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UZUN E. İ.
AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun elmi işçisi

MÜASİR İQTİSADİ ŞƏRAİTDƏ QİDA MƏHSULLARI İSTEHSAL SAHƏSİNİN
PERSPEKTİV İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ

Xülasə
Tədqiqatın məqsədi - Azərbaycan Respublikasında qida məhsulları istehsalının perspektiv

istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi.
Tədqiqatın metodologiyası: sistemli yanaşma və ümumiləşdirmə.
Tədqiqatın nəticələri: qida məhsulları istehsal sahəsinin inkişafı üzrə təklif və tövsiyələr irəli

sürülmüşdür
Açar sözlər:iqtisadi inkişaf, qida sənayesi, iqtisadiyyat, inteqrasiya, istehsal, istiqamət

GİRİŞ
Yeyinti sənayesi ölkənin ərzaq bazarını,

ərzaq və iqtisadi təhlükəsizliyini formalaş-
dıran iqtisadiyyatın əsas sahələrdən biridir.
Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi res-
publika üçün prioritet məsələdir.

Azərbaycan Respublikasının perspektiv
iqtisadi inkişaf istiqamətləri “Azərbaycan
2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasın-
da və “Azərbaycan Respublikasında sənaye-
nin inkişafına dair 2015-2020-ci illər üçün
Dövlət Proqramda” əks olunub. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə
“Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf
Konsepsiyasının hazırlanması zərurəti ölkəmi-
zin yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyması
ilə bağlıdır.

Bu konsepsiya ölkədə rəqabətqabiliyyətli
iqtisadiyyatın formalaşması ilə yanaşı, bir sıra
mühüm makroiqtisadi  və sosial problemin
həllini də nəzərdə tutulur.

 “Azərbaycan Respublikasında sənayenin
inkişafına dair 2015-2020-ci illər üçün Dövlət
Proqramında” qeyd olunur ki, sənayenin inki-
şafı üçün başlıca şərt makroiqtisadi sabitliyin
qorunması və əlverişli biznes investisiya mü-
hitinin yaradılmasıdır. Müşahidələr göstərir
ki, sənayenin inkişafı daxili bazarın həcmin-
dən asılı olmayaraq idxaləvəzləyici yanaşma-
dan ixracyönümlü istehsal modelinə keçidi tə-
ləb edir.” (2)

Qida məhsulları istehsalının, içki və tü-
tün məmulatları daxil olmaqla, müasir in-
kişaf səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi

Azərbaycanda 2014-cü ildə 513 qida səna-
yesi müəssisələrində 26,7 min nəfər çalışmış-
dır. Əsas pay qida sənayesinə düşdüyü halda,
Respublikada 2014-cü ildə bütün sənayenin
ümumi istehsalının 2,9 %-i, əsas sənaye-
istehsal fondlarında yeyinti sənayesinin payı
2,2%-i təşkil etmişdir.

2014-cü ildə ərzaq məhsullarının istehsalı,
içkilər və tütün daxil olmaqla, 2 milyard 853,7
mln.manattəşkil etmişdir ki, bu da 2005-ci illə
müqayisədə 2,4 dəfə çoxdur (cədvəl 1). Qida
istehsalında dayanıqlı artım tempi müşahidə
olunur, lakin 2013-cü ildə qida məhsullarının
istehsalı 2012-ci illə müqayisədə 58,6 mln.
manat azalmışdır. 2005-2014-ci illərdə tütün
məhsulları istehsalı 5,9 mln. manata (və ya
19,3%-ə) qədər azalmışdır.

Azərbaycanda heyvandarlıq məhsulları ilə
öz əhalısını əsasən təmin etməkdədir. Bitkiçi-
lik məhsulları, xüsusilə dənlilər istehsalında
əsaslı nəticələr əldə olmaqdadır. Ölkə əhalisi-
nin ərzaq təminatının daha da yaxşılaşdırılma-
sı üçün aqrar sektorun inkişafı daim dövlə-
timizin iqtisadi siyasətinin prioriteti olaraq
qalır. Belə ki, respublikada 2005-2014-ci
illərdə ət istehsalı 2,1 dəfə artaraq, 2014-cü
ildə 278.1 min ton təşkil etmişdir. 2014-cü il-
də kolbasa  məhsullarının istehsalı 2005-ci illə
müqayisədə 3,5 dəfə artmışdır. 2005-2014-cü
illərdə kərə yağı istehsalı 1,6 dəfə, pendir və
kəsmik – 1,4 dəfə, yağlılıq dərəcəsi 6-29 faiz
olan  qaymaq – 2,9 dəfə, meyvə və tərəvəz kon-
servləri - 6,9 dəfə, yodlaşdırılmış duz – 7,6 dəfə,
mineral sular – 6,9 dəfə, alkoqolsuz içkilər – 2,1
dəfə, alkoqollu içkilər – 1,8 dəfə, makaron mə-
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mulatları –  2,7 dəfə, yağlılıq dərəcəsi 1-3%
olan süd istehsalı – 170 %  artmışdır.

Qida istehsalı məhsulların dinamikasını
araşdıraraq, süd, ət, şəkər istehsalı, bitki

yağları, qənnadı, çörək məhsulları və digər qi-
da istehsalı məhsullarının davamlı inkişaf ten-
densiyasını görərik.

Cədvəl  № 1
Qida məhsulların, içki və tütün daxil olmaqla istehsalının həcmi, faktiki  qiymətlərlə,

milyon manat

2005 2010 2011 2012 2013 2014

2014-cü
il 2005-
ci illə

müqayis
ədə

artım,
%

Qida məhsullarının, içki və tütün
daxil olmaqla, istehsalı – cəmi 1197,5 2117,1 2299,8 2769,9 2737,0 2853,7 2,4 dəfə
O cümlədən:
Qida məhsullarının istehsalı 1094.5 1924.6 2107,6 2574,8 2516.2 2 597 2,4 dəfə
İçki istehsalı 72.5 170.2 169,0 175,5 207.7 232.1 3,2 dəfə
Tütün məmulatlarının istehsalı 30.5 22.3 22.8 19,6 13,1 24.6  80,7

Mənbə:http://www.stat.gov.az/

Qida məhsullarının istehsal həcminin art-
masına baxmayaraq, ölkənin yeyinti məhsul-
larının müxtəlif növlərinə idxalından yüksək
asılılığı hələ də qalmaqdadır. Statistik məlu-
matlar sübut edir ki, respublika digər ölkələrin
qida məhsullarını, içkilər və tütün məhsul-
larının da bir çoxunu idxal edir. 2014-cü ildə
ərzaq məhsulları, içkilər və tütün idxalı1
mlrd.487 mln. 172,7  min dollar təşkil etmiş-
dir ki, bu da 2005-ci ilin göstəricindən 3,4
dəfə çoxdur. 2005-2014-cü illərdə hazır ərzaq
məhsullarının, içki və tütün daxil olmaqla,
idxalı 4,6 dəfə artaraq, 2014-cü ildə  888 mln.
995,6 min. dollar təşkil etmişdir (cədvəl 2).

Belə ki, 2005-2014-cü illərdə balıqlar  və
xərçəngkimilər, digər su onurğasızları – 4,6
dəfə, süd məhsulları, quş yumurtası, təbii bal
və heyvan mənşəli digər ərzaq məhsulları –
3,4 dəfə, unüyütmə və yarma sənayesi məh-
sulları, maya, nişasta – 2,2 dəfə, dənli bitkilər
– 2,7 dəfə, şəkər və şəkərdən hazırlanan
qənnadı məmulatları – 7 dəfə, taxıldan, undan
və ya süddən alınan hazır məhsullar, unlu
qənnadı məmulatları – 3,8 dəfə, spirtli və spi-
rtsiz içkilər, sirkə - 4,6 dəfə, tütün və tütün

məmulatları – 4,9 dəfə və başqa ərzaq
növlərinin idxalı artmışdır (4).

Respublikada bəzi növ qida məhsulların
idxalının artması göstərir ki, respublikanın
yerli qida məhsullarının istehsalına tələbat
təmin olunmur. Məsələn, ölkəmizdə çaya olan
tələbatın 1-2%-i yerli istehsal hesabına ödə-
nilir. Ötən əsrin 70-80-ci illərində respub-
likada çaya olan tələbatın təqribən 65-70%-ı
yerli istehsal hesabına ödənilirdi (6).

Qeyd etmək lazımdır ki, 2005-2014-cü
illərdə ət və ət məhsullarının idxalında 9,2%
azalma müşahidə olunub. Ət istehsalınin 2,1
dəfəyə qədər artması, şübhəsiz ki, ət məhsul-
larının idxal göstəricisinin azalmasına təsir
göstərmişdir.

Ölkəmizdə istehsal olunan bir çox qida
sənayesi məhsulları dünya bazarına ixrac
olunmaqdadır. 2014-cü ildə ərzaq məhsul-
larının, içkilər və tütün daxil olmaqla, ixracı
840 mln. 599,3min dollar təşkil etmişdir ki,
bu da 2005-ci ilin göstəricindən 2,6 dəfə çox-
dur. 2005-2014-cü illərdə hazır ərzaq məhsul-
larının ixracı 5 dəfə artaraq, 2014-cü ildə 316
mln 050,9min. dollar təşkil etmişdir (4).

http://www.stat.gov.az/
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Cədvəl №  2
2005-2014-ci illərdə Azərbaycana qida məhsullarının, içki və tütün daxil olmaqla idxalı

min ABŞ dolları

2005 2010 2013 2014

2014-cü il
2005-ci illə
müqayisədə
artım, %

Qida məhsullarının, içkilər və
tütün daxil olmaqla, istehsalı -
Cəmi 442  407,0 1 222 138,7 1 507 904,5 1487 172,7 3,4 dəfə
Heyvan mənşəli məhsullar 43 650,0 82 096,2 87648,2 97200,4 2,2 dəfə
Ət və əlavə ət qida məhsulları 21 429,1 18 020,1 15 181,4 19 460,5 90,8
Balıqlar  və xərçəngkimilər,
digər su onurğasızları 1 840,5 4 722,6 8 299,0 8 484,6 4,6 dəfə
Süd məhsulları, quş yumurtası,
təbii bal və heyvan mənşəli
digər ərzaq məhsulları 20 291,9 59 175,2 64 045,0 69 068,0 3,4 dəfə
Heyvan  mənşəli  sair məhsullar 88,5 178,3 122,8 187,3 2,1 dəfə
Bitki mənşəlı məhsullar 168 093,5 429 964,3 531 067,4 412 866,7 2,5 dəfə
Tərəvəzlər, meyvəköklülər və
kök yumruları 7 085,8 22 777,9 14 360,3 14 565,6 2,1 dəfə
Yeməli meyvələr və qoz-fındıq,
sitrus bitkiləri 6 593,8 48 978,6 14 701,5 10 614,7 161
Qəhvə, çay, mate və ədviyyatlar 14 965,4 19 093,0 21 603,9 20 137,8 134,6
Dənli bitkilər 127 921,0 315 890,0 434 614,7 339 287,4 2,7 dəfə
Unüyütmə və yarma sənayesi
məhsulları, maya, nişasta 7 140,1 12 619,1 31 325,0 15 549,0 2,2 dəfə
Yağlı toxum və meyvələr, digər
toxum, dərman bitkiləri 4 195,6 10 254,1 13 804,8 11 966,7 2,9 dəfə
Təbii şellak, kitrə, qatran, digər
bitki şirələrı və ekstraktlar 101,2 199,3 143,9 353,2 3,5 dəfə
Bitki  mənşəli  sair  məhsullar 90,6 152,3 513,3 392,3 4,3 dəfə
Heyvan və ya bitki mənşəli
piylər və yağlar 36 142,2 93 706,1 75 563,1 88 110,0 2,4 dəfə
Hazır ərzaq məhsulları, spirtli
və spirtsiz içkilər, sirkə, tütün 194 521,3 616 372,1 813 625,8 888 995,6 4,6 dəfə
Ətdən və balıqdan alınan hazır
məhsullar 7 564,1 14 146,4 15 426,8 13 884,9 183,6
Şəkər və şəkərdən hazırlanan
qənnadı məmulatları 33 900,9 208 287,5 228 972,2 236 871,5 7 dəfə
Kakao və ondan hazırlanan
məhsullar 15 253,6 29 210,5 47 180,9 43 251,0 2,8 dəfə
Taxıldan, undan və ya süddən
alınan hazır məhsullar, unlu
qənnadı məmulatları 13 013,4 31 191,1 54 420,2 49 646,9 3,8 dəfə
Tərəvəz, meyvə, qoz- fındıq və
bitkilərin digər hissələrinin emal
məhsulları 13 141,2 18 284,1 27 205,7 26 349,5 2 dəfə
Sair  müxtəlif ərzaq  məhsulları 7 638,0 31 555,4 25 104,9 26 011,5 3,4 dəfə
Spirtli və spirtsiz içkilər, sirkə 15 289,1 38 044,4 62 206,0 70 978,6 4,6 dəfə
Yeyinti sənayesinin qalıqları  və
tullantıları 6 793,4 17 515,8 14 279,7 22 607,5 3,3 dəfə
Tütün və tütünün sənaye
əvəzediciləri 81 927,6 228 136,9 338 829,4 399 394,2 4,9 dəfə

Mənbə:http://www.stat.gov.az/.

http://www.stat.gov.az/


AMEA İqtisadiyyat İnstitutu                                     «ELMİ ƏSƏRLƏR»  - №3- 2016

121

Belə ki, 2014-cü ildə şəkər və şəkərdən
hazırlanan qənnadı məmulatlarının ixracı 221
mln. 378,6 min dollar, heyvan və ya bitki
mənşəli piylər və yağlar –190 mln. 334,7 min
dollar, tərəvəzlər, meyvəköklülər və kök yum-
ruları – 98 mln. 919,2 min dollar, yeməli mey-
vələr və qoz-fındıq, sitrus bitkiləri – 192 mln.
165,3  min ABŞ dolları, spirtli və spirtsiz
içkilər – 31 mln. 875,4 min dollar, qəhvə, çay,
ədviyyat – 31 milyon 263,4 min dolları, ətdən
və balıqdan alınan hazır məhsullar – 7 mln.
915,0 min  dollar, tərəvəz, meyvə, qoz-fındıq
və bitkilərin digər hissələrinin emal məhsul-
ları – 17 mln. 143,2 min dollar, kakao və
ondan hazırlanan məhsullar – 11 mln. 868,2
min  dollar və s. təşkil etmişdir. Respublika-
nın qida sənayesinin məhsulları əsasen Ru-
siya, İran, Türkiyə, Gürcustana ixrac olunur.

Respublikada 2014-cü ildə ərzaq məhsul-
larına tələbat 3 milyard 682,6 milyon manat
təşkil etmişdir. Respublika un, çörək, ət və ət
məhsulları, süd və süd məhsulları, şirələr,
konservləşdirilmiş meyvə və tərəvəz və başqa
ərzaq məhsulları ilə özünü təmin edir.

Qida məhsulları istehsalı (içki və tütün
məmulatları daxil olmaqla) sahəsində
mövcud vəziyyətin dəyərləndirilməsi

Son illərdə respublikada qida sənayenin
inkişafı baxımından əhəmiyyətli sənaye müəs-
sisələrinin yaradılması və yenidən qurulması
sahəsində mühüm işlər görülmüşdür. Ölkədə
əhalinin ərzaq məhsulları ilə təminatının
yaxşılaşdırılması çərçivəsində İmişlidə şəkər
zavodu, Abşeronda Duz zavodu, Ağcabədidə
süd və süd məhsulları kombinatı, Qəbələdə,
Xaçmazda konserv zavodları, Oğuzda, Şəki-
də, Ağsuda və digər bölgələrdə yeni və müasir
avadanlıqlarla təchiz olunmuş qida sənayesi
müəssisələri fəaliyyətə başlamışdır (5).

2014-cü ildə ölkədə ərzaq, içkilər və tütün
istehsal edən müəssisələrin sayı 513 olmuş-
dur, 2005-ci illə müqayisədə 143 müəssisə
sayina (və ya 21,8%) azalmışdır. Qida məh-
sullarını istehsal edən müəssisələrin sayının
azalması əsasən kiçik müəssisələrin azalması
hesabına baş vermişdir.

2005-2014 illərdə qida sənayesi müəssisə-
lərində işçilərin sayı 8,2 min nəfər və ya

144,3% artaraq 2014-ü ildə 26.700 nəfərə
çatmışdır.

2014-cü ildə qida sənayesində orta aylıq
əmək haqqı ərzaq istehsalı sahəsində 337,2
manat təşkil etmişdir, 2005-ci illə müqayisədə
7,3 dəfə artmışdır, içki istehsalı - 471.5 manat,
2005-ci ildəkindən 4 dəfə çox, tütün məhsul-
larının istehsalı - 361.5manat, 2005-ci ildəkin-
dən  2,2 dəfə çox olmuşdur.

Qida məhsulları istehsalında əmək məh-
suldarlığı 2005-ci ildən 64,7 min manat arta-
raq 2014-cü ildə  106,9 min manat təşkil
etmişdir (4).

Dövlət Statistika Komitəsinin  məlumatına
görə, 2014-cü ildə qida sənayesində əsas səna-
ye-istehsal fondlarının mövcudluğu 1 mlrd.
372,5 mln. manat  təşkil etmişdir ki, bu da
2005-ci illə  müqayisədə 2,3 dəfə çoxdur.

Ölkənin qida sənayesində əsas vəsaitlərin
köhnəlmə səviyyəsi çox yüksəkdir. 2014-cü
ildə qida məhsullarının istehsalında əsas vəsa-
itlərin aşınması – 59,9%, içki istehsalında –
71%, tütün məmulatları istehsalında – 30,9%
təşkil etmişdir. 2014-cü ildə ərzaq istehsalında
sənaye istehsal fondlarının yeniləşməsi
18,2%, içki istehsalında - 1,6%, tütün isteh-
salında –0,03% olmuşdur. Əsas fondların sı-
radan çıxma əmsalı qida məhsullarının is-
tehsalında - 3,5%, içki istehsalında - 1,2%-dir,
tütün məmulatlarının istehsalında isə heç yox-
dur. Ölkədə son illərdə yeni müasir obyektlər
inşa edilməsinə baxmayaraq, müəssisələrin
əksəriyyətinin modernləşdirilməsi və texniki
avadanlıqlarla təchiz olunması kifayət gədər
təmin olunmur.

2014-cü ildə fondverimi göstəricisi 2005-
ci illə müqayisədə 2,02 manatdan 2,08 manata
qədər artmışdır. Əmsalın artım tempi avadan-
lıqlardan istifadənin səmərəliliyinin artmasını
göstərir. Müvafiq olaraq, fondverimini qaldır-
maq üçün ya olan avadanlıqlardan istifadənin
nəticəsini artırmaq və ya lazımsız avadanlıq-
ları yenisi ilə əvəz etmək lazımdır.

Yeyinti sənayesində əsas istehsal fondları-
nın mənəvi və fiziki cəhətdən köhnəlməsini
nəzərə alaraq, onların yeniləşməsi sürrətli
rejimdə həyata keçirilməlidi. 2013-cü ildə
yeyinti sektorunda 184 mln. 387,4 min manat
məbləğində əsas istehsal fondları istismara
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verilmişdir. Bu da sənayenin istehsal fondla-
rının ümumi həcmində 2013-ci ildə xüsusi

çəkisi 1,7% təşkil etmişdir, 2012-ci ildə isə bu
göstərici 1,3% -a bərabər idi.

Cədvəl № 3
Qida məhsulları, içki və tütün  istehsalı sahələrində əsas sənaye istehsal fondlarının

vəziyyətinin dinamikası
2005 2010 2011 2012 2013 2014

Əsas sənaye istehsal fondların
mövcudluğu, ilin sonuna, mln manat
Qida məhsulların, içki və tütün daxil
olmaqla istehsalının, cəmi – milyon manat 593,7 1177,9 1226,2 1342,7 1294,1 1372,5
Qida məhsullarının  istehsalı 371.7 779.9 786.5 856,4 796,9 857.7
İçki istehsalı 164.5 343.1 387.3 407 433,5 451.6
Tütün məmulatlarının istehsalı 57.5 54.9 52.4 52,7 63,7 63.2
Əsas sənaye-istehsal fondlarının
yeniləşmə əmsalı, %
Qida məhsullarının  istehsalı 2.4 2.6 6.9 5.6 3 18.2
İçki istehsalı 3.9 3.7 11.2 3.4 4,9 1.6
Tütün məmulatlarının istehsalı 13.8 0.4 0.2 2.0 17,3 0.03
Əsas sənaye-istehsal fondlarının sıradan
çıxma əmsalı,  %
Qida məhsullarının  istehsalı 0.7 0.5 0.6 3.4 1,8 3.5
İçki istehsalı 0.4 1.3 0.5 0.6 0,5 1.2
Tütün məmulatlarının istehsalı 0.1 - 0.4 0.1 0 -
Əsas sənaye-istehsal fondlarının
aşınması əmsalı, %
Qida məhsullarının  istehsalı 44.1 66.5 64.4 62.0 62,1 59.9
İçki istehsalı 45.7 69.1 66.7 67.9 70,5 71.0
Tütün məmulatlarının istehsalı 28.9 36.3 33.0 35.6 29,6 30.9
Yeyinti məhsulları, içkilər, tütün istehsalı
sahələrində fondverimi, manat 2,02 1,80 1,88 2,06 2,11 2,08
Fondverimi, əvvəlki ilə görə %-lə
Qida məhsullarının  istehsalı 104.1 121.8 98.9 87.6 101,7 94.1
İçki istehsalı 139.3 99.2 92.6 97,6 107,3 113.1
Tütün məmulatlarının istehsalı 132.6 108.9 103.5 127.1 63,6 170.9
Fondlasilahlanma, əvvəlki ilə görə %-lə
Qida məhsullarının  istehsalı 92.2 114.3 115.7 103.6 92,8 108.2
İçki istehsalı 98.7 85.5 93.0 117.2 109,5 94.6
Tütün məmulatlarının istehsalı 111.6 146.7 101.7 71.5 121,9 148.5
Mənbə:http://www.stat.gov.az/

Investisiya cəlbediciliyinin səviyyə göstə-
ricisi bütövlükdə ümumi iqtisadi vəziyyətin və
xüsusilə də qida sektorunun ən əhəmiyyətli
göstəricisilərindən biridir. Ölkədə investisiya
qoyuluşunun  prioritet istiqamətlərini innova-
siya, modernizasiya və  yüksək səmərəli isteh-
salın təşkili, iqtisadi infrastrukturun (nəqliy-

yat, telekommunikasiya, maliyyə), kiçik biz-
nes və sosial sahənin inkişafı təşkil edir.

2014-cü ildə ərzaq məhsullarına, o cümlə-
dən içkilər və tütün də daxil olmaqla, əsas ka-
pitala investisiya 107 mln.manat təşkil etmiş-
dir ki, bu da  2005-ci ildəkindən 2,7 dəfə çox-
dur. Qeyd eləmək lazimdır ki, bütün bunlar
daxili investisiyalardır (cədvəl 4).

http://www.stat.gov.az/
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Cədvəl № 4
Əsas kapitala investisiya qoyuluşları (faktiki qiymətlərlə)

mln manatla
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2014-ci il

2005-ci illə
müqayisədə
artım, %

Qida məhsulları, içki  və tütün
daxil olmaqla- cəmi
O cumlədən:

39,3 71,7 88 162,9 177,6 107 2,7 dəfə

Qida məhsullarının istehsalı 28.0 27.1 46.5 75,3 160,8 92.4 3,3 dəfə
xarici investisiyalar 8.9 1.1 - - - - -
daxili investisiyalar 19.0 26.0 46.5 75,3 160,8 92.4 4,9 dəfə

İçki istehsalı 3.2 12.1 41.5 12,2 16,8 14,6 4,6 dəfə
daxili investisiyalar 3.2 12.1 41.5 12,2 16,8 14,6 4,6 dəfə

Tütün məmulatlarının istehsalı 8.1 32.5 - 75,4 0,0 0.0 -
daxili investisiyalar 8.1 32.5 - 75,4 0,0 0.0 -

Mənbə:http://www.stat.gov.az/

2014-cü ildə tütün istehsalına investisiyalar
olmayıb. Qida məhsullarına qoyulan investisi-
yaların payı sənayenin ümumi investisiya
strukturunda 2014-cü ildə 1,2%, 2005-ci ildə
isə bu göstərici 0,9 % olmuşdur.

Investisiya fəaliyyətinin əsas məqsədi ölkə-
nin iqtisadi potensialını, istehsalın həcmini
artırmaq, yeni iş yerlərinin yaradılması, əha-
linin  rifah  halını artırmaqdan ibarətdir.

Qida məhsulları istehsalı sahəsinin
uzunmüddətli (2020-ci ilə qədər) inkişaf
prioritetləri.

 “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnki-
şaf  Konsepsiyasında” qeyd olunur: “Göstəri-
lən məqsədə çatmaq üçün bazar iqtisadiyyatı
şəraitində sağlam rəqabəti təmin edən səmərə-
li dövlət tənzimləməsi, enerjidən səmərəli isti-
fadə edən və yüksək əlavə dəyər yaradan ixrac
yönümlü iqtisadiyyata transformasiya və
sosial-iqtisadi sahələrin inkişafına kompleks
yanaşma prinsipləri əsas tutulacaqdır.

Konsepsiya çərçivəsində istehsal amilləri-
nin ümumi məhsuldarlığının artımı nəticəsin-
də ölkə iqtisadiyyatının səmərəliliyə əsaslanan
iqtisadiyyata çevrilməsi və innovasiyaların üs-
tünlüyü ilə səciyyələndirilən mərhələyə keçi-
din təmin olunması hədəflənir.”(1)

”İnkişaf  Konsepsiyasında” ölkə sənayesi-
nin uzunmüddətli (2020-ci ilə qədər) inkişaf
hədəfləri aşağıdakilərdən ibarətdir:

1. qeyri-neft sektoru üzrə adambaşına
düşən ixracın həcminin 1000 ABŞ dollarına
çatdırılması;

2. Konsepsiyanın əhatə etdiyi dövr ərzin-
də qeyri-neft  sektoru  üzrə ÜDM-in  orta  illik
real artım tempinin 7 faizdən yüksək  olması
nəzərdə tutulur.

Konsepsiyada qeyd olunur ki, “aqrar sek-
torun inkişafı və ərzaq təhlükəsizliyinin güc-
ləndirilməsi, ticarət və xidmət fəaliyyəti növ-
lərinin genişləndirilməsi və inkişaf etdirilmə-
si, xarici ticarətin və investisiyaların struktu-
runun təkmilləşdirilməsi prioritet istiqamətlər
olacaqdır” (1).

Azərbaycanda  kənd təsərrüfatının, o cüm-
lədən tütünçülük və üzümçülük, eləcə də qida
emalı sənaye sektorunun davamlı inkişafı res-
publika rəhbərliyinin diqqət mərkəzindədir.
Respublikada tütün yetişdirilməsi əsasən Şə-
ki-Zaqatala və Naxçıvan Muxtar Respub-
likasının Şərur-Kəngərli zonasında mümkün-
dür. Tütünün  ilkin mərhələdə 500 hektarda,
sonraki illərdə isə daha çox sahədə əkilməsi
nəzərdə tutulur.

Azərbaycanda “Cahan Holdinq”ə daxil
olan “Cahan Tobacco” şirkətinin fəaliyyət is-
tiqaməti tütün məhsullarının istehsalıdır. Ha-
zırda  fabrikdə “Cahan”, “Visore”, “Nova” və
“Fine” markalı filtrli siqaretlər istehsal olunur.
Bu məhsullarınistehsalı üçün istifadə olunan
xammal və materiallar İngiltərə, Avstriya,

http://www.stat.gov.az/
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Belçika, Malayziya, Hindistan, İndoneziya və
digər ölkələrdən alınır.Siqaret istehsalında
respublikamızda yetişdirilən tütünlərdən isti-
fadə edilməlidir, çunki bu məhsulun maya
dəyəri daha  da aşağı ola bilər. (3)

Çay istehsalı sahəsində son 10 ildə Astara
rayonunda çay plantasiyaları genişləndirilib.
Salınan çay sahələri yeni olduğu üçün kollar
tam məhsuldarlığa hələ bir neçə ildən sonra
düşəcək. Bu da istehsalın 5-6 dəfəyə qədər
artacaq. Rayonda istifadəyə verilən emal fab-
rikində müasir avadanlıqlarla qablaşdırılan
yerli çay artıq 2016-ci ildən xaricə ixrac olu-
nacaq. (6).

“Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf
Konsepsiyası ixrac yönümlü sənaye sahələri-
nin inkişafını əsas götürərək, ölkənin idxaldan
asılılığını əhəmiyyətli dərəcədə azalmasını
nəzərdə tutulur. Bununla yanaşı ölkədə inno-
vasiya fəaliyyətinin genişləndirilməsi məqsədi
ilə əlverişli innovasiya mühitinin formalaşma-
sının zərurətliyini xüsusən qeyd edir.

2014-cü ildə  ərzaq məhsullarının  ixracın-
da adam başına düşən ixrac payı 87,6 ABŞ
dolları təşkil etmişdir. 2020-ci ildə məqsədə
çatmaq üçün  bütün yuxarıda deyilənləri nəzə-
rə alaraq, qida istehsalını artırmaq və yeni
bazarlar tapmaq lazımdır. Həmçinin 2020-ci
ildə respublikada əhalinin 10,2 milyon nəfərə
çatmasını və  illik orta hesabla 1,1%   artımını
nəzərə almaq lazımdır.

Ölkənin qeyri-neft sektoruna yerli və xarici
investisiyaların cəlb edilməsinin intensivləşdi-
rilməsi məqsədi ilə stimullaşdırıcı mexanizmlər
tətbiq ediləcək, ixrac yönümlü qeyri-neft sekto-
runun inkişafı məqsədilə dövlət və özəl sektorun
investisiya əməkdaşlığı inkişaf etdiriləcəkdir.

Qeyri-neft sektorun mühüm sahələrindən
biri olan kənd təsərrüfatının inkişafına xüsusi
diqqət yetirilməlidir. Bu sahənin ölkənin ər-
zaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında əhə-
miyyətli rol oynamasını nəzərə alaraq, kənd
təsərrüfatı sahələrində müasir texnika və tex-
nologiyaların tətbiqi yolu ilə ərzaq məhsul-
ların istehsalının və emalının həcminin və
keyfiyyətinin artırılması istiqamətində müva-
fiq tədbirlər həyata keçirilməlidir.

Aqrar sektorun intensiv və səmərəli inkişa-
fının stimullaşdırılması üçün dövlət dəstəyi

tədbirləri beynəlxalq təcrübəyə uyğun olaraq
davam etdiriləcəkdir. Özəl bankları və kredit
təşkilatlarını bu sektora vəsait (kredit) ayır-
mağa daha da təşviq edən bir mühit yaratmaq
üçün əlavə tədbirlər görüləcək, kənd təsər-
rüfatının sığortalanması mexanizmi təkmilləş-
diriləcəkdir. Nəticədə kənd təsərrüfatında
məhsuldarlıq artacaq və kənd əhalisi qabaqcıl
beynəlxalq təcrübə ilə daha yaxından tanış
olacaqdır (1).

NƏTİCƏ
İnkişaf Konsepsiyasında ərzaq məhsulları

istehsalının uzunmüddətli inkişaf məqsədləri
(2020-ci ilə qədər) və prioritet istiqamətləri
aşağıdakılardır:
Ø Yerli məhsulların hesabına daxili tələ-

batı təmin etmək;
Ø Qida sənayesi, daxili bazarın və əsas

məhsul növlərinin istehsalı və ölkənin ərzaq
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi hesabına in-
kişaf etməlidir;
Ø Idxal məhsullarının sayının azaldılma-

sı, idxalı əvəzləyən qida sənayesi sahələrində
(çay, tütün, şirniyyat sənayesində) inkişafı;
Ø Ixrac məhsullarının artımı, qida sənaye-

sinin Avropa, ABŞ, Asiyada yeni bazarların in-
kişafı, ixracyönümlü sektorların inkişaf etdiril-
məsi;
Ø Yerli və xarici investorları cəlb etmək

üçün əlverişli investisiya mühitinin yaradılması;
Ø Istehsal təyinatlı obyektlərin daha sə-

mərəli istifadə olunması;
Ø İnnovasiya təyinatlı və rəqabətqabiliy-

yətli ərzaq məhsullarının istehsalı.
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Узун Э.И.
Перспективные направления развития сферы производства пищевых продуктов в

 современных экономических условиях

Резюме
Цели исследования – определение перспективных направлений производства пищевых про-

дуктов в Азербайджанской Республике.
Методология исследования –обобщениеи системный подход.
Результаты исследования – выдвинуты предложения и рекомендации по развитиюсферы

производства пищевых продуктов.
Ключевые слова – экономическое развитие,пищевая промышленность, экономика, интегра-

ция, производство, направление.
Uzun E.I.

The perspective directions of developmentof the sphere of  foodstuffsproduction under themo-
dern economic conditions

Resume
Purpose of the research – definition of the perspective directions of foodstuffs production in Azer-

baijan Republic.
Methodology –systematic  approach and generalization
Findings – given suggestions and recommendations for development of the sphere of foodstuffs pro-

duction.
Key words – economic development,foodstuff industry, economy, integration, production, direction.
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