzaq təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi baxımından  xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir [1; 2; 11].

Əhalinin etibarlı ərzaq təminatı sahəsində
regional sahibkarlığın genişləndirilməsi və
bununla bağlı təşviqedici tədbirlərin həyata
keçirilməsi, aqrar sektorun güzəştli şərtlərlə
kreditləşdiril-məsi, kənd təsərrüfatı və digər
ərzaq məhsullarının saxlanması üçün soyuducu
anbar komplekslə-rinin yaradılması, kənd
təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı
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sahəsində sahibkarlığın inki-şaf etdirilməsi ilə
əlaqədar davamlı tədbirlərin görülməsi zəruridir.

Aqrar sahənin müasir vəziyyəti
Azərbaycanda aqrar sektor regional inkişaf

baxımından aparıcı istiqamətdir. Statistik

araşdırmalar göstərir ki, bu sektorun ÜDM-də
payı dinamik şəkildə artsa da, mövcud
mənzərə potensial imkanları tam əks etdirmir.
Bunu statistik cədvəllər də təsdiq edir [12].

Cədvəl №1
İqtisadiyyatın sahələri üzrə ümumi daxili məhsul, faktiki qiymətlərlə

İllər Cəmi

o cümlədən

sənaye

kənd
təsərrüfatı,

meşə
təsərrüfatı və

balıqçılıq

tikinti nəqliyyat
və rabitə

xalis
vergilər

digər
sahələr

milyon manat
2000 4718,1 1699,0 758,9 308,0 567,1 291,2 1093,9
2001 5315,6 1999,6 788,7 310,7 538,9 418,3 1259,4
2002 6062,5 2270,1 846,0 528,0 597,1 486,2 1335,1
2003 7146,5 2666,9 888,0 802,0 713,8 549,8 1526,0
2004 8530,2 3268,6 937,3 1062,1 812,4 615,7 1834,1
2005 12522,5 6201,9 1137,9 1126,8 917,2 946,5 2192,2
2006 18746,2 10768,3 1329,4 1445,5 1242,9 1024,4 2935,7
2007 28360,5 16926,9 1901,0 1825,4 2074,9 1870,2 3762,1
2008 40137,2 23574,0 2246,0 2800,3 2681,7 2688,6 6146,6
2009 35601,5 17510,2 2179,5 2554,3 3072,0 2810,0 7475,5
2010 42465,0 21942,2 2344,6 3439,7 3160,3 2876,5 8701,7
2011 52082,0 28010,7 2643,5 4141,0 3487,7 3056,0 10743,1
2012 54743,7 27040,4 2813,7 5507,9 3638,7 3392,0 12351,0
2013 58182,0 26441,7 3122,2 6753,7 3580,8 3878,0 14405,6
2014 58977,8 24470,6 3111,0 7397,1 3720,7 4320,5 15957,9
Mənbə: http://www.stat.gov.az/source/agriculture/

Göründüyü kimi, kənd təsərrüfatı, meşə
təsərrüfatı və balıqçılıq bölməsinin dinamik
artımı rəqəmlərdə də öz əksini tapıb. Belə ki,
bu istiqamət üzrə 2000-ci ilə nisbətə 2010-cu
ildə 3,1 dəfə, 2014-cü ildə isə 2000-ci ilə nis-
bətən 4,1 dəfə artım qeydə alınmışdır.
Cədvəldən də göründüyü kimi sahə üzrə hər il
əvvəlki ilə nisbətən müəyyən artımlar əldə
edilmişdir. Bununla belə, 2014-cü ildə kənd
təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq böl-
məsi ÜDM-in 5,3%-ni təşkil etmişdir. Təbii

ki, dinamik artımın olması ilə yanaşı, sahənin
5,3%-lik xüsusi çəkisi uğurlu nəticə hesab
oluna bilməz.

Statistik araşdırmalar göstərir ki, bütün
təsərrüfat kateqoriyaları üzrə kənd təsərrüfatı
məhsulları da dinamik olaraq artmışdır. Statis-
tik mənzərədən aydın olur ki, 2010 və 2014-
cü illərdə 2000-ci ilə nisbətən kənd təsərrüfatı
məhsullarının ümumi həcmində, uyğun ola-
raq, 3.5 dəfə və 4.7 dəfə artım əldə edilmişdir.

http://www.stat.gov.az/source/agriculture/
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   Cədvəl № 2
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu, faktiki qiymətlərlə, milyon manatla

İllər Cəmi o cümlədən
bitkiçilik məhsulları heyvandarlıq məhsulları

Bütün təsərrüfat kateqoriyaları
2000 1112,4 617,7 494,7
2005 1844,8 988,2 856,6
2008 3505,9 2084,9 1421,0
2010 3877,7 1999,2 1878,5
2011 4525,2 2339,8 2185,4
2012 4844,6 2458,2 2386,4
2013 5244,6 2629,6 2615,0
2014 5225,8 2449,4 2776,4

Mənbə: http://www.stat.gov.az/source/agriculture/

O cümlədən, analoji olaraq, bu rəqəmlər
bitkiçilik məhsulları üzrə 3.2 dəfə və 4.0 dəfə,

heyvandarlıq məhsulları üzrə isə 3.8 dəfə və
5.6 dəfə olmuşdur.

Cədvəl №3
Kənd təsərrüfatının texnika ilə təminatı
2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1000 ha əkinə traktor
düşür, ədəd 11,9 15,9 14,4 12,6 13,4 13,3 12,8 13,9 14,3

Bir traktora düşən əkin, ha 84 63 69 79 75 75 78 72 70
Müvafiq bitkilərin 1000 hektar əkin sahəsinə kombayn (maşın) düşür, ədəd

Taxilyığan 1,8 3,0 2,6 2,0 2,1 1,9 1,7 2,1 2,3
Qarğıdalıyığan 1,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2

Kartofyığan 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6
Çuğunduryığan 5,2 3,5 1,9 1,2 1,1 1,2 2,5 1,8 1,6
Pambıqyığan 0,2 … … … … 0,9 1,4 2,2 3,7

Bir kombayna (maşına) düşən müvafiq bitki əkinləri, ha
Taxilyığan 544 338 389 503 487 526 578 483 434

Qarğıdalıyığan 622 2450 2396 4504 5978 8409 11884 5521 5385
Kartofyığan 6427 4963 10173 3396 3290 3104 3667 1814 1581

Çuğunduryığan 197 279 535 852 944 811 402 547 634
Pambıqyığan 5122 … … …  … 1127 713 451 266

100 traktora düşür, ədəd
Kotan 20 15 15 15 16 16 16 23 24

Kultivator 7 5 5 5 4 4 4 3 3
Toxumsəpən 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Ot biçən 7 3 3 4 4 4 4 6 6
Mənbə: http://www.stat.gov.az/source/agriculture/

Statistik məlumatlardan aydın olur ki, 1000
ha əkinə düşən texnikanın sayı 2005-2014-cü
illərdə 3,6 ədəd artaraq 14,9 ədədə çatmışdır

ki, nəticədə də bir traktora düşən əkin sahəsi
14 ha azalaraq 84 ha.-dan 70 ha.-ya enmişdir.
Eyni zamanda, taxıl, kartof və pambıq yığan

http://www.stat.gov.az/source/agriculture/
http://www.stat.gov.az/source/agriculture/
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texnikaların sayında da 2005-2014-cü illərdə
müəyyən artımlar müşahidə edilmişdir. Bu-
nunla belə, ölkəmizdə kənd təsərrüfatının ək-
sər sahələri texnika çatışmazlığı ilə üzləşir.
Aparılan müşahidələrdən aydın olur ki, bir sı-
ra regionlarda taxıl biçini, torpağın şümlan-

ması, suvarma sistemləri və s. İstiqamətlərdə
çatışmazlıqlar da mövcuddur. Təbii ki, bütün
bunlar məhsul itkisinə, məhsuldarlığın aşağı
düşməsinə və fermerlərin həvəsdən düşməsinə
gətirib çıxarır.

Cədvəl №4
2014-cü ildə Azərbaycanın icmal ərzaq balansı, bitkiçilik məhsulları üzrə, ton

İlin əvvəlinə
qalıq İstehsal İdxal Ehtiyatların

cəmi

Dənlilər üzrə cəmi 1 623 365 2 295 317
1490
980 5 409 662

buğda 1 229 652 1 407 405
1195
656 3 832 713

arpa 284 348 681 759 123706 1 089 813
qarğıdalı 108 504 203 596 155262 467 362
vələmir 636 2 394 1456 4 486
sair dənlilərin
cəmi 225 163 14900 15 288

Dənli paxlalılar üzrə cəmi 7 131 24 430 7652 39 213
Kartof 580 842 819 319 143634 1 543 795

Bütün növ tərəvəz 196 990 1 187 681 38765 1 423 436
quru soğan 25 855 169 054 18998 213 907

sair növ tərəvəzlər 171 135 1 018 627 19767 1 209 529
Bostan məhsulları 2 777 440 859 1 443 637

Meyvə və giləmeyvə 44 148 850 803 25170 920 121
Üzüm 1 522 147 701 3643 152 866

Mənbə: http://www.stat.gov.az/source/food_balances/

Cədvəl 4-dən göründüyü kimi,  bütün məh-
sullardan az və ya çox dərəcədə idxal edilir.
Yəni bu o deməkdir ki, Azərbaycan heç bir
bitkiçilik məhsulları üzrə özünü tam 100%
təmin edə bilmir. Dənli bitkilər, buğda, arpa,
hətta 100 minlərlə ton kartof məhsulu idxal
edilir. Nəzərə alsaq ki, aqrar sahənin inkişafı,
aqrar sahədə, bitkiçilik məhsullarının istehsalı
sahəsində zəngin potensial imkanlar mövcud-
dur, onda tam təminatın ödənilməməsinin baş-
lıca səbəbinin potensial imkanların tam real-
laşdırılmaması olduğu aydınlaşar. Başqa sözlə
desək, ölkəmizdə əksər bitkiçilik məhsulları
üzrə nəinki daxili tələbatı ödəmək, hətta ixrac
etmək imkanları da mövcuddur. Torpaqlar-
dan, su və digər ehtiyatlardan daha səmərəli
istifadə kifayətdir ki, Azərbaycan bitkiçilik
məhsullarının ixracatçısına çevrilsin.

Statistik araşdırmalar göstərir ki, anoloji
mənzərə heyvandarlıq məhsullarında da mü-
şahidə edilir.

Heyvandarlıq məhsulları üzrə yumurta, quş
əti, süd və süd məhsullarından başqa digər
məhsullar  üzrə də idxaldan asılılıq mövcud-
dur.  Düzdür son dövrlər, ölkəmizdə heyvan-
darlığın inkişafı istiqamətində müəyyən ad-
dımlar atılmaqdadır. Nümunə kimi, ölkə baş-
çısının heyvandarlığın inkişafına dair  30 iyun
2016-cı il tarixli sərəncamını göstərmək olar.
Sərəncamda heyvandarlığın inkişafı məqsə-
dilə Kənd təsərrüfatı nazirliyinə 8,4 milyon
manat vəsait ayrılmış və müvafiq tapşırıqlar
verilmişdir. Bununla belə, hazırda əksər hey-
vandarlıq məhsulları üzrə idxaldan asılılıq,
mövcud potensial imkanların tam reallaşdırıl-
madığını göstərir və təbii ki, təəssüf doğurur.

http://www.stat.gov.az/source/food_balances/
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Cədvəl №5
2014-cü ildə Azərbaycanın icmal ərzaq balansı, heyvandarlıq məhsulları üzrə, ton

İlin əvvəlinə
qalıq İstehsal İdxal Ehtiyatların

cəmi
Mal-qara və quş əti və ət

məhsulları, cəmi 9896 291189 25419 326504
mal əti və ət məhsulları 4211 122370 18398 144979

qoyun və keçi əti və ət
məhsulları 2105 68760 1487 72352
donuz əti və ət
məhsulları 79 674 3379 4132

quş əti və ət məhsulları 3501 99385 2155 105041
Süd və süd məhsullarının

cəmi 158195 1855838 581753 2595786
Yumurta, min ədəd 27243 1562744 4149 1594136

Balıq və balıq məhsulları 2719 50067 18748 71534
Mənbə: http://www.stat.gov.az/source/food_balances/

Qeyd edildiyi kimi, aqrar sektorun inkişa-
fında önəmli sahələrdən biri də bu sahə məh-
sullarının emalını həyata keçirən aqrar-sənaye
müəssisələridir. Statistik mənzərə bu sahədə

də vəziyyətin qənaətbəxş olmadığını göstərir.
Belə ki, emal olunmuş əksər məhsullarda id-
xaldan asılılıq mövcuddur. Bunu  aşağıdakı
cədvəldən də görmək mümkündür:

Cədvəl №6
2014-cü ildə Azərbaycanın icmal ərzaq balansı, sənaye mənşəli ərzaq məhsulları üzrə, ton

İlin əvvəlinə
qalıq İstehsal İdxal Ehtiyatların

cəmi
Düyü 9169 2679 29474 41322

Un 483829 1476494 85714 2046037
Yarma 6924 2389 10763 20076

Tərkibində sirop, yumurta,
pendir və ya meyvə olmayan

təzə çörək 13771 1186800 108 1200679
Tort və şirniyyat məmulatları,
şirinləşdirici maddələr qatılmış
sair çörək-bulka məmulatları 5581 40292 26377 72250

Suxarı və peçenye uzun müddət
saxlanılan qənnadı məmulatları 8334 2456 10733 21523

Şəkərli-unlu qənnadı
məmulatları 20394 4398 24942 49734

Makaron məmulatları 10207 9290 8549 28046
Duz 9070 67193 15930 92193

Duru bitki yağları 15158 67970 115301 198429
Marqarin yağı 4092 29284 202 33578

Meyvə və tərəvəz şirələri 13204 31743 5166 50113
Meyvə və tərəvəz konservləri 39511 140418 19023 198952

Şəkər 58590 411807 65515 535912
Çay 1780 8040 13244 23064

Mənbə: http://www.stat.gov.az/source/food_balances/

http://www.stat.gov.az/source/food_balances/
http://www.stat.gov.az/source/food_balances/
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Cədvəl 6-dan göründüyü kimi, sənaye mən-
şəli ərzaq məhsullarının da əksəriyyətini idxal
edirik. Bu sırada elə məhsullar vardır ki (mey-
və-tərəvəz şirələri, konservləri və s.) Azər-
baycan Respublikası öz məhsulları həm idxal
edir, həm də müəyyən qədər ixrac edilir.
Ümumilikdə isə, sənaye mənşəli ərzaq məh-
sulları sahəsində də statistik mənzərə mövcud
potensial imkanlardan tam istifadə edilmə-
diyini, ölkəmizdə emal sənayesinin, aqrar-sə-
naye kompleksinin  inkişaf etdirilməsi
zəruriliyini göstərir.

Bütün qeyd edilənlər, aqrar sektorda mövcud
potensial imkanların tam reallaşdırılmadığı,
bu sahədə fəaliyyətin o qədər də stimullaş-
dırıcı olmadığı kimi nəticəyə gəlməyə əsas
verir.  Bu  isə o  deməkdir  ki,  neftin  kəskin
şəkildə ucuzlaşdığı müasir dövrdə qarşıda da-
yanan ən vacib məsələ ölkənin regionlarının
inkişafı, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olun-
ması, əhalinin ərzaq təminatının yaxşılaşdırıl-
ması və Azərbaycanın qeyri-neft məhsulları
üzrə ixracının artırılması məqsədilə aqrar sek-
torun mövcud potensialından tam və səmərəli
istifadəyə nail olunmasıdır.

Aqrar sektorun inkişaf perspektivləri
Müasir dövrdə aqrar sektorun inkişaf pers-

pektivlərinə nəzər saldıqda bir neçə istiqamət-
də tədbirlərin həyata keçirilməsi zəruriliyi ay-
dın olur. İlk növbədə, aqrar məhsullar ilə da-
xili bazarın təmin olunması və aqrar-səna-
yenin inkişafının stimullaşdırılması zəruridir.
Aqrar sahənin inkişafı üçün uzun müddətdir
ki, dövlət istehsala dəstək göstərir. Buğda və
arpa istehsalçısına, eləcə də digər istehsalçıla-
ra dövlət maddi dəstək göstərir. Lakin bunun-
la belə, hər hansı məhsul üzrə tam təminatın
ödənilməməsi, dövlətin aqrar sahəyə münasi-
bətinə yenidən baxmağı tələb edir. Müşahidə
və təcrübə göstərir ki, aqrar sahəyə dövlət
dəstəyinin istehsaldan hazır məhsula doğru
dəyişməsi zəruridir. Daha konkret desək,
dövlətin istehsalçıya, əkinçiyə dəstəyi hazır
məhsulun həcminə uyğun göstərməsi daha
məqsədəuyğun olardı. Qeyd edilənləri nəzərə
alaraq, aqrar sahənin və aqrar-sənaye komp-
leksinin inkişafında aşağıdakıların nəzərə
alınması məqsədəuyğun olardı [5,s.104-124;
7; 8,s.96-112]:

Ø Aqrar sahəyə dövlət dəstəyinin isteh-
saldan hazır məhsula doğru dəyişdirilməsi,
yəni əkin üçün deyil, hazır məhsul üçün dəs-
təklərin təklif edilməsi;
Ø Dövlətin aqrar məhsul alıcısı və satıcısı

kimi bazarda iştirakı. Yəni məhsulların dövlət
tərəfindən tədarükü və satışının təşkili. Əks
təqdirdə, Bakı şəhərində 1.0-1.5 manata satı-
lan kənd təsərrüfatı məhsullarının sahələrdən
15-20 qəpiyə belə satılmadığını, sahədə xarab
olduğunu görürük;
Ø Bəzən məhsulların soyuducularda baha

qiymətə saxlanmasına da rast gəlinir. Bunun
üçün məhsulların soyuducularda saxlanması
tariflərinin dövlət tərəfindən müəyyənləşdiril-
məsi məqsədəuyğun olardı;
Ø Kənd təsərrüfatı məhsulları yaş və iq-

limdən asılı olduğu üçün istər əkin, istərsə də
hazır məhsulun saxlanması dövründə
fermerlər ciddi itkilərlə üzləşirlər. Bəzən isə,
itkilər fermerin müflisləşməsinə, fəaliyyətinin
dayanmasına gətirib çıxarır. Bunu nəzərə ala-
raq, ölkədə aqrar sığorta bazarının inkişaf et-
dirilməsi məqsədəuyğun olardı;
Ø Aqrar sahənin inkişafı və qeyri-neft

məhsullarının ixracı üçün zəruri sahələrdən
biri də aqrar-sənaye kompleksidir. Dövlətin
aqrar-sənaye kompleksinin formalaşmasında
yaxından iştirakı, hətta bu sahədə dövlət sa-
hibkarlığının fəaliyyət göstərməsi məqsədəu-
yğun olardı. Bu həm sahənin inkişafına, həm
də məhsul itkisinin azalmasına kömək edərdi.
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