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Azərbaycan Respublikasında aqrar sektorun müasir vəziyyəti və inkişaf 

problemləri 

Xülasə 

 Məqalədə aqrar sektorun və bu sahədə fəaliyyət göstərən təsərrüfatların inkişaf 

səviyyəsi və istehsal imkanları tədqiq olunur. Həmçinin, sahənin təşkili və inkişaf problemləri 

göstərilməklə, onun əsas inkişaf istiqamətləri müəyyən olunur. 

Açar sözlər: iqtisadi inkişaf, kənd təsərrüfatı, sahibkarlıq sahəsi   

 

Giriş 

Müasir iqtisadi inkişaf şəraitində ölkə iqtisadiyyatının əsas aparıcı istiqamətlərindən biri 

də kənd təsərrüfatı sahəsidir. Xüusiə, son on ildə qeyri-neft sektorunun inkişafında bu sahəyə 

olan maraqlar daha da yüksəlmiş və onun inkişafına diqqət artırılmışdır. “Qeyri-neft 

sənayesinin inkişafı və ərzaq təhlükəsizliyi baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edən sahələrdən 

biri kimi kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalına xüsusi diqqətin artırılması, müasir 

texnologiyaların tətbiqi yolu ilə mövcud aqroemal müəssisələrinin istehsal gücünün 

genişləndirilməsi və yeni belə müəssisələrin yaradılması istiqamətində kompleks tədbirlər 

həyata keçirilməsi” kimi mühüm müddəalar ölkədə qəbul edilən strateji sənədlərdə və 

konsepsiayda əsas olaraq nəzərdə tutularaq, icra edilməkdədir (1). Bu baxımdan da kənd 

təsərrüfatı sahəsinin inkişaf problemlərinin mütəmadi olaraq öyrənilib, tədqiq edilməsi müxtəlif 

səviyyələrdə aparılmaqla yanaşı, həm də onun inkişafı ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlərin 

əhatə dairəsi də artırılmaqdadır. 

Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyətinin kənd təsərrüfatı sahəsində inkişaf zərurəti 

Müasir bazar iqtisadiyyatının ən vacib komponentlərindən biri olan sahibkarlıq 

fəaliyyətinin kənd təsrrüfatında inkişafına xüusi diqqət yetirilməkdədir. Belə ki, bu fəaliyyət 

bazar iqtisadiyyatında həlledici rol oynasada, eyni zamanda kənd yerlərində sosial-iqtiasdi 

inkişafın yüksəldilməsi və regional tarazlığın qorunması baxımından da önəmli əhəmiyyət kəsb 

edir. Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı həyata keçirilən 

əvvəlki Dövlət Proqramlarında və hal-hazırda icra olunan son proqramda kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsalı, tədarükü və emalı sahələrində sahibkarlıq fəaliyyətinin dəstəklənməsi, 

aqrar-sənaye kompleksi müəssisələrinə, fermer təsərrüfatlarına dövlət maliyyə yardımı 

tədbirlərinin davam etdirilməsi, kənd təsərrüfatı məhsullarının tədarükü üzrə infrastrukturun 

yaradılması, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları tərəfindən istehsal olunan məhsulların həm 

daxili, həm də xarici bazarlarda satışının dəstəklənməsi, cins heyvandarlıq komplekslərinin 

inkişaf etdirilməsi sahəsində zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi əsas götürülüb. 

Azərbaycan Respublikasında son on ildə qeyri-neft sektorunun, xüsusilədə regionlarda 

kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı istiqamətində ayrı-ayrı dövlət proqramları həyata keçirilib və 

bu proses hazırdada davam etdirilir. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı 2004-2008 və 

2009-2013-cü illəri əhatə edən dövlət proqramları, 2008-2015-ci illərdə Azərbaycan 

Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişafın təmin olunması, 2008-2015-ci 

illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair dövlət 

proqramları nəticəsində ümumən iqtisadiyyatımız inkişaf edib, regionlarda iri infrastruktur 

layihələri həyata keçirilib, əhalinin yoxsuluq səviyyəsi minimum həddə endirilib, biznes mühiti 
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canlanıb. Bütün bu tədbirlər isə kiçik və orta sahibkarlığın, fermer təsərrüfatlarının daha da 

inkişaf etməsinə şərait yaratmaqdadır. 

Kənd təsərrüfatı əhalinin məşğulluğunun təmin olunmasında xüsusi çəkiyə malikdir və hər 

bir ölkə üçün ərzaq təminatı strateji bir istiqamət istiqamət hesab olunur. Məhz bu iki amil kənd 

təsərrüfatının önəmini daha da artırır. Müasir dünyada kənd təsərrüfatının inkişafı yalnız çağdaş 

toxumçuluq, bitkiçilik, əkin və suvarma texnologiyalarının və ya yeni texnikanın tətbiqi ilə 

əlaqədar deyildir. İnkişaf etmiş fermer təsərrüfatına nail olmaq üçün fermer təsərrüfatlarının 

maliyyə mənbələrinə çıxışı, aqrar sahədə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının, müasir 

sığorta sisteminin tətbiqi, ölkədaxili və beynəlxalq standartlara cavab verən məhsulun emalı və 

kooperativlərin təşkili çox mühüm yer tutur. 

   Əhalinin əsas  ərzaq məhsulları ilə etibarlı təmin olunması və ölkənin məşğul əhalisinin 

böyük hissəsinin çalışdığı aqrar sektorun inkişafı siyasətinin əsası 1990-cı illərin ortalarında 

qoyulub. Azərbaycanda MDB ölkələri arasında ən sürətli torpaq islahatları həyata keçirilmiş, 

kənd təsərrüfatı istehsalçılarına yardım mexanizmləri formalaşdırılmış, beynəlxalq təşkilatlarla, 

o cümlədən Dünya Bankı və BMT-nin Ərzaq Təşkilatı (FAO) ilə birlikdə bu sahədə əhəmiyyətli 

layihələrin icrasına başlanmışdır. Artıq 2001-ci ildə ölkə rəhbərinin Sərəncamı ilə “Azərbaycan 

Respublikasının ərzaq təhlükəsizliyi Proqramı” təsdiq edilərək, icra olunmuşdur. Bu  proqram 

çərçivəsində görülmüş işlər nəticəsində kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının istehsalı 

əhəmiyyətli dərəcədə artmaqla müşahidə edilmişdir. Sonradan Azərbaycanda sürətli iqtisadi 

inkişafın başlaması nəticəsində, aqrar sahənin daha da inkişaf etdirilməsi üçün görülən tədbirlər 

daha da genişləndirilmişdir. Aqrar sahənin inkişafı Azərbaycan Prezidentinin müəyyən etdiyi 

ölkə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi strategiyasının başlıca istiqamətlərindən birini təşkil edir. 

Belə ki, ölkə əhalisinin təxminən 1,5 milyon nəfərinin aqrar sektorda çalışması baxımından bu 

sahənin inkişaf etdirilməsi, həm də qeyri-neft sektorunun inkişafı, işsizliyin və yoxsulluğun 

azaldılması baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb etməkdədir.  

Ölkədə aqrar sektorun inkişafı ilə bağlı formalaşan mühit 

Müasir kənd təsərrüfatı təcürbəsində torpaq üzərində mülkiyyət müxtləlifliyi ilə yanaşı 

torpaqdan istifadə edən təsərrüfatların da müxtəlif formalarına rast gəlinir. Bu sahədə ən geniş 

yayılmış təcürbə - fermer təsərrüfatı formasıdır. Fermerlər ya özlərinin mülkiyyətində olan, ya 

da icarəyə götürülmüş torpaqlarda təsərrüfatçılıq edirlər ki, bu təsərrüfatlarda əmək prosesi ya 

təsərrüfatçıların özləri, ya da muzdlu işçilərin vasitəsilə həyata keçirilir. Kənd təsərrüfatı 

məhsulları istehsal edən təsərrüfat formalarından biri də kollektiv təsərrüfat formasıdır. Bu 

təsərrüfatlar dövlət mülkiyyətində olan və istifadə etmək üçün kollektivlərin sərəncamına 

verilən torpaqlarda təsərrüfatçılıq edirlər. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı ilə məşğul olan 

təsərrüfat formalarından biri də dövlət təsərrüfatlarıdır. Bunlara SSRİ-də və digər sosialist 

ölkələrində mövcud olmuş sovxozları və kolxozları, müxtəlif ölkələrdə olan elmi-təcrübə 

stansiyalarını nümunə göstərmək olar və onlar dövlət mülkiyyətində olan torpaqlarda 

fəaliyyət göstərmişlər. 

Bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının kənd 

təsərrüfatında quruluş dəyişiklikləri ilə yanaşı təşkilati dəyişiklərin də həyata keçirilməsi, yəni 

təsərrüfat formalarının da dəyişdirilməsi zərurəti yaranmışdır. Müstəqil Azərbaycan 

Respublikasının siyasi, iqtisadi və ictimai həyatında başlıca əhəmiyyət kəsb edən və vacib 

dövlət əhəmiyyətli problemlərindən biri də aqrar sahədə özəl qurumların təşkil edilməsidir. 

Hazırda bu problemin həlli ilə əlaqədar çox mühüm dövlət qanunları işlənib hazırlanmış və 

qəbul edilmişdir. Bu qanunların həyata keçirilməsinə şərait yaradacaq müxtəlif normativ 

sənədlərin hazırlanması da başa çatmaq üzrədir. Özəl qurumların təşkilinin əsas tərkib hissəsi 

olan özəlləşdirmə prosesi çox mürəkkəb, çoxpilləli və məsuliyyət tələb edən bir tədbirdir. 

Dünya aqrar təcrübəsində bir neçə tipik nümunə vardır ki, onlar uğurlu başlanğıc kimi təbii-
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iqlim şəraiti və mentalitetlərin oxşarlığı ilə diqqəti cəlb edən digər ölkələrdə tətbiq oluna bilər. 

Belə bir təcrübə Azərbaycan üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən İsrailin kənd təsərrüfatı 

təcrübəsidir. İsrailin kənd təsərrüfatı üçün səciyyəvi cəhət torpaq üzərində əsasən dövlət 

mülkiyyətinin saxlanması, torpaqdan istifadənin kollektiv və kooperativ formalarının 

tətbiqidir. Torpağın dövlət mülkiyyətində olmasına və ondan istifadənin kollektiv-kooperativ 

formalarının mövcudluğuna baxmayaraq, ölkədə olan hüquqi baza istehsalçılar arasında bazar 

münasibətlərinin formalaşmasına əlverişli şərait yarada bilər. 

Özəl qurumların inkişaf etdirilməsi məqsədilə yeni yaradılan müxtəlif növlü 

təsərrüfatçılıq formalarının parametlərinin əsas götürülməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Aqrar 

sahədə özəl qurumların parametri dedikdə, hər şeydən əvvəl torpaq sahəsinin ölçüsü, mal-

qaranın sayı və istehsalın həcmi nəzərdə tutulur. Bu cür təsərrüfatlar yaradılarkən, ilk növbədə 

onların malik olduqları kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların sahəsi və mal-qaranın miqdarı 

düzgün müəyyənləşdirilməlidir. Bu məsələnin həlli çox vacib olub, xüsusilə Azərbaycan 

Respublikası şəraitində torpaqların azlığı və əmək qabliliyyətlilərinin isə iş yerlərindən çox 

olması ilə əlaqədardır.  

Özəl qurumların təşkilində  Latviya Respublikasında daha səmərəli təcrübə 

toplanmışdır. Burada hər fermer təsərrüfatına orta hesabla 30 hektar torpaq sahəsi düşür. Özəl 

qurumların təşkil edilməsi sahəsində və onların və onların parametrlərinin 

müəyyənləşdirilməsində xarici ölkələrin də təcrübələrinin öyrənilməsi az əhəmiyyət kəsb 

etmir. Xarici ölkələrdə fermer təsərrüfatlarının inkişafına dair əsaslar göstərir ki, hər bir 

fermer təsərrüfatına Yunanıstanda 4,3 hektar, İtaliyada 5,6 hektar, Belçikada 14,1 hetar, 

Niderlanda 14,9 hektar, Almaniyada 16 hektar, İrlandiyada 22,7 hektar, Fransada 27,1 hektar 

Şotlandiyada 64,1 hektar torpaq sahəsi düşür (5). 

Özəl qurumların təşkili zamanı onların əlveşli parametrlərinin müəyyənləşdirilməsinə 

dair Avropanın digər ölkələrinin də xeyli təcrübəsi vardır. Belə ki, Polşada kənd təsərrüfatına 

yararlı torpaqların tərkibində kəndli-fermer təsərrüfatlarının istifadəsində olan torpaqların 

xüsusi çəkisi 77% təşkil edir. Orta hesabla hər bir fermer-kəndli təsərrüfatının istifadəsində 

olan torpaqların sahəsi 5,3 hektardır. Təbii ki, belə təcürbələr də əsas götürülməklə ölkədə 

kənd təsərrüfatı sahəsində sahibkarlıq fəaliyyəti təşkil edilsədə, lakin bu istiqamətdə həyata 

keçiriləcək tədbirlərin genişləndirilməsinə ehtiyac vardır. 

   Dövlət əhalinin ərzağa olan daxili tələbatını əsasən öz potensialı və imkanları hesabına 

ödəyə bilməsi üçün regionlarda infrastruktur sahələrinin yaradılması və kənd təsərrüfatının 

inkişaf etdirilməsi istiqamətində mühüm islahatlar reallaşdırıb və bu proses davam 

etməkdədir. Xüsusilə də nəzərə almaq lazımdır ki, kənd təsərrüfatı Azərbaycan 

iqtisadiyyatında neft və tikinti sahələrindən sonra üçüncü ən iri sahədir və bu sahənin 

inkişafının da ciddi qayğıya ehtiyacı vardır. Həmçinin, bu sahə iş yerləri ilə təminatda ən 

böyük pay sahibi hesab olunur. Kənd təsərrüfatı  ölkə iqtisadiyyatda xüsusi çəkiyə malik 

olmaqla yanaşı, eyni zamanda yerlərdə sosial problemlərin, məşğulluğun təmin edilməsinə də 

mühüm təsir göstərir. Digər tərəfdən, ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması 

baxımından da bu sahə əsas strateji əhəmiyyətə malikdir. Ölkə başçısının xüsusilə önəm 

verdiyi məsələlərdən biri də aqrar sektorda ixrac potensialının kifayət qədər böyük olması 

amilidir. Burada əsas qida məhsulları üzrə bir, maksimum iki ildən sonra özümüzü tam təmin 

etmək imkanınana malik olmağımız və sonra isə artıq xarici bazarlara çıxış prosesinin 

başlanacağının qaçılmazlığı baxışları qeyd olunmalıdır. 

    Artan iqtisadi potensial fonunda ölkədə kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi istiqamətində 

mühüm işlər görülməkdədir. Aqrar sektora dövlət tərəfindən qoyulan investisiyaların ilbəil 

artması, yeni texnikalar alınması, dövlət tərəfindən subsidiyaların bu sahəyə ayrılması, aqro 

xidmət sahələrinın yaradılması, güzəştli şərtlərlə gübrə, yanacaq, lizinqlər verilməsi buna 
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nümunə ola bilər. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, icra olunmuş əvvəlki dövlət proqramları 

nəticəsində ümumi daxili məhsul 3,2 dəfə, o cümlədən qeyri-neft sektoru 2,6 dəfə, sənaye 2,7 

dəfə, kənd təsərrüfatı 1,5 dəfə, investisiyalar 6,5 dəfə, əhalinin gəlirləri 6,5 dəfə, orta aylıq 

əməkhaqqı 5,5 dəfə artmışdır. Bu müddətdə həyata keçirilmiş məqsədyönlü tədbirlər 

nəticəsində ölkədə 900 mini daimi olmaqla 1,2 milyondan çox yeni iş yeri, 55,6 min müəssisə 

yaradılmış, işsizlik 5 faizə, yoxsulluq səviyyəsi isə 5,3 faizə enmişdir (2).  

      Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı sahəsində ərzaq təhlükəsizliyinin təmin 

olunması üçün bitkiçilik və heyvandarlıq sahələri inkişaf etdirilmiş, ərzaq məhsulları ilə 

özünü təminetmə səviyyəsi daha da yaxşılaşdırılmışdır. Ölkə regionların sosial-iqtisadi 

inkişafına dair dövlət proqramlarında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyata keçirilməsi, kənd 

təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının istifadə etdikləri yanacağın, motor yağlarının və 

mineral gübrələrin dəyərinin orta hesabla 50 faizinin dövlət tərəfindən ödənilməsi, eləcə də 

dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına buğda istehsalının stimullaşdırılması məqsədilə yardım 

verilməsi, toxumçuluq və damazlıq işləri üzrə müəyyən işlərin görülməsi, aqroservis 

xidmətlərindən güzəştli qiymətlərlə istifadə, Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa 

Kömək Milli Fondu və Kənd Təsərrüfatı Kreditləri üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən kənd 

təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına verilmiş güzəştli kreditlər kənd təsərrüfatı istehsalı 

sahəsində ilbəil dinamik inkişafın əldə edilməsini təmin edən amillərdən olmuşdur. Ölkədə 

kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu son 10 ildə 1,5 dəfə, taxıl istehsalı 43,9%, kartof istehsalı 

29,1%, tərəvəz 17,8%, bostan məhsulları 20,5%, meyvə və giləmeyvə 49,1%, üzüm istehsalı 

isə 2,4 dəfə artmışdır (6;7).  

         Aqrar sektorda emalçılar ilə istehsalçılar arasında kooperasiya münasibətlərinin 

möhkəmləndirilməsi, fermerlərin dövlətin dəstək mexanizmlərindən daha səmərəli istifadə 

etməsi məqsədilə regionlarda 50 başlıq südlük cins iribuynuzlu təsərrüfatların yaradılmasına 

başlanılmışdır. Yerli istehsal sahələrinin yenidən qurulması və uğurla həyata keçirilən aqrar 

islahatların aparılması bir sıra yerli qida məhsullarının istehsalının artmasına və ölkəmizə 

idxalının azalmasına səbəb olmuşdur. Dövlət proqramları çərçivəsində görülmüş 

genişmiqyaslı işlər regionların qarşıdakı illərdə də inkişafı üçün möhkəm zəmin yaratmışdır. 

Əsasən də regional dövlət proqramları digər proqramlarla birgə kənd təsərrüfatı sahəsində 

kiçik və orta sahibkarlığın yaradılması və möhkəmləndirilməsi sahəsində mühüm basiz 

formalaşdırmışdır. 

       Ölkədə sahibkarlara güzəştli şərtlərlə verilən kreditlər hesabına yeni aqrar istehsal 

sahələri yaranmaqdadır. Bunun nəticəsində ölkədə aqrar sektorda məhsul istehsalının artması 

yeni emal müəssisələrinin yaradılması tələbatını ortaya qoyur. Prezident İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, 

12 yanvar 2015-ci ildə kənd təsərrüfatının inkişafına yeni təkan vermək və onun 

modernləşdirilməsini sürətləndirmək, aqrar sektorda mövcud problemlərin həllinə sistemli və 

kompleks yanaşmanı təmin etmək, bu sahəyə dövlətin inzibati və maliyyə resurslarını 

səmərəli şəkildə cəlb etmək, ölkəmizin aqrar potensialını geniş təbliğ etmək məqsədi ilə 2015-

ci ili Azərbaycan Respublikasında “Kənd təsərrüfatı ili” elan etmişdir. 

Aqrar sektorun müasir inkişaf səviyyəsi və problemləri 

           Aqrar sektorda son on ildə inkişaf meyili nəzərə çarpmaqdadır. Yalnız son ildə kənd 

təsərrüfatının ümumi məhsulunun faktiki qiymətlərlə dəyəri 5635,3 milyon manat təşkil 

etmişdir ki, onun da 2874,2 milyon manatı heyvandarlıq, 2761,1 milyon manatı isə bitkiçilik 

məhsulları olmuşdur. Keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə kənd təsərrüfatının istehsal 

indeksi 6,6 %, o cümlədən heyvandarlıq məhsulları üzrə 2,5%, bitkiçilik məhsulları üzrə isə 

11,3% artmışdır. Müvafiq dövrdə əsas kapitala yönəldilmiş ümumi vəsaitin 2,4%-i kənd 

təsərrüfatına sərf edilmişdir (6;7). Son ildə ölkənin qeyri-neft sektorunda 37,7 milyard 
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manatlıq əlavə dəyər yaradılmış və ümumilikdə onun 59.0%-dən çoxu sosial və digər 

xidmətlər, ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri və tikinti sahələrinin payına düşmüşdür.      

Ölkədə  son ildə qeyri-neft sektorunda yaradılan əlavə dəyər əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə 

müqayisədə 1,1% artmışdır. Qeyri-neft sektorunda yaradılan əlavə dəyərin ÜDM-də xüsusi 

çəkisi əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 8% bəndi artaraq 69,3% təşkil etmişdir. Qeyd 

etmək lazımdır ki, qeyri-neft sektorunda yaradılan əlavə dəyərin 9%-i aqrar sektorun payına 

düşmüşdür və bu göstərici əvvəlki illə müqayisədə 6% yüksəkdir (6;7). 

      Aqrar sektora dövlət qayğısını zəruri edən səbəblərdən ən əsası bu sahənin özəyini təşkil 

edən kənd təsərrüfatının özünəməxsus xüsusiyyətlərinin olmasıdır. Belə ki, bu sahə özünün 

struktur-texnoloji modernləşməsi, əsas istehsal fondlarının yenilənməsi və təbii-ekoloji 

ehtiyatların təkrar istehsalı sürətinin aşağı olması ilə iqtisadiyyatın digər sahələrindən 

fərqlənir. Eyni zamanda, kənd təsərrüfatı fəaliyyəti üçün ümumi əlverişsiz şəraitin, bazar 

infrastrukturun lazımi səviyyədə inkişaf etməməsi, kənd təsərrüfatı məhsul istehsalçılarının 

maliyyə, material-texniki və informasiya ehtiyatları ilə təmin olunmasının və hazır məhsul 

bazarına çıxışının çətin olması da sahənin inkişafına təsir göstərir. Digər tərəfdən, kapital 

çatışmazlığı səbəbindən kənd təsərrüfatı, xammal və ərzaq bazarının qeyri-sabit olması, bu 

sahənin inkişafına ciddi və şəxsi investisiya axınının azlığı, kənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsalında sığortanın zəif inkişafı, kənd təsərrüfatı məhsulları ilə istehsal-texniki təyinatlı 

mallar və kənd təsərrüfatına göstərilən xidmətlərin qiymətləri arasında kəskin uyğunsuzluğun 

mövcud olması da kənd təsərrüfatının inkişafında böyük çətinliklər yaradır. Bu səbəbdən kənd 

təsərrüfatı iqtisadiyyatın real sektorunun digər sahələrinə nisbətən tez-tez dəyişən iqtisadi və 

texnoloji şəraitə çox gec uyğunlaşır və sahənin səmərəli fəaliyyəti yalnız dövlətin aktiv 

dəstəyi sayəsində mümkün olur. Bu dəstək isə kənd təsərrüfatının davamlı inkişafını, məhsul 

istehsalçılarının gəlirlə işləməsini, geniş təkrar istehsalın təşkilini, istehlakçıların 

mənafelərinin müdafiə olunmasını, kənd təsərrüfatı bazarının sabitliyini, kəndlərin inkişafını 

və ətraf mühitin mühafizəsini təmin etmək üçün müxtəlif istiqamətlərdə göstərilməlidir. 

      Azərbaycanda elmi-tədqiqat işlərinin aparılması, elit toxum istehsalı, meliorasiya-

irriqasiya sisteminin qurulması, bir çox baytarlıq və fitosanitar xidmətlərin göstərilməsi 

tamamilə dövlət büdcəsi xərcləri hesabına həyata keçirilir. Ölkənin maliyyə imkanları 

artdıqca aqrar sahəyə göstərilən dövlət dəstəyinin həcmi də artır və əhatə dairəsi genişlənir. 

Belə ki, bütün istiqamətlər üzrə kənd təsərrüfatına yönələn dövlət dəstəyinin ümumi həcmi on 

il əvvəl 350 milyon manat səviyyəsində özünü göstərirdisə, son ildə bu göstərici 700 milyon 

manata çatmışdır. Lakin, kənd təsərrüfatına göstərilən dövlət dəstəyi müvafiq dövr ərzində 2 

dəfə artsa da, hələ bir çox ölkələrin səviyyəsindən kifayətqədər geri qalır. Digər tərəfdən, 

kənd təsərrüfatında hazırda həyata keçirilən dövlət dəstəyi mexanizminin təkmil 

olmamasınada nail olunmalıdır. Tətbiq olunan dəstək mexanizminin ciddi nöqsanı isə onun 

şəffaflığının təmin olunmamasıdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 12 fevral 2013-cü il 

tarixdə keçirilən konfransda qeyd etmişdir ki, “bu sahəyə ayrılan büdcə vəsaitləri bəzi 

hallarda fermerlərə çatmır, məmurlar tərəfindən mənimsənilir və bu məsələdə şəffaflığa nail 

ola bilmirik”. Ölkə Prezidenti “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə 

sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın icrasının birinci ilinin yekunlarına həsr olunmuş 

konfransdakı yekun nitqində də bu məsələyə bir daha toxunmuş və çox ciddi iradlar 

bildirmişdir.  

Mövcud təcürbədə kənd təsərrüfatında fəaliyyət göstərən sahibkarların gəlirlərinin 

başlıca mənbəyi istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının satışından daxil olan pul 

vəasitidir. Bununla yanaşı, sahibkarların bir-birləri üçün yerinə yetirdiyi işlərdən və 

göstərdikləri xidmətlərdən də gəlirləri mövcud olur. Lakin bu kimi gəlirlər kənd təsərrüfatında 

fəaliyyət göstərən ölkə sahibka qədər çox deyildir. Belə ki, öz fəaliyyətləri ilə bağlı qarşılıqlı 
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xidmətlər demək olar ki, daha azlıq təşkil edir. Kənd təsərrüfatı istehsalında geniş təkrar 

istehsal prosesi istehsal xərclərinin bir hissəsinin natural formada bərpa edilməsi ilə əlaqədar 

olmasına baxmayaraq, əmtəə-pul münasibətləri təsərrüfatların inkişafında və məhsul 

istehsalının artırılmasında mühüm rol oynamaqdadır.  

 “Kənd təsərrüfatının modernləşdirilməsinə və rəqabət qabiliyyətinin artmasına təsir 

göstərən amillərdən biri də tədqiqat və işləmələrə çəkilən daxili xərclərin artmasıdır. Kənd 

təsərrüfatı sahəsində  tədqiqat və işləmələrə çəkilən daxili, ümumilikdə isə xərclər son on ildə 

9 dəfə artsada, lakin bu məbləğ həcm baxımından yüksək qiymətləndirilə bilməz. Çünki, 

xarici təcürbə ilə müqayisədə bu xərclərin əsas hissəsi müasir aqro-texnoloji və innovativ 

inkişaf meyilliyi baxımından aşağıdır. 

Kənd təsərrüfatında sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsində və təsərrüfatlarda 

istehsal olunan məhsulun maya dəyərinin aşağı salınmasında  istehsal rentabelliyi xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. 

Ölkənin aqrar təsərrüfatlarında istehsal olunan məhsulların maya dəyərinin aşağı 

salınmsı və sahədən məhsuldarlığın artırılması üzrə tədbirlər həyata keçirilsədə, bu göstərici 

sənaye və xidmət sahələri ilə müqayisədə yüksək deyildir. Bütün bunlara baxmayaraq 

əkinçilik və heyvandarlıq məhsullarının maya dəyərinin aşağı salınması və bunun əsasında isə 

sahədə rentabellik və mənfəətlilik səviyyəsinin artırılması üçün müəyyən qədər daxili 

ehtiyatlar da mövcuddur. 

Əkinçilik və heyvandarlıq məhsulları istehsalının daim artırılması və əmək 

məhsuldarlığının yüksəldilməsi şəraitində məhsulların maya dəyərinin müntəzəm surətdə 

aşağı düşməsi və təsərrüfatların mənfəət və yığımlarının sürətlə artmasını təmin edir. Müvafiq 

təsərrüfatlarda məhsul istehsalı torpaqdan və başqa istehsal vasitələrindən istifadənin 

yaxşılaşdırılması, bitkilərin və heyvanların məhsuldarlığının yüksəlməsi şəraitində də yüksələ 

bilər. Əkinçilik və heyvandarlığın ümüumi məhsulunun artması ilə əlaqədar olaraq 

təsərrüfatlarda əmtəəlik məhsulun həcmi və ümumilikdə kənd təsərrüfatının əmtəəliyi də artır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, kənd təsərrüfatı əmtəliyinin daimi artması şəraitində məhsulun 

maya dəyərinin aşağı düşməsi hər bir təsərrüfatın gəlirliyinin və rentabelliyinin müntəzəm 

surətdə artmasını təmin edir. Hər bir təsərrüfatda istehsal həcminin artması həmçinin məhsul 

vahidi hesabı ilə istehsalata sərf oluna digər xərclərin azalmasına da səbəb olur. Həmçinin, 

kənd təsərrüfatı məhsulunun maya dəyərinin aşağı salınmasının böyük bir ehtiyatı da 

istehsalatda və saxlanmada məhsulların və maddi dəyərə malik olan başqa şeylərin itkilərinin 

aradan qaldırılması ilə bağlıdır. Hər il təsərrüfatlar daşınmada və saxlanmada məhsulların 

xarab olmasından böyük zərər çəkirlər. İtkilərə qarşı müfafiq tədbirlərin görülməsi və bu 

sahədə sahibkarlara məsləhətlərin verilməsi, onlara dövlət dəstəyinin təmin edilməsi əsas 

prioritet məsələlərdən biri hesab olunur və bu siyasət mütəmadi olaraq davam etdirilməlidir. 

Aqrar sektorda gəlirlərin artması üçün məhsulların ən əlverişlirli müddətlərdə satılması 

zəruridir. Mövsum qiymətləri arasında xeyli fərqlər olur ki, bu isə məhsul istehsalının satışı 

ilə bağlı tədbirlərdə yeni yanaşma ortaya qoyur. Xüsuilə, məhsulların anbar-soyuducularda 

saxlanması və sonradaan satışı kimi tədbirlərin genişləndirilməsini ölkə üçün də zəruriləşdirir. 

Təbiidir ki, bu tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün böyük məbləğdə vəsaitlər tələb 

olunur. Nəzərə alsaq ki, kənd əhalisinin bu məqsədlər üçün kifayət qədər sərbəst vəsaiti 

yoxdur, deməli tədbirlərin - həyata keçirilməsi üçün əlverişli kreditlərə ehtiyac da yaranır. 

Ölkədə kifayət qədər kredit ehtiyatlarının yaradılmasına mənfi təsir edən əsas 

amillərdən biri də istehsalın qeyri-stabilliyi və aşağı səviyyədə olmasıdır. Aqrar bölmənin 

kredit ehtiyaclarının ödənilməsində mövcud bank sistemi ilə yanaşı kəndli təsərrüfatlarının 

kredit kooperativlərinin yaradılması da böyük rol oynaya bilər. Kredit kooperasiyası fermer 

kooperativ hərəkatının ən qədim sahəsidir. Kredit kooperativləri fəaliyyət göstərdiyi yüz ildən 
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artıq bir dövr ərzində bir çox ölkələrdə maliyyə-kredit sistemində nüfuzedici sahəyə 

çevrilmiş, iri mərkəzi banklar da daxil olmaqla özünün ərazi və yerli xarakterli şöbələri və 

kassaları formasında hesablaşma, kredit-əmanət təşkilatlarının geniş şəbəkəsini yaratmağa 

müvəffəq olmuşdur. Hesab edirik ki, respublkanın bölgələrində kredit kooperativləri 

yaratmaqla kəndli təsərrüfatlarının mövcud maliyyə vəziyyətinin sağlamlaşdırılmasına xeyli 

köməklik göstərilə bilər.  Bu baxımdan da aqrar bölmədə yeni təsərrüfatçılıq strukturların 

tezliklə  formalaşdırılması və onların bazarın qanunlarına müvafıq səmərəli fəyaliyyətinin 

təmin olunması məqsədilə dövlət tərəfindən aşağıdakı tədbirlarin həyata keçirilməsini 

məqsədəmüvafıq hesab edirik: 

  Ailə-kəndli təsərrüfatlarına investisiya məqsədləri üçün büdcədən məqsədli 

subsidiyalar verilməsinə dair uzunmüddətli dövlət proqramları hazırlayıb həyata keçirmək; 

  Dövlət tərəfindən müəyyən edilmiş ölçüdə məqsədli ayırmalardan kənd 

təsərrüfatına yardım üçün büdcədənkənar fondun yaradılması və həmin fond hesabına ailə-

kəndli təsərrüfatlarına maliyyə yardımı göstərilmək; 

  Kəndli təsərrüfatlarının kreditləşdirilməsində iştirak edən bankların dövlət 

tərəfindən subsidiyalaşdırılması sistemini tətbiq etmək; 

 Kəndli təsərrüfatları üçün bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun müvafıq sığorta 

mexanizmini tətbiq etmək; 

 Kənd təsərrüfatının sığortasını həyata keçirən sığorta şirkətlərinin fəaliyyətini 

stimullaşdırmaq və onların ba sahədə fəaliyyətini genişləndirmək üçün vergi güzəştləri tətbiq 

etmək; 

  Xarici ölkələrdən ölkəmizin bazarlarına daxil olan istehsalçılarla müqayisədə yerli 

istehsalçıların rəqabətqabiliyyətliliyinin təmin edilməsi üçün onlara subsidiyalar, dotasiyalar 

və subvensiyalar verilmək. 

Zənnimizcə, aqrar sektorda olan təsərrüfatların inkişafı ilə bağlı yaranmış problemlərin 

həlli üçün aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsinidə məqsədəuyğun hesab etmək olar: 

 Kənd təsərrüfatı məhsullarının təminatlı qiymətlərlə tədarükü və bu məhsulların 

bazar qiymətlərinin tənzimlənməsində istifadə olunması; 

 Əsas kənd təsərrüfatı məhsullarının fyuçers kontraktları ilə tədarükünün təşkili; 

 Kənddə və rayon mərkəzlərində kənd təsərrüfatı məhsullarının topdan satışını 

həyata keçirən ticarət evlərinin yaradılması;  

 Yerlərdə kənd təsərrüfatı  məhsullarının tədarükü və satışı ilə məşğul olan özəl 

xidmət strukturlarının yaradılması. 

 

Nəticə  

 Aqrar sektorun inkişafına dövlət qayğısının artırılması və bu sahədə tənzimləmə 

mexanizminin təkmilləşdirilməsi xüsusi zərurətdən çıxış edir; 

 Aqrar sektorda sahibkarlıq fəaliyyətinin dəstəklənməsi və genişləndirilməsi üçün 

maliyyələşmə və sığorta fəaliyyəti üzrə daha çevik və stimullaşdırıcı tədbirlər həyata 

keçirilməlidir; 

 Daxili və xarici bazarın marketinqinin mütəmadi olaraq aparılması və bu sahədə kənd 

təsərrüfatı ilə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslərə məsləhət-konsaltinq xidmətlərinin də 

göstərilməsi vacibdir. 

 

 

 

 



 1 

 

 

 

© AMEA İqtisadiyyat İnstitutu                                                                                              
© www.economics.com.az 

142 

Yusifova Şövkət Abuzər qızı. Azərbaycan Respublikasında aqrar sektorun müasir vəziyyəti və 

inkişaf problemləri. səh. 135-142 

 

İstifadə olunan mənbəələr 

1. Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış” İnkişaf Konsepsiyası. Bakı, 2012. 

2. “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial -iqtisadi inkişafı 

Dövlət Proqramı”. Bakı, 2014. 

3. Quliyev E.A. “Etibarlı ərzaq təminatı sistemi: kooperasiya və inteqrasiya 

problemləri”. Bakı, “Elm”, 2013. 

4. Qasımlı V. Ə. İqtisadi modernizasiya. Bakı, SAM, 2014. 

5. Региональная модель развития: детерминанты экономики и маркетинга. 

ФГБОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. 

6. http://www.economy.gov.az 

7. http://www.agro.gov.az 

 

 

 

Юсифова Шовкат Абузар кызы 

Современное состояние и проблемы развития аграрного сектора в 

Азербайджанской Республике 

Резюме 

В статье исследуется уровень развития аграрного сектора и  возможности 

производства хозяйств, осуществляющих деятельность в этой сфере. А также, 

отмечается организация и проблемы развития этой отрасли, определяется её 

основные направления развития.  

Ключевые слова: экономического развития, сельского хозяйства, 

предпринимательства. 

 

Yusifova Sovkat Abuzar  

Current situation and problems of development of agrarian sector in the Republic of 

Azerbaijan 

Summary 

In the scientific article has investigated the agricultural sector and the development 

level of active agriculture sectors. Also with presenting the organizational and development 

problems of this area determined the main development directions. 

Key words: economic development, agriculture, entrepreneurship sector 
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