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Э И Р И Ш  

Мювзунун актуаллыьы. Müasir Azərbaycanın qurucusu, inkişafın Azərbaycan 

modelinin müəllifi Ümummilli lider Heydər Əliyev strategiyasının həyata 

keçirilməsi nəticəsində ölkədə siyasi və makroiqtisadi sabitliyə nail olunmuş, 

iqtisadiyyatın bütün sahələrində köklü islahatlar aparılmış, dinamik sosial-iqtisadi 

inkişafın möhkəm təməli yaradılmışdır.  

Ölkəmizdə aqrar islahatların həyata keçirilməsinin başlıca məqsədi bazar 

iqtisadi münasibətlərinə uyğun xüsusi təsərrüfat formalarının təşkilinə nail 

olmaqdan və aqrar bölmənin bütün sahələrində sahibkarlığı hər vasitə ilə inkişaf 

etdirməkdən ibarətdir. Qeyd etmək lazımdır ki, respublikamızda aqrar islahatları 

aparmaq məqsədilə Dövlət Aqrar İslahat Komissiyası, yerli və rayon aqrar islahat 

komissiyaları yaradılmış, onların hüquqları, funksiyaları, vəzifələri və iş qaydaları 

müvafiq olaraq əsasnamələrdə təsdiq edilmişdir. 

Prezident İlham Əliyevin çevik və işlək mexanizmlər əsasında 

gerçəkləşdirdiyi islahatlar nəticəsində respublikada aqrar-sənaye kompleksini 

inkişaf etdirmək, ərzaq təminatını yaxşılaşdırmaq üçün ilk növbədə qanunvericilik 

bazası təkmilləşdirilmişdir. Dövlət proqramları və digər qəbul olunmuş 

sənədlərdən irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsi, o cümlədən fermerlərə 

maliyyə və texniki dəstəyin göstərilməsi, sahibkarlığın inkişafı, regionlarda 

infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi əhalinin istehlakında yerli 

məhsulların xüsusi çəkisinin artmasını təmin etmişdir. 

Азярбайжан Республикасы Президентинин 11 феврал 2004-жц ил тарихли 

фярманы иля гцввяйя минмиш «Азярбайжан Республикасы реэионларынын сосиал-

игтисади инкишафынын Дювлят Програмы» (2004-2008-жи илляр,2009-2013-жц илляр) 

реэионларда истещсал вя емал мцяссисяляринин йенидян гурулмасы, 

инфраструктурун инкишафына, йени иш йерляринин ачылмасына ялверишли шяраит 

йаратмышдыр. Regionların hərtərəfli inkişafı sahəsində 2004-cü ildən başlanılmış 

məqsədyönlü siyasətin davamı olaraq "Azərbaycan Respublikası regionlarının 

2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı" hazırlanmışdır. 
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"Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi 

inkişafı Dövlət Proqramı"nın icrası ölkə iqtisadiyyatının inkişafında mühüm 

əhəmiyyət kəsb etməklə, makroiqtisadi sabitliyin təmin olunmasında, regionlarda 

sahibkarlıq fəaliyyətinin genişlənməsində, yeni müəssisələrin və iş yerlərinin 

yaranmasında, irimiqyaslı infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsində, 

kommunal xidmətlərin səviyyəsinin yüksəldilməsində, aqrar sənaye 

komplekslərinin inkişafı və nəticədə əhalinin rifah halının daha da 

yaxşılaşdırılmasında o,cümlədən yoxsulluq səviyyəsinin aşağı düşməsində 

müstəsna rol oynayacaqdır. 

Ümummilli liderin başladığı islahatlar onun siyasi varisi, dövlət başçısı 

cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilmiş, ölkədə aqrar sahənin 

dinamik inkişafı təmin edilmişdir. Məhz dövlət başçısının ardıcıl diqqət və qayğısı, 

qəbul etdiyi dövlət proqramları, imzaladığı sərəncamlar sayəsində ölkədə aqrar 

islahatlar öz uğurlu həllini  tapmışdır. 

Azərbaycan kənd təsərrüfatının inkişafı baxımından böyük potensiala malik 

ölkələrdən hesab olunur. Hazırda ölkəmizdə aqrar sektorun inkişafı əhalinin əsas 

kənd təsərrüfatı məhsullarına olan tələbatını  ödəməyə imkan verir. Aqrar sektorun 

inkişafı, əhalinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi “Azərbaycan - 2020: 

Gələcəyə Baxış” İnkişaf Konsepsiyasında da əsas istiqamətlərdən biri kimi nəzərdə 

tutulur. Bu sahədə atılan ən mühüm addımlardan biri də 8 ili əhatə edən “2008-

2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı 

təminatına dair Dövlət Proqramı”dır. Dövlət Proqramının əsas məqsədi ölkənin hər 

bir vətəndaşının sağlam və məhsuldar həyat tərzi üçün onun qəbul edilmiş 

normalara uyğun ərzaq məhsulları ilə tam təmin edilməsinə nail olmaqdır. 

Tədqiqatın predmet və obyekti. Yenи иqtиsadи шяraиtdя юlkя иqtиsadиyyatыnыn 

яsas tяrkиb hиssяsи olan aqrar sahяdя mцasиr tяlяblяrя uyьun genиш tяkrar 

иstehsalы qurmaq, sahяnиn dayanыqlы иnkишafыnы tяmиn etmяk aqrar иslahatlarыn 

иkиncи mяrhяlяsиnиn qarшыsыnda duran tarиxи bиr vяzиfяdиr. 
 Aqrar sahяnиn tяbии amиllяrdяn asыlыlыьы, maddи-texnиkи bazasыnыn zяиflиyи, 

qиymяt dиsparиtetиnя mяruz qalmasы, dиgяr sahяlяrя nиsbяtяn rяqabяt 
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qabиlиyyяtиnиn aшaьы olmasы vя az gяlиrlиyи onun иnkишafыna иstиqamяtlяnmиш 

proqramlarыn yenи tяlяblяr baxыmыndan ишlяnиlmяsиnя vя reallaшdыrыlmasыna 

xцsusи dиqqяt verиlmяsиnи tяlяb edиr. Aqrar sahяnиn dayanыqlы иnkишafы qeyd 

edиlяn obyektиv sяbяblяrlя yanaшы hяm dя юlkяdя fяalиyyяtdя olan иqtиsadи 

sиstemиn tиpиndяn, xцsusиyyяtlяrиndяn, иstehsal mцnasиbяtlяrиnиn formalaшma 

sяvиyyяsиndяn vя bu sahяdя dюvlяtиn иqtиsadи sиyasяtиnиn reallaшdыrыlmasы иmkan-

larыndan, onun prиnsиplяrиndяn, forma vя metodlarыndan bиlavasиtя asыlыdыr. 

Tədqiqatın əsas məqsədi və vəzifələri. Aqrar иqtиsadиyyatыn dюvlяt  

tяnzиmlяmяsиnиn  sяmяrяlиlиyи aqrar sahяnиn malиyyя vяzиyyяtиnиn 

stabиllяшdиrиlmяsи mяqsяdиnи gцdцr. Sahяnиn etиbarlы malиyyя durumunun tяmиn 

edиlmяsи kяnd tяsяrrцfatы яmtяя иstehsalчыlarыnыn genиш tяkrar иstehsal 

fяalиyyяtиnиn aktиvlяшdиrиlmяsиnя, иstehsalыn tabellиyиnиn yцksяldиlmяsиnя vя 

bцtюvlцkdя aqrar sahяdя fяalиyyяt gюstяrяn tяsяrrцfat-malиyyя subyektlяrи 

arasыnda яlverишlи malиyyя mцnasиbяtlяrиnиn formalaшmasыna иmkan vermяlиdиr. 

Bu иsя, aqrar sahяdя kapиtalыn sцrяtlи dюvrиyyяsиnя яlverишlи шяraиt yaratmaqla, 

sahяnиn иnvestиsиya cяlbedиcиlиyиnи artыracaqdыr. Dövlətin iqtisadiyyatı 

tənzimləyən institutları bazar təsərrüfatının səmərəli fəaliyyət göstərməsinin vacib 

elementləridir. Məhz buna görə, indiki dövrdə Azərbaycanda aparılan iqtisadi 

islahatlar, birinci növbədə dünya bazarında rəqabətqabiliyyətli olan iri korporativ 

sektorun genişlənməsinə yönəltməlidir.   

Тядгигатын нязяри-методолоъи ясаслары. Азярбайжан Республикасынын 

мцвафиг ганунлары, Республика Президентинин аидиййаты олан фярман вя 

сярянжамлары, респубика щюкумятинин гярарлары, сярянжамлары, юлкя игтисадчы 

алимляринин ясярляри тяшкил едир.Тядгигат просесиндя статистик тящлил, груплашдырма 

вя мцгайися, елми абсираксийа, мянтиги вя елми цмумиляшдирмя методларындан 

истифадя едилмишдир. 

Tədqiqatın informasiya bazası və işlənməsi metodları.Tədqiqat işində 

əsas informasiya bazası kimi öz araşdırmalarıma,son illərdə nəşrdən çıxmış yerli 

və xarici ədəbiyyatlara istinad olunaraq yeni məlumatlardan  istifadəyə,həmçinin 

internet resursınlarına,dövlət orqanlarının  saytlarına,o cümlədən ölkədə 
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sahibkarlığın inkişafına yönəldilən tədbirlərin, forumların 

hesabatların,Konstitutsiyamızın müvafiq bəndlərinə müraciət olunmuşdur. 

Азярбайжан Республикасы Статистика Комитясинин, Азярбайжан Республикасы 

Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин, тядгигата жялб олунмуш реэионун аграр-сянайе 

мцяссисялярин статистик материаллары, ихтисаслашдырылмыш елми няшрляр, юлкямиздя вя 

хариждя няшр олунан елми ясярляр, дюврц мятбуатда дярж едилян мягалляр, елми-

практики конфранс материаллары,интернет сайтларындакы информасийа материаллары 

тяшкил едир. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi. Ölkəmizdə müstəqillik qazandıqdan sonra aqrar 

sahədənin inkişafinda  xeyli işlər görülüb: Sahibkarliga Kömək Komitəsi və həmin 

komitənin nəzdində  Sahibkarliga Kömək Milli Fondu yaradılıb,”Aqrar islahatlar 

haqqında”,”Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında Qanunvə ”Azərbaycan 

Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıga Dövlət Köməyi Proqramı” qəbul edilib. 

Aqrar sahənin fəaliyyəti  haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu bütün 

mülkiyyət formalarının bərabərliyi prinsiplərinin həyata keçirilməsi ,müstəqil 

olaraq fəaliyyət sahələri seçilməsi və iqtisadi qərarlar qəbul edilməsi əsasında 

təşəbbüskarlığın və işgüzarlığın geniş vüsət almasi üçün əlverişli şəraitin 

yaradılmasına  yönəldilmişdir.Özəlləşdirmə və aqrar islahatlar inamla həyata 

keçirilir,müxtəlif mülkiyyət formalari inkişaf etdirilir,sahibkarligin fəaliyyəti 

dövlət tərəfindən tənzimlənir.Tədqiqatın elmi yeniliyi isə məhz bu inkişaf 

proqramlarının sahibkarlıq fəaliyyətində yaratdığı dönüş nöqtəsinə xüsusi diqqət 

yetirməkdir. 

         Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti.Sahibkarlığın inkişafının aktuallığını nəzərə 

alıb dissertasiya işimi bu mövzuya həsr etdim.Dissertasiya işi girişdən, 3 fəsildən, 

9 paraqrafdan, nəticə və təkliflərdən və istifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısından 

ibarətdir.  

 Birinci fəsil “Davamlı inkişafda aqrar islahatların zəruriliyi və müasir 

vəziyyəti haqqındadır. Burada aqrar sahədə bazar iqtisadiyyatına keçidin 

mahiyyəti, bazar iqtisadi sistemində yeri və rolu, aqrar sahədə davamlı təmin edən 
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amillər formaları, onların müasir vəziyyəti,aqrar islahatların həyata keçirilməsinin 

təhlili və qiymətləndirilməsi  öz əksini tapır. 

 Dissertasiya işinin ikinci fəsilində ölkənin xalq təsərrüfatında aqrar 

islahatların tənzimlənməsi onları təmin edən normatıv hüquqi aktlar və bu sahədə 

həyata keçirilən dövlət proqramlarının təhlilindən bəhs edir.Həmçinin bu fəsildə 

aqrar islahatların gedişi , inkişaf dinamikası, sosial-iqtisadi inkişafda onun rolunun 

qiymətləndirilməsi, dövlət tərəfindən stimullaşdırılmasının müasir vəziyyəti 

məsələləri öz həllini tapır. 

 Üçüncü fəsil ölkə iqtisadiyyatında aqrar islahatların formalaşmasının inkişaf 

istiqamətləri,onun dövlət təminatı və inkişafının gücləndirilməsi istiqamətlərini 

əhatə edir. Belə ki, bu mövzu ətrafında ölkə iqtisadiyyatında aqrar islahatların 

inkişaf aspektləiri və reallaşma istiqamətləri,o cümlədən aqrar sahənin regionlara 

təsiri və onların inkişaf dinamikası, mövcud olan problemlər və onların aradan 

qaldırılması yolları,aqrar sahənin inkişafının dövlət tərəfindən stimullaşması 

istiqamətləri kimi məsələlər ətrafl ışərh olunur. 
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Ы ФЯСИЛ: DAVAMLI İNKİŞAFDA АГРАР ИСЛАЩАТЛАРЫН 

ЗЯРУРИЛИЙИ ВЯ МЦАСИР ВЯЗИЙЙЯТИ 

1.1. Базар игтисадиййатына кечидин мащиййяти вя хцсусиййятляри 

 

ХХ ясрин 90-жы илляринин яввялляриндян етибарян баш верян ижтимаи-сийаси 

дяйишикликляр жямиййятин сосиал-игтисади щяйатындан да йан кечмямиш, чохшахяли 

бющран вя тяняззцл мейлляри иля мцшайият олунмушдур. ХХ ясрин 

игтисадиййатында вя ижтимаи-сийаси щяйатын бцтцн сащяляриндя радикал  

трансформасийа просесляринин щяйата кечирилмяси иля характерик олмушдур. 

Щямин дюврдя ССРИ-нин даьылмасы вя йени эеосийаси аренада мцстягил 

дювлятлярин йаранмасы сон нятижядя игтисади таразлыьа да юзцнцн ящямиййятли 

тясирини  эюстярмишдир. Беля ки, узун мцддят формалашмыш тясяррцфат ялагяляринин 

позулмасы, йцксяк инфлйасийа сычрайышлары, игтисади ялагялярин либераллашдырылмасы, 

тяляб вя тяклиф арасындакы мювжуд таразлыьын позулмасы вя бцтювлцкдя 

игтисадиййатын дайаныглыьы итирилмишдир. 

Баш верян чохшащяли игтисади бющранын структурунда аграр сащянин 

юзцнямяхсус йери вя ролу олмушдур. Беля ки, кянд тясяррцфаты мящсулларынын 

истещсалы давамлы шякилдя ашаьы дцшмцш, ящалинин ярзаг мящсулларына олан 

тялябатынын юдянилмясиндя йерли истещсалын ролу сцрятля мящдудлашмыш, идхал 

каналларынын хцсуси чякиси эенишлянмишдир. Мящз беля бир  шяратдя дахили базара 

демпинг тяпкиляри сосиал мцнасибятляр системиня дя юзцнцн мянфи тясирини 

эюстярмиш, кянддян шящяря миграсийа эцжлянмиш, милли агросектор  яслиндя 

няинки дахили базарда, еляжя дя бейнялхалг базарда баш верян конйуктур 

дяйишикликляриндян асылы олмушдур. Узун мцддят ярзиндя формалашмыш сатыш 

базарларынын итирилмяси, тяминатлы дювлят сифариши системинин либераллашдырылмасы 

аграр ямтяя истещсалчыларынын тясяррцфат – малиййя фяалиййятинин зярярля баша 

чатмасына эятириб чыхармышдыр. 

           Bazar iqtisadiyyatыna doьru hяrяkяti indi  tamamilя mцbahisяsiz bir 

fakt kimi tяsяvvцr edilir. Lakin dяyiшikliklяrin ilk  illяrindя bu vяziyyяt indiki 
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dяrяcяdя aшkar deyildir bu isя gяlяcяk inkiшaf yolunun sяrbяst seчimi barяdя 

illцziya yaradыrdы.Mяrkяzlяшdirilmiш planlaшdыrmaнын ictimai istehsalыn 

sяmяrяsini durmadan artыrmaьы tяmin etmяk iqtidarmda olmamasы get-gedя 

daha aшkar шяkildя tяzahцr edirdi. Bu isя sosializm praktikasыnda 

tяsяrrцfatчыlыq subyektlяrinя iqtisadi mцstяqillik verilmяsi yolu ilя яmtяя-pul 

mцnasibяtlяrindяn daha geniш istifadя edilmяsinя sюvq edilirdi. 

Keчиd иqtиsadиyyatы mцlkиyyяt formalarыnыn mцxtяlиflиyи иlя sяcиyyяvи olan 

mцasиr bazar игтисадиййатынda dюvlяtиn ишtиrakыныn hцdudlarы mяsяlяsиnиn 

aktuallыьы иlя sяcиyyяlяnиr. Dюvlяt mцlkиyyяtи hяmиn mцlkиyyяt formalarынын 

yalnыz bиrиdиr. Bяzяn иqtиsadиyyat иfrat dяrяcяdя dюvlяtlяшdиrиlиr. 1978-cи иldя 

Ыngиltяrяdя baшlanmыш, son onиllиklяrdя иsя иnkишaf etmиш vя иnkишaf etmяkdя olan 

юlkяlяrdя dюvlяt mцlkиyyяtиnиn юzяllяшdиrиlmяsи buna mиsal ola bиlяr. Bu cцr 

юzяllяшdиrmя mцlkиyyяt formalarыныn mцasиr nюvlяrи hяddиndя onlarыn nиsbяtиnи 

optиmallaшdыrmaьa yюnяlmишdи. Яks halda mиllи иqtиsadиyyatыn fяalиyyяtиnиn 

sяmяrяsиnиn artыrыlmasыны tяmиn etmяk mцmkцn deyиl. 

Hцquqи baxыmdan dюvlяt mцlkиyyяtи statusuna malиk olan цmumxalq 

mцlkиyyяtиnиn bu formalar чoxluьunda mцlkиyyяtиn formalarыndan yalnыz bиrи 

vя юzц dя цstцnlцk tяшkиl etmяyяn formasыdыr. Lakиn иstяnиlяn obyektиv 

qanunlarыn -иstяr иqtиsadи, иstяr tяbии vя иstяrsя dя mяnяvи xarakterlи qanunlarыn 

pozulmasы labцd olaraq daьыdыcы nяtиcяlяrlя mцшayияt olunur. Иqtиsadи иnkишafыn 

qanunauyьunluqlarыna mяhяl qoymayan cяmиyyяt яvvяlcя keчиd mяrhяlяsиnи 

yaшamaqla иlkиn mюvqeyя qayыtmaьa mяcburdur. Bu kяnarlaшma nяtиcяsиndя 

kcчиd dюvrц юz mяzmununa gюrя dцnya tarиxиndя unиkal hadиsяdиr. 

Kюhnя vя yenи иqtиsadи sиstemlяrиn qovuшaьыnda bцtцn иctиmaи 

mцnasиbяtlяr sиstemи, иlk nюvbяdя mцlkиyyяt mцnasиbяtlяrиnиn dяyишmяsи иlя 

sяcиyyяvи olan keчиd dюvrц   yaranыr. Иqtиsadиyyatыn real sektorunda cяmlяшmиш 

mяnиmsяnиlmя obyektlяrи olan иstehsal vasиtяlяrи юz yenи mцlkиyyяtчиlяrиnи tapыr. 

Onlar иctиmaи яrnяk   mяhsuldarlыьыnыn artыrыlmasы, texnиka vя   texnologиyanыn   

иnkишafыnda - keyfиyyяtcя   yenи   mяrhяlяnиn   reallaшdыrыlmasы yolu иlя 

cяmиyyяtиn gяlяcяk tяrяqqиsиnи tяmиn etmяlиdиrlяr. Bu, cяmиyyяtиn tяlяbatыnыn 
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tяmиn edиlmя dяrяcяsиnиn dя mцvafиq шяkиldя artыrыlmasыna tmkan verиr. Ыqtиsadи 

mцnasиbяtlяrиn yenи sиstemиnиn   иqtиsadиyyatыn real sektorunda tam 

mяnиmsяnиlmяsи keчиd dюvrцnцn baшa чatmasы meyarы kиmи чыxыш edиr. 

Bunun чoxsaylы sяbяblяrи arasыnda mцlkиyyяt mцnasиbяtlяrиnиn 

dяyишиlmяsи nяtиcяsиndя yaranan иnvestиsиya xцsusи yer tutur. Mяlum olduьu 

kиmи иnvestиsиya fяalиyyяtи иqtиsadиyyatыn real sektorunun obyektlяrиnиn 

mцlkиyyяtчиsиnиn яn mцhцm funksиyasыdыr.Lakиn bu иqtиsadи subyektиn 

formalaшmasы anи шяkиldя baш vermиr vя bu proses uzun иllяr boyu davam edяn 

kяskиn rяqabяt mцbarиzяsи шяraиtиndя baш verиr. Ыlk nюvbяdя яvvяllяr yaradыlmыш 

mяnиmsяnиlmя obyektlяrиnя yиyяlяnmя uьrunda mцbarиzя gedиr. Hяmиn 

obyektlяrиn mцlkиyyяtчиsиnиn hяqиqиlиyи onun иnvestиsиya prosesиnи 

эeнишlяndиrmяsи иlя tяsdиqlяnиr. 

Belяlиklя, bяшяrиyyяt tarиxи hяm иqtиsadи mцnasиbяtlяrиn bцtцn 

иnstиtusиonal formalarы sиstemlяrиnиn, hяm dя onlardan hяr bиrиnя xas olan 

tяsяrrцfatчыlыq mexanиzmlяrиnиn ardыcыl olaraq dяyишmяsи tarиxиdиr.Sиstemlяr bиr-

bиrиnи яvяz etdиkdя mиllи иqtиsadиyyat keчиd иqtиsadиyyatыna чevrиlиr. Bu dюvrdя 

bиr sиstemиn mиssиyasы baшa чatыr vя dиgяr sиstemиn tarиxи baшlanыr. 

Keчиd dюvrцnцn davametmя mцddяtи bцtцn иctиmaи mцnasиbяtlяr 

sиstemиnиn, иlk nюvbяdя иqtиsadи mцnasиbяtlяr sиstemиnиn dяyишиlmяsиnиn 

davametmя mцddяtи иlя mцяyyяn olunur. Bu dюvrцn baшa чatmasы yenи иqtиsadи 

mцnasиbяtlяr sиstemиnиn иqtиsadиyyatыn real sektorunu tam иdarя edя bиlmяsи иlя 

tяsdиqlяnиr. Keчиd dюvrцnцn xцsusиyyяtlяrи mцxtяlиf tarиxи dюvыияrdя vя 

mцxtяlиf юlkяlяrdя  nыцxtяlиf иqtиsadи sиstemlяrиn bиr-bиrиnя яvяz etmяsи иlя 

яlaqяdar nя qяdяr rяngarяng olsalar da hяr bиr keчиd dюvrцnя xas olan 

mцяyyяn цmumи cяhяtlяrи gюstяrmяk olar. Bиzиm fыkrиmиzcя hяmиn цmumи 

cяhяtlяrиn яn яhяmиyyяtlиlяrи aшaьыdakыlardыr: 

- keчиd dюvrц - dяyишиklиklяrиn mцrяkkяblиyи vя чoxcяhяtlиlиyи sяbяbиndяn uzun 

sцrяn tarиxи mяrhяlяdиr; 

- bu dюvrdя иnkишafda иkи xяtt nяzяrя чarpыr. Yenи иqtиsadи mцnasиbяtlяr 

sиstemиnиn tяшяkkцlцnцn яlamяtи olan yцksяlяn xяtt vя яvvяlkи sиstemиn юlцb 
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getmяsиndя иfadя olunan alчalan xяtt. Bцtцn keчиd dюvrц яrzиndя bu иkи xяttиn 

qarшыlыqlы tяsиrи чox dramatиk olur. Чцnkи hяmиn qarшыlыqlы tяsиr bu 

mцnasиbяtlяrиn daшыyыcыlarы olan agentlяrиn talelяrи иlя baьlыdыr; 

- юmrцnц baшa vuran kюhnя иqtиsadы mцnasиbяtlяrlя yenиcя yaranmaqda olan 

иqtиsadи mцnasиbяtlяr arasиnda kяskиn sosиal sarsыntыlar doьuran zиddиyyяtlяrиn 

gяrgиnlяшmяsи nяtиcяsиndя keчиd dюvrц иnkишafыn. qeyrи-sabиtlиyи иlя sяcиyyяvиdиr; 

- kюhnя иqtиsadи mцnasиbяtlяrиn taleyи bиrmяnalы deyиldиr. Onlar ya yenи иqtиsadи 

mцnasиbяtlяr tяrяфынdяn tamamиlя sыxышdыrыlыb aradan чыxarыlыr, ya da 

яhяmиyyяtlи dяrяcяdя dяyишиlmиш шяkиldя yenи иqtиsadи sиstemя иnteqrasиya 

edиlиr; 

- bu vя ya dиgяr юlkяlяrdя dяyишиklиklяrиn иlkиn vя son mяntяqяlяrи eynи olduqda 

hяmиn dяyишиklиklяrиn цsullarынын, metodlarыnыn, ardыcыllыьыnыn vя sцrяtиnиn яn 

mцhцm mяqamlarыnыn цmumиlиyи labцddцr.  

Keчиd dюvrц bиr юlkяdя vя ya eynи vaxtda bиr neчя юlkяdя baш verdиkdя 

lokal, vя yaxud xeylи sayda юlkяnи яhatя etdиkdя o qlobal xarakter daшыyыr. 

Иqtиsadиsistemlяrиn bиr-bиrиnи яvяz etmяsиnиn eynи vaxta dцшmяmяsи, mиllи 

иnkишafыn fepesиfыkasыnы doьuran чoxsaylы sяbяblяr цzцndяn иqtиsadи, sиyasи, 

mяdяnи vя dиgяr sahələrin иnkишafы qeyrи-mцntяzяm olmasы иlя иzah edиlиr. Bu 

qeyrи-mцntяzяmlиk nяtиcяsиndя lиder юlkяlяr yaranыr, onlar dцnyada иlk dяfя 

olaraq яvvяllяr anlaшыlmayan bu юlkяlяr цчцn heч dя tam иqtиsadи sиstemя 

keчиrlяr. 

Ыslahatlarыn hяyata keчиrиlmяsи gedишиndя sosиal-иqtиsadи dяyишиklиklяrиn 

иstиqamяtиnиn seчиmи чox mяhduddur. Bu, иctиmaи иnkишafыn mцtbq qцvvяyя 

malиk olan цmumи qanunauyьunluqlarыndan иrяlи gяlиr. Onlarы dяf etmяk 

cяhdlяrи labцd lolaraq daьыdыcы nяtиcяlяrlя mцшayияt olunur. Bu vя ya dиgяr 

юlkяnиn иnkишaf yolu seчmяsи barяdя mцbahиsяlяrиn яsassыzиыьы da bununla 

яlaqяdardыr. Sюhbяt yalnыz iqtиsadи sиstemиn цmumи qanunauyьunluqlarы иlя 

qabaqcadan obyektиv шяkиldя mцяyyяn edиlmиш mиllи modelиn 

xцsusиyyяtlяrиndяn gedя bиlяr.   
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Artыq sцbut edиlmишdиr kи, иqtиsadи reallыьы иdeolojи cяhяtdяn qяrяzsиz яks 

etdиrmяyя, bu reallыьa xas olan qanunauyьunluqlarы aшkar etmяyя qabиl olan 

иqtиsad elmи юz mahиyyяtиnя gюrя pozиtиv elmdиr. Lakиn tяhlиllяr gюstяrиr kи, 

problem tam hяcmdя yalnыz hяmиn юlkяlяrdя keчиd dюvrц baшa чatdыqdan sonra 

hяll edиlя bиlяr. Bu baxыmdan qanunauyьunluqlar qиsmиnя aшaьыdakыlar aиd иlя 

bиlяr: 

-  hяlя qorunub saxlanmaqda olan kюhnя иqtиsadи mцnasиbяtlяrlя иntensиv 

шяkиldя formalaшmaqda olan yenи иqtиsadи mцnasиbяtlяrиn partlayыш tяhlцkяlи 

qarшыlыqlы tяsиrиndяn vя bu mцnasиbяtlяrиn daшыyыcыlarы olan иqtиsadи agentlяrиn 

sяrt qarшыdurmasыndan иrяlи gяlяn sosиal иqtиsadи zиddиyyяtlяrиn иfrat dяrяcяdя 

kяskиnlяшmяsи nяtиcяsиndя yenи иqtиsadи mцnasиbяtlяrиn genиш mиqyasda 

yayыlmasы;  

- xalиs keчиd иqtиsadиyyatиna xas olan dяrиn daxиlи zиddиyyяt tяzahцrц kиmи 

чoxukladlыlыq, bu ukladlarыn hяr bиrиnиn aradan чыxarыlmaya mяhkum olan mиnи 

sиstemя vя yenи yaranmaqda olan иqtиsadи mцnasиbяtlяrя чevrиlmяsи. Bu mяnada 

чoxukladlыlыьы mцasиr bazar иqtиsadиyyatы modelиnиn qarышыq xarakterи иlя 

eynиlяшdиrmяk dцzgцn deyиldиr. Mцasиr bazar иqtиsadиyyatы modelиndя 

mцlkиyyяt formalarынын mцxtяlиflиyи mяhsuldar qцvvяlяrиn иnkишaфыныn sяnaye 

dюvrцnцn baшa чatmasы vя postsяnaye dюvrцnцn tяшяkkцlц иlя яlaqяdar цzvи 

vяhdяtdя цzя чыxыr; 

- prиnsиp etиbarиlя fяrqlи optиmallыq meyarы яsasыnda formalaшmыш vя tяkcя buna 

gюrяqиsmяn daьыdыlmalы olan xalq tяsяrrцfatыnыn strukturu kиmи яvvяlkи 

dюvrdяn mиras qalmыш makroиqtиsadи strukturun иfrat dяrяcяdя qeyrи-taraz 

olmasы transformasиya dюvrцnя xas olan tяnяzzцldя dя юz иfadяsиnи tapыr. Onun 

funksиyasы yenи иqtиsadи koordиnat sиstemи baxыmыndan dиsbalans hesab edиlяn 

яvvяlkи dюvrdя yaranmыш fяrqlиlиklяrи aradan qaldыrmaqdan иbarяtdиr; 

- gяlяcяk иnkишaf perspektиvlяrиnиn qeyrи-mцяyyяn olmasы mиllи xцsusиyyяtlяrя 

mцvafыq seчиm sяrbяstlиyи barяdя иllцzиya yaratsa da яslиndя belя sяrbяstlиk 

yoxdur. Bu vя ya dиgяr иqtиsadи sиstemиn tяшяkkцlц, hяrяkяtиn lиderlяrи olan 
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юlkяlяr tяrяfыndяn aшkar edиlmиш цmumи qanunauyьunluqlarla mцяyyяn 

olunmuшdur.  

Belяlиklя, keчиd иqtиsadиyyatы daxиlяn чox zиddиyyяtlи vя qeyrи-sabиt, 

spesиfыk иqtиsadыaraшdыrma aparыlmasыnы tяlяb edяn mцrяkkяb sosиal иqtиsadи 

orqanиzmdиr. Ona gюrя dяbиr чox tяdqиqatlar keчиd dюvrц иqtиsadиyyatы, bяzи 

hallarda иsя transformasиya proseslяrи nяzяrиyyяsи adlanan keчиd dюvrц 

nяzяrиyyяsиnиn яsas prиnsиplяrиnи цzя чыxarmasыna yюnяlmишdиr.Bu nяzяrиyyяnиn 

xцsusи tяhlиl obyektи keчиd иqtиsadиyyatы, nяzяrdяn keчиrdиyиmиz konkret halda 

иsя postsosиalиst иqtиsadиyyatыdыr. Bu araшdыrmanыn hяdsиz dяrяcяdя mцrяkkяb 

olmasы onunla baьlыdыr kи, dцnya tarиxиndя planlы иqtиsadиyyatdan bazar 

иqtиsadиyyatыna, sosиalиst иqtиsadиyyatыndan kapиtalиst иqtиsadиyyatыna keчиdиn 

analoqu yoxdur. 

Дювлятин, цмумиликдя аграр сийасятинин ян башлыжа мягсяд вя вязифяляри 

кянд тясяррцфатынын щяртяряфли, динамик инкишафы ясасында, ящалинин гида 

мящсулларына вя сянайенин ися кянд тясяррцфаты хаммалына артмагда олан 

тялябатыны етибарлы сурятдя юдямякдян ибарятдир. 

Дювлятин аграр сийасяти эениш ящатяли олмагла бярабяр, ясасян ашаьыдакы 

мцщцм истигамятлярин щяллиня йюнялдилир: 

- юлкядя ярзаг програмынын щялли истигамятляриндя комплекс сосиал-игтисади 

тядбирлярин щяйата кечирилмясиня; 

- ващид аграр-ярзаг комплексиндя кянд тясяррцфатынын мцвафиг сянайе 

сащяляри иля интеграсийасынын даща да эенишляндирилмясиня; 

- аграр истещсал комплексинин мадди-техники базасынын давамлы олараг 

даща да мющкямляндирилмяси; 

- мящсулларын кейфиййятинин эетдикжя даща да йахшылашдырылмасы, истещсал, 

тядарцк вя сатышынын бцтцн мярщяляляриндя иткилярин арадан галдырылмасы; 

- биткичилик вя щейвандарлыгда мящсулдарлыьынын кяскин сурятдя 

йцксялдилмяси; 

- кянд йашайыш мянтягяляриндя сосиал-мяишят шяраитинин эетдижя 

йахшылашдырылмасы; 
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- юлкядя тахылчылыьын инкишафынын даща да сцрятляндирилмяси; 

- кянд тясяррцфатында ямяк тутумлу истещсал сащяляринин (памбыгчылыьын, 

барамачылыьын, цзцмчцлцйцн, субтропик биткилярин вя щейвандарлыьын) 

интенсивляшдирилмяси вя ямяк мящсулдарлыьынын ясаслы сурятдя йцксялдилмяси 

ясасында, кянд тясяррцфаты истещсалынын игтисади сямярялилийинин артырылмасы. 

Гейд едилян истигамятлярин ясас мягсяд вя вязифялярин мцвяффягиййятля 

йериня йетирилмяси биринжи нювбядя юлкядя мювжуд олан торпаг фондундан, 

тябии-иглим шяраитиндя, су ещтийатларындан там вя даща сямяряли истифадяни тяляб 

едир. 
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1.2. Aqrar sahədə dayanıqlı inkişafı təmin edən amillər 

 

Aqrar sahənin dayanıqlığı ilə bağlı məsələləri şərh etməzdən əvvəl qeyd 

edək ki, “dayanıqlı inkişaf” anlayışı cəmiyyətin ictimai-siyasi və iqtisadi həyatında 

destruktiv tendensiyaların neytrallaşdırılması və ya onların effektiv qarşılanmasını 

nəzərdə tutan ifadədir. Aqrar sahədə dayanıqlı inkişafın zərurilini doğuran amillər 

aşağıdakılardır:  

      -mineral xammal resurslarının, enerji daşıyıcılarının kəskin qıtlığı; 

      -ətraf mühitin deqradasiyası, torpaqların münbitliyinin azalması, qida 

məhsullarının ekoloji parametrlərinin prinsipləri, qlobal istiləşmənin təsiri və digər 

ekoloji problemlərin mövcudluğu; 

      -cəmiyyətdə, xüsusən kənd yerlərində yoxsulluğun miqyasının genişlənməsi, 

yoxsullar və varlılar arasında differensiallaşma səviyyəsinin artması; 

     -ərzaq qıtlığının yaranması . 

 Yalnız qeyd olunan situasiyaların tam və ya qismən aradan qaldırılması 

aqrar sahədə dayanıqlı inkişafa əlverişli şərait yarada bilər. 

Bunlar aqrar sahənin inkişaf strategiyasında nəzərə alınmalıdır. Aqrar 

sahənin dayanıqlı inkişaf strategiyasının başlıca vəzifəsi yoxsulluğun səviyyəsini 

azaltmaq, ölkədə sosial-iqtisadi və sağlam ekolojo şəraitin yaxşılaşdırılmasına  nail 

olmaqdır. Kənd təssərrüfatı və qeyri-kənd təsərrüfatı sahələrində iqtisadi artımın 

təmin edilməsi aqrar sahədə dayanıqlı inkişafın ən başlıca amili kimi çıxış edir. 

Kənd təsərrüfatında inkişafın üç əsas sahəsi üzrə aşağıdakı komponentlərə üstünlük 

verilir. 

İqtisadi artımın səviyyəsinin struktur dəyişiklikləri hesabına yüksəldilməsi 

sahəsində: 

   - makroiqtisadi dayanıqlığın bazasında ümumi daxili məhsulun artırılması; 

   - bazar konyunkturunun tələblərinə uyğun iqtisadi siyasətin aparılması; 

   - mütərəqqi texnologiyalara əsaslanan emal müəssisələrinin yaradılması; 
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   - mülkiyyət mənsubiyyətindən asılı olmayaraq aqrar sahədə bütün təsərrüfatçılıq 

qurumlarının informasiya, məsləhət xidmətləri ilə çevik və etibarlı şəkildə təmin 

edilməsi; 

    -aqromarketinq xidmətinin təşkili, daxili və xarici bazar tələblərinin vaxtında  

öyrənilməsi. 

Aqrar sahədə qeyri-kənd təsərrüfatı bölməsinin inkişafı sahəsində: 

- kənddə aqrar bazar infrastrukturunun formlaşdırılması; 

    - alternativ xidmət bölmələrinin (aqroturizm, sənətkarlıq, dulusçuluq və s. ) 

inkişafı; 

- aqrar sahəyə maliyyə xidməti göstərən sahələrin inkişafı; 

- kənddə sosial xidmət göstərən səhiyyə, təhsil və igər sahələrin inkişafının 

gücləndirilməsi. 

Kənddə yoxsulluğun səviyyəsinin azaldılması sahəsində: 

- əhalisinin yaşayış səviyyəsi aşağı olan regionlara yardım göstərilməsi; 

- aztəminatlı əhali kateqoriyalarının məşğulluğunun yüksəldilməsi; 

- aztəminatlı əhali kateqoriyalarına xidmət göstərən sosial obyektlərin 

fəaliyyətinin dəstəklənməsi; 

          -yerli özünü idarəetmə orqanlarının aztəminatlı əhali kateqoriyaları ilə işinin 

gücləndirilməsi. 

Aqrar sahənin dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafı ilk növbədə kənd əhalisinin 

bütövlükdə kəndin inkişafını nəzərdə tutur. Kəndin inkişafı ölkənin konkret təbii-

iqlim və sosial-iqtisadi şəraitində kənd əhakisinin həyat səviyyəsinin daim 

yüksəldilməsi meyllərinin məcmusudur. Kəndin inkişafının elementlərinə 

demoqrafik proseslər (doğum, ölüm, miqrasiya və s.), kənd təsərrüfatı və alternativ 

sahələrdə məhsul istehsalı və xidmətlərinin artırılması, kənd əhalisinin gəlirlərinin 

formalaşma mənbələri, kəndin sosial infrastrukturunun yaxşılaşdırılması, xidmət 

sektorunun və kommunikasiya sistemlərinin müasir tələblərə uyğunlaşdırılması, 

kənd yaşayış məntəqələrində özünüidarəetmə orqanlarının fəaliyyətinin 

gücləndirilməsi və s. aid edilir. 



 17

Aqrar sahədə dayanıqlı və rəqabətədavamlı inkişafın mühüm istiqamətləri 

kənd ərazilərinin, regionların və bütövlükdə ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının 

sürətləndirilməsidir. Kənd ərazilərinin inişafı əsas etibarilə təbii (iqlim, relyef, 

kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların strukturu və s.), maddi, maliyyə resursları və 

əmək potensialının qarşılıqlı inteqrasiyasından yaranır. Kəndin dayanıqlı inkişafı 

eyni zamanda əhalinin təhsil səviyyəsini, kənd əhalisinə göstərilən səhiyyə 

xidmətinin mövcud vəziyyətini, institusional amilləri (dövlət və özünüidarəetmə 

orqanları), bazar infrastrukturlarını, təşkilati-idarəetmə və informasiya xidmətlərini 

əhatə edir.  

Aqrar sahənin dayanıqlı inkişafı proqnozlaşdırma ilə sıx əlaqədardır və bu 

aqrar iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsində mühüm rola malikdir. Aqrar bölmədə 

inkişafın proqnozlaşdırılının əsas vəzifələrinə: “İqtisadi səmərəlilik göstəriciləri 

nəzərə alınmaqla məhsula tələbin səviyyəsinin yüksəldilməsi; işçilərin həyat 

səviyyəsinin yüksəldilməsi; sosial infrastrukturun inkişafına vəsait ayırmalarının 

əsaslandırılması; kənd təsərrüfatında istifadə olunan kimyəvi maddələrin mənfi 

təsirlərindən ətraf mühitin qorunması; səmərəli qida  normalarına uyğun ərzaq 

istehlakının strukturunun yaxşılaşdırılması; kənd təsərrüfatı məhsullarına olan 

alıcılıq qabiliyyətli tələblə təklif arasında tarazlığın təmin edilməsi aid edilir.  

Aqrar bölmədə istehsalın səmərəliliyi əmək məhsuldarlığının və dövriyyədə 

olan torpaqlardan istifadə səviyyəsinin yüksəldilməsi ilə bağlıdır. Qabaqcıl 

texnologiyaları tətbiq etməklə material xərclərinin azaldılması, yeyinti 

məhsullarının idxal-ixracçıda mənfi saldonun  minimuma endirilməsi günün vacib 

məsələlərindəndir.    

Aqrar sahədə dayanıqlı inkişaf kəndin sosial səviyyəsinin yüksəldiməsi ilə 

bağlı tədbirlər sisteminin həyata keçirilməsini zəruri edir. Aqrar sahədə dayanıqlı 

inkişafı eyni zamanda ekoloji mühafizə və ətraf mühitin qorunması ilə bağlı 

tədbirlər sisteminin reallaşdırılmasını tələb edir. Ekoloji mühitin qorunması və 

sağlamlaşdırılması isə kənd təsərrüfatına tətbiq edilən mineral gübrələrin, kimyəvi 

maddələrin keyfiyyətinin artırılmasına və onlardan istifadəyə nəzarətin 
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gücləndirilməsinə, torpaqların meliorasiya vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına 

yönəldilir.  

Aqrar potensialın reallaşdırılması imkanlarını qiymətləndirmək üçün konkret 

regionun bioiqlim potensialı, torpaq resursları, əmək ehtiyatlarının  övcud 

vəziyyəti hərtərəfli nəzərə alınmalıdır.  Aqrar istehsalın ixtisaslaşdırılmasının 

mühüm meyarlarından biri mövcud torpaq fondunun kateqoriyalar və istifadəçilər 

üzrə bölgüsü, kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların istifadəsi istiqamətlərinin 

əsaslandırılmasıdır.  

Kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafında istehsal potensialının mühüm 

elementi olan maddi-texniki resurslardan səmərəli istifadə müxtəlif aqrar 

qurumlarda əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinin əsas vasitəsi kimi daim diqqət 

mərkəzində saxlanılan məsələlərdəndir.  

Bu baxımdan aqrar sahənin texnika və vadanlıqlara olan tələbatının 

müəyyənləşdirilməsi zamanı maddi-texniki təminatın vasitələri hesab edilən 

topdan və pərakəndə müəssisələrlə birbaşa əlaqələrin qurulması məsələləri xüsusi 

aktuallıq kəsb edir. Eyni zamanda istehsalın mexanikləşdirilmə səviyyəsi, kənd 

təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsi və məhsulun toplanmasında istifadə edilən 

texnoloji vasitələrin, eləcə də heyvandarlıqda texniki vasitələrin intensiv tətbiqi 

xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır. Aqrar sahədə dayanıqlı inkişafın təmin 

edilməsində təsərrüfatlarda olan texnikanın istismar dərəcəsi, müəssisələrin 

istehsal istiqamətlərindəki fərqlər və kənd təsərrüfatında müxtəlif mülkiyyət 

formalarının mövcudluğu da diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. 

Dayanıqlı və intensiv inkişafın təminatında gübrələr və digər kimyəvi 

maddələr mühüm rol oynayır. Aqrar istehsal potensialının mühüm tərkib elementi 

kimi onların kənd təsərrüfatında rolu səmərəli əkin dövriyyəsindən əhəmiyyətli 

surətdə asılıdır. Haqqında danışılan resurslara olan tələbatın müəyyənləşdirilməsi 

zamanı istehsal xüsusiyyətləri, mütərəqqi texnologiyalar və regionlardakı təbii-

iqlim amilinin kifayət qədər ətraflı nəzərə alınması zəruridir.  

Kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafının təmin edilməsində aqrar-sənaye 

kompeksində istifadə edilən məhsullara olan tələbatın ödənilməsi ən mühüm 
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amillərdən sayılır. ASK məhsullarına olan tələbatın mənbələrinin 

müəyyənləşdirilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. 

Aqrar sahənin dayanıqlı inkişafının proqnozlaşdırılması zamanı aqrar-sənaye 

kompleksində mövcud destruktiv meyllər də nəzərə alınmalı, ilk növbədə aqrar 

islahatlar aparılmasına və müxtəlif təsərrüfatçılıq qurumlarının inkişaf 

etdirilməsinə baxmayaraq istehsalçıların ehtiyacları təhlil edilməlidir. Bu 

baxımdan hazırki şəraitdə istehsalçıların ödənilməyən tələblərini  mikro və makro 

sistemlərdə təsnifləşdirmək  mümkündür. Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin mikro 

səviyyəli problemlərinə menecment, korperasiya, istehsal xərcləri, xidmətlər, 

informasiya, maliyyələşmə, insitusional qurumlar və bazarlarla bağlı yaranan 

çətinlikləri aid etmək olar. Kənd təsərrürfatı istehsalçılarının orta səviyyəyə malik 

istehsal vahidlərinə çevrilməməsi, torpaq sahibləri arasında kooperasiya 

münasibətlərinin formalaşdırılmaması aqrar sahədə dayanıqlı inkişafın təmin 

edilməsinə mənfi təsir göstərir. 

Müasir şəraitdə aqrar sahədə dayanıqlı inkişafın təmin olunmasında qarşıya 

çıxan makrosəviyyəli problemlər ilk növbədə, kənd təsərrüfatının 

maliyyələşdirilməsi ilə bağlıdır. Maliyyə-kredit institularının fəaliyyətinin kəndin 

tələblərinə uyğun qurulmaması, istehsal subyektlərinin kreditə olan ehtiyaclarının 

ödənilməməsi mülkiyyət mənsubiyyətindən aslılı olmayaraq təsərrüfat 

subyektlərinin ziyanla işləməsinə gətirib çıxarmış, onların geniş təkrar istehsalı 

davam etdirmək imkanlarını məhdudlaşdırmışdır. 

Əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin aşağı olması daxili bazarda kənd təsərrüfatı 

məhsullarına olan tələbatın azalması,xarici bazarların itirilməsi, emal müəssisələri 

tərəfindən fermerlərdən məhsulların qəbulu zamanı problemlərin yaradılması, 

daşımaların pis təşkili,topdansatış bazarlarının yaradılmaması, istehsalçılarla 

tədarük müqavilələrinin yaradılmaması və digər amillər aqrar sahədə dayanıqlı 

inkişafın ləngiməsinə səbəb olur. Bu sahədə dayanıqlı inkişafa mənfi təsir göstərən 

səbəblərdən biri də makroiqtisadi problemlərin aradan qaldırılmasına yönələn 

fəaliyyətin səmərəli şəkildə reallaşdırılmamasıdır. 
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Daxili ərzaq bazarının qorunması məqsədilə makroiqtisadi tənzimləmə 

tədbirlərinin həyata keçirilməməsi yerli əmtəə istehsalçılarının 

stimullaşdırılmasında problemlər yaradır. Dövlət tərəfindən intervensiya və idxal 

qiymətlərinin maliyyələşdirilməməsi, antidempinq qanununun qəbul edilməməsi 

son nəticədə milli iqtisadiyyatda əcnəbi əmtəə istehsalçılarının xüsusi çəkisinin 

artmasına gətirib çıxarır.  

Aqrar sahənin dayanıqlı inkişafına təsir edən hüquqi risklər iki aspekti əhatə 

edir. Bunlardan birincisi, aqrar sahənin dayanıqlı inkişafını təmin edən 

qanunvericilik bazasının müasir tələblərə cavab verməməsi, ikincisi isə 

iqtisadiyyatda bəzən hüquqi nihilizmin mövcudluğu, mövcud qanunvericilik 

aktlarının əhali tərəfindən dərk edilməməsi ilə bağlıdır. Hüquqi risklər xüsusilə 

transformasiya mühitində mülkiyyət münasibətləri ilə bağlı yaranan problemlərin 

həlli prosesləri üçün xarakterikdir. Hüquqi risklərlə bağlı ən çox zərərə məruz 

qalanlar  kənd yerində yaşayan əhali kateqoriyalarıdır. Onlar isə adətən, öz 

hüquqlarını müdafiə etmək üçün real imkanlara malik olmurlar. Aqrar qurumların 

qarşılaşdığı iqtisadi və maliyyə riskləri sosial infrastrukturun inkişafına mane olur. 

Aqrar sahədə sosial risklər kəndin ictimai quruluşunun dağılması, əhalinin  

sosial, dini və etnik qurumlar arasında qarşıdurmalarla müşayiət edilir. Sosial 

risklər mahiyyət etibarilə istehsal-iqtisadi fəaliyyətin pozulmasına, kənd əhalisinin 

yaşayış səviyyəsinin aşağı düşməsinə, bütövlükdə əhalinin kənd yaşayış 

məntəqələrindən miqrasiyasının güclənməsinə gətirib çıxarır.  

Ekoloji risklər kənd yerlərinə antropogen təsirlərin güclənməsi nəticəsində 

yaranır, kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlara, əkin yerinə, meşələrə və su 

tutarlarının mövcud durumuna mənfi təsir göstərir. Ekoloji risklər kənd 

təsərrüfatını istehsalına və bütövlükdə kənd yerlərində yaşayan əhalinin həyat 

səviyyəsinə mənfi təsir göstərməklə aqrar iqtisadiyyatın dayanıqlığını zəiflədir. 

Sadalanan bu və ya digər risklərin qarşısının alınması problemləri ekoloji 

qanunvericiliyə əməl edilməsi səviyyəsi ilə şərtlənir. Sirr deyildir ki, aqrar 

istehsalçılar ətraf mühitin mühafizəsində kifayət qədər fəallıq göstərmirlər. 
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1.3.Азярбайжанда аграр ислащатларын щяйата кечирилмясинин мцасир  вязиййятинин 

тящлили вя гиймятляндирилмяси. 

 

Bazariqtisadiyyatına dövründə iqtisadiyyatın bütün sferalarında olduğu kimi 

aqrar münasibətlərin tənzimlənməsində də yeni forma və metodların işlənib 

hazırlanmasını və həyata keçirilməsini zəruri edir. Bu zaman azad bazarın əsas 

atributları olan istehsal azadlığı, qiymət azadlığı, xüsusi mülkiyyət prioritet 

olmaqla mülkiyyət formalarının müxtəlifliyi, azad rəqabət, müqavilə, əmək növünü 

seçib işləmək, fəaliyyətdən əldə olunan gəlirin xərclənməsi, mülkiyyət əldə etmək 

və informasiya əldə etmək azadlıqları, iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin 

minimumlaşdırılması kimi prinsiplərin gözlənilməsi ilə yanaşı aqrar sektorda 

dövlətin proteksionist fəaliyyətinin həyata keçirilməsi prinsipi də təmin 

edilməlidir. 

Bazar iqtisadiyyatında aqrar sektorun dövlət səviyyəsində idarə olunması 

dövlət idarəetmə orqanlarının aqrar siyasət çərçivəsində işləyib hazırlayaraq həyata 

keçirdiyi müxtəlif üsul və mexanizmlərilə reallaşdırılır: 

1. Normativ-hüquqi aktların qəbul olunması; 

2. Maliyyə-kredit mexanizmləri; 

3. Dövlət investisiyaları və dövlət sifarişləri; 

4. Dövlət sahibkarlığı; 

5. Proqnozlaşdırma, planlaşdırma və proqramlaşdırma; 

Мцасир шяраитдя ярзаг вя йейинти мящсулларынын истещсалы проблеминин щялли 

аграр сащянин гаршысында дуран ян важиб мясялялярдян щесаб едилир. Ящалинин 

лазыми сявиййядя ярзагла тямир олунмасы билаваситя аграр сащядя йцксяк инкишаф 

сявиййясинин ялдя олунмасындан асылыдыр. Аграр сащя жямиййятдя игтисади 

системин типиндян, характериндян асылы олмайараг бцтцн дюврлярдя вя 

дювлятлярдя юзцнямяхсус хцсусиййятляря малик олмушдур. 

Академик З.Я.Сямядзадянин фикринжя инкишаф етмиш юлкяляр аграр сащянин  

техники сявиййясинин, ямяйин истещсал фондлары иля силащланмасынын йцксяклийи иля 

фярглянирляр ки, бу фактор да ямяк мящсулдарлыьы, мянфяятлик сявиййясинин 
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йцксяк олмасына жидди тясир етмиш олур. Инкишаф етмякдя олан юлкялярдя ися 

аграр сащянин тяркибиндя билаваситя кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы 

апарыжы рол ойнайыр ки,  бу сащядя ашаьы мящсулдарлыг, примитив технолоэийаларын 

тятбиги иля характеризя олунур. 

Кянд тясяррцфаты инкишаф етдикжя емал мцяссисяляри дя тикилиб истифадяйя 

верилмиш, айры-айры сащяляр цзря емал сянайеси сащяляри цзря хидмят, тядарцк 

вясатыш гурумларынын йарадылмасы иля дя мцшайят олунмушдур. Беляликля юлкядя  

истещсал, емал вя сатыш сащяляри формалашмыш вя мцяссисялярарасы  ялверишли 

кооперасийа вя интеграсийа ялагяляри инкишаф етмишдир. 

Азярбайжан мцстягиллик ялдя етдикдян сонра 10 илликляр ярзиндя гярарлашмыш  

истещсал-игтисади ялагялярин позулмасы юлкянин щярби тяжавцзя мяруз галмасы, 

идаряетмя органларында бошлугларын йаранмасы, хаос вя анархийанын 

эцжлянмяси илк дюврляр юлкя дахилиндя ижтимаи-сийаси вязиййяти 

эярэинляшдирмишдир.  

Просесин бу жцр давам етмяси юлкядя ишсизлийин артмасына, инфлйасийанын 

эцжлянмясиня, реал эялирлярин ашаьы дцшмясиня, кянд тясяррцфаты вя ярзаг 

мящсуллары базарында яжняби истещсалчыларын хцсуси чякисинин йцксялмясиня 

ялверишли шяраит йарадырды. Тябиидир ки, бцтцн бу просесляр кечид дюврцнц 

йашайан республиканын аграр сащядя тябии, еколоъи, сосиал-игтисади вя техники-

технолоъи характерли проблемляриндя йаранмасына ряваж вермишдир.Ейни 

заманда яняняви базарларынын итирилмяси, тяминатлы дювлят сифаришинин  ляьв 

едилмяси, тяжщизатн пислянмяси, кянд тясяррцфаты, емал вя хидмят мцяссисяляри 

арасында игтисади мцнасибятлярин позулмасы, базар мцнасибятляриня ясасланан 

йени ярази вя сащя идаряетмя гурумларынын гурулмамасы тялябля-тяклиф арасында 

таразлыьа ясасланан гиймят вя рагябят  механизминин формалашмамасы, машын 

вя аваданлыьын мяняви вя физики жящятдян кющнялмяси, истещсалын давам 

етдирилмясини чятинляшдирмишдир. Нятижядя йаранмыш вязиййят истещсалын бцтцн 

мярщяляляриндя игтисади сямярялилийин ашаьы дцшмясиня, ясас мящсуллар цзря 

истещсалынын зярярля баша эялмясиня, чохиллик якмялярин мящвиня, якин 

сащяляринин дювриййядян чыхарылмасына, тядиййя балансында мянфт салдонун 
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йарадылмасына вя сон нятижядя инсанларын щяйат сявиййясинин ашаьы дцшмясиня 

эятириб чыхармышдыр. Бу бахымдан и.е.д. И.Щ. Ибращимовун фикринжя базар 

мцнасибятляриня кечидин мцасир мярщялясиндя аграр-сянайе комплексинин 

гаршысында дуран ян башлыжа вязифя кянд тясяррцфаты истещсалынын тяняззцлцнц 

дайандырмаг, сабитляшдирмяк, ящалини ярзаг мящсуллары, сянайеси ися хаммалла 

етибарлы шякилдя тямин етмякдян ибарятдир. Бу проблемин щяллиндя аграр 

ислащатлары щяйата кечирмякля мцтялиф тясяррцфатчылыг формаларынын инкишафы, 

аграр  бюлмядя истещсал вя игтисади  потенсиалдан истифадянин йахшылашдырылмасы 

вя игтисади сямярялилийин йцксялдилмяси мцщцм рол ойнайыр. 

Аграр ислащатларын комплекс вя системли гайдада щяйата кечирилмясини 

тямин етмяк мягсядиля юлкя президентинин 2 март 1995-жи ил тарихли фярманы иля 

Дювлят Аграр Ислащаты Комиссийасы йарадылмыш, «Республика, район вя йерли 

аграр ислащат комиссийаларынын ясаснамяляри» тясдиг олунмушдур. Ислащатларын 

апарылмасы нятижясиндя аграр сащядя торпаг вя ямлак юзялляшдирилмиш, кянд 

тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы азад базар конйунктурунун тялябляриня табе 

етдирилмишдир. 

Аграр ислащатлар цзунмцддятли просес олуб мцхтялиф мярщяляляри юзцндя 

якс етдирир. Бу бахымдан  республикамызда аграр ислаатлары дюврц олараг 

ашаьыдакы мярщяляляря бюлмяк мцмкцндцр: 

- Аграр ислащатларын щяйата кечирилмясинин щазырлыг мярщяляси; 

- Аграр ислащатлара башланмасы мярщяляси; 

- Аграр ислащатларын эенишляндирилмяси вя дяринляшдирилмяси мярщяляси; 

- Кянд тясяррцфатында базар мцнасибятляринин формалашдырылмасы мярщяляси. 

Аграр ислащатларын щяр бир мярщяляси юзцнямяхсус хцсусиййятляря малик 

олмушдур. Беля ки, щазырлыг просесляри илк нювбядя кянд тясяррцфатында йени 

истещсал мцнасибятляринин формалашдырылмасына зярури щцгуги тяминатын 

йарадылмасы иля сяжиййялянир.  

Аграр ислащатларын башланмасы щяр бир реэионун реал вязиййяти, йерли 

хцсусиййятляри вя адят-яняняляри нязяря алынмагла колхоз-совхозлара мяхсус 

торпагларын вя ямлакын юзялляшдирилмясини юзцндя якс етдирмишдир. Ислащатларын  
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эенишляндирилмяси вя дяринляшдирилмяси мярщялясиндя емал мцяссисяляринин, 

мящсулун сахланылмасы, тядарцкц вя сатыш  мцяссисяляринин юзялляшдирилмяси 

просесиндян башланмыш, гиймятляр тамамиля сярбястляшдиряряк кянд тясяррцфаты 

мящсулларынын тядарцкц цзря сифаришляр ляьв едилмишдир. 

Кянд тясяррцфатында базар мцнасибятляринин формалашдырылмасы 

мярщялясиндя ямлакдан вя торпагдан пай алмаг щцгуги олан вятяндашларын 

сайы мцяййянляшдирилмиш, йени истещсал ващидляринин ямлак вя торпаг пайы 

дягигляшдирилмиш, онларын торпаг вя ямлак пайыны щцгуги жящятдян тясдиг едян 

актлар пайланмыш, бцтювлцкдя аграр сащядя чохукладлы игтисадиййат 

формалашдырылмышдыр. 

Аграр ислащатлар игтисади ислащатларын тяркиб щиссяси олсада онун 

юзцнямяхсус хцсусиййятляри дя вардыр. Беля ки, аграр ислащатын спесифик 

жящятляриндян бири онун нятижяляринин ящалинин ярзаг тяминатында вя бцтювлцкдя 

ящалинин щяйата сявиййясиндя юзцнц эюстярмясидир. Беляликля, ислащатларын илкин 

олараг аграр сащядя апарылмасына бахмайараг онун нятижялярини бцтювлцкдя 

жямиййятin эцндялик щяйатында щисс едир. Аграр ислащатларын обйекти кянд  

тясяррцфатында ясас истещсал васитяси сайылан торпаг тяшкил едир. Бу бахымдан 

аграр ислащатын илкин нятижяляри торпаг ресурслары вя ондан сямяряли истифадя 

едилмясиндян билаваситя асылыдыр. 

Аграр ислащатларын щцгуги базасынын формалашдырылмасы заманы цмуми 

торпаг фонду интентарлашдырылмыш вя о цч категорийайа бюлцнмцшдцр: 

- Дювлят мцлкиййятиндя сахланан торпаглар; 

- Юзялляшдиряряк хцсуси мцлкиййятя верилян торпаглар; 

- Бялядиййя мцлкиййятиндя сахланан торпаглар. 

Аграр ислащатлар нятижясиндя кянддя мцхтялиф мцлкиййят формаларына 

ясасланан чохукладлы тясяррцфатчылыг гурумлары йарадылмышдыр. Жядвял 1.1.-ин 

тящлили  эюстярир ки, сон  илlər ярзиндя аграр сащядя ямлакын юзялляшдирилмяси 

просеси демяк олар ки,  баша чатдырылмышдыр.Жядвял 1.1. 
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Аграр ислащатларын эедиши вя тясяррцфат формаларынын инкишаф динамикасы1 

Тясяррцфат формалары Илляр 2005 -жы иля нисбятян 
2013 -жи илдя артма-
азалма 

20
05

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

Kянд тясяррцфаты 
мцяссисяляри və sair 
təşkilatlar, cəmi,o cümlədən 

68,8 192,6 236,0 319,4 363,9            +295,1 

Bitkiçilik 13,9 60,0 82,2 97,3 120,5 +106,6 
Heyvandarlıq 54,9 132,6 153,8 222,1 243,4 +188,5 
Кичик мцяссисяляр 11982 14532 14187 13658 14461 +2479 
Fərdi sahibkarlar,ailə kəndli 
və ev təsərrüfatları,cəmi 

1776,0 3685,1 4289,2 4525,2 4880,7 +3104,7 

Bitkiçilik 974,3 1939,2 2257,6 2360,9 2509,1 +1534,8 
Heyvandarlıq 801,7 1745,9 2031,6 2164,3 2371,6 +1569,9 

 

 Гейри-дювлят кянд тясяррцфаты мцяссисяляриня юз нювбясиндя кичик 

мцяссисяляр дя шамил едилир. Аграр ислащатлар нятижясиндя йарадылан мцхтялиф 

мцлкиййят мянсублу тясяррцфаты мцяссисяляриндя торпагларын бюлэцсц эюстярир 

ки, кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг сащяляринин 97,3%-и бялядиййя вя шяхси 

(щяйятйаны) тясяррцфатларын истифадясиндядир. 

 Республикада щяйата кечирилян аграр ислащатлар комплекс характер 

дашыйараг кянд тясяррцфаты мцяссисяляри иля йанашы, ейни заманда емал вя 

хидмят мцяссисялярини дя ящатя етмишдир. 

Беляликля, игтисадиййатын аграр сащясиндя щяйата кечирилян ислащатлар кянд 

тясяррцфатында чохукладлы игтисадиййатын формалашмасы иля нятижялянмиш, кяндин 

сосиал-игтисади симасы дяйишмиш, республиканын реэионларында реал мцлкиййятчиляр, 

сащибкарлар ордусу йарадылмышдыр. 

Азярбайжанда щяйата кечирилян аграр ислащатларын тящлили эюстярир ки, ялдя 

едилмиш нятижяляр щям йерли мцтяхяссисляр, щям дя бейнялхалг тяшкилатларын 

експертляри тяряфиндян цмумиликдя мцсбят гиймятляндирилир.Kечид дюврцнцн 

илкин мярщялясиндя постсовет юлкяляриндя апарылан аграр ислащатларын мягсяди, 

1) ислащатлар апармагла бу секторда юзял мцлкиййятчилийин инкишафына вя 

цмумиййятля, базар мцнасибятляриня ясасланан игтисади системин бяргярар 
                                                             

1Азярбайжанын Статистик эюстярижиляри, 2014, Бакы, 2014,  
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олмасына наил олмаг, беляликля дя, ЫЫ) кянд тясяррцфаты истещсалыны дцшдцйц 

бющран вязиййятиндян чыхармаг вя ЫЫЫ) юлкядя ярзаг боллуьу йаратмаг. 

Бунунла ялагядар йериня йетирилмяси нязярдя тутулан вязифяляри ися цч групда 

цмумиляшдирмяк олар: 

1. Аграр секторун структур йенидянгурмасы, торпаьын  юзялляшдирилмяси вя 

кянд тясяррцфатынын истещсал ващидляринин йенидян тяшкили. 

2. Секторда йени базар инфраструктурунун тяшкили, кянд тясяррцфатынын емал 

сянайесинин юзялляшдирилмяси, базарын либераллашдырылмасы. 

3. Юлкянин аргаг мящсуллара, о жцмлядян дя ярзаг мящсулларына олан 

тялябатынын дахили истещсал щесабына юдянилмя сявиййясинин йцксялдилмяси. 

Демяли, аграр ислщатларын нятижялярини дя мящз бу ислащатларын мягсяд вя 

вязифяляри бахымындан гиймятляндирмяк даща доьру йанашмадыр. 

Беляликля, Азярбайжанда щяйата кечирилян аграр ислащатларын мягсяд вя 

вязифяляринин реаллашдырылмасы истигамятиндя ашаьыдакы нятижяляр ялдя едилмишдир. 

Кянд тясяррцфатында апарылан ислащатлар нятижясиндя дювлят мцлкиййятиндя 

сахланылан аз сайда дамазлыг, тохумчулуг вя диэяр букими тясяррцфатлар истисна 

омлагла, бцтцn кянд тясяррцфаты мцяссисяляри, о жцмлядян колхоз вя 

совхозларын ляьв едиляряк онларын ямлакы тясяррцфат цзвляри арасында 

бюлцшдцрцлцб. 2014-жü илин яввялиня верилян рясми статистик мцлуматлара эюря 

торпаг пайы алмалы олан  аилялярин артыг 99,8%-и юз торпаг пайларына сащиб 

олмушлар. Орта щесабла щяр аиляйя 1,7 ща торпаг сащяси верилмишдир. Щяйятйани  

сащяляр дахил олмагла ися бу эюстярижи щазырда 1,9 ща тяшкил едир. 

Цмумиййятля, щазырда кянд тясяррцфатына йарарлы жями торпагларын 97,3 %-и, 

якин йерляринин 75,2 %-и, отлаг вя бичяняклярин ияс 2,8%-и юзял секторун 

мцлкиййятиндядир.  

Цмумиййятля, апарылан ислащатлар аграр секторда юзял сащибкарлыг 

гурумларынын йарадылмасы вя чохукладлы тясяррцфатчылыг системинин 

формалашдырылмасы иля нятижялянмишдир. Бу секторда бир заманлар щаким мювге 

тутмуш дювлят  инщисарына ясасланан истещсал мцнасибятляри либераллашдырылмыш, 
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истещсал вя сатыш просесляринин бцтювлцкдя азад базар ганунлары иля чюзцлмясиня 

ряваж верилмишдир. 

Бцтцн бу эюрцлян ишлярин мянтиги нятижяси кими хцсуси мцлкиййятя 

ясасланан тясяррцфатчылыг формалары щазырда аграр секторда там цстцнлцк тяшкил 

едир. Артыг Азярбайжан кяндлиляриндя сащибкарлыг щисси вя сяриштяси формалашмыш, 

онларда юз истещсалларыны базарын тялябляриня уйьун гурмаг мейли йаранмышдыр. 

Беляликля, аграр секторда там цстцнлцк тяшкил едян юзял бюлмя, щазырда 

кянд тясяррцфаты истещсалында да ясас пайа маликдир.  

Кянд тясяррцфаты истещсалынын артымы ясасян  мейвя-тярявяз, тахылчылыг вя 

щейвандарлыг сащяляри цзря характерик  олмушдур. 

Жядвял 1.2. 

Ясас биткичилик мящсулларынын истещсалы, мин тон 

Илляр  2005 2010 2011 2012 2013 2013-жи илдя 2005-жи 
иля нисбятян 

Тахыл (тямизлянмядян 
сонракы чякидя) 

2077,3 1950,5 2394,8 2732,0 2881,3 1,4д. 

Памбыг  196,6 38,2 66,4 57,0 45,2 0,23 

Тцтцн 7,1 3,2 3,6 4,3 3,5 60,7 

Шякяр чуьундуру 36,6 251,9 252,9 173,8 187,9 2,8 д 
Картоф 1083,1 953,7 938,5 968,5 992,8 7,0 д 

Тярявяз 1127,3 1189,5 1214,8 1216,2 1236,3 2,6 д 

Бостан мящсуллары 363,8 433,6 478,0 428,0 429,8 8,7 д 
Мейвя вя эилямейвя 625,7 729,5 765,8 810,0 853,8 136,5 

Цзцм 79,7 129,5 137,0 151,0 154,1 19,4 

Йашыл чай йарпаьы 0,7 0,54 0,53 0,57 0,57 0,81 

 

Жядвял 1.3. 

Ясас щейвандарлыг мящсулларынын истещсалы, мин тон 

Илляр  2005 2010 2011 2012 2013 2013-жи илдя 
2005-жи иля 
нисбятян 

Ят, кясилмиш чякидя 205,0 253,8 263,7 285,7 297,6 145,2 

Сцд  1151,9 1536,2 1622,3 1719,6 1820,5 158,0 
Йумурта, млн.ядяд 874,6 1178,6 1011,0 1226,7 1401,5 160,2 
Йун  13,1 15,6 16,2 16,5 16,8 128,2 
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Бцтцн бунларын нятижясиндя ися юлкя ящалисинин ярзаг мящсуллары цзря 

истещлакында дахили истещсалын пайы йцксялмишдир. Беля ки, щазырда картоf, мейвя-

тярявяз вя бостан мящсуллары цзря олан фактики истещсал дахили истещсал щесабына 

артыгламасы иля юдянир. Тахыл, йумурта, ят вя сцд мящсуллары цзря ися фактики 

истещлакын 55-85%-и дахили истещсал щесабына юдянир. 

Бир сюзля, Азярбайжанда щяйата кечирилян аграр ислащатлар нязярдя 

тутулмуш мягсядляря наил олмаьа имкан вермишдир. Aпарылан аграр ислащатлар 

нятижясиндя кянд тясяррцфаты секторунда мцсбят инкишаф мейлляринин  

йаранмışdır. Беля ки, аграр ислащатларын биринжи мярщяляси баша чатдыгдан сонра 

мялум олду ки, аграр секторун инкишафы гаршысында дуран ашаьыдакы проблемляр 

вя мянфи мейлляр щяля дя мювжуддур. 

Мящз бу гейд олунанлара эюря аграр ислащатларын биринжи мярщялясиндя щялл 

олуна билмяйян проблемлярин  арадан галдырылмасы мягсядиля бу ислащатларын 

икинжи мярщяляси чярчивясиндя жидди аддымлар атылмыш вя мцвафиг сийасят 

тядбирляри мцяййянляшдирилмишдир.Öлкя президенти тяряфиндян мцвафиг фярманlар 

верилмиш, бир сыра ганунлар гябул едилмиш вя комплекс сосиал-игтисади инкишаф 

програмлары щазырланмышдыр. 

Беляликля, Азярбайжанда щяйата кечирилян аграр ислащатлары (Ы) кянд 

тясяррцфаты секторунда жидди институтсионал, сосиал-игтисади дяйишикликлярин баш 

вермяси вя базар мцнасибятляринин тяшяккцл тапмасы иля нятижялянян биринжи 

мярщяляйя вя (ЫЫ) артыг базар принсипляри ясасында фяалиййят эюстярян секторун, 

базар игтисадиййатлы юлкялярдя олдуьу кими, даща чох игтисади васитялярля 

тянзимлянмяси системинин формалашмасы просесинин башладыьы икинжи мярщяляйя 

бюлмяк олар. Ölkə əhalisinin tələbatının davamlı olaraq artımının səmərəli şəkildə 

qarşılanması kənd təsərrüfatında məhsuldarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsindən, 

istehsal güclərindən səmərəli istifadə edilməsindən, məhsul bolluğu 

yaradılmasından, eyni zamanda qiymətlərin səviyyəsinin stabilləşdirilməsindən, 

eləcə də əhalinin pul gəlirlərinin artırılmasından da asılıdır. 
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FƏSİL II. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA AQRAR İSLAHATLARIN 

TƏNZİMLƏNMƏSİNİN NORMATİV-HÜQUQİ TƏMİNATI 

 

2.1. Respublikamızda aqrar islahatların fəaliyyətinin tənzimlənməsini 

təmin edən normativ-hüquqi aktlar sistemi 

Bazar iqtisadiyyatında iqtisadi münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsinin 

çərçivəsi daxilində iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində yaranan münasibətlərin 

hüquqi tənzimlənməsi özünəməxsusluğu ilə seçilir ki, bunlardan biri də aqrar 

sahədir. Bu sahədə həyata keçirilən sahibkarlıq fəaliyyəti zamanı yaranan 

münasibətlər aşağıdakı kateqoriyalarda özünü göstərir. 

 Təsərrüfatdaxili aqrar münasibətlər  

1. Torpaq münasibətləri; 

2. Əmlak münasibətləri; 

3. Əmək münasibətləri; 

4. Təşkilati-idarəçilik münasibətləri. 

 Təsərrüfatxarici aqrar münasibətlər 

1. Mülkiyyət hüququnun həyata keçirilməsi sferasında yaranan münasibətlər; 

2. Müqavilə münasibətləri; 

3. Büdcə-vergi münasibətləri; 

4. Delikt münasibətlər. 

Yuxarıdan göründüyü kimi aqrar sahibkarlıqda hüquqi tənzimlənmənin 

obyekti qismində iki qrup münasibətlər sistemi çıxış edir. Çox geniş dairəni əhatə 

edən bu münasibətlər sistemi hüququn müxtəlif sahələrinin: torpaq, mülki, əmək, 

inzibati, maliyyə, cinayət və s. hüquq sahələrinin normaları ilə tənzimlənir və bu 

zaman azad bazar iqtisadiyyatından irəli gələn bir sıra prinsiplər gözlənilməlidir. 

- Ölkə vətəndaşlarının mükəmməl qidalanma hüququnun təmin edilməsi; 

- Aqrar münasibət subyektlərinin hüquq bərabərliyinin təmin edilməsi; 

- Kəndlilərin əmək istiqamətləri və formalarını, təsərrüfat fəaliyyətini könüllü 

seçmək hüququnun təmin edilməsi; 
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- Çoxukladlı mülkiyyət formalarının möhkəmləndirilməsi və onlara əsaslanan 

təşkilati-hüquqi formaların hərtərəfli mühafizəsi; 

- Aqrar sahibkarlığın sərbəstliyi üçün hüquqi zəmanət sisteminin genişləndirilməsi; 

- Aqrar sahibkarlıq sferasında dövlətin təsbit edilmiş tənzimləyici funksiyasının 

möhkəmləndirilməsi; 

- Aqrar sahibkarlığın əmək fəaliyyətinin təbii iqlim şəraiti ilə üzvi əlaqəsi və həmin 

fəaliyyətin ekoloji istiqamətinin nəzərə alınması; 

- Təsərrüfat və hüquqi müstəqillik, sahibkarlıq fəaliyyətinin nəticələrinə görə kənd 

təsərrüfatı kommersiya təşkilatlarının cavabdehliyi və maddi marağının təmin 

edilməsi; 

- Aqrar münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsinin tamlığı, aqrar qanunvericiliyin 

mütəmadi yeniləşməsi, aqrar münasibətlərin bütün istirakçılarının fəaliyyətində 

qanunçuluğun təmin edilməsi; 

- Aqrosənaye kompleksinin idarəçilik sisteminin demokratikləşdirilməsi; 

- Aqrar hüquq münasibətləri istirakçılarının subyektiv hüquqlarının reallığı və 

zəmanətliliyi. 

Aqrar sahibkarlıqda hüquqi tənzimlənmənin göstəriş xarakterli metodları isə 

özünü əsasən təsərrüfatdaxili və dövlət orqanları ilə yaranan münasibətlərinin 

tənzimlənməsində göstərir. 

Dövlətin aqrar siyasətinin işlənilməsinin elmi-nəzəri əsasını 18 fevral 1995-

ci ildə qəbul edilmiş “Aqrar islahatın əsasları haqqında”, “Sovxoz və kolxozların 

islahatı haqqında” və 16 iyul 1996-ci ildə “Torpaq islahatı haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının qanunları təşkil edir. Müasir aqrar siyasətin əsas qayəsi müxtəlif 

formalı mülkiyyət və təsərrüfatçılıq əsasında işləyən bazaar ictimai-iqtisadi aqrar 

strukturların formalaşdırılmasıdır.Müvafiq olaraq aqrar siyasət antiinhisar 

istiqamətə malik olan aqrar və torpaq islahatlarına, kəndli əməyinin nüfuzunun 

artması və kənddə həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə, aqrar sahənin üstün inkişafını 

təmin edən struktur, investisiya və vergi siyasətinin kökündən dəyişməsinə doğru 

istiqamətləri özündə ehtiva edir. 
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Aqrar hüququ mənbələrinə istənilən hüquq sahəsi mənbələri üçün 

xarakterik olan ümumi əlamətlər xasdır.Aqrar münasibətləri tənzimləyən hüquqi 

aktlar yalnız dövlətin fəaliyyətinin nəticəsidir, onsuz heç bir normativ -hüquqi akt 

yarana bilməz. 

12 noyabr 1995-ci ildə ümumxalq səsverməsi ilə qəbul edilmiş 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası dövlət hüquqyaratma orqanlarının yeni 

sistemini müəyyənləşdirir. Konstitusiyanın qəbul edilməsilə aqrar hüququnun 

yazılı mənbələrinin zirvəsində hər şeydən öncə Konstitusiyanın özü, sonra isə Milli 

Məclisin qanunları, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və 

sərəncamları, Azərbaycan Respublikası Hökumətinin qərarları dayanır.  

Aqrar hüququnun əsas mənbəyi kimi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 

məzmunu çoxçeşidlidir. Eyni zamanda onun normalarını aqrar münasibətlərin 

hüquqi tənzimlənməsi sahəsində dörd əsas qrupa bölmək olar: 

1) aqrar sahibkarlıq sahəsində vətəndaşların hüquq və azadlıqları və ya daha  

dəqiq desək, kənd təsərrüfatı kommersiya təşkilatlarının və sahibkarların hüquqi 

vəziyyəti; 

2) bütün ölkə çərçivəsində həm vətəndaşlar və onların birlikləri, həm də  

digər mülkiyyətçilər üçün (Naxçıvan Muxtar Republikası, bələdiyyələr) aqrar 

sahibkarlıq və digər iqtisadi fəaliyyət sahəsində vahiq iqtisadi məkan; 

3) bazar aqrar iqtisadiyyatının formalaşmasının lazımi şəraiti kimi inhisarçı  

fəaliyyətin məhdudlaşdırılması və azad rəqabət; 

4) aqrosənaye istehsalı sahəsində sahibkarlıq və iqtisadi fəaliyyətin dövlət  

tənzimlənməsi: 

   - mülkiyyət hüququ və torpağa, digər daşınmaz əmlaka kəndlilərin digər əşya 

hüquqları; 

   - kənd təsərrüfatı əməyinin hüquqi tənzimlənməsi; 

   - aqrar sahibkarlıq və digər iqtisadi fəaliyyət sahəsində vətəndaşların əsas  

iqtisadi hüquq və azadlıqlarının müdəfiəsində məhkəmələrin fəaliyyət dairəsinin 

genişləndirilməsi; 
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   - aqrar münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsi və hüquq tətbiqi sahəsində  

hüquqyaratma səlahiyyəti almış dövlət orqanları sistemlərinin 

müəyyənləşdirilməsi. 

Torpaq münasibətləri sahəsində vətəndaşın konstitusion statusu, torpaq 

üzərində vətəndaşların və onların birliklərinin xüsusi mülkiyyətə malik olmaq kimi 

mühüm hüquqla təkmilləşmişdir.  

Zənnimcə, “Aqrar islahatın əsasları haqında” qanunu mütləq nəzərdən 

keçirməliyik. Bu qanun Azərbaycan Respublikasının aqrar-sənaye kompleksinin 

(aqrar bölmənin) islahatının əsas istiqamətlərini və onların hüquqi təminatını 

müəyyən edir. Qanunun müddəaları aqrar islahat sahəsində digər normativ aktlar 

üçün əsasdır. 

İslahatın məqsədi aqrar bölməni böhrandan çıxarmaq, iqtisadiyyatı 

sabitləşdirmək, əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırmaqdır. Aqrar 

islahatın vəzifələri torpaq və əmlak üzərində yeni mülkiyyət münasibətlərinin 

formalaşdırılmasından, bazar iqtisadiyyatına uyğun istehsal və infrastruktur 

sahələrində müxtəlifnövlü təsərrüfatların yaradılması və inkişafı ilə istehsal 

münasibətlərinin dəyişdirilməsindən və təkmilləşdirilməsindən ibarətdir. 

Aqrar islahatın əsas istiqamətləri aşağıdakılardır: 

- aqrar bölmədə yeni mülkiyyət münasibətlərinin formalaşdırılması; 

- torpaq, meliorasiya və su təsərrüfatının islahatı; müxtəlifnövlü 

təsərrüfatların yaradılması; aqrar bölmənin dövlət təminatı. 

       Dövlətin iqtisadi siyasəti ilə aqrar islahatın uzlaşması, islahatın aparılmasında 

sosial ədalətin və könüllülüyün təmin edilməsi, əmtəə istehsalçılarına təsərrüfat 

fəaliyyətinin təşkilində və öz məhsullarına sərəncam verməkdə tam sərbəstliyin 

təmin edilməsi, respublikanın kənd təsərrüfatı xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması, 

ətraf mühiti mühafizə tələblərinə əməl edilməsi, kəndin sosial inkişafı və əhalinin 

sosial müdafiəsi aqrar islahatın əsas prinsiplərini təşkil edir. 

Qanun aqrar bölməyə dövlət himayəsini də nəzərdə tutur. Aqrar bölmə 

iqtisadiyyatın vacib sahələrindən biri kimi dövlət himayəsindədir.Dövlət himayəsi 

aşağıdakı istiqamətlərdə həyata keçirilir: 
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- aqrar bölməyə investisiya qoyuluşunun stimullaşdırılması; 

- məqsədli dövlət proqramları əsasında meliorasiya və irriqasiya işlərinin 

aparılması kənd təsərrüfatı maşınlarının, və digər maddi-texniki vasitələrin istehsal 

bazasının yaradılması, işğal altından azad edilmiş ərazilərdə aqrar-sənaye 

kompleksinin bərpası və inkişaf etdirilməsi; 

- kənd təsərrüfatında yoluxucu xəstəliklərə və zərərvericilərə qarşı 

karantin və müalicə tədbirlərinin aparılmasına, kadr hazırlığına və elmi təminata, 

istehsal və sosial infrastrukturun yaradılmasına dövlət vəsaitinin ayrılması; 

- mühüm kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətləri ilə onların 

istehsalında  istifadə olunan maşın-mexanizmlərin, yanacaq-sürtkü materiallarının, 

mineral gübrələrin, zəhərli kimyəvi maddələrin qiymətləri arasında mütənasibliyin 

təmin edilməsi (kənd təsərrüfatı məhsullarının və maddi-texniki vasitələrin siyahısı 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilir);  

- diferensial kreditləşmə və vergi tətbiq. 

Aqrar bazara daim dövlət tənzimlənməsi ilə nəzarət edilir. Bunun üçün 

dövlət mühüm kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının stimullaşdırır, əmtəə 

istehsalçılarının xarici bazarın zərərli təsirindən qorunması və təminatlı daxili 

bazarın yaradılması üçün əlverişli gömrük siyasəti həyata keçirir, maliyyə-kredit 

müəssisələrinin işinin aqrar bazarın tələbatına uyğunlaşdırılması sahəsində  

addımlar atır və aqrar sahibkarlığın dayanıqlı inkişafının zəmanət sistemi olan 

sığorta işinin təkmilləşdirilməsində mütəmadi olaraq sistemli tədbirlər görür.  

Aqrar sahənin əsas sütunlarını təşkil edən yuxarıda göstərdiyimiz üç 

qanunun qəbulu ilə yanaşı “Dövlət torpaq kadastrı, torpaqların monitorinqi və 

yerqurluşuhaqqında” (22 dekabr 1998), “Kənd Təsərrüfatında sığortanın 

stimullaşdırılması     haqqında” (18 iyun 2002), “Meliorasiya və irriqasiya 

haqqında” (5 iyun 1996), “Sovxozlarn, kolxozların və kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan digər hüquqi və fiziki şəxslərin (emal 

müəssisələrindən başqa) vergi borclarının silinməsi haqqında” (26 mart 

1999),“Torpaq bazarı haqqında” (7 may 1999), “Torpaq icarəsi haqqında” (11 

dekabr1998), “Balıqçılıq haqqında” (27 mart 1998), “Bitki karantini haqqında” (23 
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aprel1996), “Bitki mühafizəsi haqqında” (3 dekabr 1996), “Damazlıq işi haqqında” 

(26may 1996), “Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına müddətli vergi 

güzəştlərinin verilməsi haqqında” (27 noyabr 2001), “Seleksiya nailiyyətləri 

haqqında” (15 noyabr 1996), “Taxıl haqqında” (16 iyun 2000), “Tütün və tütün 

məmulatı haqqında” (8 iyun 2001), “Toxumçuluq haqqında” (11 mart 

1997),“Üzümçülük və şərabçılıq haqqında” (19 oktyabr 2001), “Torpaqların 

münbitliyi haqqında” (30 dekabr 1999), “Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri 

və obyektləri haqqında” (24 mart 2000), “Su Məcəlləsi” (26 dekabr 1997), “Kənd 

təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına neft məhsullarının güzəştli satışı barədə” 

(26 mart1999 Nazirlər Kabinetinin 49 nömrəli qərarı) kimi normativ-hüquqi aktlar 

da qəbul edilmişdir. 

2004-cü ilin məlumatına görə ölkəmizdə 22-i milli, 7-i müştrək olmaqla 29 

sığorta kompaniyası fəaliyyət göstərir ki, bunların da aqrar sektordakı fəaliyyəti 

çox zəifdir. Bu sektorda sığorta fəaliyyətinin gücləndirilməsi məqsədilə 18 iyun 

2002-ci ildən “Kənd təsərrüfatında sığortanın stimullaşdırılmasıhaqqında” AR 

Qanunu fəaliyyət göstərir. Aqrar istehsalçılar öz əmlaklarının sığortalanmasının 

sığorta kompaniyaları ilə bağladıqları könullu müqavilələr vasitəsilə həyata 

keçirirlər. Bu zaman sığortalı tərəfindən sığorta kompaniyasına (sıgortaçı) 

ödəniləcək sığorta haqqı sığortaçı tərəfindən təyin edilən sığorta tarifləri əsasında 

hesablanır, sığorta hadisəsi (təbii fəlakət və ya digər hallarda) baş verdikdə 

sıgortaçı tərəfindən sığortalıya ödəniləcək vəsaitin maksimum həddini göstərən 

sığorta məbləği isə belə hesablanır: 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində aqrar təsərrüfatların büdcə ilə münasibətləri də 

yenidən qurulmaqdadır. Belə ki, təsərrüfatlar öz fəaliyyətlərində qanunla təyin 

edilmiş bütün vergi və gömrük rüsumlarını ödəməyə borcludurlar və müvafiq 

dövlət orqanları da bu ödənişin həyata keçirilməsinə nəzarət edirlər. Göstərilən 

münasibətlər əvvəllər ayrı-ayrı vergi və gömrük qanunları ilə tənzimlənsə də hal-

hazırda 25 iyul 1997-ci ildən qüvvədə olan “Gömrük Məcəlləsi”, 1 yanvar 2001-ci 

ildən qüvvəyə minən “VergilərMəcəlləsi” və müvafiq il üçün hər il qəbul edilən 

“Dövlət büdcəsi haqqında” qanunlarla tənzimlənir. “Gömrük Məcəlləsi” gömrük 
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rejimləri, gömrük ödənişləri, gömrük rəsmiləşdirilməsi, gömrük nəzarəti, valyuta 

nəzarəti, gömrük güzəştləri kimi bir sıra məsələləri tənzimləyir və hal hazırda hər 

bir təsərrüfat subyekti 0-15 % arası gömrük rüsumlarını ödəyərək idxal-ixrac 

əməliyyatlarını həyata keçirə bilər. Hal-hazırda Dövlət, Muxtar Respublika və 

Yerli (bələdiyyə) vergilərdən ibarət olan vergi sistemimizdə vergilər bilavasitə 

mənbədən və bəyannamə üzrə olmaqla iki formada tutulur. Dövlət vergilərinə 

fiziki şəxslərin gəlir, hüquqi şəxslərin mənfəət, əlavə dəyər, aksiz, hüquqi şəxslərin 

əmlak, hüquqi şəxslərin torpaq, tranzit yol, mədən, sadələşdirilmiş sistem üzrə 

vergilər, Muxtar Respublika vergilərinə yol vergisi istisna olmaqla bütün Dövlət 

vergiləri, Yerli vergilərə isə fiziki şəxslərin torpaq, fizki şəxslərin əmlak, yerli 

əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən, bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə 

və təşkilatların əmlak vergiləri aiddir. Növbəti paraqrafda isə aqrar sahənin 

davamlı inkişafının təmin edilməsinə yönəldilmiş dövlət proqramları və onların 

müsair vəziyyəti barədə danışılacaq. Qəbul edilmiş bu proqramlar fəaliyyətdə olan 

qanunların və normativ sənədlərin daha da səmərəli işləməsi üçün zəmin yaradır. 
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2.2 Aqrar sahədə davamlı inkişafın təmin edilməsinə yönəldilmiş 

dövlət  proqramları və onlarının icrasının müasir vəziyyətinin 

təhlili 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində aqrar sahə də daxil olmaqla perspektivə 

yönəlmişiqtisadi idarəetmə komanda iqtisadiyyatında olduğu kimi direktiv 

planlaşdırmaya deyil,strateji-indiqativ plan, proqnoz və proqramlara əsaslanır. 

Məhz bu mexanizmlərdən istifadə edilməsi dövlətə imkan verir ki, bazar 

iqtisadiyyatının mürəkkəb, dəyişkən və bəzi hallarda qeyri-müəyyən xarakterini 

nəzərə alaraq aqrar sektorda iqtisadi prossesləri öz nəzarəti altında saxlaya bilsin 

və onların gələcəkdəki inkişafını yönləndirsin.Proqnozlaşdırma ilə başlayıb 

müxtəlif istiqamətli proqramların həyata keçirilməsi iləbaşa çatan bu fasiləsiz 

proses təxminən belə baş verir: 

1. Əvvəlcə aqrar sektorda baş verən sosial-iqtisadi proseslərin inkişaf 

meylini müəyyənləşdirən kompleks və ayrı-ayrı istiqamətli proqnozlar işlənib 

hazırlanır. Bu proqnozlar cari (1 illik), orta (1-5 illik) və uzunmüddətli (5 ildən 

çox) dövrü əhatə etməklə axtarış (mövcud obyektin gələcəkdəki vəziyyəti 

haqqında məlumat verən) və normativ (görüləcək tədbirlər nəticəsində obyektin 

gələcəkdə neçə dəyişəcəyi haqqında məlumat verən) xarakterli ola bilər; 

2. İkinci mərhələdə proqnoz məlumatları qiymətləndirilir, sektorda mövcud 

və baş verə biləcək problemləri aradan qaldırmaq və onun gələcək inkişafına yön 

vermək üçün ASK-nın inkişaf məqsədlərini və bu məqsədlərə nail olmaq yolunda 

zəruri olan vasitələri özündə birləşdirən kompleks plan sənədləri işlənib hazırlanır. 

Bu sənədlərdə planlaşdırılan dövr üçün inkişaf hədəfləri təyin edilir və onlara nail 

olmaq üçün qarşıdakı dövrə aqrar siyasətin əsas istiqamətləri, prinsip və metodları 

təsbit edilir, həmçinin məqsədli proqramlar üçün zəruri hədəflər ortaya qoyulur; 

3. Sonuncu mərhələdə isə planlaşdırma nəticəsində təsbit edilən ən mühüm 

problemləri həll etmək və hədəflərə nail olmaq məqsədilə mövcud hökumət 

tərəfindən konkret istiqamətlərə yönəldilmiş, konkret dövrü və maliyyələşmə 

mənbələrinə sahib proqramlar işlənib hazırlanaraq həyata keçirilir. Məsələn, aqrar 
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sektorda enerji təminatının yaxşılaşdırılması haqqında, Torpaqların münbitliyinin 

artırılması haqqında və s. ; 

Aqrar sektorun inkişafının ölkə Prezidentinin “Aqrar islahatların 

sürətləndirilməsinə dair bəzi tədbirlər haqqında” 22 mart 1999 118 nömrəli 

fərmanının verilməsi ilə yeni mərhələyə qədəm qoyduğunu qeyd etmək 

mümkündür. Həmin fərmançərcivəsində kənd təsərrüfatı istehsalçıları torpaq 

vergisi istisna olmaqla qalan bütün vergilərdən5 il müddətinə azad edilmiş 

(sonradan bu müddət müvafiq qaydada 1 yanvar 2009-cuilədək uzadılmısdır), 26 

mart 1999-cu ildə qəbul olunan “Sovxozların, kolxozların və kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan digər hüquqi və fiziki şəxslərin (emal 

məüssisələrindən başqa) vergi borclarının silinməsi haqqında” Qanunla adı çəkilən 

subyektlərin 1999-cu ilin 1 yanvar tarixinə olan və bu Qanun qüvvəyə mindiyi 

günədək ödənilməmiş vergi borcları, onlara tətbiq edilən maliyyə sanksiyaları və 

hesablanmış peniyalar (həyətyanı sahələr uçun hesablanmış torpaq vergisindən 

başqa) silinmiş, həmin gün Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi “Kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsalçılarına neft məhsullarının güzəştli satışı barədə” 49 nömrəli 

qərarı əsasında Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi (indiki 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi) və Dövlət Neft Şirkətinin hazırladığı Qaydalar 

əsasında adı çəkilən təsərrüfat subyektlərinə aradakıfərqin dövlət büdcəsi hesabına 

Dövlət Neft Şirkətinin təchizat təşkilatlarına ödənilməsişərti ilə 30 min ton A-76 

benzini, 120 min ton dizel yanacağı, 6 min ton M-8V1 və M-12VB motor 

yağlarının təxminən yarı qiymətə satılması nəzərdə tutulmuş, habelə aqrar 

istehsalçılara kredit resurslarının ayrılması və digər tədbirlər həyata keçirilmişdir. 

Görülən tədbirlərin davamı olaraq 9 noyabr 1999-cu ildə bir növ aqrar sahədə 

aparılan islahatlara yekun vurma xarakteri daşıyan “1999-2000-ci illərdə 

Azərbaycan Respublikasında aqrarislahatların dərinləşdirilməsi və kənd 

təsərrüfatında sahibkarlığın inkişafınakömək göstərilməsinə dair Dövlət Proqramı 

haqqında” 203 nömrəli Prezident fərmanı verildi. Proqramda aqrar islahatın 

dərinləşdirilməsinə dövlət himayəsi aşağıdakı əsas istiqamətlərdə nəzərdə 

tutulmuşdu: 
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  Aqrar sahədə əmlakın özəlləşdirilməsinin başa çatdırılması: Burada 

daha öncə haqqında danışdığımız sovxoz və kolxoz əmlakının, aqrar sahənin emal 

və müvafiq xidmət sahələrinin özəlləşdirilməsinin və kənd sosial infrastruktur 

obyektlərinin mülkiyyət formasının müəyyənləşdirilməsinin başa çatdırılması 

nəzərdə tutulur; 

 Torpaq islahatının başa çatdırılması: Torpaq paylarının, bununla bağlı 

mülkiyyət hüquqlarını təsdiq edən sənədlərin paylanması, habelə həyətyanı sahələr 

üzərində mülkiyyəti təsdiq edən sənədlərin verilməsinin başa çatdırılması və torpaq 

bazarı institutlarının yaradılma işinə kömək edilməsi kimi tədbirləri əhatə edir; 

 Meliorasiya və su təsərrüfatı sahəsində islahatların sürətləndirilməsi: 

Göstərilən istiqamətlərdə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan ümumi 

xarakterli tədbirlərlə yanaşı aqrar sahədə elmi tədqiqat işlərini inkişaf etdirmək və 

xarici ölkələrlə əməkdaşlığı genişləndirmək məqsədi ilə ölkədə Kənd Təsərrüfatı 

Elmi Mərkəzinin və onun regional strukturlarının yaradılması barədə təkliflərin 

hazırlanması kimi konkret tədbiri də özündə birləşdirir; 

  Aqrar sahənin informasiya təminatı: 

  Fermerləri elmi informasiya və metodiki məsləhətlərlə təmin etmək 

məqsədilə informasiya sisteminin bütün sahələri üzrə kompleks tədbirlərdən 

ibarətdir; 

Göstərilənlərə paralel olaraq bu dövrlərdən başlayaraq ümumiyyətlə ölkədə 

sahibkarlıq fəaliyyəti, xüsusilə kiçik və orta sahibkarlığın inkişafının 

tənzimlənməsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər görülmüsdür. Belə ki, 4 iyun 1999-cu ildə 

ölkədə kiçik sahibkarlığa dövlət köməyinin iqtisadi, hüquqi, təşkilati əsaslarını, 

forma və üsullarını müəyyən edən “Kiçik sahibkarlığa dövlət köməyi haqqında” 

qanun qəbul olundu. Qanuna əsasən aqrar sektorda hüquqi şəxs yaratmadan fərdi 

sahibkarlıqla məşğul olanlar və işçilərinin orta siyahı sayı 30 nəfərədək olan 

hüquqi şəxs qismində sahibkarlıqla məşğul olanlar rəsmi şəkildə kiçik sahibkarlıq 

subyekti kimi tanınır və dövlətin kiçik sahibkarlıqla bağlı həyata keçirdiyi bütün 

dövlət proqramlarında iştirak edə bilərlər. Bundan sonra 17 avqust 2002-ci ildə 

“2002-2005-ciillər üzrə Azərbaycan Respublikasındakiçik və orta sahibkarlığın 
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inkişafının Dövlət Proqramı” adlı geniş miqyaslı sənəd qəbul edilmişdir. 

Proqramda 1997-2000-ci illər üzrə qəbul olunmuş müvafiq proqramdan irəli gələn 

vəzifələrin əsasən yerinə yetirildiyi və bunun nəticəsində ÜDM-in 71 %-nin, kənd 

təsərrüfatı istehsalının isə 99 %-nin özəl bölmə tərəfindən təmin edilməsi qeyd 

olunmaqla yanaşı, sahibkarlıqla məşğul olanların mövcud imkanlardan az olması, 

özəl bölmədə strateji cəhətdən mühüm olan, struktur formalaşdırıcı potensiala 

malik müəssisələrin zəif inkişaf etməsi, kiçik və orta sahibkarların ölkə ixracında 

payının və strukturunun təkmiləşdirilməsinə təsirinin məhdud olması, kiçik və orta 

sahibkarlıq müəssisələrinin 70 %-nin Bakı və onun ətrafında cəmlənməsi qeyd 

olunaraq onun regional inkişafının hazırkı səviyyəsinin ölkənin mövcud 

potensialına uyğun gəlməməsi və daxili istehsalçılar arasında iqtisadi əlaqələrin 

zəifliyi də göstərilərək geniş miqyaslı tədbirlər planı nəzərdə tutulmuşdur.  

Proqramın davamı olaraq 2002-ci ildə sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi və 

tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi sahəsində bir sıra addımlar atılmışdır. İlk 

növbədə 27 avqust 2002-ci ildə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun yenidən 

təşkil olunması məqsədilə yeni əsasnamə qəbul olunmuşdur. Əsasnaməyə görə 

fond İqtisadi İnkisaf Nazirliyinin (indiki İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi) nəzdində 

fəaliyyət göstərməklə dövlət büdcəsi, dövlət əmlakının özəlləşdirilmə gəlirləri, 

fondun fəaliyyətindən daxil olan vəsait, könüllü ianələr, yardımlar və qrantlar 

vasitəsilə maliyyələşdirilir. Əsasnamədən irəli gələrək 27 avqust 2002-ci tarixli 

779 nömrəli fərmanla “Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək 

MilliFondunun vəsaitinin istifadəsi Qaydaları” qaydaları təsdiq edilmiş, 13 

sentyabr 2002-ci il İqtisadi İnkisaf Nazirinin 63 nömrəli əmri ilə ”Azərbaycan 

Respublikası  Sahibkarlıga Kömək MilliFondunun vəsaitinin istifadəsi üzrə 

müsabiqə komissiyası haqqında” əsasnamə təsdiq edilərək onun vəzifəsinin 

müsabiqə əsasında müvəkkil bankların seçilməsi vasitəsilə Fondun vəsaitinin 

səmərəli istifadəsini təmin etməkdən ibarət olması, komissiyanın funksiyaları, 

müvəkkil bankların seçilmə meyarları kimi məsələlər müəyyənləşdirilmiş, 28 

noyabr 2002-ci il Nazirlər Kabinetinin 189 nömrəli “Ölkədə sahibkarlığıninkişafı 

ilə bağlı digər mənbələrdə nəzərdə tutulan vəsaitlərin Azərbaycan Respublikasının 
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SahibkarlığaKömək Milli Fondunda cəmləşdirilməsi haqqında” Qərarı ilə dövlət 

büdcəsində “Kiçik sahibkarlığa investisiya yardımı”, o cümlədən “Kənd təsərrüfatı 

ilə məşğulolmaq üçün məcburi küçkünlərə kreditlərin verilməsi”, “Fermer 

təsərrüfatlarınakredit güzəştləri fondu” üçün nəzərdə tutulan vəsaitlərin, məşğulluq 

tədbirlərinin maliyyələşdirilməsi çərçivəsində yeni iş yerlərinin yaradılması ilə 

bağlı xərclərin və dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi nəticəsində əldə edilən pul 

vəsaitinin sahibkarlığa dövlət köməyinin maliyyələşdirilməsi üçün qanunvericiliklə 

nəzərdə tutulan hissəsinin Fonda cəlb olunması nəzərdə tutulmuşdur. 

2002-ci ildə Nazirlər Kabinetinin 17 oktyabr 219 saylı sərəncamı ilə aqrar 

sektorun inkişaf etdirilməsi, əsas istehsal vasitəsi olan torpaqların münbitliyinin 

artırılması, rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsalının təmin edilməsi və 

istehsalçıların ixrac fəaliyyətinin stimullaşdırılması, emal və yeyinti sənayesinin 

xammala və əhalinin isə ərzaq məhsullarına olan tələbatının yerli mənbələr 

hesabına ödənilməsini təmin etmək məqsədi ilə “Azərbaycan 

Respublikasında2002-2006-cı illərdə aqrar bölmənin inkişafına dair” Proqram da 

qəbul edilmişdir. Proqram aqrar sahibkarlıqda daxili tələbatın ödənilməsindı 

müsbət meyllərin əmələ gəlməsini göstərsə də, ölkənin ixrac potensialında ciddi 

geriliklərin, məhsul istehsalının həcmi və məhsuldarlığın mövcud imkanlardan 

istifadə və səmərəlilik baxımından aşağı səviyyədə olmasını da qeyd etmişdir ki, 

bu da öz növbəsində təsərrüfatların iqtisadi inkişafını və genişlənməsini ləngidir.. 

Bu baxımdan Proqram aşağıdakı istiqamətlərdə komleks tədbirlərin həyata 

keçirilməsini nəzərdə tutmuşdur: 

  Aqrar bölmədə zəruri strukturların yaradılmasının dəstəklənməsi; 

  Torpaq və su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmini; 

  Kənd təsərrüfatında suvarma və meliorasiya təminatının bərpası; 

  Aqrar bölmənin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi; 

  Aqrar bölmənin xammal istehsalı və emalı sahələrinin əlaqəli inkişafı; 

  Rəqabt qabiliyyətli məhsul istehsalının artırılmasının stimullaşdırılması; 

  Aqrar bölmənin maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılması; 

  Ətraf mühitin bərpası və qorunması; 
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  Aqrar bölmənin hüquqi normativ bazasının təkmilləşdirilməsi; 

  Aqrar bölmənin elmi-metodiki təminatının və kadr hazırlığı sisteminin 

təkmilləşdirilməsi. 

11 fevral 2004-cü ildə “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-

iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008)” qəbul olunmuşdur. Proqram 

regionlarda sosial-iqtisadi inkişafıntəmin edilməsi məqsədilə 10 iqtisadi rayon üzrə 

ayrı-ayrı istiqmətlərdə konkret tədbirlərpaketini özündə birləşdirməklə yanaşı bu 

illər ərzində müxtəlif sahələr üzrə həyatakeçiriləcək siyasətin ümumi 

xarakteristikalarını da göstərmişdir. Ötən beş ildə Ümumi DaxiliMəhsulun (ÜDM) 

real həcmi 2,6 dəfə artaraq 38 milyard manata çatmış, ÜDM-inadambaşına düşən 

nominal həcmi 5 dəfə artaraq 4440 manat təşkil etmişdir. Qeyri-neft sektoru 1,8 

dəfə artmış, 2008-ci ilin yekunlarına görə ÜDM-də qeyri-dövlətsektorunun payı 

84,5 faiz təşkil etmişdir. Qeyri-neft sektoruna qoyulaninvestisiyanın həcmi son beş 

ildə 6,2 dəfə artmış və ümumi investisiyalarınstrukturunda onun xüsusi çəkisi 

2003-cü ildəki 26,8 faizdən 2008-ci ildə 69 faizə çatmışdır. Ölkə sənayesində 2,5 

dəfə, kənd təsərrüfatında isə 25,2 faiz artımolmuşdur. 

Regionların inkişafına həsr olunan ikinci belə proqram “Azərbaycan 

Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadiinkişafı Dövlət 

Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respunlikası Prezidentinin 

fərmanı ilə hüquqi qüvvəyə minmişdir. Azərbaycan Respublikasında əhalinin 

zəruri ərzaq məhsulları ilə təmin edilməsi məqsədilə aqrar bölmədə aparılan köklü 

islahatlar bu sahənin daha sürətlə inkişafına əlverişli zəmin yaratmışdır. Dövlət 

tərəfindən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına və emal müəssisələrinə geniş texniki və 

maliyyə dəstəyi aqrar bölmənin inkişafında mühüm rol oynayır. “Kənd təsərrufatı 

məhsulları istehsalçılarına dövlət dəstəyi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2007-ci il 23 yanvar tarixli Sərəncamına uyğun olaraq kənd 

təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının istifadə etdikləri yanacağın, motor yağının 

və mineral gübrələrin dəyərinin orta hesabla 50 faizinin dövlət tərəfindən 

ödənilməsi kənd təsərrüfatı istehsalına güclü təkan vermişdir. 2003-cü illə 

müqayisədə 2008-ci ildə taxıl istehsalı 21,4 faiz, kartof - 40,1 faiz, tərəvəz - 17,4 
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faiz, bostan məhsulları - 14,3 faiz, meyvə və giləmeyvə - 24,6 faiz, üzüm - 78,1 

faiz artmışdır. Bu müddət ərzində diri çəkidə ət istehsalı 30,6 faiz, süd istehsalı 

18,3 faiz, yumurta istehsalı 47,9 faiz, yun istehsalı isə 22,3 faiz artmış, kənd 

təsərrüfatının ümumi məhsulu isə 25,2 faiz artmışdır. Yenicə qəbul olunmuş 

“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi 

inkişafı Dövlət Proqramı” növbəti illərdə aqrar sahənin və iqtisadiyyatın digər 

strukturlarının inkişafına öz müsbət təsirini göstərəcəkdir. 

Aparılan islahatların  təşkilati-idarəetmə sahəsində yeni mərhələsi sayılan  

“Aqrar bölmədə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında” 23 oktyabr 

2004-cü il Prezident sərəncamı ilətəsdiqlənmişdir. Sərəncama əsasən Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyinin yenidən təşkil edilməsi vəonun Azərbaycan 

Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı, istehsalçılara 

zərurixidmətlərin göstərilməsi, meliorasiya və su təsərrüfatı, baytarlıq, bitki 

karantini,torpaqların səmərəli istifadəsi də daxil olmaqla, aqrar bölmədə dövlət 

siyasətini vəiqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsini həyata keçirən mərkəzi icra 

hakimiyyəti orqanıfunksiyalarını həyata keçirməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bununla 

yanaşı Nazirliyininnəzdində aşağıdakı qurumlar yaradılır: 

1. Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Agentliyi; 

2. Dövlət Baytarlıq Xidməti; 

3. Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti; 

4. Kənd Təsərrüfatı Kreditləri üzrə Dövlət Agentliyi. 

Bu sahədə atılan ən mühüm addımlardan biri də 8 ili əhatə edən “2008-2015-

ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı 

təminatına dair Dövlət Proqramı”dır. Dövlət Proqramının əsas məqsədi ölkənin hər 

bir vətəndaşının sağlam və məhsuldar həyat tərzi üçün onun qəbul edilmiş 

normalara uyğun ərzaq məhsulları ilə tam təmin edilməsinə nail olmaqdır. 
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2.3. Respublikamızda  aqrar islahatlar, onların gedişi və müasir vəziyyəti 
 

Iqtisadiyyatımızın aqrar sektorunun  dirçəldilməsini təmin etmək və bu 

sektorda yeni mütərəqqi bazar münasibətlərini formalaşdırmaq məqsədilə 

göstərilmişdir: 

- Aqrar bölməni böhrandan çıxarmaq; 

- İqtisadiyyatı sabitləşdirmək. əsasən kənd təsərrüfatı ölkəsi olan ölkəmizdə 

bütövlükdə iqtisadiyyatın digər sektorları ilə sıx bağlı olan aqrar sektordakı bu 

böhran həm digər sektorların tənəzzülünü sürətləndirmiş, həm ölkədə istehlak 

məhsullarının qıtlığına şərait yaradaraq inflyasiyanı artırmış, həm əhalinin böyük 

bir hissəsini iş yerlərindən məhrum edərək işsizliyi dərinləşdirmiş həm də 

bütövlükdə mənfi iqtisadi artımın baş verməsində böyük paya sahib olmuşdur ki, 

bu da makroiqtisadi qeyri-sabitliyin aradan qaldırılmasında bu sektorda aparılacaq 

islahatların nə qədər zəruri olduğunu bir daha sübuta yetirir; 

- əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq. Aqrar sektorda aparılan 

islahatların əsas məqsədlərindən biri də bu sektorda yaranan böhranın təsiri 

nəticəsində təxminən yarıya qədəri kənd yerlərində yaşayan və aqrar sektorda 

çalışan əhalimizin iş yerlərini itirməsi, gəlirlərinin azalması, qiymətlərin kəskin 

artımı nəticəsində minimum istehlak ehtiyaclarını ödəyə bilməyəcək səviyyəyə 

düşmələri və bu səbəbdən də qida rasionunun kəskin pisləşməsi və bir sıra zəruri 

sosial xidmətlərdən məhrum olmaları nəticəsində yaranmış ağır sosial-iqtisadi 

vəziyyəti yaxşılaşdırmaq olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasında aparılan aqrar islahatlar üç əsas istiqamətdə 

həyata keçirilmişdir: 

- Aqrar bölmədə yeni mülkiyyət münasibətlərinin formalaşdırılması. Bura 

dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan obyektlərin müəyyənləşdirilməsi, torpaq 

islahatı və onun nəticəsində dövlət, bələdiyyə və xüsusi mülkiyyətli torpaqların 

ayrılması, meliorasiya və su təsərrüfatı müəssisələri üzərində mülkiyyət 

münasibətlərini dəyişdirməklə onlardan istifadənin mütərəqqi formalarının 

müəyyənləşdirilməsi, kənd təsərrüfatı emal müəssisələrinin və infrastruktur 
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obyektlərinin dövlətsizləşdirilməsi və özəlləşdirilməsi, sosial infrastruktur 

obyektlərində yeni mülkiyyət münasibətlərinin formalaşdırılması, istehlak 

kooperasiyalarının islahatı kimi məsələlər daxildir ; 

- Aqrar bölmədə çoxnövlü təsərrüfat formalarının yaradılması : Bura kolxoz 

və sovxozların bazasında və dövriyyəyə cəlb olunmuş yeni torpaqlar üzərində 

xüsusi mülkiyyətli fermer təsərrüfatları və yardımçı təsərrüfatlar, birgə mülkiyyət 

hüququna əsaslanan birgə təsərrüfatlar, kooperativlər, şərikli təsərrüfatlar, səhmdar 

cəmiyyətləri və dövlət mülkiyyətinə əsaslanan dövlət kənd təsərrüfatı müəssisələr 

və səhmdar cəmiyyətlərinin yaradılması aiddir ; 

- Aqrar bölmədə dövlət təminatı sisteminin yaradılması. Aqrar bölmə bazar 

iqtisadiyyatlı bütün ölkələrdə dövlətin himayəsində olan əsas strateji 

sektorlardandır. Xüsusilə də keçid dövrünü yaşayan bizim kimi ölkələrdə aqrar 

sektorun xüsusi dövlət himayəsinə ehtiyacı vardır. Bu baxımdan aqrar islahatlarla 

bağlı qanunvericiliyimizdə bu məsələ nəzərdə tutulmuş və aqrar infrastruktur 

müəssisələrinin inkişaf etdirilməsi, bir sıra vergi güzəşti və maliyyə yardımları, 

aqrar bazarın tənzimlənməsi, kənd əhalisinin sosial müdafiəsi, aqrar bölmədə 

mütəxəssislərin hazırlanması, aqrar bölmənin elmi təminatı və.s istiqamətlərdə 

dövlət təminatının yaradılması öz əksini tapmışdır. 

Aqrar bölmədə həyata keçirilən islahatlar öz qarşısına müəyyən hədəflər 

qoyur ki, həmin hədəflərin istiqamətlərini və islahatdan əvvəlki və sonrakı 

vəziyyəti aşağıdakı cədvəl şəklində göstərə bilərik: 

İstiqamətlər İslahatdan əvvəl İslahatdan sonra 
İstehsal İstehsalın məqsədi 

mərkəzi qaydada təyin 
edilir 

İstehsal qərarları azad 
şəkildə təsərrüfatlar 
tərəfindən verilir 

Qiymətlər Mərkəzləşdirilmiş 
qaydada təyin edilir 

Liberallaşdırılmışdır 

Maliyyə Daim dövlət yardımları 
var və borclar tez – tez 
silinir 

Sərt büdcə məhdudiyyəti 
hakimdir 

İstehsal faktorları, satış, 
emal 

Dövlət müəssisələrinin 
inhisarındadır 

 özəlləşdirilmişdir 
 inhisarsızlaşdırılmışd
ır 

Resurslar üzərində Dövlət, kollektiv Özəlləşdirilmişdir 
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mülkiyyət forması 
Təsərrüfatların strukturu  irimiqyaslı 

 kollektiv 
təşkilatlanma 

 kiçik miqyaslı 
 fərdiləşdirilmiş 

 

Ölkédé aqrar islahatları ténzimléyén bir sıra qanunverici aktlar qébul edilsé 

dé, bunların reallıqdan uzaq olmaqla formal xarakter daşıması, icra 

mexanizmindéki boşluqlar vé ziddiyyétli méqamlar atılan addımların sémérésiz 

olmasına gétirib çıxarmış, islahatların édalétli vé méqsédyönlü aparılmasına real 

hüquqi şérait yaratmamışdır. Mövcud idaréetmé sistemi - Kénd Tésérrüfatı 

Nazirliyinin mérkézi aparatı başda olmaqla dağıdılmış vé iflic véziyyété salınmış, 

yeni iqtisadi şéraité uyğun strukturlar isé yaradılmamışdır. Kolxoz vé sovxozların 

istehsal infrastrukturları islahat adı altında tamamilé dağıdılmış, onların yerindé 

xüsusi mülkiyyétçiliyé ésaslanan işlék vé faydalı qurumlar formalaşdırılmamışdır. 

Aqrar bazar formalaşmamış, daxili bazar demék olar ki, xarici istehsalçıların 

piştaxtasına çevrilmişdir. Ölké érzaq müstéqilliyi baxımından ciddi téhlüké 

qarşısında qalmışdır. 

Heç bir hüquqi ésası olmadan ictimai tésérrüfatlarda cémléşmiş cins mal-

qara dağıdılmış vé kütlévi surétdé ménimsénilmişdir. Hér birinini milyard 

manatlarla balans déyéri olan müasir ferma kompleksléri dağıdılmış, boş 

xarabazarlığa çevrilmişdir. 

Ümumiyyétlé, hazırkı iqtidarın aqrar sahénin inkişafı ilé élaqédar ümumi 

strategiyası yoxdur. Bu sahédé müéyyén céhdlér olsa da, yuxarıda qeyd olunan 

sébéblérdén, én başlıcası isé, total korrupsiya, rüşvétxorluq vé saxtakarlıq fonunda 

aqrar sferanı mövcud böhrandan çıxarmaq qeyri-mümkündür. Bütün bunlar Milli 

Aqrar İnkişaf Proqramının hazırlanmasını vé héyata keçirilmésini zéruri edir. 

İnkişaf etmiş vé réqabétédavamlı kénd tésérrüfatı sistemi yaradılması üçün 

Azérbaycan bir sıra élverişli imkanlara malikdir:Azérbaycan Avropanın vé 

Asiyanın késişdiyi mühüm kommunikasiya qovşağı üzérindé yerléşir. Reallaşması 

nézérdé tutulan TRASEKA proqramı sahénin inkişafını mühüm istiqamétlérdé 

stimullaşdıra bilér. 
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Aqrar islahatların héyata keçirilmésindé dövlét siyaséti ésasén aşağıdakı 

istiqamétléré yönéldilir: 

-Érzaq téhlükésizliyi siyaséti; 

-Maliyyé-kredit vé investisiya siyaséti; 

-Vergi vé qiymét siyaséti; 

-Xarici iqtisadi siyasét; 

-Kéndin sosial inkişafı. 

          - Érzaq téhlükésizliyi siyaséti ölkénini érzaq müstéqiliyiné nail olmaqla    

éhalinin bütün kateqoriyalarının stabil surétdé keyfiyyétli érzaq méhsulları éldé 

etmélériné şérait témin edilmésiné, habelé fövqéladé hallar üçün érzaq ehtiyatı 

yaradılmasına yönéldilir. 

          Proqramın reallaşdırılmasında maliyyé-kredit vé investisiya siyaséti aşağı-   

dakı prinsipléré ésaslanmaqla héyata keçirilécékdir: 

o Sistemin inkişafı üçün prioritet istiqamétlérdé dövlét himayésinin 

témérküzléşdirilmési; 

o İstehsalçıların gélirinin dinamik surétdé artırılması vé bu hesaba onların öz 

sérmayélérinin xüsusi çékisinin artırılması; 

o Bütün séviyyélérdé korrupsiya hallarına yol verméméklé maliyyé 

resurslarının maksimum dérécédé séméréli istifadésinin témin olunması. 

Proqramın héyata keçirilmési üçün aşağıdakı maliyyé ménbélérindén istifadé 

olunması nézérdé tutulur: 

o İstehsalçıların vésaitléri; 

o Büdcé vésaitléri; 

o İstehsalçı, istehlakçı vé digér şéxslérin iştirakı ilé yaradılan kredit 

ittifaqlarının vésaitléri; 

o Torpaq vé daşınmaz émlakın girov qoyulması ilé kommersiya banklarının 

uzun müddétli kreditléri; 

o Lizinq, fyuçers qurumları (fondları, şirkétléri vé s.); 
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o Dünya Bankı, Beynélxalq Valyuta Fondu, İslam İnkişaf Bankı, BMT-nin 

Kénd Tésérrüfatı vé érzaq téşkilatı (FAO), habelé TASIS proqramı, digér 

beynélxalq qurumlar vé fondlar. 

     Aqrar sahédé vergi vé qiymét siyaséti aqrar bazarda qiymét sabitliyiné         nail 

olmaqla milli istehsalın stimullaşdırılmasına vé daxili bazarın qorunmasına 

yönéldilmélidir. 

Bunun üçün aşağıdakı istiqamétlérdé tédbirlér görülür: 

o Aqrar bazara vé éhalinin alıcılıq qabiliyyétiné istinad etméklé lazım 

géldikdé méhsulların qiymétlériné aşağı vé yuxarı hédlér qoyulması tétbiq edilé 

bilér. Bu zaman bazardan asılı olaraq istehsalçı zérér çékdiyi halda hémin férq 

dövlét téréfindén ödénilir; 

o Qiymét hédlériné émél edilmédikdé vé inhisarçılıq meyilléri yarandıqda 

çevik vé mütéréqqi vergi sistemi héyata keçirilé bilér; 

o Kénd tésérrüfatı istehsalçılarının bütün vergilérdén azad edilmési, torpaq 

vergisinin sadéléşdirilmési vé azaldılması 

      Ölkəmizdə aqrar islahatların həyata keçirilməsinin başlıca məqsədi bazar 

iqtisadi münasibətlərinə uyğun xüsusi təsərrüfat formalarının təşkilinə nail 

olmaqdan və aqrar bölmənin bütün sahələrində sahibkarlığı hər vasitə ilə inkişaf 

etdirməkdən ibarətdir. Qeyd etmək lazımdır ki, respublikamızda aqrar islahatları 

aparmaq məqsədilə Dövlət Aqrar İslahat Komissiyası, yerli və rayon aqrar islahat 

komissiyaları yaradılmış, onların hüquqları, funksiyaları, vəzifələri və iş qaydaları 

müvafiq olaraq əsasnamələrdə təsdiq edilmişdir. 

       Prezident İlham Əliyevin çevik və işlək mexanizmlər əsasında gerçəkləşdirdiyi 

islahatlar nəticəsində respublikada aqrar-sənaye kompleksini inkişaf etdirmək, 

ərzaq təminatını yaxşılaşdırmaq üçün ilk növbədə qanunvericilik bazası 

təkmilləşdirilmişdir. Dövlət proqramları və digər qəbul olunmuş sənədlərdən irəli 

gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsi, o cümlədən fermerlərə maliyyə və texniki 

dəstəyin göstərilməsi, sahibkarlığın inkişafı, regionlarda infrastruktur layihələrinin 

həyata keçirilməsi əhalinin istehlakında yerli məhsulların xüsusi çəkisinin 

artmasını təmin etmişdir. 
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      Aqrar sahədə güzəştli kreditləşdirmə imkanlarının genişlənməsi, kənd 

təsərrüfatı istehsalçılarına subsidiyaların verilməsi, onların texnika, gübrə və 

kimyəvi vasitələrlə təminatının yaxşılaşdırılması öz müsbət nəticələrini 

verməkdədir. Bütün bunlar aqrar sektorda istehsal həcmini artırmaqla yanaşı, bu 

sahədə yüksək məhsuldarlığa və səmərəliliyə, qabaqcıl texnologiyaların tətbiqinə, 

emal müəssisələri şəbəkəsinin genişləndirilməsinə, ən əsası isə yerli 

məhsullarımızın rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına gətirib çıxarır. 

Hazırda kənd təsərrüfatında özəl bölmənin payı 99,7 faizə çatır. Aqrar sektor 

sürətlə inkişaf edir və ölkənin ərzaq təminatı sahəsində çox mühüm strateji vəzifəni 

yerinə yetirir. Aqrar sahədə sahibkarlığın inkişafı kənddə orta təbəqənin 

formalaşması prosesinə təkan verir. 

      Prezident İlham Əliyev kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına da xüsusi 

diqqət və qayğı ilə yanaşır, onların əməyini yüksək qiymətləndirir. Belə ki, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 9 oktyabr 2008-ci il  tarixli 

sərəncamı ilə hər il noyabrın 1-i ölkəmizdə Kənd Təsərrüfatı İşçiləri Günü kimi 

qeyd edilir. Kənd təsərrüfatı işçilərinə fəxri adların verilməsi, onların təltif 

edilməsi dövlət başçısının aqrar sahəyə diqqət və qayğısının təzahürüdür. 

Hazırda dövlət tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına geniş 

texniki və maliyyə dəstəyi davam edir. Beynəlxalq maliyyə təşkilatları ilə birlikdə 

regionlarda layihələr həyata keçirilir. Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun xətti ilə 

ayrılan vəsaitlərin, dövlət büdcəsindən kənd təsərrüfatına birbaşa yardımların və 

kəndlərdə infrastrukturun yaradılmasına yönəldilən investisiyaların həcmi 

Prezidentimiz tərəfindən ildən-ilə artırılır. 

Respublikamızın ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasını iqtisadi 

strategiyanın əsas hədəflərindən biri hesab edən Azərbaycan hökuməti aqrar 

sahədə istehsal imkanlarının daha da yaxşılaşdırılması üçün davamlı addımlar atır. 

2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə 

etibarlı təminatı Dövlət Proqramı ölkədə ərzaq təhlükəsizliyinin həlli baxımından 

xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Həmin proqramda qeyd edilir ki, ölkədə əhalinin ərzaqla 

tam təminatını ödəmək üçün 2015-ci ilədək dənli bitkilərin əkin sahələri 900 min 
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hektara çatdırılmalı, əhalinin istehlakı üçün 2,8 milyon ton dənli bitkilər istehsal 

edilməlidir. Ət istehsalı 340 min tona, süd və süd məhsulları istehsalı 2,4 milyon 

tona, sənaye üsulu ilə quş əti istehsalı 80 min tona, yumurta istehsalı isə 1,3 

milyard ədədə çatdırılmalıdır. Ölkədə tərəvəz və bostan məhsullarının istehsalı 

1,72 milyon ton, kartof 1,12 milyon ton, meyvə 800 min ton olmalıdır.Yağlı 

bitkilərin əkin sahələrini 135 min hektara, şəkər çuğunduru əkinini isə 20 min 

hektara qədər artırmaq nəzərdə tutulur. Ümumilikdə yem bitkilərinin əkin sahələri 

500 min hektar olmaqla qarışıq yem istehsalını ildə 2 milyon tona çatdırmaq 

qərara  alınıb. 

         Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ölkə başçısı İlham Əliyevin qarşıya qoyduğu 

vəzifələri bir proqram kimi qəbul edir. Nazirimiz İsmət Abasovun rəhbərliyi 

altında aqrar sahədə aparılan islahatlar uğurla həyata keçirilir. Nazirlik tərəfindən 

aparıln işlər əhalinin ərzaq məhsullarına artan tələbatının ödənilməsinə zəmanət 

verir. Məqsədyönlü tədbirlərin nəticəsi olaraq dənli və dənli-paxlalı bitkilərin, 

kartofun, meyvə, tərəvəz və bostan məhsullarının, heyvandarlıq məhsullarının 

istehsalında mütəmadi olaraq dinamik inkişaf əldə edilmişdir.Son 10 ildə müvafiq  

elmi-tədqiqat institutlarında 200 mindən çox bitki sort nümunəsi, həmçinin 300-

dən çox heyvan cinsinə aid genofond materialları öyrənilmiş, qiymətli təsərrüfat 

əlamət və xassələrinə malik mənbələr müəyyənləşdirilərək seleksiya 

tədqiqatlarında istifadə edilmişdir. 50-dən çox ixtiraya patent alınmışdır. 

        Göründüyü kimi, Azərbaycanın kənd təsərrüfatı böyük inkişaf yolu keçmişdir. 

Azərbaycan kəndlisi özü sahibi olaraq fermerə, sahibkara çevrilmişdir. Memarı və 

təşəbbüskarı ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin olduğu torpaq islahatları 

Azərbaycanda böyük uğurlar qazanmışdır.Ümummilli liderin başladığı islahatlar 

onun siyasi varisi, dövlət başçısı cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam 

etdirilmiş, ölkədə aqrar sahənin dinamik inkişafı təmin edilmişdir. Məhz dövlət 

başçısının ardıcıl diqqət və qayğısı, qəbul etdiyi dövlət proqramları, imzaladığı 

sərəncamlar sayəsində ölkədə aqrar islahatlar öz uğurlu həllini  tapmışdır. 

      Azərbaycan kənd təsərrüfatının inkişafı baxımından böyük potensiala malik 

ölkələrdən hesab olunur. Hazırda ölkəmizdə aqrar sektorun inkişafı əhalinin əsas 
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kənd təsərrüfatı məhsullarına olan tələbatını  ödəməyə imkan verir. Aqrar sektorun 

inkişafı, əhalinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi “Azərbaycan - 2020: 

Gələcəyə Baxış” İnkişaf Konsepsiyasında da əsas istiqamətlərdən biri kimi nəzərdə 

tutulur. 

Bazar münasibətləri şəraitində kənd təsərrüfatı istehsalının iqtisadi 

səmərəliliyinə bir sıra amillər kompleks şəkildə təsir göstərir. Bunlara: təbii, 

texnoloji, iqtisadi, təşkilati-idarəetmə, siyasi-hərbi və sosial amillər daxil edilir. 

Bütün bu qeyd edilən amillərin iqtisadi fəaliyyət prosesində nəzərə alınması kənd 

təsərrüfatının, bütövlükdə aqrar-sənaye kompeksinin ictimai-istehsal əlaqələrinin 

təkmilləşdirilməsinə, istehsal həcminin artmasına, kənd təsərrüfatının böhrandan 

çıxarılmasına, onun dinamik inkişafına, nəticə etibarı ilə əhalinin və ölkənin 

bütövlükdə kənd təsərrüfatı məhsullarına olan tələbatının ödənilməsinə imkan verə 

bilər.  

Ölkəmizdə aqrar islahatın həyata keçirilməsinin hüquqi təminatı Azərbaycan 

Respublikası Konstitutusiyası, aqrar sahədə islahatların həyata keçirilməsinə dair 

qəbul edilmiş qanunlar, onların icrasının təmin edilməsinə dair fərmanlar, dövlətin 

aqrar bölmənin inkişafına dair qəbul etdiyi qərarlar təşkil edir. Bu qanun, fərman 

və qərarlardan irəli gələn nəzəri və təcrübi əhəmiyyətli göstəriş və qərarlar xüsusi 

təsərrüfatların yaradılması, sahibkarlığın formalaşması və inkişafının metodoloji 

əsaslarını müəyyənləşdirir. Ölkəmizdə aqrar islahatların həyata keçirilməsinin 

başlıca məqsədi bazar iqtisadiyyatı qanununa uyğun gələn xüsusi təsərrüfat 

formalarının təşkilinə nail olmaqdan və aqrar bölmənin bütün sahələrində 

sahibkarlığı hər vasitə ilə inkişaf etdirməkdən ibarətdir. Qeyd etmək lazımdır ki, 

respubliamızda aqrar isahatları aparmaq məqsədilə Dövlət Aqrar İslahat 

komissiyası, yerli və rayon aqrar islahat komissiyaları yaradılmış, onların 

hüquqları, funksiyaları, vəzifələri və iş qaydaları müvafiq olaraq əsasnamələrdə 

təsdiq edilmiş, islahatların aparılmasına dair yaradılmış komissiyalar qarşısında 

çox mühüm vəzifələr qoyur. 

 

 



 51

ЫЫI FЯSИL: AQRAR İSLAHATLARIN DAVAMLЫ ИNKИШAFININ  

DÖVLƏT TƏMİNATI 

3.1.  Davamlы aqrar islahatların  formalaшdыrыlmasыnыn inkişaf istiqamətləri 

. 

Azяrbaycan Respublиkasыnыn Prezиdentи H.Я.Яlиyev cяnablarыnыn 

rяhbяrlиyи иlя postsovet mяkanыnda analojи olmayan aqrar иslahatlarыn baшlan-

masы иlя analoqu sosиalиst иctиmaи-иqtиsadи formasиyasыndan bazar mцnasиbяt-

lяrиnя keчиdиn яsasы qoyulmuшdur. Yяnи, sosиalиst иqtиsadи mцnasиbяtlяrи lяьv 

edиlmяklя иqtиsadи mцnasиbяtlяrиnиn яsaslarы formalaшdыrыlmышdыr.  

Yenи иqtиsadи шяraиtdя юlkя иqtиsadиyyatыnыn яsas tяrkиb hиssяsи olan aqrar 

sahяdя mцasиr tяlяblяrя uyьun genиш tяkrar иstehsalы qurmaq, sahяnиn dayanыqlы 

иnkишafыnы tяmиn etmяk aqrar иslahatlarыn иkиncи mяrhяlяsиnиn qarшыsыnda duran 

tarиxи bиr vяzиfяdиr. 

 Aqrar sahяnиn tяbии amиllяrdяn asыlыlыьы, maddи-texnиkи bazasыnыn zяиflиyи, 

qиymяt dиsparиtetиnя mяruz qalmasы, dиgяr sahяlяrя nиsbяtяn rяqabяt 

qabиlиyyяtиnиn aшaьы olmasы vя az gяlиrlиyи onun иnkишafыna иstиqamяtlяnmиш 

proqramlarыn yenи tяlяblяr baxыmыndan ишlяnиlmяsиnя vя reallaшdыrыlmasыna 

xцsusи dиqqяt verиlmяsиnи tяlяb edиr. Aqrar sahяnиn dayanыqlы иnkишafы qeyd 

edиlяn obyektиv sяbяblяrlя yanaшы hяm dя юlkяdя fяalиyyяtdя olan иqtиsadи 

sиstemиn tиpиndяn, xцsusиyyяtlяrиndяn, иstehsal mцnasиbяtlяrиnиn formalaшma 

sяvиyyяsиndяn vя bu sahяdя dюvlяtиn иqtиsadи sиyasяtиnиn reallaшdыrыlmasы иmkan-

larыndan, onun prиnsиplяrиndяn, forma vя metodlarыndan bиlavasиtя asыlыdыr. 

 Иnkишaf etmиш vя иnkишaf etmяkdя olan юlkяlяrdя aqrar sahяnиn 

иnkишafыnыn  strategиya vя taktиkasыnыn tяhlиlи gюstяrиr kи, bu sahяdя dayanыqlы 

иstehsalыn qurulmasы цчцn daxиlи vя xarиcи mяnbяlяrdя formalaшan destruktиv 

tendensиyalara qarшы mцmkцn, effektиv vя qabaqlayыcы tяdbиrlяrиn hяyata 

keчиrиlmяsи gцclц dюvlяt dяstяyиnя vя tяnzиmlяmя vasиtяlяrиnиn tяtbиqиnя 

яsaslanыr. Yяnи, bu sahяdя dayanыqlы иstehsalыn qurulmasыnda vя onun 

иnkишafыnыn tяmиn olunmasыnda dюvlяt tяnzиmlяmяsи mцhцm rol oynayыr. Aqrar 
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sahяnиn иdarя olunmasыna dюvlяtиn mцdaxиlяsиnиn obyektиv zяrurиlиyиnи 

aшaьыdakыlar шяrtlяndиrиr: 

- elя иqtиsadи funksиyalar var kи, bazar mexanиzmи юz tяbияtиnя gюrя hяmиn 

funksиyalarы yerиnя yetиrя bиlmиr; 

- bazar tяsяrrцfatчыlыq  sиstemиnиn юzцnцtяnzиmlяmя иmkanlarы mяhduddur;  

- aqrar sahяdя иstehsalыn rentabellиk sяvиyyяsи aшaьыdыr vя bu sahяyя яsaslы vяsaиt 

qoyuluшlarыnыn (иnfrastruktur, elmи tяdqиqat ишlяrи vя s.) юz xяrcиnи юdяmя 

mцddяtи uzun vaxt tяlяb edиr.  

 Son иllяr юlkя Prezиdentиnиn mцvafыq fяrman vя sяrяncamlarы 

nяtиcяsиndя иqtиsadиyyatda baш verяn mцtяrяqqи dяyишиklиklяr, aqrar sahяyя 

dюvlяt dяstяyиnиn vя  tяnzиmlяmяsиnиn яsasы kиmи qиymяtlяndиrиlя bиlяr.  Bu  

tяdbиrlяr юlkяdя sahиbkarlыьыn иnkишafыna tяkan vermяklя яhalиnиn hяyat 

sяvиyyяsиnиn yaxшыlaшdыrыlmasыna vя иqtиsadиyyatыn иnkишafыnda mцxtяlиf 

tяsяrrцfatчыlыq   qurumlarыnыn rolunun artmasыna genиш иmkanlar vermишdиr.  

Цmumиyyяtlя,  aqrar иqtиsadиyyatыn dюvlяt  tяnzиmlяmяsиnиn  sяmяrяlиlиyи 

aqrar sahяnиn malиyyя vяzиyyяtиnиn stabиllяшdиrиlmяsи mяqsяdиnи gцdцr. Sahяnиn 

etиbarlы malиyyя durumunun tяmиn edиlmяsи kяnd tяsяrrцfatы яmtяя 

иstehsalчыlarыnыn genиш tяkrar иstehsal fяalиyyяtиnиn aktиvlяшdиrиlmяsиnя, иstehsalыn 

tabellиyиnиn yцksяldиlmяsиnя vя bцtюvlцkdя aqrar sahяdя fяalиyyяt gюstяrяn 

tяsяrrцfat-malиyyя subyektlяrи arasыnda яlverишlи malиyyя mцnasиbяtlяrиnиn 

formalaшmasыna иmkan vermяlиdиr. Bu иsя, aqrar sahяdя kapиtalыn sцrяtlи 

dюvrиyyяsиnя яlverишlи шяraиt yaratmaqla, sahяnиn иnvestиsиya cяlbedиcиlиyиnи 

artыracaqdыr. 

Dюvlяtиn mяqsяdlи dotasиyalar vя gцzяшtlи kredиtlяr sиstemиnи tяtbиq etmяsи 

aqrar sahяnиn dюvlяt tяnzиmlяmяsиnиn яn vacиb иstиqamяtlяrиndяn bиrиdиr. Bu 

tяnzиmlяmя vasиtяsиlя aqrar sahяdя иstehsal vя struktur dяyишиklиklяrи hяyata 

keчиrиlиr. Yяnи, aqrar sahяdя mцlkиyyяt formasыndan asыlы olmayaraq bцtцn 

tяsяrrцfat subyektlяrи dюvlяt tяnzиmlяmяsиnиn obyektиnя чevrиlmяlиdиr. 

Иqtиsadиyyatda mцlkиyyяtиn vя gяlиrlяrиn bюlцшdцrцlmяsиndя bяrabяr-

sиzlиyиn mюvcudluьu bцtюvlцkdя cяmиyyяtdя sиyasи vя sosиal qeyrи-stabиllиyиn 
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yaranmasыna gяtиrиb чыxarmaqla yanaшы, eynи zamanda son nяtиcяdя 

иqtиsadиyyatыn иnvestиsиyalaшdыrma sяvиyyяsиnя dя cиddи mяnfы tяsиr gюstяrиr, 

иqtиsadи artыmыn lяngиmяsиnя sяbяb olur. Ona gюrя dя keчиd dюvrцndя иslahatlar 

prosesиnиn tezlиyиnиn artыrыlmasы, sяmяrяlиlиyиnиn yцksяldиlmяsи mцhцm 

яhяmиyyяtя malиkdиr. Bu mяqsяdlя, иslahatlar prosesиnиn sяmяrяlиlиyиnиn 

qиymяtlяndиrиlmяsи zamanы aшaьыdakы meyarlara цstцnlцk verиlmяlиdиr: 

- иqtиsadиyyatыn lиbefallaшdыrma sяvиyyяsи; 

- daxиlи bazarыn mюvcud vяzиyyяtи vя buradakы qиymяtlяr sяvиyyяsи; 

- юlkяnиn xarиcи tиcarяt sяvиyyяsи vя mиllи valyutanыn dюnяrlиlиyи; 

- yenи tяsяrrцfatчыlыq qurumlarынын yaradыlmasы vя fяalиyyяt gюstяrmяsи 

иmkanlarы; 

- яmlak hцququ vя mцlkиyyяtиn xцsusиlяшmя dяrяcяsи;  

- иnstиtusиonal bazar иnfrastrukturlarыnыn formalaшdыrыlma sяvиyyяsи;  

-юlkяdя hяyata keчиrиlяn sosиaи sиyasяtиn яsas иstиqamяtlяrиnиn seчиlmяsи.  

Mиllи иqtиsadиyyatda dюvlяtиn юzцnцn stratejи mяqsяdlяrиnя naиl olmasы onun 

hяyata  keчиrdиyи  иnvestиsиya  fяalиyyяtиnиn  tяnzиmlяnmя  mexanиzmиndяn 

bиrbaшa asыlыdыr. Иnvestиsиya fяalиyyяtиnиn иqtиsadи metodlarla tяnzиmlяnmяsи bu 

sahяdя яlverишlи шяraиtиn yaradыlmasыnы vя qяbul edиlmиш mцvafыq qanun, qяrar, 

normatиv-hцquqи aktlarыn monиtorиnqиnиn vaxtlы-vaxtыnda aparыlmasыnы tяlяb 

edиr.Kяnd tяsяrrцfatыnыn malиyyяlяшdиrиlmяsи sиstemиnиn иslahatы aqrar sahяdя 

hяyata keчиrиlяn transformasиya yюnцmlц dяyишиklиklяrиn яn mцhцm kompo-

nentиdиr. Aqrar sahяnиn malиyyя vяzиyyяtиnиn stabиllяшdиrиlmяsи яsasяn malиyyя 

yardыmlarы vя aqrar иstehsalыn maddи-texnиkи resurslarla tяmиnatыnыn yaxшыlaш-

dыrыlmasы yolu иlя hяyata keчиrиlиr. Иqtиsadиyyatыn mюhkяmlяndиrиlmяsи vя яksяr 

kяnd tяsяrrцfatы mцяssиsяlяrиnиn malиyyя vяzиyyяtиnиn sabиtlяшdиrиlmяsи 

mяqsяdиlя kяnd tяsяrrцfatы иstehsalыnыn davamlы artыmыna яlverишlи иqtиsadи 

шяraиtиn yaradыlmasы цчцn aшaьыdakы шяrtlяrиn reallaшdыrыlmasыna цstцnlцk 

verиlmяlиdиr: 
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- kяnd tяsяrrцfatы vя sяnaye mяhsullarыnыn qиymяtlяrи arasыnda dиsparиtetlяrиn 

aradan qaldыrыlmasы mяqsяdиlя aqrar яmtяя иstehsalчыlarыnыn юdяmя 

qabиlиyyяtиnиn yцksяldиlmяsи; 

- kяnd tяsяrrцfatы яmtяя иstehsalчыlarыna gцzяшtlи qыsa vя uzun mцddяtlи 

kredиtlяrиn verиlmяsи. 

Aqrar sahяnиn dюvlяt tяnzиmlяmяsиnиn malиyyя mexanиzmи kяnd tяsяrrцfatы 

яmtяя иstehsalчыlarыnыn kapиtal resurslarыna olan tяlяbatыnы юdяmяklя onlarыn 

malиyyя saьlamlaшdыrыlmasыnы tяmиn edиr. Mцasиr шяraиtdя, aqrar sahяnиn 

tяnzиmlяnmяsиnиn malиyyя-kredиt mexanиzmиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи, yenи 

yaradыlmыш sahиbkarlыq qurumlarыna malиyyя subsиdиyalarыnыn verиlmяsи иlя 

yanaшы bu sahяdяeffektиv kredиt sиstemиnиn formalaшdыrыlmasыndan da чox 

asыlыdыr. Azяrbaycandaaqrar иslahatlarыn иkиncи mяrhяlяsиndя sahиbkarlыq 

qurumlarыnыn kapиtal resurslarыna olan ehtиyaclarыnыn tяlяbя uyьun sяvиyyяdя 

юdяnиlmяsи цчцn sяmяrяlиkredиtlяшdиrmя sиstemиnиn formalaшdыrыlmasыna 

prиorиtetlиk verиlmяlиdиr.  

Mцasиr шяraиtdя qиymяtlяrиn tяnzиmlяnmяsи aqrar sahяyя dюvlяt 

mцdaxиlяsиnиnяn mцhцm иstиqamяtlяrиndяn bиrиdиr. O, kяnd tяsяrrцfatыnda 

sяmяrяlиbazar tяsяrrцfatчыlыq sиstemиnиn formalaшdыrыlmasыna шяraиt yaradan 

яsas kateqorиyadыr. Kяnd tяsяrrцtatы mяhsullarыnыn qиymяtlяrиnиn tяnzиm-

lяnmяsи, bиr mяqsяdkиmи, aqrar bazarыn bцtцn ишtиrakчыlarыnыn dюvlяtиn stratejи 

иqtиsadи maraqlarыnыnyerиnя yetиrиlmяsиnя xиdmяt edиr. Qиymяt tяnzиmlяyи-

cиlяrиnиn tяtbиqиnиnstratejи яhяmиyyяtи dя onun aqrar sahяnиn юlkяnиn яrzaq 

tяhlцkяsиzlиyиnиntяmиn edиlmяsиndяkи rolu vя bцtюvlцkdя onun cяmиyyяtdя 

sosиal-иqtиsadиsabиtlиyиn qarantы kиmи чыxыш etmяsи иlя sяcиyyяlяnиr.Bu   sahяdя,   

юlkяnиn   stratejи   иqtиsadи   maraqlarыnыn tяmиn edиlmяsи bцtюvlцkdя mиllи 

aqrar-яrzaq kompleksиnиn beynяlxalq bazar konyunkturundan asыlыlыьыnыn 

azaldыlmasы mяqsяdиnи gцdцr. Fиkrиmиzcя aqrar sahяdя qиymяt sиyasяtиnиn 

reallaшdыrыlmasыnda иlkиn яsas prиnsиpbr kиmи aшaьыdakыlara цstцnlцk 

verиlmяlиdиr: 

- юlkяnиn яrzaq tяhlцkяsиzlиyиnиn tяmиn edиlmяsи; 
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- kяnd tяsяrrцfatы vяonunla qarшыlыqlы яlaqяdя olan sahяlяr arasыnda elmи 

cяhяtdяn яsaslandыrыlmыш ekvиvalent mцnasиbяtlяrиn qurulmasы; 

- aqrar sahяdя genиш tяkrar иstehsalыn tяmиn edиlmяsи mяqsяdиlя kяnd tяsяrrцfatы 

иstehsalчыlarыnыn gяlиrlиyиnиn artыrыlmasыnыn hиmayя edиlmяsи; 

- elmи-texnиkи tяrяqqиnиn яn yenи naиlиyyяtlяrиnиn aqrar sahяdя genиш tяtbиqиnя 

naиl olunmasы; 

- иstehsalыn иqtиsadи sяmяrяlиlиyиnиn yцksяldиlmяsиnя яlverишlи шяraиtиn 

yaradыlmasы; 

- юlkя daxиlиndя vahиd иqtиsadи mяkanыn formalaшdыrыlmasы. 

Dюvlяtиn aqrar sahяdя hиmayячиlиk sиyasяtиnиn яn mцhцm prиnsиplяrиndяn 

bиrи dя daxиlи bazarda yerlи иstehsalчыlarыn яmtяя tяklиfыnиn hяcmиnиn 

artыrыlmasma yюnяldиlmиш stиmullaшdыrыcы tяdbиrlяr sиstemиnиn hяyata 

keчиrиlmяsиdиr. Aqrar иqtиsadиyyatda vя elяcя dя яrzaq vя yeyиntи mяhsullarы 

bazarыnda dюvlяt tяrяfыndяn sяmяrяlи tяklиfыn fomalaшdыrыlmasыna 

иstиqamяtlяnmиш tяdbиrlяr aшaьыdakыlardan иbarяt olmalыdыr: 

• Ыstehsalыn maddи-texnиkи bazasыnыn gцclяndиrиlmяsи vя иstehsal 

potensиalыnыn genишlяndиrиlmяsи; 

• aqrar sahяyя yerlи vя xarиcи иnvestorlarыn cяlb edиlmяsиnиn 

stиmullaшdыrыlmasы; 

• aqrar sahяdя daxиlи vя beynяlxalq konyunktura uyьun mяhsullar 

иstehsalы цzrя sяmяrяlи иxtиsaslaшmanыn hяyata keчиrиlmяsи; 

• kяnd tяsяrrцfatы, яrzaq vя yeyиntи mяhsullarыnыn daxиlи  vя xarиcи 

bazarda rяqabяt qabиlиyyяtlиlиyиnиn yцksяldиlmяsи; 

• aqrar sahяyя dюvlяt vя dиgяr daxиlи vя xarиcи kanallar vasиtяsиlя zяrurи 

malиyyя yardыmlarы axыныныn gцclяndиrиlmяsи;  

• ekolojи   tяmиz,   keyfыyyяtlи   kяnd   tяsяrrцfatы   vя   яrzaq   mяhsullarы 

иstehsalыnыn artыrыlmasыnыn stиmullaшdыrыlmasы; 

• kяnd tяsяrrцfatы яmtяя иstehsalчыlarыnыn чoxsaylы rиsklяrdяn effektиv 

sыьortalanmasи. 
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Mцasиr шяraиtdя dюvlяtиn aqrar sahяdя davamlы иnkишafa yюnяlmиш 

hиmayячиlиk fяalиyyяtиnиn dиgяr mцhцm prиnsиplяrиndяn bиrи dя, beynяlxalq kяnd 

tяsяrrцfatы vя яrzaq mяhsullarы bazarlarыnda yerlи яmtяя иstehsalчыlarы vя 

иstehlakчыlarыnыn bяrabяr hцquqlu subyekt kиmи ишtиrakыna яlverишlи шяraиtиn 

yaradыlmasыdыr. Bu, dюvlяt tяrяfиndяn elmи cяhяtdяn яsaslandыrыlmыш tяnzиmlяmя 

tяdbиrlяrиnиn hяyata  keчиrиlmяsиnи tяlяb edиr.  Hяyata  keчиrиlmяsи  labцd  olan 

tяdbиrlяr sыrasыna aшaьыdakыlar aиd edиlmяlиdиr: 

- yerlи kяnd tяsяrrцfatы mяhsullarыnыn beynяlxalq standartlara 

uyьunlaшdыrыlmasы; 

 - yerlи kяnd tяsяrrцfatы vя яrzaq mяhsullarыnыn иxracыnыn tяшkиl edиlmяsи; 

- иxraca yюnцmlц tяsяrrцfat subyektlяrиnиn иstehsal fяalиyyяtиnиn 

stиmullaшdыrыlmasы;  

- иdxal kanallarыnыn haqsыz rяqabяtиndяn daxиlи яrzaq bazarыnыn mцdafыя 

edиlmяsи. 

 Aqrar sahanиn иnkишafыna dюvlяt yardыmlarынын gюstяrиlmяsи tarиxяn 

proteksиonиst fяalиyyяtиn яn mцhцm иstиqamяtи sayыlыr. Ona gюrя dя fыkrиmиzcя, 

bu sahяdя fяalиyyяtиn tяnzиmlяnmяsи tяyиnatlы dюvlяt yardыmlarыnыn 

sяmяrяlиlиyиnи artыracaqdыr. Bu mяqsяdиn reallaшdыrыlmasы цчцn aшaьыdakы  

amиllяrиn  nяzяrя алынmasы vacиbdиr: 

- kяnd tяsяrrцfatы mяhsullarынын qиymяtlяrи иlя иstehsal vasиtяlяrиnиn qиymяtlяrи 

arasыnda parиtetlиyиn tяnzиmlяnmяsи;  

- kяnd tяsяrrцfatы mяhsullarыnыn tяdarцkц vя satышы цzrя иxtиsaslaшmыш dюvlяt 

fondlarынын yaradыlmasы;  

-  azad rяqabяt mцhиtиnиn formalaшdыrыlmasыna yюnяldиlmиш sяmяrяlи antииnhиsar 

tяnzиmlяnmяsиnиn hяyata keчиrиlmяsи; 

-  kяnd tяsяrrцfatы яmtяя иstehsalчыlarыna vя emal mцяssиsяlяrиnя иnvestиsиya vя 

иnnоvasиya xarakterlи yardыmlarыn gюstяrиlmяsи;  

- yerlи яmtяя иstehsalчыlarыnыn xarиcи bazara чыxыш иmkanlarыnыn genишlяndиrиlmяsи. 

 Aqrar sahяdя bazar иqtиsadи mцnasиbяtlяrи иnkишaf etdиkcя иnzиbatи 

иdarяetmя sиstemиnиn tяsиrи zяиflяyиr vя иqtиsadи tяnzиmlяmя vasиtяlяrиnиn rolu 
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durmadan artыr. Ona gюrя dя qeyd olunanlarы цmumиlяшdиrяrяk belя qяnaяtя 

gяlmяk olur kи, qloballaшma шяraиtиndя aqrar sahяdя dюvlяt kapиtalиzmи 

prиnsиplяrиnиn tяtbиqи transformasиya prosesиnиn яn mцhцm tяrkиb hиssяsи 

sayыlmalыdыr. Prosesиn иlkиn mяrhяlяsиndя dюvlяtиn иnzиbatи tяsиrи dя bu stratejи 

mяqsяdиn reallaшdыrыlmasы цчцn иqtиsadи tяrяfdaшlarыn genиш surяtdя cяlb 

edиlmяsиnя yюnяldиlиr. 

Qloballaшma mцhиtиndя daxиlи aqrar sиyasяtиn formalaшmasы artыq heч bиr 

dюvbtиn qapalы daxиlи иши kиmj deyиl, getdиkcя daha чox dцnya tяsяrrцfat 

sиstemиnиn tяrkиb hиssяsи kиmи чыxыш edиr. 
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3.2. Dayaныqlы иnkишaf strategиyasы vя reallaшmasыnın regional mexanиzmləri 

    

Перспективдя юлкя реэионларынын кянд тясяррцфаты истещсалынын 

сямярялилийинин артырылмасынын ясас шярти онун интенсивляшдирилмяси, мадди-

техники базасынын йахшылашдырылмасы, суварма системинин тякмилляшдирилмяси, 

щямчинин судан сямяряли истифадя вя с. Бу кими истигамятлярдя тядбирлярин 

щяйата кечирилмясидир. Бу дейилянляр бахымындан реэионларда кянд тясяррцфаты 

сащясиндя ашаьыдакы кими тядбирлярин щяйата кечирилмяси мягсядяуйьун щесаб 

олунур. 

Реэионларда ящалийя дцшян торпаг пайларынын кичик олмасы онларын бу 

сащялярдян сямяряли истифадя имканларыны мящдудлашдырыр. Беля ки, ири 

тясяррцфатлар кичик тясяррцфатлара нисбятян истещсалын интенсивляшдирилмяси, борж 

вясаитляринин жялб олунмасы вя с. Бахымындан цстцнлцйя маликдир. Фикримизжя, 

кичик торпаг сащяляринин бирляшдириляряк ири тясяррцфатларын йарадылмасы цчцн 

кяндлилярин маарифляндирилмяси,  

Бу истигамятдя онлара мадди-техники йардымларын вя мяслящят характерли 

хидмятлярин эюстярилмяси зяруридир. Бу мягсядля техниканын тямири, кимйяви 

препаратларын сатышы, байтар вя агроном хидмятлярин эюстярилмяси вя с. Ишлярля 

мяшьул олан агросервис мцяссисяляринин йарадылмасы мягсядяуйьундур. Беля 

мцяссисяляр дювлят тяряфиндян  йарадыла вя сонрадан ися юзялляшдириля биляр. Онлар 

айры-айры кяндлярдя дювлят бцджясиндян малиййяляшян лайищяляр щяйата кечиря 

билярляр. Бу лайищялярин мягсяди ири тясяррцфатларын йарадылмасы, бу тядбирярин 

кяндлиляр цчцн сямярясинин изащ олунмасы, кяндлилярин кянд тясяррцфаты 

сащясиндя маарифляндирилмяси вя с. Ола биляр. Сонракы дюврлярдя тясяррцфатларын 

малиййя вязиййяти йахшылашдыгжа, беля агросервис мцяссисяляри коммерсийа 

ясасында хидмят эюстяря билярляр. 

Реэионларда ири тясяррцфатларын йарадылмасына наил олмаг цчцн эцзяштли 

дювлят кредитляринин верилмяси шяртляриня тясяррцфатын минимал юлчцсцнц дя дахил 

етмяк олар. 
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Тящлил эюстярир ки, реэионларда потенсиал якин сащясиндян истифадя сявиййяси 

ашаьы олмушдур. Беля шяраитдя истифадясиз якин сащяляринин тясяррцфат 

дювриййясиня жялб едилмяси йолу иля реэионларда да кянд тясяррцфаты 

мящсулларынын истещсалыны артырмаг мцмкцндцр. Бунунла ялагядар олараг, 

дювлят тяряфиндян хцсусиля даьлыг районларда кянд тясяррцфатынын инкишаф 

етдирилмяси цчцн эцзяштлярин мцяййян едилмяси важибдир. 

Реэионларда отлагларын эениш сащя тутмасы щейвандарлыьын инкишафы цчцн 

ялверишли шяраит йарадыр. Бу потенсиалдан мягсядйюнлц истифадя едилмяси вя 

онларын мящсулдарлыьынын даима нязарятдя сахланылмасы щесабына щейвандарлыьы 

даща да инкишаф етдирмяк мцмкцндцр. Бунунла ялагядар сащибкарлара йай-гыш 

отлагларындан истифадя, интенсив вя нювбясиз отармалар нятижясиндя йарана 

биляжяк еколоъи проблемляр, биткилярин веэетасийа дюврлярини баша вурмалары 

цчцн имкан йарадылмасы вя саир бу кими мювзуларла баьлы изащат ишляринин 

апарылмасы зяруридир. 

Реэионларда отлаглар ясасян дювлят вя бялядиййя мцлкиййятиндядир. Бу 

бахымдан «Торпаг мяжялляси»нин вя диэяр ганунверижилик актларынын тяляблярини 

нязяря алмагла, фермемрлярин бу отлаглардан истифадя етмяляри иля ялагядар 

гайдаларын щазырланмасы зяруридир. 

Реэионларда биткичилик мящсулларынын истещсалынын щяжмини екстенсив 

амилляр щесабына ящямиййятли шякилдя артырмаг имканларынын мювжуд олмасына 

бахмайараг, торпаглардан расионал истифадянин тямин едилмяси мцщцм 

ящямиййятя маликдир. Бу бахымдан, кянд тясяррцфаты сащяляриндя мящсулдарлыьы 

артырмаг мягсядиля агротехники тядбирляр вахтлы-вахтында щяйата кечирилмяли, 

тясяррцфатларын эцбря вя дярман препаратлары иля тяминаты йахшылашдырылмалы, 

даща мящсулдар тохумлардан истифадя едилмяси цчцн тохумчулуг мцяссисяляри 

инкишаф етдирилмяли вя тясяррцфатлар йцксяк  мящсулдарлыьа малик тохумларла 

тямин едилмялидир. 

Якинчилийин механикляшдирилмяси, агротехники гайдалара ямял едилмяси 

ясасында якинчилик вя щейвандарлыьын интенсивляшдирилмяси тясяррцфатларын мадди-

техники базасынын мющкямляндирилмясиндян асылыдыр. Реэионларын кянд 
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тясяррцфаты потенсиалыны реаллашдырмаг мягсядиля йени техникаларын алынмасы 

тяляб олунур. Бунун цчцн щюкумят тяряфиндян кянд тясяррцфаты техникасынын 

алынмасы вя кяндли тясяррцфатларына лизингя верилмяси тяшкил едилмишдир. 

Гейд едилянлярля баьлы диэяр мцщцм мясяля лизингя верилмиш техниканын 

ещтийат щиссяляри иля тяминаты вя онларын тямир олунмасыдыр. Фикримищжя, хариждян 

эятирилмиш техниканын мятмади олараг ещтийат щиссяляри иля тямин олунмасы вя 

онларын тямири иля ялагядар ихтисаслы кадрларын щазырланмасы цчцн техниканы 

истещсал едян фирма иля мцгавиля баьланмалыдыр. Бу мцгавиляйя ясасян истещсалчы 

мцяссися ещтийат щиссяляринин тяминаты иля йанашы, техниканын тямири иля мяшьул 

олан ишчилярин щазырланмасыны да щяйата кечирмялидир. 

Апарылмыш тящлил эюстярир ки, реэионларда кянд тясяррцфатынын инкишафына 

манне олан ясас амиллярдян бири мящсулун сатышы иля ялагядардыр. Фикримизжя, 

кичик тясяррцфатлар чярчивясиндя сатыш проблемлярини щялл етмяк имканлары 

мящдуддур. Буна эюря дя, юлкядя кянд тясяррцфаты мящслларынын тядарцкц, ейни 

заманда, йери вя харижи базарларда сатышынын щяйата кечирилмясини реаллашдыражаг 

ихтисаслашмыш мцяссисялярин йарадылмасы истигамятиндя тясирли тядбирлярин 

эюрцлмяси зяруридир. Фикримизжя, илкин олараг беля мцяссисялярин йарадылмасы иля 

ялагядар щюкумят тяшяббцс эюстяря биляр. Мцвафиг истигамят цзря ишляр юз ахары 

иля эетдикдян сонра ися щямин мцяссисялярин юзялляшдирилмяйя ачылараг сатылмасы 

мцмкцндцр. Беля мцяссисялярин йарадылмасы кянд тясяррцфаты емалы 

мцяссисяляринин йарадылмасыны стимуллашдырыр. Беля ки, кянд тясяррцфаты 

мящсулларынын тядарцкц иля мяшьул олан ихтисаслашмыш тяшкилатларын йарадылмасы 

кяедли тясяррцфатларынын сатыш проблемлярини, емал мцяссисяляринин ися тяжщизат 

проблемлярини азалдар. Кяндли тясяррцфатларынын кичик вя сайынын ися чох олмасы 

емал мцяссисяляри иля онлар арасында сямяряли тясяррцфат ялагяляринин 

формалашмасыны мящдудлашдырыр. 

Реэионларда кянд тясяррцфатынын инкишафыны стимуллашдырмаг мягсядиля 

йени емал мцяссисяляринин йарадылмасына ещтийаж вардыр. Бу ися «истещсал-

тядарцк-илкин емал-емал-сатыш» мярщяляляринин там вя сямяряли 
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ялагялянирилмясиня имкан вермякля йанашы, кянд тясяррцфаты мящсулларынын 

реаллашдырылмасы сащясиндя пяракяндялийи вя гейри-мцяййянлийи арадан галдырар. 

Реэионларда кянд тясяррцфаты мящсуллары емал едян мцяссисялярин сайынын 

мящдудлуьу вя кичик тясяррцфатларын сай чохлуьу нятижясиндя сатыш базарынын 

рягабятли, алыжы базарынын ися нисбятян инщисарчы олмасына эятириб чыхарыр. Бу 

бахымдан, щюкумят щям идхалын тянзимлянмяси, щям дя дювлят сифаришляри 

васитясиля кянд тясяррцфаты мямщсулларынын гиймятлярини тянзимлямялидир ки, бу 

тясяррцфатлар нормал мянфяят ялдя едя билсин. Фикримизжя, базарда гиймятляр 

кянд тясяррцфаты истиещсалыны стимллашдыран сявиййядя олмалыдыр. Чцнки, ящалинин 

эялирляри истещсал нятижясиндя йараныр вя бу да тялябин артмасына эятириб чыхарыр. 

Истещсалын щяжминин азалмасы ися, ящалинин мадди рифащ сявийясинин ашаьы 

дцшмяси иля нятижялянир. 

Реэионларда щейвандарлыьын инкишаф имканлары бюйцкдцр. Бу бахымдан, 

реэионларын малик олдуьу мцгайисяли цстцнлцкляриня уйьун олараг, хцсусиля 

щям ятлик, щям дя сцдлцк малдарлыьын, ейни заманда ятлик, щям дя сцдлцк 

малдарлыьын, ейни заманда ятлик гушчулуьун инкишафынын дястяклянмяси важиб вя 

сямярялидир. Щямчинин, реэионларда щейванларын жинс тяркибинин 

йахшылашдырылмасы истигамятиндя дя конкрет тядбирляр щяйата кечирилмялидир. 

Реэионларда кянд тясяррцфаты мящсуллары иля ящалини ил бойу тямин етмяк 

цчцн сойудужу гурьулара малик анбарларын йарадылмасы важибдир. Бу, щям 

тясяррцфатлара мящсулларыны узун мцддят сахламаьа, щям дя дахили базары 

нисбятян фасилясиз вя иткисиз тямин етмяйя имкан веряр. Беля ки, кянд тясяррцфаты 

мящсулларынын яксяриййяти ади шяраитдя нисбятян гыса бир дювр ярзиндя сахланыла 

билдийиндян, онларын узун мцддят сахланма шяраити олмадыьындан бу 

мящсулларын гиймяти уйьун мювсцми ужуз, галан ввахтларда ися баща олур. Бу 

бахымдан сойудужу гурьуларын йарадылмасы кяндлиоярин вя тясяррцфатларын 

бунунла ялагядар олан иткилярини азалтмаьа имкан веряр. Ейни заманда, беля 

сойудужу гурьулара малик анбарларын йарадылмасы юлкянин истещлак 

базарларынын кянд тясяррцфаты мящсуллары иля ил бойу тямин етмякля йанашы, 

юлкядя кянд тясяррцфатынын инкишафына мцсбят тясир эюстяряр. 
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Иnkишafыn dayanыqlыьы чoxsaylы amиllяrиn tяsиrи altыnda formalaшыr.  Hяmиn 

amиllяrя, иlk nюvbяdя sosиal-иqtиsadи, tяbии-resurs (torpaq, su resurslarы, faydalы 

qazыntыlar, xammal vя и.a.), ekolojи, sиyasи vя s. amиllяrи aиd edиlиr. Яhalиnиn, 

cяmиyyяtиnvя dюvlяtиn hяyatи яhяmиyyяtlи mяnafelяrиnи яks etdиrяn bu amиllяr 

daxиlи vя xarиcи kиmи fяrqlяndиrиlиr. Haqqыnda danышыlan amиllяr юlkяnиn sosиal-

иqtиsadы ыnkишafыnыh baza шяrtи kиmи dюvlяtиn daxиtи vя xarиcи tяhlцkяsиzlиyиnи 

шяrtlяndиrmяklя иnkишafыn taktиka vя strategиyasыnы mцяyyяnlяшdиrиr. 

 Davamlы иnkишafыn юzцnяmяxsus cяhяtи onun bцtцn amиllяrlя sыx qarшыlыqlы 

яlaqяdя vя qarшыlыqlы asыlыlыqda olmasыdыr. Hяr hansы sahяdя tarazlыьыn pozulmasы 

иnkишaf sиstemиnиn bцtюvlцkdя dayanыqlыьыnы pozur. Mцxtяlиf elementlяrиn sabиt 

vяzиyyяtи vя иnkишaf qabиlиyyяtи nя qяdяr davamlыdыrsa, иnkишafыn dayanыqlыьы da 

bиr o qяdяr uzun юmцrlцdцr. Mиllи игтисадиййатын davamlы иnkишafыnыn stratejи 

mяqsяdlяrиnя aшaьыdakыlar aиd edиlиr:  

-   иqtиsadи hяyatm lиberallaшdыrыlmasы;  

 -   иstehsalыn иntensиvlяшdиrиlmяsи vя яhalи rиfahыnыn dayanыqlы yцksяlиши цчцn 

tяbии resurslardan sяmяrяlи иstиfadя;  

- dayanыqlы иnkишaf prosesиnя daha чoxиnsanыn cяlb edиlmяsи, kadr hazыrlыьыnыn 

yenи keyfыyyяt sяvиyyяsиnиn яldя edиlmяsи;  

- sosиal yюnцmlц bazar иqtиsadиyyatынын tяшяkkцlц vя sosиallaшma prosesиndя 

яsaslandыrыlmыш addыmlarыn dяstяklяnmяsи;  

- яtraf mцhиtиn mцhafыzяsи vя bяrpa olunmasы; 

- mцkяmmяl strukturun vя иnstиtusиonal qurumlarыn formalaшdыrыlmasы; 

- иslahatlarыn dayamqlы иnkишaf yюnцmцndя dяstяklяnmяsи vя и.a. 

Иnkишafыn davamlыьыnыn tяmиnatы цчцn ekolojи, иqtиsadи vя sosиal tяhlцkяsиzlиyи, 

tяlяblяrи, bцtцn tяbии resurslardan иstиfadя xцsusиyyяtlяrи kompleks шяkиldя 

nяzяrя alыnmalыdыr. Belя yanaшma mиllи иqtиsadиyyatda, o cцmlяdяn aqrar 

sahяdя mюvcцd sosиal-ekolojи sиtuasиyanы reallыьa adekvat tяrzdя nяzяrя almaьa 

иmkan verиr. Gerчяklиyя mцvafыqlиk nяиnkи иqtиsadиyyatыn bиr sahяsиndя. 

Бцtюvlцkdя mиllи чяrчиvяdя dayanыqlы иnkишafыn иnformasиya tяmиnatыnda 

mцhцm meyar kиmи qяbul edиlиr.Aqrar sahяnиn respublиka иqtиsadиyyatыndakы 
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rolu kиfayяt qяdяr yцksяkdиr. Odur kи, mиllи иqtиsadиyyatыn bu aparыcы sahяsиnиn 

balanslaшdыrыlmыш vя dиnamиk иnkишafы цmumиlиkdя dayanыqlы иnkишafыn 

tяmиnatыnda mцhцm rola malиkdиr. 

Davamlы иnkишaf strategиyasыnыn aqrar sahяdя reallaшmasы иndиyя qяdяr 

hяyata keчиrиlmиш иslahatlarыn nяtиcяsиnя яsaslanыr. Odur kи, dayanыqlы иnkишaf 

юzцlцnц qoymaq иstиqamяtиndя gюrцlmцш ишlяrи vя яldя edиlmиш nяtиcяlяrи 

sadalamaq yerиnя dцшяrdи. Aqrar иstehsalыn dayanыqlы иnkишafыna yюnяlmиш 

aшaьыdakы tяdbиrlяr иlkиn sosиal-иqtиsadи шяrtlяrиn formalaшmasыnda mцhцm rol 

oynamышdыr: 

 -   иqtиsadи иslahatlarыn hяyata keчиrиlmяsиnиn normatиv hцquqи-bazasы 

yaradыlmыш, xцsusи    mцlkиyyяtиn aparыcы rol  oynadыьы  чoxukladlы aqrar sahя 

formalaшdыrыlmышdыr. Bu иsя kяndlиnиn torpaq цzяrиndя mцlkиyyяt hцququnu 

tяsbиt etmяklя, kяnd tяsяrrцfat иstehsalы цчцn hцquqи-иqtиsadи mцhиtиn mяqbul 

яlverишlиyиnи tяmиn etmишdиr; 

- kяnd tяsяrrцfatы истещсалыныn strukturu dяyишdиrиlmишdиr; 

- kяnd tяsяrrцfatы mяhsullarы иstehsalыnda qeyrи-dюvlяt bюlmяsиnиn xцsusи 

чяkиsи yцksяldиlmишdиr; 

- kяnddя mцlkиyyяtчиlяrиn sayы dяfяlяrlя artmышdыr; 

- kяnd яhalиsиnиn sosиal mцdafыяsи цzrя bиr sыra tяdbиrlяr hяyata 

keчиrиlmишdиr. 

Belяlиklя, uzunmцddяtlи perspektиvя kяnd tяsяrrцfatы иstehsalыnыn 

dayanыqlы иnkишafы цчцn kиfayяt edяcяk baza formalaшdыrыlmышdыr.Davamlы 

иnkишaf strategиyasыnыn reallaшmasы mexanиzmиndяn aqrar sahяdя baшlыca resurs 

olan torpaьa canlы orqanиzm kиmи baxыlmasы zяrurиdиr. Aqrar иslahatlar 

nяtиcяsиndя yaranmыш bиr-bиrиnя qonшu olan kичиk aиlя tяsяrrцfatlarыnda иstehsal 

fяalиyyяtиnиn koordиnasиyasы vя kooperasиya baxыmыndan belя yanaшma xцsusиlя 

aktualdыr. 

Aqrar иstehsalыn uzunmцddяtlи kompleks иnkишaf proqnozu dayanыqlы 

иnkишaf  strategиyasыnыn reallaшdыrыlmasы mexanиzmиnиn яsaslarыndan bиrиdиr. 
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Aqrar sahяnиn  dayanыqlы  sosиal-иqtиsadи  иnkишafыnыn  uzunmцddяtlи proqnozu 

aшaьыdakы яsas  bloklardan иbarяtdиr: 

-   юlkяdя dayamqlы makroиqtиsadи sиtuasиyaнын uzunmцddяtlи proqnozu;  

-   dцnya aqrar bazarmыn иnkишaf meyllяrи; 

-  aqroиqlиm шяraиtиnиn, torpaq, su vя яmяk resurslarыnыn aqrar sahяdя 

иnkишafa tяsиrиnиn qиymяtlяndиrиlmяsи; 

- иnnovasиya иmkanlarыnыn aшkar edиlmяsи vя onlarыn reallaшmasы mцhиtиnиn 

qиymяtlяndиrиlmяsи; 

- aqrar sahяnиn чoxvarиantlы иnkишaf proqnozlarыnыn hazыrlanmasы; 

- mцvafыq sosиal, иstehsal vя, bazar иnfrastrukturunun иnkишaf proqnozlarы; 

- иnstиtusиonal dяyишmяlяrиn tяшяkkцlц vя dayanыqlы иnkишafa yюnцmlц 

иstehsal mцnasиbяtlяrиnиn proqnozlarы; 

- aqrar sahяnиn tяшkиlatи-hцquqи vя иqtиsadи rичaqlarыnыn vя 

tяnzиmlяyиcиlяrиnиn ишlяnиb hazыrlanmasы. 

Respublиkada kяnd tяsяrrцfatыnыn dayanыglы иnkишafы strategиyasыna mцvafыq 

olaraq sahяdя  иstehsal vя aqrobиznes qurumlarыnыn dayanыqlы fяalиyyяtи цчцn 

lazыmи шяraиt yaradыlmalыdыr. Bu baxыmdan aqrar qurumlarla sыx texnolojи 

яlaqяdя ишlяyяn emal mцяssиsяlяrиnиa vяzиyyяtи xцsusи qeyd edиlmяlиdиr. Xцsusи 

bюlmя emal sektorunda юz fяalиyyяtиnи genишlяndиrmяlи, bunun цчцn mцxtяlиf 

sяvиyyяlяrdя tяnzиmlяyиcи tяdbиrlяr gюrцlmяlиdиr.  Emal sahяsиndя kичиk vя orta 

mцяssиsяlяrиn yaradыlmasы buraxыlan mяhsulun rяqabяt qabиlиyyяtиnи yцksяldя 

bиlяr. Kяnd tяsяrrцfatы mяhsullarы emalы mцяssиsяlяrиnиn xarиcи bazara чыxышы vя 

orada mюvqe qazanmasы цчцn, иlk nюvbяdя ekolojи standartlar nяzяrя 

alыnmalыdыr. Bu hazыr mяhsul bazarыnda dayanыqlыьы tяmиn edя bиlяr. Иxrac 

yюnцmlц vя иdxalы яvяzlяyяn, yenи texnиka vя texnologиyaya яsaslanan 

иstehsalыn sцrяtlи иnkишafы sahяnиn perspektиv dayanыqlы иnkишafыnыn mцhцm 

шяrtlяrиdиr.  

Kяnd tяsяrrцfatы иstehsalыnыn dayanыqlыьы цчцn иqtиsadи, sosиal vя ekolojи 

tяhlцkяsиzlиyиn tяmиnatы цzrя mяqsяdlи proqramlarыn ишlяnиb hazыrlanmasы vя 

hяyata keчиrиlmяsи mцhцm яhяmиyyяtя malиkdиr. Mяsяlя ondadыr kи, mяqsяdlи 
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proqramlaшdыrma bazar иqtиsadиyyatыna bиrbaшa dюvlяt dяstяyи vasиtяsи olub, 

aqrar-sяnaye kompleksиnиn иnkишafыnыn юzцnцtяnzиmlяmяsи vя mяqsяd-

yюnцmlцyц prиnsиplяrыnиn vяhdяtыnи tяmиn edиr. 

Mяqsяdlи proqramыn mahиyyяtи юzцndя dюvlяt tяnzиmlяnmяsиnи vя «azad  

bazar» elementlяrиnи sиntez etmяklя kommersиya яsasыnda tяsяrrцfat fяalиyyяtиnи 

stиmullaшdыrыr. Proqramыn bцtцn ишtиrakчыlarы tяrяfыndяn planlaшdыrыlmыш 

tяdbиrlяrиn цnvanlы иcrasы tapшыrыqlarыn dиrektиvlиyи иlя deyиl, иqtиsadи stиmullar 

sиstemи иlя vяhdяtdя hяyata keчиrиlяn tяsяrrцfat mцqavиlяlяrи яsasыnda tяmиn 

olunur. Aqrar   sahяnиn   иnkишafынын   mяqsяdlи  dюvlяt  proqramlarы   

bцtюvlцkdя, regиon,  sahя  vя  funksиonal  bloklar  (sosиal,  xarиcи  иqtиsadи  

aspektlяr  vя  s.) sяvиyyяsиndя stratejи mяsяlяlяrиn hяllиnя yюnяldиlиr.Mяqsяdlи 

proqramlarыn ишlяnиb hazыrlanmasы vя reallaшmasы цzrя яsas kordиnasиyaedиcи 

orqan Azяrbaycan Respublиkasыnыn Nazиrlяr Kabиnetи, proqramыn baш 

tяrtиbчиsи иsя Kяnd Tяsяrrцfatы Nazиrlиyи olmalыdыr. Mяhz bu nazиrlиk mиllи 

иqtиsadиyyatыn иnkишaf шtrategиyasыnы nяzяrя almaqla aqrar sahяnиn иnkишafыnыn 

prиnsиpиal иstиqamяtlяrиnи mцяyyяnlяшdиrиr. 

Aqrar sahяdя dayanыqlы иnkишaf strategиyasmыn reallaшdыrыlmasы sosиal 

problemlяrиn prиorиtetlиyиnя dиqqяtи artыrыr. Bazar mцnasиbяtlяrиnиn 

formalaшmasы шяraиtиndя яhalиnиn, o cцmlяdяn kяnd яhalиsиnиn sosиal 

mцdafыяsиnиn yenи mexanиzmи tяшяkkцl tapыr. Bu mexanиzm mюvcud resurslar 

чяrчиvяsиndя fяalиyyяtя иmkan verиr. 

Aqrar яhalиnиn sosиal mцdafыяsи sиstemиndя иrяlиlяyишlяr иqtиsadи иslahatlar 

kontekstиndя qиymяtlяndиrиlяrsя onda baшlыca aspekt kиmи mяшьulluьun 

sяvиyyяsиnиn yцksяldиlmяsиnя vя quruluшunun tяkmиllяшdиrиlmяsиnя xцsusи 

dиqqяt verиlmяlиdиr. Hazыrda kяnd yerlяrиndя mяшьulluьun quruluшunun 

tяkmиllяшdиrиlmяsи цчцn genш иmkanlar vardыr.Bu иlk nюvbяdя kяnd yюrlяrиndя 

ишчи qцvvяsиnя tяlяbиn tяklиfdяn чox gerиdя qalmasы иlя яlaqяdardыr. Ыш qцvvяsиnя 

tяlяbиn belя mяhdudluьu bиr чox hallarda subyektиv amиllяrlя яlaqяdardыr. 

Regиonlarыn sosиal-иqtиsadи иnkишafы цzrя hяyata keчиrиlяn proqramlarыn malиyyя 

tяmиnatы respublиkaнын bиr чox bюlgяlяrиndя иш qцvvяsиnя tяlяbи daha sцrяtlя 
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artыrmaьa иmkan verиr. Bunun цчцn иnfrastrukturun daha sцrяtlя vя genиш 

mиqyasda иnkишafы, ayrы-ayrы   regиonlarda   яnяnяvи sяnяtkarlыьыn dяstяklяnmяsи, 

ekolojи fяalиyyяt nюvlяrиnиn stиmullaшdыrыlmasы kиmи иstиqamяtlяrя юnяm 

verиlmяlиdиr. 

Tяdqиqatlar gюstяrиr kи, fermer tяsяrrцfatlarыnыn, kичиk юzяl mцяssиsяlяrиn 

иnkишafы aqrar bюlgяlяrdя mяшьulluьun sяvиyyяsиnиn yцksяldиlmяsи цчцn 

яhяmиyyяtlи иmkanlara malиkdиr.Kяnd яhalиsиnиn mяшьulluьu sahяsиndя 

dayanыqlыьыn tяmиnatы цчцn uzunmцddяtlи perspektиvя nяzяrdя tutulan tяdbиrlяr 

sыrasыnda xцsusиlя aшaьыdakыlarы qeyd etmяyя dяyяr:  

- aqroservиs    xиdmяtlяrи    vя    kичиk    emal    mцяssиsяlяrи    шяbяkяsиnиn 

genишlяndиrиlmяsи;  

- иxtиsasartыrma vя yenиdяn kadr hazыrlыьы sиstemиnиn dяstяklяnmяsи vя s. 

Aqrar sahяdя dayanыqlы иnkишaf strategиyasынын reallaшmasы 

mexanиzmиndя tяbии potensиalm mцhafыzяsи vя tяbияtdяn sяmяrяlи иstиfadя 

elementlяrи hяlledиcи яhяmиyyяt kяsb edиr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67

3.3 Азярбайжанда аqrar islahatların regиonal иnkишaf aspektlяrи vя дювлят 

тяминаты 

 

Реэионларын инкишафынын йени кейфиййят мярщялясиня йцксялмясиня сон он 

илдя реэионларын сосиал-игтисади инкишафы иля баьлы гябул едилмиш дювлят 

програмларынын ижрасы бюйцк ящямиййят кясб едир. Реэионларын щяртряфли инкишафы 

сащясиндя 2004-жц илдян башланмыш мягсядйюнлц сийасятин давамы олараг 

«Азярбайжан Республикасы реэионларынын 2014-2018-жи иллярдя сосиал-игтисади 

инкишафы Дювлят Програмы» щазырланмышдыр. «Азярбайжан Республикасы 

реэионларынын 2014-2018-жи иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы»нын 

ижрасы юлкя игтисадиййатынын инкишафында мцщцм ящямиййят кясб етмякля, 

макроигтисади сабитлийин тямин олунмасында, реэионларда сащибкарлыг 

фяалиййятинин эенишлянмясиндя, йени мцяссисялярин вя иш йерляринин 

йаранмасында, иримигйаслы инфраструктур лайищяляринин щяйата кечирилмясиндя, 

коммунал хидмятлярин сявиййясинин йцксялдилмясиндя, нятижядя ящалинин 

рифащщалынын даща да йахшылашдырылмасында вя йохсуллуг сявиййясинин ашаьы 

дцшмясиндя мцстясна рол ойнайажагдыр. 

Regиonlarыn sosиal-иqtиsadи иnkишafыnыn ЫЫ Dюvlяt Proqramыnda aqrar 

rayonlarыn tarazlы иnkишafы vя yerlи potensиaldan sяmяrяlи иstиfadя иmkanlarыnыn 

uzlaшdыrыlmasы prиorиtet mяsяlяlяrdяndиr. Aqrar иstehsalыn tarazlы regиonal 

иnkишafы, sahяlяrarasы яlaqяlяrиn dayanыqlыьыны yцksяldиr vя яrazиlяr arasы 

kommersиya mцnasиbяtlяrиnиn иntensиvlяшmяsиnя rяvac verиr. 

Torpaqlarыn vяzиyyяtи, иqlиm, landшaft, шяhяrlяrя vя sяnaye mяrkяzlяrиnя 

yaxыnlыq, yollarыn vяzиyyяtи kиmи amиllяrиn aqrar potensиalыn reallaшmasыndakы 

rolu, regиonal иnkишafыn mцxtяlиf mяrhяlяlяrиndя fяrqlи tempdя dяyишиr. 

Tяdqиqatlar gюstяrиr kи, yollarыn vяzиyyяtи tяsяrrцfatчыlыьыn vяzиyyяtиnя 

bиlavasиtя tяsиr edяn amиllяrdяndиr. Tяsadцfы deyиldиr kи, mяhz «bяlяdиyyя 

яrazиsиndяkи yollardan payыz vя qыш aylarыnda gedиш-gяlиши чяtиn olan yollarыn 

xцsusи чяkиsи Quba-Xaчmaz, Daьlыq Шиrvan vя bиr sыra dиgяr иqtиsadи rayonlar 

цzrя daha yцksяk olmasы» hяmиn rayonlarыn bюyцk aqrar potensиalыnыn 
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fяallaшmasma mane olur. Цmumи vя kяnd tяsяrrцfatы tяyиnatlы texnиka, qurьu 

vя avadanlыqlarla, mиneral gцbrя vя zяrяrlи kиmyяvи preparatlarla, qarышыq 

yemlяrlя tяmиnat yaxшыlaшdыqca иstehsalыn иnterиsиvlиk sяvиyyяsи yцksяlиr vя tяbии-

иqlиm amиllяrиnиn tяsиrи tяdrиcяn azalmaьa meyl edиr. 

Azяrbaycan Respublиkasыnda regиonlar цzrя kяnd tяsяrrцfatы mяhsullarы 

иstehsalыnыn dиnamиkasы artыm templяrиndя cиddи fяrqlяr olduьunu gюstяrиr.  

           Яrzaq kompleksиnиn dayanиqlыьы onun tяrkиb hиssяlяrиnиn tarazlaшdыrma 

dиnamиклиyи шяraиtиndя mцmkцndцr. Mцrяkkяb vя dиnamиk sиstem olmaqla bu 

kompleksиn фяalиyyяt sяmяrяlиlиyи ayrы-ayrы komponentlяrиn иnkишaf templяrиnиn 

uzlaшdыrыlmasыnы nяzяrdя tutur. Konkret halda uzlaшdыrma kяnd tяsяrrцfatы, 

onu texnиka, gцbrя vя dиgяr vasиtяlяrlя tяmиn edяn sahяlяr, emal vя satыш 

mцяssиsяlяrи, яrzaq mяhsullarы иdxalы qurumlarы vя s. sиstem яmяlя gяtиrиcиlяrи  

arasыnda  иqtиsadи  vя  hцquqи  mцnasиbяtlяr mцstяvиsиndя  tяmиn olunmalыdыr. 

Bu baxыmdan иstehsal-kommersиya mцnasиbяtlяrи xцsusи dиqqяtя layиqdиr. 

Yeyиntи mяhsullarы иstehsalыnda mцasиr bиotexnologиyalarыn artan rolu 

шяraиtиndя belя aqrar sahя яrzaq kompleksиndя hяlledиcи mюvqeyя malиkdиr. 

Aqrar sahяnиn sыx иqtиsadи-texnolojи яlaqяdя olduьu sahяlяrlя mцnasиbяtlяrиnи 

xarakterиzя edяn parametыияr яrzaq kompleksиnиn иnkишaf gюstяrиcиlяrиnи 

яhяmиyyяtlи dяrяcяdя шяrtlяndиrиr. 

Aqrar sahяdя dayanыqlы иnkишaf onun emal sяnayesи mцяssиsяlяrи иlя яlaqяlяrиn 

stabиllиyи vя dиnamиklиyи sяvиyyяsиndяn asыlыdыr. Kяnd tяsяrrцfatы mяhsullarыnыn 

emalы prosesиnиn ahяngdarlыьы, mцqavиlя иntиzamыna rиayяt edиlmяsи sяvиyyяsи. 

aqrar qurumlarla bяrabяr tяrяfdaшlыьыn tяmиnatы vяzиyyяtи. aнтииhhиsar 

tяdbиrlяrиnиn vя haqsыz rяqabяtя qarшы mцtяшяkkиl mцbarиzяnиn vяzиyyяtи, 

qиymяt parиtetиnиn tяmиnatы иmkanlarыnыn reallaшdыrыlmasы vя и.a. kиmи amиllяr 

sahяlяrarasы mцnasиbяtlяrиn sяmяrяlиlиyиnи шяrtlяndиrяn parametrlяrи 

formalaшdыrыr. 

       Kяnd tяsяrrцfatыnыn mюvsцmи xarakterи emal mцяssиsяlяrиnиn fяalиyyяt 

rejиmиndя bиr sыra юzцnяmяxsusluьa sяbяb olur. Иlk nюvbяdя, bu emal edиlяcяk 

mяhsulun qяbulu vя saxlanыlmasыnы tяmиn edяn иnfrastrukturda юz яksиnи tapыr. 
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Иlkиn mяhsulun saxlanыlmasыnda иstehsalчы vя emalчыnыn qarшыlыqlы razыlaшmasыna 

яsaslanan mцxtяlиf varиantlar mцmkцndцr. Hяmиn varиantlarыn hяr hansы 

bиrиnиn seчиlmяsи: nяqlиyyat, enerjи tяmиnatы, иlиn fяslи tяrяflяrиn malиyyя durumu 

vя s. kиmи amиllяrlя шяrtlяnиr. 

Kяnd tяsяrrцfatы mяhsullarы иstehsalчыlarы mиllи иqtиsadиyyatыn sayca яn чoxsaylы 

subyektlяrиdиr. Mяhdud чeшиddя mяhsul иstehsal etmяklя, onlar aqrar bazarda 

bиr-bиrи иlя rяqabяtdя fяalиyyяt gюstяrиrlяr. Baшqa sюzlя, aqrar иstehsalчыlar gцclц 

sahяdaxиlи rяqabяt mцhиtиndя ишlяyиrlяr. 

Aqrar qurumlarыn иstehsal-kommersиya mцnasиbяtlяrиnиn vяzиyyяtиnя hяlledиcи 

dяrяcяdя neqatиv tяsиr edяn amиllяrdяn bиrи, onlarыn sahяlяrarasы rяqabяt 

qabиlиyyяtиnиn zяиflиyиdиr. Belя vяzиyyяtи шяrtlяndиrяn mцhцm sяbяblяrdяn bиrи 

sяnaye vя kяnd tяsяrrцfatы mяhsullarы mцbadиlяsиndя sonuncunun xeyrиnя 

olmayan qиymяt dиsparиtetиdиr. Xarиcи яdяbиyyatda fermer gяlиrlяrиnиn azalmasи 

meylи kиmи tяqdиm olunan bu hal, tяkcя sяnaye vя kяnd tяsяrrцfatы arasыndakы 

иstehsal-kommersиya mцnasиbяtlяrи иlя яlaqяdar deyиldиr. 

Bazar mцnasиbяtlяrи formalaшdыqca mяшqul яhalиnиn tяrkиbиndя xиdmяt 

sahяsиndя чalышanlarыn xцsusи чяkиsи artыr. Bu meyl aqrar qurumlara gюstяrиlяn 

xиdmяtlяrя dя aиddиr. Odur kи, fermer gяlиrlяrиnиn azalmasыnda xиdmяt 

tarиflяrиnиn aqrar иslahatlar dюvrundя tez-tez mцшahиdя olunan цstцn artma 

tempи dя az rol oynamыr. 

      Tяdqиqatlar gюstяrиr kи, son onиllиklяrdя kяnd tяsяrrцfatы иstehsalыnыn 

иntensиvlяшmяsи nяtиcяsиndя sahяnиn mяhsullarыnыn enerjи tutumu on dяfяdяn 

чox artmышdыr. Bu иsя nяtиcя etиbarы иlя, шяrtи яrzaq mяhsulu vahиdиnиn qиda 

enerjиsиnиn bahalaшmasыna vя eynи zamanda bиr sыra ekolojи problemlяrиn 

kяskиnlяшmяsиnя sяbяb olmuшdur.   

Игтисади сащядя щяйата кечирилян тядбирляр базар игтисадиййаты 

механизмляри ясасында сащибкарлыг фяалиййятинин эенишляндирилмясиня,йерли вя 

харижи инвестисийалары, мцасир технолоэийалары жялб етмяк вя габагжыл идаряетмя 

тяжрцбясиндян файдаланмагла рягабятя давамлы мящсул истещсал едян 
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мцяссисялярин, йени иш йерляринин йарадылмасына вя нятижя етибариля юлкянин итисади 

гцдрятинин артырылмасына йюнялмишдир. 

«Азярбайжан Республикасы реэионларыын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят 

Програмлары (2004-2008 вя 2009-2013-жц илляр)»нин уьурлу ижрасы нятижясиндя 

юлкядя макроигтисади эюстярижилярин сявиййясиндя йцксяк артым ялдя едилмиш, 

сосиал-игтисади инкишаф сащясиндя нязярдя тутулмуш тядбирлярин щяйата кечирилмяси 

ящалинин щяйат сявиййясинин йцксялдилмясиндя мцщцм рол ойнамышдыр. Дювлят 

Програмларынын ижра олундуьу 10 ил ярзиндя цмуми дахили мящсул 3,2дяфя,о 

жцмлядян гейри-нефт сектору 2,6 дяфя, сянайе 2,7 дяфя, кянд тясяррцфаты 1,5 дяфя, 

инвестисийалар 6, дяфя, ящалинин эялирляри 6,5 дяфя, орта айлыг ямяк щаггы 5,5 дяфя 

артмышдыр. Бу мцддятдя щяйата кечирилмиш мягсядйюнлц тядбирляр нятижясиндя 

юлкядя 900 мини даими олмагла 1,2 милйондан чох йени иш йери, 55,6 мин 

мцяссися йарадылмыш, ишсизлик 5 фаизя,йохсуллуг сявиййяси ися 5,3 фаизя енмишдир. 

Дювлят програмлары чярчивясиндя эюрцлмцш эениш мигйаслы ишляр реэионларын 

гаршыдакы иллярдядя инкишафы цчцн мющкям зямин йаратмышдыр. 

Юлкя вя реэионларын ящалиси 2003-2012-жи илляр ярзиндя мцнтязям олараг 

артмышдыр. Юлкя ящалисинин цмуми сайында бу дювр ярзиндя Бакы шящяринин пайы 

тягрибян 22%-23%, реэионларда ися 77,7-77% интервалында дяйишмишдир. 

2003-2012-жи иллярдя юлкя цзря цмуми мящсул бурахылышы 5,8 дяфя,Бакы 

шящяриндя 5,7 дяфя, реэионлар цзря ися 5,7 дяфя артмышдыр. Гейд едяк ки, бу 

дюврдя мящсул бурахылышынын артым темпи 2009-жу ил истисна олмагла, орта 

щесабла щяр ил юлкя цзря 17,4%, Бакы шящяри цзря 17,5%,реэионлар цзря ися 17,3% 

артмышдыр. 
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Жядвял 3.1 

Игтисади районлар цзря цмуми мящсул бурахылышында айры-айры игтисади районларын 

пайы (Бакы шящяри истисна олмагла) фаизля 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Игтисади 

р-лар 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Абшерон  7,8 10,8 9,2 9,5 9,8 10,7 7,4 6,5 6,9 7,8 
Эянжя-
Газах 

17,7 17,7 18,9 19,2 17,3 16,3 17,4 17,5 16,6 16,2 

Шяки-
Закатала 

6,9 6,7 7,0 6,8 7,7 7,4 7,5 7,6 8,1 9.4 

Лянкяран  9,2 8,9 9,1 9,0 8,8 7,7 8,2 8,0 7,6 7,1 
Губа-

Хачмаз 
8,5 7,89 8,2 8,3 8,9 12,3 9,5 10,5 9,7 8,4 

Аран  36,0 33,5 31,5 32,2 31,3 28,9 29,9 28,6 28,7 7,7 
Йухары 

Гарабаь 
3,0 2,7 3,0 2,6 3,3 3,2 2,5 2,6 2,1 2,4 

Кялбяжяр-
Лачын 

0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 

Даьлыг 
Ширван 

3,5 3,5 3,8 3,3 3,5 3,5 4,3 4,2 3,4 3,4 

Нахчыван  7,2 8,0 9,0 8,8 9,2 9,8 13,0 14,2 16,6 17,1 
Гейд: Азярбайжанын реэионлары. Азярбайжан Республикасы Дювлят Статистика Комитяси, Бакы, 2002-

2013 

 

Бу дюврдя юлкя цзря адамбашына мящсул бурахылышы 5,1дяфя, Бакыда 4,9 

дяфя гтисади районларда ися 5,1 дяфя артмышдыр. Яэяр 2033-жц илдя игтисади 

районлар цзря адамбашына мящсул бурахылышы юлкя сявиййясиндян 3,0 дяфя, 

Бакыдан тягрибян 10 дяфя эери галырдыса, мцвафиг олараг 2012-жи илдя 3,0; 9,5 

дяфя эери галыр.юлкя цзря цмуми мящсул бурахылышынын 72.3,Бакы шящяриндя, 27,7 

фаизи реэионларда истещсал едилмишдир. 
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Жядвял 3.2. 

Игтисади реэионлар цзря сянайе мящсулунун истещсалында айры-айры игтисади 

районлрын пайы (фаизля) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Игтисади 

р-лар 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Абшерон  20,7 27,5 25,1 24,5 23,3 24,0 18,4 17,5 19,3 18,9 
Эянжя-
Газах 

13,8 15,6 18,9 18,6 12,8 12,3 11,1 15,7 10,7 12,3 

Шяки-
Закатала 

1,6 1,0 2,3 1,3 2,8 3,1 3,5 3,4 3,1 2,8 

Лянкяран  1,8 1,9 2,0 1,9 2,3 2,3 3,1 2,8 2,7 2,4 
Губа-

Хачмаз 
3,4 3,6 4,2 3,2 4,4 4,5 4,4 3,8 3,6 2,8 

Аран  54,6 46,4 41,7 43,5 44,4 43,4 42,5 36,8 32,1 30,3 
Йухары 

Гарабаь 
0,5 0,3 0,4 0,3 0,6 0,5 0,7 0,6 0,5 0,5 

Кялбяжяр-
Лачын 

0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Даьлыг 
Ширван 

0,4 0,3 0,7 1,0 0,95 0,5 0,8 0,6 0,4 0,5 

Нахчыван  3,2 3,4 4,6 5,6 8,3 9,3 15,5 18,8 27,6 29,5 
Гейд: Азярбайжанын реэионлары. Азярбайжан Республикасы Дювлят Статистика Комитяси, Бакы, 2002-

2013 

2003-2012-жи иллярдя юлкя цзря сянайе мящсулу истещсалы 6,9 дяфя, Бакы 

шящяри цзря 7,1 дяфя, реэионлар цзря ися 4,4 дяфя артмышдыр. 2003-2012-жи иллярдя 

Бакы шящяриндя сянайе мящсулу истещсалы 87,6-92,7% интервалында, йяни 5,!% 

артмыш, реэионларда ися яксиня 12,4-7,3% интервалында, йяни 5,1% азалмышдыр. 

Юлкя цзря сянайе мящсулу истещсалынын 2012-жи илдя 92,7% Бакы шящяринин, 7,3% 

ися реэионларын пайына дцшмцшдцр. Ейни заманда, юлкя цзря адамбашына 

сянайе мящсулу истещсалы 6,1 дяфя, Бакыда 6,1 дяфя вя реэионларда ися 3,9 дяфя 

артмышдыр. 2012-жи идя реэионларда адамбашына дцшян сянайе мящсулу истещсалы 

юлкя сявиййясиндян 9,8 дяфя (3302 манат), Бакы шящяриндян ися 38,1 дяфя 

(13979,4 манат) ашаьы олмушдур. 
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Сон 10 ил ярзиндя реэионларда 500-дян чох сянайе мцяссисяси, о жцмлядян 

Сумгайытда технолоэийалар вя текстил парклары, Нахчыванда семент, мярмяр вя 

автомобил, Газахда семент, Эянжядя алцминиум, Эоранбойда эипсвяэипс 

мящсуллары, Минэячевирдя полиетилен борулар, електрон аваданлыглары, 

Сумгайытда каьыз емалы, битки йаьлары, Эядябяй вя Дашкясяндя гызыл емалы, 

Оьузда гарьыдалы емалы вя глцкоза, Имишлидя шякяр, битки йаьлары вя арышыг йем 

заводлары,Масаллыда мебел фабрики, йцзлярля диэяр тикинти 

материалы,мебел,емал,чюряк вя диэяр мцасир мцясисяляр фяалиййятя башламышдыр. 

Тякжя эцзяштли кредитляр щесабына цмуми дяйяри 730 милйон манат олан 

104 сянайе лайищяси малиййяляшдирилмиш, бу лайищяляр цзря 80 мцяссися истифадяйя 

верилмиш,24-ц цзря ишляр давам етдирилир. 

Жядвял 2.3. 

Юлкя цзря кянд тясяррцфаты истещсалында айры-айры игтисади районларын пайы 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Юлкя 
цзря 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Бакы  0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 
Игтисади 
районлар 

99,6 99,6 99,6 99,4 99.4 99,4 99,5 99,6 99,5 90,4 

Абшерон  1,7 1,7 1,8 1,5 1,9 1,9 2,1 2,0 1,5 1,5 
Эянжя-
Газах 

19,1 18,2 19,7 20,2 21,7 20,3 18,9 19,6 18,9 16,5 

Шяки-
Закатала 

9,0 9,4 9,4 9,0 8,8 10,1 9,9 9,7 9,9 8,9 

Лянкяран  11,4 12,0 11,4 11,4 12,2 11,3 10,8 10,6 10,6 9,7 
Губа-

Хачмаз 
11,3 10.7 11,0 10,9 12,1 11,7 11,3 10,9 10,7 9,9 

Аран  33,3 33,5 32,5 32,8 30,2 30,2 31,8 31,0 31,7 28,5 
Йухары 

Гарабаь 
3,2 3,4 3,2 3,1 3,3 4,0 4,2 3,8 3,9 3,8 

Кялбяжяр-
Лачын 

0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 

Даьлыг 
Ширван 

5,0 5,1 4,8 4,7 4,2 4,5 54,5 4,4 4,5 4,3 

Нахчыван  5,1 5,1 5,3 5,2 4,5 4,8 5,3 6,9 7,0 6,5 
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Гейд: Азярбайжанын реэионлары. Азярбайжан Республикасы Дювлят Статистика Комитяси, Бакы, 2002-

2013 

 

Юлкя цзря кянд тясяррцфаты мящсулу истещсалы 2003-2013-жц иллярдя 3,6 дяфя, 

Бакы шящяри цзря 4,7 дяфя, реэионлар цзря ися 3,2 дяфя артмышдыр. 2003-2012-жи 

иллярдя юлкя цзря кянд тясяррцфаты мящсулу истещсалынын тягрибян 99,5 фаизи 

реэионларын, 0,5 фаизи Бакы шящяринин пайына дцшмцшдцр. Бу дюврдя юлкя цзря 

адамбашына кянд тясяррцфаты мящсулу истещсалы 3,5 дяфя (400,1 манат), Бакы 

шящяриндя 4 дяфя, реэионларда ися 2,8 дяфя (413,1 манат) артмышдыр. 

Щазырда реэионларын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят програмлары игтисади 

инкишафын ясас амилиня, системли вя дайаныглы инкишафын дювлят тянзимлянмясинин 

мцтярягги бир методуна чеврилмишдир. Она эюря дя башлыжа стратеъи щядяфи гейри-

нефт сащяляринин инкишафы олан бу програмын ижрасы нятижясиндя аграр секторун 

чохшахяли сабит инкишафынын тямин едилмяси истигамятиндя ящямиййятли нятижяляр 

ялдя едилмишдир. Беля ки, 2004-2013-жц иллярдя кянд ящалисинин сайынын 10,2 фаиз 

артымы иля мцгайисядя цмуми кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын щяжми 3,3 

дяфя артмышдыр. Кянд тясяррцфатынын мцщцм бюлмяси олан биткичиликдя 2004-

2013-жц иллярдя якин сащяляринин 64,2 мин щектар артмасы иля йанашы, яксяр бити 

нювляри цзря мящсулдарлыг сявиййясиндя дя ящямиййятли артымлара наил 

олунмушдур. Бу амилляр щесабына щямин дюврдя биткичилик мящсуллары истещсалы 3 

дяфя артараг 2 милйард 627 милйон манат тяшкил етмишдир. Щейвандарлыг 

мящсуллары истещсалы ися 2004-жц илдяки 697 милйон маната гаршы 2013-жц илдя 2 

милйард 617 милйон манат тяшкил едяряк вя йахуд тяхминян 3,8 дяфя артараг 

цмуми кянд тясяррцфаты мящсулунун структурунда пайы 49,5 фаизя чатмышдыр. 

Щейвандарлыгда щяйата кечирилян ислащатлар нятижясиндя мал-гаранын баш 

сайынын сабит темпля артымына наил олунмушдур. Беля ки, 2004-2013-жц илляр 

ярзиндя ирибуйнузлу мал-гаранын баш сайы 17,1 фаиз артараг 2 милйон 713 миня, 

гойун вя кечилярин баш сайы 15,6 фаиз артараг 8 милйон 661 миня, гушларын сайы 

ися 40,1 фаиз артараг 25,5 милйона чатмышдыр. Ирибуйнузлу малгаранын баш 

сайынын 17,1, гойун вя кечилярин баш сайынын 15,6 фаиз артмасы мцгабилиндя 

интенсив инкишаф, йяни онларын жинс тяркибинин дяйишдирилиб, даща мящсулдар 
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жинслярля явяз едилмяси щямин дюврдя ят истещсалынын 51,3, сцд истещсалынын 

49,9,йумурта истещсалынын ися 68,9 фаиз цстцн артымына сябяб олмушдур. 

Сон 10 илдя торпагларын истифадя вязиййятинин статистик тящлили эюстярмишдир 

ки, 2004-жц илдя мювжуд олан 1 милйон 635 мин щектар якин йеринин 79,2 

фаизиндя якин апарылдыьы щалда, 2013-жц илдя 1 милйон 695 мин щектар якин 

сащясинин 99,4 фаизиндя якин апарылмышдыр ки, бу да якин сащясинин демяк олар 

там щяжмдя дювриййяйя жялб олундуьуну эюстярир. 

Республиканын цмуми яразисинин 52,4 фаизи кянд тясяррцфатына йарарлы 

торпаглардыр. Тящлил эюстярир ки, бир тяряфдян ящалинин тябии артымы иля, диэяр 

тяряфдян ися торпагларын мцхтялиф деградасийа просеслриня уьрамасы, тикинти 

ишляринин апарылмасы, еляжя дя глобал иглим дяйишиклийи вя саир сябяблярдян 

адамбашына дцшян якин сащясинин азалмасы тенденсийасы эюзляниляндир. Она 

эюря дя бир тяряфдян кянд тясяррцфатына йарарлы торпагларын максимум интенсив 

истифадя едилмяси иля йанашы, екстенсив истифадя имканларындан 

файдаланмаьа,йяни диэяр сащялярдя мювжуд олан якиня йарарлы сащялярин 

тяйинатынын дяйишдириляряк якин дювриййясиня ялавя олунмасына зярурят 

йаранмагдадыр. 

2004-жц илдя йарадылмыш «Агролизинг» Ачыг Сящмдар Жямиййятиня 2005-

2013-жц илляр ярзиня дювлят бцджясиндян вя ещтийат фондлары щесабына 458 

милйон манат вясаит айрылмыш, тякрар истифадядян гайтарылан 179 милйон манат 

вя еляжя дя мцхтялиф мянбялярдян айрылан 13 милйон манат да дахил олмагла, 

онун инвестисийа портфели 650 милйон манат тяшкил етмишдир. Бу вясаитляр 

щесабына щямин дюврдя 1200-дян артыг йени комбайн, 5145 трактор, 184 

екскаватор вя диэяр кянд тясяррцфаты техникалары вя технолоъи аваданлыглары 

алынараг 6591 няфяр мцхтялиф щцгуги вя физики шяхсляря лизингя верилмиш вя йа 

лизинг йолу иля сатылмышдыр ки, бу да кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын 

техники тяжщизатында мцстясна рол ойнамышдыр. Ейни заманда, торпагларын 

мцнбитлийини артырмаг,йцксяк мящсулдарлыьа наил олмаг мягсядиля 121 милйон 

манат дяйяриндя 400 мин тон мцхтяиф нюв минерал эцбряляр алынмыш, 

щейванларын жинс тяркибини йахшылашдырмаг мягсядиля 2009-жу илдян башлайараг 
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9306 баш ятлик вя сцдлцк истигамятдя ирибуйнузлу дамазлыг щейванлар вя1321 

баш йцксяк мящсулдарлыглы жинс кечиляр алынараг эцзяштли шяртлярля лизингя 

верилмишдир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, щяр ил тягрибян 600 мин кянд тясяррцфаты 

мящсуллары истещсалчысы дювлят дястяйиндян бящрялянмиш, ютян дювр ярзиндя 

онлара истифадя едилян йанажаьын, мотор йаьларынын вя минерал эцбрялярин орта 

щесабла 50 фаизинин юдянилмяси,еляжя дя бцьда вя тохум истещсалынын 

стимуллашдырылмасы мягсядиля дювлят бцджясиндян цмумиликдя 663 милйон 

манат щяжминдя субсидийанын верилмяси тямин олунмушдур. 

Гейд едяк ки, сон илляр ярзиндя интенсив методлара ясасланан аграр 

секторун йарадылмасы истигамятиндя щяйата кечирилян дювлят дястяйи тядбирляри юз  

нятижясини вермиш, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын вя ихражынын 

артмасына, юзцнцтяминетмя сявиййясинин йцксялмясиня сябяб олмушдур. 

Реэионларда йарадылмыш пилот тахылчылыг тясяррцфатында ютян ил рекорд 

щяжмдя – щяр щектардан 55 сентнер тахыл вя 100 сентнердян артыг йцксяк 

кейфиййятли гарьыдалы йыьылмышдыр. Щазырда, Бейляган, Щажыгабул, Жялилабад вя 

Хачмаз районларында да 5 ири фермер тясяррцфатынын йарадылмасы ишляри апарылыр. 

Аграр секторда емалчылар иля истещсалчылар арасында мцнасибятлярин 

тянзимлянмяси, фермерлярин дювлятин дястяк механизмляриндян сямяряли истифадя 

етмяси мягсядиля реэионларда 50 башлыг сцдлцк жинс щейвандарлыг аиля 

тясяррцфатларынын йарадылмасына ясасланмышдыр. Бу механизм ят вя сцд 

мящсуллары истещсалынын артырылмасында, емал сянайесинин давамлы вя фасилясиз 

хаммалла тямин олунмасында, ирибуйнузлу мал-гаранын жинс тяркибинин 

йахшылашдырылмасында, кичик сащибкарлыьын даща сцрятли инкишафында ящямиййятли 

олажагдыр. 

Юлкя цзря верилян эцзяштли кредитлярин 64 фаизи кянд тясяррцфаты 

мящсулларынын истещсалы вя емалы лайищяляриня йюнялдилмишдир. 

Хцсусиля вурьуламаг лазымдыр ки, иллик истещсал эцжц 55 мин тон гуш яти, 84 

милйон дамазлыг вя 164 милйон ямтяялик йумурта олан 39 гушчулуг 

мцясисясиня 100 милйон манат кредит верилмиш, сянайе гушчулуьунун истещсал 
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эцжц 100 мин тона чатдырылмыш, гуш яти истещсалы 51 фаиз артараг 97 мин тон, о 

жцмлядян сянайе цсулу иля 2,6 дяфя артараг 55 мин тон олмушдур. Юлкядя 

апарылан мягсядйюнлц тядбирляр нятижясиндя гуш яти идхалы 73 фаиз азалмышдыр. 

Ейни заманда, 20 мин башлыг 16 жинс щейвандарлыг комплексинин, иллик 

эцжц 175 мин тон олан 7 сцд, иллик эцжц 81 мин тон олан 7 ят истещсалы 

мцяссисянин ачылмасы нятижясиндя ят вя сцд истещсалы артмыш, юзцнцтяминетмя 

сявиййяси йцксялмишдир. 

Бундан башга, 28 интенсив баьчылыг вя цзцмчцлцк тясяррцфатынын, 30 

мцасир истихана комплексинин вя иллик эцжц 120 мин тон олан 15 мейвя-тярявяз 

емалы мцяссисяляринин фяалиййятя башламасы нятижясиндя бу сащядя истещсал вя 

ихраж имканлары хейли артмышдыр. 

Кянд тясяррцфаты мящсулларынын тядарцкц, сахланмасы вя сатышы цзря цмуми 

тутуму 203 мин тон олан 40 лоэистик мяркязин вя цмуми тутуму 342 мин тон 

олан 21 тахыл анбары комплексинин йарадылмасы ящалинин илбойу кейфиййятли йерли 

мящсулларла тяминатында, истещсал олунан мейвя-тярвязин вя тахылын 

тядарцкцндя, ихражын артмасына, гиймятлярин сабитлийинин тямин едилмясиндя 

мцщцм рол ойнайыр. 

Юлкядя реэионларда юзял сащибкарларын инвестисийа гойулушларынын эцзяштли 

шяртлярля малиййяляшдирилмясиндя ясас рол ойнайан инкишаф Институту Сащибкарлыьа 

Кюмяк Милли Фондудур. Фондун мягсяди юлкядя сащибкарлыьын, хцсусиля кичик 

вя орта сащибкарлыьын инкишафына вя ящалинин ишэцзарлыг фяалиййятинин 

артырылмасына кюмяк эюстярмякдян, онлара малиййя дястяйи вермякдян 

ибарятдир. Бу фонд тяряфиндян сащибкарлара верилмиш эцзяштли кредитлярин мябляьи 

2007-жи илдя 90,7 млн манатдан 2013-жц илдя 275,0 млн маната гядяр 

артмышдыр. 2013-жц илдя Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду тяряфиндян верилмиш 

эцзяштли кредитлярин 72,1 фаизи игтисади районларын пайына дцшмцшдцр. 

Эюрцндцйц кими, бу фондун фяалиййятинин ясас истигамятляриндян бири реэионал 

инкишафын малиййяляшдирилмясидир. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan ölkənin sosial-

iqtisadi inkişaf strategiyasında kənd təsərrüfatı həmişə önəmli yer tutmuşdur. 
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Təsadüfi deyil ki, ölkə iqtisadiyyatının böhrandan çıxarılması və gələcək inkişafı 

üçün həlledici faktor olan yeni neft strategiyasının əsasında dayanan və bu 

yaxınlarda 20 illik yubileyi qeyd edilən "Əsrin müqaviləsi"nin imzalanmasından 

dərhal sonra ölkədə aqrar islahatların həyata keçirilməsi üçün kompleks tədbirlər 

görülməsinə başlanıldı. 1995-1996-cı illərdə zəruri hüquqi bazası yaradılmaqla 

1996-1998-ci illərdə sistemli şəkildə və sürətlə həyata keçirilən aqrar islahatlar 

nəticəsində qısa müddət ərzində torpağın kəndlilərin şəxsi mülkiyyətinə verilməsi 

və aqrar sektorda bazar prinsiplərinin formalaşdırılması təmin edildi. 1999-2000-ci 

illərdən etibarən aqrar sahədə formalaşmış özəl sektora bazar iqtisadiyyatı 

prinsiplərinə uyğun dövlət dəstəyi mexanizmlərinin yaradılmasına başlanıldı. 

Ümummilli liderin müəllifi olduğu aqrar islahatların Azərbaycan modeli ilə bağlı 

beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında əks olunan fikirləri belə qruplaşdırmaq olar: 

torpaq islahatı effektivlik və ədalətlilik prinsipləri uğurlu şəkildə 

əlaqələndirilməklə həyata keçirildi; bu islahatlar bazar münasibətlərinə sürətli 

keçid və sahənin davamlı inkişafı üçün möhkəm təməl yaratdı. 

Azərbaycanda həyata keçirilən aqrar islahatlardan ötən 20 illik dövrdən sonra bu 

islahatların nəticələrini qiymətləndirmək indi asandır. Amma 20 il bundan öncə ulu 

öndər bu islahatların aparılması ilə bağlı öz siyasi iradəsini ortaya qoyan zaman 

dövlətin iqtisadi münasibətlərdə və mülkiyyət üzərində total şəkildə hakim olduğu 

bir sistemdən, azad bazar münasibətlərinə və özəl mülkiyyətə əsaslanan sistemə 

keçidlə bağlı nə təcrübə, nə də nəzəri-metodoloji əsaslar mövcud idi. Buna 

baxmayaraq, ümummilli liderin zəngin idarəçilik təcrübəsinə əsaslanan müdrik 

qərarı ilə həyata keçirilən aqrar islahatların ölkədə kənd təsərrüfatının dinamik 

inkişafı üçün möhkəm təməl yaratdığını zaman özü göstərdi. Məsələn, islahatların 

başladığı 1995-ci ildə taxıl istehsalı 921 min tondan  2013-cü ildə 2 milyon 955 

min tona,  kartof istehsalı 155 min tondan 993 min tona, tərəvəz istehsalı 424 min 

tondan 1 milyon 236 min tona, bostan məhsulları 42 min tondan 430 min tona, ət 

istehsalı 109 min tondan 298 min tona, süd istehsalı 826 min tondan 1 milyon 820 

min tona, yumurta istehsalı 455 milyon ədəddən 1 milyard 401 milyon ədədə çatdı. 



 79

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkədə uğurla həyata 

keçirilən davamlı inkişaf strategiyasına uyğun olaraq kənd təsərrüfatı sahəsinin də 

inkişafında yeni mərhələ başladı.Belə ki, sistemli və dayanıqlı inkişafın dövlət 

tənzimlənməsinin mütərəqqi bir metoduna çevrilmiş regionların sosial-iqtisadi 

inkişafı dövlət proqramları çərçivəsində kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı yeni 

mexanizmlər tətbiq olundu. Bu baxımdan regionların sosial-iqtisadi inkişafı 

siyasəti çərçivəsində kənd yerlərində sosial infrastrukturun inkişafı, kənd 

təsərrüfatı məhsullarının emalı müəssisələri şəbəkəsinin genişləndirilməsi, 

fermerlərin istehsal vasitələri ilə təminatının gücləndirilməsi məqsədilə 

"Aqrolizinq" ASC-nin yaradılması, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının 

gübrə, yanacaq və toxumla təminatının yaxşılaşdırılması üçün  subsidiyaların 

verilməsi, meliorasiya-irriqasiya sistemlərinin köklü şəkildə yenidən qurulması 

tədbirlərini xüsusi qeyd etmək lazımdır. 

Kənd təsərrüfatının inkişafı üçün son illər ayrılan dövlət büdcəsi vəsaitlərinin 

artım dinamikası bu tədbirlərin miqyası ilə bağlı əyani təsəvvür yaradır. Belə ki, 

meliorasiya-irriqasiya sisteminin yenidən qurulması, baytarlıq və fitosanitar 

xidmətlərinin göstərilməsi, elmi tədqiqatların aparılması, vergi güzəştlərinin 

tətbiqi, subsidiyaların verilməsi və digər məqsədlər üçün yönəldilən dövlət 

dəstəyinin həcmi 2007-ci ildə 328 milyon manatdan 2013-cü ildə 657 milyon 

manata qədər, o cümlədən, kənd təsərrüfatı istehsalçılarına birbaşa subsidiya 

formasında verilən dövlət büdcəsi vəsaitinin həcmi 66 milyon manatdan 110 

milyon manata qədər artmışdır. 

Məqsədli dövlət proqramları çərçivəsində müəyyən olunmuş tədbirlər üzrə kənd 

təsərrüfatının inkişafı üçün göstərilən dövlət dəstəyi bu sahə üzrə müəyyən 

olunmuş hədəflərin də uğurla reallaşmasına əsas yaratmışdır. Hazırda ayrı-ayrı  

kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal həcmi "2008-2015-ci illərdə Azərbaycan 

Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət 

Proqramı"nda 2015-ci il üzrə müəyyən olunmuş hədəf göstəricilərinə uyğun 

səviyyədədir. Məsələn, artıq 2013-cü ildəki müvafiq istehsal göstəricilərinin 2015-

ci il üzrə müəyyən edilmiş hədəf göstəricilərinə nisbəti ət istehsalı üzrə 87,6, süd 
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və süd məhsulları istehsalı üzrə 75,8, kartof istehsalı üzrə 88,4, tərəvəz və bostan 

bitkilərinin istehsalı üzrə 96,5, meyvə istehsalı üzrə 106,7, yem bitkilərinin əkin 

sahəsi üzrə 79,3 faiz olmuşdur. 

Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdiyi vaxt ət və süd məhsulları ilə 

özünütəminat səviyyəsi təqribən 30-35 faiz təşkil edirdisə, hazırda ölkənin bu 

məhsullar üzrə özünütəminat səviyyəsi müvafiq olaraq 92 və 76 faizə qədər 

artmışdır. Həmin dövrdə ölkənin kartofa olan tələbatının ödənilməsində idxal 

böyük paya  malik idisə, hazırda hər il 50 min tondan çox təzə kartof ixrac edirik. 

Azərbaycanın ənənəvi olaraq ixrac etdiyi meyvə-tərəvəz məhsullarının ixrac həcmi 

də ilbəil artır. 

Ümumiyyətlə, son 10 il ərzində Azərbaycanda kənd təsərrüfatının, demək olar ki, 

bütün inkişaf göstəriciləri üzrə yüksək artım dinamikası müşahidə olunur. Məsələn, 

son 10 il ərzində dəyər ifadəsində ümumi kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal 

həcmi 3,4, o cümlədən, bitkiçilik məhsulları istehsalı 3, heyvandarlıq məhsulları 

istehsalı isə 3,8 dəfə artmışdır. Bu dövr ərzində kənd təsərrüfatı sahəsinə 

investisiya qoyuluşunun həcmi 15, sahə üzrə orta aylıq əməkhaqqı 9 dəfə artmışdır. 

 Ölkə həyatının bütün sahələrində inkişaf siyasətinin əsas strateji hədəflərini 

özündə ehtiva edən "Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış" İnkişaf Konsepsiyası 

Azərbaycanın qarşısına daha yüksək inkişaf məqsədlərinin qoyulması və bu 

məqsədlərdən irəli gələn vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Prezident İlham 

Əliyevin siyasi iradəsinin ifadəsidir. 

Azərbaycanın yeni inkişaf hədəflərinin reallaşdırılması məqsədilə kompleks 

islahatların aparılmasını nəzərdə tutan bu konsepsiyada kənd təsərrüfatının gələcək 

inkişaf istiqamətləri də əhatəli şəkildə öz əksini tapmışdır. Kənd təsərrüfatının 

inkişafı ilə bağlı müəyyən olunmuş konseptual istiqamətlərin reallaşdırılması 

məqsədilə artıq Prezident tərəfindən "Kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları 

bazarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında" 16 

yanvar 2014-cü il tarixli sərəncam və "Aqrar sahədə idarəetmənin 

təkmilləşdirilməsi və institusional islahatların sürətləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər 

haqqında" 16 aprel 2014-cü il tarixli fərman imzalanmışdır. Tarixi əhəmiyyətli bu 
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siyasi qərarlarla aqrar sektorun inkişafının prioritet hədəflərinin yeni çağırışlar 

fonunda müəyyən edilməsi, aqrar sektorda institusional strukturun və idarəetmənin 

təkmilləşdirilməsi və innovativ dəyişikliklərə təkan verəcək digər tədbirlərin 

həyata keçirilməsinə göstəriş verilməsi bu sahədə inkişafın keyfiyyətcə yeni 

mərhələsinə keçid üçün əsas yaratmışdır. 

Aqrar islahatların müasir mərhələsi ilə bağlı ölkə rəhbəri tərəfindən qəbul edilmiş 

siyasi qərarlara əsasən, bu islahatların kənd təsərrüfatı sahəsinin 

rəqabətqabiliyyətliyinin  yüksəldilməsini hədəfləyən aşağıdakı strateji prioritetlər 

üzrə aparılması nəzərdə tutulur: 

- kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının müvafiq istehsal vasitələri və 

xidmətlərlə təchizatının daha da gücləndirilməsi; 

- kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə bazar institutlarının və bazar infrastrukturunun 

inkişaf etdirilməsi hesabına istehsalçıların bazara çıxış imkanlarının daha da 

yaxşılaşdırılması; 

- kənd təsərrüfatı istehsalı üzrə müasir dövrün tələblərinə uyğun struktur 

dəyişikliklərinin aparılması; 

- kənd təsərrüfatının dövlət tənzimlənməsi üzrə institusional potensialın 

gücləndirilməsi və idarəetmənin təkmilləşdirilməsi. 

   Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının  istehsal vasitələri ilə təminatının 

yaxşılaşdırılması istiqamətində "Aqrolizinq" ASC-nin fəaliyyəti cari ilin ilk 9 ayı 

ərzində daha da genişləndirilmişdir. Bu dövr ərzində "Aqrolizinq" ASC tərəfindən 

müasir aqrotexniki tələblərə cavab verən və əsasən Avropa istehsalı olan 2765 

kənd təsərrüfatı texnikaları, o cümlədən 209 taxılyığan kombayn, 1074 traktor və 

1482 digər kənd təsərrüfatı texnikaları kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları 

olan 1587 nəfər hüquqi və fiziki şəxsə lizinqə verilmiş və ya lizinq qaydasında 

satılmışdır. Bu göstərici ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 13,2 faiz çoxdur. 

Əlavə olaraq Avropa istehsalı olan 200 kombaynın, eləcə də digər texnikaların 

alınması üçün istehsalçı şirkətlərlə yeni müqavilələr bağlanmışdır. 

Fermerlərin müvafiq dövlət dəstəyi tədbirlərindən bəhrələnmək imkanlarını daha 

da genişləndirmək məqsədilə Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən kənd 
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təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına satılan gübrəyə görə verilən güzəştin həcmi 

50 faizdən 70 faizə yüksəlmiş və hər hektara büdcə vəsaiti hesabına verilən 

güzəştin yuxarı həddi  50 manatdan 80 manata çatdırılmışdır. Həmçinin Nazirlər 

Kabinetinin müvafiq qərarı ilə təsdiq edilmiş yeni qaydalara əsasən, kənd 

təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına "Aqrolizinq" ASC tərəfindən lizinqə verilən 

və lizinq yolu ilə satılan texnikaların dəyərinə 40 faiz həcmində güzəşt tətbiq 

edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Kənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsalçılarının kənd təsərrüfatı texnikası ilə təminatına əlavə dəstək haqqında" 4 

iyun 2014-cü il tarixli sərəncamı ilə bu sahəyə əlavə büdcə vəsaitinin ayrılması, 

habelə 2015-ci ilin dövlət büdcəsində "Aqrolizinq" ASC-nin fəaliyyəti üçün 

nəzərdə tutulan vəsaitin artımı hesabına ölkənin kənd təsərrüfatı texnikası parkının 

müasir maşın və avadanlıqlarla təchizi davam etdiriləcək. 

Kənd təsərrüfatının texnika parkının gücləndirilməsi ilə yanaşı, kənd təsərrüfatı 

məhsulları istehsalçılarının yüksək kondisiyalı toxum və ting materialları ilə 

təminatının yaxşılaşdırılması da diqqət mərkəzindədir.Cari ilin 9 ayında məhsuldar 

toxum sortlarının yetişdirilməsi ilə məşğul olmaq məqsədilə yeni yaradılmış 71 

toxumçuluq təsərrüfatı qeydiyyatdan keçmiş və şəhadətnamə almışdır.Bununla da 

mövcud toxumçuluq təsərrüfatlarının sayı 353-ə çatmışdır. 

Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının müvafiq istehsal vasitələri ilə 

təminatına dəstək vermək və onların təsərrüfat fəaliyyətini stimullaşdırmaq üçün  

büdcə vəsaiti hesabına verilən müvafiq subsidiya tədbirləri də davam edir. Cari 

ildə 60 rayon üzrə 383,7 min kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 1295,7 min 

hektar əkin sahəsinin və çoxillik əkmələrin becərilməsində istifadə etdikləri 

yanacaq və motor yağlarına görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 51,8 milyon 

manat yardım verilmişdir. Həmçinin 59,6 min kənd təsərrüfatı istehsalçısına 439,5 

min hektar sahədə apardıqları əkinlərə görə 74,7 min ton gübrə almaq üçün sərf 

etdikləri  xərclərin dövlət tərəfindən bir hissəsinin kompensasiyası üçün 19,7 

milyon manat vəsait ödənilmişdir. 2014-cü ilin məhsulu üçün 2013-cü ilin 
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payızında 503 min hektar sahədə aparılan buğda əkinlərinə görə isə 150 min nəfər 

istehsalçıya ümumilikdə 20,1 milyon manat həcmində dövlət yardımı verilmişdir. 

Ölkədə kənd təsərrüfatının rəqabətqabiliyyətliyinin artırılması siyasətinin zəruri 

elementlərindən biri kimi heyvandarlığın cins tərkibinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

də kompleks şəkildə davam edir. Cari ilin ötən dövrü ərzində "Aqrolizinq" ASC 

tərəfindən 7106 baş cins damazlıq qara malın və 5200 baş davarın ölkəyə 

gətirilərək dəyərinin 50 faiz həcmində güzəştlə kənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsalçılarına lizinqə verilməsi üçün müvafiq prosedurların icrası təmin 

olunmuşdur. 

Heyvandarlığın cins tərkibinin yaxşılaşdırılması tədbirlərinin davamlı şəkildə 

həyata keçirilməsi üçün süni mayalama işləri üzrə texniki bazanın gücləndirilməsi 

də mühüm əhəmiyyətə malikdir.Hazırda ölkənin 56 rayonunda 500 nəfərdən artıq 

süni mayalama texniki fəaliyyət göstərir. 

Son illər ölkəmizdə irimiqyaslı heyvandarlıq təsərrüfatlarının yaradılması və 

xarici ölkələrdən lizinq yolu ilə güzəştli şərtlərlə damazlıq heyvanların idxal 

edilməsi nəticəsində süni mayalama işinə tələbat çoxalmış, kənd yerlərində bu 

sahəyə maraq daha da artmışdır.Buna uyğun olaraq, yerlərdə ixtisaslı süni 

mayalama mütəxəssislərinə olan ehtiyac da artmışdır.Qeyd olunanları nəzərə 

alaraq Göygöl rayonunda yerləşən Süni Mayalama Mərkəzinin müasir 

texnologiyalar əsasında yenidən qurulması istiqamətində işlərə başlanılmışdır. 

Dövlət tərəfindən ayrılmış 1,5 milyon manat vəsait hesabına yeni yaradılacaq 

mərkəzin layihə-smeta sənədləri hazırlanmış, mərkəzin tikintisinə yer ayrılmış və 

peşəkar məsləhət üçün Fransadan mütəxəssislər dəvət olunmuşdur. 

Heyvandarlığın cins tərkibinin başqa ölkələrdən gətirilən cins heyvanlar hesabına 

yaxşılaşdırılması tədbirləri ilə yanaşı, hazırda bu işin daha böyük miqyasda 

aparılması üçün ölkənin özündə müvafiq maddi-texniki və elmi bazanın 

gücləndirilməsi siyasətinə üstünlük verilir. Bu baxımdan Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin "Azərbaycan Respublikasında heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı əlavə 

tədbirlər haqqında" 6 iyun 2014-cü il sərəncamı ölkədəki heyvandarlıq 

təsərrüfatlarında cins tərkibinin yaxşılaşdırılması və məhsuldarlığın artırılması 
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istiqamətində görülən işlərin davamlılığına və əhatə dairəsinin genişləndirilməsinə 

mühüm töhfədir. 

    Göründüyü kimi, müvafiq strateji prioritetlər həm daxili bazar, həm də ixrac 

bazarları nəzərdə tutulmaqla müəyyən olunmuşdur.Eyni zamanda, kənd təsərrüfatı 

bazarının inkişaf etdirilməsi siyasəti çərçivəsində bir tərəfdən müvafiq 

infrastrukturun gücləndirilməsi, digər tərəfdən isə müvafiq institusional 

mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi məsələləri kompleks şəkildə əhatə edilmişdir. 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının satış infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi 

tədbirləri çərçivəsində baytarlıq-sanitariya və sanitariya-epidemioloji tələblərə 

uyğun ət kəsimi və satışı mərkəzlərinin də yaradılmasına başlanılmışdır. Artıq 

paytaxt  ərazisində bu cür 3 satış mərkəzinin təşkili üçün yerlər müəyyən 

olunmuşdur. Onlardan birinin istifadəyə verilmək üçün hazırlığı başa çatmaq 

üzrədir, digər ikisinin isə tikilməsi üçün müvafiq layihələndirmə işləri aparılır. 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının ixrac bazarının genişləndirilməsi və bu sahədə 

məhsul istehsalçıları üçün münbit şəraitin yaradılması nəticəsində cari ilin 9 ayı 

ərzində ölkənin kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə ixracının əsas hissəsini təşkil edən 

meyvə-tərəvəz məhsullarının ixracı keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 34,3 

faiz artmışdır.  

Hər bir inkişaf mərhələsinə uyğun olaraq kənd təsərrüfatında struktur 

dəyişikliklərinin həyata keçirilməsi bu sahə üzrə rəqabətqabiliyyətliyin 

yüksəldilməsinin zəruri vasitələrindən biri kimi çıxış edir.Bu baxımdan hazırda 

Azərbaycanda kənd təsərrüfatı istehsalının həm sahəvi strukturunun, həm də 

institusional strukturunun yeni tələblərə uyğun olaraq optimallaşdırılması aqrar 

islahatların müasir mərhələsində əsas vəzifələrdən biridir. 

Kənd təsərrüfatı istehsalının institusional strukturunun təkmilləşdirilməsi 

istiqamətində praktiki tədbirlərin icrasına da başlanılmışdır.Məlum olduğu kimi, 

ölkədə kənd təsərrüfatı sahəsinin rəqabətqabiliyyətliyinin yüksəldilməsinə mane 

olan problemlər sırasında kiçik torpaq sahibliyi və kiçik təsərrüfatlar məsələsi 

xüsusi təsirə malikdir. Hazırda bir təsərrüfata düşən torpaq sahəsinin orta ölçüsü 

təqribən 3,6 ha, mal-qaranın sayı isə təqribən 2,3 baş təşkil edir. Kiçik 
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təsərrüfatların təşkilatlanma səviyyələrinin çox aşağı olması onların istər resurslara 

olan tələbatlarının ödənilməsində, istərsə də bazara çıxış məsələsində çətinliklər 

yaradır.Kiçik təsərrüfatlarda təşkilatlanmanın zəif olması onların bu sahənin 

inkişafı ilə bağlı siyasətin formalaşmasında zəif iştirak etmələrinə və dövlətin kənd 

təsərrüfatı sahəsində stimullaşdırma tədbirlərinin səmərəliliyinin də azalmasına 

səbəb olur.Məhz buna görə dövlət başçısının tapşırığı ilə kəndli-fermer 

təsərrüfatlarının daha iri kənd təsərrüfatı müəssisələri formasında birləşmələrinin 

iqtisadi stimullaşdırılmasını nəzərdə tutan "Kənd təsərrüfatı kooperasiyası 

haqqında" qanun layihəsi hazırlanaraq hökumətin müzakirəsinə təqdim 

edilmişdir.Müvafiq qanun layihəsinin müzakirələrə təqdim olunduğu bir vaxtda, 

birbaşa dövlət dəstəyi ilə artıq taxılçılıq və heyvandarlıq sahəsində iri 

təsərrüfatların yaradılması prosesinə də başlanılmışdır. 

Hazırda Azərbaycanda Avropa ölkələrində olduğu kimi, qabaqcıl aqrotexniki 

metodları tətbiq etmək və iri taxılçılıq təsərrüfatları yaratmaqla məhsuldarlığın 

yüksəldilməsi hesabına taxıl istehsalının artırılması istiqamətində tədbirlər həyata 

keçirilir. Hazırda 12 rayonun ərazisində ümumilikdə 30 min hektaradək sahədə 15 

sahibkarlıq subyektinə məxsus 19 iri fermer təsərrüfatının yaradılması və zəruri 

infrastrukturla təmin olunması istiqamətində işlər davam etdirilir. Həmçinin təbii 

otlaq sahələrinin məhdudluğu nəzərə alınaraq birbaşa dövlət dəstəyi hesabına 

məhsuldar cinslər əsasında həm iri heyvandarlıq komplekslərinin, həm də süd 

istehsalı ilə məşğul olan ailə təsərrüfatlarının yaradılmasına başlanılmışdır. 

XXI əsrin əvvəllərindən başlayaraq aqroərzaq məhsulları istehsalı sistemində 

tətbiq edilən yeni biznes texnologiyalarından biri kimi çıxış edən aqroparkların 

ölkəmizdə yaradılması aqrar islahatların müasir mərhələsində müəyyən edilən 

vəzifələrdəndir.Belə ki, qlobal səviyyədə yüksək sürətlə gedən urbanizasiya 

prosesi nəticəsində şəhər əhalisinin ərzaq məhsulları üzrə istehlak göstəricisinin 

həcmi böyük miqyasda, həm də müvafiq keyfiyyət tələblərinin yüksəlməsi şərtilə 

artır.Bu isə ənənəvi kənd təsərrüfatı istehsalı modelinin "şəhər tələbatına yönəlik 

kənd təsərrüfatı" yanaşması ilə əvəzlənməsini şərtləndirmiş, yəni aqroparkların 
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yaradılmasını zəruri etmişdir.Hazırda ölkənin müxtəlif bölgələrində aqroparkların 

yaradılması ilə bağlı müvafiq texniki-iqtisadi əsaslandırma işləri aparılır.  

"Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış" İnkişaf Konsepsiyasında yüksək 

rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyatın yaradılması üçün səmərəli dövlət tənzimlənməsi 

əsas şərtlərdən biri kimi müəyyən olunmuşdur.Bu baxımdan, aqrar islahatların 

müasir mərhələsində kənd təsərrüfatı üzrə dövlət tənzimlənməsi sisteminin 

təkmilləşdirilməsi ilə bağlı kompleks tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur. Dövlət başçısı  

tərəfindən imzalanan "Aqrar sahədə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi və 

institusional islahatların sürətləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında" 16 aprel 

2014-cü il tarixli fərman bu sahədə bir sıra tarixi əhəmiyyətli qərarların verilməsi 

baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

İlk növbədə rayonlar üzrə aqrar siyasətin həyata keçirilməsinin təmin edilməsi, 

kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyi tədbirlərinin təşkili, aqrar sahə ilə bağlı 

problemlərin həllində müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yerli struktur 

bölmələri ilə səmərəli əməkdaşlığının qurulması məqsədilə Kənd Təsərrüfatı 

Nazirliyinin rayon və şəhər idarələrinin yaradılmasına başlanılmışdır. 

"Biliklərə əsaslanan cəmiyyət" kimi adlanan müasir inkişaf mərhələsində, hər 

hansı bir sahənin rəqabət qabiliyyətinin təmin olunması, şübhəsiz ki, elm və 

təhsillə bağlıdır.Bu baxımdan ölkə rəhbəri aqrar elm və təhsil sisteminin inkişafını 

aqrar islahatların müasir mərhələsində prioritet vəzifə kimi müəyyən etmişdir.  

Buna uyğun olaraq, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyindəki elmi-tədqiqat 

institutlarının strukturunun optimallaşdırılmasına dair təkliflər və bütövlükdə aqrar 

elmin inkişafı konsepsiyası layihəsi nazirlik tərəfindən hazırlanaraq aidiyyəti üzrə 

təqdim edilmişdir.Eyni zamanda, aqrar sahədə kadr hazırlığı və təminatı sisteminin 

yaxşılaşdırılması və aqraryönümlü orta ixtisas və peşə təhsili müəssisələrinin 

fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə dair təkliflər də hazırlanaraq müvafiq qurumların 

müzakirəsinə təqdim olunmuşdur. 

Kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının təhlükəsizliyinə və keyfiyyətinə nəzarət 

sisteminin institusional baxımdan təkmilləşdirilməsi aqrar sahənin 

rəqabətqabiliyyətliyinin yüksəldilməsinin vacib şərtlərindən biridir. Buna uyğun 
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olaraq Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyindəki laboratoriyaların fəaliyyətinin 

təkmilləşdirilməsi məqsədilə onların yenidən qurulması  həyata keçirilir. Hazırda 

Respublika Baytarlıq Laboratoriyası, Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinin, 

Seleksiya Nailiyyətlərinin Sınağı və Mühafizəsi üzrə Dövlət Komissiyasının və 

Dövlət Toxum Müfəttişliyinin, habelə elmi-tədqiqat institutlarının nəzdində 

fəaliyyət göstərən laboratoriyaların və Aqrokimya laboratoriyasının 

modernləşdirilməsi və yeni avadanlıqlarla təchizatı işləri aparılır. 

Prezidentin 3 oktyabr 2014-cü il tarixli sərəncamı ilə Kənd Təsərrüfatı Kreditləri 

üzrə Dövlət Agentliyinin əsasında Kənd Təsərrüfatı Layihələri və Kreditlərinin 

İdarəedilməsi üzrə Dövlət Xidmətinin yaradılması, nazirliyin institusional 

potensialının gücləndirilməsi və funksiyalarının effektiv şəkildə icrası baxımından 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, Dövlət Xidmətinin yaradılması kənd 

təsərrüfatı sahəsində həyata keçirilən inkişaf layihələrinin səmərəli  şəkildə 

idarəetməyə, o cümlədən aqrar sahədə fəaliyyət göstərən sahibkarlara bilik və 

vərdişlərinin artırılması üçün nazirlik tərəfindən göstərilən informasiya və 

məsləhət xidmətlərini genişləndirməyə imkan verəcək. 

 Prezidentin kənd təsərrüfatı sahəsinə ayrılan subsidiyaların verilməsində 

şəffaflığın təmin edilməsilə bağlı verdiyi tapşırığın icrasına uyğun olaraq 

istehsalçılara dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına yardımların verilməsi mexanizminin 

təkmilləşdirilməsi, bu sahədə səmərəliliyin artırılması və şəffaflığın təmin edilməsi 

istiqamətində nazirlik tərəfindən kompleks tədbirlər həyata keçirilir. 

İdarəetmədə şəffaflığın və səmərəliliyin artırılmasının mühüm vasitəsi kimi 

elektron hökumətin genişləndirilməsi siyasətinə əsasən, "Elektron kənd təsərrüfatı" 

sisteminin yaradılması istiqamətində qısa müddət ərzində genişmiqyaslı işlər 

görülmüşdür.Beynəlxalq ekspertləri cəlb etməklə bu istiqamətdə zəruri ehtiyacların 

müəyyənləşdirilməsi məqsədilə mövcud hüquqi və təşkilati çərçivələr təhlil 

edilmiş, texniki şərtlər hazırlanmışdır. Bunun əsasında hazırda Avropa təcrübəsinə 

uyğun "İnteqrasiya olunmuş nəzarət sistemi"nin (IACS) prinsiplərinə əsaslanan və 

3 alt-moduldan ibarət olan "Elektron kənd təsərrüfatı" sisteminin tətbiqi üçün 

praktiki fəaliyyətə başlanılmışdır. Qeyd edək ki, bu sistem torpaqların və 
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fermerlərin reyestri, habelə heyvanların identifikasiyası komponentləri də daxil 

olmaqla, kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə real və dürüst məlumatların əldə edilməsinə 

imkan verəcək.Artıq "Elektron kənd təsərrüfatının subsidiya və siyasətə dair 

informasiya sistemi" modulunun yaradılması xidmətlərinin satınalınması 

məqsədilə tender prosedurları həyata keçirilir. 

"Aqrolizinq" ASC tərəfindən aparılan bütün əməliyyatların elektron-uçot 

sisteminə keçirilməsi başa çatdırılmış, o cümlədən güzəşt tətbiq ediləcək 

texnikalarla bağlı xüsusi proqram təminatı hazırlanmış və elektron məlumat bazası 

yaradılmışdır.Həmçinin Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti tərəfindən göstərilən 

3 xidmət elektron xidmətlərin siyahısına daxil edilmişdir.Hazırda Dövlət Texniki 

Nəzarət Müfəttişliyinin fəaliyyəti, süni mayalama işləri və toxumçuluğa dövlət 

dəstəyi üzrə informasiya bazalarının elektron uçot sisteminə keçirilməsi işləri, 

habelə "Elektron kənd təsərrüfatı" sisteminin digər modullarının tətbiqi üzrə 

tədbirlər davam edir. 

Bütün bunlardan əlavə, aqrar islahatların müasir mərhələsində müəyyən olunmuş 

strateji prioritetlərin sistemli şəkildə icrası üçün Prezidentin tapşırıqları və müasir 

qlobal çağırışlar nəzərə alınmaqla beynəlxalq ekspertlərin təklif etdiyi metod 

əsasında aqrar siyasətin əsas prinsiplərini, kənd təsərrüfatının inkişafında strateji 

hədəfləri və prioritet istiqamətləri özündə əks etdirən "Azərbaycan 

Respublikasında aqrar-sənaye kompleksinin inkişafı strategiyası"nın layihəsi 

hazırlanmışdır. Əksər beynəlxalq təşkilatların ekspertləri ilə müzakirə olunaraq, 

müvafiq təkliflər əsasında təkmilləşdirilmiş bu layihə Azərbaycan Respublikası 

Prezidenti Administrasiyasına təqdim edilmişdir. 

Əminliklə deyə bilərik ki, bu strategiyanın qəbul edilməsi və həyata keçirilməsi 

ümummilli liderin müəllifi olduğu Azərbaycanın aqrar inkişaf modelində yeni 

mərhələnin başlanğıcı üçün əsas yaradacaq.    
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N Ə T İ C Ə 

 

Ölkədə aparılan aqrar islahatlar davamlı inkişafın əsas parametrlərinin 

müəyyənləşdirilməsinin, zəruri iqtisadi və sosial mühitin dəstəklənməsi 

tədbirlərinin səmərəliliyini yüksəldir. Aqrar sahənin davamlı inkişafının 

proqnozlaşdırılması məsələləri diqqət mərkəzində olmalıdır. Bütün bunları nəzərə 

alaraq aqrar sahədə davamlı inkişafın təmin edilməsində sosial-iqtisadi inkişafın 

prioritetləri aşağıdakı nəticələrlə əks etdirmək olar: 

- inkişafın qloballaşma ilə şərtlənən yeni keyfiyyətləri milli çərçivədə sosial-

iqtisadi inkişafın tənzimlənən göstəricilərinin əhatə dairəsini genişləndirməyi, o 

cümlədən onların sırasına ətraf mühitin vəziyyətini əks etdirən parametrlərin qeyd-

şərtsiz daxil edilməsini tələb edir; 

- davamlı inkişaf indiki və gələcək nəsillər üçün problem yaratmayan, 

sistemdaxili davamlılığı və etibarlılığı əks etdirən, cəmiyyətin hər bir üzvünün 

yüksək həyat səviyyəsini təmin edən, bərpa olunan təbii sərvətlərdən istifadə və 

onların bərpası, təbii sərvətlər və əhali artımı, ekoloji və sosial-iqtisadi inkişaf 

templəri arasında müvazinəti nəzərdə tutan inkişafdır. İqtisadi inkişaf dayanıqlı 

sosioekosistemdə baş verməli, əsas münasibətlərin dinamik müvazinəti 

gözlənilməlidir; 

- bazar münasibətlərinin formalaşmasının hazırki mərhələsi və davamlı 

vəziyyət arasında, belə demək mümkündürsə, böyük məsafə vardır. Odur ki, 

davamlı inkişafın böyük potensialı şəraitində milli iqtisadiyyatın dirçəliş və 

tərəqqisi istiqamətində görülən bir sıra tədbirlərdə dayanıqlığa yönəlməmiş 

addımlara, məhz keçid dövrü problemləri ilə bəraət qazandırılması halları 

yolverilməzdir. Keçid dövrünün hər bir mərhələsində inkişafın dayanıqlığına doğru 

üönəlmə başlıca əlamət sayılmalıdır; 

- aqrar sahədə davamlı inkişaf zərurəti mineral xammal resurslarının və enerji 

dayanıqlığının kəskin qıtlığı, ətraf mühitin deqradasiyası, torpaqların münbitliyinin 

azalması, qida məhsullarının ekoloji parametrlərinin pisləşməsi, yoxsulluğun 

azaldılmasının vacibliyi və s. kimi amillərlə şərtlənir; 
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- aqrar sahənin davamlı inkişafı bütövlükdə kəndin inkişafını nəzərdə tutur. 

Kəndin inkişafı ölkənin təbii-iqlim və sosial-iqtisadi şəraitində əhalinin həyat 

səviyyəsinin daim yüksədilməsi meyllərinin məcmusu olub, demoqrafik 

proseslərdə (həyatın keyfiyyətinin yaxşılaşması ilə əlaqədar olan təbii artımda, 

miqrasiyanın səmərəli tənzimlənməsində və i.a.), kənd təsərrüfatı və alternativ 

sahələrdə gəlirlərin, məhsul istehsalı və xidmətlərin artırılmasında, sosial 

infrastrukturun təkmilləşdirilməsində, özünüidarəetmə orqanlarının fəaliyyətinin (o 

cümlədən ətraf mühitin qorunmasında) gücləndirilməsi və s. ifadə olunur; 

- aqrar sahənin davamlı inkişafı resurs və istehsal potensialından səmərəli 

istifadə imkanlarının proqnozlaşdırılmasından, sonuncunun metodologiyası və 

informasiya bazasının mükəmməlliyindən asılıdr. 

- aqrar istehsalın davamlı inkişaf proqnozu aşağıdakı blokları birləşdirməlidir: 

ölkədə dayanıqlı makroiqtisadi situasiyanın uzunmüddətli proqnozları; dünya aqrar 

bazarının inkişaf meylləri; resurs potensialındakı dəyişmələrin inkişafa təsirinin 

qiymətləndirilməsi; innovasiya imkanlarının reallaşmasının; çoxvariantlı 

proqnozları; infrastrukturun inkişaf proqnozları; tənzimləmənin perspektiv 

istiqamət, üsul və vəsaitləri; 

- aqrar sahədə struktur davamlılığı imkanlarının qiymətləndirilməsi zamanı 

cari vəziyyət və perspektiv inkişafın meyarları arasındakı kəmiyyət və keyfiyyət 

fərqləri nəzərə alınmalı, aqrar strukturun dəyişən sosial-iqtisadi mühitə 

uyğunlaşdırılması dayanıqlı inkişaf prinsiplərinə əsaslanmalıdır. 

- мцхтялиф аграр гурумлар арасындакы ялагялярин институсионал 

формалашмасы информасийа хидмятляринин сямярялилийиндян, бу сямярялилик ися юз 

нювбясиндя аграр бирликлярдя иштирак едянлярин сайындан асылыдыр. Аграр 

истещсалчылар вя онларын мцхтялиф бирликляри вя ассосиасийаларынын сайы артдыгжа, 

информасийа-мяслящят хидмяти шябякясиня ещтийаж да чохалыр; 

- дайаныглы аграр игтисадиййат малиййя ахынларынын сабитлийини, мянбялярин 

давамлы фяалиййятини нязярдя тутур. Одур ки, кянд тясяррцфатынын динамик вя 

дайаныглы инкишафы мясяляси бцтювлцкдя милли игтисадиййатын перманент динамик 

инкишаф трайекторийасына чыхарылмасы мясялясиня эятирилир. Бу ашаьыдакы 
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проблемлярин щяллини нязярдя тутур: - ящалинин алыжылыг габилиййятинин 

йцксялдилмяси; малиййя ахынларынын сямяряли идаря олунмасы; аграр сащяйя 

малиййя ресурсларынын жялб едилмяси вя истифадясинин оптимал реъиминин 

гурулмасы; 

- кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын фяалиййятинин ащянэдарлыьы етибарлы 

зяманят кими дайаныглы сыьорта системинин, башга сюзля, тякрар истещсал 

просесиндя тябии техноэен вя  диэяр характерли гейри-мцяййянлийин азалдылмасы 

вя нятижялярин йумшалдылмасыны, сащибкар мянафейинин горунмасыны, малиййя 

системинин мющкямляндирилмясини, сащянин инвестисийа жялбедижилийинин 

йцксялдилмясини вя и.а. тямин едян системин формалашмасыны нязярдя тутур; 

- аграр ислащатлар шяраитиндя малиййя-кредит механизминин 

тякмилляшдирилмяиня йюнялмиш йанашмаларда тяряфдашлар арасында мцнасибятляри 

якс етдирян сянядляшдирилмиш информасийа ахынларынын маршрутларынын 

оптималлашдырылмасы, идаряетмя учотунун йенидян тяшкили, мцхтялиф малиййя 

мянбяляринин аграр сащянин таразлы инкишафына жялб едилмясиндян тутмуш 

билаваситя малиййя-кредит механизминин реаллашдырылмасы мцщитинин 

йахшылашдырылмасы мясяляляриня гядяр эениш спектри ящатя едян тядбирлярин 

ижрасынын сямярялилийи дайаныглы инкишаф мейарлары бахымындан 

гиймятляндирилмялидир; 

- аграр сащядя инвестисийа иглиминин йахшылашдырылмасынын йахын щядяфляри 

кими илк нювбядя субйектив манеяляр арадан галдырылмалы,бу бахымдан 

трансзаксион хяржлярин (информасийа ахтарышы, данышыгларын апарылмасы, мящсул вя 

хидмятлярин дяйяринин щесабланмасы, мцлкиййят щцгугунун мцдафияси, 

спесификасийа вя и.а.) минимумлашдырылмасы мясяляляри диггят мяркязиндя 

олмалыдыр; 

- диэяр малиййя мянбяляринин ящямиййятли имканлара малик олдуьу 

дюврлярдя беля, аграр игтисадиййатын тянзимлянмясиндя бцджянин ролу азалмыр. 

Эцжлц вя сабит бцджя системи базасында хярж маддяляри эенишляндириля биляр. 

Одур ки, дювлятин чевик тянзимляйижи механизмляри аграр сащядя онлары щярякятя 

эятирян хярж имканларына малик олмалыдыр; 
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- еколоъи агротехнолоэийаларын эениш тятбиги цчцн сосиал сифаришин жидди 

олдуьу яразилярдя (шящярятрафы зоналарда, сянайе мяркязляринин ятрафында вя 

и.а.) кянд тясяррцфатынын тянзимлянмяси механизми даща чевик олмалыдыр. Бу 

чевиклик, маневр имканларындан истифадя эюстярижиси ясасында гиймятляндириля 

биляр. Маневр имканлары дедикдя игтисади мягсядяуйьунлуг (эялир вя хяржлярин 

нисбяти, базарда мювге, активлярин ликвидлийи вя и.а.), бахымындан фярд олмаг 

етибары иля сащибкарын вя бцтювлцкдя жямиййятин мянафеляринин еколоъи 

нормалара узлашдырылмасы имканлары баша дцшцлмялидир; 

- игтисади-тясяррцфат гярарларынын ясасландырылмасы цчцн аграр фяалиййятин 

монета рвя гейри-монетар эюстярижиляри баланслашдырылмалыдыр. Аграр олмайараг 

мящсула чякилян хяржляри мцяййянляшдирмяк, тябии вя антропоэен мяншяли 

ресурсларын мцхтялиф нювляриндян истифадя сямярялилийини гиймятляндирмяк 

имканы йарада биляр; 

- кянд тясяррцфатынын интенсивляшдирилмясинин игтисади приоритетляри 

енерэетик вя еколоъи потенсиалын тякрар истещсалын тялябляри нязяря алынмагла 

мцяййянляшдирилмялидир; 

- аграр ислащатлар дюврцндя дайаныглы инкишаф прогнозлары-фяалиййят 

ссенариси вя идаряетмя методу кими тягдим едилян индикати планларын 

реаллашдырылмасы заманы баш верян сяжиййяви негатив щаллары (разылашмалара 

ряьмян тяряфлярин изафи тяклиф йаратмасы, юдямя интизамынын позулмасы вя и.а.) 

нязяря алынмалыдыр; 

- аграр сащядя мящсулдарлыг вя истещсал цзря перспектив параметрлярин 

мцяййянляшдирилмяси заманы, идаряедижи вя екзоэен дяйишянлярдя интенсив 

агротехнолоэийалара еколоъи мящдудиййят шяртляри нязяря алынмалыдыр. 

Эюзлянилян ресурс тяминатында истещсалын нязярдя тутулан сявиййяси кими айры-

айры мящсул нювляри цзря юзцнц тяминетмя щалы гябул едиля биляр.  
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Азярбайжан Дювлят Игтисад Университетинин 2060 груп маэистри Həşimov Rasim 

Həsən  оьлунун «Azərbaycanda aqrar islahatların reallaşmasının dövlət 

təminatı» мювзусунда маэистр диссертасийа ишиня 

Р Е Ф Е Р А Т   

 Müasir Azərbaycanın qurucusu, inkişafın Azərbaycan modelinin müəllifi 

Ümummilli lider Heydər Əliyev strategiyasının həyata keçirilməsi nəticəsində 

ölkədə siyasi və makroiqtisadi sabitliyə nail olunmuş, iqtisadiyyatın bütün 

sahələrində köklü islahatlar aparılmış, dinamik sosial-iqtisadi inkişafın möhkəm 

təməli yaradılmışdır.  

Ölkəmizdə aqrar islahatların həyata keçirilməsinin başlıca məqsədi bazar 

iqtisadi münasibətlərinə uyğun xüsusi təsərrüfat formalarının təşkilinə nail 

olmaqdan və aqrar bölmənin bütün sahələrində sahibkarlığı hər vasitə ilə inkişaf 

etdirməkdən ibarətdir. Qeyd etmək lazımdır ki, respublikamızda aqrar islahatları 

aparmaq məqsədilə Dövlət Aqrar İslahat Komissiyası, yerli və rayon aqrar islahat 

komissiyaları yaradılmış, onların hüquqları, funksiyaları, vəzifələri və iş qaydaları 

müvafiq olaraq əsasnamələrdə təsdiq edilmişdir. 

Prezident İlham Əliyevin çevik və işlək mexanizmlər əsasında 

gerçəkləşdirdiyi islahatlar nəticəsində respublikada aqrar-sənaye kompleksini 

inkişaf etdirmək, ərzaq təminatını yaxşılaşdırmaq üçün ilk növbədə qanunvericilik 

bazası təkmilləşdirilmişdir. Dövlət proqramları və digər qəbul olunmuş 

sənədlərdən irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsi, o cümlədən fermerlərə 

maliyyə və texniki dəstəyin göstərilməsi, sahibkarlığın inkişafı, regionlarda 

infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi əhalinin istehlakında yerli 

məhsulların xüsusi çəkisinin artmasını təmin etmişdir. 

Азярбайжан Республикасы Президентинин 11 феврал 2004-жц ил тарихли 

фярманы иля гцввяйя минмиш «Азярбайжан Республикасы реэионларынын сосиал-

игтисади инкишафынын Дювлят Програмы» (2004-2008-жи илляр,2009-2013-жц илляр) 

реэионларда истещсал вя емал мцяссисяляринин йенидян гурулмасы, 

инфраструктурун инкишафына, йени иш йерляринин ачылмасына ялверишли шяраит 
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йаратмышдыр. Regionların hərtərəfli inkişafı sahəsində 2004-cü ildən başlanılmış 

məqsədyönlü siyasətin davamı olaraq "Azərbaycan Respublikası regionlarının 

2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı" hazırlanmışdır. 

"Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi 

inkişafı Dövlət Proqramı"nın icrası ölkə iqtisadiyyatının inkişafında mühüm 

əhəmiyyət kəsb etməklə, makroiqtisadi sabitliyin təmin olunmasında, regionlarda 

sahibkarlıq fəaliyyətinin genişlənməsində, yeni müəssisələrin və iş yerlərinin 

yaranmasında, irimiqyaslı infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsində, 

kommunal xidmətlərin səviyyəsinin yüksəldilməsində, aqrar sənaye 

komplekslərinin inkişafı və nəticədə əhalinin rifah halının daha da 

yaxşılaşdırılmasında o,cümlədən yoxsulluq səviyyəsinin aşağı düşməsində 

müstəsna rol oynayacaqdır. 

Ümummilli liderin başladığı islahatlar onun siyasi varisi, dövlət başçısı 

cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilmiş, ölkədə aqrar sahənin 

dinamik inkişafı təmin edilmişdir. Məhz dövlət başçısının ardıcıl diqqət və qayğısı, 

qəbul etdiyi dövlət proqramları, imzaladığı sərəncamlar sayəsində ölkədə aqrar 

islahatlar öz uğurlu həllini  tapmışdır. 

Azərbaycan kənd təsərrüfatının inkişafı baxımından böyük potensiala malik 

ölkələrdən hesab olunur. Hazırda ölkəmizdə aqrar sektorun inkişafı əhalinin əsas 

kənd təsərrüfatı məhsullarına olan tələbatını  ödəməyə imkan verir. Aqrar sektorun 

inkişafı, əhalinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi “Azərbaycan - 2020: 

Gələcəyə Baxış” İnkişaf Konsepsiyasında da əsas istiqamətlərdən biri kimi nəzərdə 

tutulur. Bu sahədə atılan ən mühüm addımlardan biri də 8 ili əhatə edən “2008-

2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı 

təminatına dair Dövlət Proqramı”dır. Dövlət Proqramının əsas məqsədi ölkənin hər 

bir vətəndaşının sağlam və məhsuldar həyat tərzi üçün onun qəbul edilmiş 

normalara uyğun ərzaq məhsulları ilə tam təmin edilməsinə nail olmaqdır. 

Yenи иqtиsadи шяraиtdя юlkя иqtиsadиyyatыnыn яsas tяrkиb hиssяsи olan aqrar 

sahяdя mцasиr tяlяblяrя uyьun genиш tяkrar иstehsalы qurmaq, sahяnиn dayanыqlы 
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иnkишafыnы tяmиn etmяk aqrar иslahatlarыn иkиncи mяrhяlяsиnиn qarшыsыnda duran 

tarиxи bиr vяzиfяdиr. 
 Aqrar sahяnиn tяbии amиllяrdяn asыlыlыьы, maddи-texnиkи bazasыnыn zяиflиyи, 

qиymяt dиsparиtetиnя mяruz qalmasы, dиgяr sahяlяrя nиsbяtяn rяqabяt 

qabиlиyyяtиnиn aшaьы olmasы vя az gяlиrlиyи onun иnkишafыna иstиqamяtlяnmиш 

proqramlarыn yenи tяlяblяr baxыmыndan ишlяnиlmяsиnя vя reallaшdыrыlmasыna 

xцsusи dиqqяt verиlmяsиnи tяlяb edиr. Aqrar sahяnиn dayanыqlы иnkишafы qeyd 

edиlяn obyektиv sяbяblяrlя yanaшы hяm dя юlkяdя fяalиyyяtdя olan иqtиsadи 

sиstemиn tиpиndяn, xцsusиyyяtlяrиndяn, иstehsal mцnasиbяtlяrиnиn formalaшma 

sяvиyyяsиndяn vя bu sahяdя dюvlяtиn иqtиsadи sиyasяtиnиn reallaшdыrыlmasы иmkan-

larыndan, onun prиnsиplяrиndяn, forma vя metodlarыndan bиlavasиtя asыlыdыr. 

Aqrar иqtиsadиyyatыn dюvlяt  tяnzиmlяmяsиnиn  sяmяrяlиlиyи aqrar sahяnиn 

malиyyя vяzиyyяtиnиn stabиllяшdиrиlmяsи mяqsяdиnи gцdцr. Sahяnиn etиbarlы 

malиyyя durumunun tяmиn edиlmяsи kяnd tяsяrrцfatы яmtяя иstehsalчыlarыnыn 

genиш tяkrar иstehsal fяalиyyяtиnиn aktиvlяшdиrиlmяsиnя, иstehsalыn tabellиyиnиn 

yцksяldиlmяsиnя vя bцtюvlцkdя aqrar sahяdя fяalиyyяt gюstяrяn tяsяrrцfat-

malиyyя subyektlяrи arasыnda яlverишlи malиyyя mцnasиbяtlяrиnиn 

formalaшmasыna иmkan vermяlиdиr. Bu иsя, aqrar sahяdя kapиtalыn sцrяtlи 

dюvrиyyяsиnя яlverишlи шяraиt yaratmaqla, sahяnиn иnvestиsиya cяlbedиcиlиyиnи 

artыracaqdыr. Dövlətin iqtisadiyyatı tənzimləyən institutları bazar təsərrüfatının 

səmərəli fəaliyyət göstərməsinin vacib elementləridir. Məhz buna görə, indiki 

dövrdə Azərbaycanda aparılan iqtisadi islahatlar, birinci növbədə dünya bazarında 

rəqabətqabiliyyətli olan iri korporativ sektorun genişlənməsinə yönəltməlidir.   

Tədqiqat işində əsas informasiya bazası kimi öz araşdırmalarıma,son 

illərdə nəşrdən çıxmış yerli və xarici ədəbiyyatlara istinad olunaraq yeni 

məlumatlardan  istifadəyə,həmçinin internet resursınlarına,dövlət orqanlarının  

saytlarına,o cümlədən ölkədə sahibkarlığın inkişafına yönəldilən tədbirlərin, 

forumların hesabatların,Konstitutsiyamızın müvafiq bəndlərinə müraciət 

olunmuşdur. Азярбайжан Республикасы Статистика Комитясинин, Азярбайжан 

Республикасы Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин, тядгигата жялб олунмуш реэионун 
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аграр-сянайе мцяссисялярин статистик материаллары, ихтисаслашдырылмыш елми няшрляр, 

юлкямиздя вя хариждя няшр олунан елми ясярляр, дюврц мятбуатда дярж едилян 

мягалляр, елми-практики конфранс материаллары,интернет сайтларындакы 

информасийа материаллары тяшкил едир. 

Ölkəmizdə müstəqillik qazandıqdan sonra aqrar sahədənin inkişafinda  xeyli 

işlər görülüb: Sahibkarliga Kömək Komitəsi və həmin komitənin nəzdində  

Sahibkarliga Kömək Milli Fondu yaradılıb,”Aqrar islahatlar 

haqqında”,”Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında Qanunvə ”Azərbaycan 

Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıga Dövlət Köməyi Proqramı” qəbul edilib. 

Aqrar sahənin fəaliyyəti  haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu bütün 

mülkiyyət formalarının bərabərliyi prinsiplərinin həyata keçirilməsi ,müstəqil 

olaraq fəaliyyət sahələri seçilməsi və iqtisadi qərarlar qəbul edilməsi əsasında 

təşəbbüskarlığın və işgüzarlığın geniş vüsət almasi üçün əlverişli şəraitin 

yaradılmasına  yönəldilmişdir.Özəlləşdirmə və aqrar islahatlar inamla həyata 

keçirilir, müxtəlif mülkiyyət formalari inkişaf etdirilir, sahibkarligin fəaliyyəti 

dövlət tərəfindən tənzimlənir. Tədqiqatın elmi yeniliyi isə məhz bu inkişaf 

proqramlarının sahibkarlıq fəaliyyətində yaratdığı dönüş nöqtəsinə xüsusi diqqət 

yetirməkdir. 
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Азярбайжан Дювлят Игтисад Университетинин 2060 груп маэистри H şimov Rasim 

H s n  оьлунун «Az rbaycanda aqrar islahatların reallaşmasının dövl t 

t minatı» мювзусунда маэистр диссертасийа ишиня 

 

Р Я Й 

1994-жц илдян Азярбайжан Республикасында щяйата кечирилян ислащатлар, о 

жцмлядян торпаг ислащаты, колхоз вя совхозларын ислащаты вя с.  юлкядя аграр 

мясяляляринин щяллиндя мцщцм рол ойнамышдыр. Бу бахымдан дювлятин аграр 

сийасяти ишляниб щазырланмасы, аграр ислащатларын реаллашмасы вя щцгуги ясасларыны 

арашдырмаг, тякмилляшдирмя истигамятлярини юйрянмяк  мцщцм 

проблемлярдяндир. 

Ряй вердийимиз аграр бюлмянин фяалиййятинин дювлят тянзимлянмяси 

мясяляляриня щяср олунмуш бу диссертасийа ишиндя мцасир  дюврцн мцщцм 

вязифяляриндян бири олан мцхтялиф мцлкиййят формаларына, хцсусиля дя цстцн 

хцсуси мцлкиййятя ясасланан республика кянд тясяррцфатынын вя онун 

мящсулларыны емал едян сянайенин, щабеля  кянд тясяррцфаты мящсуллары 

базарынын инкишафы кими мясяляляри арашдырмаьа жящд эюстярилмишдир. 

Маэистр диссертасийа иши эириш, 3 фясил, нятижя вя истифадя олунмуш ядябиййат 

сийащысындан ибарятдир. 

Эиришдя мювзунун мцасирлийи, актуаллыьы, тядгигатын мягсяд вя вязифяляри, 

истифадя олунмуш методлар вя ишин гыса мязмуну верилмишдир. 

 Диссертасийа ишинин биринжи фяслиндя дювлятин  аграр сийасятинин  тякамцлц иля 

баьлы нязяри фикирляр  арашдырылмыш, аграр сийасятин мащиййяти, мягсяди вя 

вязифяляри арашдырылыр. Бурада харижи юлкялярин игтисади мянбялярини юйрянмякля 

тядгиг олунан проблемдя  баш вермиш дяйишикликдярин мярщяляляри, тядгигатла 

мяшьул олан мякбятляр, онларын нязяриййяляринин охшар вя фяргли жящятляри 

арашдырылмыш, аграр секторун характерик хцсусиййятляри вя юлкя игтисадиййатынын 
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инкишафында ролу вя башлыжа вязифяляри тядгиг едилир. Фясилдя мараглы жящятлярдян 

бири базар игтисадиййаты шяраитиндя  аграр мясяляляринин щялли иля баьлы гярарлар 

сосиалист тясяррцфат системи иля мцгайися едилмясидир. 

Ишин икинжи фяслиндя аграр сah d  щяйата  кечирилмясиндя истифадя олунан 

цсул вя механизмляр, норматив-щцгуги сянядляр, гиймят сийасятинин зярурилийи 

вя щяйата кечирилмяси формалары, аграр сийасят механизмляринин 

тякмилляшдирилмяси истигамятляри арашдырылмышдыр. 

Üçüncü f sil ölk  iqtisadiyyatında aqrar islahatların formalaşmasının inkişaf 

istiqam tl ri,onun dövl t t minatı v  inkişafının gücl ndirilm si istiqam tl rini 

hat  edir. Bel  ki, bu mövzu trafında ölk  iqtisadiyyatında aqrar islahatların 

inkişaf aspektl iri v  reallaşma istiqam tl ri,o cüml d n aqrar sah nin regionlara 

t siri v  onların inkişaf dinamikası, mövcud olan probleml r v  onların aradan 

qaldırılması yolları,aqrar sah nin inkişafının dövl t t r find n stimullaşması 

istiqam tl ri kimi m s l l r traflы ş rh olunur. 

Маэистр ишинин йазылмасында  Азярбайжан Республикасынын аграр 

мясяляляриня даир ганунлардан, сярянжамлардан, гярарлардан, Азярбайжан 

Республикасы Дювлят Статистика Комитясинин Статистик эюстярижиляриндян сямяряли 

истифадя едилмиш, дцзэцн нятижяляр чыхарылмышдыр. 

Диссертасийа ишинин  сонунда тядгигатдан ялдя едилмиш нятижяляр вя бязи 

тяклифляр верилмишдир. 

Маэистр дисертасийа ишинин планы, мязмуну вя щяжми тялябата жаваб верир 

вя мцдафияйя бурахылыр.  

 

 

Елми рящбяр:                                           и.е.н.dos.Мащмудова И.М. 
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Азярбайжан Дювлят Игтисад Университетинин 2060 груп маэистри H şimov Rasim 

H s n  оьлунун «Az rbaycanda aqrar islahatların reallaşmasının dövl t 

t minatı» мювзусунда маэистр диссертасийа ишиня 

 

Р Я Й 

Аграр мясяляляри бцтцн жямиййятлярдя дювлятин ясас проблемляриндян бири 

олмуш вя щазырда да  республика ящалисинин ярзаг  мящсулларына тялябатынын 

юдянилмясиндя мцщцм  ящямиййят кясб едир. Мцстягил республика кими 

фяалиййят эюстярмяйя башлайан андан республиканын дювлят бaшчысынын вя Мили 

Мяжлисин гябул етдийи фярман, сярянжам вя ганунлар да гейд етдикляримизи 

сцбут едир.  

Ряй вердийимиз маэистр ишиндя мцасир  мярщялядя дювлятин  аграр сийасяти 

иля ялагядар бязи мясяляляр арашдырылыр.  

Маэистр иши эириш, цч фясил, нятижя вя истифадя олунмуш ядябиййат сийащысындан 

ибарятдир. 

Эиришдя мювзунун мцасирлийи, актуаллыьы, тядгигатын мягсяд вя вязифяляри, 

истифадя олунмуш методлар вя ишин гыса мязмуну верилмишдир. 
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 Маэистр ишинин биринжи фяслиндя дювлятин  аграр сийасятинин  тякамцлц иля 

баьлы нязяри фикирляр  арашдырылмыш, аграр сийасятин мащиййяти, мягсяди вя 

вязифяляри арашдырылыр. Бурада харижи юлкялярин игтисади мянбялярини юйрянмякля 

тядгиг олунан проблемдя  баш вермиш дяйишикликдярин мярщяляляри, тядгигатла 

мяшьул олан мякбятляр, онларын нязяриййяляринин охшар вя фяргли жящятляри 

арашдырылмыш, аграр секторун характерик хцсусиййятляри вя юлкя игтисадиййатынын 

инкишафында ролу вя башлыжа вязифяляри тядгиг едилир. Фясилдя мараглы жящятлярдян 

бири базар игтисадиййаты шяраитиндя  аграр мясяляляринин щялли иля баьлы гярарлар 

сосиалист тясяррцфат системи иля мцгайися едилмясидир. 

Ишин икинжи фяслиндя аграр сийасятин щяйата  кечирилмясиндя истифадя олунан 

цсул вя механизмляр, норматив-щцгуги сянядляр, гиймят сийасятинин зярурилийи 

вя щяйата кечирилмяси формалары, аграр сийасят механизмляринин 

тякмилляшдирилмяси истигамятляри арашдырылмышдыр. 

Üçüncü f sil ölk  iqtisadiyyatında aqrar islahatların formalaşmasının inkişaf 

istiqam tl ri,onun dövl t t minatı v  inkişafının gücl ndirilm si istiqam tl rini 

hat  edir. Mövzuда ölk  iqtisadiyyatında aqrar islahatların inkişaf aspektl iri v  

reallaşma istiqam tl ri,o cüml d n aqrar sah nin regionlara t siri v  onların 

inkişaf dinamikası, mövcud olan probleml r, aqrar sah nin inkişafının dövl t 

t r find n stimullaşması istiqam tl ri kimi m s l l r trafl ış rh olunur. 

Маэистр диссертасийа иши тядгигатдан алынан нятижяляр вя истифадя олунмуш 

ядябиййат сийащысы иля тамамланыр. Онун планы, мязмуну вя щяжми тялябата 

жаваб верир вя мцдафияйя бурахылыр.  

 

 

 

 

«Сосиал сферанын игтисадиййаты вя  
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 идаря едилмяси»  кафедрасы:                                    и.е.н.,б/м Намазялийев Я.Щ. 
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Азярбайжан Республикасы Тящсил Назирлийи Азярбайжан Дювлят Игтисад 

Университетинин маэистранты H mz yev H mid M h mm dn bi оьлунун 

«Regionların innovasiya inkişafının dövl t mexanizmi.» мювзусунда йаздыьы 

диссертасийа ишиня 

 

Р Я Й  

 

        Son ill rd  Az rbaycanda saslandırılmış regional siyas tin  aparılması 

regional iqtisadiyyatın  dövl t t nziml nm si v  idar  olunması m s l l ri h m 

n z ri metodoloyi, h m d  t crüb vi baxımdan xüsusi aktuallıq k sb etm y  

başlamışdır. Bu dünyanın inkişaf etmiş demoqratik  dövl tl rinin  t crib sind  

coxdan sübut edilmişdir. Az rbaycan Respublikasında da regionların  sosial iqtisadi 

inkişafı v  t nziml nm sinin dövl t mexanizmin  xüsusi fikir 

verilmişdir.T dqiqatcı t r find n bel  bir mövzunun seçilm si bu dövr  uyğun 

olaraq” Az rbaycan Respublikası  regionlarının Dövl t proqramı “nın (2004-2008) 

v  (2009-2013)-cü ill r üzr  t dbirl rin aparılması v  h yata kecirilm si mövzunun 

müasirliyini v  aktuallığını ks etdirir. 

Innovasiya iqtisadi kateqoriya kimi yeniliyin istehsalı və reallaşdırılmasının 

daha ümumi xassələrini, əlamətlərini, əlaqə və münasibətlərini əks etdirir. 
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Innovasiyanın mahiyyəti özünü onun funksiyaları dövlətin iqtisadi sistemində onun 

təyinatını və təsərrüfat prosesində rolunu ifadə edir. Innovasiyalar müəssisələrin 

rəqabət qabiliyyətinin, yüksəldilməsində xüsusi rol oynayır. Игтисади щадися вя 

просеслярин мязмунунда вя мигйасында баш верян кейфиййят дяйишикликляри 

онлара йанашмада йени тарихи-игтисади реаллыглары мейдана чыхарыр.Qeyd 

etdikl rimiz r y verdiyimiz dissertasiya işinin müasirliyini v  aktuallığını göst rir. 

Dissertasiya işi giriş,üç f sil,n tic  v  istifad  olunmuş d biyyat 

siyahısından ibar tdir. 

Girişd  mövzunun aktuallığı,problemin öyr nilm  v ziyy ti,t dqiqatın 

m qs dl ri v  v zif l ri,informasiya m nb l ri,n z ri metodoloyi 

sasları,t dqiqatın elml yeniliyi v  praktiki h miyy ti açıqlanır. 

Dissertasiya işinin I f slind  bazar iqtisadiyyatı ş raitind  investisiya v  

innovasiya yönümlü iqtisadi inkişafın t min edilm sin  n z ri, konseptual 

yanaşmaları v   davamlı inkişafın t min edilm sind  innovasiya qoyuluşlarının 

z ruriliyi açıqlama c hd göst rilmişdir. Yeni bilikl rin m hsul v  ya texnoloji 

yenilikl r  çevrilm sini t min ed n innovasiya prosesini ön plana keçirir. 

İnnovasiya prosesi slind  t krar istehsal tipini, sosial-iqtisadi münasib tl rin 

keyfiyy tini d yişm kl  v  özün m xsus yığım forması, xüsusi s rv t strukturu v  

yığım effektivliyinin xüsusi qiym tl ndirm  meyarları k sb ed n yeni innovasiya 

yönümlü iqtisadiyyatı yaratmaqla bütün t s rrüfatçılıq sisteminin f aliyy tind  

hakim rol oynamağa başlayır. 

        İşin II f slind  Азярбайжан игтисадиййатында реаллашдырылан инвестисийаларын 

сащялярарасы вя технолоъи структуру iнвестисийа фяалиййятинин тянзимлянмяси 

просеси кифайят гядяр мцряккяб bir prosesi hat  edir. Долайысы иля инвестисийа 

гярарлары гейри-мцяййянлик шяраитиндя гябул едилир. İгтисади системиниn 

трансформасийа едян дювлятляр цчцн характерик олан проблемлярин арадан 

галдырылмасы инвестисийа просесинин еффектив тямин олунмасы иля сых баьлыдыр. H r 
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bir istiqam t vahid innovasiya infrastrukturu sistemind  özün m xsus alt sistem 

yaradır v  t şkilati struktur formasına gör  müxt lif ola bil r. Bu zaman maksimal 

f aliyy t effektivliyini t min etm k üçün bütün göst ril n istiqam tl r 

iqtisadiyyatın innovasiyalı inkişafının t min olunmasına yön ldilmiş vahid z ncirin 

tam qiym tli h lq si sayılmalıdır. 

         Dissertasiya işinin III f slind   regnonlarda davamlı inkişafın  

тякмилляшдирилмясиндя инвестисийалардан истифадянин приоритет истигамятляри 

rеспубликанын давамлы sosиal-иqtиsadи иnkишafыnы tяmиn etmяk цчцn реэионларда 

иnvestиsиya v  innovasiya sиyasяtинин дцзэцн тяшкил едилмясиnd  mцhцm 

alяtlяrdяn bиrиdиr. Реэионларда давамлы инкишафы тямин етмяк мягсяди иля юlkя 

иqtиsadиyyatыna иnvestиsиyalarыn cяlb olunmasы цчцн hюkumяt tяrяfиndяn "aчыq 

qapы" sиyasяtи hяyata keчиrиlиr. Hazыrda Azяrbaycan Hюkumяtи юlkяdя иqtиsadи 

иslahatlarыn davam etdиrиlmяsи, bиznes mцhиtиnиn daha da yaxшыlaшdыrыlmasы, neft 

sektoru иlя bяrabяr, qeyrи-neft sektorunun иnkишaf etdиrиlmяsи иlя baьlы tяdbиrlяr 

hяyata keчиrиr вя дюvlяt иnvestиsиya sиyasяtинин regиonlarda yenи иш yerlяrиnиn 

yaradыlmasыna, иnfrastruktur obyektlяrиnиn etиbarlы иstиsmarыnыn tяmиn edиlmя-

sиnя, иnsan kapиtalыnыn иnkишafы vя vяtяndaшlarыn sosиal mцdafияsиnиn gцclяn-

dиrиlmяsи kиmи prиorиtetlяrиn hяyata keчиrиlmяsиnя yюnяldиlиr.  

Dissetasiya işi t dqiqatdan alınan n tic  v  d biyyat m nb yi il  

tamamlanır.  

Ишин мязмунун гойулмуш план ясасында диссертасийа işinin  тялябляриня 

там жаваб верир вя ишин мцдафияйя тягдим олунмасы тювсиййя едилир. 

 

 

 

Elmi r hb r: 
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“İqtisadiyyatın t nziml nm si” 

 kafedrasının dosenti:                                         i.e.n.K.S.Qafarov 

 

 

 

 

 

Азярбайжан Республикасы Тящсил Назирлийи Азярбайжан Дювлят Игтисад 

Университетинин маэистранты H mz yev H mid M h mm dn bi оьлунун 

«Regionların innovasiya inkişafının dövl t mexanizmi.» мювзусунда йаздыьы 

диссертасийа ишиня 

 

Р Я Й  

 

Müasir дюврдя Азярбайжанын сосиал- игтисади инкишафы еля бир мярщяляйя 

дахил олмушдур ки, онун эяляжяк инкишафы щялледижи дяряжядя реэионал инкишафын 

тямин едилмяси иля баьлыдыр. Реэионал инкишафын тямин едилмяси цчцн мцвафиг 

реэионал инкишаф програмларынын ишлянилиб щазырланмасы щяр бир сащя цзря 

проблемлярин щялли истигамятлярини мцяййян етмиш олсун. Innovasiyalar t s rrüfat 

subyektl rinin istehsal v  kommersiya m s l l rinin h lli vasit si kimi çıxış 

edirl r. Mü ssis nni bu növ f aliyy tinin h yata keçirilm sind  maraqlı 

yenilıkl rin reallaşdırılması prosesind  alınai g l c k m nf tin ölçüsü mü yy n 

edilir. Innovasiyalar ad t n onlarin başa çatdırılması üzr  daha gec aşkara çıxarılai 

müdd tli effekt g tirirl . H mçinin işd   2004-2008-ci il v  2009-2013-cü ill rd   
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дювлят програмында нязярдя тутулмуш тядбирляр эениш изащ едилмишдир. Yuxarıda 

qeyd etdikl rimizi n z r  alaraq ряйя тягдим олунан dissertasiya ишинин мювзусу 

актуалдыр. 

 Dissertasiya işi giriş,üç f sil,n tic  v  istifad  olunmuş d biyyat 

siyahısından ibar tdir. 

Girişd   mövzunun  aktuallığı,  problemin  öyr nilm   v ziyy ti, t dqiqatın 

m qs dl ri v  v zif l ri,informasiya m nb l ri, n z ri metodoloyi 

sasları,t dqiqatın elml yeniliyi v  praktiki h miyy ti açıqlanır. 

Dissertasiya işinin I f slind  iqtisadiyyatın maddi bazası yüks k inkişaf etmiş 

maşınqayırma il  keyfiyy tc  istehsalın yeni t şkili il  xarakteriz  olunur ki, bunun 

da sasında istehsal prosesl rinin avtomatlaşdırılmasını, informasiyalaşdırılmasını 

v  intellektl şdirilm sini t min ed n elmtutumlu sah l r dayanır. Qlobal meyll ri 

ölk nin, onun regionlarının, bütün f aliyy t sferalarının v  ilk növb d  elmi-

texinki v  innovasiya sferalarının g l c k inkişaf ssenaril rinin işl nm sind  

mütl q n z r  almaq lazımdır. B rab rhüquqlu t r fdaş hüquqları il  

Az rbaycanın dünya iqtisadiyyatına qoşula bilm sinin mütl q ş rtl rind n biri 

elmi-texinki v  innovasiya f aliyy tinin aktivl şdirilm si, yüks k texnologiyaya 

malik elmtutumlu istehsalın inkişafı sasında iqtisadiyyatın struktur c h td n 

yenid n qurulması, daha yüks k texnologiyalı texnikadan istifad  etm kl  h yata 

keçirilir. 

Dissertasiya işinin II f slind  трансформасийа шяраитиндя инвестисийаларын 

структуруnun игтисади системин формалашмасы, istiqam tl ri, инвестисийа 

сийасятиндя приоритетl ri, iгтисади вя  сосиал инкишафын  гаршысында дуран вязифяляри  

geniş ş rh olunur.Bel  ki, bu f sild  milli innovasiya sistemind  innovasiya 

infrastrukturunun inkişaf probleml ri, innovasiya infrastrukturu subyektl rinin 

funksiyaları müxt lifdir, onlar f aliyy t istiqam tind n, konkret innovasiyanın 
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xass l rind n, innovasiya prosesinin fazalarından, dövl t innovasiya siyas tinin 

m qs dind n asılıdırlar kimi istiqam tl r  toxunulmuşdur. 

İşin III f slind  sон иллярd  щяйата кечирилян Ы вя ЫЫ Дювлят Програмлары, бир 

сыра гябул олунмуш ганун вя д. сявиййяли норматив-щцгуги актлар вя йухарыда 

гейд едилян стимуллашдырыжы тядбирляр цmumи иnvestиsиyalarda hяm daxиlи 

инвестисийаларын, hяm dя qeyrи-neft sektorunun payы цstцnlцk tяшkиl etmяси иля 

нятижялянмишдир. «Азярбайжан Республикасы реэионларынын 2009-2013-жц иллярдя 

сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы»нын ясас мягсяди юлкядя гейри-нефт 

секторунун инкишафынын сцрятляндирилмясиня, игтисадиййатын диверсификасийасына, 

таразлы реэионал вя давамлы сосиал-игтисади инкишафа, ящалинин щяйат сявиййясинин 

даща да йахшылашдырылмасына наил олмагдыр. Bütövlükd  mikro s viyy d  ölk  v  

regnonal innovasiya strategiyalarinin reallaşdırılmasinı t min ed n mü ssis  

s viyy sind  innovasiya f aliyy tinin inkişafinı f allaşdırai innovasiya 

mexainzml ri t tbiqetm k m qs yönlü hesab edilir. 

Dissetasiya işi t dqiqatdan alınan n tic  v  d biyyat m nb yi il  

tamamlanır.  

          in plan , m zmunu v  h cmi magistr pill li t hsil sistemind  

dissertasiya i inin qar s nda qoyulan t l bl r  cavab verir v  m dafi y  

burax l r. 
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Азярбайжан Дювлят Игтисад Университетинин  
«Ümumi iqtisadiyyat» факцлтясинин 
«Игтисадиййатын щцгуги тянзимлянмяси» ихтисасы 
цзря ЫВ курс 180 сайлы груп тялябяси M mm dli 

hm d Raul oğlunun «Milli iqtisadiyyatın 
davamlı inkişafın t min edilm sind  regional 
bazarın t nziml nm si istiqam ti kimi » 
мювзусунда бакалавр пиллясиндя бурахылыш ишиня 

 

  

 

Р Я Й 

           Азярбайжанын мцстягиллийинин илкин дюврцндя дювлятин игтисади 

сийасятинин мягсядляри,вязифяляри вя методларынын якс олундуьу сосиал-игтисади 

инкишафын консепсийасынын олмамасы йанлыш олараг реэионал сийасятин лазымсызлыьы 

щагда тясяввцрлярин формалашмасына сябяб олмушдур. Mяркязляшдирилмиш 

идаряетмянин сцгуту вя игтисади мцнасибятлярин либераллашдыьы шяраитдя мящз 

реэионал щялгянин ролу артыр вя щал-щазырда бир сыра алимляр вя дювлят 

гуллугчулары юлкянин, онун реэионларынын давамлы инкишафынын актуал 

проблемляринин щялли иля баьлы метод вя васитялярин актив ахтарышыны щяйата 

кечирир. 
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        Мцасир инкишаф мярщялясиндя реэионал сийасятин гаршыйа гойдуьу стратеъи вя 

жари мягсядляря чатмаьын башлыжа васитяси республиканын бцтцн игтисади 

районларынын истещсал потенсиалындан, йерли вя харижи инвестисийадан, елми-техники 

вя кадр потенсиалдан сямяряли истифадя етмякля мцхтялиф тясяррцфатчылыг 

формаларынын инкишафына вя республиканын игтисади районларында даща сямяряли 

йерляшдирилмясиня наил олмагдыр. Bu baxımdan yuxarıda göst ril nl ri n z r  

alsaq buraxılış işinin aktullığını aydın görm k olar. 

Ряй вердийимиз бурахылыш ишиндя мцасир  мярщялядя дювлятин  аграр сийасяти 

иля ялагядар бязи мясяляляр арашдырылыр.  

Бурахылыш иши эириш, ики фясил, нятижя вя истифадя олунмуш ядябиййат 

сийащысындан ибарятдир. 

Эиришдя мювзунун мцасирлийи, актуаллыьы, тядгигатын мягсяд вя вязифяляри, 

истифадя олунмуш методлар вя ишин гыса мязмуну верилмишдир. 

       İşin f sliI “Regional bazarın t nziml nm si xüsusiyy tl ri v  onun reallaşması 

iqtisadi siyas tin istiqam ti kimi” adlanır.I f sild  rеэионал сийасятин ясас 

мягсяди,mящсулдар гцввялярин эяляжяк инкишафы вя йерляшдирилмяси имканлары 

арашдырылыр. Rеэионларын комплекс инкишафынын тянзимлянмясиnd  базар 

игтисадиййатынын мащиййяти, юлкя  мигйасында игтисади ислащатларын хцсусиля  

юзялляшдирилмянин щяйата кечирилмяси проблемl ri geniş ş rh olunur.H mçinin 

regional bazarların inkişafının hüquqi t nziml nm si probleml ri araşdırılmış v  

geniş izzah edilmişdir. 

        Buraxılış işinin II f slind  “Bazar iqtisadiyyatı ş raitind  regional bazarların 

inkişafının t nziml nm si probleml ri” başlığı altında işd  Реэионал базарын вя 

сащибкарлыьын тяшкили вя идаря олунмасы бир-бирини тамамлайан игтисади 

щадисялярдир. Реэионал базарларын формалашма динамикасы ону тяшкил едян 

структурун дяйишмя мейлляри иля сащибкарлыьын v  мяшьуллуьун перспективиня, 

Азярбайжан бу эцн юзцнцн игтисади тящлцкясизлийини тямин етмяк цчцн 
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göst ricil rin tam qeyd olunması traflı yazılmışdır. Az rbaycan Respublikası 

regionlarının inkişaf istiqam tl ri öz dinamikası il  yerin  yetirilmişdir. 

     Ümum n buraxılış işi тядгигатдан алынан нятижяляр вя истифадя олунмуш 

ядябиййат сийащысы иля тамамланыр. 

 

 

 

Elmi r hb r                                                      i.e.n. dos.Mahmudova İ. M. 

 

 

Азярбайжан Дювлят Игтисад Университетинин  
«Ümumi iqtisadiyyat» факцлтясинин 
«Игтисадиййатын щцгуги тянзимлянмяси» ихтисасы 
цзря ЫВ курс 180 сайлы груп тялябяси M mm dli 

hm d Raul oğlunun «Milli iqtisadiyyatın 
davamlı inkişafın t min edilm sind  regional 
bazarın t nziml nm si istiqam ti kimi » 
мювзусунда бакалавр пиллясиндя бурахылыш ишиня 

 

  

 

Р Я Й 

 

       Мцасир инкишаф мярщялясиндя реэионал сийасятин гаршыйа гойдуьу стратеъи вя 

жари мягсядляря чатмаьын башлыжа васитяси республиканын бцтцн игтисади 
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районларынын истещсал потенсиалындан, тябии-игтисади имканларындан, йерли вя 

харижи инвестисийадан, елми-техники вя кадр потенсиалдан сямяряли истифадя 

етмякля мцхтялиф тясяррцфатчылыг формаларынын инкишафына вя республиканын 

игтисади районларында даща сямяряли йерляшдирилмясиня наил олмагдыр. Базар 

мцнасибятляри шяраитиндя дювлят игтисадиййата тясир эюстярмяк цчцн бир сыра 

сянядлярдян истифадя едир ки, онлар да юз нювбясиндя идаря етмя просесини даща 

сямяряли едир. 

       Реэионал сийасятин вя давамлы сосиал-игтисади инкишаф консепсийасынын 

мягсяди вя вязифяляри мцяййян едиляркян республика игтисадиййатынын вя щяр бир 

реэионун айры-айрылыгда мювжуд вязиййяти, сосиал шяраити, игтисадиййатын 

сабитляшмяси шяраитиндя базар структурлу тясяррцфат формаларынын инкишафыna 

geniş yer verilmişdir. H mçinin işd   2004-2008-ci il v  2009-2013-cü ill rd   

дювлят програмында нязярдя тутулмуш тядбирляр эениш изащ едилмишдир. Yuxarıda 

qeyd etdikl rimizi n z r  alaraq ряйя тягдим олунан buraxılış ишинин мювзусу 

актуалдыр. 

Бурахылыш иши эириш, ики фясил, нятижя вя истифадя  олунмуш ядябиййат 

мянбяляриндян ибарятдир. 

Эиришдя мювзунун актуаллыьы, тядгигат методлары вя обйекти ясасландырылыр. 

      «Regional bazarların t nziml nm si xüsusiyy tl ri v  onun 

reallaşdırılması iqtisadi siyas tin istiqam ti kimi » башлыьы алтында биринжи фясилдя 

dövl tin regional inkişafının t nziml nm si v  z ruriliyi mящсулдар гцввялярин 

йерляшдирилмясинин игтисади еффективлийиni,regional bazarin t nziml nm si 

mexanizmi v  hüquqi t nziml nm  probleml ri арашдырылыр. 

Икинжи фясилдя Азярбайжан Республикасы реэионларынын игтисади-жоьрафи 

шяраити нязяря алынмагла,bazar iqtisadiyyatı ş raitind  regional bazarın 

t hlük sizlik probleml ri ,strateyi m hsullar bazarında sahibkarlığın 
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inkişafi,regional inkişaf istiqam tl ri v  xarici ölk l rin t crüb sind n дольун 

юйрянилмясиндян ибарятдир. 

Бурахылыш ишинин сонунда тядгигатдан алынан нятижяляр вя истифадя олунмуш 

ядябиййат мянбяляри верилмишдир. 

Бурахылыш иши иля танышлыг эюстярди ки, онун мювзусу мцасирдир, тядгигат 

ардыжылдыр, тялябляря уйьундун вя мцдафияйя бурахмаг олар. 
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X Ü L A S Ə 

Bazar iqtisadiyyatı dövründə iqtisadiyyatın bütün sferalarında olduğu kimi 
aqrar münasibətlərin tənzimlənməsində də yeni forma və metodların işlənib 
hazırlanmasını və həyata keçirilməsini zəruri edir. 

Aqrar islahatlar iqtisadi islahatların tərkib hissəsi olsada, onun özünəməxsus 
xüsusiyyətləri də vardır. Belə ki, aqrar islahatın spesifik cəhətlərindən biri onun 
nəticələrinin əhalinin ərzaq təminatında və bütövlükdə əhalinin həyat səviyyəsində 
özünü göstərməsidir. İslahatların ilkin olaraq aqrar sahədə aparılmasına 
baxmayaraq onun nəticələrini bütövlükdə cəmiyyətin gündəlik həyatında hiss edir. 

Dövlətin iqtisadi siyasəti ilə aqrar islahatın uzlaşması, islahatın aparılmasında 
sosial ədalətin və könüllülüyün təmin edilməsi, əmtəə istehsalçılarına təsərrüfat 
fəaliyyətinin təşkilində və öz məhsullarına sərəncam verməkdə tam sərbəstliyin 
təmin edilməsi, respublikanın kənd təsərrüfatı xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması, 
ətraf mühiti mühafizə tələblərinə əməl edilməsi, kəndin sosial inkişafı və əhalinin 
sosial müdafiəsi aqrar islahatın əsas prinsiplərini təşkil edir. 

Aqrar islahatların müasir mərhələsində dövlət başçısı tərəfindən qarşıya 
qoyulan əsas vəzifələrdən biri də ölkədə kənd təsərrüfatı məhsulları bazarının daha 
da təkmilləşdirilməsi və bazar şərtlərinin fermerlər üçün daha əlverişli səviyyədə 
təmin edilməsi ilə bağlıdır. 

Ümumiyyətlə, son 10 il ərzində Azərbaycanda kənd təsərrüfatının, demək olar 
ki, bütün inkişaf göstəriciləri üzrə yüksək artım dinamikası müşahidə olunur. 
 

Р Е З Ю М Е 

В период рыночной экономики как во всех сферах экономики в 
регулировании аграрных отношений необходимо подготовка и внедрение 
новых форм и методов. 

Хотя аграрные реформы являются неотъемлемой частью 
экономических реформ, они имеют свои особенности. Так одной 
специфической чертой аграрной реформы является то что его последствия 
ощущаются в продовольственном обеспечении населения и в уровне жизни 
населения в целом. Несмотря на то что, первоначально реформы ведутся в 
аграрном секторе его последствия ощущаются в повседневной жизни 
общества в целом. 

Координация экономической политики и аграрной реформы 
правительства, соблюдение социальной справедливости и добровольчества в 
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проведении реформ, обеспечение полной свободы товаропроизводителей в 
организации хозяйственной деятельности и распоряжении своей продукцией, 
соблюдение особенностей республиканского сельского хозяйства, 
соблюдения требований охраны окружающей среды, социальное развитие 
деревни и социальное обеспечение населения являются основными 
принципами аграрной реформы. 

Одной из основных целей поставленных главой государства в 
настоящем этапе аграрной реформы связанно с улучшением ситуации на 
рынке сельскохозяйственной продукции и обеспечением более 
благоприятных рыночных условий фермерам. 

В целом, можно сказать что за последние 10 лет в Азербайджанском 
сельском хозяйстве ощущается динамика высокого роста всех показателей 
развития. 

 

Summary 

As in all sectors of the economy to a market economy in the regulation of 

agrarian relations in the development and introduction of new forms and methods 

necessary. 

Although an integral part of the agrarian reform, economic reform, has its 

own characteristics. Thus, agrarian reform and food security in a specific feature of 

the results is that the standard of living of the population as a whole. Despite the 

initial reforms in the agricultural sector of society as a whole, its effects are felt in 

everyday life. 

Although an integral part of the agrarian reform, economic reform, has its 

own characteristics. Thus, agrarian reform and food security in a specific feature of 

the results is that the standard of living of the population as a whole. Despite the 

initial reforms in the agricultural sector of society as a whole, its effects are felt in 

everyday life. 

Coordination of economic policy and agrarian reform government reform in the 

provision of social justice and volunteering producers in the organization of 

economic activity, and provide full freedom to dispose of their products, 
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peculiarities of agriculture, comply with the requirements of environmental 

protection, social development and rural social security basic principles agrarian 

reform. 

In general, the agricultural sector over the past 10 years, almost all of the 

high growth dynamics in development. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


