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AQRAR SAHƏNİN İNKİŞAFINDA RƏQƏMSALLAŞDIRMANIN YERİ VƏ ROLU

Zaur Rauf oğlu Əsədov, i.ü.f.d.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
e-mail: asadovz@mail.ru

Xülasə
Məqalədə rəqəmsallaşmanın iqtisadiyyatın bütün sahələrində olduğu kimi, aqrar sektorda da
tətbiqinin vacibliyi göstərilmişdir. Eləcə də ənənəvi kənd təsərrüfatı istehsalı ilə innovativ istehsal
arasında müqayisələr aparılmış, onların səmərəliliyi təhlil edilmişdir. Qeyd olunmuşdur ki,
rəqəmsallaşma proseslərində əsas iş cari məsələlərin həlli deyil, 5-7 ildən sonra da müəssisənin
dayanıqlı inkişafını təmin edə biləcək rəqəmsal həllərin təqdim edilməsidir.
Rəqəmsallaşma alətləri kimi innovativ smart əkinçilik, smart heyvandarlıq, ərazilər üzrə
xəritələrin qurulması, ümumi məlumat bazasının yaradılması, smart sensorlardan aktiv istifadə,
avtonom robotlardan, pilotsuz uçan aparatlardan istifadə, mərkəzləşdirilmiş məlumat bazaların
qurulması və bu məlumat bazalarından istifadə etməklə daha dəqiq modelləşdirmə, süni intellekt və
maşın təlimi kimi alətlərin istifadəsinin üstünlükləri göstərilmişdir.
Yekunda ölkəmizdə rəqəmsallaşma sahəsində görülən işlərə, perspektiv imkanlara baxılmışdır.
Açar sözlər: rəqəmsallaşdırma, süni intellekt, maşın təlimi, elektron xidmətlər portalı.
Giriş
Müasir dövrdə iqtisadiyyatın digər sahələrində olduğu kimi, aqrar sektorun da bütün
seqmentlərində rəqəmsal həllərin tətbiq səviyyəsi gündən-günə artmaqda davam edir.
Aqrar-sənaye kompleksində səmərəli fəaliyyətə nail olmaq üçün innovativ texnologiyaların
mümkün qədər geniş tətbiq edilməsi zəruri amillərdən biridir. Yaxın gələcəkdə öz fəaliyyətlərini
vahid rəqəmsal platforma üzərində qurmağı bacaran şirkətlər şübhəsiz ki, tez bir zamanda bazarda
liderliyi ələ keçirəcəklər.
Pandemiyanın başlanmasından əvvəlki dövrlərdə kənd təsərrüfatında “rəqəmsallaşma” üstün
olaraq ixracın həyata keçirilməsi ilə bağlı geniş istifadə olunan terminlərdən biri idi. Bir çox yerli
müəssisələr də dövlətin dəstəyi ilə keçirilən “Made in Azerbaijan” layihələrində iştirak etməklə bu
proseslərə qoşulmuşdurlar. Lakin ilk öncə nəzərə almaq lazımdır ki, rəqəmsallaşma proseslərində
əsas iş yalnız cari məsələlərin həlli deyil, 5-7 ildən sonra da müəssisənin dayanıqlı inkişafını təmin
edə biləcək rəqəmsal həllərin təqdim edilməsidir.
Qeyd edilənlərlə əlaqədar aqrar sahədə rəqəmsallaşma ilə bağlı məsələlərin həlli qarşıdakı
dövrlərdə öncül əhəmiyyətə malik olacaqdır.
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Aqrar sahədə rəqəmsallaşdırmanın inkişaf mərhələləri
Kənd təsərrüfatında texnologiyaların və yeni işgüzar ideyaların təkamülü ikifaktorlu inkişaf
modeli kimi təqdim edilə bilər.
Şəkil. Kənd təsərrüfatında texnologiyaların və yeni işgüzar ideyaların təkamülü modeli

Mənbə: Ernst and Young hesabatı [9].

Üfüqi ox zaman parametrini əks etdirir və burada şərti olaraq aqrar istehsalın aparılması zamanı
üç mərhələni fərqləndirmək olar: ənənəvi üsul, rəqəmsal kənd təsərrüfatı və bazar iştirakçılarının
ekosistemləri. Şaquli ox isə texnoloji inkişafın mürəkkəbliyini əks etdirir.
Hər bir mərhələ öz xüsusiyyətləri ilə xarakterizə olunur.
Ənənəvi əkinçilikdə insan faktorundan və əl əməyindən yüksək asılılıq açıq şəkildə özünü
büruzə verir. Məhsulun nisbətən yüksək maya dəyərilə əldə olunması ilə yanaşı, gəlirin də nisbətən
aşağı olması kimi amillər mövcuddur.
Rəqəmsal əkinçilik mərhələsində işin hər bir aspektinin və cəhətinin səmərəliliyinə nəzarət
olunur. Rəqəmsal kənd təsərrüfatı maşınları, sensorlar, pilotsuz uçuş aparatları və digər rəqəmsal
elementlər bu nəzarətə nail olmağa kömək edir. Eyni zamanda istehsal proseslərinin idarə edilməsi
avtomatlaşdırılır. İstehsal xərclərinin nisbətən aşağı olmasi ilə yanaşı nisbətən yüksək gəlirin əldə
olunması da xarakterikdir.
Üçüncü yanaşma isə dünya iqtisadiyyatında yeni meydana çıxmağa başlayır - bunlar bazar
iştirakçılarının ekosistemləri və iri müəssisə birlikləridir. Bu mərhələ artıq ayrı-ayrı müəssisələrə
məxsus müəyyən rəqəmsal həllərin tətbiqi ilə məhdudlaşmayaraq bütün rəqəmsal platformalarının
qarşılıqlı vəhdəti ilə ifadə olunur. Bu halda, təkcə aqrar sənaye məhsullarının deyil, həm də
xidmətlərin kompleks satışı nəzərdə tutulur (məsələn, nəqliyyat, logistika, satış və s.). Burada təkcə
klassik kənd təsərrüfatı holdinqləri deyil, informasiya texnologiyaları (İT) şirkətləri də yarışmaya
qoşulacaq.
Texnoloji inkişaf mərhələləri üzrə bəzi əsas məqamlara toxunmaq olar. Bu texnologiyaların
bəziləri, məsələn, hibrid heyvandarlıq, seleksiya, aqrobiologiya, Genin Modifikasiya Olunması artıq
bazara geniş nüfuz etmişdir. Lakin elə texnoloji sahələr də var ki, aqrar sənaye kompleksində
istifadəsi yenicə başlamışdır.
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Agricultural Economics * Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı * Экономика сельского хозяйства - 2021, № 3 (37)

Məsələn, CRISPR gen redaktə üsulunun xüsusiyyəti bədənin immunitet sisteminin təbii
mexanizmlərindən istifadə edərək genin yanlış DNT parçasını özündən təcrid etməsidir. Bir orqanizm
genomunda bu cür dəyişikliklər təbii təkamül nəticəsində də baş verə bilər. Bu cür gen redaktəsinin
nəticəsini təbii mutasiya nəticəsində yaranan gen dəyişikliyindən fərqləndirmək mümkün deyil.
CRISPR texnikası ən dəqiq DNT redaktəsinə imkan verir. CRISPR sayəsində elm adamlarının tələb
olunan qida parametrlərini əldə etmək üçün uzun müddət ərzində seçim etməsinə ehtiyac yoxdur.
Bir neçə il əvvəl İsveç genetikləri Avropa İttifaqının tənzimləyici qurumlarını bitkilərin xarici
DNT olmadığı təqdirdə Birliyin tələblərinə uyğun olaraq genetik olaraq dəyişdirilmiş orqanizmlər
kimi tanınmadığına inandırmağa nail oldular. Beləliklə, CRISPR təcrübələri və bu üsulla geni
dəyişdirilmiş bitkilərin yetişdirilməsi Avropa İttifaqı ölkələrində qadağan edilməmişdir [5].
Digər oxşar yeni genetik modifikasiya texnologiyalarından biri də RNT müdaxiləsidir.
Müasir aqrar-sənaye kompleksi texnologiyalarına qoyulan investisiyaların həcmi son dövrlərdə
çox artmışdır. İnvestorların əsas diqqət mərkəzində biotexnologiyalar və kənd təsərrüfatı
məhsullarının onlayn satış kanalları dayanır.
2018-ci ildə ən böyük sərmayə axınları elektron ticarətə və elektron bazarlara yönəldilmişdir
ki, bu da qlobal aqrar-sənaye kompleksinin offlayn rejimdən onlayn rejimə keçidini əks etdirdi.
Onlayn restoranlara və elektron ticarətə qoyulan investisiyaların həcmi göstərir ki, artıq kənd
təsərrüfatı məhsulları istehsalı deyil, bu məhsulun qida şəklində son istehlakçıya mümkün qədər tez
və rahat çatdırılması get-gedə daha çox önəm daşımağa başlamışdır.
2018-ci ildə aqrar ərzaq startaplarının ən yaxşı investorlarının ilk üçlüyünə 7.9 milyard dollarla
ABŞ (onlayn qida ticarəti, peyk şəkilləri, bakteriya istehsalı), 3.5 milyard dollarla Çin (onlayn ərzaq
ticarəti, Meicai onlayn bazarı) və 2.4 milyard dollarla Hindistan (onlayn ərzaq ticarəti, onlayn
restoran bazarı) daxil olmuşlar. Avropa İttifaqı bu ölkələrdən kəskin dərəcədə geridə qalır ki, bu da
üç lider ölkənin investisiya siyasəti və proqramlaşdırma məhsulları bazarının inkişafı ilə izah olunur.
Rəqəmsallığın inkişafının digər vacib amili startapların və texnoloji şirkətlərin qlobal inkişaf
səviyyəsidir. Onlar səkkiz əsas fəaliyyət sahələrinə bölünürlər: Ferma İdarəetmə Sistemləri (ağıllı
fermalar); robot texnologiyası və dronlar; ətraf mühit haqqında ətraflı məlumatların toplanması
(smart əkinçilik üçün), istehsala inteqrasiya olunmuş sensorlar sistemi; proqnozlaşdırma
infrastrukturu; ağıllı suvarma; ağıllı heyvandarlıq və yeni nəsil təsərrüfatlar (məsələn, şaquli
istixanalar).
Startaplarla başlayan bir çox texnoloji şirkətlər istənilən istehsal sahəsi üçün zəruri olan
məlumatların toplanması və təhlili ilə məşğul olur. ABŞ aqro-startapları idarəetmə qərarları verərkən
yeni və effektiv texnologiyaların - süni intellekt, kompüter modelləşdirməsi və maşın öyrənməsindən
geniş istifadə edirlər. Bir sıra Rusiya şirkətləri də, həmçinin bu texnologiyaları çox iri əkin sahələrinin
ətraflı xəritələrinin təhlili üçün istifadə etməyə başlamışlar. Bu tətbiqlər zəif cücərmə problemlərini
vaxtında və dəqiq həll etməyə, torpaqda və bitkilərdə ola biləcək xəstəliklərin və zərərvericilərin
yayılma ocaqlarını tapmağa, məhsul verimini yüksək dəqiqliklə proqnozlaşdırmağa və nəticədə
məhsul yığımı, nəqli və saxlanması üzrə işçi planların daha dəqiq olmasına şərait yaradır.
Heyvandarlıq sahəsində startaplar çox sayda sensorların tətbiqi və onlardan əldə olunan
müxtəlif növ məlumatlarının ətraflı təhlilinə və modelləşdirilməsinə əsaslanır. Eyni zamanda bu
üsulun effektivliyi başlanğıcda daha az ola bilər.
ABŞ-da şəhərlərdə şaquli istixanalar fəal şəkildə inkişaf edir və şəhər əhalisinin yaşıllaşdırma
tələblərini ödəməyə imkan verir. Tezliklə yeni nəsil təsərrüfat startaplarına təkcə şaquli istehsal deyil,
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həm də, canlı maddələr (balıqçılıq məhsulları, böcəklər, yosunlar, mikroblar) yetişdirməyin yeni
üsulları daxil olacaq.
Suvarma əkinçilikdə məhsuldarlığı artırmağın ən təsirli yollarındandır. Ağıllı suvarma isə ikiqat
effektivdir. Təbii ki, smart suvarmaya ən çox tələbat quraq iqlimi olan ərazilərdə müşahidə olunur,
lakin çox quraq olmayan bir bölgələrdə də suvarma xəritələrinin tərtib edilməsi və əkin sahələrinin
mövcud rütubətliliyinə uyğun olaraq suvarma dərəcələrinin tənzimlənməsi bu sahələrdə də
suvarmanın effektivliyini artıran amillərdəndir.
Kənd təsərrüfatının rəqəmsallaşmasının daha bir elementi olan aqrar bazarlar qlobal miqyasda
hələ çox geniş inkişaf etməsə də, inkişaf etməkdə olan ölkələr bundan aktiv istifadə etməyə çalışırlar.
Afrika ölkələri də daxil olmaqla bir çox ölkələrdə, məsələn Keniyada kənd təsərrüfatı məhsullarının
alqı-satqısı üçün kifayət qədər böyük elektron platformalar mövcuddur. Hindistanda Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyi tərəfindən onlayn ərzaq ticarət platforması istifadəyə verilmişdir. Ancaq bu yeni bir
tendensiyadır, çünki kənd təsərrüfatı məhsulları, sənaye və istehlak mallarından fərqli olaraq
ümumiyyətlə daha az dəqiq bazar spesifikasiyalarına və qiymətlərə malik olur.
Aqrar bazarların digər müsbət təsirləri səhmdarlar və top-menecerlər üçün satışın strukturu,
həcmi, qiymətləri, iş axınının optimallaşdırılması, müştəri məmnunluğu, məlumatların
toplanmasında şəffaflıq və səmərəliliyin təmin olunmasıdır.
Heyvandarlıq sahəsində rəqəmsal tətbiqlər düzgün istifadə olunarsa, bütün istehsal dövrü
ərzində məlumatların toplanması və nəticələrin təhlili üçün effektiv alətə çevrilə bilər. Bu cür
məlumatların toplanması öz növbəsində əl əməyinin qismən avtomatlaşdırılmasına səbəb olur. İşçilər
tez-tez rəqəmsal həllərə keçidlə əlaqədar müqavimət və qorxu nümayiş etdirdikləri üçün bu
tendensiyaların inkişafına ilk maneə məhz insan faktorudur. Buna baxmayaraq son bir neçə il ərzində
bu rəqəmsal tətbiqlərə tələbat təxminən 25 faizədək artmışdır.
Heyvanların çəkisi, onların qidalanması ilə bağlı məlumat əldə etmək üçün elektron sistemin
köməyi ilə hər bir inəyin fərdi çəkisini bilmək menecerin bütün istehsal dövrü ərzində inəyin çəkisinə
nəzarət etməsi deməkdir. Heyvanları kiçik, lakin müntəzəm porsiyalarda qidalandırmaq üçün
avtomatik qidalandırma sistemləri, avtomatik çeşidləmə tərəziləri bu toplanmış məlumatlar əsasında
heyvanların yemlənmə vaxtını və veriləcək yemin miqdarını və tərkibini düzgün proporsiyalarda
müəyyən etməyə imkan verir. Bu da ilk növbədə yem istifadəsini optimallaşdırmaqla bütün
təsərrüfatın səmərəliliyini artırır.
Beləliklə, aqrar-sənaye kompleksində rəqəmsallaşma bir neçə mərhələdə ola bilər. Birinci
mərhələ səmərəli iş prosesləri olan bir kənd təsərrüfatı şirkətini xarakterizə edir. Burada həm tam
inteqrasiya olunmuş daxili hesabat (mühasibat) sistemləri, həm də vahid rəqəmsal ofis tətbiq
olunmalıdır. Həm idarəetmə alətlərinə, həm də istehsalın səmərəililik göstəricilərinə aid məlumat
bazasının toplanması həyata keçirilməlidir.
İnkişafın ikinci mərhələsi artıq rəqəmsal texnoloji həllərə əsaslanan şirkətdir: burada smart
əkinçilik, süni intellekt, kompüter modelləşdirməsi, maşın öyrənmə və s. kimi innovativ
texnologiyalar geniş tətbiq olunur. Belə istehsalda təchizat zəncirləri onlayn formalaşır, satışlar həm
offlayn, həm də onlayn olmaqla mümkün bütün kanallarla həyata keçirilir. İşin səmərəliliyinin
artması üçün kənd təsərrüfatı müəssisələrinin bu mərhələni tam mənimsəməsi zəruridir.
Üçüncü mərhələ kənd təsərrüfatı holdinqini əhatə edir ki, artıq burada innovasiya infrastrukturu
qurularaq bazar iştirakçılarının kənd təsərrüfatı holdinqinin rəqəmsal platformasına əsaslanan vahid
sisteminə inteqrasiyası prosesi həyata keçirilir.
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Kənd təsərrüfatında rəqəmsal həllərin tətbiqi təcrübələri
Kənd təsərrüfatı müəssisələrində daha çox məlumatın əldə olunması, onların məlumat
massivlərində toplanması, emalı və təhlilinə imkan verən rəqəmsal sistemlər getdikcə daha çox tələb
olunur. Kənd təsərrüfatı istehsalçıları bir sıra rəqəmsal həllərdən istifadə etməyə çalışırlar, məsələn,
telekommunikasiya sistemlərinin tətbiqi, rəqəmsal aqro-kəşfiyyat aparılması, müxtəlif sensorların
quraşdırılması, ətraf mühit və təsərrüfat haqda məlumat bazalarının toplanması və s.
Artıq tətbiq olunan rəqəmsal həllər bitki mühafizə vasitələrinin səmərəliliyini, əkin keyfiyyətini
əhəmiyyətli dərəcədə artırmağa, müxtəlif itkiləri azaltmağa kömək edir. Həmçinin rəqəmsal
məhsulların tətbiqi böyük şirkətlərdə prosesləri asanlaşdırmağa, işin şəffaflığını artırmağa və
idarəetmə qərarlarının səmərəliliyini təmin etməyə imkan verir.
Kənd təsərrüfatı texnikası sahəsində dünya bazarının iri istehsalçılarından biri olan “John
Deere” şirkəti Rusiya Federasiyasında əkin üçün xüsusi ayrılmış torpaqlarda bir sınaq keçirib.
Torpaq, çeşid, əkin tarixi, aqronom məlumatları, təqvim hava məlumatları və peyk xəritələri, cari
hava məlumatları və peyk xəritələri, Məlumat İnteqratoru Sistemi kimi məlumatları toplayaraq
onların əsasında məhsul xəritələri tərtib etməyə başlamaqla toxum və gübrələmə üçün maşınlara
təlimat-reseptlər hazırlayıblar. Bundan sonra rəqəmsal sistem əldə olunmuş məlumatlar əsasında özü
bir əkin xəritəsi yaradıb. Təcrübə üçün ümumi sahəsi təxminən 1,9 min hektar olan 17 sahə seçilib.
Nəticədə azot gübrələrinin sınaq sahəsinə diferensiallaşdırılması ilə payızlıq buğdanın məhsuldarlığı
nəzarət sahəsindəkindən 2,5 s/ha yüksək olub. Sınaq sahəsinə diferensial əkin və azot gübrələri tətbiq
edildikdə, silos üçün qarğıdalının məhsuldarlığı nəzarət sahəsindəkindən 5,3 s/ha çox, azotlu gübrələr
isə 22% daha az tətbiq edilib [2].
Əkinəyararlı torpaq sahələrinin məhdudluğu səbəbindən onların daha məhsuldar emal olunması
məqsədilə rəqəmsallaşdırmaya xüsusi diqqət yetirən ölkələrdən biri də Yaponiyadır. Yaponiyada bu
sahədə əsas tədbirlər sırasında innovasiyanı təşviq etmək üçün strateji proqramların icrası,
sahələrarası qarşılıqlı əlaqəni stimullaşdırmaqla innovativ inkişafa maliyyə dəstəyi, kiçik və orta
ölçülü innovativ şirkətlərə dəstək, böyük özəl korporasiyaların tədqiqat və inkişafa cəlb edilməsi kimi
işlər həyata keçirilir. Bunların əsasında isə WAGRİ rəqəmsal platforması işlənib hazırlanmışdır [1].
Bu gün məhsul, temperatur, suyun səviyyəsi və kənd təsərrüfatı maşınlarının istismarı kimi
kənd təsərrüfatı məlumatları toplanır, lakin hər bir şirkət tərəfindən ayrıca olaraq öz fərdi bazasında
saxlanılır. Bu baxımdan toplanan məlumatlar yalnız ayrı bir şirkətdə, təsərrüfatda və ya tədqiqat
laboratoriyasında istifadə edilə bilər. Bununla yanaşı, bu məlumatların açıqlanması və birləşdirilməsi,
istehlakçı davranışına dair beynəlxalq məlumatlar ilə müqayisə edilməsi halında tələb və təklifin
təhlili, müəyyən maşınların istifadəsi və işləməsi təcrübəsi və s. bu sektorun inkişafında yeni
keyfiyyət mərhələsini təmin edəcək açıq bir yenilik mühiti formalaşdırmaq mümkün olacaq. Bu
məqsədlə WAGRI platforması ölkənin hər yerindən həm dövlət, həm də özəl kənd təsərrüfatı
məlumatlarını bir araya gətirərək böyük bir saxlama və məlumat paylayıcısı kimi hazırlanmışdır [1].
Bundan başqa peyk sisteminin modernləşdirilməsi, GPS sisteminin aktiv tətbiqi, kənd
təsərrüfatinda istifadə edilən avadanlıqlara əşyalar internetinin inteqrasiya edilməsi, həssas əkinçilik
və avtonom özünü idarə edən kənd təsərrüfatı robotlarının tətbiqi, pilotsuz uçan aparatlardan istifadə
kimi innovativ həllərə Yaponiya aqrar-sənaye kompleksinin rəqəmsallaşdırılmasında geniş rast
gəlinir [1].
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BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) “Avropa və Mərkəzi Asiyanın 18
ölkəsində rəqəmsal kənd təsərrüfatının vəziyyəti” adlı 2020-ci il hesabatında da göstərildiyi kimi,
Azərbaycanda torpaq sahələrinin 4,74 milyon hektarı və ya ölkənin ümumi torpaq sahəsinin 57 faizi
kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlardır. Son illərdə kənd təsərrüfatı sektoru ÜDM-in 5-6 faizini təşkil
etmişdir ki, bu da əvvəlki illərlə müqayisədə azdır. Bu sektorun təxminən 1 milyon kiçik fermeri var
və işləyən əhalinin 36 faizi bu sektorda çalışır. Meyvə, tərəvəz və süd məhsullarına artan daxili və
beynəlxalq tələbatı ödəmək üçün respublikamızın aqrar sektoru əhəmiyyətli potensiala malikdir [7].
Rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi sahəsində də ölkəmizdə əhəmiyyətli işlər görülmüşdür. Belə ki,
Dünya İqtisadi Forumunun İcraçı Rəy Araşdırmasına görə, aktiv əhali arasında rəqəmsal bacarıqların
səviyyəsi kifayət qədər yüksəkdir. Azərbaycan "Hökumətin gələcəyə istiqaməti" adlı Qlobal
Rəqabətqabiliyyətlilik İndeksi göstəricisinə görə (7 miqyasında 4.72 dəyəri ilə) iyirminci yerdə qərarlaşıb.
Azərbaycan neft və qaz gəlirlərindən asılılığı azaltmaq üçün ciddi iqtisadi siyasət qəbul
etmişdir. Eyni zamanda regionların inkişafı ilə əlaqədar 2014-2018-ci və 2019-2023-cü illər üçün
Dövlət proqramları qəbul olunmuşdur.
Bundan başqa, qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə əlaqədar olaraq İKT milli prioritet elan
edilərək dövlət səviyyəsində İKT infrastrukturunun inkişafı, effektiv tənzimləmə, İKT məhsullarının
inkişafı, elektron hökumət, təhsildə İKT və informasiya təhlükəsizliyi kimi məsələlər diqqət
mərkəzində olmuşdur.
2016-cı ildə qəbul olunmuş “Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji
Yol Xəritəsi”ndə aqrar sektorun inkişafı üçün əsas prioritetlər müəyyən edilmişdir. Bura məlumat
idarəçiliyinin əsas prinsiplərini özündə birləşdirən vahid bir sistemin qurulması və kənd təsərrüfatı
məhsullarının ətraflı məlumat bazasının yaradılması üçün vahid elektron informasiya portalının tətbiq
edilməsi daxildir.
Bundan başqa, fermerlərin kənd təsərrüfatı ilə bağlı müvafiq məlumat almaları üçün
internetdən, sosial mediadan və mobil telefonlardan istifadəyə təşviq edilməsi əsas hədəflərdən biri
olmuşdur. İKT və kənd təsərrüfatının inkişafı yüksək prioritetlərdən olduğu üçün Azərbaycan böyük
və açıq məlumatların istifadəsini təşviq etməklə elektron kənd təsərrüfatını inkişaf etdirməsində, kənd
yerləri üçün onlayn ictimai xidmətlərin yaradılmasında, aqrotexnologiyaların startaplarının
inkubasiya edilməsində, elektron ticarətin, rəqəmsal savadlılığın təşviq olunmasında maraqlıdır.
Hazırda fəaliyyət göstərən Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya Sistemi (EKTİS) ilk növbədə
kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına dövlət dəstəyi ilə bağlı prosesləri əhatə edən modulları
olan əməliyyat idarəetmə vasitəsidir. 2017-ci ildə e-Xidmətlər Portalı üçün kənd təsərrüfatı
məhsullarının subsidiyalaşdırılması qaydalarına dair tətbiq modulu yaradılmış və e-hökumət (e-gov)
portalına inteqrasiya olunmuşdur. Bu sistem torpaq sahəsinin eyniləşdirmə sistemi, təsərrüfat reyestri
və subsidiyaların alınması prosesini dəstəkləyən yeddi alt moduldan ibarətdir. 2020-ci ildə EKTİS
beş dövlət qurumunun informasiya qaynaqları ilə inteqrasiya olunaraq həmin dövlət qurumlarının
sistemləri arasında real vaxt rejimində məlumat mübadiləsini mümkün etdi.
EKTİS kənd təsərrüfatının bir çox sahələrini, onların tənzimləmə və dəstəkləmə proseslərini
əhatə edən xarici sistemlərə inteqrasiyasını genişləndirir. Beləliklə, qərar qəbul etmək üçün faydalı
olacaq və gələcək inkişafın əsasını qoyacaq analitik hesabat və modelləşdirmə imkanlarını təmin edir.
Azərbaycanın digər kənd təsərrüfatı məlumat xidmətləri də fermerlərin istifadəsinə verilmişdir.
Həmçinin “Kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymət məlumat bazası” olan www.aqrarbazar.az
portalı da fəaliyyət göstərir.
14

Agricultural Economics * Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı * Экономика сельского хозяйства - 2021, № 3 (37)

Nəticə
Apardığımız təhlillər göstərir ki, Azərbaycanda aqrar sektorun rəqəmsallaşdırılması həyata
keçirilsə də, bu sahənin qarşısında daha geniş imkanlar olduğu aydın görünür. Beləliklə,
respublikamız aqrar sektorda istehsalın həcminin və keyfiyyətinin artırılması imkanlarından tam
həcmdə istifadə etməklə qlobal bazarın tendensiyalarından geri qalmamalıdır. Çünki Qlobal
Rəqabətqabiliyyətlilik İndeksinə görə, respublikamız hal-hazırda dünya ölkələri içərisində 20-ci
yerdə qərarlaşmaqla kifayətlənməyərək daha da inkişaf etmiş ölkələr sırasına daxil olmaqdadır.
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Ph.D., Z.R. Asadov
Azerbaijan State Oil and Industrial University
The place and role of digitalization in agricultural development
Summary
The article highlights the importance of digitalization in the agricultural sector, as in all
sectors of the economy. Comparisons were made between traditional agricultural production and
innovative production, and their efficiency was analyzed. It is noted that the main issue in the process
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of digitalization is not the solution of current issues, but the provision of digital solutions that can
ensure the sustainable development of the enterprise in 5-7 years.
Are shown the advantages of using tools such as innovative smart farming, smart animal
husbandry, mapping of territories, creation of a common database, active use of smart sensors, use
of autonomous robots, unmanned aerial vehicles, establishment of centralized databases and more
accurate modeling using these databases, artificial intelligence and machines as digitization tools.
In conclusion, the work done in our country in the field of digitalization and perspective
opportunities were considered.
Keywords: digitalization, artificial intelligence, machine learning, e-services portal.

Д.ф.э.н., З.Р. Асадов
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности
Место и роль дигитализации в развитии сельского хозяйства
Резюме
В статье подчеркивается важность цифровизации в аграрном секторе, как и во всех
секторах экономики. Было проведено сравнение традиционного сельскохозяйственного
производства и инновационного производства и проанализирована их эффективность.
Отмечается, что основным вопросом в процессе цифровизации является не решение текущих
вопросов, а предоставление цифровых решений, способных обеспечить устойчивое развитие
предприятия через 5-7 лет.
Показаны преимущества использования таких инструментов, как инновационное
интеллектуальное земледелие, интеллектуальное животноводство, картографирование
территорий, создание общей базы данных, активное использование интеллектуальных
датчиков, использование автономных роботов, беспилотных летательных аппаратов,
создание централизованных баз данных и более точное моделирование, используя эти базы
данных, искусственный интеллект и машины в качестве инструментов оцифровки.
В заключение были рассмотрены проделанные в нашей стране работы в области
цифровизации и перспективные возможности.
Ключевые слова: цифровизация, искусственный интеллект, машинное обучение, портал
электронных услуг.
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RƏQƏMSAL AQRAR İQTİSADİYYATIN İNKİŞAFINDA
DÖVLƏT - ÖZƏL BÖLMƏ TƏRƏFDAŞLIĞI

Rəsul Ənvər oğlu Balayev, i.e.d., professor
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC),
Rəqəmsal texnologiyalar və tətbiqi informatika kafedrası
e-mail: r.balayev@gmail.com

Xülasə
Tədqiqatın məqsədi rəqəmsal aqrar iqtisadiyyatın inkişafında dövlət – özəl bölmə tərəfdaşlığı
(DÖBT) amilinin yerinin və rolunun müəyyən edilməsidir. Tədqiqat işi müşahidə, elmi abstraksiya,
sistemli təhlil, müqayisə və məntiqi ümumiləşdirmə üsulları əsasında yerinə yetirilmişdir. Tədqiqatın
nəticəsi rəqəmsal milli aqrar iqtisadiyyatda dövlət – özəl bölmə tərəfdaşlığı layihələrinin
səmərəliliyinin yüksəldilməsi üzrə zəruri tədbirlərin müəyyən edilməsidir. Tədqiqatın
məhdudiyyətləri verilənlər bazasının natamamlığı və informasiyanın assimmetriyasıdır.
Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti: nəticələr rəqəmsal mühitdə aqrar sahədə DÖBT layihələrinin
səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətində tədbirlərin hazırlanması və icrası prosesində istifadə
oluna bilər.
Tədqiqatın elmi yeniliyi və orijinallığı: rəqəmsal aqrar iqtisadiyyatda dövlət – özəl bölmə
tərəfdaşlığı imkanlarının qiymətləndirilməsi və onların reallaşdırılması üzrə tədbirlərin
hazırlanması.
Açar sözlər: dövlət - özəl bölmə tərəfdaşlığı, rəqəmsallaşma, aqrar sahə, innovasiya,
texnologiya.

Giriş
Sivil bazar və liberal iqtisadi münasibətlər sistemində dövlət və biznes münasibətləri inkişaf
edir. Bu istiqamətdə atılan addımlarda rəqəmsallaşma amili əhəmiyyətli rol oynayır. Dövlət-özəl
bölmə tərəfdaşlığında rəqəmsal mühitin üstünlüklərindən istifadə imkanları daha geniş və aktualdır.
Aqrar sahədə rəqəmsallaşma həm riyazi-texnoloji modelləşdirmə, həm də aqrar-iqtisadi
texnologiyalar baxımından fərqli inkişaf potensialı formalaşdırır. Eyni zamanda aqrar
iqtisadiyyatın özəl subyektlərinin hazırki durumu aqrobiznes və dövlət tərəfdaşlığı problemlərini
gündəliyə çıxarmışdır. Bununla belə, haqqında danışılan problemlər hələ ki, kifayət qədər
araşdırılmamışdır.
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Metodologiya
Tədqiqat zamanı milli aqrar sahədə rəqəmsallaşmanın yaratdığı yeni inkişaf mühiti müşahidə
edilmiş, ilkin yanaşmada baş verən dəyişikliklər və meyillər tədqiq olunmuşdur. Müşahidə, elmi
abstraksiya, sistemli təhlil, müqayisə və məntiqi ümumiləşdirmə üsulları ilə yanaşı,
modelləşdirmənin də məqsədəuyğun olduğu məlum olmuşdur. Aqrar iqtisadiyyatda DÖBT-ün ilkin
təşəkkül mərhələsində olması və bu səbəbdən rəqəmsallaşmanın həmin layihələrin hazırlanması və
icrasına təsirini əks etdirən verilənlər bazasının eksperimental qaydada əldə olunmasının çətinlikləri
ekonometrik üsullardan istifadəni gələcək tədqiqatlar üçün nəzərdə tutmağa məcbur etmişdir.
Tədqiqat prosesində xarici təcrübəyə nəzər yetirilmiş, postsovet məkanı ölkələrində müvafiq elmi
təminat araşdırılmışdır.
Aqrar sahədə dövlətin və özəl bölmənin institusional alyansı
Aqrar iqtisadiyyatın rəqəmsallaşması prosesi, hazırda milli aqrar sahənin inkişaf səviyyəsi, ona
göstərilən dövlət dəstəyinin istiqaməti, xarakteri, əhatə dairəsi və dinamikasından asılı olaraq baş
verir. Rəqəmsallaşma bu sahədə riyazi-texnoloji modelləşdirmə, aqrar və iqtisadi texnologiyalar
sayəsində yeni inkişaf potensialı yaradır. Bu potensialın reallaşdırılması baxımından DÖBT xüsusi
diqqətə layiqdir.
Sivil bazar münasibətləri sistemində dövlətin özəl iqtisadi subyektlərlə birgə həm istehsalçı,
həm də, istehlakçı kimi fəaliyyət göstərdiyi iqtisadiyyat böyük inkişaf potensialına malikdir. Həmin
potensialın DÖBT-ün tərəfdaşlığının inkişafına prioritet verilməsi sayəsində reallaşması üzrə
qabaqcıl təcrübənin inkişafı baxımından rəqəmsallaşma real imkanlar açır. Haqqında danışılan
imkanlar təcrübi baxımdan, ilk növbədə açıq informasiya portallarının istifadəsi, virtual modellərin
qurulması, verilənlərin real vaxt rejimində mübadiləsi sayəsində reallaşdırıla bilər.
DÖBT, hazırda ictimai baxımdan mühüm sayılan fəaliyyəti inkişaf etdirmək məqsədi ilə
dövlətin və özəl bölmənin iqtisadi subyektlərinin müqavilə öhdəlikləri əsasında yaradılan birliyi,
başqa sözlə davamlı, qarşılıqlı, faydalı, iqtisadi və institusional alyansıdır. Aqrar sahədə DÖBT-dən
danışarkən, bəri başdan onun dövlətin aqrar sahədə özəl subyektlərə göstərdiyi yardıma birbaşa
aidiyyəti olmadığını qeyd etməliyik. Bu tərəfdaşlıq çərçivəsində dövlətin və aqrobiznesin istehsalkommersiya xarakterli innovasiyalı layihələrinin birgə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Rəqəmsallaşma informasiyaya, biliyə, təcrübəyə və bacarığa, sözün həqiqi mənasında resurs
statusu verir. Əlbəttə, DÖBT səlahiyyət və mənafelərin mühityaratma qabiliyyətini şərtləndirən
sistemdir və dövlət burada təkcə sahibkarlıq subyekti kimi deyil, həm də, az gəlirli, lakin olduqca
vacib olan məhsul (xidmət) istehsalçısı kimi çıxış etməlidir. Odur ki, həmin layihələr çərçivəsində
dövlətin təsərrüfat və nəzarət funksiyalarından imtina etməsi qeyri-mümkündür. Qabaqcıl təcrübədən
göründüyü kimi, dövlətin DÖBT layihələrində xidmət sifarişçisi kimi çıxış etməsi, aqrar sahədə də
çox rast gəlinən haldır. Bu halda dövlət, tərəfdaşlığın şərtlərini müəyyənləşdirir, tərəfdaşların
innovasiyalı, o cümlədən rəqəmsal xidmətinin keyfiyyətinə qoyulan yüksək tələblərə riayət edə
bilməsi üçün əlverişli şərait yaradır, rəqəmsal texnologiyalardan istifadə etməklə müxtəlif
monitorinqlər təşkil edir və s.
Aqrar sahədə DÖBT-ün inkişafını şərtləndirən əsas amillər kimi, milli ərzaq təhlükəsizliyinin
təminatına və sənayenin kənd təsərrüfatlı mənşəli xammala təchizatına yönəlmiş, bu və ya digər
18

Agricultural Economics * Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı * Экономика сельского хозяйства - 2021, № 3 (37)

layihədə lazım olan investisiyanın həcminin, alyans qurmuş özəl bölmə təmsilçilərinin belə imkanı
xaricində olması; onların sahənin çoxfunksiyalılığından irəli gələn innovasiyalı fəaliyyətə təşviq
edilməsi zəruriliyi; dövlət tərəfindən yaradılan rəqəmsal innovasiya infrastrukturundan ekoloji
istehsala və son nəticədə yaşıl iqtisadiyyata keçid məqsədi ilə istifadə fəallığının dəstəklənməsi
zərurəti və s. qeyd oluna bilər.
Azərbaycanda DÖBT-ün inkişaf etdirilməsi zərurəti rəsmi dövlət sənədlərində öz əksini
tapmışdır. Belə ki, “Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak
mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə (1) DÖBT-ün inkişafı prioritetləri
əsaslandırılmış, onların gerçəkləşdirilməsi üçün tədbirlər planı hazırlanmışdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin
fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” Fərmanına (2) əsasən, Agentliyin strukturunda DövlətSahibkar Tərəfdaşlığının İnkişafı Mərkəzi (DSTM) yaradılmışdır. İqtisadiyyat Nazirliyinin
kollegiyasının 2019-cu il 16 iyul tarixli Qərarı ilə Dövlət-Sahibkar Tərəfdaşlığının İnkişafı Mərkəzi
haqqında nümunəvi əsasnamə təsdiq olunmuşdur (3). DSTM-in fəaliyyətinin əsas istiqamətlərinə
dövlət-sahibkar tərəfdaşlığı üzrə qanunvericilik bazasının və institusional infrastrukturun inkişaf
etdirilməsi üçün təkliflərin əsaslandırılması, proqram və layihələrin hazırlanması, yerinə yetirilməsi,
maraqlı tərəflərin maarifləndirilməsi, haqqında danışılan tərəfdaşlıq meyarlarına uyğun layihələrin
icrası aid edilmişdir.
Ölkədə dövlət-özəl bölmə tərəfdaşlığı mühitinin formalaşdırılması baxımından “Tikinti və
infrastruktur obyektləri ilə əlaqədar investisiya layihələrinin xüsusi maliyyələşmə əsasında həyata
keçirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu (4) gözlənildiyi kimi təkanverici rol
oynamışdır. Müvafiq layihələr qismində sənaye parkları, yüksək texnologiya parkları, aqroparklar,
yüksək texnologiyalara əsaslanan avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri və informasiya
texnologiyaları sahəsində digər sistemlər; kənd təsərrüfatı məhsullarının tədarük anbarları və bu tipli
digər obyektlərin “Tik-idarə et-təhvil ver” modeli çərçivəsində reallaşdırılması nəzərdə tutulur. Eyni
zamanda, özəl bölməni təmsil edən iqtisadi subyektlərin Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzi ilə
işbirliyi üçün “Tərəfdaşlıq müraciəti” bölməsi yaradılmışdır. Bu bömə rəqəmsal rejimdə özəl bölmə
təmsilçilərinin Elektron Hökumət imkanlarından istifadəsi üçün əlverişli şəraiti təmin edir (5).
Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində “Dördüncü Sənaye İnqilabının
Təhlili və Koordinasiya Mərkəzi” publik hüquqi şəxsin yaradılması haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Fərmanı (6) və “Rəqəmsal transformasiya sahəsində idarəetmənin
təkmilləşdirilməsi” haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (7) zəruri iqtisadi,
hüquqi və institusional tədbirlər üçün əlverişli zəmin yaratmışdır. Artıq ölkədə rəqəmsal
transformasiya konsepsiyasının layihəsinin hazırlanmasına başlanmışdır.
Aqrar iqtisadiyyatda rəqəmsal mühit və dövlət - özəl bölmə tərəfdaşlığı imkanları
DÖBT layihələrində tərəfdaşlar maddi və qeyri-maddi resurs qoyuluşunda ciddi fərqlər olduğu
halda belə, qərarlar bərabərhüquqlu tərəflərin müzakirələrinin nəticəsi olaraq müştərək qaydada qəbul
olunur. Müvafiq mənbələrdə göstərildiyi kimi, innovasiyalı fəaliyyət üzrə DÖBT aşağıdakı
prinsiplərə əsaslanmalıdır: tərəfdaşlıq milli iqtisadiyyatın, onun subyektlərinin innovasiyalı inkişaf
məqsədlərinə uyğun olmaqla innovasiyalı inkişafın yalnız cari deyil, habelə strateji məsələlərinin
həlli məqsədlərinə tabe etdirilməli, tərəfdaşların mənafelərinə eyni (bərabər) yanaşma olmalı və onlar
19

Agricultural Economics * Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı * Экономика сельского хозяйства - 2021, № 3 (37)

üçün fəaliyyət istiqaməti seçimində sərbəstlik təmin edilməli, dövlət özəl tərəfdaşın məsuliyyət
dairəsinə müdaxilə etməməli, rəqabət mühiti yaradılmalı və müqavilə şərtlərinin icrasına cavabdehlik
olmalıdır” (8, s. 9). Doğrudan da, tərəfdaşların bərabərhüquqlu könüllü birliyi, strateji məsələlərin
həllinə xidmət etməlidir. Aqrar sahədə, təbii ki, bu ilk növbədə milli ərzaq təhlükəsizliyinin təmin
edilməsidir.
Müasir şəraitdə aqrar ərzaq bazarında rəqabətin kəskinləşməsi ona münasibətdə fərqli və
əlbəttə, çevik yanaşma tələb edir. Həmin yanaşmalardan daha diqqətçəkəni rəqiblə alyans qurub, yeni
imkanları reallaşdırmaqdır. Konfliktologiyada çoxdan məlum olan bu tezisdən aqrar iqtisadi
təcrübədə faydalanmaq imkanı, rəqəmsal mühitdə xeyli genişlənməkdədir. Belə ki, daha məlumatlı
olmaq və qarşılıqlı fəaliyyətdə şəffaflığın təmin edilməsi etimad mühitini yaxşılaşdırır. Başqa sözlə,
“rəqəmsallaşma insan, biznes və dövlət arasında verilənlərin mübadiləsi üçün zəruri olan rəqəmsal
etimad fəzası infrastrukturunun yaradılmasını nəzərdə tutur” (9, s. 11).
Əlbəttə, unutmaq olmaz ki, rəqəmsal texnologiyalar rəqabət mühitinə ikili təsir edir. Rəqəmsal
mühitin yaratdığı üstünlükləri gerçəkləşdirən texnoloji nəhənglərin misalında bunu görmək çətin
deyildir.
Rəqəmsal texnologiyalar rəqabəti azalda və hətta inhisarları stimullaşdıra bilir. Ənənəvi olaraq,
şirkət əhəmiyyətli bazar payı əldə etdikdə və aparıcı platformaya sahib olduqda, rəqabəti
məhdudlaşdıraraq hakim mövqeyindən sui-istifadə edə bilər. Rəqəmsal dövrdə texnoloji inkişaf,
dünyada bir neçə texnoloji nəhəngi belə əlverişli vəziyyətə gətirib çıxarmışdır. Bununla belə, yeni
rəqəmsal texnologiyalar yeni rəqiblərin səhnəyə daxil olmasına imkan verdikləri, onların məhsul və
xidmət təklifi üçün zəruri olan prosesləri asanlaşdırdıqları üçün rəqabətin qapılarını da açır (10).
Aqrar iqtisadiyyatda rəqəmsal innovasiyalara həssaslığı və DÖBT-ə marağı azaldan amillərin
heç də hamısı, sahənin özünəməxsusluğundan irəli gəlmir. Həmin amillərin bir çoxunun ləngidici
təsirini aradan qaldırmaq üçün innovasiya fəallığını və DÖBT-ü təşviq edən daha qətiyyətli və çevik
qərarların qəbulunu və həyata keçirilməsinin kifayət olduğunu yüksək ehtimalla söyləmək olar. Bu
baxımdan, DÖBT əsasında aqrar-sənaye istehsalında rəqəmsallaşmanı ləngidən amillərə
aşağıdakıları aid edən bu mövqe, zənnimizcə, xüsusi diqqətə layiqdir: kənd təsərrüfatı
istehsalçılarına münasibətdə rəqəmsallaşdırma ilə bağlı qanunvericiliyin qeyri-mükəmməlliyi;
“Rəqəmsal kənd təsərrüfatı” proqramının olmaması; sahədə rəqəmsal layihələr üçün maliyyə
çatışmazlığı; kifayət qədər inkişaf etdirilməmiş vergi siyasəti; investisiya qoyuluşlarına dövlət
zəmanətinin olmaması; kənd təsərrüfatı istehsalçılarına məsləhət xidmətinin səviyyəsinin qeyrikafiliyi (11, s. 106).
Rəqəmsal innovasiyalara həssaslığı azaldan mühüm amillərdən biri məlumatsızlıq və onun
yaratdığı psixoloji ətalətdir. Kənd təsərrüfatı və onunla sıx iqtisadi-texnoloji əlaqələri olan sahələrdə
bu özünü xüsusilə qabarıq göstərir. Aşağıdakı mənbədə məlumatsızlıq amili, zənnimizcə haqlı olaraq
rəqəmsal innovasiyaların yayılmasını ləngidən maliyyə çatışmazlığı və dövlətin dəstək tədbirlərinin
kifayət qədər olmaması kimi amillərlə bir sıraya qoyulur. Aqrar sahədə rəqəmsal texnologiyaların
inkişafı problemlərindən biri istifadəçilərin rəqəmsal texnologiyalar barədə məlumatsızlığı,
informasiya texnologiyaları məhsul və xidmətlərini əldə etmək üçün vəsaitlərin çatışmaması,
həmçinin kiçik sahibkarlığa dəstək üzrə dövlət layihələrinin olmamasıdır (12, s. 131).
Kənd təsərrüfatında həmin innovasiyaların üstünlüklərinin məhz rəqəmsallaşma sayəsində
tanıdılması sahədə informasiya-məsləhət xidmətinin predmeti olmalıdır. Belə bir mövqenin
nikbinliyi, zənnimizcə heç də əsassız deyildir ki, aqrar-sənaye sahələrinin rəqəmsallaşdırılması
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prosesi, ilk növbədə, kənd təsərrüfatı istehsalı subyektlərini perspektivlər və faydalar barədə mümkün
qədər çox məlumatlandırmağa, rəqəmsal texnologiyaların iqtisadiyyatın bütün sahələrində
tətbiqindən sinergetik effekt yaratmağa imkan verəcəkdir (11, s. 107).
Rəqəmsallaşmanın həm biznes, həm də, dövlət tərəfindən birmənalı qəbul edilən anlayışlarının
sistemləşdirilməsi bu məsələdə informasiyanın assimmetrikliyinin azaldılmasında həlledici rol
oynaya bilər. Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişaf proqramlarında informasiyanın assimmetrikliyinin
azaldılması, DÖBT-ün inkişafında yeni mərhələ üçün zəruri amil hesab edilir. Müvafiq mənbələrdə
göstərildiyi kimi, rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı proqramı dövlətin və biznesin qarşılıqlı fəaliyyətini
nəzərdə tutur. “Bu prosesin əsas meyarı həm biznes, həm də, dövlət tərəfindən iqtisadiyyatın bütün
sahələrində rəqəmsallaşmanın sistemləşdirilməsinin eyni cür qəbul edilməsidir. İnnovasiya sahəsində
DÖBT mexanizminin uğurla həyata keçirilməsi üçün, DÖBT-ün dövlət və biznes arasındakı sosial
əhəmiyyətli layihələrin həyata keçirilə biləcəyi məxsusi, tərəfdaşlar arasında risklərin,
səlahiyyətlərin, maliyyə xərclərinin və məsuliyyətin bölgüsünə əsaslanan dövlət və biznesin qarşılıqlı
münasibətlərin sistemi olduğunu başa düşmək vacibdir (13, s. 3).
Aqrar iqtisadiyyatda DÖBT-ün verilənlər bazası (VB) tərəfdaşlıq imkanları və şərtlərinin
müqayisəli qiymətləndirilməsinə imkan verməlidir. Bu məqsədlə məhz istifadəçi tələblərinə müvafiq
olaraq aktuallaşa bilən verilənlər çoxluğu yaradılmalıdır. Kənd təsərrüfatı istehsalçıları üçün həm
qeyd olunan imkanlar, həm də, şərtlər qismən yenidir. Odur ki, aqrar sahədə DÖBT layihələrinin
məqbul səmərəliliyini təmin etmək baxımından nəinki sahə və müəssisə, habelə ərazi üzrə paylanmış
verilənlər bazasının (PVB) qurulması məqsədəuyğundur. Məsələ ondadır ki, mərkəzləşdirilmiş
(ənənəvi) VB verilənlərin inteqrasiya olunmuş çoxluğu olub, hər bir faktı bir dəfə qeyd edir və
informasiya bolluğunu minimuma endirir. PVB-də isə şəbəkə düyünlərində bəzi verilənlər qrupunun
təkrarlanmasına yol verilir. Məqsəd verilənlərin ötürülməsini qismən azaltmaq, informasiya
sisteminin məhsuldarlığını artırmaqdır. Verilənləri tirajlamaq və fraqmentlər yaratmaq yolu ilə
yaradılan PVB rəqəmsal mühitdə aqrobiznesin iştirak etdiyi DÖBT-ün inkişafı üçün aşağıdakı
potensial imkanları yaradır: özəl tərəfdaşların daimi məlumatlandırılması, onların bütün mərhələlərdə
iştirak üçün hazır olması, alyans üstünlüklərinin tanıdılması, maliyyə mənbələrinin axtarışında
əsaslandırılmış qərarların qəbul edilməsi, investor marağının cəlb edilməsi və s. qeyd edilənlər, aqrar
iqtisadiyyatda DÖBT-ün inkişafı baxımından əsasında PVB-nin durduğu informasiya sisteminin
istifadəsinin səmərəliliyini şərtləndirir.
DÖBT-ün çoxsaylı və kifayət qədər fərqli növləri vardır. Ümumi yanaşmada bu növləri
fərqləndirən əsas əlamətlər - dövlətin layihə çərçivəsində yaradılan obyektə münasibətdə tərəfdaşa
razılaşma əsasında ötürdüyü funksiyalar, onların mahiyyəti və sayıdır. Haqqında danışılan
funksiyalar kimi, ilk növbədə, maliyyələşdirmə, layihələndirmə, inşaat, malik olma, istismar,
idarəetmə, fəaliyyətin dəstəklənməsi, xidmət, obyekti dövlətə qaytarma və s. qeyd olunmalıdır.
DÖBT modellərinin kombinasiyalarından istifadə dairəsi daha genişdir və haqqında danışılan
kombinasiyalara, qanunvericilik çərçivəsində yaradıcı münasibət arzu ediləndir.
Beynəlxalq təcrübədən məlum olduğu kimi dövlətin və özəl biznesin konkret iştirakı dərəcəsi
və onların birgə fəaliyyət şərtləri əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənə bilər. Mülkiyyət hüququ birmənalı
surətdə fərqləndirildikdə tərəfdaşlığın özəl təmsilçisi müqavilənin (adətən, bu dövlət ehtiyacları üçün
mal göndərilməsi və xidmət göstərilməsi, texniki yardım, idarəetmə üzrə müqavilələrdir) bir tərəfi
kimi çıxış edir. Mülkiyyət hüququnun fərqləndirildiyi tərəfdaşlığa həmçinin məhsul bölgüsü
haqqında və lizinq razılaşması aid olunur (14, s. 28).
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Azərbaycanda digər sahələrdə olduğu kimi aqrar sahədə də DÖBT-ün normativ-hüquqi bazası
təkmilləşdirilir. Bu prosesin son illərdə bir qədər sürətləndiyi və elmi innovasiyalı əsasda aparıldığı
qeyd edilməlidir. Bununla belə, dövlətin və özəl biznesin birgə fəaliyyət şərtlərindən tutmuş, onların
səmərəli institusional alyansının təmin edilməsinə qədər geniş spektrli iqtisadi, sosial və bir sıra digər
məsələlərin həlli üçün normativ-hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi prosesi davam etməlidir. Həmin
prosesin praktiki nəticəsi, əhəmiyyətli dərəcədə bu alyansın bütün iştirakçıların fəal iştirakından və
iştirakın təşviq edilməsi sisteminin səmərəliliyindən asılıdır.
DÖBT-ün təşkilati, kooperasiya və maliyyələşmə modelləri fərqləndirilir. Həmin modellərin
müxtəsər şərhi baxımından aşağıdakı mövqe diqqətəlayiqdir. DÖBT-ün təşkilati modelində ictimai
və özəl tərəfdaşlığa üçüncü qurumların cəlb olunması, ayrı-ayrı işlərdə və müqavilə öhdəliklərində
qarşılıqlı güzəştlər, obyektlərin xarici idarəetməyə verilməsi imkanları reallaşdırılır. Maliyyələşmə
modellərinə - kommersiya kirayəsi, icarə, lizinqin bütün formaları, qabaqcadan və inteqrasiya edilmiş
layihə maliyyələşdirilməsi kimi formalar aid olunur. DÖBT-ün kooperasiya modeli isə ictimai nemət
kimi yeni istehlak dəyərinin yaradılması prosesinin müxtəlif mərhələlərinə cavabdeh olan
tərəfdaşların səylərinin birləşdirilməsinin mümkün olan forma və üsullarının məcmusudur (15).
Hazırda DÖBT layihələrinə yönəldilən investisiyaların maliyyələşdirilməsi üçün istifadə edilən
rəqəmsal alətlər və texnologiyalar nisbətən fəal tətbiq edilir. Belə vəziyyət, gözlənildiyi kimi DÖBTün təşkilati, kooperasiya və maliyyələşmə modellərini əlaqələndirən texnoloji təminatın
təkmilləşdirilməsinə xidmət edir.
DÖBT-ün əsasında duran könüllülük prinsipi qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlığın üstünlüklərindən
istifadə məsələsini önə çıxarır. DÖBT layihəsinin icrası prosesində dövlətin gözlədiyi fayda
qismində, ilk növbədə nəzərdə tutulan istehsal və ya xidmət obyektinin inşasına hazırlıq müddətinin,
bilavasitə inşaat işlərinin işə salınma və tam layihə gücünə çatdırma dövrünün qısalmasıdır. Obyektin
inşası və istifadəsi zamanı mütərəqqi texnologiyaların tətbiqi və tərəfdaşlıq çərçivəsində risklərin bir
qisminin ötürülməsi də dövlətin əldə etdiyi üstünlüklərə aiddir. Milli aqrar sahədə DÖBT layihələri
çərçivəsində dövlət büdcəsinə düşən maliyyə yükünü hələ ki, əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq mümkün
olmasa da, özəl tərəfdaşların maddi cəhətdən motivə edilmələri nəzərəçarpacaq imkanlar yaradır.
DÖBT layihəsi iştirakçısı olan özəl iqtisadi subyekt qoyduğu vəsaitdən kifayət qədər davamlı
olaraq böyük gəlir götürür. Eyni zamanda özəl bölmə təmsilçisi özünəməxsus olan istehsal
güclərindən istifadə baxımından uzunmüddətli zəmanət əldə etmiş olur. İstehsal olunan məhsulun
satışı baxımından da anoloji üstünlük təmin edilir. Özəl iqtisadi subyektin DÖBT çərçivəsində əldə
etdiyi mühüm fayda kimi, habelə onun işgüzar nüfuzunun, o cümlədən kredit reytinqinin
yüksəlməsidir.
Aqrar sahədə rəqəmsallaşma poseslərinin artan tempi aqrar-sənaye istehsalında DÖBT
iştirakçılarına əhəmiyyətli üstünlükləri reallaşdırmağa imkan verir. Bu baxımdan, aşağıdakı mövqe
ilə razılaşmamaq çətindir. Dövlət aqrosənaye kompleksinin subyektlərinin vəziyyəti barədə operativ
və obyektiv məlumatlar almaq, dəstək tədbirlərini, dövlət inkişaf proqramlarını, iqtisadi
proqnozlaşdırma və planlaşdırma siyasətini tənzimləmək imkanı əldə edir; kənd təsərrüfatı məhsulu
istehsalçısını təmsil edən biznes ərazinin məcmu inkişaf xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla səmərəli
işləmək və yüksək keyfiyyətli məhsullar əldə etmək üçün rəqəmsal idarəetmə sistemlərindən istifadə
edir, xidmət göstərən qurum kimi geniş müştəri şəbəkəsi, layihələrdə iştirakdan maliyyə faydaları
əldə edir; elm və təhsil yenilikçi tədqiqatlar və sənayedə əmək məhsuldarlığını artıran yeni rəqəmsal
bacarıqlara sahib kadrların hazırlanması üçün sifariş alır (11, s. 111).
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Aqrar sahədə DÖBT-ün perspektivləri və rəqəmsallaşma
Aqrar sahədə DÖBT-ün səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətlərindən biri potensial özəl
tərəfdaşların birləşmə imkanlarının reallaşdırılmasıdır. İlkin yanaşmada bu kooperasiya hərəkatının
təşviqi sayəsində mümkündür və əlbəttə arzuediləndir. Başqa sözlə, demək olar ki, DÖBT özəl və
dövlət bölmə təmsilçiləri arasında davamlı kooperasiyadır və bu çərçivədə birgə səylərlə məhsullar
istehsal olunur, xidmətlər göstərilir, eyni zamanda məhsulların istehsalı və xidmətlərin göstərilməsi
ilə bağlı risklərin, məsrəflərin və resursların bölgüsü həyata keçirilir [16, s. 593-616].
Bununla belə, dövlət-özəl bölmə tərəfdaşlığı layihələri çərçivəsində kənd təsərrüfatı
istehsalçılarının alyansının yaradılmasının daha fərqli perspektivlərə malik olduğunu da görmək çətin
deyildir. Müvafiq mənbələrdə bu alyansın yaradılması imkanlarının təhlili və qiymətləndirilməsi
üçün riyazi və instrumental vasitələrdən istifadə edilməsi, adekvat riyazi modellərin qurulması və
reallaşdırılması nəticələri xüsusi diqqətə layiqdir. Həmin nəticələrin əldə edilməsi üçün özəl
tərəfdaşların aktivləri təhlil edilir, DÖBT layihələrinin həyata keçirilməsi imkanlarının təhlili üçün
nəzəri-oyun modelləri şərh edilir, haqqında danışılan tərəfdaşlığın formalaşması proseslərinin
iştirakçı tərəflərin aktivlərinin təhlili əsasında təkmilləşdirilməsi üçün iqtisadi-riyazi model qurulur,
dövlətin və aqrobiznesin qarşılıqlı fəaliyyətinin riyazi modelinin reallaşdırılması nəticələrinə
əsaslanaraq qərar qəbulunun dəstəklənməsi sistemi işlənib hazırlanır. Son tədqiqatların nəticələri belə
deməyə əsas verir ki, "rəqəmsal dövr ənənəvi müəssisələrin qarşısına rəqabətə davam gətirmək və
fəaliyyət göstərmək üçün dəyişmə və müasir texnologiyalardan istifadə tələbi qoyur" (9, s. 11).
DÖBT, gözlənildiyi kimi nöqsansız deyildir. Bu baxımdan, aşağıdakı fikirlə razılaşmaq olar.
“DÖBT layihələri ilə iş prosesində dövlət satınalmaları prosedurlarının sərt və kompleks olması,
danışıqlar prosesinin uzun müddət və böyük əmək tələb etməsi, özəl tərəfdaşın əldə etdiyi mənfəətin
orta statistik səviyyədən çox olmaması - haqqında danışılan tərəfdaşlığın çatışmazlıqları hesab edilə
bilər” (18, s. 416-417). Eyni zamanda bir məqamı qeyd edək ki, göstərilən çatışmazlıqları rəqəmsal
texnologiyalardan fəal və yaradıcı istifadə sayəsində xeyli dərəcədə aradan qaldırmaq olar. Məsələ
ondadır ki, DÖBT-ün sadalanan çatışmazlıqları, ilk növbədə transaksiya xərclərinin artmasına səbəb
olur. Rəqəmsallaşma isə digər məziyyətləri ilə yanaşı, ilk növbədə məhz transaksiya xərclərini
azaltmaq imkanına malikdir. Odur ki, rəqəmsallaşma mühitində transaksiya xərcləri fəaliyyətin
səmərəliliyinin indikatorlarından biri kimi çıxış edir.
Rəqəmsal mühitin üstünlüklərinin reallaşdırılması aqrar və aqrar-sənaye innovasiyaları üzrə
DÖBT layihələrinin tənzimlənməsi imkanlarını genişləndirir. Hazırda aqrar və aqrar-sənaye
sahələrində innovasiya fəaliyyəti üzrə DÖBT layihələrinin tənzimlənməsi sistemi, ilk növbədə aqrarərzaq sektorunun inkişaf strategiyasına uyğun olaraq özəl bölmədə innovasiyalı dayanıqlı fəaliyyətin
stimullaşdırılmasına xidmət etməlidir. Kənd ərazilərinin tarazlı sosial-iqtisadi inkişafının
dəstəklənməsi, kiçik sahibkarların qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlığa cəlb edilməsi, yerli xammaldan
səmərəli istifadə, rəqəmsal innovasiyalara əsaslanan klaster təşəbbüslərinin reallaşdırılması, kənd
təsərrüfatının çoxfunksiyalılığının təmin edilməsi də DÖBT layihələrinin tənzimlənməsi sisteminin
məqsədlərinə aid edilməlidir.
Ölkədə aqrar və aqrar-sənaye innovasiyaları üzrə DÖBT layihələrinin investisiyalaşdırılması
proseslərinin tənzimlənməsi sistemində rəqəmsal iqtisadi-texnoloji innovasiyalarla yanaşı, eyni
zamanda maliyyə və idarəetmə innovasiyaları da əhatə edilməlidir. Haqqında danışılan layihələrin
maliyyə təminatına, təcrübədən göründüyü kimi bir sıra amillər mənfi təsir edir. Onlara, ilk növbədə
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maliyyə menecmentində ləngimələr, investisiya fondlarının vəsaitlərinin məhdudluğu, DÖBT
layihələrinin maliyyələşdirilməsi məbləğinə limit qoyulması misal ola bilər.
Rəqəmsal mühitdə DÖBT innovasiyalı fəaliyyəti müşayiət edən risklərin müqavilə əsasında
optimal bölgüsü baxımından real imkanlara malikdir. Böyük verilənlərə əsaslanan rəqəmsallaşma,
böyük ehtimalla etibarlı aqrobiznes mühiti formalaşdıra bilər. Belə ki, məhz rəqəmsallaşma əvvəllər
mümkün olmayan miqyasda və indiyə qədər görünməmiş operativliklə risklərə reaksiya vermək,
onları təhlil etmək və proqnozlaşdırmaq imkanı yaradır. Aqrar sahədə DÖBT-ün maliyyə təminatı
risklərin idarəedilməsi sisteminin vəziyyəti ilə birbaşa əlaqədardır. DÖBT üzrə investisiya
layihələrinin icrası prosesində qarşıya çıxacaq risklərin monitorinqi və xarakteristikası, layihələrin
reallaşdırılmasının hər bir mərhələsində təsirinin kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi, konkret risk növünü
hansı tərəfdaşın daha yaxşı qarşılayacağının müəyyən edilməsi məsələlərinin həllində rəqəmsal
texnologiyalardan istifadə demək olar ki, obyektiv zərurətə çevrilmişdir.
Nəticə
Rəqəmsal aqrar iqtisadiyyatda DÖBT layihələrinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi baxımından
aşağıdakı tədbirlərin görülməsi məqsədəuyğundur:
- aqrar sahədə DÖBT-ün normativ-hüquqi
tərəfdaşların fəal iştirakının təşviq edilməsi;

bazasının

təkmilləşdirilməsində

bütün

- onların müvafiq inkişaf proqramlarının işlənib hazırlanmasına, norma və normativlərin
işlənməsinə cəlb edilməsi üçün könüllü təşkilatlanmasının dəstəklənməsi;
- sahə, ərazi və müəssisə üzrə əsasında PVB-nin durduğu informasiya sisteminin yaradılması.
Burada elektron kənd təsərrüfatı portalı ilə əlaqələrinin təmin edilməsi, rəqəmsal
texnologiyaların tətbiqi sayəsində dövlət - aqrobiznes alyansının fəaliyyətinin proqramlaşdırılması və
göstəricilərin monitorinqi həyata keçirilməlidir. Rəqəmsal mühit üstünlüklərini reallaşdırmaqla
DÖBT layihələrinin icrası prosesində maliyyə innovasiyalarının tətbiqi və maliyyə resurslarına
çıxışın asanlaşdırılması, habelə rəqəmsal texnologiyaların fəal tətbiqi sayəsində şəffaflığın daha
yüksək dərəcəsini təmin etməklə DÖBT layihələrinə münasibətdə investor marağına neqativ təsir
edən subyektiv xarakterli amillərin təsirinin neytrallaşdırılması prioritet istiqamətlər olmalıdır.
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Prof. Dr., R.A. Balayev
Azerbaijan State Economic University (UNEC)
Public-private partnership in the development of a digital agricultural economy
Summary
The purpose of the study is to determine the place and role of the public-private partnership
(PPP) factor in the development of the digital agricultural economy. The research was carried out
on the basis of observation methods, scientific abstraction, systematic analysis, comparison and
logical generalization. The result of the study is to determine the necessary measures to improve the
efficiency of PPP projects in the digital national agricultural economy. The limitations of the study
are the incompleteness of the database and the asymmetry of information.
Practical significance of the study: the results can be used in the development and
implementation of measures to improve the efficiency of PPP projects in the digital agricultural
environment.
Scientific novelty and originality of the study: assessing the possibilities of PPP in the digital
agrarian economy and developing measures for their implementation.
Keywords: public-private partnership, digitalization, agricultural sector, innovation,
technology.
Д.э.н., проф. Р.А. Балаев
Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC)
Государственно-частное партнерство в развитии цифровой аграрной экономики
Резюме
Цель исследования - определить место и роль фактора государственно-частного
партнерства (ГЧП) в развитии цифровой аграрной экономики. Исследование проводилось на
основе методов наблюдения, научной абстракции, систематического анализа, сравнения и
логического обобщения.
Результатом исследования - является определение необходимых мер по повышению
эффективности проектов ГЧП в цифровой национальной аграрной экономике.
Ограничениями исследования - являются неполнота базы данных и асимметричность
информации.
Практическая значимость исследования: результаты могут быть использованы при
разработке и реализации мероприятий по повышению эффективности проектов ГЧП в
цифровой аграрной среде.
Научная новизна и оригинальность исследования: оценка возможностей ГЧП в
цифровой аграрной экономике и разработка мер по их реализации.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, цифровизация, аграрный
сектор, инновации, технология.
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SÜDLÜK MALDARLIQDA DAMAZLIQ İŞİNİN DÖVLƏT TƏNZİMLƏNMƏSİ

Esmira Nazim qızı Lətifova, a.e.ü.f.d.
Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, direktorun müşaviri
e-mail: esmira.latifova@atm.gov.az

Xülasə
Heyvandarlıqda damazlıq işinin əsas vəzifəsi yüksək məhsuldar heyvanların yetişdirilməsi,
mövcud cinslərin yaxşılaşdırılması, yeni və daha səmərəli cinslərin yaradılmasıdır. Bu zaman
damazlıq cins heyvanlar sənaye üsulu ilə saxlanmaq üçün yüksək adaptasiya xüsusiyyətlərinə malik
olmalı, süd və ət istehsalı üçün tətbiq edilən bütünlüklə avtomatlaşdırılmış və mexanikləşdirilmiş
sənaye texnologiyasının tələblərinə cavab verməlidir.
Məqalədə Azərbaycanda damazlıq heyvandarlığın, xüsusilə də südçülükdə damazlıq işinin
mövcud vəziyyəti, damazlıq heyvandarlıq strukturunun və ümumilikdə damazlıq sisteminin
qurulmasında dövlətin rolu, bu sahədə tətbiq edilən qanunvericilik aktları və dövlət tərəfindən həyata
keçirilən stimullaşdırıcı tədbirlər, damazlıq sisteminin problemləri, problemlərin aradan
qaldırılması və sistemin təkmilləşdirilməsi yolları araşdırılmışdır.
Gələcəkdə bizim şəraitə münasib olan elementlərdən istifadə edilməsi imkanlarının
təkmilləşdirilməsi məqsədilə xarici damazlıq sistemlərinin analizinə geniş yer verilmişdir.
Açar sözlər: damazlıq heyvandarlıq, südlük maldarlıqda damazlıq işi, assosiasiyaların
damazlıq heyvandarlıqda rolu, damazlıq heyvandarlıqda dövlətin rolu, damazlıq heyvandarlığın
inkişaf etdirilməsi.
Giriş
Əhalinin dayanıqlı ərzaq məhsulları ilə təmin edilməsi hər bir ölkə üçün strateji əhəmiyyət
daşımaqla dövlətin siyasətinin əsasını təşkil edir. Ərzaq məhsulları arasında süd və süd məhsulları
xüsusi əhəmiyyətə malikdir, çünki bu məhsullar insan orqanizmi üçün zəruri olan əvəzolunmaz amin
turşuları ilə zəngindir. Bundan əlavə, süd və süd məhsulları yüksək keyfiyyətli zülal, müxtəlif vitamin
və mikroelementlər, həmçinin insan orqanizmi üçün zəruri olan digər qida maddələrinin mənbəyidir.
İnsan sağlamlığını, həmçinin cəmiyyətin sağlam inkişafını bu maddələrsiz təsəvvür etmək qeyrimümkündür.
Südlük maldarlıq sahəsi əhalinin təhlükəsiz qida maddələri ilə davamlı şəkildə təmin
edilməsində əhəmiyyətli rol oynamaqla heyvandarlığın inkişafında xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
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Hal-hazırda respublikada 2681,8 min baş mal-qara, o cümlədən 1278,2 min baş inək və camış
vardır. Son 30 ildə mal-qaranın sayı 1,4 dəfə, inək və camışların sayı 1,8 dəfə artmışdır. Bu dövrdə
süd istehsalı 2,2 dəfə artaraq 2150,8 min tona çatmışdır.
Əvvəlki illə müqayisədə 2020-ci ildə süd istehsalı 3,4 faiz artmış və ölkənin bütün növ süd və
süd məhsulları üzrə özünütəminat səviyyəsi 86,3% təşkil etmişdir.
Damazlıq südlük maldarlığın inkişaf etdirilməsi kifayət qədər süd və süd məhsulları istehsal
edilməklə ölkəmizdə əhalinin bu məhsullara olan tələbatının təmin edilməsinə, idxaldan asılılığın
azalması ilə bərabər yerli məhsulların ixracı üçün münasib bazanın formalaşdırılmasına da zəmin
yaradacaqdır.
Südlük maldarlıqda damazlıq işinin elmi-təşkilati əsasları
Süd və süd məhsullarının davamlı və dayanıqlı istehsal edilməsi mənşəyi bəlli, yüksək
məhsuldarlığa və sabit irsi əlamətlərə malik südlük istiqamətli cins heyvanların damazlıq məqsədilə
yetişdirilməsi, onların təkrar istehsalının təmin edilməsi yolu ilə heyvandarlıq məhsullarının
artırılması nəticəsində mümkündür.
Heyvanların damazlıq məqsədilə yetişdirilməsi və təkrar istehsalının təmin edilməsi damazlıq
işinin əsasını təşkil edir. Damazlıq işi kənd təsərrüfatı heyvanlarının təsərrüfat faydalı əlamətlərinin
yaxşılaşdırılmasına yönəldilmiş zootexniki, seleksiya-genetik və təşkilati tədbirlərin kompleks
sistemindən ibarətdir. Bu iş bütün heyvan və quş növləri (iri və xırda buynuzlu heyvanlar, atlar,
dəvələr, quşlar, dovşanlar, xəz dərili heyvanlar, arılar, balıqlar, barama qurdları və digər) üzrə aparılır
və hər bir növ üçün, eyni zamanda hər bir məhsuldarlıq istiqaməti üzrə qısa və uzunmüddətli xüsusi
seleksiya-damazlıq proqramları hazırlanaraq həyata keçirilməsi təmin edilir.
İnkişaf etmiş ölkələrdə kənd təsərrüfatı sahəsində çalışan mütəxəssislərin, elmi-tədqiqat
müəssisələrinin, süni mayalama mərkəzlərinin və digər əlaqədar təşkilatların uzunmüddətli fəaliyyəti
nəticəsində südçülük sahəsində möhkəm damazlıq sistemi formalaşmışdır.
Damazlıq işi hər bir ölkənin milli qanunvericiliyinə müvafiq olaraq hüquqi normativ sənədlərə
əsasən dövlətin nəzarəti altında çoxşaxəli damazlıq təsərrüfat və qurumları tərəfindən həyata keçirilir.
Çoxlu sayda südlük damazlıq təsərrüfatlarının mövcud olmasına baxmayaraq dövlət dəstəyi olmadığı
təqdirdə bu təsərrüfatların heç də hamısı seleksiya işlərinin aparılmasında maraqlı deyildir. Seleksiya
işlərinin aparılmasında yalnız o təsərrüfatlar maraqlıdırlar ki, onlar damazlıq heyvan satmaq və bu
yolla daha çox gəlir əldə etmək imkanına malikdirlər.
Bu sahədə dövlətin rolu əsasən bazarda mövcud olan bütün iştirakçıların (istehsalçılar,
emalçılar) fəaliyyətini koordinasiya etmək, onların səmərəli fəaliyyətini təmin etmək, həmçinin
südlük heyvandarlıq sektorunun əsas iştirakçıları sayılan süd istehsalçılarına kömək göstərməkdən
ibarətdir. Müxtəlif ölkələrdə dövlət tənzimlənməsi özünəməxsus şəkildə həyata keçirilir və ölkənin
inkişaf strategiyası və milli maraqları nəzərə alınmaqla fərqli yanaşma tətbiq edilir.
İ.N. Tuzov və M.Q. Qriqoryeva (2016) qeyd edirlər ki, Çin və Braziliyada süd istehsalının
intensiv şəkildə artırılmasında dövlət özü maraqlı olduğu üçün istehsal edilən məhsul dövlət
tərəfindən fermerlərdən ən yüksək qiymətlə tədarük edilir və bununla yanaşı kapital xərclərinin
(fermanın tikintisi, heyvanların satın alınması) nəzərəçarpacaq dərəcədə kompensasiya edilməsi üçün
güzəştlər həyata keçirilir. Bunun əksinə olaraq Kanada, ABŞ və əksər Avropa ölkələrində fermerlər
normadan artıq məhsul istehsal etmək problemi ilə qarşılaşdıqları üçün dövlət tərəfindən daxili
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bazarda qiymətlərin kəskin düşməsinin qarşısının alınması və sahənin iqtisadi səmərəsinin qorunub
saxlanması məqsədilə kvota tətbiqi, tədarük qiymətlərinin iki dəfə azaldılması, süd istehsalında
lisenziyaların tətbiqi və s. kimi bir-şox məhdudlaşdırıcı tədbirlər həyata keçirilir [6].
Hər bir dövlət öz ölkəsində məhsul bolluğunun yaradılması üçün damazlıq siyasətinin
formalaşdırılması, bu sahədə inkişaf perspektivlərinin müəyyən edilməsi, genetik meyarlardan
istifadə etməklə heyvanların məhsuldarlıq keyfiyyətlərinin qiymətləndirilməsi və məhsuldarlığın
artırılması üçün seleksiya-damazlıq proqramlarının təkmilləşdirilməsində maraqlıdır.
Südlük maldarlıqda damazlıq işinin dövlət tənzimlənməsi sahəsində xarici təcrübə
Südlük maldarlıqda damazlıq işinin həyata keçirilməsi sahəsində oxşar cəhətlər olsa da, hər bir
ölkənin özünəməxsus təşkilati strukturu və fəaliyyət istiqamətləri mövcuddur.
Kanadada südlük sənayesinin dövlət tənzimlənməsi Kanada Kənd Təsərrüfatı və Kənd
Təsərrüfatı Məhsulları Nazirliyinə (Ag-Canada) tabe olan Kanada Südçülük Komissiyası (CDC)
tərəfindən həyata keçirilir. Ag-Canada federal kənd təsərrüfatı nazirliyi olmaqla ərzaq və kənd
təsərrüfatı məhsulları, həmçinin ölkənin bütün fermalarında istehsal olunan məhsullar, onların emalı
və marketinqi ilə bağlı məsələlər üzrə siyasətin formalaşdırılmasını həyata keçirir.
Bu ölkədə südlük maldarlıqda damazlıq işi Kanada Süd Şəbəkəsi (CDN) tərəfindən həyata
keçirilir. Bu təşkilat 1995-ci ildə Kanada Federal Hökuməti tərəfindən ölkə üzrə bütün genetik
qiymətləndirmə fəaliyyətinin özəlləşdirilməsi və damazlıq işinin dövlət tərəfindən daha çevik və bir
mərkəzdən idarə edilməsi məqsədilə yaradılmışdır. Hal-hazırda Kanada Süd Şəbəkəsi bütün ölkəni
əhatə etməklə altı istiqamətdə fəaliyyət göstərir (Şəkil 1).
Bütün südlük cinslərin genetik qiymətləndirilməsi və hesablama
nəticələrinin nəşr edilməsi, həmçinin tədqiqat işlərinin nəticələri
və alınan məlumatlar əsasında məsləhət xidmətinin göstərilməsi
Südlük heyvanların yaxşılaşdırılması sahəsində sənaye-dəstəyi
ilə həyata keçirilən tədqiqat işlərinin koordinasiya edilməsi
Nəşrinə icazə verilən laktasiya nəticələri üzrə sənaye
standartlarının və genetik qiymətləndirmənin aparılması üçün
tələb edilən məlumatların koordinasiya edilməsi,
Nəşr üzrə Etik Kodun tələblərinə riayət olunması
Südlük mal-qaranın yaxşılaşdırılması üçün Məlumat Mübadilə
Sisteminin dayanıqlı inkişaf və istismarının təmin edilməsi
Üzv təşkilatlar arasında əlaqələrin qurulması üçün potensial
imkanların aşkar və təşviq edilməsi sahəsində katalizator
rolunu oynaması
Öz səlahiyyətlərindən Kanada Süd Şəbəkəsinin üzv təşkilatları
və ya Kanadanın süd istehsalçıalrının xeyrinə istifadə edən
beynəlxalq qurum və tərəfdaş təşkilatlara xidmət göstərilməsi
Mənbə: [11] əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır.
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Kanada Süd Şəbəkəsinin tərkibinə 4 istiqamət üzrə fəaliyyət göstərən üzv təşkilatlar daxildir:
1. Kanadanın buğa toxumu istehsalı və satışı ilə məşğul olan bütün süni mayalama şirkətləri;
2. Milli səviyyədə heyvanların identifikasiyasını və onların damazlıq kitabında qeydiyyatını,
həmçinin təsərrüfatlarda mövcud heyvan tiplərinin klassifikasiyası (hər bir naxırda cinslər üzrə
heyvanların sayı) proqramını həyata keçirən südlük cinslər üzrə bütün assosiasiyalar;
3. Südlük təsərrüfatların qeydiyyatını həyata keçirən və Kanadada rəsmi akkreditasiya olunmuş üç
regional təşkilat;
4. Kanadanın bütün süd istehsalçılarının maraqlarını ifadə edən “Kanada Südçülük Fermerləri”
təşkilatı (Sxem 1).
Sxem 1. Kanadada damazlıq işinin idarəedilməsi üzrə struktur

Kanada Kənd Təsərrüfatı və Kənd Təsərrüfatı Məhsulları Nazirliyi (Ag-Canada)
Kanada Süd Şəbəkəsi

Direktorlar
Şurası

Süni mayalama
mərkəzləri (16 süni
mayalama mərkəzi)

Südlük cinslər üzrə
assosiasiyalar
(7 assosiasiya)

Akkreditasiya
olunmuş 3 regional
təşkilat

"Kanada Südçülük
Fermerləri" təşkilatı

Mənbə: [11] əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır.

Bütün təşkilatların təqdim etdiyi məlumatlar Kanada Süd Şəbəkəsinə daxil edilir və proqram
tərəfindən hər bir heyvanın (inək, düyə, buğa, cavan) kompleks göstəriciləri əsasında genetik
indekslər hesablanır. Genetik indekslər Şəbəkənin internet səhifəsində yerləşdirilir, istənilən zaman
heyvan sahibləri və müvafiq qurumlar tərəfindən damazlıq işinin həyata keçirilməsində istifadə edilir.
Kanada Süd Şəbəkəsi əsasən süd istehsalçılarından ibarət 8 nəfər üzvü olan Direktorlar Şurası
(İdarə Heyəti) tərəfindən idarə edilir. Üzvlər 25 təşkilatın təqdim etdiyi nümayəndələr arasından
səsvermə yolu ilə seçilir. Məsələn, Süni mayalama mərkəzləri - 3, Damazlıq assosiasiyaları - 2,
“Kanada Südçülük Fermerləri” – 1 nəfər direktorla təmsil edilir.
İstehsalçı və sahə barədə məlumatların, həmçinin texniki məlumatların toplanması, eyni
zamanda fəaliyyətin qiymətləndirilməsi məqsədilə istifadəçilərdən rəy alınması və yekunda CDN-ə
müxtəlif tapşırıqların yerinə yetirilməsi üzrə tövsiyə verilməsi üçün Şəbəkənin İdarə Heyəti
tərəfindən üç Məsləhət Şurası təyin edilir:
-

Genetik Qiymətləndirmə Şurası;

-

Südlük Heyvanların İnkişafı və Genetik Tədqiqatlar Şurası;

-

Süd Sənayesində Standartlar Şurası.
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Genetik Qiymətləndirmə Şurası (GEB) – məlumatların toplanması, metodologiya, cinslərin
yaxşılaşdırılmasının strategiyası və s. daxil olmaqla Kanadada mövcud olan südlük mal-qaranın
genetikası ilə bağlı bütün məsələlərə cavabdehlik daşıyır. Şura 12 nəfərdən ibarətdir (3 nəfər – süd
istehsalçısı, 4 nəfər – süd sənayesinin nümayəndələri, 4 nəfər – texniki ekspert və 1 nəfər seçilməyən
üzv - Kanada Südçülük Şəbəkəsinin baş meneceri). Şuranın sədri hər il seçmə yolu ilə üzvlər
arasından seçilir.
Südlük Heyvanların İnkişafı və Genetik Tədqiqatlar Şurası (DairyGen) – südlük malqaranın genetik yaxşılaşdırılması sahəsində elmi-tədqiqat işləri üzrə prioritetlərin
müəyyənləşdirilməsi, layihə təkliflərinin nəzərdən keçirilməsi və təsdiq edilən layihələrin süd
sənayesi fondlarına yönəldilməsinə cavabdehdir. Şuranın 14 üzvü vardır (istehsalçılar, sənaye
ekspertləri və elmi işçilər). Hər il südlük mal-qaranın genetikası və genomiksi sahəsində tədqiqat
aparan universitetlər və ya dövlət tədqiqat mərkəzləri layihə təkliflərini Şuraya təqdim edirlər.
Süd Sənayesində Standartlar Şurası (Industry Standards Committee) – Süd sənayesi
təşkilatlarının adından çıxış edən bu Şura mal-qaranın genetik qiymətləndirilməsi və südün
monitorinqinin aparılmasına icazə verilən naxırlar üçün standartların müəyyən edilməsi, genetik
qiymətləndirmənin aparılması üçün tələb edilən laktasiya göstəriciləri və məlumatların nəşr
edilməsinə cavabdehdir. Şuranın süni mayalama mərkəzləri, cins və naxırların qeydiyyatı,
assosiasiyalar və Kanada Südçülük Şəbəkəsinin nümayəndələrindən ibarət 8 nəfər üzvü vardır [12].
Almaniya Federativ Respublikasında 2013-cü ildə 12,5 milyon iribuynuzlu heyvan, o
cümlədən 4,2 milyon sağmal inək mövcud olmuşdur. 12,5 milyon baş iribuynuzlu heyvan 161500
fermaya məxsusdur.
Bu ölkədə südlük damazlıq heyvanların qeydiyyatına ciddi diqqət yetirilir. Belə ki, hər ay
ölkədə mövcud olan sağmal inəklərin 86%-nin qeydiyyatı aparılır: 4,2 milyon baş sağmal inəkdən
hər ay qeydiyyata alınan 3,6 milyon baş, o cümlədən Damazlıq Kitabında qeydiyyatda olan 2,7
milyon baş təşkil edir. İnəklərin 67,3%-i “Holştin” cinsinə mənsubdur.
Ölkədə müxtəlif assosiasiyalara məxsus 65 üzv təşkilat mövcud olsa da, onların hamısı bir çətir
altında, yəni Almaniya Heyvandarlar Federasiyası altında formalaşmış və dövlətin nəzarəti altında
bir mərkəzdən idarə edilir (Sxem 2).
Sxem 2. Almaniyada damazlıq işinin dövlət tənzimlənməsi

Damazlıq Müəssisələri və Süni Mayalama Mərkəzləri
Südün Qeydiyyatı Agentlikləri
Genetik Qiymətləndirmə Mərkəzləri
Mənbə: [10] əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır.
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ADR – Almaniya Heyvandarlar Federasiyası
ASR – Cənubi Almaniya Heyvandarlıq Təşkilatları Federasiyası və Süni Mayalama
Təşkilatları Federasiyası
DHV – Almaniya Holştin Assosiasiyası
BDF – Almaniya Ətlik Qaramal Yetişdirənlər Federasiyası
DLQ – Almaniya Heyvandarlıq Məhsullarının Keyfiyyətinə Nəzarət Assosiasiyası
Ölkədə mövcud olan digər üzv təşkilatların (Damazlıq Müəssisələri və Süni Mayalama
Mərkəzləri, Südün Qeydiyyatı Agentlikləri və Genetik Qiymətləndirmə Mərkəzləri) hamısının
fəaliyyəti Almaniya Heyvandarlar Federasiyasının nəzarəti altında 4 təşkilat (ASR, DHV, BDF və
DLQ) tərəfindən idarə edilir.
Almaniyada seleksiya-damazlıq proqramları hər bir cinsin öz assosiasiyası tərəfindən həyata
keçirilir. Ölkədə neçə cins varsa, o qədər də assosiasiya mövcuddur [11]. Holştin Assosiasiyasının
timsalında Almaniyada seleksiya-damazlıq proqramlarının həyata keçirilmə mexanizmi əks
olunmuşdur (Sxem 3).
Sxem 3. Almaniyada seleksiya-damazlıq proqramlarının həyata keçirilmə mexanizmi

Almaniya Holştin Assosiasiyası (DHV)

14 regional damazlıq kitabı və Süni Mayalama Mərkəzləri

Damazlıq

Marketinq

1. Damazlıq Kitabı 1. Heyvanların satışı
2. Qeydiyyat
2. İxrac
3. Klassifikasiya
Damazlıq proqramı

Məlumat bazası (VİT)

Südün qeydiyyatı
(14 müəssisə)

Mayalama
1. Biotexnologiya
2. Gen analizi
3. Elmi-tədqiqat

1. Məlumatların emalı
1. Nəzarət sağım
2. Online məlumatlandırma 2. İdentifikasiya
3. Məlumatların ötürülməsi 3. Keyfiyyətə nəzarət
Genetik qiymətləndirmə

Məhsuldarlığın qiymətləniirlməsi

Mənbə: [10].

Belarus Respublikasında südlük maldarlıqda damazlıq işinin idarə edilməsi və bu işə nəzarət
dövlət səviyyəsində - Kənd Təsərrüfatı və Ərzaq Nazirliyi tərəfindən, vilayət səviyyəsində - vilayət
icra komitələrinin nəzdində fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı və ərzaq komitələrinin damazlıq
şöbələri tərəfindən, rayon səviyyəsində - rayon icra komitələrinin nəzdində fəaliyyət göstərən kənd
təsərrüfatı və ərzaq idarələrinin baş zootexnik-seleksionerləri tərəfindən həyata keçirilir (Sxem 4).
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Sxem 4. Belarus Respublikasında südlük maldarlıqda damazlıq işinin strukturu
Kənd Təsərrüfatı və Ərzaq
Nazirliyi (KTƏN)
Damazlıq İdarəsi

Belarusiya Dövlət Damazlıq
Birliyi "Beldamazlıqbirliyi"

KTƏN-nin Respublika
Məlumat-Hesablama
Müəssisəsi

Kənd təsərrüfatı və ərzaq
məsələləri üzrə Vilayət
İcra Komitələrinin
Damazlıq işi
Komitələrinin şöbələri

Brestdamazlıqbirliyi
Vitebckdamazlıq birliyi
Qomeldamazlıqbirliyi
Qrodnendamazlıqbirliyi
Minskdamazlıqbirliyi

Orşandamazlıqbirliyi

Südün keyfiyyət
göstəricilərinin təyini üzrə
vilayət laboratoriyası

Rayon İcra Komitələrinin
KəndTəsərrüfatı və
Ərzaq İdarələrinin baş
zootexnik-seleksionerləri

Moqilyovdamazlıqbirliyi
Damazlıq kənd təsərrüfatı müəssisələri

Mənbə: [7] əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır.

Dövlət damazlıq xidmətinin səlahiyyət və vəzifələri Belarus Respublikasının Konstitusiyası,
“Damazlıq heyvandarlıq haqqında” Qanun və digər normativ-hüquqi aktlarla tənzimlənir.
Dövlət südlük damazlıq xidmətinin əsas vəzifələri:
 Südlük damazlıq işi üzrə dövlət proqramlarının icrasının təmin edilməsi;
 Südlük damazlıq işi sahəsində qabaqcıl təcrübənin və elmi nailiyyətlərin, damazlıq
heyvanların süni mayalandırılması sahəsində proqressiv texnologiyaların, embrion
köçürülməsi və damazlıq cavan heyvanların yetişdirilməsinin təmin edilməsi;
 Südlük damazlıq sahəsində dövlət məlumat sisteminin yaradılması və fəaliyyətinin təmin
edilməsi;
 Südlük damazlıq müəssisələrinin uçotunun aparılması, damazlıq heyvanların dövlət
reyestrində qeydiyyatı;
 Südlük damazlıq heyvanların genetik
məhsuldarlığının müəyyən edilməsi və s.

göstəricilərinin

qiymətləndirilməsi

və
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Respublika “Beldamazlıqbirliyi” altı vilayət dövlət damazlıq müəssisələrinin naxırlarının
bərpası üçün lazım olan buğaların yetişdirilməsi üzrə ixtisaslaşan “Orşandamazlıqbirliyi” və
Respublika Süd Laboratoriyasının idarə edilməsi və koordinasiyası məqsədilə yaradılmışdır.
Hər bir vilayətdə respublika seleksiya proqramlarının həyata keçirilməsi üçün damazlıq
müəssisələri yaradılmışdır. Genetika-seleksiya mərkəzləri statusu daşıyan bu mərkəzlərin əsas
vəzifəsi toxum və embrion alınması, saxlanması və realizə edilməsi, həmçinin mülkiyyət formasından
asılı olmayaraq istənilən təşkilat və müəssisələrin damazlıq heyvanlarla təmin edilməsidir.
Südlük maldarlıqda seleksiya proqramlarının həyata keçirilməsi üçün əsas şərt tələb olunan
səviyyədə avadanlıqla təmin edilmiş süd laboratoriyalarının olmasıdır. Süd laboratoriyalarının əsas
məqsədi süddə yağ və zülalın, laktoza və urinin, həmçinin somatik hüceyrələrin təyin edilməsidir.
Hal-hazırda ölkədə 6 vilayətin hər birində bir süd laboratoriyası mövcuddur. Onlar damazlıq
müəssisələrinin nəzdində fəaliyyət göstərməklə hər bir təsərrüfat və süd emalı müəssisələrindən süd
nümunələrinin götürülməsi, analiz edilməsi və nəticəsi barədə sifarişçiyə məlumat verilməsi ilə
məşğuldurlar.
Azərbaycan Respublikasında südlük maldarlıqda damazlıq işinin təşəkkülü
Azərbaycanda damazlıq işi 1990-cı ilədək, yəni sosialist sistemi dağılana qədər SSRİ-nin digər
respublikalarında olduğu kimi kollektiv təsərrüfatlarda və dövlət damazlıq müəssisələrində həyata
keçirilirdi. Respublikada mövcud olan təsərrüfatların cins mal-qara ilə təmin edilməsi əsasən
Rusiyanın müxtəlif regionlarından, Ukrayna və Pribaltika respublikalarından yüksəkməhsuldar
damazlıq cins heyvanların gətirilərək zootexniki tədbirlərə uyğun şəkildə təmizlikdə yetişdirilməsi
yolu ilə həyata keçirilirdi.
Kənardan gətirilən damazlıq heyvanların məhsuldarlıq və damazlıq keyfiyyətlərinin qorunub
saxlanması və sonrakı nəsillərə ötürülməsi üçün onlar əsasən yem bazası və saxlanma şəraiti daha
yaxşı olan kolxoz və sovxozlara, həmçinin dövlət damazlıq müəssisələrinə verilirdi və bu
təsərrüfatlarda həmin heyvanlardan yüksək göstəricilər əldə olunurdu. Dövlət damazlıq
müəssisələrində yetişdirilən cins heyvanlar, həmçinin əhaliyə satılmaq üçün istifadə edilirdi.
Ölkədə 1990-cı illərin əvvəllərində kənd təsərrüfatında aparılan islahatlar nəticəsində kollektiv
təsərrüfatların ləğv edilməsi, torpaqların və ictimai təsərrüfatların əmlakının özəlləşdirilməsi
nəticəsində cins heyvanların heyvandarlıq sahəsində təcrübə və vərdişlərə malik olmayan əhaliyə
verilməsi, heyvanların süni mayalandırılması üçün yaradılmış strukturun dağılması nəticəsində
göstərilən xidmətlə bərabər cins heyvanların kənardan alınmasının da dayandırılması az zaman
ərzində təmizqanlı heyvanların sayının azalması və cins tərkibinin itirilməsi, heyvanlar arasında
qısırlıq faizinin yüksəlməsi və digər neqativ halların yaranmasına səbəb olmuşdu.
O dövrdə bütün növlər üzrə heyvanların sayı və istehsal göstəriciləri kəskin şəkildə aşağı
düşmüşdü. Belə vəziyyətdə dövlət damazlıq müəssisələrinin əvvəlki qaydada fəaliyyət göstərməsi də
çətinləşmişdi.
Bu vəziyyət bir müddət davam etsə də, əsaslı aqrar islahatların həyata keçirilməsi, habelə 1994cü ildə “Əsrin Müqaviləsi”nin imzalanması ilə Azərbaycanda neft sənayesinin yenidən vüsət alması
və artıq 2000-ci ildən başlayaraq bu sənayenin sürətlə inkişaf etməsi az zaman ərzində ölkəmizin
iqtisadi cəhətdən güclənməsi, yerli əhalinin maddi-rifah halının tədricən yaxşılaşması, sahibkarlıq
fəaliyyəti üçün hüquqi bazanın və münbit şəraitin yaradılması, biznes fəaliyyətinə dövlət təminatı
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digər sahələrdə olduğu kimi heyvandarlıq sahəsində də canlanma yaranmasına və əhalinin
heyvandarlığa marağının artmasına şərait yaratdı.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 21 avqust tarixli 3000 nömrəli “Kənd
təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının toxum, gübrə və damazlıq heyvanları ilə təmin edilməsinə
əlavə dəstək verilməsi barədə” Sərəncamına əsasən “Damazlıq heyvanların 50 faiz güzəştlə lizinq
yolu ilə heyvandarlıqla məşğul olan kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına satılması Qaydaları”
işlənib hazırlandı və 2009-cu ildən ölkəyə yenidən digər ölkələrdən, xüsusilə də Avropadan
yüksəkməhsuldar cins inəklərin idxal edilməsinə başlandı.
Bunun nəticəsində dövlət damazlıq müəssisələri ilə yanaşı, idxal olunan yüksəkməhsuldar cins
heyvanlardan ibarət yeni özəl südçülük təsərrüfatlarının qurulması üçün münbit şərait yarandı.
Yeni yaranmış özəl südçülük təsərrüfatlarında 9997 baş iribuynuzlu mal-qara, o cümlədən 4297
baş inək olmaqla 2008-2009-cu illərdə malların sayı 815, inəklərin sayı isə 893 baş artmış, hər
inəkdən orta süd məhsuldarlığı əvvəlki illərə nisbətən 352 kq artaraq 2395 kq-a çatdırılmışdı. Hətta
bəzi iri təsərrüfatlar müasir texnika və texnologiyalardan istifadə etməklə hər inəkdən illik süd
məhsuldarlığını 5346 kq-a çatdırmağa nail olmuşdular.
Qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi məqsədilə 2009-cu ildən etibarən dövlət tərəfindən
həyata keçirilən stimullaşdırıcı tədbirlər, xüsusilə də heyvandarlıqda yeni subsidiya qaydalarının
geniş miqyasda tətbiq edilməsi, xaricdən yüksəkməhsuldar heyvanların idxal edilərək güzəştli
şərtlərlə fermerlərə satılması nəticəsində son 12 il ərzində Azərbaycana 38082 baş təmizqanlı
müxtəlif cinsli boğaz düyələr gətirilmişdir ki, onların da 60%-ni südlük “Holştin” inəklər (22842 baş)
təşkil etmişdir (Cədvəl 1).
Cədvəl 1. 2009-2020-ci illərdə idxal olunmuş südlük damazlıq mal-qaranın sayı, baş
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0
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0
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0
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Mənbə: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
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Bununla yanaşı, süni mayalama strukturunun yenidən bərpa edilməsi və heyvanlar arasında
süni mayalamanın geniş tətbiq edilməsi yerli heyvanların cins tərkibinin yaxşılaşdırılması və bu yolla
onların məhsuldarlığının tədricən yüksəldilməsi, həmçinin ölkədə cins heyvanların xüsusi çəkisinin
artırılması istiqamətində müsbət nəticələrin əldə edilməsinə nail olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin 2015-ci il kənd təsərrüfatı
siyahıyaalınmasının nəticələrinə görə ölkədə mövcud 2452275 baş inəyin 5,3%-ni (129472 baş)
əsasən mələzlərdən ibarət müxtəlif cinslərə malik inəklər, qalan 2322803 başı, yəni 94,7%-ni isə cins
tərkibini itirmiş yerli inəklər təşkil etmişdir [4]. O cümlədən, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan
müəssisələrdə cins inəklərin sayı 24584 baş olmuşdur ki, ondan da 834 baş inək dövlət müəssisələrinə
aid olmuşdur (Cədvəl 2).
Cədvəl 2. İnəklərin cinslər üzrə sayı, baş
Bütün təsərrüfat
Cinslər
kateqoriyaları
üzrə
Cəmi inəklər
2452275
O cümlədən:
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Ağbaş Qazax
356
Holştin-Friz
7425
Zebu
197
Digər xarici cinslər
45607
Cəmi cins inəklər
129472
Yerli cinslər
2322803

Kənd təsərrüfatı
ilə məşğul olan
müəssisələr üzrə
34 592

O cümlədən,
dövlət
müəssisələri üzrə
1 659

4594
156
0
0
166
15
28
6220
5046
700
0
0
5067
53
2539
24584
10008

8
0
0
0
0
0
0
12
753
0
0
0
8
50
3
834
825

Mənbə: [4]

Damazlıq heyvanların idxal edilməsində məqsəd heyvandarlıq məhsulları istehsalının idxal
olunmuş heyvanlar hesabına yüksəldilməsi, həmçinin yüksəkməhsuldar genetik materialdan istifadə
etməklə yerli heyvanların genetik keyfiyyətlərinin daha sürətlə və az vaxt sərf etməklə
yaxşılaşdırılmasına nail olmaqdır [8; 9.].
Bu, ilk baxışda asan və səmərəli hesab edilsə də, əslində cədvəldən göründüyü kimi naxırın
94,7%-ni təşkil edən azməhsuldar yerli inəklərin genetik potensialının hər il xaricdən 1500-2000 baş
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cins inək idxal edilməsi yolu ilə yaxşılaşdırılması qeyri-mümkündür. Bundan əlavə, uzun müddət bu
prosesin davam etməsi, yəni ölkəyə yerli şəraitə və mövcud yemləmə texnologiyasına
uyğunlaşmamış xaricdən hər biri 5-6 min AZN dəyərində olan inəklərin idxal edilməsi son nəticədə
iqtisadi baxımdan səmərəli olmaya bilər.
Bununla bərabər nəzərə alsaq ki, yüksəkməhsuldar heyvanlar xəstəliklərə qarşı həddindən artıq
həssas olmaqla ölkəmizdə mövcud olmayan xəstəliklərin daşıyıcısı kimi də baytarlıq xərclərinin
artması və idxalın iqtisadi səmərəsinin azalmasına səbəb olurlar.
Həm Azərbaycanın, həm də, digər ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, adaptasiya keyfiyyətləri
nəzərə alınmadan, mənşə ölkəsində olan səviyyədə yemləmə və saxlama şəraiti yaradılmadan
heyvanların kütləvi şəkildə idxal edilməsi bu heyvanların az zaman ərzində yaşamaq və nəsilvermə
qabiliyyətinin itirilməsi nəticəsində çıxdaş edilməsi və ya tələf olması ilə nəticələnir. Məsələn,
Rusiyada 1-ci laktasiyada idxal olunmuş heyvanların süd məhsuldarlığının yerli heyvanlara nisbətən
yüksək olmasına baxmayaraq onların 40%-i müxtəlif səbəblərdən çıxdaşa məruz qalmış, 2-ci
laktasiyada onların məhsuldarlığı yerli heyvanlardan fərqlənməmiş, 3-cü laktasiyanın ortalarında isə
məhsuldarlığın az olması səbəbindən və yerli populyasiyanın genetik potensialına nəzərəçarpacaq
dərəcədə təsir etmədiklərindən çıxdaş edilmişlər [9].
Bu baxımdan ölkənin özünün damazlıq nüvə təsərrüfatlarına malik olması, bu təsərrüfatlarda
yüksəkməhsuldar südlük cinslərin yetişdirilməsi, zootexniki uçotun düzgün qurulması, məhsuldarlıq
göstəricilərinin uçotunun və damazlıq heyvanların qeydiyyatının aparılması, onların damazlıq
sertifikatı ilə təmin edilməsi, yetişdirilən heyvanların əhaliyə və fermerlərə satışının təşkil edilməsi
və digər elmi-təşkilatı şərtlərə əməl edilməsi əsas şərtlərdir.
Hal-hazırda isə bizim ölkəmizdə damazlıq südçülük dedikdə əsasən aşağıdakılar başa düşülür:
1. Digər ölkələrdən genetik material kimi damazlıq cins heyvanların idxal edilərək
yerli şəraitə uyğunlaşmış yeni nəsil alınması üçün yetişdirilməsi (bunun üçün güclü
yem bazası və yüksək standartlara malik saxlanma şəraiti tələb edilir);
2. Yerli təsərrüfat-reproduktorlarda yetişdirilən damazlıq cins heyvanların fermerlərə
satışı;
3. Yerli heyvanların genetik və məhsuldarlıq keyfiyyətlərinin süni mayalanma yolu ilə
yaxşılaşdırılması (bu yolla bir neçə ildən sonra naxırda olan bütün heyvanların
təmizqanlı yüksəkməhsuldar heyvanlarla əvəz edilməsi mümkündür).
Lakin südlük maldarlıqda damazlıq məsələlərindən danışdıqda təkcə yuxarıda qeyd edilən
işlərin görülməsi kifayət sayılmır. İnkişaf etmiş ölkələrdən fərqli olaraq bizim ölkəmizdə mövcud
olan saysız-hesabsız fərdi, ailə-kəndli və ev təsərrüfatlarında mal-qara arasında demək olar ki,
damazlıq-seleksiya işləri aparılmır və əhalinin bu barədə məlumatı belə yoxdur.
Yüksəkməhsuldar cins heyvanların yemləndirilməsi, xüsusi qaydada bəslənməsi və saxlanması
düzgün təşkil edilmir. Fərdi təsərrüfatlarda heyvanların nəinki identifikasiyası (süni mayalanmaya
cəlb edilənləri çıxmaq şərtilə), hətta məhsuldarlıq göstəricilərinin uçotu kağız formatında belə
aparılmır. Digər heyvanlardan daha yüksək məhsuldarlıq göstəriciləri ilə fərqlənən südlük inəklərin
ən azından sadə seleksiya üsulu ilə seçilməsi, onlardan alınan balaların ayrıca və daha yaxşı şəraitdə
saxlanması yolu ilə damazlıq xəttin yaradılması həyata keçirilmir. Yalnız son illərdə dövlət tərəfindən
geniş tətbiq edilən subsidiyalar nəticəsində heyvanların süni mayalandırılmasına əhalinin marağının
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artması müəyyən nikbinlik hissi yaratsa da, yerli heyvan sahiblərinin maarifləndirilməsi
istiqamətində təbliğat və təşviqat işlərinin aparılmasına ehtiyac vardır.
Mövcud iri təsərrüfatlarda bu sahədə müəyyən işlər görülsə də, ölkədə südlük maldarlıqda
vahid damazlıq sisteminin qurulması, damazlıq işinin müasir qaydada təşkili və dayanıqlı inkişaf
etdirilməsi üçün həm iri, həm də fərdi təsərrüfatlarda əsaslı tədbirlərin həyata keçirilməsi zəruridir.
Yuxarıda qeyd edilənlərlə yanaşı, damazlıq sahəsində mövcud olan problemlər həmçinin son
illər zootexnik-seleksionerlərin sayının demək olar ki, sıfıra enməsi, heyvandarlar arasında fərdi və
damazlıq heyvandarlıq sahəsində ailə ənənəsinin yoxluğu, heyvanların yetişdirilməsi, seleksiya və
genetikası sahəsində təcrübə və biliklərin məhdudluğu, bəzi hallarda cins heyvanların yerli
heyvanlarla birlikdə saxlanması və onlara yerli inək kimi qulluq edilməsi, yüksək məhsul alınmasına
imkan verən lazımi yem bazasının yaradılmaması, süd istehsalı, qəbulu və emalı şəbəkəsinin düzgün
fəaliyyət göstərməməsi, emalçılar tərəfindən süd məhsuluna görə ödənişlərin aylarla gecikməsi,
südün qiymətinin mövsümdən asılı olaraq dəyişməsi ilə də bağlıdır.
Bu və digər faktorlar nəticəsində 2010-2015-ci illərdə yeni yaranmış təsərrüfatlar tənəzzülə
uğramağa başlamış, bir çox südçülük fermaları öz fəaliyyətinə xitam vermək, digərləri mal-qaranın
sayını azaltmaq məcburiyyətində qaldığından çox az sayda təsərrüfatlar damazlıq funksiyalarını
məhdud çərçivədə saxlaya bilmişlər.
Azərbaycan Respublikasında
tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi

südlük

maldarlıqda

damazlıq

işinin

dövlət

Ölkəmizdə damazlıq işlərinin təşkili və idarə edilməsinin iqtisadi və hüquqi əsaslarının
müəyyən olunması, damazlıq subyektləri arasında münasibətlər və müvafiq icra hakimiyyəti
orqanlarının səlahiyyətləri “Damazlıq heyvandarlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2007-ci
il 18 dekabr tarixli 516-IIIQ nömrəli Qanunu ilə tənzimlənir. Bu Qanuna əsasən, dövlətin vəzifələri
heyvandarlıq sahəsində dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərinin müəyyən edilməsi və həyata
keçirilməsi, damazlıq heyvandarlıq sahəsində dövlət nəzarətinin və damazlıq heyvanların dövlət
qeydiyyatının təşkil edilməsi, damazlıq ehtiyatlarının sertifikatlaşdırılması, damazlıq heyvandarlığın
inkişaf etdirilməsi ilə əlaqədar seleksiya-damazlıq proqramlarının hazırlanması və onların həyata
keçirilməsinə nəzarət edilməsi, damazlıq heyvandarlıq sahəsində elmi tədqiqat işlərinin
əlaqələndirilməsi, bu sahədə kadrların hazırlanması və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər
məsələlərin həyata keçirilməsindən ibarətdir [1].
Qanunvericiliyə əsasən, Azərbaycanda damazlıq heyvandarlığa dövlət nəzarəti müvafiq icra
hakimiyyəti orqanı - Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir və dövlət nəzarətinin
aşağıdakı istiqamətlərdə olması nəzərdə tutulmuşdur:
Damazlıq heyvanların və heyvan qruplarının Dövlət Reyestri və Dövlət Damazlıq
Kitablarının (DDK) tərtib edilməsi və aparılması qaydalarının müəyyən edilməsi;
Cins heyvanların uçotunun müvafiq qurumlarla birgə aparılması, Azərbaycan
Respublikasında yetişdirilən heyvanların cins tərkibinin müəyyən edilməsi, habelə damazlıq pasportu
(şəhadətnaməsi) olan cins heyvanların sayı və damazlıq keyfiyyəti haqqında məlumatların
dəqiqləşdirilməsi;
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Seleksiya-damazlıq proqramlarının hazırlanması və həyata keçirilməsi haqqında təlimatların
müəyyən edilməsi;
Damazlıq heyvanların yetişdirilməsi və bonitirəsi üzrə təlimatların hazırlanması;
Damazlıq törədici heyvanların yoxlanması və qiymətləndirilməsi, törədicilərin istifadə
istiqamətlərinin müəyyən edilməsi;
Heyvandarlıq təsərrüfatlarına damazlıq statusunun hər bir heyvan növü və cinsi üzrə təsdiq
edilmiş normalar, tələb və şərtlər əsasında verilməsi;
Yerli heyvan cinslərinin tanınması, patentləşdirilməsi və damazlıq özəklərinin
qorunması.
Göründüyü kimi, Azərbaycan Respublikasında damazlıq heyvandarlıq və damazlıq işi ilə bağlı
yuxarıda qeyd edilənlərlə yanaşı digər məsələlərin də həyata keçirilməsi üçün dünyada qəbul edilmiş
norma və standartların bazasında müəyyən hüquqi sənəd və normativlər hazırlanmış və dövlət
orqanlarının (Nazirlər Kabineti və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi) səlahiyyətləri müəyyən edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasında heyvandarlıqda damazlıq işinin təşkili üzrə normativ hüquqi
bazanın inkişaf etdirilməsinə ehtiyac vardır və damazlıq işinə məsul olan əlaqədar qurumların
fəaliyyət mexanizmi, eyni zamanda idarəetmənin müxtəlif mərhələlərində icra mexanizmi və digər
məsələlərin həlli istiqamətində görülən işlərin təkmilləşdirilməsi zəruridir.
Bununla bağlı ilkin olaraq aşağıdakı tədbirlərin tədricən və davamlı şəkildə həyata keçirilməsi
yaxın gələcəkdə Azərbaycan Respublikasında südlük maldarlıqda damazlıq işinin
təkmilləşdirilməsinə imkan verəcəkdir:
- Digər ölkələrin təcrübəsindən istifadə etməklə damazlıq sisteminin yuxarıdan aşağıya
funksional strukturunun yaradılması;
- Damazlıq sisteminə daxil olan əlaqədar qurumların təyin edilməsi, onlar arasında tabeçilik
prinsiplərinin və işləmə mexanizminin müəyyən edilməsi;
- İlk növbədə bütün südçülük təsərrüfatlarının və bu təsərrüfatlarda mövcud olan hər bir heyvanın
qeydiyyatının təşkili;
- Heyvanların məhsuldarlıq göstəricilərinin (südün hər baş üzrə miqdarı, tərkibi və s.) müəyyən
edilməsi və qeydiyyatının aparılması üçün yerli südçülük laboratoriyalarının yaradılması;
- Heyvanların doğulandan axırıncı təyinat nöqtəsinədək izlənməsi, istifadə edilən baytarlıq
preparatları, yem əlavələri, süni mayalamada istifadə edilən materialların bazasının
yaradılması, həmçinin ölkə ərazisində zootexniki tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün vahid
avtomatlaşdırılmış analitik-məlumat seleksiya sisteminin qurulması;
- Analitik-məlumat seleksiya mərkəzində heyvanların kompleks göstəricilərinə əsasən genetik
indekslərinin hesablanması və onlardan seleksiya-damazlıq proqramlarında istifadə edilməsi;
- Yerli heyvanların süni mayalandırılmasının daha geniş miqyasda tətbiq edilməsi və fərdi
sahibkarların təmizqanlı heyvan alınmasına marağının artırılması üçün subsidiyaların 4-cü
nəslə qədər davam etməsi şərtlərinin müəyyən edilməsi;
- Damazlıq təsərrüfatlarda yetişdirilən damazlıq törədici heyvanların yoxlanması və
qiymətləndirilməsi üçün Respublika Süni Mayalama Mərkəzinin və Heyvandarlıq ElmiTədqiqat İnstitutunun elmi-texniki potensialından istifadə edilməsi üçün lazımi tədbirlərin
görülməsi.
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Nəticə
Müxtəlif faktorların mənfi təsiri nəticəsində əkinəyararlı torpaq sahələrinin getdikcə azalması,
eyni zamanda yüksəkməhsuldar heyvanların qapalı şəraitdə sənaye üsulu ilə yetişdirilməsi zərurəti
heyvanların illik süd məhsuldarlığının 4-5 min tondan 8-10 min tona çatdırılması yolu ilə onların
ümumi sayının azaldılmasını tələb edir. Bu, çox mürəkkəb və uzun vaxt tələb edən proses olsa da,
səmərəlilik nöqteyi-nəzərindən ölkə iqtisadiyyatı üçün vacib məsələdir.
Milli damazlıq nüvə potensialının yaradılması seleksiya-damazlıq işlərinin elmi nailiyyətlərə
söykənməklə yenidən qurulması, bu sahəyə yanaşmanın tamamilə dəyişməsi, möhkəm yem bazasının
yaradılması, balanslaşdırılmış yem rasionlarından istifadə edilməsi, süni mayalama tədbirlərinin
keyfiyyətcə daha yüksək səviyyəyə qaldırılması, embrion köçürmə və selektiv toxumlardan istifadə
metodlarının mənimsənilməsi və bütün damazlıq təsərrüfatlarında geniş tətbiq edilməsi yolu ilə
mümkündür.
Hal-hazırda bütün ölkələrdə südlük maldarlığın inkişaf etdirilməsində gen və genom analiz
metodlarından istifadə etməklə damazlıq heyvanların qiymətləndirilməsi üçün yeni
texnologiyalardan istifadə edilir [10]. Bizim ölkəmizdə də südlük maldarlıqda iqtisadi nöqteyinəzərdən daha səmərəli olan milli damazlıq nüvə təsərrüfatlarının yaradılması və cins mal-qaranın
idxaldan asılılığının azaldılması məqsədilə genetik indekslərdən istifadə etməklə heyvanların
məhsuldarlığının erkən yaşda aşkar edilməsi və seleksiya-damazlıq işlərinə yalnız daha yüksək
genetik və məhsuldarlıq keyfiyyətləri nümayiş etdirən heyvanların cəlb edilməsi üçün genom
analizləri və molekulyar-genetika üsullarından istifadə edilməsi zəruridir.
Göstərilən çağırışlara uyğun olaraq ölkəmizdə damazlıq südçülük sənayesinin maddi-texniki,
həmçinin molekulyar-genetik bazasının formalaşdırılması ilə yanaşı südçülük maldarlıqda damazlıq
işinin tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi üçün kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsinə ehtiyac
vardır.
Bunların sırasına ilk növbədə:
 damazlıq sisteminin yuxarıdan aşağıya (vertikal) fəaliyyət göstərən çevik strukturunun
yaradılması;
 südlük maldarlıqda damazlıq işinin hüquqi bazasının, zootexniki qaydaların norma və
standartlarının hazırlanması;
 damazlıq sisteminə daxil olan qurumların fəaliyyət mexanizmi, qurumlararası
(horizontal) münasibətlər və onların iş prinsiplərinin hazırlanması;
 subsidiya mexanizminin təmizqanlı heyvan alınması istiqamətində təkmilləşdirilməsi;
 süd istehsalı və emalının damazlıq südçülüyün davamlı və dayanıqlı inkişafına
hədəflənmiş vahid sistemə çevrilməsi üzrə tədbirlərin aid edilməsi
məqsədəmüvafiqdir.

40

Agricultural Economics * Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı * Экономика сельского хозяйства - 2021, № 3 (37)

Ədəbiyyat
“Damazlıq heyvandarlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 18 dekabr tarixli 516IIIQ nömrəli Qanunu.
2. ARDSK AKT (2020). Azərbaycanın kənd təsərrüfatı. Statistik məcmuə. Azərbaycan
Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Bakı. 650 s.
3. ARDSK AKT (2019). Azərbaycanın kənd təsərrüfatı. Statistik məcmuə. Azərbaycan
Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Bakı. 642 s.
4. ARDSK (2015). 2015-ci il kənd təsərrüfatı siyahıyaalınması (məcmu məlumatlar). I hissə.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Bakı.
5. Lətifova E.N. (2021). Azərbaycan Respublikasında damazlıq quşçuluğun inkişaf amilləri. “Kənd
Təsərrüfatının İqtisadiyyatı” elmi-praktik jurnalı, №1 (35), 7-18 s.
https://agroeconomics.az/az/article/43/azerbaycan-respublikasinda-damazliq-qusculugun-ink/
6. Тузов И.Н., Григорьева М.Г. Современные проблемы в скотоводстве. ББК 46.8 М94.
https://kubsau.ru/upload/iblock/b09/b0986cd9ee4d55b52b6bee8560a89728.pdf
7. Климов Н.Н., & Коршун С.И. (2017). Структура племенной службы в отрасли молочного
скотоводства Республики Беларусь. Аэкономика: экономика и сельское хозяйство, (7 (19)).
8. Простыми словами: Племенное животноводство, или как стать племенным
репродуктором. (2016, Aвгуст 08).
https://milknews.ru/longridy/prostymi-slovami/Plemennoe-zhivotnovodstvo.html
9. Федоренко В.Ф., Мишуров Н.П., Маринченко Т.Е. & Тихомиров А.И. (2019). Анализ
состояния и перспективы улучшения генетического потенциала крупного рогатого скота
молочных пород.
10. Cattle Breeding in Germany (2014). Bianca Lind. German Cattle Breeders’ Federation Bonn,
Germany.
11. Canadian Dairy Network. https://www.cdn.ca
1.

Ph.D. in Agrarian Sciences, E.N. Latifova
Director adviser, Agro Researches Center
State regulation of dairy cattle breeding
Summary
The main objective of the livestock is breeding of high productive farm animals, improving
existing and creation of new and more productive breeds. In this case, bred animals, along with
productive qualities, must also have high adaptation characteristics for industrial rearing. They also
have to meet the requirements of fully automated and mechanized industrial conditions used for milk
and meat production.
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This article analyzes the current situation in animal breeding, especially in dairy cattle
breeding in Azerbaijan, the role of the government in the cattle breeding structure and breeding
system in general, legislation applied in this area and state subsidies stimulating the dairy industry,
problems of the dairy cattle breeding system, ways to eliminate problems, as well as improvement of
the dairy cattle breeding system in the country.
The best breeding systems practicies are also widely covered in order to improve the possibility
of breeding elements that are suitable for our conditions in the future.
Keywords: cattle breeding, breeding in the dairy livestock, role of the associations in cattle
breeding, role of the government in cattle breeding, sustainable development of dairy cattle breeding.
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Государственное регулирование племенного дела в молочном скотоводстве
Резюме
Основная задача племенного дела в животноводстве - разведение высокопродуктивного
поголовья животных, улучшение существующих и создание новых, более продуктивных пород.
При этом племенные животные наравне с продуктивными качествами должны еще
обладать высокими адаптивными свойствами для промышленного содержания,
соответствовать требованиям автоматизированной и механизированной промышленной
технологии производства молока и мяса.
В статье рассматривается текущее состояние племеннего дела в области
животноводства, особенно в молочном скотоводстве Азербайджана, роль государства в
создании структуры племенного животноводства и племенного дела в целом,
законодательство, применяемое в этой области, государственные субсидии,
стимулирующие отрасли, проблемы племенного животноводства и способы их преодоления,
а также пути усовершенствования системы племенного дела в молочном скотоводстве.
Для совершенствования возможностей применения различных элементов племенного
дела в наших условиях в будущем, в статье подробно описаны соответствующие системы
племенного дела в других странах.
Ключевые слова: племенное животноводство, племенное дело в молочном
скотоводстве, роль ассоциаций в племенном животноводстве, роль государства в племенном
животноводстве, развитие племенного дело в молочном скотоводстве.
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AQRAR SAHƏDƏ İNNOVATİV İDARƏETMƏ:
EFFEKTİV STRATEJİ PLANLAŞDIRMA YANAŞMASI

Zöhrə Eldar qızı Abbasova
Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı
e-mail: zmabbasova@gmail.com

Xülasə
Kənd təsərrüfatı sektorunun inkişafı, kənd yerlərində yoxsulluğun azaldılması, ərzaq
təhlükəsizliyinə nail olmaq və dayanıqlı iqtisadi inkişafa dəstək vermək vacib strateji məqsədlərin
sırasında yer alır. Davamlı iqtisadi artım sosial-iqtisadi inkişafın ilkin şərtlərindən biridir. Bu
səbəbdən daha çox gəlir və məşğulluq imkanları yaradacaq strateji planlaşdırmanı inkişaf
etdirmək vacibdir. Aqrar sahədə innovativ idarəetmə formalarından biri kimi strateji
planlaşdırmadan istifadə effektiv qərarların qəbuluna və bu əsasda fəaliyyətin səmərəliliyinin
yüksəldilməsinə şərait yaradır.
Açar sözlər: aqrar sahə, innovativ idarəetmə, strateji planlaşdırma, hədəf, dayanıqlı inkişaf.
Giriş
Müasir şəraitdə düzgün planlaşdırılmış idarəetmə aqrar sahənin inkişaf etməsində mühüm rol
oynayır. Bu sahədə dünya praktikasında aşağıdakı iki əsas tendensiya hazırda özünü daha qabarıq
göstərir:
1) Ölkələrin və dövlətlərin milli təhlükəsizlik səviyyəsini, o cümlədən ərzaq təhlükəsizliyini
yüksəltmək istəyi;
2) Mikroiqtisadi səviyyədə iqtisadi və digər faydaları maksimuma çatdırmaq üçün bütün
institusional seqmentlərin (kiçik, orta, iri müəssisələr) əməkdaşlığının intensivləşdirilməsi.
Belə şəraitdə aqrar-sənaye bazarının institusional seqmentləri arasında qarşılıqlı maneələrin
aradan qalxmasını izləyə bilirik, amma digər tərəfdən aqrar-sənaye bazarlarında təsərrüfat
subyektlərinin qarşılıqlı fəaliyyətinin aspektləri həmişə səmərəliliklə xarakterizə olunmur. Belə ki,
iqtisadi faydaların intensivliyi və maksimum dərəcədə artırılması problemi tam həll olunmur. Bunun
bir neçə obyektiv səbəbi var:
- Əvvəla, aqrar-sənaye sektoru yüksək kapital intensivliyi, aşağı gəlirlilik, strateji və
institusional investorlar üçün investisiya cəlbediciliyinin kifayət qədər yüksək olmaması ilə
xarakterizə olunur;
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- İkincisi, aqrar-sənaye sektorunun əmək bazarındakı tələb baxımından cəlbediciliyi aşağıdır,
bu da öz növbəsində iqtisadi subyektlərin inkişafının intellektual və strateji potensialını azaldır;
- Üçüncüsü, uzun müddət aqrar-sənaye sektorunda insan sağlamlığına zərər verə biləcək
müəyyən qidaların istehsalına yol verilmişdir;
- Dördüncüsü, dünyanın bir çox bölgəsində aqrar sahədə iqtisadi fəaliyyətlər ekstensiv inkişaf
növündən intensiv inkişafa keçid üzərində qurulmamışdır.
Yuxarıda göstərilən səbəblər daha çox aqrar-sənaye sektorunda fəaliyyət göstərən kiçik
sahibkarlıq (ailə təsərrüfatı) subyektləri baxımından aktualdır. Azərbaycan kimi ölkələrdə fəaliyyət
göstərən iri sənaye və istehsal müəssisələri ilə strateji innovativ qarşılıqlı əlaqələrin
təkmilləşdirilməsi aqrar-sənaye sektorunda kiçik müəssisələrin fəaliyyətinin optimallaşdırılmasının
əsas istiqamətlərindən biri hesab edilə bilər.
Müasir şəraitdə aqrar-sənaye sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələr üç əsas tendensiyaya
uyğun inkişaf edir: müştəri fokusu, ixtisaslaşma, informasiya texnologiyalarının biznesdə artan
nüfuzu.
Strateji planlaşdırmanın aqrar sahənin inkişafında rolu
Yuxarıda göstərilən bütün aspektləri nəzərə alaraq aqrar sahədə uğurlu inkişaf üçün strateji
planlaşdırma inkişaf etdirilməlidir. Strateji planlaşdırma nisbətən yeni bir termindir və bəzi
müşahidəçilərə görə, idarəetmədə baş verən sakit inqilabın bir hissəsi (məsələn, 3, 6, 12) kimi
qiymətləndirilməlidir. Bir sıra tədqiqatlar (məsələn, 2, 12, 14) ən yaxşı menecerlərin dövlət sektoru
təşkilatlarının özünəməxsus xüsusiyyətlərini həll etmək üçün strateji idarəetmə prosesləri
yaratdıqlarını göstərilir. Anlaşma, konsepsiya, baxış və hədəflər baxımından “başımızdakıları”
bilmək vacibdir ki, dəyişməyin mənalı olub-olmadığına qərar verə bilək. Dəyişdirəcəyiksə, baxış və
hədəfləri, uğur ölçmələrini və təşəbbüs variantlarını təyin edərək seçim aparmaqla prioritetlərimizi
müəyyənləşdirmək və sonunda dizayn etməklə həyata keçirərək strateji planlaşdırma yolu ilə bizi
uğura doğru aparan ideal yol xəritəsini müəyyən etməliyik.
Strateji planlaşdırmanın mərhələləri
İdarəetmədə dəyişikliyin səbəbləri hər bir təşkilata görə fərqlənə bilir və hər hansı bir xüsusi
vəziyyətdə onun şərtlərinin aydınlaşdırılması vacibdir. Strateji planlaşdırma alətinin tətbiqini
aktuallaşdıran əsasən aşağıdakı üç əsas amil ayrılır:
• Böhran
• Hədəf
• Dayanıqlı inkişaf fəlsəfəsi
Strateji planlaşdırmanın tətbiqi 4 vacib addımı əhatə edir və müəssisənin yol xəritəsi olur
(Şəkil).
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Şəkil. Strateji planlaşdırmanın həyata keçirilməsi mərhələləri.

Müvəffəqiyyət
göstəricilərinin
və təşəbbüs
seçimlərinin təyini

Mənbə: (10)

Hər addımda qurumlar qarşılaşdıqları çətinliklərin öhdəsindən gəlmək üçün strategiyalar
hazırlayırlar. Kənd təsərrüfatı sektorunun çoxsaylı maraqlı tərəflərə, geniş ərazi əhatəsinə və ətraf
mühitdə yüksək qeyri-müəyyənliyə malik olması bu sahə üzrə situasiya təhlilini mürəkkəbləşdirir.
Bu sahədəki geniş hədəflər və fürsətlər səbəbindən istehsal qurumunun verdiyi faydaları
müəyyənləşdirmək çətin ola bilər. Sözügedən çətinliklərdən qaçmaq üçün geniş və konteksli
diaqnostika vasitəsi ilə müəssisənin fəaliyyətinə təsir edən əsas tendensiyalar müəyyənləşdirilməli,
təsirlər təhlil edilməli və strateji plan hazırlanmalıdır. Bu səbəbdən, hazırlanan strateji planı maraqlı
tərəflərlə (bizim vəziyyətimizdə özəl şirkətlərlə) müzakirə etmək önəmlidir.
Dövlət xidmətləri öz benefisiarlarını seçə bilmədikləri üçün effektivlikdən çox kapitala
üstünlük verirlər. Makro səviyyədə ən yaxşı strateji planlaşdırma üçün bütün xidmətlərin əhatə dairəsi
nəzərdən keçirilməli, eyni zamanda benefisiarlar seqmentləşdirilməli və resurslar strategiyanın
prioritet səviyyəsinə əsasən ayrılmalıdır. Bundan əlavə, hazırlanmış “yol xəritəsini” maraqlı tərəflərlə
bölüşmək və görüşlər təşkil etmək vacibdir. Həmin görüşlərdə qaldırılan əsas məsələlər
konkretləşdirilərək maraqlı tərəflərlə bunların təhlili aparılmalı, sonra təsir və risk səviyyəsinə əsasən
prioritetlər müəyyənləşdirilməlidir.
Strateji planlaşdırmada növbəti vacib addım seçimlərə üstünlük verməkdir. İnkişaf etməkdə
olan ölkələrdə təşəbbüsləri təsdiqləmək və sınaqdan keçirmək üçün istifadə olunan məhdud
məlumatlar və analitik vasitələr səbəbindən qərar qəbul edən təşkilat seminarlar və sorğular təşkil
etməlidir.
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Fəaliyyət mühitində mütəmadi baş verən dəyişikliklər səbəbindən uzun müddət bir strategiyaya
sadiq qalmaq çətindir. Risklərin və uğursuzluqların qarşısını almaq üçün uzun müddət ərzində
(məsələn, 5 il) təşkilatın strategiyası inkişaf etdirilir. Bu, bir çox maraqlı tərəfdən dəstək alınmasını
təmin edir, beləliklə lüzumsuz dəyişikliklərin dairəsi məhdudlaşdırılır.
Strateji planlaşdırma müvafiq kontekstual faktları ortaya qoymağı və “getmək istədiyimiz yeri”
müəyyənləşdirməyi tələb edir.
Planlaşdırmanın məqsədi ilk növbədə düzgün hədəfləri təyin etməkdir. Hər bir strateji hədəf
üçün onun hərtərəfli və müvafiq elmi və ya statistik əsaslı olması, həyata keçirilə və qiymətləndirilə
bilməsi kimi cəhətlər əsas meyarlar kimi istifadə olunur.
Məqsəd, təşkilatın missiyası və ya hədəfi ilə əlaqəlidir. Məqsəd ümumi formada ifadə edilir və
müvafiq tədbirləri əhatə etmir. Məqsədlər hədəflərdə konkretləşir. Norman Nager və T. Harrell Allen
“İctimaiyyətlə əlaqələr: Məqsədlərə görə idarəetmə” adlı klassik əsərlərində məqsəd və hədəfin
izahında nəqliyyatın hərəkəti ilə bağlı terminlərlə bənzərliyi istifadə etdilər: Məqsədlər istiqamət
təyin edərkən hədəflər təyinatı təyin edir (18).
Hər bir strateji hədəf üçün müvafiq tədbirlər hazırlanarkən adətən aşağıdakı meyarlar istifadə
olunur:
 Hərtərəflilik və aktuallıq;
 Elmi və ya statistik əsasa malik olmaq;
 Müqayisə edilə bilən olmaq;
 Reallıq.
Qeyd edilənlərdən hər biri öz növbəsində effektiv və praktik idarəetmənin elementləri sayılır.

Nəticə
Strateji planlaşdırma ümumi tədqiqat mərhələsindən başlayır və məsələ ilə əlaqəli hədəflərə
ümumi baxışı təmin edir. Daha sonra hər bir hədəfə əsaslanan bir sıra təşəbbüslər müəyyənləşdirilir
və planın qalan hissəsi formalaşır. Prosesin gedişində hazırlanan təşəbbüslər şablonu strateqlərin əsas
suallarının ətraflı və strukturlaşdırılmış şəkildə cavablandırılmasına kömək edir.
Bu şablonun vasitəsilə:
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Həqiqətən təşəbbüs olan və hələ fikir mərhələsində olanlar qiymətləndirlir;



Təşəbbüsləri başa çatdırmaq üçün uyğun hədəfqoyma, iş planı inkişaf etdirmə
və resurs ayırma işləri yerinə yetirilir;



Təşəbbüslə tanış olmayanlarla ünsiyyət qurulur və yüksək səviyyəli liderlərin bu
barədə müzakirələr aparmasına imkan yaradılır;



Təşəbbüslər vaxtında idarə edilir.
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Innovative agriculture governance: an approach effective strategic planning
Summary
Development of the agricultural sector, poverty reduction in rural areas, achieving food
security and supporting sustainable economic development are among the important strategic goals.
Sustainable economic growth is one of the prerequisites for socio-economic development. For this
reason, it is important to develop strategic planning that will create more revenue and employment
opportunities. The use of strategic planning as one of the innovative forms of management in the
agricultural sector facilitates effective decision-making and, on this basis, increases the efficiency of
activities.
Keywords: agrarian sector, innovative management, strategic planning, target, sustainable
development.
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Докторант Центра аграрных исследований
Инновационное управление в аграрном секторе:
подход эффективного стратегического планирования
Резюме
Развитие сельскохозяйственного сектора, сокращение бедности в сельских районах,
достижение продовольственной безопасности и поддержка устойчивого экономического
развития являются одними из важных стратегических целей. Устойчивый экономический
рост - одна из предпосылок социально-экономического развития. По этой причине важно
разработать стратегическое планирование, которое создаст больше возможностей для
доходов и трудоустройства. Использование стратегического планирования как одной из
инновационных форм управления в аграрном секторе способствует эффективному принятию
решений и на этой основе повышает эффективность деятельности.
Ключевые слова: аграрный сектор, инновационный менеджмент, стратегическое
планирование, цель, устойчивое развитие.
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Xülasə
Məqalədə aqrar sahədə istehsal məqsədlərinin həyata keçirilməsinin monitorinqi məsələlərinə
baxılır, həmin istiqamətdə monitorinqin aparılmasına olan tələblər təhlil edilir. Azərbaycanın aqrar
sahəsində monitorinqin prinsipləri, mərhələləri və obyektləri göstərilir. Eyni zamanda kənd
təsərrüfatında istehsal məqsədlərinin monitorinqinin əsas istiqamətləri araşdırılır.
Məqalədə müqayisəli təhlil, məntiqi ümumiləşdirmə və qruplaşdırma metodlarından istifadə
edilmişdir. Tədqiqat nəticəsində aqrar sahədə fəaliyyətin effektivliyinin artırılması məqsədilə
monitorinqin səmərəli təşkili və aparılması üzrə tövsiyələr irəli sürülmüşdür.
Açar sözlər: aqrar sahə, monitorinq, məqsəd, problem, idarəetmə mexanizmi.
Giriş
Aqrar sahədə monitorinq sahənin və onun alt sektorlarının, ehtiyatlarının vəziyyətinin dövri
monitorinqinin məcmusu olaraq keçən əsrin sonlarında fəal şəkildə öyrənilməyə başlanılmışdır. İlk
olaraq bölgələrdə torpağın münbitliyinin və texnogen çirklənmənin səviyyəsinin tənzimlənməsi ilə
əlaqədar həyata keçirilsə də (9; 10.), sonradan aqrar sahənin bütün fəaliyyət istiqamətləri üzrə
aparılmağa başlanılmışdır (14; 15.). Kənd təsərrüfatında monitorinq araşdırmalarına ehtiyacın
səbəbləri kimi aşağıdakılar göstərilir (12):
1) iqtisadiyyatda, o cümlədən aqrar sahədə böhran hadisələrinin başvermə ehtimalı, onun
inkişafının tsiklik xarakteri, kənd təsərrüfatı bazarının konyunkturasının dəyişməsi və
böhranın proqnozlaşdırılmasına ehtiyacın olması;
2) aqrar sahənin fəaliyyətinə keyfiyyət standartlarının hazırlanması və tətbiq edilməsi
zərurəti;
3) dəyişən makroiqtisadi şərtləri nəzərə alaraq, aqrar sahənin inkişafı ilə bağlı hazırlanmış
strateji planlara düzəlişlərin edilməsi.
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Aqrar sahədə monitorinqin prinsipləri, mərhələləri və obyektləri
Monitorinq özündə məlumatların toplanmasını və izlənməsini, müşahidə, qiymətləndirmə,
nəzarət və proqnozlaşdırmanı əks etdirir. Aqrar sahədə monitorinq aşağıdakı prinsiplərə uyğun olaraq
həyata keçirilir:






Komplekslik
Sistemlilik
Vahidlik
Adaptivlik
Standartlaşma

Komplekslik prinsipinin mahiyyəti bölgələr, rayonlar (qəsəbə və kəndlər) kimi ərazi
vahidlərinin inkişafının əsas parametrlərini nəzərə almağa imkan verən, bütün fundamental ictimaisiyasi və sosial-iqtisadi proseslərin istisnasız müşahidə olunmasını təmin etməkdir. Əldə edilmiş
nəticələrin sistemli qiymətləndirilməsi prinsipinin mahiyyəti ərazi vahidlərinin və bütövlükdə
dövlətin inkişafının ümumiləşdirilmiş və xüsusi göstəriciləri arasında iyerarxik əlaqənin olmasını
ifadə edir. Monitorinq sisteminin mövcud statistik hesabat sisteminə uyğunlaşması prinsipi
adaptivliyi, monitorinq qiymətləndirmələrinin standartlaşdırılması prinsipi isə bu istiqamətdə xüsusi
standartların tətbiq edilməsini göstərir.
Aqrar sahədə müəssisənin və sahibkarlıq fəaliyyətinin səmərəliliyini, nəticəliliyini
müəyyənləşdirərkən, keyfiyyət səviyyəsini qiymətləndirməyə imkan verən əsas istiqamətləri,
meyarları və göstəriciləri seçərkən istehsal sistemlərinin monitorinqi üçün konkret bir modelin
qurulmasını, məlumatların izlənməsi, tamlığı və tezliyi səviyyəsini də nəzərə almalıyıq. Bu zaman
müəssisədə istehsal sistemlərinin təşkili qaydalarını nəzərdən keçirmək vacibdir. Məhz bu istehsal
sistemlərinin təşkili qaydaları ümumi formada təşkilati sistemin quruluşuna və rasional qurulması
prosesinə tələbləri meydana gətirir. Monitorinq isə buna nəzarət etməyə imkan verməlidir. Əlbəttə,
ölkə və ya regionda aqrar sahənin və fərdi aqrar müəssisənin iqtisadi sistemlərinin monitorinqinin
təşkili fərqlidir. Səviyyə dəyişdikcə meyarlar, göstəricilər, məlumatların alınması tezliyi və
izlənməsinin təşkili də dəyişir.
Aqrar sahənin monitorinqi prosesinin reallaşdırılmasını aşağıdakı mərhələlərə bölmək olar:
Hazırlıq mərhələsi - aqrar sahədə müvafiq obyektlərin seçilməsi və zəruri məlumatların
toplanması;
İzləmə və ya müşahidə mərhələsi - hər bir monitorinq obyekti üçün kritik meyarların,
texnologiyanın müəyyən edilməsi və təsdiqlənməsi.
Hazırda monitorinqin aparılmasında fərqli texnikadan istifadə edilir. Belə ki, əkin sahələrinin
və torpaqların vəziyyətinə nəzarət etmək üçün ölkəmizdə dronlardan geniş istifadə edilməyə
başlanılmışdır. Dronlar vasitəsilə bitkilərin böyümə vəziyyəti, əkin sahələrində yerləşmə, ara
məsafələrinin optimallaşdırılması və digər məlumatlar əldə edilir.
Analitik mərhələ - monitorinq obyektinin parametrlərindəki meyillərin təyini və
qiymətləndirilməsi, müəyyən bir dəyişikliyi xarakterizə edən göstəricilərə əsaslanaraq
toplanmış məlumatları ümumiləşdirmək və təhlil etmək üçün analitik sistemdən istifadə etmək;
50

Agricultural Economics * Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı * Экономика сельского хозяйства - 2021, № 3 (37)

Optimallaşdırma mərhələsi - aqrar sahədə göstərilən dövlət xidmətlərinin effektivliyinin
monitorinqi, monitorinq obyektlərinin parametrlərinin dəyişdirilməsinə idarəetmə təsirləri
seçmək və əsaslandırmaq, idarəetmə orqanının səlahiyyətlərini və təsir mexanizmlərini
dəqiqləşdirmək, idarəetmə orqanının səlahiyyətlərinin icra vəziyyətini müəyyən etmək və
zəruri hallarda dəyişikliklərə dair təkliflər hazırlamaq.
Aqrar sahənin monitorinqi üçün obyektlərin və subyektlərin tərkibi bu sahənin idarəetməsinin
funksiyası, məqsədləri və vəzifələri, habelə onun həyata keçirilməsinin əsası olan elmi, metodiki,
təşkilati və hüquqi, informasiya xarakterli təsirindən asılı olaraq müəyyən edilir. Aqrar sahənin
idarəedilməsi kənd təsərrüfatında vəziyyətlərə nəzarət etmək, faktiki və planlaşdırılmış göstəricilər
və ya vəziyyətlər arasındakı uyğunsuzluqların səbəblərini müəyyən etmək, sahənin inkişaf
strategiyasının formalaşmasında və həyata keçirilməsində risklərin azaldılması vasitəsidir.
Ölkədəki, xüsusən də iqtisadiyyatın aqrar sahəsindəki mövcud sosial-iqtisadi şəraiti nəzərə
alaraq aşağıdakı monitorinq obyektlərini ayırmaq mümkündür:
1) kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların vəziyyəti (onların dövriyyədənçıxma və istifadə
səviyyəsi);
Kənd təsərrüfatı üçün yararlı və yararsız torpaqların müəyyən edilməsi zamanı “kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı üçün ekoloji cəhətdən təhlükəli zonalar”ın təyin edilməsi məqsədəuyğun
hesab edilir. Bu problemin həlli yalnız hazırda ölkədə mövcud olan aerokosmik zonalaşdırma
əsasında həll edilə bilər.
Digər problem işğaldan azad olunmuş rayonlarda torpaqların minalardan və hərbi sursat
qalıqlarından təmizlənməsi və kənd təsərrüfatı üçün yararlı hala salınmasıdır.
2) kənd təsərrüfatı torpaqları bazarının inkişafının və torpaq bazarında münasibətlərin vəziyyəti
(xüsusi torpaq paylarının qeydiyyatı, icarəyə verilməsi, yenidən bölüşdürülməsi mexanizmi);
3) ərzaq bazarının vəziyyəti, ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmini səviyyəsi;
4) kənd təsərrüfatlarının fəaliyyətinin dayanaqlılıq səviyyəsi;
5) kənd yerlərində sosial infrastrukturun vəziyyəti;
6) kənd yerlərində əmək ehtiyatlarının vəziyyəti.
Aqrar sahədə istehsal məqsədlərinin həyata keçirilməsinin monitorinqinin əsas
istiqamətləri
Müəssisənin inkişaf məqsədinin təyin edilməsi mexanizmi ilə müəssisənin idarəetmə və iqtisadi
fəaliyyətinin monitorinqləri arasında əlaqə mövcuddur. Müəssisənin iqtisadi fəaliyyətinin
monitorinqi müəssisənin fəaliyyətinin qoyulan məqsədə uyğunluğunu izləmək üçün tədbirlər
kompleksi olaraq fəaliyyət ehtimal olunan inkişaf yolundan yayındığı təqdirdə ona düzəliş etmək
üçün tətbiq edilir. Ümumiyyətlə, idarəetmənin monitorinqi ilə müəssisənin inkişaf məqsədinin
müəyyən edilməsi arasında əlaqə ikitərəflidir və aşağıdakı kimi izah edilir:
- bir tərəfdən, proses olaraq aqrar sahənin müxtəlif səviyyələrində məqsədlərin təyin edilməsi
alt iqtisadi məqsədləri və onların istiqamətini meydana gətirir ki, bu da monitorinq, izləmə, yoxlama
üçün bir əsas, başlanğıc deməkdir; digər tərəfdən, monitorinq funksiyaları müəssisənin strukturunun,
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fəaliyyətinin və idarəetmə funksiyalarının müxtəlif səviyyələrində məqsədlərinə çatmasına
yönəldilir.
Müəssisə xarici iş mühiti şəraitində müstəqil fəaliyyət göstərən bir istehsal sisteminə malik
olduqda orada baş verən prosesləri izləmək üçün məqsədlər, meyarlar və göstəricilər mərkəzdən
planlaşdırılmış və idarəedilən sistemdəki istehsal fəaliyyətinin səmərəliliyinin və nəticəliliyinin
monitorinqi üçün tələb edilən məqsəd, meyar və göstəricilərdən fərqlənir.
Müasir şəraitdə aqrar sahə müəssisələrinin əksəriyyətinin xüsusi mülkiyyətə aid olmasını və
müstəqil idarə edilməsini nəzərə alaraq bu məqsəd, meyar və göstəriciləri strateji, cari və operativ
monitorinq baxımından dəqiqləşdirməyə ehtiyac duyulur. Müəssisənin təşkilati mexanizminin necə
işləməsini müəyyən etmək və iqtisadi fəaliyyətinin vəziyyətini izləmək üçün aşağıdakıların
monitorinqini aparmaq lazımdır:
a) xarici makro mühitin (sahibkarlıq mühitinin) monitorinqi;
b) daxili mikro mühitin monitorinqi, yəni idarəetmənin vəziyyətinin monitorinqi, təşkilati
struktur-funksional vəziyyətin monitorinqi, istehsalın, maliyyənin, heyətin monitorinqi.
Aqrar sahə müəssisələrinin istehsal vəziyyətinə təsir edən makro mühitin monitorinqi bilavasitə
ölkə səviyyəsində mühitin qiymətləndirilməsini nəzərdə tutur. Bu baxımdan makro monitorinq
ölkənin aqrar iqtisadiyyatının əldə edilmiş inkişaf parametrlərinin mütəmadi izlənməsinə
yönəldilməlidir. Burada ölkə üzrə aqrar-sənaye kompleksinin, o cümlədən aqrar müəssisələrin
davamlı və dayanıqlı inkişaf səviyyəsi, ASK sferaları arasında əlaqələrdə paritetliyə riayətolunma
dərəcəsi, aqrar müəssisələrin məhsullarının idxalı əvəzetmə vəziyyəti, ölkə əhalisinin kənd təsərrüfatı
məhsulları ilə təminedilmə səviyyəsi, dövlət tərəfindən aqrar müəssisələrin fəaliyyət və inkişafının
dəstəklənməsi vəziyyəti, dövlət proqramları və tədbirlərinin yerinəyetirilmə dərəcəsi müşahidə edilir
və qiymətləndirilir.
Qeyd edilən sonuncu istiqamət üzrə monitorinqin keyfiyyətini artırmaq baxımından
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 06 mart tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət
proqramlarının tərtibi, icrası, monitorinqi və qiymətləndirilməsi Qaydası”nda nəzərdə tutulanların
həyata keçirilməsinin reallaşdırılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Qaydaya əsasən, “monitorinq –
dövlət proqramı üzrə məlumatların sistemli toplanması yolu ilə həmin dövlət proqramında qarşıya
qoyulmuş məqsədlər üzrə görülmüş işlərin və əldə olunmuş nəticələrin müəyyən edilmiş müddətlərdə
nəzərdən keçirilməsidir” (1). Bu qayda dövlət tərəfindən qəbul edilmiş proqramın nə dərəcədə yerinə
yetirilməsini, yəni nəticəyönümlülüyü təyin etmək üçün əsas metodologiyanı formalaşdırmaqla həm
də monitorinq üçün əsas mexanizm rolunu oynayır. Qayda ilə müəyyən edilmiş metodologiyaya görə
dövlət proqramının icra vəziyyətinin müəyyən edilməsi üçün əlaqələndirici qurumun hesabat və
təsdiqedici sənədlərinin təhlili, yerində baxışın, müzakirələrin təşkili və məlumatların əldə edilməsi
metodlarından istifadə edilir. Həmçinin hər bir tədbir yekun qiymətləndirmənin nəticələrinə uyğun
olaraq “0; 0,5 və 1” balla, müvafiq olaraq “icra edilməmişdir”, “qismən icra edilmişdir” və “icra
edilmişdir” kimi qiymətləndirilir. Qaydalar dövlət proqramında nəzərdə tutulan tədbirdən öncəki və
sonrakı vəziyyətin müqayisəsini aparmağa imkan verən indikatorların tətbiqini nəzərdə tutur. Bu
indikatorlar ilkin, aralıq və yekun nəticə indikatorları kimi qruplaşdırılaraq monitorinqin keyfiyyətini artırır.
Qarşıdakı dövrlərdə bu mexanizmlərin tətbiqi və monitorinqin nəticələrinə əsasən qabaqlayıcı
və tənzimləyici tədbirlərin aparılması dövlət proqramlarında olan tədbirlərin reallaşma effektini artıra
bilər. Həmçinin nəzərə almaq lazımdır ki, kənd təsərrüfatı istehsalının artımı istehsala xidmət edən
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işlərin əlaqələndirilməsindən və istehsalın monitorinqinin vaxtında yerinə yetirilməsindən asılıdır. Bu
isə aqrar istehsalın mütəmadi monitorinqinin aparılmasını zəruri edir.
Aqrar sahə müəssisələrinin istehsal vəziyyətinə təsir edən mikro mühitin monitorinqi torpaq
sahələrində torpaq paylarının qeydiyyatının aparılması, aqrar müəssisələrin maddi-texniki bazasının
vəziyyəti, müxtəlif mülkiyyət növünə xas aqrar müəssisələrdə istehsalın dinamikası və davamlılığı,
kredit borclanması və müflisləşmə təhlükəsi ilə bağlı vəziyyət, aqrar sahə müəssisələrində işçilərin
sayı, kənd əhalisinin, o cümlədən aqrar sahədə çalışan işçilərin həyat səviyyəsi və digər göstəricilər
təhlil edilməklə qiymətləndirilməsini nəzərdə tutur.
Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin idarə edilməsinin məlumat sistemi monitorinqinin aparılması
üçün yetərli məlumatlarla təchiz edilməlidir. Lakin Azərbaycanda Dünya Bankı tərəfindən aparılan
araşdırmalar və nəticələr üzrə yekun hesabatların icmalı göstərir ki, planlaşdırılmış monitorinqqiymətləndirmə sisteminin tətbiqi, izləniləbilən icra göstəricilərinin çatışmazlığı, layihənin
benefisiarları üzərində yetərsiz fokuslanma, həddindən çox iddialı və ya qeyri-işlək metodologiyalar,
hətta bəzən heç bir monitorinq-qiymətləndirmənin tətbiq edilməməsi kimi zəifliklər ortaya çıxır (7).
Hazırda aqrar sahədə fəaliyyət göstərən müəssisələrin rəqabətqabiliyyətli olması onların
xərclərinin azaldılması fonunda məhsuldarlığın artırılması tələbini qoyur. Yəni səmərəliliyin təhlili
maya dəyəri ilə rentabellik göstəricilərinin diqqətdə saxlanmasına yönəlir. Lakin eyni zamanda
nəzərə almaq lazımdır ki, aqrar sahədə fəaliyyət göstərən müəssisə üçün alınan xalis gəlir (mənfəət),
əməkhaqqı hesablanmayan kəndli (fermer) təsərrüfatı üçün isə ümumi gəlir göstəricisi vacibdir.
Başqa sözlə, hüquqi şəxs yaratmadan fəaliyyət göstərən kənd istehsalçısı ilk növbədə rentabelliyin
faizi ilə deyil, gəlirin mütləq dəyəri ilə maraqlanır.
Ölkəmizdə istehsal olunan əsas kənd təsərrüfatı məhsullarının qeyd edilən göstəricilər üzrə
təhlili göstərir ki, 2005-ci illə müqayisədə 2019-cu ildə bitkiçilik məhsullarının maya dəyərində 1-7
dəfə, heyvandarlıq məhsullarının maya dəyərində 1-3 dəfə artım müşahidə edildiyi halda, rentabellik
göstəricisi ümumi bitkiçilik məhsullarında cəmi 0,9 dəfə, ümumi heyvandarlıq məhsulları üzrə 0,6
dəfə artmışdır. Rentabellik göstəriciləri üzrə ən yüksək mövqedə olan məhsullara diqqət yetirdikdə
emal üçün nəzərdə tutulan şəkər çuğunduru (14,1 dəfə), yaşıl çay yarpağı (3,5 dəfə), bostan
məhsulları (2,3 dəfə), meyvə və giləmeyvə məhsulları (2,1 dəfə), iribuynuzlu mal-qara (14,7 dəfə)
üzrə artımı qeyd edə bilərik. Digər kənd təsərrüfatı məhsulları (dənli bitkilər, kartof, tütün, qoyun və
keçi əti, quş əti, yun) üzrə rentabellik artımı 1,3-1,9 arasında olmuşdur. Rentabelliyin aşağı düşməsi
üzümdə özünü daha çox büruzə vermişdir. Belə ki, 2005-ci ildə üzüm məhsulu üzrə rentabellik
göstəricisi 180% olduğu halda, 2019-cu ildə cəmi 3,6% təşkil etmişdir. Yumurta istehsalında
rentabellik analoji dövr üzrə 15,6%-dən 2016-cı ildə 4,9% enmiş, 2019-cu ildə isə ümumiyyətlə bu
göstərici Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən verilməmişdir.
Əmək resurslarının istifadəsinin vəziyyətini müəyyən etmək üçün istehsal edilən məhsula əmək
məsrəflərinin və həmin məhsulun satışından əldə edilən gəlirin həcminə diqqət yetirək. Maşın və
avadanlıqla təminat, əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması bilavasitə əmək məsrəflərinin azaldılmasına
təsir edir.
Təhlil göstərir ki, əmək məsrəfləri 2005-ci illə müqayisədə 2019-cu ildə şəkər çuğundurunda
(1,1 dəfə), bostan məhsullarında (1,1 dəfə), donuz ətində (1,1 dəfə) və quş ətində (1,01 dəfə) baş
verib. Digər məhsullarda isə əmək məsrəflərinin 0,4-0,9 dəfə azalması müşahidə edilir. Rentabelliyə
gəldikdə isə 2005-ci illə müqayisədə 2019-cu ildə yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, yalnız üzümün
rentabelliyində geriləmə olub. Digər məhsullarda rentabellikdə 0,5-14,7 dəfə artım müşahidə edilir.
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Sahibkarlıq fəaliyyətinin səmərəliliyi əksər hallarda yalnız gəlirliliklə əlaqələndirilir. Bununla
belə sahibkarlıq fəaliyyətinin gələcək dövrlərdə davamlılıq və gəlirlilik kimi meyarlarının nəzəri və
metodoloji cəhətdən yetərincə işlənib hazırlanmaması monitorinq zamanı problemlərin tam müəyyən
edilməsinə imkan vermir. Araşdırmalarımız bu monitorinqin təşkilində bir sıra həll olunmamış
problemlərin olduğunu göstərdi. İlk olaraq qeyd etməliyik ki, hamı tərəfindən qəbul edilən universal
konseptual və metodiki aparat yoxdur. Biznesin qiymətləndirilməsi üçün istifadə edilən mövcud
monitorinq metodikaları əsasən xarici ədəbiyyatdan götürülür və ölkəmizin həqiqi bugünkü şəraitinə
ciddi uyğunlaşdırılması tələb olunur. Bu metodikanın əsas çatışmazlığı isə kənd təsərrüfatı
istehsalının xüsusiyyətlərini nəzərə almamasıdır. Yəni effektiv monitorinqin aparılması üçün iş
prosesinin təşkili, statistika, mühasibat uçotu və idarəetmə uçotunda müvafiq dəyişikliklər
edilməlidir.
Kənd təsərrüfatı istehsalının sabitliyi bütün xidmətlərin əlaqələndirilmiş işindən və
monitorinqin (parametr və göstəricilərin seçilməsi, müşahidələrin həyata keçirilməsi və nəticələrinin
müvafiq orqanlara ötürülməsi) vaxtında yerinə yetirilməsindən asılıdır. Kənd təsərrüfatı istehsalının
davamlılığının təmini baxımından monitorinqinin formalaşması və işlənməsinə dair tapşırıqların
ardıcıllığının aşağıdakı kimi müəyyən edilməsi məqsədəuyğundur:
1) Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı sisteminin dayanıqlılıq parametrlərinin formalaşması
və müəyyənləşdirilməsi metodologiyasının işlənməsi, dayanıqlılıq göstəricilərinin yoxlanılması
tezliyini müəyyənləşdirmək üçün meyarların seçilməsi;
2) Monitorinq obyektlərinin müşahidələrinin həyata keçirilməsi üçün təşkilati strukturların
yaradılması və mütəxəssislərin seçilməsi, işlərin görülməsi və maliyyələşdirmə mənbələri üçün
xərclərin səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi;
3) Dayanıqlılıq parametrlərini təyin etmək üçün seçilmiş amilləri izləmək və məlumatları
müvafiq monitorinq strukturlarına təhvil vermək, alınan nəticələri təhlil edib müvafiq tövsiyələr
hazırlamaq;
4) Kənd təsərrüfatı istehsalında sahibkarlıq riskinin, məhsulların keyfiyyəti səviyyəsinə görə
risklərin, resurs potensialının, istehsal ehtiyatları olan torpağın, maddi-texniki vəziyyətin
qiymətləndirilməsi;
5) Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin gəlirlilik səviyyəsinin dinamikasının təhlili və qiymətlərin
paritet nisbətinin izlənməsi;
6) Kənd yerlərində demoqrafik göstəricilərin, kənd əhalisinin yaşayış səviyyəsinin və kəndin
sosial infrastrukturunun vəziyyətinin monitorinqi;
7) Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının yerli və xarici bazarlara çıxış səviyyəsinin
izlənməsi;
8) Aqrar-qida məhsullarına tələb və keyfiyyət səviyyəsinin izlənməsi, idxal olunan kənd
təsərrüfatı məhsulları ilə müqayisədə yerli istehsalçıların rəqabət qabiliyyətinin, əsas məhsul növləri
üzrə ərzaq bazarında inhisar səviyyəsinin qiymətləndirilməsi;
9) Kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyinin miqyasının və səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi.
Kənd təsərrüfatının mühəndis və texniki xidmətlər, konsaltinq, informasiya və marketinq
xidmətlərinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyacı var. Bir çox müəssisədə dövriyyə kapitalının çatışmaması
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və yüksək kredit yükünün mövcud olması müəssisələrin inkişafını və istehsalın
modernləşdirilməsinin maliyyələşdirməsində və istehsal üçün xammalın alınmasında problemlər
yaradır. Bu cür problemlərin səbəbləri kifayət qədər gəlir əldə edilməməsi ilə əlaqədardır. Belə
vəziyyət bir çox hallarda marketinq və satış, idarəetmə sahəsində problemlərdən qaynaqlanır. Hazırda
“Made in Azerbaijan” brendinin təşviqi aparılır və buna dövlət dəstəyinin yüksək olduğu müşahidə
edilir. Lakin gələcəkdə müəssisələr marketinq tədbirləri üçün büdcələrini müəyyən edərkən bu
xərclər iqtisadi baxımdan yenidən təhlil edilməlidir. Potensial ixrac bazarları haqqında fermerlərin
məlumatlandırılması prosesi mütəmadi aparılmalıdır.
Nəticə
Aqrar müəssisələrin fəaliyyətinə təsir edən makro mühitin monitorinqi ölkə səviyyəsində kənd
təsərrüfatı sahəsinin inkişafına və müəssisələrin fəaliyyətinin əlverişli olmasına xidmət edəcək bir
çox amilləri, resursları, potensialı və mexanizmləri yenidən dəyərləndirməyə imkan verir. Bu,
davamlı inkişafa xidmət edən və milli təhlükəsizlik baxımından dayanıqlılığı təmin edən dövlət
tədbirlərinin, əsasən də dövlət tərəfindən aqrar müəssisələrin fəaliyyət və inkişafının dəstəklənməsi
vəziyyətinin, strategiya sənədləri və dövlət proqramlarının tədbirlərinin yerinəyetirilmə dərəcəsinin
monitorinqi və qiymətləndirilməsi əsasında aparılmalıdır.
Kənd təsərrüfatı müəssisəsinin sahibkarlıq fəaliyyətinin monitorinqinin formalaşması və
inkişafı həm mühasibat göstəriciləri sisteminin, həm də müəssisənin müxtəlif fəaliyyət vəziyyətinin
təhlili metodlarının təkmilləşdirilməsini tələb edir. Müasir şəraitdə aqrar sahədə fəaliyyətin
monitorinqini aşağıdakı istiqamətlərdə aparmaq məqsədəuyğundur: xarici (makro) mühitin
monitorinqi; təşkilati idarəetmənin monitorinqi; aqrar sahə müəssisələrinin funksional strukturunun
monitorinqi; aqrar istehsalın monitorinqi; aqrar sahənin maliyyəsinin monitorinqi; aqrar sahə ilə
əlaqəli olan sosial monitorinq.
Təşkilati-idarəetmənin monitorinqi idarəetmə xərclərinin səviyyəsinin, idarəetmə qərarlarının
qəbulu və icra sürətinin, struktur asılılıqla bağlı yaranan əngəllərin müəyyən edilməsinə imkan verir.
Hazırki dövrdə aqrar sahədə çətinlik yaradan problemlərdən biri “istehsal xərclərinin səviyyəsi”ni
izləməyin mümkün olmaması ilə bağlıdır. Əsas səbəblərdən biri kənd təsərrüfatı istehsalının real
xərclərinin normativlərlə müqayisə oluna bilməməsidir. Yəni bütün zəruri normativlərin mövcud
olmaması bu prosesi çətinləşdirir.
Regionlarda yaradılan informasiya və məsləhət sistemləri kənd təsərrüfatı
istehsalçılarına operativ qərarlar qəbul etmək üçün məhsul bazarlarında vəziyyət barədə həm operativ
(real vaxtda) məlumat almağa, həm də strateji təhlil və proqnozlaşdırma üçün zəruri məlumatlardan
istifadə etməyə imkan verir.
Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının hədəflərinin müəyyənləşdirilməsi, idarə edilməsi
mexanizmi formalaşdırılarkən ən vacib məsələlərdən biri yüksək gəlirlilik və dayanıqlılıqla yanaşı
kapitallaşma səviyyəsini nəzərə almaq və artırmaqdır. Kənd təsərrüfatı müəssisəsinin fəaliyyətini
gəlir metodu ilə qiymətləndirərkən məhsulun həyat dövrünün müddəti göstəricisi əvəzinə bitki
sortlarının, heyvan cinslərinin həyat dövrünün göstəricisini, habelə texnologiyanın həyat dövrü
göstəricisini istifadə etmək lazımdır. Kənd təsərrüfatı müəssisələrində internetdən istifadə imkanları
artırılmalı, müəssisələrə aid zəruri məlumat (istehsal, maliyyə və mübadilə hesabatları) internet
saytlarında yerləşdirilərək mütəmadi yenilənməlidir.
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Monitoring of agricultural production objectives
Summary
The article considers the issues of monitoring the implementation of production goals in the
agricultural sector. The requirements for monitoring in this direction are analyzed. The principles,
stages and objects of monitoring in the agrarian sphere of Azerbaijan are indicated. At the same time,
the main directions of monitoring the production goals in agriculture are being studied. The article
uses comparative analysis, logical generalization and grouping methods. As a result of the study,
recommendations were made for the effective organization and conduct of monitoring in order to
increase the efficiency of the agricultural sector.
Keywords: agrarian sector, monitoring, purpose, problem, management mechanism.
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Бакинский государственный университет
Мониторинг реализации производственных целей в аграрном секторе
Резюме
В статье рассматриваются вопросы мониторинга выполнения производственных
задач в аграрном секторе. Анализируются требования к мониторингу в этом направлении.
Указаны принципы, этапы и объекты мониторинга в аграрной сфере Азербайджана. При
этом изучаются основные направления мониторинга производственных целей в сельском
хозяйстве. В статье используются методы сравнительного анализа, логического обобщения
и группировки. В результате исследования были даны рекомендации по эффективной
организации и проведению мониторинга с целью повышения эффективности аграрного
сектора.
Ключевые слова: аграрный сектор, мониторинг, цель, проблема, механизм управления.
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KƏND TƏSƏRRÜFATINDA KOOPERASİYA MÜNASİBƏTLƏRİNİN
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Aytəkin Ağaxəlil qızı Hüseynova
Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin dissertantı
e-mail: aytekin.ova81@gmail.com

Xülasə
Məqalədə müasir şəraitdə kənd təsərrüfatında kooperasiya münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi
məsələlərinə baxılmış, aqrar sahədə istehsalçıların kooperativlərdə birləşmələrinin üstünlükləri şərh
edilmişdir. Habelə Azərbaycanda kənd təsərrüfatı kooperasiyasının inkişafına dair qanunvericilik
bazasının formalaşdırılması sahəsində irəliləyişlərdən bəhs edilmiş, aqrar sahədə kooperativlərin
mövcud vəziyyəti təhlil olunmuşdur. Eyni zamanda kənd təsərrüfatında kooperativlərin fəaliyyətinin
genişləndirilməsi imkanları göstərilmişdir.
Açar sözlər: kooperasiya münasibətləri, kooperativ, fermer, iqtisadi inkişaf, istehsal, gəlir.
Giriş
Son illərdə Azərbaycanda dövlət səviyyəsində kənd təsərrüfatı sahəsində kooperasiya
münasibətlərinin inkişafına diqqət daha da artmışdır. 2016-cı ildə “Kənd təsərrüfatı kooperasiyası
haqqında” Qanun qəbul olunmuş, 2017-ci ildə “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı
kooperasiyasının inkişafına dair 2017-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı” təsdiq edilmişdir.
Araşdırmalar göstərir ki, kənd təsərrüfatının və kənd ərazilərinin inkişafı üçün mövcud olan
şərait və imkanlar çox müxtəlifdir, buna görə də konkret ərazilərin potensialını qiymətləndirmədən
emal, eləcə də digər sənaye sahələri və kənd əraziləri üçün inkişaf strategiyasının hazırlanması
mümkün deyildir.
Qeyd edək ki, aqrar sahənin və eləcə də kənd ərazilərinin dayanıqlı inkişafının təmin edilməsi,
qarşılıqlı əlaqədə olan vəzifələrin, ilkin şərtlərin, amillərin və gələcək inkişaf yollarının hərtərəfli
öyrənilməsi, müxtəlif qərarvermə variantlarının müəyyən olunması və bütöv bir sistemin inkişafının
təmin edilməsi yalnız inteqrasiya olunmuş bir yanaşma əsasında mümkündür.
Hal-hazırda bir çox ölkələrdə kənd təsərrüfatının inkişaf səviyyəsindən asılı olmayaraq kənd
məşğulluğunun artırılmasının və ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin vacib vasitəsinə
çevrilməklə müxtəlif kooperativ strukturları geniş yayılmışdır. Bir çox sahələrdə öz xüsusiyyətlərinə
uyğun olaraq kooperasiya istehsalın həcminin, səmərəliliyinin və investisiya cəlbediciliyinin
artırılmasının əsas amillərindən biridir.
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Kənd təsərrüfatında kooperasiyanın rolu
Kənd təsərrüfatı kooperasiyasının inkişaf etdirilməsində əsas məqsəd əhalinin lazımi miqdarda
və keyfiyyətli ərzaq məhsullarına olan tələbatını ödəməkdir. Bu istiqamətdə kooperativlər bir sıra
təşkilati və iqtisadi problemlərin həllində, eləcə də kənd təsərrüfatı istehsalçılarının istehsal vasitələri
ilə, emalçıların istehsal üçün xammalla təmin edilməsində əhəmiyyətli rol oynaya bilir.
Kooperasiya münasibətlərinin əsas inkişaf etdiyi ABŞ və Avropa ölkələrinin bazar iqtisadiyyatı
çərçivəsində olduqca uğurlu nəticələr əldə edilmişdir. Xüsusilə Şimali Avropa ölkələri - Hollandiya,
Danimarka və Finlandiya daha çox fərqlənir. Eyni zamanda Koreya və Yaponiyanın az tanınmış
nümunələri də mövcuddur. Bu ölkələrdə kənd təsərrüfatının ümumi strukturunda kooperasiya layiqli
yer tutur.
Kooperasiyanın hədəfləri müflisolmadan məharətlə qorunmaq və kiçik mülkiyyət sahibinə həm
ölkə daxilində, həm də dünya miqyasında böyük müəssisələrlə rəqabətdə fəaliyyət üçün sabit şərait
təmin etməkdir. Böyük aqrobiznes təsərrüfatlarında resurslardan səmərəli istifadə və yüksək
keyfiyyətli toxumlardan istifadə etməklə bazara bərabər çıxış imkanları daha geniş olduğundan
istehsal etdikləri məhsul daha rəqabətqabiliyyətli olur. Kiçik təsərrüfatlarda isə göstərilən imkanlar
məhduddur. Məhz bu amillər kiçik təsərrüfatların birgə fəaliyyətini şərtləndirir.
Rəqabət qabiliyyəti iki əsas faktorla müəyyənləşdirilir: qiymət və məhsulun keyfiyyəti. Eyni
zamanda ikincisi tədricən əsas sayılır. Məhsulun keyfiyyəti bilavasitə istehlak dəyəri ilə əlaqədardır (4).
E.A. Quliyevin qeyd etdiyi bu fikir hazırda istehsalçıların diqqət yetirəcəyi əsas məsələlərdən
biridir. Daxili bazarda qiymət alıcılıq qabiliyyətindən asılı olduğu zaman keyfiyyət amili diqqətdən
kənarda qalır, lakin xarici bazara çixmaq üçün həm qiymət amili, həm də keyfiyyət amili mühüm rol
oynayır. Bu isə fermerlərin birgə fəaliyyəti ilə mümkündür. Yəni onlar birgə fəaliyyət nəticəsində
rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsal edə bilərlər.
“Kənd təsərrüfatı kooperasiyası haqqında” Qanuna görə, bu sahədə kooperativlərin təşkili və
fəaliyyəti könüllülük, demokratik əsaslarla idarəolunma, üzvlərin kooperativin fəaliyyətində eyni
əsaslarla iştirakı, sərbəst fəaliyyət göstərmək və müstəqillik prinsipləri əsasında həyata keçirilir (1).
Respublikamızda aqrobizneslə məşğul olan böyük şirkətlər mövcuddur və onlar fəaliyyətlərini
daha da genişləndirməkdədir. Belə bir şəraitdə kənd təsərrüfatı kooperasiyası böyük aqrobizneslə
rəqabət şəraitində kiçik kənd təsərrüfatı istehsalçılarını dəstəkləmək və yaşatmaq yollarından biridir.
Digər tərəfdən, kooperativin klassik versiyasında birlik kollektivləşmə demək deyil: kiçik fərdi
təsərrüfatlar fərdi mülkiyyətçiliyini və müstəqilliklərini saxlayır, lakin bəzi iş əməliyyatları birlikdə
aparılır.
Kooperasiyanın inkişafı əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinin açarı olan istehlak
malları istehsalının və kooperativ üzvlərinin gəlirlərinin davamlı artırılmasına yönəldilmiş müasir
texnologiyaların kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərində istifadəsi üçün imkanları təmin etməyə
yönəlir.
Aqrar sahədə kooperativ növləri və onların fəaliyyət istiqamətləri
Kənd təsərrüfatı kooperativi - kooperativ üzvlərinin maddi və digər ehtiyaclarını ödəmək
məqsədi ilə əmlak paylarının birləşməsinə əsaslanan birgə istehsal və ya digər təsərrüfat fəaliyyəti
üçün könüllü üzvlük əsasında kənd təsərrüfatı istehsalçıları tərəfindən yaradılan bir təşkilatdır. “Kənd
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təsərrüfatı kooperasiyası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 4-cü maddəsində fəaliyyət
xarakterinə görə kooperativlərin istehsal, istehlak kooperativləri və yaxud qarışıq növlü (istehsalistehlak) ola biləcəyi göstərilmişdir.
Kooperativin üzvləri kooperativ nizamnaməsi ilə müəyyən edilmiş miqdarda və qaydada iştirak
payı əldə etmiş və səsvermə hüququ ilə kooperativə qəbul edilmiş fiziki və hüquqi şəxslər ola bilər.
İstehsal kooperativinə klassik nümunə: eyni məhsul istehsal edən bir neçə ailə-kəndli təsərrüfatı
bir araya gələrək birgə istehsal etdikləri məhsulun emalı üçün avadanlıq alır, yeni məhsul istehsalına
başlaya bilir və bunun üçün əlavə işçilər götürürlər. Bu, yeni bir müəssisənin yaradılması olmaqla
kəndlilərə məxsus kooperativ (emal və marketinq) olacaqdır. Yeni yaradılan müəssisəyə fermerlər
istehsal etdikləri məhsulu təhvil verməklə dəyər zəncirində yeni məhsul (süddən kərə yağı, pendir;
üzümdən şərab, bəhməz; ətdən kolbasa və s.) alır və beləliklə, onu topdansatış imkanı əldə edirlər.
Kiçik təsərrüfatların birləşməsi onlara iri təsərrüfatlarla rəqabət aparmağa imkan verir. Onu da qeyd
edək ki, kooperativdə üzvlərin səsi (yəni bir üzv - bir səs) əsas olduğu halda, digər birgə fəaliyyət
göstərən cəmiyyətlərdə kapital əsas olur (yəni kim daha çox səhmə malikdirsə, qərar da ona
məxsusdur). Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, aqrobiznes sferasında fəaliyyət göstərən təsərrüfatlarda
əldə edilən gəlirin xeyli hissəsi nəqliyyat və digər infrastruktur xidmətlərinin xərclərinin
maliyyələşdirilməsinə sərf olunur və belə təsərrüfatların fəaliyyətində iqtisadi səmərəlilik aşağı
düşür. Bu sferada böyük aqrobiznes şirkətləri inhisarçılığa meyilli olur ki, bu da ümumi iqtisadi
inkişafa mənfi təsir edir. Kiçik təsərrüfatların birgə fəaliyyətində isə bu kimi çətinliklər yaranmır.
İstehlak kooperativi istehsal kooperativindən fərqli olaraq müxtəlif funksiyaları yerinə yetirə
bilər: məhsulların emalı, onların saxlanması və marketinqi, gübrələrin, yemlərin və toxumların
alınması, habelə üzvlərinə borc vermək. İstehlak kooperativi üzvlərinin onun fəaliyyətində iştirak
etmələri daha məqsədəuyğun hesab edilir. İstehlak kooperativləri qeyri-kommersiya təşkilatlarıdır və
fəaliyyət növlərindən asılı olaraq bunlara bölünürlər: emal, satış (ticarət), xidmət, təchizat,
tərəvəzçilik, bağçılıq, bostançılıq, heyvandarlıq, kredit, sığorta və qanuna uyğun olaraq yaradılan
digər kooperativlər. Hər bir kooperativ adından göründüyü kimi müxtəlif istiqamətlər üzrə fəaliyyət
göstərir. Hazırda respublikamızın kənd təsərrüfatında bu istiqamətlərdən kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalı üzrə fəaliyyət göstərən kooperativlər üstünlük təşkil edir. Ölkədə kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə
fəaliyyət göstərən kooperativlərin sayının 2014-2019-cu illər üzrə dinamikası Şəkildə verilmişdir:
Şəkil. 2014-2019-cu illərdə kənd təsərrüfatı kooperativlərinin sayı
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Statistik məlumatların təhlili göstərir ki, kooperativlərin sayı son illərdə azalmaya meyillidir.
Burada əsas səbəb olaraq kooperativin fəaliyyət mexanizminin düzgün qurulmamasını, kooperativin
kollektiv idarəolunması prinsipinə düzgün əməl edilməməsini və s. göstərmək olar.
Araşdırmalar göstərir ki, ölkəmizdə fermer təsərrüfatları kiçik təsərrüfat formasında fəaliyyət
göstərirlər və onlar istehsal, daşınma, qablaşdırma və satışla özləri təkbaşına məşğul olmağa
məcburdurlar. Eyni zamanda tələb və təklif nəzərə alınmaqla kənd təsərrüfatı məhsullarının satış
qiymətini bazar təyin edir. Deməli, istehsalçıları bazar siqnallarına cavab verməyə, səmərəli
idarəetməyə və minimum xərcləri olan keyfiyyətli məhsul istehsalına məcbur edən bazar motivləri
mövcuddur. Məhz bu kimi amillər də öz növbəsində kənd təsərrüfatında kooperasiya
münasibətlərinin inkişaf etməsini şərtləndirir.
XX əsrin əvvəllərində kəndin təbii quruluşunun parçalanmasında və bazar münasibətlərinin
qurulmasında kəndli təsərrüfatının sabitliyini əsaslandıraraq A.V. Çayanov bu fəaliyyətdəki hər bir
proses üçün “böyük formanın dərhal böyük fayda verdiyini” göstərmişdir (5). Göründüyü kimi,
Çayanovun iri təsərrüfat formasında birgə fəaliyyətin daha səmərəli olduğunu öz tədqiqatlarında
göstərməsindən bir əsrə yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq kooperasiya münasibətlərinin inkişaf
etdirilməsi aktuallığını saxlamışdır.
Kəndli təsərrüfatları ayrı-ayrı texniki və ya iqtisadi prosesləri təşkilati planlarından asanlıqla
ayırmaqla onları qonşu təsərrüfatların eyni prosesləri ilə birləşdirə və həyata keçirilməsi üçün tələb
olunan istənilən rasional ölçüdə kooperativ müəssisəsi təşkil edə bilər. Bu “Kənd təsərrüfatı
kooperasiyası haqqında” Qanunda da öz əksini tapmışdır. Yəni kooperativ təsərrüfatlarda fəaliyyət
göstərmək heç də mülkiyyət hüququnu və fəaliyyət müstəqilliyini itirməyə səbəb olmur.
Aqrar islahatlar dövründə yeni nəsil kənd sakinləri böyüdülər və onlara müasir kooperasiya
ideyaları yad deyil. Buna görə bu gün söhbət kənd təsərrüfatı kooperasiyasının canlanmasından gedir.
Kooperativlər haqqında Sovetlər Birliyi dönəmində də müəyyən qədər məlumat və təcrübə olmuşdur.
Lakin bu gün yeni qanunvericiliklə kooperasiya münasibətlərinə fərqli yanaşma tətbiq olunur.
Kooperasiyaya dair normativ hüquqi bazanın hazırlanmasında inkişaf etmiş xarici ölkələrin
təcrübəsindən istifadə olunmuşdur.
Sovetlər dönəmində də kənd təsərrüfatının gəlirli işləməsi, özünümaliyyələşdirmə,
rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalı istiqamətində çoxlu cəhdlər edilmişdir. Burada idarəetmə
sistemində olan çatışmazlıqlar və istehsalçıların alqı-satqıda müstəqil olmamaları yüksək müsbət
nəticələrin əldə edilməsinə imkan vermirdi. Baxmayaraq ki, mövcud təsərrüfatlarda peşəkar aqrar
kadrların sayı artırdı, lakin idarəetmədə olan yanlışlıqlar inkişafın qarşısını alırdı. Təsərrüfatlara şəxsi
kapital əldə etmək haqqında deyil, ölkə əhalisinin tələbini ödəmək haqqında düşünmək təbliğ
olunurdu. Digər tərəfdən kənd təsərrüfatında innovativ texnologiyaların tətbiqi bazar iqtisadiyyatlı
ölkələrdən geri qalırdı ki, bu da müstəqillik əldə edildikdən sonra özünü kəskin şəkildə göstərdi.
Aqrar islahatlardan sonra yaranan kiçik təsərrüfatlarda isə yuxarıda qeyd edilən maneələr ortadan
qaldırılsa da, təsərrüfatların həddən artıq kiçik ölçülərə (1-5 ha) malik olması istehsalçılara əldə edilən
gəlirlə yalnız öz ehtiyaclarını qismən ödəməyə imkan verir, əlavə kapital toplama imkanları demək
olar ki, olmur. Bu da istehsalçılara növbəti təsərrüfat fəaliyyətini qurmağa imkan vermir. Xüsusi
araşdırmaların nəticəsinə görə ölkədə fəaliyyət göstərməkdə olan ümumi ailə-kəndli təsərrüfatlarının
80 faizindən çoxunun ölçüləri yaşayış minimumu meyarına uyğunluq baxımından tələb olunandan
kiçikdir (6).
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2015-ci ilin siyahıyaalınmasına görə, 336365 ailə-kəndli təsərrüfatı tərəfindən 57634 hektar
sahəyə kartof, 386365 ailə-kəndli təsərrüfatı tərəfindən 67003 hektar sahəyə tərəvəz əkini həyata
keçirilmişdir. Göründüyü kimi, 2015-ci ildə ümumi kartof əkininin 94%-ni, tərəvəz əkininin 86.8%ni ailə-kəndli təsərrüfatları həyata keçirmişdir. Onların pay torpaqlarının əsasən 1-5 hektar arasında
dəyişdiyini nəzərə alsaq, yüksək iqtisadi səmərəliliyin əldə edilməsinin mümkünsüz olduğunu deyə
bilərik. Məsələn, Almaniyada kəndli təsərrüfatlarının torpaq sahəsi orta göstəricidə 15 hektar təşkil
edir. Almaniya Federal Hökuməti təsərrüfatların böyüməsi istiqamətində müxtəlif tədbirlər həyata
keçirir ki, nəticədə fermerlərin gəlirləri artsın.
Azərbaycanda da bu yöndə bir sıra təşviq tədbirləri həyata keçirilir. Belə ki, yeni subsidiya
qaydalarına uyğun olaraq 50 hektardan çox torpaq sahəsində aparılan əkinə və ya çoxillik əkməyə
görə kənd təsərrüfatı kooperativlərinə əkin subsidiyası 10 faiz artırılmaqla verilir (3).
Ölkə üzrə fəaliyyət göstərən bəzi kooperativlərin 2017-ci il üzrə statistik məlumatları aşağıdakı
Cədvəldə verilmişdir:
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Örüş (otlaq) sahəsi,
hektar

Kənd təsərrüfatı
heyvanları, baş

İribuynuzlu
heyvanlar, baş

Xırdabuynuzlu
heyvanlar, baş

Quşlar
(qaz, ördək,
hindquşu, toyuq,
sesar və s.), baş

Astara
rayonu,
“Şindan”
Şiyəkəran
kooperativi
kəndi
Balakən
“Qazma”
rayonu,
istehsal
Qazma kəndi
kooperativi
Balakən
“Binə” istehsal
rayonu,
kooperativi
Talalar kəndi
Veteranların
Biləsuvar
müstəqil
şəhəri
“Bahar”
kooperativi
Biləsuvar
“Bərəkət”
rayonu,
müstəqil
heyvandarlıq Xırmandalı
kəndi
kooperativi
Biləsuvar
“Göygöl”
rayonu,
kooperativi
Bəydili kəndi

Ondan əkin yeri,
hektar

Yerləşdiyi
ərazi

Ümumi torpaq
sahəsi, hektar

Kooperativin
adı

Kooperativ
üzvlərinin sayı,
nəfər

Cədvəl. Bəzi kooperativlərin 2017-ci il üzrə statistik məlumatları
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-

529

58
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-
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45
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-

4
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20
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45

150

30

5
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-

-
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5
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“Örənqala”
heyvandarlıq
məhsullarının
emalı və satışı
kooperativi
“Vətən” təmirtikinti
kooperativi
“Qələbə”
kooperativi
Müstəqil
“Əmək”
kooperativi
“Bərəkət”
kooperativi
Heyvandarlıq
istehsal
kooperativi

Beyləqan
rayonu,
Şəfəq
qəsəbəsi

9

23

10

13

357

7

350

-

Göygöl şəhəri

6

89.3

2.3

87

357

7

350

-

5

5

2.9

2.1

-

-

-

100

5

495

5

490

1440

26

1414

-

16

140

38

102

899

34

865

-

5

41

41

-

267

27

240

-

12

170

20

150

615

13

602

14

100

35

65

425

25

400

55

50

35

35

-

700

Göygöl
rayonu,
Kərəmli
kəndi
Qazax
rayonu,
Hüseynbəyli
kəndi
Sabirabad
rayonu,
Moranlı
kəndi
Samux şəhəri

Yardımlı
rayonu,
“Bəhrəli”
Zəngələ
kooperativi
kəndi
Yardımlı
“Qaya”
rayonu,
kooperativi
Arvana kəndi
Zaqatala
Muxax istehsal
rayonu,
kooperativi
Muxax kəndi

2

290.55 240.55

Mənbə: Müəllif tərəfindən aparılmış sorğular əsasında hazırlanmışdır.

Əldə edilmiş təsərrüfat məlumatlarının təhlili göstərir ki, mövcud olan kooperativlər əsasən
heyvandarlıqla məşğul olur. Qeyd edilən kooperativlərdə ən çox üzv Sabirabad rayonunda yerləşən
“Bərəkət” kooperativində və Yardımlı rayonunda yerləşən “Bəhrəli” və “Qaya” kooperativlərindədir.
Kooperativlərin inkişaf etdirilməsi istiqamətində son illərdə mühüm addımlar atılmaqdadır.
Yeni yaradılan və 1365 ailənin birləşdiyi 10 kooperativdə üzvlərin sayı 4660 nəfər olmuşdur. Bu
kooperativlərin ümumilikdə torpaq sahəsi 4730 hektar, bir nəfərə düşən torpaq sahəsi isə 1.02 hektar
təşkil edir. Yeni yaradılan kooperativlərin fəaliyyət istiqamətlərinin genişlənməsi gələcəkdə onların
səmərəliliyini və sosial yönümlülüyünü artıra bilər.
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Nəticə
Kooperasiya münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi üçün normativ hüquqi bazanın olmasına
baxmayaraq mövcud ailə-kəndli təsərrüfatları buna yüksək maraq göstərmirlər. Eyni zamanda
iqtisadiyyatın ümumi inkişaf perspektivləri nəzərə alınmaqla ölkəmizin kənd təsərrüfatında
kooperasiyanın genişlənməsi üçün əlverişli imkanlar mövcuddur.
Bölgələrdə kooperasiya proseslərinin inkişafında vacib amillərdən biri müvafiq əlverişli
mühitin olmasıdır. Bura aşağıdakıları aid etmək olar:
- kooperativin məhsul və ya xidmətlərinə tədiyyəqabiliyyətli tələb;
- aktiv və təşəbbüskar yerli təsərrüfatların və kənd sakinlərinin olması;
- kooperasiyanın təbliği və populyarlaşdırılması.
Kənd yerlərində kooperasiya münasibətlərinin fəallaşdırılması vasitəsilə kiçik təsərrüfatların
inkişafı üçün kənd təsərrüfatı məhsullarının kooperativlər vasitəsilə satılmasının stimullaşdırılması
istiqamətində tədbirlər həyata keçirilməsi, habelə kiçik əmtəə istehsalçılarından kənd təsərrüfatı
məhsullarının alınması məqsədi ilə kənd təsərrüfatı istehlakçı kooperativlərinin yaradılmasının
sürətləndirilməsi məqsədəuyğundur.
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Summary
The article considers the development of cooperative relations in agriculture in modern
conditions. The advantages of merging producers in cooperatives in the agricultural sector, are
explained. Progress in the formation of the legislative framework for the development of agricultural
cooperation in Azerbaijan is revaled and the current situation of cooperatives in the agricultural
sector is analyzed. At the same time, opportunities to expand the activities of cooperatives in
agriculture were shown.
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Направления развития кооперативных отношений в сельском хозяйстве
Резюме
В статье рассматривается развитие кооперативных отношений в сельском хозяйстве в
современных условиях. Объясняются преимущества объединения производителей в
кооперативы в сельскохозяйственном секторе. Отмечается прогресс в формировании
законодательной базы для развития сельскохозяйственной кооперации в Азербайджане, и
анализируется текущее положение кооперативов в сельскохозяйственном секторе. В то же
время были показаны возможности расширения деятельности кооперативов в сельском
хозяйстве.
Ключевые слова: кооперативные отношения, кооператив, фермер, экономическое
развитие, производство, доход.
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ПОТЕНЦИАЛ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И РАСШИРЕНИЯ ЭКСПОРТА
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
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доцент кафедры «Экономика» Азербайджанского
государственного экономического университета (UNEC),
докторант Центра аграрных исследований
e-mail: aliyevanaila@rambler.ru

Резюме
На современном этапе развитие агропромышленного производства Азербайджана
направлено как на удовлетворение внутренних потребностей так и на расширение экспорта.
На сегодняшний день наша страна активно продвигает национальный бренд Made in
Azerbaijan на зарубежных рынках, расширяя географию вывоза. Внедрение экспортного
поощрения лицам, занимающимся экспортом ненефтяной продукции позволило значительно
повысить внутреннее производство и экспорт этой продукции. Именно с этой целью была
учреждена ассоциация производителей и экспортеров вина, граната, фундука, фруктов и
овощей, хурмы, продукции пчеловодства и др.
Отметим, что отечественная продукция под брендом Made in Azerbaijan уже
экспонировалась на многих международных выставках. Созданы торговые дома
Азербайджана в ряда странах. Кроме того, для рационального использования потенциала
импортозамешения, обеспечения продовольственной безопасности и увеличения экспортного
потенциала продолжаются работы по созданию агропарков.
Ключевые слова: импортозамещение, экспорт, инфраструктура, ненефтяной сектор,
оценка эффективности, аграрный сектор.
Введение
Важнейшей тенденцией современной международной экономики является
глобализация, т.е. превращение взаимосвязанных экономик отдельных стран в одну
глобальную, планетарную экономику. Страны импортируют товары, услуги и ресурсы,
используемые для производства и экспорта других товаров и услуг. Таким образом, в
стоимости национального экспорта определенная часть приходится на долю импортных
ресурсов и комплектующих. Формируются так называемые «глобальные цепочки
добавленной стоимости, связывающие иногда значительное число стран. Нужно отметить, что
продовольственная безопасность всегда оставалась и остаётся в центре внимания
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правительства страны, поскольку доступность качественной и калорийной еды является
непременным условием полноценной жизни граждан любой страны, и мы в этом плане не
исключение. Продовольственная безопасность является одной из главных целей аграрной и
экономической стратегии политического руководства нашего государства. К тому же, в своём
общем виде именно она формирует вектор движения национальной продовольственной системы
к идеальному состоянию, представляя собой непрерывный процесс.
Ставку на агропром делают многие государства, и это позволяет обеспечивать
собственный рынок своей продукцией, а значит, не зависеть от других государств. За счет
экспорта сельхозпродукции они пополняют свой бюджет валютой. К тому же развитие
сельского хозяйства стимулирует другие сферы производства и способствует созданию новых
рабочих мест. По общепринятым мировым стандартам принято считать, что аграрный сектор
и его продукция считаются конкурентоспособными и экспортноориентированными, если на
долю продукции на мировых рынках приходится 3-4 и более процентов мирового экспорта.
Возможности рассширения импортозамешания
По итогам 2019 года по данным Госкомстата Азербайджана внешнеторговый оборот
Азербайджана составил 33,3 млрд. долларов, в том числе экспорт 19,6 млрд. долларов и
импорт 13,6 млрд. долларов. В структуре экспорта, как и в прежние годы, так и в 2019 году
основной объём пришелся на нефть – 77,5%.
Основные импортные операции Азербайджан в 2019 году осуществлял с Россией –
16,8%, Турцией – 12,0%, Китаем – 10,5%, Швейцарией – 9,0%, США – 5,6%, Германией –
5,2%, Украиной – 3,4%, Ираном – 3,3%.
За 2015-2019 гг. объем импорта продуктов питания в страну в стоимостном выражении
возрос в 2,6 раза (Таблица 1).
Таблица 1. Импорт продовольственной продукции
Продукты
Картофель, тонн
Овощи, тонн
Фрукты свежие, тонн
Зерно, тыс. тонн
Мука пшеничная, тонн
Чай, тонн
Растительные масла, тонн
Маргарин и полезные для
питания смеси, тонн
Яйца, тыс. шт.

2015

2016

2017

2018

2019

124,7
25,4
57,8
1,3
5,7
7,4
115,2

183,0
45,9
72,1
1,6
3,6
12,6
138,3

160,4
28,0
74,9
1,2
2,6
13,5
131,0

151,2
16,5
106,5
1,1
2,1
12,9
130,0

193,0
19,4
110,3
1,5
2,8
14,1
141,5

2019-й год в %
к 2015 году
154,7
76,3
190,8
115,3
49,1
190,5
122,8

14,0

13,2

20,1

22,8

24,2

172,8

51,3

46,1

40,5

54,8

20,5

39,9

Источник: Внешняя торговля Азербайджана. Баку, 2020, с. 71, 76

Так, объемы импорта продовольствия в Азербайджан за 2015-2019 гг. повысились: мяса
в 1,7 раза, мяса птицы в 5,1 раза, рыбы в 1,2 раза, молока в 1,0 раз, сливочного масла в 1,0 раз,
картофеля в 1,5 раза, овощей в 1,0 раз, фруктов в 2,0 раза, чая в 1,8 раза, зерна в 1,1 раза, риса в
1,8 раза, колбасных изделий в 3,1 раза, табака в 2,1 раза и т.д. За аналогичный период
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уменьшился экспорт из Азербайджана чая в 0,3 раза, растительного масла в 0,3 раза, сахара в
0,3 раза, вместе с тем увеличился экспорт хлопка в 18,6 раз, овощей в 2,6 раза, картофеля в 1,7
раз, фруктов в 1,9 раза, фруктовые и овощные консервы в 2,4 раза, фруктовых и овощных соков
в 1,5 раза, натуральных вин в 2,7 раза, табака в 3,3 раза. В Лянкяране и Астаре созданы новые
чаевые плантации и тем самым восстановлено было чаепроизводство в стране, однако мы все
же зависим от импорта чая на 14095,9 тонн в 2019 г. и эта цифра с каждым годом повышается,
если сравнить с 2015г. импорт чая составлял 7460,8 тонн, или 52,9%. Негативная тенденция, на
наш взгляд, сохраняется в следующем – росте импорта молока и молочной продукции, мяса
свежего и мороженого. То есть продолжаем добавленную стоимость отдавать зарубежным
товаропроизводителям, обеспечивая их переработчиков сырьем, а рабочих – заработной платой.
По предварительным оценкам, около одной пятой части этого роста связана с импортом
более высококачественных и дорогих продуктов, а также с ростом цен на мировом рынке.
Данные, отражающие ситуацию во внешней торговле продуктами питания, далеко не всегда
позволяют проводить однозначный сравнительный анализ номенклатуры этих продуктов.
Большинство импортируемых продуктов растениеводства и животноводства – это такие
продукты, производство или расширение объема производства которых у нас в стране вполне
возможно. Иными словами, сельскохозяйственный потенциал страны имеет возможность
значительно заменить импорт.
Сейчас все больше стран стараются уменьшить свою зависимость от продуктов питания
из других стран, налаживая местное производство. Взять, к примеру, Россию, которая является
для Азербайджана основным рынком сбыта. Кроме того, в России наращивают объемы
производства своей сельхозпродукции и расширяют ее ассортимент. Так что нам надо
задуматься над тем, чтобы не только не потерять имеющиеся рынки сбыта, но и искать новые.
Для замещения импорта национальными товарами могут быть использованы
таможенно-тарифное (пошлины) и нетарифное (квоты, лицензирование ввоза) регулирования,
а также субсидирование производств внутри страны и прямой запрет на ввоз определенных
товаров из-за границы. Импортозамещение – это путь преодоления зависимости, которое
может стать хорошим рынком для стартапов и инновационных компаний. В настоящее время
большинство экспертов считают, что в краткосрочной перспективе стартапы вряд ли смогут
внести свой вклад в импортозамещение. Скорее это возможно только в среднесрочном и
долгосрочном периодах – 10-20 лет. Поэтому для включения стартапов в процесс
импортозамещения необходим план самого импортозамещения. Необходимо определить
требуемые экономике технологии и на конкурсной основе привлечь к их разработке стартапы,
и за 5-10 лет будут созданы необходимые технологии.
При наличии средств импорт самый доступный путь для ликвидации накопленного
отставания и повышения конкурентоспособности собственного производства в относительно
короткие
сроки.
Если
продукция
отечественного
производства
достигает
конкурентоспособности, она вытесняет импорт на внутреннем рынке.
Реализация стратегии импортозамещения в аграрной сфере Азербайджана требует роста
отечественного производства продукции сельского хозяйства. Одновременно для роста
аграрного производства необходимо увеличение использования основных производственных
ресурсов. При этом необходимо не простое количественное увеличение ресурсов для
обеспечения производства, а качественный рост ресурсного потенциала, который может быть
осуществлен только на инновационной основе.
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Направления развития экспортного потенциала
Основным направлением экспорта Азербайджана традиционно является продукция
топливно-сырьевого комплекса. Однако, современные реалии, на наш взгляд, требуют
изменения подхода к формированию экспортной политики с целью диверсификации
экспортной деятельности для того, чтобы избежать уязвимости и диспропорций в экономике.
Агропромышленный комплекс Азербайджана обладает реальными возможностями не
только обеспечить необходимое количество сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия для внутреннего потребления, но и занять достойное место на
международных аграрных рынках.
В связи с этим, одним из приоритетных направлений развития аграрного сектора
является усиление экспортного потенциала. В 2015-2019 годы был достигнут рост экспорта
некоторых видов продукции растениеводства. Эти данные отражены в Таблице 2.
Таблица 2. Экспорт продовольственной продукции
Продукты

2015

2016

2017

2018

2019

Картофель, тонн
Овощи, тонн
Фрукты свежие, тонн
Мука пшеничная, тонн
Чай, тонн
Сахар, тыс. тонн
Маргарин и полезные для
питания смеси, тонн
Растительные масла, тонн
Фруктовые и овощные
консервы, тонн
Фруктовые и овощные соки,
тонн
Натур. виноградное вино, тыс.
гкл
Спиртные напитки, тыс. гкл со
100% спиртом
Табак, тонн
Сигареты, млн.шт.
Кожа крупного рогатого скота,
тыс. шт.
Непереработанная овечья кожа,
тыс. шт.
Хлопок волокно, тонн
Хлопковые нити, тонн

36,7
83,3
172,9
0,57
4,28
0,22

38,2
124,5
214,3
0,24
1,13
0,10

57,6
229,7
260,7
0,11
1,73
0,6

66,56
233,3
319,1
0,12
1,36
0,4

61,78
221,2
336,3
0,7
1,50
0,6

2019-й год в %
к 2015 году
168,3
265,5
194,5
122,8
35,0
272,7

27,2

29,6

26,3

3,6

6,1

22,4

23,4

10,2

9,5

10,8

8,2

35,0

2,88

5,76

5,96

6,68

6,92

240,3

6,72

6,12

9,62

7,48

9,87

146,9

0,19

0,18

0,37

0,65

0,53

278,9

0,36

0,36

0,39

0,14

0,29

80,5

1,94
0,15

2,21
0,65

4,58
0,88

4,17
0,13

6,48
0,18

334,0
120,0

0,85

0,76

0,42

0,39

0,47

55,3

1,44

1,76

0,88

0,96

0,75

52,1

4,63
8,43

5,08
9,36

2,20
7,02

5,25
9,48

8,61
128,0

185,9
1518,3

Источник: Внешняя торговля Азербайджана. Баку, 2020, с. 80, 82
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В экспорте преобладают фрукты - 336,3 тыс. т, овощи - 221,2 тыс. т, картофель - 61,7 тыс. т.
Закономерен вопрос – оправдан ли рост экспортного потенциала страны? Ответ
однозначен – оправдан, если хотим иметь конкурентоспособный аграрный сектор и
интегрироваться в мировой аграрный рынок. Но увеличивать экспорт необходимо за счет
товаров глубокой переработки, получая добавленную стоимость и создавая рабочие места в
своей стране.
Экспортный потенциал сельского хозяйства и пищевых продуктов регионов
Азербайджана могут расширить и дополнить фундук, каштаны, шафран, маслины, оливковое
масло, различные варенья, выращивание, сбор и переработка которых будут способствовать
так же решению проблем занятости, развитию территорий. Одна из наиболее популярных
культур, идущих на экспорт - хурма. Во многих странах этот вкусный и полезный фрукт не
растет, поэтому в других странах - это настоящая экзотика. За шесть месяцев 2020 г.
Азербайджан экспортировал свежей хурмы 17947 тонн на сумму 26 млн. дол., что на 30%
меньше, чем за аналогичный период 2019 г. Экспортная цена за каждый килограмм свежей
хурмы за этот период составляет 1,5 дол., сушеной и замороженной 10 дол. Свежую хурму
наша страна поставляет преимущественно в Россию, Украину, Казахстан и ОАЭ. Например,
если акцент сделать на сушеный продукт и дошаб, полученный в ходе переработки, то его
проще хранить и экспортировать. Еще один важный экспортный сельхозпродукт – фундук,
ореховодство в Азербайджане считается одной из наиболее перспективных областей. В январе
2020г. при участии FAO и Министерства сельского хозяйства Азербайджана был запущен
проект «Повышение эффективности и стабильности сектора фундука в Азербайджане»,
рассчитанный на 2020-2023 годы, общий бюджет которого оценивается в 1,3 млн. дол. Нужно
отметить, что с 2016 г. в Загатальском, Гахском, Балакенском, Огузском, Шекинском,
Хачмазском, Исмаиллинском, Гусарском, Губинском и Шабранском районах начата
интенсивная посадка новых ореховых садов. По сравнению с 2015 г. площадь садов фундука,
увеличившись с 32,7 тыс. га в 2019 г. составила 79,5 тыс. га, или в 2,4 раза. Что касается
экспорта фундука, то по сравнению с 2016 г., увеличившись на сумму более 20 млн. дол. и
составил в 2019 г. - 125,6 млн. дол. По выгодности производство фундука занимает второе
место после помидоров. Необходимо помимо продажи самих плодов наладить переработку
ореховой скорлупы, в основном ее сжигают, используя как альтернативное топливо, а золу
применяют в качестве удобрения. Но ведь существует немало других возможностей, а
стоимость килограмма такой скорлупы на мировом рынке составляет более 5 дол. Ореховую
скорлупу можно использовать в фармакологии – в частности она помогает в борьбе с
паразитами, из нее можно получать активированный уголь, который широко применяется в
том числе в производстве спиртной продукции. Неплохо бы было производить
активированный уголь для внутреннего рынка, т.к. спрос на него есть.
Переработка касается и помидоров- одну из главных статей отечественного
сельхозэкспорта. Экспортировать надо не только свежие помидоры и обычную томатную
пасту, но и производить сухую томатную пасту, которая будет пользоваться спросом у
рыбоконсервных заводов и может быть актуальна для армии и больниц. Уже реально имеет
место перепроизводство сельскохозяйственной продукции в Азербайджане и реализация
стратегии экспортно ориентированного сельского хозяйства.
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Важным документом, направленным на поощрение экспорта ненефтяной продукции
стал Указ главы государства от 1 марта 2016 года о дополнительных мерах, связанных с
поощрением экспорта ненефтяной продукции. В Указе отмечается, что в зависимости от
производимых на территории Азербайджана и используемых в производственном процессе
местных компонентов и удельного веса стоимости ненефтяной продукции, создаваемой на
территории Азербайджана, а также от вида этой экспортируемой продукции лицам,
занимающимся на территории Азербайджанской Республики экспортом ненефтяной
продукции, будет выплачиваться экспортное поощрение за счёт средств госбюджета. Базовая
сумма выплачиваемого экспортного поощрения по экспортным операциям составляет от 3 до
6% таможенной стоимости, предусмотренной в экспортной таможенной декларации
фактически экспортированного товара.
В список продукции, попадающей под поощрение экспорта, хотя и входят натуральный
мед, сухофрукты, хурма, гранаты, кондитерские изделия (в том числе такие восточные сладости,
как пахлава и шекербура), консервированные овощи, фрукты, орехи и фундук, джемы, варенья,
фруктовое желе, мармелады, фруктовое, ореховое пюре и паста, фруктовые и овощные соки, в
том числе гранатовый сок, соусы и приправы, натуральные или искусственные минеральные
воды, газированная вода, безалкогольные напитки, вино и виноградное сусло, вермут или
другие ароматизированные натуральные виноградные вина, спиртные напитки (коньяк, бренди,
ликер), винные дистилляты, нафталанная мазь, одежда, обувь и другая продукция из
натуральной кожи, шелковые ткани, ворсовые и безворсовые ковры ручной работы, одежда из
хлопка и пр., но многих этих продуктов просто нет в экспорте агропромышленной продукции.
Наглядным свидетельством, отражающей государственную поддержку бизнеса стало внедрение
механизма возврата части затрат при экспорте ненефтяной продукции, где азербайджанским
экспортерам было возвращено около двух миллионов манатов.
Выводы
Для того, чтобы импортозамещение было эффективным, целесообразно выбрать
ограниченный круг приоритетных проектов и предприятий, обеспечить их инвестиционную
привлекательность, сконцентрировать ресурсы на их реализации.
В связи с этим, реализация стратегии импортозамещения в продовольственной сфере в
высокой степени зависит от ресурсов импортного происхождения. В этих условиях наряду с
проведением политики импортозамещения необходимо параллельно сокращать зависимость
АПК от импорта основных производственных ресурсов и использовать отечественные
инновационные факторы формирования ресурсного потенциала аграрного производства.
У Азербайджанской сельхозпродукции есть одно неоспоримое преимущество – высокие
вкусовые качества, которое нужно грамотно использовать. Некоторые эксперты считают
самыми перспективными рынками сбыта страны СНГ, но географию нужно расширять. В
странах ЕС наша сельхозпродукция может пользоваться спросом – особенно хурма, гранат,
фундук. Но важно понимать, что пробиться на европейский рынок нелегко, нужно иметь
соответствующие сертификаты качества. В нашей стране мало уделяют внимания
возможностям экспорта аграрной продукции в страны Южной и Латинской Америки, а это
весьма перспективное направление.
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İ.ü.f.d., N.R. Əliyeva
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin İqtisadiyyat kafedrasının dosenti,
Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı
Azərbaycanda aqrar-sənaye məhsulları üzrə idxalı əvəzetmə
və ixracın genişləndirilməsi potensialı
Xülasə
Müasir mərhələdə Azərbaycanda aqrar-sənaye istehsalının inkişafı həm daxili ehtiyacların
ödənilməsinə, həm də ixracın genişləndirilməsinə yönəlib. Bu gün ölkəmiz “Made in Azerbaijan”
milli brendini xarici bazarlarda fəal şəkildə tanıtmaqla ixrac coğrafiyasını genişləndirməkdədir.
Qeyri-neft məhsullarının ixracı ilə məşğul olan şəxslər üçün ixrac təşviqlərinin tətbiqi bu məhsulların
daxili istehsalını və ixracını xeyli artırmışdır. Məhz bu məqsədlə bir müddət əvvəl İqtisadiyyat
Nazirliyinin dəstəyi ilə şərab, nar, fındıq, meyvə və tərəvəz, xurma, arı məhsulları və s. istehsalçıları
və ixracatçıları birliyi yaradılıb.
“Made in Azerbaijan” brendi altında yerli məhsullar artıq bir çox beynəlxalq sərgidə nümayiş
etdirilib. Bir sıra ölkələrdə Azərbaycanın Ticarət evləri açılıb. Bundan əlavə, idxalı əvəzetmə
potensialından rasional istifadə, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və ixrac potensialının
artırılması üçün aqroparkların yaradılması işləri davam etdirilir.
Açar sözlər: idxalı əvəzetmə, ixrac, infrastruktur, qeyri-neft sektoru, səmərəliliyin
qiymətləndirilməsi, kənd təsərrüfatı sektoru.
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Potential of import substitution and export expansion
Agricultural production in Azerbaijan
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Summary
At the present stage, the development of agro-industrial production in Azerbaijan is aimed
both at meeting domestic needs and at expanding exports. Today, our country is actively promoting
the national brand Made in Azerbaijan in foreign markets, expanding the geography of export. The
introduction of export incentives for persons engaged in the export of non-oil products has
significantly increased the domestic production and export of these products. For this very purpose,
an association of producers and exporters of wine, pomegranate, hazelnuts, fruits and vegetables,
persimmons, bee products, etc. was established.
It should be noted that domestic products under the Made in Azerbaijan brand have already
been exhibited at many international exhibitions. Trading houses of Azerbaijan have been established
in some countries. In addition, for the rational use of the potential of import substitution, ensuring
food security and increasing export potential, work continues on the creation of agricultural parks.
Keywords: import substitution, export, infrastructure, non-oil sector, efficiency assessment,
agricultural sector.
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AZƏRBAYCANDA TAXIL BAZARININ İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ

Cavahir Cavanşir qızı Allahverdiyeva
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, baş müəllim
e-mail: allahverdiyevacavahir197@gmail.com

Xülasə
Müasir dövrdə taxılçılığın inkişafının davamlılığı göstəriciləri eyni zamanda kənd
təsərrüfatında iqtisadi fəaliyyətin etibarlılığı və səmərəliliyi dərəcəsini əks etdirir. Bununla bərabər,
taxıl sənayesinin və taxıl bazarının fəaliyyətinin nəticələrinə birbaşa və ya dolayısı ilə təsir edən
bütün amillərin kompleksli təhlilinə ehtiyac yaranır.
Məqalədə taxıl bazarının aqrar-sənaye sistemində taxılçılıq alt kompleksinin inkişafına təsiri,
habelə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün istehsalın artırılmasına və taxıl istehsalçılarının
fəaliyyətinə təsiri təhlil edilir və taxıl bazarının inkişafı ilə bağlı məsələlərə baxılır.
Açar sözlər: Taxıl bazarı, ərzaq təhlükəsizliyi, inkişaf, qiymət, istehsal, idxal.
Giriş
Azərbaycanda taxılçılığın inkişaf etdirilməsi ölkə iqtisadiyyatında strateji və eyni zamanda
ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Taxılçılığın inkişaf etdirilməsi
onunla əlaqəli bir çox sənaye sahələrinin qida və xammal bazarının inkişafını stimullaşdırır.
Azərbaycan ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə ölkədə taxıl istehsalının, xüsusən də
ərzaqlıq buğda istehsalının artırılmasına xüsusi diqqət verir. Ölkədə ümumi əkin sahələrinin yarıdan
çoxunda dənli və dənli paxlalı bitkilərin becərilməsi həyata keçirilir.
“Taxılçılığın inkişaf səviyyəsi taxıl və yem tədarükünün etibarlılığını, ölkədəki iqtisadi və
ictimai-siyasi sabitliyi, ərzaq təhlükəsizliyini xarakterizə edir, eyni zamanda dövlətin iqtisadi
rifahının, nüfuzunun bir növ göstəricisi kimi çıxış edir. Buna görə də taxıl iqtisadiyyatının
fəaliyyətinin səmərəliliyi təkcə sahəvi deyil, həm də mürəkkəb bir makroiqtisadi problemdir, çünki
onun dinamik və davamlı inkişafı ölkə iqtisadiyyatında baş verən institusional və struktur
dəyişiklikləri ilə müəyyən edilir” (3).
Müasir şəraitdə taxılçılığın inkişafının dayanıqlılığı göstəriciləri eyni zamanda kənd
təsərrüfatında iqtisadi fəaliyyətin etibarlılığı və səmərəliliyi dərəcəsini əks etdirir. Bu amillərlə
bərabər taxıl sənayesinin və taxıl bazarının fəaliyyətinin nəticələrinə birbaşa və ya dolayısı ilə təsir
edən digər bütün amillər nəzərə alınmaqla onun inkişafının əsas xüsusiyyətlərindən biri kimi qəbul
edilməlidir.
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 06 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş
“Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə qeyd edilir ki,
ölkədə kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə dövlət tənzimlənməsi, o cümlədən dövlət dəstəyi tədbirləri ənənəvi
olaraq daha çox dəyər zəncirinin ilkin mərhələlərinə fokuslanmışdır. Hazırda kənd təsərrüfatı
məhsulları üzrə bazarın inkişafı və istehsalçıların əlverişli şərtlərlə bazara çıxış məsələlərinin effektiv
şəkildə tənzimlənməsi bu sahənin dayanıqlı inkişafı baxımından mühüm strateji çağırışlardan biridir.
Kənd təsərrüfatı məhsulları bazarında qiymətlərin əlverişsiz olduğu hallarda tədarük
intervensiyalarının həyata keçirilməsi daxili bazarın ədalətsiz ticarət şərtlərindən qorunmasına və
digər bu kimi məsələlərlə bağlı institusional sistemin effektivliyinin daha da artırılmasına ehtiyac
vardır (1, s. 106).
Qeyd edək ki, taxıl və taxıl məhsulları bazarı aqrar ərzaq bazarlarında xüsusi yer tutur və bu
gün aktual problemlərdən biri hesab olunur. Taxıl bazarının inkişaf səviyyəsi kənd təsərrüfatı
məhsullarının bazarları ilə yanaşı aqrar sahədə ən vacib sahələrarası nisbətləri və makroiqtisadi
göstəriciləri müəyyənləşdirərək kənd təsərrüfatında məhsulların balanslı istehsal prosesinin
xarakterinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Bundan əlavə taxıl və onun emalından alınan
məhsullar iqtisadi təhlükəsizliyi əhalini qida məhsulları ilə, emal sənayesini xammal ilə təmin etmək
üçün strateji əhəmiyyətə malikdir.
Problemin təhlili
Mütəxəssislərin qeyd etdiyi kimi, taxılçılıq aqrar-ərzaq məhsulları bazarı üçün
sisteməmələgətirici rola malikdir və bu sahənin inkişaf səviyyəsindən asılı olaraq aqrar-ərzaq
məhsulları bazarının əlaqəli seqmentlərinin (məsələn, heyvandarlıq məhsulları seqmentlərinin)
inkişafı təmin edilir (3).
Azərbaycanda taxıl bazarının inkişafı istehsal olunan taxıl məhsullarının (buğda, arpa, dən,
qarğıdalı, çəltik və s.) istehsalçıdan istehlakçıya çatdırılmasında zəruri olan bütöv bir prosesin
əlaqələndirilməsini təmin edir. Kənd təsərrüfatı məhsulları bazarının inkişaf etməsi və hüquqi
tənzimlənməsi bazar iştirakçılarının fəaliyyətinin stimullaşdırılması istehsalçıda maddi maraq
yaratmaqla bərabər məhsulların vaxtında satılmasına da şərait yaradır.
Istehsal olunan kənd təsərrüfatı xammalı vaxtında müəyyən edilmiş qaydada və şərtlərə uyğun
olaraq satılmadıqda məhsulun keyfiyyəti kəskin sürətdə pisləşir, itkilər artır, məhsul vahidinə əmək
sərfi və istehsal xərci çoxalır, istehsal olunan son məhsulun keyfiyyəti pisləşir eyni zamanda onların
maya dəyəri yüksəlir iqtisadi səmərəliliyə nail olunmur (2, s. 119).
Kənd təsərrüfatı məhsulları bazarında aralıq vasitəçiləri bir tərəfdən məhsulu istehsalçıdan ucuz
qiymətə almaqla əsas istehsalçı təsərrüfatların mənafeyinə uyğun hərəkət etmir, digər tərəfdən
məhsullara bazarlarda yüksək qiymət qoymaqla son istehlakçıların mənafelərinə zərər vururlar.
Məhsulun alqı-satqısında vasitəçiliyi həyata keçirən istənilən fərdin fiziki və ya hüquqi şəxsin əsas
məqsədi orta ticarət əməliyyatlarından daha çox gəlir əldə etməkdir. Bu hər təsərrüfat ilində aralıq
vasitəçilərinin hər zaman maliyyə problemləri yaşayan istehsalçılardan həddən artıq faydalanmağa
çalışması ilə nəticələnir. Kənd təsərrüfatı məhsullarının satışında mövcud olan problemlər öz həllini
tapmadığından məhsul istehsalından əldə etdikləri gəlir istehsalçıları qane etmir və nəticədə məhsul
istehsalına maraq azalır.
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2015-2020-ci illərdə Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunda taxıl məhsulları istehsalının dinamikası
Cədvəl 1-də verilmişdir.
Cədvəl 1. Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunda taxıl məhsulları istehsalının dinamikası, ton
Məhsullar
Buğda
Arpa
Çovdar
Vələmir (yulaf)
Dən üçün qarğıdalı
Darı
Sorqo (hind darısı)
Çəltik
Cəmi:

2015
154236
96615
479.0
30250
281580

2016
163596
83355
245.4
30374
40.0
277610.4

2017
198019
75573
187.2
32410
5.6
40.0
306234.8

2018
229908
79987
478.8
51634
2.4
476.0
13.0
362499.2

2019
203705
96234
10.0
615.5
76543
3.0
190.2
35.0
377335.7

2020
180583.6
96151.2
3.7
585.7
37379.4
133.2
77.5
314914.3

Mənbə: https://www.stat.gov.az/

Statistik məlumatların təhlili göstərir ki, son illər iqtisadi rayonda məhsul istehsalı aşağı düşmüş
və bu əsasən əkin sahələrinin azalması ilə izah olunur. Məsələn, buğda əkin sahəsi 2020-ci ildə 2018ci ilə nisbətən 27.9% (72080 hektardan 51998.6 hektara qədər) məhsul istehsalı isə 21.4% azalmışdır.
Burada istehsalın azalmasına təsir edən əsas səbəblər 1) məhsulun satış problemləri və 2) suvarılan
sahələrdə su çatışmazlığıdır.
Məhsul satışında yaranan problemlərə dövlət taxıl fondu tərəfindən az tədarük edilməsi və
həddən çox tələb irəli sürmələri taxıl elevatorlarının azlığı məhsulun keyfiyyətli saxlama problemləri
və düzgün saxlanmadıqda keyfiyyət və çəkidə itkiyə məruz qalması aid edilə bilər.
Taxıl məhsulları bazarının formalaşması üçün ölkədə taxıl elevatorlarının inkişaf etdirilməsi
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 2020-ci il üçün Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunda taxıl elevatorlarının
vəziyyəti Cədvəl 2-də verilmişdir.
Cədvəl 2. Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunda taxıl elevatorlarının tutumunun mövcud
vəziyyəti
S/s

Taxıl anbarları

Ünvan

Tutumu, min ton

Fəaliyyəti

1
2
3
4
5
6

“Nural” MMC
“Azəri-Kuban” MMC
Toxum Emalı Zavodu
“Tovuz Aqro” MMC
“Asadov Capital Azərbaycan” MMC
“Region Aqro” MMC
Elxan Əliyev

4
35.0
1.5
3.0
3
18
4.4

fəaliyyətdədir
fəaliyyətsizdir
fəaliyyətdədir
fəaliyyətdədir
fəaliyyətdədir
fəaliyyətdədir
fəaliyyətdədir

7

Bəkir Mehdiyev

0.6

fəaliyyətdədir

8

Kamalə Bayramova

9

İman Bəndalıyev

Tovuz
Tovuz
Tovuz
Tovuz
Qazax
Goranboy
Şəmkir şəhəri
Şəmkir rayonu,
Könüllü kəndi
Şəmkir rayonu,
Dəllər Cəyir kəndi
Şəmkir rayonu
Nərimanlı kəndi
X

Cəmi
Mənbə: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
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2.7
0.4
34.95

fəaliyyətə
başlayacaq
fəaliyyətə
başlayacaq
X
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Məlumatlardan da göründüyü kimi, taxıl elevatorlarının mövcud tutumu cəmi istehsalın 1011%-ni təşkil edir. Taxıl istehsalı bazarının inkişaf etdirilməsində Dövlət Taxıl Fondunun
yaradılmasının xüsusi əhəmiyyəti vardır. Dövlət Taxıl Fondunun yaradılması ölkə əhalisinin taxıl
məhsullarına olan ehtiyaclarına uyğun olaraq çörək və çörək məhsulları istehlakının tələb olunan
həcmdə ödənilməsini təmin edir. Eyni zamanda çörək istehsalı müəssisələri tərəfindən istehsal olunan
məhsulların bütün çeşidlərində sosial və sərfəli qiymətlərlə satılmasını təmin edir. Beləliklə, Dövlət
Taxıl Fondunun formalaşması ölkənin rayon və şəhərlərində əhalinin taxıl məhsullarına olan
ehtiyaclarının ödənilməsini təmin etməklə bərabər, ümumilikdə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin
olunmasına zəmanət verir.
Bütün bunlar həm keyfiyyətli taxıl istehsalının stimullaşdırılmasını və taxıl bazarının
formalaşdırılmasını Dövlət Taxıl Fondunun fəaliyyətinin yerli istehsalçıların maraqlarına uyğun
olaraq tənzimlənməsini şərtləndirir.
Dövlət ehtiyaclarının ödənilməsi üçün Dövlət Taxıl Fondunun 2020-ci ilin iyun ayının 29-dan
sentyabr ayının 1-nə kimi İqtisadiyyat Nazirliyinin təklifi nəzərə alınmaqla yerli buğda
istehsalçılarından qiyməti bir ton üçün 380 AZN olmaqla (taxıl bazarının konyunkturuna müvafiq
olaraq qiymət dəyişə bilər) cavab verən buğda qəbul edəcəyi haqda hər il olduğu kimi elan etməklə
aşağıdakı şərtləri irəli sürür:
I. Dənin naturası (bir litrlik purkalarda qramla):
- buğda üçün - 750 q/l-dən az olmamaqla
II. Alaq otları (zibil) qarışığı (faizlə)
- buğda üçün - 2 faizdən çox olmamaqla
III. Dən qarışığı (faizlə):
- buğda üçün - 5 faizdən çox olmamaqla
IV. Nəmlik (faizlə):
- bütün bitkilər üçün - 130 faizdən çox olmamaqla
V. Yapışqanlıq:
- 3-cü sinif buğda üçün - 23 faizdən az olmamaqla
- yapışqanlığın keyfiyyəti - 2-ci qrupdan aşağı olmamaqla (göstərici: 65-75)
VI. Şüşəvarilik:
- 3-cü sinif buğda üçün – 40%-dən az olmamaqla
VII. İy və dad - bütün bitkilər üzrə üfunət səməni, acıyovşan və ya dənli bitkilərə xas olmayan
və onların emalı məhsullarına keçən (kerosin, benzin, sarımsaq və buna oxşar maddələr) digər iy və
dad yol verilmir
VIII. Sürmə ilə sirayətlənmiş dənlər - yol verilmir
IX. Anbar ziyanvericiləri ilə sirayətlənmə - yol verilmir
X. Digər əlamətlər (göstəricilər) - bütün bitkilər üçün karantin və iqtisadi cəhətdən təhlükəli
xəstəlik zərərverici və alaq otlarının toxumları olan dən (heyvanların yoluxucu və ya tarlada qışlayan
xəstəliklərlə sirayətlənmiş, tərkibi toksiki elementlər, radionukleidlər, pestisidlərlə çirklənmiş dənlər,
həmçinin ekoloji baxımdan əlverişsiz təsərrüfatlarda becərilmiş məhsul) - yol verilmir.
Bildirilir ki, bu keyfiyyət göstəricilərinin tələblərinə cavab verməyən və məhsulun keyfiyyət
göstəriciləri barədə akkreditə olunmuş laboratoriyadan sertifikatı olmayan buğda məhsulu qəbul
edilməyəcəkdir. Taxılın özüboşaldan yük maşınları ilə gətirilməsi tövsiyə edilir.
Daxili malgöndərənlərdən tədarük edilən taxılın qəbulu üçün aşağıdakı sənədlər tələb olunur:
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- Dənin keyfiyyət göstəricilərinə görə verilmiş uyğunluq sertifikatının surəti. Uyğunluq
sertifikatı könüllülük prinsipi əsasında təqdim edilə bilər. 01 iyul 2018-ci il tarixindən buğda məhsulu
istehsalçılarının qeydiyyata alınmaları üçün Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə müraciət etmələri
tövsiyə edilib;
- Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən verilmiş daxili karantin sertifikatı (5).
Təbii ki, bu şərtlər daxilində yerli məhsulların qəbul edilməsi səviyyəsi aşağı düşür digər
tərəfdən standartlara uyğun buğda istehsalı suvarılan sahələrdə becərmə xərcləri 288 manat və toxum,
mineral gübrə və pestisid xərcləri 650 manat olmaqla cəmi xərclər 938 manat təşkil edir. Dəmyə
sahələrdə isə bu xərclər müvafiq olaraq 249; 521 manat və cəmi 770 manat təşkil edir. Qiymətin 380
manat olduğunu nəzərə alaraq hektara 30 sentner buğda istehsalından fermerin subsidiya ilə birlikdə
suvarılan sahədən 402 manat dəmyə sahəsində isə 570 manat xalis gəlir əldə etdiyini 40 sentner
olduqda isə müvafiq olaraq 782 manat və 950 manat mənfəət əldə etdiyini görərik. Onu da qeyd edək
ki, fermerlərin 2019-cu ildə buğda sahəsindən məhsuldarlıq göstəriciləri yüksək olmasına
baxmayaraq buğda idxalı yüksəlmişdir. Dənli bitkilər üzrə ərzaq balansı Cədvəl 3-də verilmişdir.
Cədvəl 3. Dənlilərin (paxlalılar və çəltik istisna olmaqla) ehtiyatları və istifadələri (min ton)
2015
İlin əvvəlinə qalıq
İstehsal
İdxal
Ehtiyatların cəmi:
Toxum üçün
Mal-qara və quş yemi üçün
Ərzaq məhsullarının istehsalı üçün
o cümlədən:
un və yarma istehsalına
spirt istehsalına
pivə istehsalına
sair ərzaq məhsullarının istehsalına
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2017

2018

2019

1388176
2960264
1694210
6042650

1488341
2808612
1427086
5724039

1191575
3169845
1149781
5511201

1089250
3405695
1672444
6167389

209057
1533507
2361763

217821 220625
1510857 1394387
2391627 2364687

221961
1540691
2650781

2013470 2115512
5897
19691
12542
11475
232006 215085
93293
95517
38443
42487

2148802 2148942
18725
5454
11591
11503
212509 198788
97261
96496
40755
38922

2409907
6154
12379
222341
103734
44009

35706
39450
415
459
2322
2578
16635
225553 295343
1388176 1488341
5751774 6042650

37864
36150
437
419
2454
2353
1
42852
274142 263982
1191575 1089250
5724039 5511201

40879
473
2657
17647
296837
1291729
6167389

EHTİYATLAR
1263809
2895725
1592240
5751774
İSTİFADƏLƏR
204463
1537931
2263915

Ərzaq məhsulu kimi istifadə edilmişdir (emalsız)
Qeyri-ərzaq məhsullarının istehsalına
o cümlədən:
qarışıq yem istehsalına
kraxmal istehsalına
sair qeyri-ərzaq məhsullarının istehsalına
İxrac
İtkilər
İlin sonuna qalıq
İstifadələrin cəmi:
Mənbə: https://www.stat.gov.az/
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Statistik məlumatların təhlili göstərir ki, 2019-cu ildə ölkəyə idxal olunan taxıl məhsulları
ümumi istehsalın həcminə nisbətdə 49.1% təşkil etmişdir. Eyni zamanda 2015-ci ilə nisbətən 2019cu ildə idxal 5% əvvəlki ilə nisbətən isə 45.5% artmışdır. 2018-ci ildə idxalın azalma səbəbi əsasən
2017-ci ilin sonuna qalıq məhsulunun çox olması və yerli taxılın qəbuludur. Taxıl məhsullarının
2015-2019-cu illər üzrə idxalı Cədvəl 4-də verilmişdir.
Cədvəl 4.Taxıl məhsullarının idxalı, min ton
Məhsullar
Buğda
Düyü
Buğda unu

2015

2016

2017

2018

2019

1353.1
26638.8
5788.1

1599.6
48485.7
3658.4

1274.4
51060.2
2673.2

1080.9
49826.1
2124.4

1585.0
48654.6
2864.1

Mənbə: https://www.stat.gov.az/ /Ticarət/

Statistik məlumatlardan göründüyü kimi, buğda və düyü idxalında 2019-cu ildə kəskin artım
baş vermişdir. Buğda unu idxalı isə 2015-ci illə müqayisədə 2 dəfə azalmışdır. 2020-сi ildə idxal
olunan buğdanın 82.7%-i Rusiya bazarından, 17.2%-i Qazaxıstan bazarından, buğda ununun isə 98%i Rusiya bazarından idxal olunmuşdur. Göründüyü kimi, buğda ilə əsasən təminetmə Rusiya
bazarından asılıdır. Ümumilikdə taxıl məhsullarının istehsalında və idxalında dinamikanın demək
olar ki, dəyişməz qalması bu sahədə taxıl bazarının tam inkişaf etmədiyini və istehsala təsir gücünün
aşağı olmasının göstəricisi kimi qəbul etmək olar. Taxıl məhsulları üzrə özünütəminetmə səviyyəsi
nisbətən aşağı olduğundan bu məhsula ehtiyacların ödənilməsində idxalın rolu yüksəkdir. Taxıl
məhsulları ilə özünütəminetmə səviyyəsi Şəkil 1-də verilmişdir.
Şəkil 1. Taxıl məhsulları ilə özünütəminetmə səviyyəsi
120
100
80
60
40
20
0
2015

2016

buğda

2017

arpa

2018

2019

qarğıdalı

Mənbə: https://www.stat.gov.az/

Taxıl bazarı bir sıra unikal keyfiyyətlərə malikdir. Birincisi, enerjilər kimi digər komplekslərlə
müqayisədə taxıllar daha az marjaya sahibdir və taxıl alqı-satqısı ilə məşğul olanların diqqətini cəlb
etməklə onların bazarda iştirakını asanlaşdırır. Həm də, taxıl ümumiyyətlə aşağı marjaları təşkil edən
lakin dünya bazarında dəyərinə görə daha böyük müqavilələrlə təmsil olunmur. Taxıl bazarının əsas
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iştirakçıları soya istehlakçıları, qida emalçıları, taxıl və yağlı toxum istehsalçıları; heyvandarlıq
məhsulları istehsalçıları taxıl liftləri və digər məhsulların satıcıları və alıcıları daxildir. Bu
məhsulların müxtəlif istehsalçıları və istehlakçıları sayəsində taxıl bazarlarında bir çox hedcinq
mövcuddur. Yəni müqavilə bağlanır və baş verəcək təbii və iqtisadi amillərdən asılı olmayaraq
qiymət dəyişməyəcəkdir.
Nəticə
Aqrar-sənaye sistemində taxıl məhsulu alt kompleksinin gələcək inkişafında mühüm amil taxıl
bazarının səmərəli fəaliyyət göstərməsinin təmin edilməsidir. Qeyd edək ki, taxıl istehsalının vaxtı,
miqyası və taxıl məhsullarının satışının səmərəliliyi istehsala yatırılan vəsaitlərin geri qaytarılma
dərəcəsi ölkə istehlakçılarının taxıl və emal olunmuş məhsullarla təmin olunması vəziyyətinə təsir
göstərir. Taxıl bazarı vasitəsilə taxıl istehsalının həcmi və strukturu taxıla olan tələbin həcminə
uyğunlaşdırılır. Digər tərəfdən taxıl bazarında taxıl istehsalçıları ilə istehlakçıları arasında birbaşa və
əks əlaqələr qorunur. Taxıl bazarının inkişafı bütün taxıl məhsulu alt kompleksinin səmərəliliyinin
artması ilə kifayət qədər əlaqəlidir.
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Directions of development of the grain market of Azerbaijan
Summary
Indicators of the sustainability of the development of grain farming in the modern era also
reflect the degree of reliability and efficiency of economic activities in agriculture. At the same time
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there is a need for a comprehensive analysis of all factors that directly or indirectly affect the
indicators of the grain industry and the grain market.
The article analyzes the role of the grain market in the development of the grain sub-complex
in the agro-industrial system as well as its impact on the increase in production and on the results of
the activities of grain producers to ensure food security and also considers issues related to the
development of the grain market.
Keywords: grain market, food security, development, price, production, import.

Дж.Дж. Аллахвердиева
Старший преподаватель, Азербайджанский государственный аграрный университет
Направления развития зернового рынка Азербайджана
Резюме
Показатели устойчивости развития зерноводства в современную эпоху также
отражают степень надежности и эффективности хозяйственной деятельности в сельском
хозяйстве. В то же время существует потребность в комплексном анализе всех факторов
прямо или косвенно влияющих на показатели зерновой отрасли и рынка зерна.
В статье анализируется роль рынка зерна в развитии зернового подкомплекса в
агропромышленной системе а также его влияние на увеличения производства и на
результаты деятельности производителей зерна по обеспечению продовольственной
безопасности а также рассматривается вопросы связанные с развитие зернового рынка.
Ключевые слова: рынок зерна, продовольственная безопасность, развитие, цена,
производство, импорт.
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AZƏRBAYCANDA KƏND TƏSƏRRÜFATI İLƏ YEYİNTİ SƏNAYESİNİN
İNTEQRASİYASININ İNKİŞAF PRİORİTETLƏRİ

İslam Hacı oğlu İbrahimov, i.e.d., professor,
əməkdar kənd təsərrüfatı işçisi
Bakı Biznes Universiteti
e-mail: bbu-kafedra@mail.ru

Xülasə
Məqalədə Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artırılmasının yeyinti
sənayesinin inkişafına təsiri məsələləri araşdırılır. Kənd təsərrüfatının yeyinti sənayesi ilə
inteqrasiyası, sahələrin balanslaşdırılmış inkişafı zəruri hesab edilir. Azərbaycan müstəqilliyini
bərpa etdikdən sonra kənd təsərrüfatı ilə yeyinti sənayesinin inteqrasiyasına xüsusi diqqət verilməsi,
inteqrasiyanın ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında rolunun artırılması üçün görülən
tədbirlərin sistemli aparılması ön plana çəkilir. 1991-2019-cu illərdə kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalının artırılması meyilləri, sosial-iqtisadi vəzifələrin miqyası baxımından kənd təsərrüfatının
dayanıqlı inkişaf prioritetləri müəyyən edilir.
Göstərilir ki, emal məhsulları istehsalının artırılması kənd təsərrüfatının inkişafı ilə yanaşı
sahənin özünün strukturunun təkmilləşdirilməsindən, xammalın kompleks emalı və tullantısız
texnologiyaların tətbiqindən, yeyinti sənayesində istehsal-satış prosesinin marketinq idarəetmə
sisteminin formalaşdırılmasından çox asılıdır. Yeyinti sənayesinin dinamik inkişafını təmin etmək
üçün inteqrasiya gücləndirilməli, tənzimləmə mexanizmi təkmilləşdirilməlidir.
Açar sözlər: yeyinti sənayesi, inteqrasiya, kənd təsərrüfatı istehsalı, prioritet istiqamətlər,
iqtisadi siyasət, potensial ehtiyatlar.
Giriş
Ölkə əhalisinin qida məhsullarına olan tələbatının ödənilməsində kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalının artırılması ilə yanaşı yeyinti sənayesinin inkişafı da əhəmiyyətli rola malikdir. Kənd
təsərrüfatı məhsulları sənaye emalı mərhələsindən keçərək xammala, yarımfabrikata və hazır məhsula
çevrilir. Emal edilmiş yarımfabrikat və hazır məhsullar yüksək keyfiyyətdə qablaşdırılır, saxlanma
və daşınması üçün hazırlanır. Bu məhsullar həm yerli tələbat üçün, həm də xarici bazarlar üçün
tələbatın ödənilməsinə yönəldilir. Ona görə də yeyinti sənayesinin inkişaf etdirilməsi ərzaq
təminatının yaxşılaşdırılmasında və xarici bazarlara ixrac edilməsində mühüm rol oynayır, əhalinin
məşğulluğunun təmin edilməsində və gəlirlərinin artırılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
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Akademik Asəf Nadirovun belə bir fikri ilə razıyıq ki, “Qida sənayesinin inkişaf etdirilməsi
eyni zamanda regionlarda məşğulluğun təmin olunması və əhalinin gəlirlərinin yüksəldilməsi
baxımından da ölkənin strateji maraqlarına xidmət edir” [12, s. 452]. Yeyinti məhsulları ilə
təminolunma sahələrarası kooperasiyanın və inteqrasiyanın obyektiv şərtləri və qanunauyğunluqları
ilə müəyyən olunur. Bu kənd təsərrüfatının və yeyinti sənayesinin qarşısında çox mühüm vəzifələr
qoyur. Nəzərə almaq lazımdır ki, hazırda hələ də, kənd təsərrüfatında pərakəndəlik mövcuddur, kiçik
sahibkarlıq təsərrüfatları fəaliyyət göstərir, kooperativlərin yaranması və təmərküzləşmə prosesi ləng
gedir. Bununla əlaqədar olaraq, kənd təsərrüfatı və yeyinti sənayesinin qarşısında vəzifələrin miqyası
artır. Həm də, bu vəzifələr onunla izah olunur ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının və yeyinti sənayesi
məhsullarının əksəriyyəti daxili bazarın tələbatının ödənilməsinə yönəldilir və müəyyən hissəsi isə
xarici bazarlara çıxarılır. Bu baxımdan kənd təsərrüfatı ilə emal sənayesi arasında inteqrasiya və
kooperasiya əlaqələri qarşılıqlı maraq prinsiplərinə əsaslanmalıdır. Kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalı və emal sənayesində sahələrarası inteqrasiyanın inkişafının zəruriliyini qeyd edərək prof.
V.H. Abbasov göstərir ki, “Emal müəssisələri üçün kənd təsərrüfatı xammallarından səmərəli istifadə
edilməsi məsələsi ən mürəkkəb sahələrarası problemlərdən biridir... Mövcud məqsədlərin
reallaşdırılması üçün, bir tərəfdən kənd təsərrüfatı xammallarının istehsalının artırılmasını təmin edən
sahələrin balanslaşdırılmış inkişafının təmin edilməsi tələb olunursa, digər bir tərəfdən istehsal
olunmuş məhsulların daşınmasını, saxlanmasını, emalını və istehlakçılara çatdırılmasını təmin edən
fəaliyyətlərlə yanaşı topdan və pərakəndə ticarət şəbəkələrinin inkişaf etdirilməsi məsələsinə də
xüsusi diqqət yetirilməlidir” [6, s. 57]. Hesab edirik ki, metodoloji baxımdan bu fikirlə razılaşmaq
olar. Çünki, kənd təsərrüfatı ilə emal sənayesi ayrı-ayrı fəaliyyət sahələrinə aid olsalar da, bu sahələrin
fəaliyyətini bir-birindən təcrid olunmuş halda təsəvvür etmək mümkün deyildir. Fikrimizcə,
Azərbaycanda yeyinti sənayesini inkişaf etdirmək və ərzaq təminatını yaxşılaşdırmaq istəyiriksə, ilk
növbədə kənd təsərrüfatını inkişaf etdirmək lazımdır. Prof. B.X. Ataşovun bu fikri ilə razıyıq ki,
“Tarixdə heç bir millət əvvəlcə qida məhsulları istehsalını artırmadan özünün maddi rifahını
yaxşılaşdırmağa və inkişafa nail ola bilməmişdir” [7, s. 473]. Bununla əlaqədar kənd təsərrüfatının
bir çox problemləri həll edilməlidir.
Problemin təhlili
Araşdırmalar göstərir ki, ölkədə ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək və kənd təsərrüfatı
məhsulları istehsalını artırmaq üçün bir çox tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bu istiqamətdə 25 avqust
2008-ci il tarixdə qəbul olunmuş “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq
məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı”nın, habelə Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2016-cı il 06 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında
kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin xüsusi rolu
olmuşdur. Həmin strateji sənədlərdə nəzərdə tutulan vəzifələrin yerinə yetirilməsinin həyata
keçirilməsi nəticəsində 2008-2019-cu illərdə torpaq və sudan daha səmərəli istifadə edilməsi,
meliorasiyaya ehtiyac olan torpaqların yaxşılaşdırılması, suvarma sahələrinin artırılması, yararsız və
istifadə olunmayan torpaqların əkin dövriyyəsinə cəlb olunması tədbirləri həyata keçirilmişdir.
Mütərəqqi suvarma texnologiyalarının tətbiqi dəstəklənmişdir.
Bitkiçiliyin inkişaf etdirilməsi, istehsalda növbəli əkin sisteminin tətbiqi, regionlarda optimal
əkin strukturunun müəyyən edilməsi, yeni məhsuldar sortların sınaqdan keçirilməsi, istehsal
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sahələrinin dəstəklənməsi və ixracın təşviqi mexanizmi həyata keçirilmişdir. Bununla yanaşı, ölkədə
heyvandarlığın inkişafı üçün damazlıq təsərrüfatlarının yaradılması, quşçuluq müəssisələrinin
modernləşdirilməsi, heyvandarlığın maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi tədbirləri
dəstəklənmişdir. Yem bitkiləri əkinləri sahələrinin strukturu təkmilləşdirilmiş, stasionar şəraitdə malqara və davarların saxlanması, arıçılığın inkişafı və s. tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bütün bunların
nəticəsində, tədqiqatçıların da qeyd etdikləri kimi, Azərbaycanın kənd təsərrüfatında dünya və region
səviyyələri ilə müqayisədə daha yüksək artım templəri formalaşmışdır.
Kənd təsərrüfatının inkişafı və ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi tədbirləri kənd təsərrüfatı
istehsalçılarının güzəştlərlə dəstəklənməsi tədbirləri ilə əhatə olunmuşdur. Kənd təsərrüfatı
məhsulları istehsalı ilə yanaşı həmin məhsulların alışı, satışı və marketinqinin təşkili, müasir texnoloji
tələblərə cavab verən emal müəssisələrinin yaradılmasına xüsusi diqqət yetirildi. Göstərilən amillərin
nəzərə alınması kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının dinamik artırılmasına (üzüm və çay istisna
olmaqla) imkan vermişdir. Bunu tərtib etdiyimiz cədvəlin məlumatlarından görmək olar:
Cədvəl 1. Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artımı (min ton)

Dənli və dənli paxlalılar
Kartof
Tərəvəz
Bostan məhsulları
Meyvə
Şəkər çuğunduru
Üzüm
Çay
Mal-qara (min baş)
Qoyun-keçi (min baş)
Ət (kəsilmiş çəkidə)
Süd
Yumurta (mln. ədəd)

19912000
orta
hesabla
1152,6
240,7
577,4
90,1
384,9
352,0
11,1
1783,1
5801,8
101,4
890,3
585,2

2005ci ildə

2010cu
ildə

2015ci ildə

2018-ci
ildə

2019cu ildə

2126,7
1083,1
1127,3
363,8
625,7
36,6
79,7
0,74
2369,8
7668,5
198,0
1251,8
874,6

2000,5
953,7
1189,5
433,6
729,5
251,9
129,5
0,54
2613,7
8405,0
244,9
1535,8
1178,6

2999,4
939,8
1275,3
484,5
888,4
184,3
157,1
0,58
2708,3
8677,1
298,6
1924,5
1552,9

3309,2
898,9
1521,9
401,9
1010,8
277,2
167,6
0,87
2658,8
8304,1
326,0
2080,4
1676,2

3538,5
1004,2
1714,7
447,6
1099,7
237,0
201,8
0,92
2658,1
8296,0
335,8
2129,4
1827,1

2019-cu
ildə 19912000-ci ilə
nisbətən
(%; dəfə)
3,1 d.
4,2 d.
2,9 d.
4,9 d.
2,8 d.
-42,7%
-91,8%
1,5 d.
1,4 d.
3,3 d.
2,4 d.
2,1 d.

Mənbə: [4, s. 75-99]

Cədvəl məlumatlarının təhlilindən aydın olur ki, Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən
sonra kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında artım əldə etməklə yanaşı onun strukturunda da xeyli
dəyişikliklər baş vermişdir. Bu, əsasən ölkədə həyata keçirilən ardıcıl tədbirlər və sahibkarlığın
inkişafına şərait yaradılması ilə əlaqədar olmuşdur. Araşdırmalar göstərir ki, mövcud olan
ehtiyatlardan səmərəli istifadə edilməsi, makroiqtisadi sabitliyin qorunması, regional sosial-iqtisadi
inkişaf proqramlarının qəbulu və icrasının təmin edilməsinin əhalinin gəlirlərinin artırılmasına
istiqamətləndirilməsi əsas vəzifə kimi qarşıya qoyulmuşdur.
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Azərbaycanda əhalinin və sənayenin artan tələbatının ödənilməsi, resurslardan istifadə,
qloballaşan ərzaq təhlükəsizliyi, sosial-iqtisadi vəzifələrin miqyası baxımından kənd təsərrüfatında
davamlı inkişafın prioritet istiqamətləri aşağıdakılardan ibarət olmuşdur:
-

kənd təsərrüfatında toxumçuluğun və tingçiliyin inkişaf etdirilməsi;
sənaye quşçuluğunun inkişaf etdirilməsinin dəstəklənməsi;
nohur balıqçılığın və arıçılığın inkişafının dəstəklənməsi;
quşçuluq sahəsi üçün və heyvandarlığın daha da inkişafı məqsədilə balanslaşdırılmış qarışıq
yem istehsal edən müəssisələrin və sexlərin yaradılması;
texniki xidmətin yaradılması və genişləndirilməsi;
kənd yerlərində yeni texnologiyalara əsaslanan ət, süd, meyvə, tərəvəz, çay emalı
müəssisələrinin və şərabçılıq şəbəkəsinin yaradılması;
informasiya-məsləhət xidməti şəbəkələrinin yaradılması;
torpaqların mühafizəsi və ətraf mühitin qorunması tədbirlərinin dəstəklənməsi;
investisiyanın regionların infrastruktur və kommunal xidməti təminatının
yaxşılaşdırılmasına yönəldilməsi;
kənd təsərrüfatı məhsulları emalı müəssisələrinin yaradılması və onların maddi-texniki
bazasının möhkəmləndirilməsi üzrə layihə və proqramların reallaşdırılmasına
investisiyaların ayrılmasının dəstəklənməsi və s.

Göstərilən iqtisadi siyasət istiqamətlərinin müəyyən edilməsi və icrası ilə əlaqədar kompleks
tədbirlərin həyata keçirilməsinin obyektiv zəruriliyi aşağıdakı amillərlə şərtlənmişdir:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

kənd təsərrüfatının təbii-iqlim şəraitindən bilavasitə asılılığı;
kənd təsərrüfatında risklərin mövcudluğu;
kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın hələ aşağı olması;
kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətlərinin və istehsalçıların gəlirlərinin dayanıqlı
olmaması;
sahənin bazar konyukturunda baş verən dəyişikliklərə çevik reaksiya göstərə bilməməsi;
aqrar sahədə əldə edilən gəlirlərin başqa sahələrə nisbətən nəzərə çarpacaq dərəcədə aşağı
olması;
kənd təsərrüfatının investisiya cəlbediciliyindən asılı olması;
aqrar sahədə bazar infrastrukturunun zəif inkişaf etdirilməsi;
kəndin sosial inkişafında yerli istehsalçıların maliyyə bazasının formalaşmaması və s. [11,
s. 183-184].

Biz bu fikirlərə ona görə istinad edirik ki, bütün bunlar kənd təsərrüfatının inkişafını, həmçinin
yeyinti sənayesinin inkişafını şərtləndirən kompleks bir məsələnin əsas amilləridir. Ona görə də,
yeyinti sənayesinin inkişafının iqtisadi problemlərini kənd təsərrüfatının inkişafının iqtisadi
problemləri ilə əlaqələndirilməyi elmi baxımdan düzgün hesab edirik. Beləliklə, fikrimizcə, yeyinti
sənayesinin inkişafını təmin etmək üçün ilk növbədə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının
artırılması əsas prioritet olmalıdır.
Araşdırmalar göstərir ki, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artırılması üçün həyata
keçirilən geniş miqyaslı texniki, təşkilati, texnoloji, iqtisadi və s. tədbirlərə baxmayaraq respublikanın
bir çox rayonlarında mövcud ehtiyatlardan hətta 30-40% səviyyəsində istifadə edilir.
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Cədvəl 2. Bitkiçilik və heyvandarlıqda məhsuldarlıq göstəriciləri (sentner)
Məhsullar
Taxıl
Pambıq
Tütün
Kartof
Tərəvəz
Bostan məhsulları
Meyvə
Üzüm
Çay
Hər inək və camışdan süd (kq)
Hər qoyundan yun (kq)
Hər toyuqdan yumurta (ədəd)

1995
15,1
13,0
14,6
97
157
73
31
33
10
1098
1,9
203

İllər üzrə faktiki
1996-2000
2010

orta hesabla

19,0
9,1
18,5
92
149
81
51
32
3
1066
2,0
175

20,7
12,7
24,0
145
142
137
70,6
74,7
9,4
1206
2,0
173

2020
31.8
33.6
22.1
174
188
224
70.3
99.4
15.0
1687
2.1
219

Mənbə: [4, s. 78, 87, 92-93, 105]

Göründüyü kimi, bitkiçilik və heyvandarlıq sahəsində məhsuldarlıq göstəriciləri ümumən artım
dinamikası nümayiş etdirir. Bununla belə, bu istiqamətdə potensial imkanların tam istifadə
olunduğunu demək də olmaz. Bu vəziyyət mövcud innovasiya və investisiya strategiyası həyata
keçirməklə elmi-texniki nailiyyətlərdən daha geniş və səmərəli istifadə edilməsi vəzifələrini qarşıya
qoyur. Nəzərə almaq lazımdır ki, respublikada innovasiyalı inkişafı təbii resursların mövcudluğu,
daxili və xarici bazar potensialı, müasir tələblərə uyğunlaşdırılan kadr potensialı və iqtisadi imkanlar
şərtləndirir.
Azərbaycanda tarixən inkişaf etmiş və ixtisaslaşmış kənd təsərrüfatı sahələri mövcud olmuşdur.
Bunlara tərəvəzçilik, üzümçülük, pambıqçılıq, tütünçülük, baramaçılıq, heyvandarlığı aid etmək olar.
Bu sahədə müsbət təcrübələr toplanmış, tələbata uyğun emal müəssisələri yaradılmışdır. Bu
baxımdan kənd təsərrüfatı məhsullarının artırılması, sahənin səmərəliliyi, emal sənayesi sahələrinin
inkişafı, onların yerləşdirilməsi, maddi-texniki bazasının və texnoloji proseslərin düzgün həyata
keçirilməsi eyni zamanda sahələrin dövlət dəstəyindən çox asılıdır. Ona görə də ölkənin ərzaq
tələbatının ödənilməsində və xarici bazarlara rəqabət qabiliyyətli məhsullar çıxarılmasında emal
sənayesinin müasir tələblərə uyğun inkişafı böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Kənd təsərrüfatı məhsulları həm ərzaq, həm də, qeyri-ərzaq məhsullarına ayrılır. Ərzaq
məhsulları emalına taxıl, meyvə, tərəvəz, kartof, günəbaxan, şəkər çuğunduru, çay, üzüm, ət, süd
emalı aiddir. Qeyri-ərzaq məhsulları emalına pambıq, tütün, yun, barama, gön-dəri, yem emalı aid
edilir. Kənd təsərrüfatı məhsulları xarici mühit amillərinin təsiri nəticəsində tez xarab olur. Həmin
məhsullar mövsümi xarakterdə olduğundan əhalinin, həmçinin müəssisələrin və ümumiyyətlə
istehlakçıların il boyu tələbatını ödəmək üçün onların səmərəli şəkildə emalı təşkil olunmalıdır. Bu
məhsullar müxtəlif üsullarla emal olunur. Məhsullar qurutma, duza qoyma, sterilizə olunma, şirə və
sok alma, dondurma, soyutma, konserv yolu ilə emal ediləcək istehlakçıların tələbatının
ödənilməsində və müvafiq ehtiyatlar yaradılmasında mühüm rol oynayır. Nəzərə almaq lazımdır ki,
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kənd təsərrüfatı xammalı ilə fəaliyyət göstərən emal müəssisəsi öz istehsal prosesi həyata keçirməsi
üçün təminatlı xammal ehtiyatı olmalıdır. Ona görə də emal müəssisələri xammal ehtiyatlarına yaxın
yerlərdə yaradılır. Bu baxımdan dövlətin qəbul etdiyi dörd regional inkişaf proqramlarında kənd
təsərrüfatı xammalı əsasında fəaliyyət göstərən və yeni texnologiyalarla təmin edilən emal
müəssisələrinin dayanıqlı inkişafına xüsusi diqqət yetirilir. Fikrimizcə, bu istiqamət emal
müəssisələrinin daxili istehsal hesabına istehlak tələbatının ödənilməsi və ekoloji təhlükəsizlik
təminatı baxımından daha prioritet hesab edilməlidir.
Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra kənd təsərrüfatı məhsulları emalı və xidməti
dövlət müəssisələrinin 1995-1998-ci illərdə özəlləşdirilməsi istiqamətində tədbirlər həyata keçirtdi.
Bu sahələrdə bazar münasibətləri formalaşdırıldı və sahibkarlığın inkişafı üçün zəmin yaradıldı. Emal
və xidmət müəssisələrinin özəlləşdirilməsi dövründə həmin müəssisələrdəki texnoloji avadanlıqlar
köhnəlmiş, əvvəlki iqtisadi əlaqələr pozulduğundan onların yeni, müasir avadanlıq və ehtiyat hissələri
ilə təminatı, zəifləmişdi. Yeni texnika və avadanlıqlar alınması əvvəlki əlaqələrin pozulması və
maliyyə məhdudluğu üzündən çətinləşmişdi. Ona görə də yeyinti emalı müəssisələrinin əsas istehsal
fondları təzələnmirdi. Müəssisələrin mövcud istehsal güclərindən 8-15% istifadə edilirdi [10, s. 399].
Azərbaycanda torpaq islahatlarının həyata keçirilməsi, emal müəssisə və təşkilatlarının
özəlləşdirilməsi ölkədəki emal müəssisələrinin fəaliyyətinin gücləndirilməsinə, onların strukturunun
dəyişdirilməsinə, xüsusi mülkiyyət və rəqabət prinsipləri əsasında inkişafı milli iqtisadiyyatın
formalaşmasına əhəmiyyətli təsir göstərdi. Bu həm də, Azərbaycanda müasir texnologiyaların tətbiqi
əsasında istehsal, emal və infrastrukturlar yaradılmasına şərait yaratdı. Kənd təsərrüfatı və yeyinti
məhsulları istehsalının artırılması məqsədilə daxili və xarici investisiyaların ayrılması istiqamətində
dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirildi. Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaitləri və güzəştli
kreditlər hesabına regionlarda soyuducu anbarlar, taxıl anbarları, ət kəsimi məntəqələri, ət və süd
emalı, şərab, çay, konserv müəssisələrinin yaradılması maliyyələşdirilmişdir. Araşdırmalar göstərir
ki, 1995-2019-cu illərdə Azərbaycanda müasir texnologiyalar əsasında yaradılan emal müəssisələri
həm daxili, həm də, xarici tələbata uyğun rəqabət qabiliyyətli çoxlu çeşiddə məhsullarla tələbatı
ödəyə bilir. Regionlarda kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artırılması və kənd təsərrüfatı
məhsullarının emalı müəssisələrinin yaradılmasında “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan
Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı” [10],
həmçinin emal sənayesinin inkişaf etdirilməsi və sənayenin müasir tələblərə uyğunlaşdırılmasında
“Azərbaycan Respublikasında sənayenin inkişafına dair 2015-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı”
(26.12.2014) mühüm rol oynamışdır [1].
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasında qida təhlükəsizliyi
sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 2017-ci il 10 fevral tarixli Fərmanı
ölkədə qida təhlükəsizliyinə nəzarət sistemini təkmilləşdirmək, pərakəndəliyi və təkrarlanmaları
aradan qaldırmaq üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bu məqsədlə 01 yanvar 2018-ci ildə Qida
Təhlükəsizliyi Agentliyi yaradıldı. Agentlik qida məhsullarının təhlükəsizliyinə dair normativ
tənzimləmə sənədləri hazırlamaqla, ona nəzarəti, qida risklərini təhlil etməyi, ixrac edilən qida
məhsullarına sertifikat verilməsini, istehlakçıların hüquqlarının mühafizəsini, “tarladan-süfrəyədək”
prinsipi əsasında qida məhsullarının bütün mərhələlərdə dövlət nəzarətini həyata keçirir.
Görülmüş məqsədyönlü və sistemli tədbirlər nəticəsində 2000-2018-ci illərdə Azərbaycanda
emal məhsulları istehsalı artmış, strukturu xeyli dəyişmişdir. Bunu aşağıdakı cədvəldən görmək olar:
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Cədvəl 3. Azərbaycanda əsas növ emal məhsulları istehsalı (min ton)
Məhsullar
Kolbasa məmulatı
Süd
Pendir və kəsmik
Kərə yağı
Tərəvəz və meyvə
konservləri (mln. şüşə banka)
Günəbaxan yağı
Marqarin
Mineral sular (min dal)
Alkoqolsuz içkilər (min dal)
Çörək və çörək-bulka
Makaron məmulatı
Şampan şərabı (min dal)
Araq (min dal)
Üzüm şərabı (min dal)
Brendi (konyak) (min dal)
Səməni pivəsi (min dal)
Qənd- rafinad
Təbii çay
Fermentləşdirilmiş tütün

2000
0,6
448,6
29,8
12,8

2005
1,2
494
33,5
14,2

2015
5,4
857,4
48,5
23,9

2016
13,3
880,5
49,4
25,6

2017
13,5
913,9
54,0
25,3

2018
16,4
911,3
50,1
23,6

30,9

23,2

147,9

156,5

158,9

164,7

1,9
0,4
214,1
466,4
675,5
0,4
150,4
450,4
623,2
386,1
710,8
0,5
1,5
5,8

8,8
17,8
1160,2
13361
946,5
0,3
61,8
484,3
400,5
17,5
2490
3,6
7,5
2,6

106,7
24,9
8174,4
24884
2705
9,2
4,5
770,7
1035
3,8
4196
335,6
6,2
1,7

82,3
47,6
9638,8
17853
2792
8,4
3,0
571,1
1049
15
3262
418,7
9,3
2,0

80,4
71,1
51,7
47,2
12597,8 18824,1
18290
23757
2824
2837,9
7,9
4,2
1,2
3,1
547,2
860,1
1130,5 1574,3
6,3
16,5
4100
4662
228,4
203,1
10,8
9,3
3,4
3,5

Mənbə: [5, s. 32-33]

Təhlil göstərir ki, 2000-2018-ci illərdə heyvandarlıq məhsulları emalının istehsalı xeyli artmış,
burada inkişaf meyli mövcuddur. Tərəvəz və meyvə emalı məhsulları, mineral sular, alkoqolsuz
içkilər, çörək və çörək-bulka məmulatları, araq, üzüm şərabı, pivə, qənd istehsalında artım dinamikası
müşahidə olunur. Ölkənin müəyyən etdiyi iqtisadi-sosial strategiyaya uyğun kənd təsərrüfatı
məhsulları istehsalının, bununla da, yeni emal müəssisələrinin yaradılması, onların müasir
texnologiyalarla güclərinin artırılması, müəssisələrin xammal təminatının yaxşılaşdırılması emal
məhsulları istehsalı və rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsində prioritet istiqamətlər olmuşdur.
Araşdırmalardan belə nəticəyə gəlirik ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının artırılması
respublikada həmin məhsulların emalı müəssisələrinin yaradılması və bərpası, yeni texnologiyaların
tətbiqi əsasında bir çox ərzaq məhsullarının çeşidinin çoxalmasına və emal müəssisələrinin tələbata
uyğunlaşdırılmasına imkan vermişdir. Nəticədə yeni emal müəssisələrində süni örtüklü sosiska,
müxtəlif çeşidli kolbasalar, polistirol qablarda bükülmüş ət, toyuq, balıq, müxtəlif yağlılıqda xamalar,
süzmələr, kəsmik, polistirol örtüklü kağıza bükülmüş dondurmalar, uzun müddət saxlamaq üçün
polietilen kisəciklərdə sterilizə edilmiş süd istehsal edən xətt və avadanlıqlar qurulmuşdur. Strateji
istiqamətə uyğun olaraq respublikada kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının artırılması, emal
müəssisələrinin sayı və güclərinin artırılması, onların xammalla təminatında yaranmış müsbət
meyllər emal məhsullarının ölkə daxilində xüsusi çəkisinin artırılmasına, ixrac coğrafiyasının
genişləndirilməsinə imkan vermişdir [9, s. 405]. Onu göstərmək olar ki, 2018-ci ildə 9,4 milyon ABŞ
88

Agricultural Economics * Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı * Экономика сельского хозяйства - 2021, № 3 (37)

dolları dəyərində, 9,4 milyon dollar dəyərində bitki yağları, 24,9 milyon dollar dəyərində şəkər, 7,7
milyon dollar dəyərində üzüm şərabları və üzüm suslosu, 9,7 milyon dollar dəyərində meyvə və
tərəvəz şirələri və digər yeyinti məhsulları ixrac olunmuşdur [3, s. 652-653].
Araşdırmalar göstərir ki, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı ilə yeyinti məhsulları
sənayesindəki istehsal gücləri arasında nisbət gözlənilməlidir. Regionlarda xammalın kompleks emalı
və tullantısız texnologiya tətbiqi prosesi gözlənilmədiyindən itkilərə yol verilir. Fikrimizcə, bunun
əsas səbəblərindən biri bəzi müəssisələrdə avadanlıq və texnologiyaların köhnəlməsi, digər
səbəblərdən biri isə yeyinti sənayesində istehsal-satış prosesinin marketinq idarəetmə strukturu ilə
əhatə olmaması ilə əlaqədardır. Kənd təsərrüfatı və yeyinti sənayesinin inkişafı məqsədilə marketinq
konsepsiyası hazırlanmalı, istehlakçı tələbi əsasında keyfiyyətli məhsul istehsalı təmin edilməlidir.
Təhlil göstərir ki, yeyinti sənayesində istehsalla məşğul olan sahibkarlıq fəaliyyəti çox cəlbedicidir.
Belə ki, 2014-cü ildə yeyinti sənayesi ilə məşğul olmaq üçün 3752 sahibkar qeydiyyatdan keçmişdisə,
2018-ci ildə 4754 sahibkar qeydiyyatdan keçmişdir [5, s. 64]. Göründüyü kimi, sahənin
cəlbediciliyinin artımı yeyinti məhsulları bazarında rəqabəti daha da kəskinləşdirir. Bu baxımdan
əlverişli bazar mövqeyinə malik olmaq istəyən müəssisə və ya sahibkarlıq subyekti keyfiyyətli
məhsul istehsal etməklə istehlakçı tələblərinə cavab verən məhsullar təklif etməli olurlar. Buna
baxmayaraq, respublikada yeyinti məhsulları istehsalı ilə məşğul olan bəzi müəssisələr anbarlarda
hazır məhsul ehtiyatının artımına meyillidirlər. Belə ki, faktlar göstərir ki, respublikada yeyinti
məhsulları istehsal edən müəssisələrin anbarında 2005-ci il tarixə 33,3 milyon manatlıq hazır yeyinti
məhsulları ehtiyatı olmuşdusa, 2019-cu ildə isə 38,6 milyon manatlıq hazır məhsul ehtiyatları
olmuşdur. Hesab edirik ki, bunun bir səbəbi marketinq xidməti ilə əlaqədardırsa, digər səbəbi
iqtisadçı İ.M. Xeyirxəbərovun qeyd etdiyi kimi “Qida məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan
müəssisələrin anbarlarında hazır məhsul ehtiyatlarının çoxalması başqa amillərlə yanaşı, eyni
zamanda həm də həmin məhsulların istehlakçıların tələblərinə tam uyğun olmaması ilə əlaqədardır”
[9, s. 120]. Ona görə də yeyinti sənayesi müəssisələrinin bazara təklif etdikləri məhsulların keyfiyyəti
istehlakçıların prizması baxımından qiymətləndirilməli, öyrənilmiş tələbatları əsasında müəssisələrin
marketinq strategiyası hazırlanmalıdır.
Nəticə
Araşdırmalar nəticəsində Azərbaycanın kənd təsərrüfatı və yeyinti sənayesinin inkişaf
nəticələri göstərir ki, kənd təsərrüfatı və yeyinti sənayesinin dinamik inkişafını təmin etmək üçün
aşağıdakı prioritetlərin nəzərə alınmasını məqsədəuyğun hesab edirik:
- yeyinti sənayesinin inkişafının əsası böyük kənd təsərrüfatı potensialı olan bitkiçilik və
heyvandarlıq məhsulları istehsalının inkişafı ilə bağlıdır. Bu baxımdan emal müəssisələri ilə
kənd təsərrüfatı arasında istehsal-iqtisadi əlaqələrin yaradılması və tənzimlənməsi mexanizmi
təkmilləşdirilməlidir;
- yeyinti sənayesinin inkişafı müasir texnologiyalara əsaslanan bitkiçilik və heyvandarlıq
məhsullarının regional emalı müəssisələrinin yaradılmasını tələb edir;
- keyfiyyətli və rəqabətqabiliyyətli yeyinti sənayesinin inkişafı istehsal və xidmət sahələrinin
(yüngül, kənd təsərrüfatı, maşınqayırma, infrastrukturlar və s.) qarşılıqlı inteqrasiyası
şəraitində təmin edilə bilər;
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- kənd təsərrüfatı və yeyinti sənayesinin inkişafı müəssisələrin xammalla və əhalinin ərzaqla
təminatında əsas mənbə olduğundan bu sahələrin qarşılıqlı əlaqələri tələbata uyğun
investisiyalaşdırılmanı, stimullaşdırılmanı, səmərəli təşkilini və idarə olunmasını tələb edir;
- məhsulların daşınması, qablaşdırılması, saxlanması, emalının və marketinqinin təşkili
zəncirinin formalaşdırılması üçün zəruri infrastrukturlar (istehsal, sosial, bazar)
yaradılmalıdır;
- yeyinti sənayesinin və kənd təsərrüfatının inteqrasiya olunmuş inkişafını və tənzimlənməsini
nəzərdə tutan Dövlət Proqramının hazırlanması və icrası təmin edilməlidir;
- mövcud yeyinti sənayesi müəssisələrinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi,
istehsalın modernləşdirilməsi, yeni texnologiyaların tətbiqi məqsədilə dövlətin maliyyə-kredit
dəstəyi artırılmalıdır;
- məhsulun “tarladan-süfrəyədək” keyfiyyətli çatdırılmasında aqroparkların, aqroemal
şəbəkələrinin rolu getdikcə artır və onlar kənd təsərrüfatı ilə sənayenin birləşməsinə, eyni
zamanda məşğulluğun artırılmasına imkan verə bilər;
- heyvan sağlamlığı və bitki-mühafizə tədbirləri, ekoloji təhlükəsizlik, kənd təsərrüfatı və emal
sənayesində insan potensialının inkişafı prioritet istiqamət kimi nəzərdə tutulmalıdır.
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Priorities for the integration and development of agriculture
and food industry in Azerbaijan
Summary
The article analyzes the impact of increasing agricultural production on the development of the
food industry in Azerbaijan. Integration of agriculture with the food industry and balanced
development of sectors are considered necessary. After the restoration of Azerbaijan's independence,
special attention will be paid to the integration of agriculture and the food industry, as well as the
systematic implementation of measures to increase the role of integration in ensuring food security.
The tendencies for an increase in agricultural production in 1991-2019 are identified as priorities
for sustainable development of agriculture in terms of the scale of socio-economic tasks.
Along with the development of agriculture, an increase in the production of processed products
depends on the improvement of the structure of the industry itself, the use of integrated processing of
raw materials and non-waste technologies, the formation of a marketing management system for
production and production-sale in the food industry. To ensure the dynamic development of the food
industry, it is necessary to improve the mechanism for strengthening integration and regulation.
Keywords: food industry, integration, agricultural production, priority areas, economic policy,
potential resources.
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Приоритеты интеграции и развития сельского хозяйства
и пищевой промышленности в Азербайджане
Резюме
В статье исследуется влияние увеличения сельскохозяйственного производства на
развитие пищевой промышленности Азербайджана. Считается необходимым интеграция
сельского хозяйства с пищевой промышленностью и сбалансированное развитие секторов.
После восстановления независимости Азербайджана особое внимание будет уделяться
интеграции сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также систематической
реализации мер по повышению роли интеграции в обеспечении продовольственной
безопасности. Тенденции увеличения сельскохозяйственного производства в 1991-2019 годах
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определены как приоритеты устойчивого развития сельского хозяйства с точки зрения
масштаба социально-экономических задач.
Показано что, наряду с развитием сельского хозяйства увеличение производства
продуктов переработки зависит от совершенствования структуры самой отрасли,
применения комплексной переработки сырья и безотходных технологий, формирования
системы управления маркетингом производства и производства-продажи в пищевой
промышленности. Для обеспечения динамичного развития пищевой промышленности
необходимо усовершенствовать механизм усиления интеграции и регулирования.
Ключевые слова: пищевая промышленность, интеграция, сельскохозяйственное
производство, приоритетные направления, экономическая политика, потенциальные
ресурсы.
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Xülasə
Mövcud şəraitdə dünya iqtisadiyyatında rast gəlinən əlverişsiz tendensiyaların mənfi təsirini
minimum zərərlə dəf etmək üçün ölkə iqtisadiyyatında rəqabət imkanlarını artıra biləcək rıçaqlardan
istifadə labüd hala çevrilmişdir. Məqalədə rəqabətədavamlı aqrar emal sahəsinin formalaşdırılması
məsələlərinə baxılır. Göstərilir ki, ölkə iqtisadiyyatının yeni inkişaf mərhələsində aqrar-emal
sənayesinin strukturunun möhkəmləndirilməsinə və inkişafına tam olaraq nail olunarsa, respublikada
rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalı intensivləşər, xüsusilə dünya bazarlarında geniş tələbatın olduğu
ekoloji cəhətdən təmiz məhsulların istehsalına və ixracına əlverişli zəmin yaranar. Eyni zamanda
hazırda yaranmış iqtisadi vəziyyət qeyri-neft sektorunun mühüm sahələrindən hesab olunan aqrar
emal sektorunun dayanıqlı inkişafının təmin olunması istiqamətində əsas məsələlərdən biri kimi
məhsul istehsalının artırılması və keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün xammal müəssisələri ilə emal
müəssisələri arasında iqtisadi əlaqələrin təkmilləşdirilməsini tələb edir.
Açar sözlər: emal sənayesi, kooperasiya, inteqrasiya, istehsal infrastrukturu, rəqabət, ixrac.
Giriş
Müstəqil Azərbaycan Respublikasında aqrar sahənin və aqrar-emal müəssisələrinin inkişafı
ümummilli lider Heydər Əliyevin ölkəyə ikinci dəfə rəhbərliyi dövründən başlayaraq yeni inkişaf
mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Belə ki, aqrar sahənin bazar münasibətlərinə keçməsi və kompleks
inkişafına yönəldilmiş qanunlar toplusunun qəbul edilməsi, bəzi qanunların yenidən işlənməsi və
təkmilləşdirilməsi bu bölmə ilə sıx əlaqədə olan aqrar-sənaye müəssisələrinin də yeni inkişaf
mərhələsinə daxil olmasının əsasını qoymuşdur. Sonrakı illərdə bu müsbət tendensiya ölkə prezidenti
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə uğurla davam etdirilmişdir. Azərbaycan Respublikasında
sənayenin inkişafına dair 2015-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramına müvafiq olaraq həm aqrar sahə,
həm də onun xammalını emal edən sahələr əsasən bərpa olunmuş və inkişaf etmişdir [2].
Lakin son illər dünyanın iqtisadi konyunkturasında baş vermiş böhran meyilləri miqyasını
genişləndirərək bütün milli iqtisadiyyatlara nüfuz etmişdir. Analoji vəziyyətin qarşısının alınması
respublikamızda qeyri-neft sektorunun strateji sahələrindən hesab olunan aqrar sahənin dayanıqlı
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inkişafının təmin olunması istiqamətində əsas məsələlərdən biri kimi məhsul istehsalının artırılması
və keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün xammal müəssisələri ilə emal sənayesi arasında iqtisadi
əlaqələrin təkmilləşdirilməsini zərurətə çevirmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, son iyirmi ildə yeni yaradılan təsərrüfatçılıq formaları arasında istehsal
və iqtisadi münasibətlərin formalaşması prosesi aqroemal sferasında fəaliyyət göstərən məhsul
istehsalı və satışı ilə məşğul olan sahələrə təsir göstərsə də, hələ ki, sahə üzrə mövcud olan potensial
imkanlardan tam olaraq istifadə olunduğunu söyləmək olmaz. Müasir şəraitdə “rəqabətədavamlı kənd
təsərrüfatı məhsullarının emalı sənayesinin genişləndirilməsi və istehsalın dəyər zəncirinin həlqələri
üzrə artırılması məqsədilə istehsalçıların müvafiq resurslara, o cümlədən əlverişli maliyyə
resurslarına asan çıxışının təmin edilməsi, bazar infrastrukturunun və aqrar biznes mühitinin daha da
yaxşılaşdırılması istiqamətində işlərin sürətləndirilməsi tələb olunur” [1].
Aqrar sahədə xammal istehsalı və emal sənayesinin tarazlı inkişafinın rolu
Sosial səciyyəli əhəmiyyət daşıyan aqroemal sənayesi geniş fəaliyyət sahəsini əhatə edir. Bu
fəaliyyət sahəsinin sosial xüsusiyyətləri istehsal olunan məhsullarının, ərzağa olan tələbatın
ödənilməsi və insanların həyat fəaliyyətinin təmini ilə xarakterizə olunur. Aqrar emal sənayesinin
inkişafı nəticə etibarilə ölkədə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi imkanlarının artırılmasında
mühüm rol oynayır.
Bazar münasibətlərinin inkişafının müasir mərhələsində aqrar emal məhsulları istehsalı mikro
və makro əhəmiyyət kəsb edən iqtisadi və sosial problemlərin həllinə xidmət etməlidir. O cümlədən:
- əhalinin ərzaq təminatı yaxşılaşdırılmalı və milli səviyyədə ərzaq təhlükəsizliyi təmin
olunmalı;
- aqrar emal sənayesinin xammala olan ehtiyacı üstün olaraq yerli istehsal hesabına
ödənilməli;
- aqrar-emal sənayesində məşğulluq səviyyəsi yüksəldilməli və s.
Hazırki şəraitdə aqrar-emal sənayesinin xammal təminatçısı olan istehsalçılar sərbəst olaraq
istehsal etdikləri əmtəələri satmaq üçün alıcılar seçmək, habelə məhsulun çeşidini və miqdarını təyin
etmək imkanına malikdirlər. Lakin yeni emal sahələri ilə xammal istehsalçıları və xidmət obyektləri
arasında iqtisadi əlaqələr dövrün tələblərinə tam olaraq uyğun fəaliyyət göstərmirlər. Ən başlıcası isə
mövcud çatışmazlıqlar istehsal və emal sahələrinin inkişafı üçün çətinliklər yaradaraq aqroemal
sahəsinin səmərəli inkişafına mənfi təsir göstərir.
Müasir dövrdə aqrar emal sənayesinin inkişafına təsir göstərən əhəmiyyətli məqamlardan biri
kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları ilə emal sənaye müəssisələri arasında mövcud inteqrasiya
əlaqələridir. Ümumiyyətlə, inteqrasiya əlaqələri istehsal zəncirində qarşılıqlı əlaqədə olan
mərhələlərin birləşməsi, kənd təsərrüfatı məhsullarının tədarükü, saxlanılması, emalı və istehlakçılara
çatdırılmasını təmin edən mürəkkəb bir prosesdir. İnteqrasiya əlaqələri məhsuldar qüvvələrin və
istehsal münasibətlərinin dərinləşməsini əks etdirən və onlarla qarşılıqlı əlaqəyə malik proses olmaqla
bərabər, eyni zamanda istehsalın son nəticələrinə təsir göstərən bir amilidir [5].
İnteqrasiya əlaqələri son məhsul istehsalında emaledici sənayenin inkişaf təsirini gücləndirir.
Bunun nəticəsində istehsalın texniki səviyyəsinə, xammalın keyfiyyətinə və təchizatın ahəngdarlığına
qarşı tələblər artır, xammal istehsalı ilə məşğul olan təsərrüfatlarla emaledici sənaye müəssisələri
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arasında birbaşa müqavilə əlaqələri keyfiyyətcə yeni pilləyə qalxır. İnteqrasiyaya girən müəssisə və
təsərrüfatlarda əmək və vəsaitdən, material ehtiyatlarından istifadənin mövsümlüyü azalır, əmək
məhsuldarlığı yüksəlir, onların iqtisadiyyatı möhkəmlənir. Bunun nəticəsində inteqrasiyaya girən
sahələrdə istehsalın inkişafına və sosial tədbirlərin həll edilməsinə real şərait yaranır ki, bu da nəticədə
səmərəliliyə bilavasitə təsir edir. İstehsalın optimal həcmdə ixtisaslaşdırılmasına, torpaqdan daha
məqsədəuyğun istifadə edilməsinə, əkin sahələrinin strukturunun təkmilləşdirilməsinə, meyvətərəvəz anbarlarından, sair anbar və soyuducu qurğulardan istifadə olunmasına, itki və tullantıların
azaldılmasına şərait yaranır [5, s. 280].
Qeyd edilənlər nəzərə alınmaqla ölkədə mövcud olan təsərrüfat subyektlərinin, o cümlədən ailə
kəndli təsərrüfatlarının iqtisadi göstəriciləri təhlil edilməlidir. Torpaq sahəsinin həcminin və mal-qara
sayının əsas göstərici kimi götürülməsi təsərrüfatların ölçülərinin düzgün müəyyən edilməsinə imkan
yaradır. Bu problemin optimal səviyyədə həlli öz növbəsində aqroemal müəssisələrinin ölçülərinin
optimal olaraq müəyyən edilməsi və səmərəli yerləşdirilməsi probleminin həllində başlıca rol oynaya
bilər. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, aqrar sahədə bu çatışmazlığın öz həllini tapmaması mövcud olan
imkanlardan səmərəli və məqsədyönlü istifadə olunmasını çətinləşdirir [8, s. 391].
Aqrar sahə məhsullarının tədarükü, emalı və satışı ilə məşğul olan sahələr arasındakı qarşılıqlı
əlaqə və asılılıqlar iqtisadi mexanizmin təkmilləşdirilməsi, qiymət, iqtisadi stimul və maddi maraqla
bağlıdır. Ona görə də, həmin iqtisadi amil və şərtlər elə təşkil edilməlidir ki, onlar istehsal olunan
məhsulların vaxtında və keyfiyyətlə tədarükünə, onların emalının və satışının səmərəli təşkilinə hər
bir müəssisə və kollektivdə maraq yaratsın. Ona görə də, məhsulların satışına və istehsal resurslarının
alınmasına dair qiymətlər elə müəyyən edilməlidir ki, onun səviyyəsi iştirakçı tərəflərin mənafeyini
təmin etsin. Bu zaman müqavilə qiymətlərindən istifadə oluna bilir. Həmin qiymətlərin səviyyəsi isə
düzgün əsaslandırılmalıdır.
Araşdırmalar göstərir ki, kənd təsərrüfatı sahibkarlarının istehsal etdikləri və emal
müəssisələrinə satdıqları məhsulların bir çox hallarda qiymətlərinin çox aşağı səviyyədə müəyyən
edilməsi ilə əlaqədar məhsul satışından daxil olan pul gəliri onun maya dəyərini ödəmir. Beləliklə,
istehsalçı fəaliyyətini zərərlə başa vurur. Bu baxımdan, istehsal, tədarük, emal və satış təşkilatları
arasında iqtisadi əlaqələri həyata keçirən qiymətqoyma mexanizmi müasir dövrün tələbləri
səviyyəsində təşkil edilməlidir. Əksər hallarda müqavilə qiymətləri təxminən müəyyənləşdirilir,
qiymətlərin səviyyəsi elmi əsaslandırılmış hesablamalarla dəqiqləşdirilmir. Bir qayda olaraq,
qiymətlər tez-tez dəyişdirilir. Nəticədə, emal müəssisəsi istehsalçıdan və ya tədarük təşkilatından
aldığı məhsulun dəyərini vaxtında ödəyə bilmədiyindən istehsalçının və həm də, tədarük təşkilatının
iş fəaliyyəti pozulur. Eyni zamanda, son məhsulun aşağı keyfiyyətdə istehsalına görə satış təşkilatı
da lazımi səviyyədə gəlir əldə edə bilmir və öz iqtisadi əlaqələrini səmərəli təşkil etmək imkanını
itirir [9]. Çünki kənd təsərrüfatı məhsullarını tədarük edən təşkilatlarla emal müəssisələri və satış
orqanları bir-biri ilə sıx əlaqədardır. İnteqrasiya prosesinin güclənməsi məhsul istehsalının artmasına,
əmək ehtiyatlarından, əsas vəsaitlərdən, torpaqdan səmərəli istifadə olunmasına, daha çox pul gəliri
və mənfəət əldə edilməsinə, sosial problemlərin həllinə şərait yaradır.
Hazırda respublikanın emal sənayesində müəssisələrin illik güclərinin istehsal edilən xammalın
vaxtında və itkisiz emal olunması baxımından yetərsizliyi halları mövcuddur. Bununla yanaşı, emal
müəssisələrinin istehsal etdikləri məhsulların bir qismi dünya bazarında rəqabət aparma qabiliyyətinə
malik olmadığına görə ixrac oluna bilmir. Digər tərəfdən, İxrac olunan məhsulların əksər hissəsinin
xammal təyinatlı olması ölkə iqtisadiyyatını böyük miqdarda mənfəətdən məhrum edir.
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Respublikada aqrar emal sənayesinin rəqabət qabiliyyətinin artırılması perspektivləri
Dünya təcrübəsi göstərir ki, aqrar emal sahəsinin rəqabətədavamlı fəaliyyət mexanizminin
təmin edilməsi üçün ilk növbədə mütərəqqi və balanslaşdırılmış formada bazar strukturlarının
yaradılması tələb olunur. Bu isə öz növbəsində maliyyə-kredit, qiymət mexanizmlərin yaradılması,
uzunmüddətli proqnozlar, vergi, aqrar emal sahəsinin dövlət tənzimlənməsi, səmərəli sığorta
sisteminin yaradılmasını, aqroemal sahəsinin inkişafına dövlət yardımının, ixrac əlaqələrinin
formalaşdırılmasının və s. bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında qurulmasını nəzərdə tutur.
Qeyd edilən problemlərin həlli ilk növbədə aşağıdakılarla bağlıdır:
- kənd təsərrüfatı sferasında istehsal olunan hər bir məhsulun istifadə istiqamətləri
üzrə (daxili istehlaka, emala, ixraca) miqdarı konkret olaraq müəyyən edilməlidir;
- istehsalla tədarük, emal, satış və bunlara bilavasitə xidmət göstərən
infrastrukturlar arasında yaradılan kooperasiya və iqtisadi inteqrasiya
münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi istiqamətləri əsas götürülməlidir;
- dövlət tənzimlənməsi ardıcıl olaraq təkmilləşdirilməlidir;
- dövlətin zəmanətli
reallaşdırılmalıdır;

alışları

sayəsində

sözügedən

bazarın

təminatlılığı

- dövlət istehlakının artımı və yerləşdirilən sifarişlərin böyük həcminin bazarın
dayanıqlılığına müsbət təsiri qiymətləndirilməlidir;
- təsərrüfatlar və sahələrarası mövcud təşkilati-iqtisadi əlaqələr və idarəetmə bazar
münasibətləri prinsipləri əsasında nizamlanmalıdır və s. [6, s. 125].
Rəqabət qabiliyyətinin təmin olunmasında kənd təsərrüfatı istehsalçıları və emalçıları arasında
mənafelərin uzlaşdırılması mühüm rola malikdir. İnkişafda olan ölkələrdə idxal məhsulları ilə bərabər
şəraitdə rəqabət aparmağın sivil forması kimi yerli istehsalçıların himayə edilməsini zəruri hesab
edirlər. Məsələ ondadır ki, dünya bazarında həmin ölkələrin antidempinq və kompensasiya
rüsumlarına məsrəfləri bir sıra hallarda gözlənilən nəticələr verir. Zəif təşkilatlanma və modern ticarət
infrastrukturunun olmaması rəqabətin tranzaksiya məsrəflərini artırmaqla inkişaf edən ölkələrin
daxili istehsalçılara köməyini aktuallaşdırır.
Göstərilənlərlə yanaşı, bir çox ölkələrin təcrübəsində daxili istehsalçıların rəqabət
qabiliyyətinin tədricən artması, yüksək məsrəfli proteksionist siyasətə nisbətən daha cəlbedici
istiqamət hesab olunur.
Rəqabətədavamlı aqrar emal sənayesinin formalaşdırılması istiqamətində digər mühüm
məsələlərdən biri isə dünya standartları səviyyəsində rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalına
arzuolunan səviyyədə nail olunmamasıdır. Buna müvəffəq olmaq üçün ilk növbədə istehsal
texnologiyalarının yenidən qurulması tələb olunur. Belə ki, xammal istehsalı üçün tələb olunan
aqrotexniki, zootexniki, zoobaytar işləri, seleksiya, toxum yetişdirmə, bitkiçilik məhsulları istehsalı
üçün torpaq sahələrinin seçilməsi, iqlim şəraitinin düzgün və dəqiq olaraq nəzərə alınması, kadrların,
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mütəxəssislərin elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin tələbləri əsasında hazırlanması, bu sahədə
tələb olunan texniki vasitələrin yeniləri ilə əvəz olunması vacib məsələlər sırasında yer alır.
Müasir iqtisadi şəraitdə aqrar emal sənayesində istehsal olunan məhsulların rəqabət
qabiliyyətinin artırılması istiqamətləri kimi, ilk növbədə aşağıdakıları qeyd edə bilərik:
- məhsulların qiymət və keyfiyyət dinamikasında sonuncunun üstünlüyünün təmin
edilməsi;
- haqsız rəqabətin bütün nüanslarını doğuran səbəblərin, istehlak məhsulları
bazarında inhisarçılıq cəhdlərinin qarşısını almağa imkan verən iqtisadi
mexanizmin formalaşdırılması;
- emal sənaye məhsulları istehsalı, resurs təminatı və müvafiq kommersiya
qurumlarının qarşılıqlı əlaqələrinin optimal idarə edilməsi [7, s. 656];
- aqrar-emal müəssisələrinin regional üstünlüklərinin reallaşdırılması və resurs
potensialından optimal istifadə baxımından ixtisaslaşma, sahibkarlıq təşəbbüsləri
və bu kimi digər amillərdən istifadəni təşviq edən mexanizmin formalaşdırılması;
- aqrar emal məhsulları ticarətində, o cümlədən, mal ehtiyatlarının idarə edilməsi və
logistik sistemlərin qurulmasında və s. qabaqcıl xarici təcrübənin fəal tətbiqi;
- idxalın əvəzlənməsi prioritetlərinin reallaşdırılması ilə bağlı resurs təminatının
iqtisadi-maliyyə mexanizminin təkmilləşdirilməsi;
- istehsalın birgə iqtisadi və ekoloji səmərəliliyinin optimal səviyyəsinin əldə
edilməsi.
Hazırda emal müəssisələri tərəfindən istehsal olunan məhsullarının keyfiyyət səviyyəsi,
çeşidləri (bir neçə istehsal müəssisəsinin məhsulları istisna olmaqla) tələb olunan standartlara cavab
vermir və buna müvafiq olaraq maya dəyəri yüksəlir və məhsulun rəqabət qabiliyyəti aşağı olduğuna
görə az məbləğdə gəlir əldə edilir. Bu baxımdan “Aqrar sahədə istehsalın və emal sənayesinin
inkişafına dair bir sıra tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 15 iyul
tarixli Fərmanı ilə müəyyən olunmuş vəzifələrin reallaşdırılması, o cümlədən idxal mallarını yerli
istehsal (emal) malları ilə əvəz edəcək məhsulların dairəsinin müəyyənləşdirilməsi, maya dəyərini
təşkil edən xərclərin optimallaşdırılması və istehsal edilən yerli məhsulların qiymətinin azaldılması
üçün aqrar emal müəssisələrinə vergi təşviqlərinin verilməsi ilə bağlı məsələlərin həlli mühüm rol
oynayacaqdır.
Fikrimizcə, respublikada aqrar emal sahəsinin formalaşdırılaraq inkişaf etdirilməsi üçün yeni
investisiya konsepsiyasının hazırlanması məqsədəuyğun olardı. Bu konsepsiya aqrar emal sahəsinin
dayanıqlı iqtisadi artımı və xammal istehsalı potensialı ilə emal sahəsi arasında iqtisadi tarazlığın
təmin edilməsinə yönəldilməlidir. Yeni investisiya konsepsiyasında başlıca olaraq aqrar sahədə
mövcud olan disproporsiyaların aradan qaldırılması yolu ilə səmərəli tarazlıqların yaradılması,
iqtisadı rayonların inkişafında tarazlıqların yaradılması, kiçik emal zavodlarının və sexlərin təşkil
edilməsi, emal məhsullarının artırılması üçün sahibkarlıq fəaliyyətinin formalaşdırılması və səmərəli
stimullaşdırma mexanizmlərinin hazırlanması diqqət mərkəzində durmalıdır.
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Nəticə
Aqrar emal sənayesinin tarazlı inkişafının təmin edilməsi məqsədilə daxili və xarici
investisiyaların, ekspertlərin, texnologiya və nou-hauların cəlb edilməsi xammal istehsalçıları ilə
sənaye müəssisələri arasında səmərəli əməkdaşlıq və kooperasiya əlaqələrinin qurulması
respublikada rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalının intensivləşdirilməsinə zəmin yaradacaqdır.
Bütün bunlar isə öz növbəsində aqrar emal sənayesinin strukturunun möhkəmləndirilməsinə və
inkişafına, dünya bazarlarında geniş tələbatın olduğu ekoloji cəhətdən təmiz məhsulların istehsalına
və ixracına dair imkanların artırılmasına təkan verəcəkdir. Qeyd edilən istiqamətdə aşağıdakı
tədbirlərin həyata keçirilməsi əhəmiyyətli ola bilər:
 aqrar emal sənayesinin inkişafı məqsədilə əsas xammal istehsalı üçün əlverişli torpaq-iqlim
şəraiti olan iqtisadi rayonların mövcud potensialından istifadə olunması;
 dünya standartları səviyyəsində emal sənayesi istehsalına nail olmaq üçün mütərəqqi
texnologiyaların tətbiq edilməsi;
 xammal istehsal olunan iqtisadi rayonlarda müxtəlif gücə malik emal müəssisələrinin və
sexlərin tikilməsi;
 aqrar emal sənayesinin inkişafını sürətləndirmək məqsədilə yerli və xarici investorları təşviq
edəcək iqtisadi mexanizmin formalaşdırılması;
 dünya standartlarına uyğun emal sənayesi məhsullarının istehsalını təmin etmək üçün xarici
tərəfdaşlarla müştərək müəssisələrin yaradılması və onların təcrübəsindən maksimum
səviyyədə yararlanma.
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Factors of formation of competitive agro-processing industry
Summary
At the present time it is necessary to use levers that can increase the competitiveness of the
country's economy in order to counteract the negative consequences of unfavorable trends in the
world economy with minimal damage. The article discusses the formation of a competitive agroprocessing industry. It is noted that if the strengthening and development of the structure of the agroprocessing industry at the new stage of the country's economic development is fully achieved, the
production of competitive products will increase, especially in the production and export of
environmentally friendly products. At the same time, the current economic situation requires
improving economic relations between raw materials and processing enterprises to increase
production and improve product quality, which is one of the key issues in ensuring the sustainable
development of the agricultural processing sector as an important sector of the non-oil sector.
Keywords: processing industry, cooperation, integration, production infrastructure,
competitiveness, export.
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Факторы формирования конкурентоспособной агроперерабатывающей отрасли
Резюме
В настоящее время необходимо использовать рычаги, способные повысить
конкурентоспособность экономики страны, чтобы с минимальным ущербом
противодействовать негативным последствиям неблагоприятных тенденций в мировой
экономике.
В
статье
рассматривается
формирование
конкурентоспособной
агроперерабатывающей отрасли. Отмечается, что если укрепление и развитие структуры
агроперерабатывающей отрасли на новом этапе экономического развития страны будет
полностью достигнуто, производство конкурентоспособной продукции увеличится, особенно
в производстве и экспорте экологически чистой продукции. В то же время текущая
экономическая ситуация требует улучшения экономических отношений между сырьевыми и
перерабатывающими предприятиями для увеличения производства и улучшения качества
продукции, что является одним из ключевых вопросов в обеспечении устойчивого развития
сектора переработки сельскохозяйственной продукции как важного сектора экономики
ненефтяного сектора.
Ключевые слова: перерабатывающая промышленность, сотрудничество, интеграция,
производство, инфраструктура, конкурентоспособность, экспорт.
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AQRAR SEKTORDA ÖZÜNÜMƏŞĞULLUĞUN İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ

Əlizamin Əli oğlu Quliyev
Azərbaycan Texniki Universitetinin doktorantı
e-mail: isgenderov_ramiz@mail.ru

Xülasə
Aqrar sektorda özünüməşğulluğun inkişaf perspektivlərinin müəyyən edilməsi çoxsaylı və fərqli
xarakterə malik amillərin səciyyələndirilməsini nəzərdə tutur. Təqdim edilən məqalədə kənd
yerlərində məşğulluğun səviyyəsi və strukturunda müsbət meyillərin dəstəklənməsi baxımından
özünüməşğulluğun imkanlarının qiymətləndirilməsi məsələləri araşdırılmış, dövlətin məşğulluq
siyasəti prioritetlərinin aqrar sektorda özünüməşğulluğun inkişafının perspektiv parametrlərinə
təsiri tədqiq olunmuşdur. Eləcə də özünüməşğulluğun təşviqi tədbirlərinin iqtisadi tənzimləmə
sistemindəki yeri və rolu öyrənilmiş, rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi şəraitində kənd yerlərində
özünüməşğulluğun xarakteristikalarında baş verən proseslər izlənmişdir. Həmçinin potensial
imkanların reallaşdırılması və nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi halında aqrar sektorda
özünüməşğulluğun inkişaf perspektivlərinə münasibət bildirilmişdir.
Açar sözlər: özünüməşğulluq, aqrar sektor, kənd yerləri, innovasiya, rəqəmsal texnologiyalar.
Giriş
Aqrar sektorda iqtisadi fəallığın və kənd ərazilərində məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsi
amili kimi özünüməşğulluq problemlərinin həlli yüksək ehtimalla mövcud potensialın
reallaşdırılması imkanlarından asılıdır. Həmin imkanların aqrar sektorda özünüməşğulluğun
perspektivlərinə təsirinin tədqiq olunması məqsədəuyğundur. Aqrar sektorda özünüməşğulluğun
kənd yerlərində iqtisadi fəallığa təsirinin araşdırılması və özünüməşğulluğun inkişaf perspektivlərinə
münasibət bildirilməsi məsələləri gündəlikdədir. Eyni zamanda nəinki aqrar sektorda, ümumiyyətlə
iqtisadi fəaliyyətin hər hansı istiqamətində özünüməşğulluğun inkişaf imkanları və perspektivləri
kifayət qədər tədqiq olunmamışdır.
Aqrar sektorda özünüməşğulluğun perspektivlərinin dövlət məşğulluq siyasətindən birbaşa
asılılığı kənd yerlərində işgüzar fəallığın yüksəldilməsi üçün mövcud imkanlara diqqəti artırır.
Məqalədə aqrar sektorda özünüməşğulluğun inkişaf perspektivlərini şərtləndirən əsas amillərin
və onların təsirinin səciyyələndirilməsi məqsədi qarşıya qoyulmuşdur.
Araşdırmanın gedişində müşahidə, müqayisəli təhlil, ümumiləşdirmə, ekspert
qiymətləndirməsi və sintez metodlarından istifadə edilmişdir.
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Kənd yerlərində özünüməşğulluq imkanları
Aqrar sektorun milli iqtisadiyyatda oynadığı mühüm rol həlledici dərəcədə kənd əhalisinin
iqtisadi fəallığı ilə bağlıdır. Kənd yerlərində məşğulluğun məqbul səviyyəsinin təmin edilməsi məlum
olduğu kimi, böyük və orta şəhərlərə nisbətən daha çətindir. Odur ki, kənd yerlərində məşğulluğun
səviyyəsinin yüksəldilməsi baxımından alternativlər axtarışı daim gündəlikdə olmalıdır.
Özünüməşğulluğun xüsusilə kənd təsərrüfatına aid olan sahələrdə təşviqi kəndlərin inkişaf
perspektivi baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Haqqında danışılan təşviq mexanizminin hətta
immiqrantlara aid edilməsi hallarına da rast gəlinir (1). Aqrar regionlarda məşğulluğun strukturunda
baş verən dəyişikliklərdə dayanıqlı inkişaf meyarlarına uyğunlaşma tələbləri get-gedə daha da
ciddiləşir. Bu baxımdan kənd təsərrüfatında məşğulluq və özünüməşğulluğun strukturu və
dinamikasına diqqət artırılmalı, müvafiq elmi təminatın gücləndirilməsi tədbirləri daha fəal surətdə
həyata keçirilməlidir.
Aqrobiznes mühitinin dəstəklənməsinə yönəlmiş tədbirlər, kənd təsərrüfatında istehsal və
xidmət fəaliyyətlərinin şaxələndirilməsi özünüməşğulluq üçün fəaliyyət dairəsini genişləndirir.
Təsadüfi deyildir ki, Qərb elmi mərkəzləri tərəfindən özünüməşğulluğun və fərdi sahibkarlığın 400dən artıq növü tövsiyə olunur (2). Şaxələndirmə imkanlarından istifadənin səmərəliliyi milli aqrar
sektorda özünüməşğulluğun inkişaf perspektivlərinin müəyyənləşdirilməsi zamanı hərtərəfli
əsaslandırma tələb edir. Aqrar sektorda və ümumilikdə kənd yerlərində özünüməşğulluğun
inkişafının tempi və proporsiyalarının optimallaşdırılması qabaqcıl təcrübədən göründüyü kimi,
olduqca perspektivli istiqamət olmaqla yanaşı, eyni zamanda çox sayda və müxtəlif amillərin
təsirlərinin nəzərə alınmasını tələb edir. Kənd əhalisinin demoqrafik davranışı araşdırmalardan və
təcrübədən aydın olduğu kimi, aqrar regionlarda əmək bazarının konyunkturuna ciddi surətdə təsir
göstərir. Özünüməşğulluq potensialının formalaşması və fəallaşdırılmasına gəldikdə isə burada əhali
qruplarının gəlir, təhsil, karyera motivləri və bir sıra digər əlamətlər üzrə təsnifatda öyrənilməsi
zərurəti meydana çıxır.
Özünüməşğulluğun inkişafını şərtləndirən əsas amillər qismində əhalinin artım tempində, əmək
ehtiyatlarının keyfiyyətində və kəmiyyətində baş verən dəyişikliklər, habelə milli təhsil sisteminin
kəndin və kənd təsərrüfatının ehtiyaclarına uyğun kadr hazırlaması imkanları qeyd edilməlidir. Bu
baxımdan təqdim etdiyimiz məlumat zənnimizcə, diqqətəlayiqdir: “BMT-nin orta ssenari proqnozuna
əsasən, Azərbaycan əhalisinin ümumi artımı növbəti illərdə davam edəcək və 2030-cu ildə 10,7
milyon nəfərə çatacaqdır. Əmək bazarına daxil olan 15-24 yaş arasında şəxslərin sayında azalma
meyilinin 2025-ci ilədək davam edəcəyi, ondan sonrakı beş ildə isə artacağı proqnozlaşdırılır. 2017ci ildə Azərbaycanda 15-24 yaş arasında şəxslərin sayı 1,5 milyon nəfərə yaxın olmuşdursa, 2025-ci
ildə bunun hazırki saydan 17 faiz az olacağı, sonrakı illərdə isə artaraq 2030-cu ildə 2015-ci ilin
səviyyəsinə (1,6 milyon nəfərə) çatacağı proqnozlaşdırılır” (3, 2.1 alt bölməsi).
Hesab edirik ki, Azərbaycanın əmək bazarına daxil olan 15-24 yaş arasında şəxslərin
dinamikasında gözlənilən güclü tərəddüdlər kənd təsərrüfatı əməyinin nüfuzunun yüksəldiləcəyi
halda ciddi fəsad törətməyə bilər. Layiqli əmək şəraiti yaradılmış aqrar və aqrar-sənaye
müəssisələrinin təcrübəsi göstərir ki, belə iş yerləri gənclər və fəaliyyət sahəsini müəyyənləşdirən
yeniyetmələr üçün cəlbedicidir. Kənd yerlərinin inkişafına və aqrar sahəyə himayəçilik baxımından
dövlətin mövqeyi yaxın perspektivdə aqrar sektorun əksər qurumlarında layiqli əmək şəraiti
yaratmağa imkan verir. Əlbəttə, bu proses öz-özünə baş verməyəcəkdir. Rəqabətqabiliyyətli aqrar
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fəaliyyətin müasir dövrdə həlledici amil olduğunu dərk edən hər bir sahibkar və özünüməşğul subyekt
dövlətin yaratdığı əlverişli işgüzarlıq mühitindən fayda götürməyə çalışacaqdır.
Hazırda Azərbaycanın kənd yaşayış məntəqələrinin dayanıqlı inkişafı perspektivləri əhali,
mentalitet, ekoloji böhran və onun şəhərlərdə özünü daha kəskin şəkildə göstərməsi, urbanizasiyanın
arzuolunmaz əlamətlərinin güclənməsi, COVID 19 pandemiyası kimi amillərin təsiri altında
formalaşmaqdadır. Kənd təsərrüfatının aşağı gəlirliliyi və dünyada mövcud olan “fermer problemi”
kimi amillərin neqativ təsirinin məhz yuxarıda qeyd olunan amillərin təsiri nəticəsində zəifləyəcəyi
gözlənilir. Bununla belə, unutmaq olmaz ki, kənd təsərrüfatında əmək məhsuldarlığının faktiki
səviyyəsi, burada vəziyyətin az zamanda yaxşılaşacağı barədə xüsusi nikbinliyə əsas vermir. Məsələ
ondadır ki, “2016-cı ildə mədənçıxarma sənayesi üzrə əmək məhsuldarlığı göstəricisi cari qiymətlərlə
257,7 manat (161,4 ABŞ dolları) olduğu halda, kənd təsərrüfatı üzrə bu göstərici 1,03 manata (0,6
ABŞ dolları), emal sənayesi üzrə 6,3 manata (3,9 ABŞ dolları), tikinti sahəsi üzrə isə 9,4 manata (5,8
ABŞ dollarına) bərabər olmuşdur” (3, 2.2 alt bölməsi). Bir sözlə, aqrar sektorda özünüməşğulluğun
inkişaf perspektivləri sahədə əmək məhsuldarlığının səviyyəsi və dinamikası ilə əlaqədardır. Aqrar
sektorda əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi perspektivlərinə gəldikdə isə onun proqnozları yaxın
və orta perspektivdə kifayət qədər ciddi irəliləyişlərin olacağından xəbər verir. Gözlənilən müsbət
dinamika:
- adambaşına məhsul istehsalının həcminin artmasında;
- məhsul vahidinə xərclərin azalmasında;
- məhsul son istehlakçıya çatdırılana qədər yol verilən itkilərin minimuma endirilməsində
və s. ifadə olunacaqdır.
Aqrar sektorda haqqında danışılan hədəflərə nail olunmasına yönəlmiş fəaliyyətlərdə aşağıdakı
istiqamətlər prioritet olmalıdır:
- kənd yerlərində məşğulluğun bütün əsas növlərində, habelə özünüməşğulluqda
innovasiyalı fəaliyyətin və innovasiyaya açıqlığın təşviq edilməsi;
- aqrar regionların investisiya cəlbediciliyinin yüksəldilməsi;
- özünüməşğul subyektlərlə (mikrosahibkarlarla) ərazidə fəaliyyət göstərən iri
müəssisələrin əlaqələrinin yaradılmasına dəstək verilməsi;
- klasterial təşəbbüslər, aqrar fəaliyyətin şaxələndirilməsi və digər səbəblərdən yaranan
yeni fəaliyyət imkanları barədə məlumatlandırmanın rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi
ilə səmərəli təşkili;
- maliyyəyə çıxışın asanlaşdırılması, o cümlədən kreditlərin əlyetənliyinin və aqrar sığorta
sisteminin təkmilləşdirilməsinin dəstəklənməsi;
- yaşıl aqrar iqtisadiyyatın, habelə aqroturizmin inkişafının dəstəklənməsi.
Məlumatlandırma mərhələsi səmərəli özünüməşğulluğun formalaşmasının ilkin addımlarından
biri hesab olunur (4, s. 9). Bir məsələni xüsusilə qeyd etməyi zəruri sayırıq. Urbanizasiyanın onilliklər
ərzində davam edən arzuolunmaz yüksək tempi bir çox aspektlərdə problemlər yaratmışdır. Aqrar
məşğulluğun və özünüməşğulluğun urbanizasiya proseslərinin nəticəsində məruz qaldığı təsirlər bu
baxımdan xüsusi qeyd edilməlidir. Son dövrlərdə urbanizasiya proseslərinin sürətini azaldan ilkin
meyillər müşahidə olunur. Belə ki, pandemiyanın və ekoloji böhranın davamlılığı, xüsusilə
urbanizasiya zonalarında kəskinləşməsi, su qıtlığı və bu kimi bir sıra amillərin böyük şəhərlərdə və
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sənaye mərkəzlərində məskunlaşmanı ləngidəcəyi gözlənilir. Əlbəttə, böyük şəhərlərdə və sənaye
mərkəzlərində məskunlaşmanı ləngidən amillər aqrar fəaliyyətə potensial marağı nəzərəçarpacaq
dərəcədə artırsa da, bu meyil heç də aqrar istehsalın rentabelliyini yüksəltmək iqtidarında deyildir.
Bununla belə, həmin amillər tədricən müasir kənd həyat tərzinin üstünlüklərini və burada iqtisadi
fəallığın alternativsizliyi faktını əyaniləşdirəcəkdir.
Ölkənin torpaq resurslarından istifadə vəziyyəti yaxşılaşacaqdır. Belə ki, şoran torpaqların
yuyulması prosesinin əhatə dairəsi tədricən genişlənəcək, müasir irriqasiya sistemi qurulacaqdır.
Məhdud imkanlardan səmərəli istifadə hesabına su təchizatı yaxşılaşacaq və sudan istifadə
səmərəliliyi yüksəldiləcəkdir. Bu əsassız optimizm deyil, alternativsizliyin qəbul edilməsi və bu
istiqamətdə dövlətin başladığı sistemli tədbirlərin ilkin nəticələrindən bəhrələnən fikirlərdir. Aqrar
sektorun inteqrasiya potensialı autsorsinq imkanlarını genişləndirə bilir. Əlbəttə bu meyil bilavasitə
kənddə özünüməşğulluğa təsir etməyəcəkdir. Bununla belə, autsorsinq kənd yerlərində əmək bazarına
da təsirsiz qalmayacaq.
Milli aqrar sektorda özünüməşğulluğun inkişaf perspektivlərinə təsir edən mühüm amillərdən
biri kənd icmalarının formalaşma səviyyəsidir. Xüsusilə icmadaxili əmək bölgüsünün kollegial
əsasda həyata keçirilməsi kənd yerlərində işaxtaranlara bacarıq və vərdiş amilləri əsasında üstünlük
verilməsini təmin edə bilər. Başqa sözlə, emalaqədərki işlər, ilkin emal, resurslarla təminata xidmət,
yabanı bitkilərin toplanması və qurudulması, torpaq analizi prosesində yardımçı işlər və bir sıra digər
fəaliyyət sahələrində özünüməşğulluq dairəsinin arzuedilməz dərəcədə xırdalanmasının qarşısı məhz
icmadaxili koordinasiya sayəsində alına bilər.
İnformasiya cəmiyyətinin formalaşması və inkişafının orta perspektivə rəqəmsal iqtisadiyyatın
kənd yerlərində inkişaf tempini yüksəldəcəyi gözlənilir. Rəqəmsal texnologiyalardan istifadə idxalın
əvəzlənməsi və ixracın təşviqi imkanlarını üzə çıxaracaqdır. Onların reallaşdırılması kənd əhalisinin
işgüzar fəallığından və rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi üçün onlara göstərilən dəstəkdən asılı
olacaqdır. Bu baxımdan özünüməşğullara kömək məqsədi ilə Rusiya Federasiyasında ölkəni əhatə
edən elektron ödəniş sistemləri və xüsusilə öyrədici veb-resursların hazırlanması istiqamətində atılan
addımlar diqqətəlayiqdir. Belə ki, ölkənin “ən böyük maliyyə qurumu özünüməşğullara kömək etmək
üçün bir sıra vasitələr hazırlamışdır. Bunlar əsasən özünüməşğullara “Sberbank online” vasitəsilə
bütün ölkə miqyasında əməliyyatlar aparmağa kömək edən onlayn xidmətlərdir. Xüsusilə çekvermə
üçün avtomatik prosedur, pulsuz onlayn təqvim və s. Bundan əlavə, veb-resurslarda
özünüməşğulların öyrədilməsi üçün ayrıca bir bölmə hazırlanmışdır” (5). Haqqında danışılan
yanaşmalar ilkin addımlar olsa da, zənnimizcə perspektivli sayılmalıdır.
Qazaxıstanda 2017-ci ildə qəbul edilmiş “Rəqəmsal Qazaxıstan” Dövlət Proqramında
öznüməşğulluğun “müştərək istehlak iqtisadiyyatı” ilə əlaqəli inkişafı, o cümlədən rəqəmsal mühitdə
onların iqtisadi fəallığının dəstəklənməsi imkanlarının reallaşdırılması nəzərdə tutulur (6).
Göründüyü kimi, burada daha irəli gedərək fərdi xərcləri azaltmağa yönəlmiş yeni çağırışlara vahid
rakursda yanaşma variantına üstünlük verilmişdir.
Qabaqcıl xarici təcrübədə ölkələr özünüməşğulluğun inkişafı və dəstəklənməsi üzrə milli
proqramları öz sosial-iqtisadi şəraitləri daxilində daim təkmilləşdirirlər (7, s. 179-181). Həmin
proqramların tərtibi və icrası sürətlə dəyişən iqtisadi və institusional mühitin tələblərini nəzərə
almalıdır.
Digər postsovet məkanı ölkələrində olduğu kimi, Azərbaycanda da aqrar sektorda
özünüməşğulluğun inkişafının perspektiv parametrlərinin müəyyən edilməsi xüsusilə etibarlı
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proqnozların hazırlanması prosesində qarşıya çətinliklər çıxır. İlk növbədə onu qeyd edək ki,
proqnozlaşdırma üçün zəruri olan verilənlər bazası yetərincə deyil. Digər problem qismində kənd
yerlərində qeyri-formal məşğulluğun leqallaşdırılması proseslərindəki nəzərəçarpacaq ləngimələr
qeyd edilə bilər. Bununla belə, ölkəmizdə özünüməşğulluğun inkişafının bəzi perspektiv meyillərini
aşkar etmək və yüksək ehtimalla onların davamlı olacağını güman etmək olar.
Birinci meyil zənnimizcə, kənd yerlərində özünüməşğulluğun bilavasitə dövlətin himayəsindən
asılı olmasıdır. 2017-2020-ci illərin ilkin statistikası bunu söyləməyə əsas verir. Aqrar sektorda
özünüməşğulluğa 2016-2017-ci illərdə cəmi 1281 nəfər cəlb olunmuşdusa, 2018-ci ildə bu rəqəm
7267 nəfər, 2019-cu ildə isə 10352 nəfər təşkil etmişdir. Əldə edilən nəticələr bilavasitə
özünüməşğulluq proqramının icrasının nəticələridir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ölkənin həssas əhali qruplarına, o cümlədən onların
kənd yerlərində özünüməşğulluğuna bankların kömək etməsini nəzərdə tutan sosial məsuliyyətin
bölüşdürülməsi barədə humanist təşəbbüsü artıq öz ilkin müsbət nəticələrini göstərməkdədir.
Haqqında danışılan bu mühüm təşəbbüsün reallaşdırılması məqsədi ilə görülən tədbirlər sırasında bu
tədbir xüsusi olaraq qeyd edilməlidir: “Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Azərbaycan
Mərkəzi Bankı və Azərbaycan Banklar Assosiasiyası arasında əməkdaşlığa dair imzalanan
memorandumun icrası istiqamətində fəal iş aparılır. İndiyə qədər proqramın icrasına 21 yerli bank
qoşulub. Bu günə qədər banklar 300-ə yaxın şəxs seçərək onlardan 102-nə sahibkarlıqla məşğul
olmaq üçün avadanlıq verib” (8).
Burada bir məqamı da qeyd etməliyik. Birbaşa dövlət yardımı olmadan (dövlətdən müvafiq
aktivlər almadan) qeyri-formal məşğulluğun leqallaşdırmasının kütləviliyini gözləmək çətindir.
Yüksək ehtimalla demək olar ki, aqrar sektorda özünüməşğulluğun inkişaf perspektivləri həlledici
dərəcədə özünüməşğulluq proqramının yerinə yetirilməsi nəticələri ilə şərtlənəcəkdir. Milli aqrar
sektorda özünüməşğulluğun inkişaf perspektivləri nəzərdən keçirilərkən bu məqam diqqətdən
kənarda qalmamlıdır.
Aqrar sektorda özünüməşğulluq perspektivləri:
məşğulluq siyasəti və rəqəmsal mühitin üstünlükləri
Aqrar sektorda özünüməşğulluğun inkişaf perspektivləri qeyd edildiyi kimi, dövlətin məşğulluq
siyasətinin perspektivləri ilə əlaqədardır. Bu baxımdan özünüməşğulluq üçün yaradılan iqtisadi və
institusional mühitin xarakteristikaları mühüm əhəmiyyətə malikdir. Eyni zamanda aqrar sektorda və
ümumilikdə kənd ərazilərində özünüməşğulluğun inkişaf perspektivlərinin müəyyən edilməsində
vergi sisteminin rolu da diqqəti cəlb edir. Xarici təcrübədə bu olduqca aktual məsələ hesab edilir.
Odur ki, özünüməşğuılluğun vergi rejiminin təkmilləşdirilməsinə dair xarici mənbələrdə çox sayda
və kifayət qədər fərqli yanaşmalar tövsiyə olunur.
Özünüməşğullar üçün, o cümlədən transaksiya vergisinin tətbiq olunması, yəni pul
daxilolmalarından faiz ödənməsi, daxilolmalar baş vermədikdə heç bir vergi öhdəliyinin əmələ
gəlməməsi variantı təklif olunur. Digər təklif özünüməşğullar üçün ilin yekununa görə birdəfəlik
vergi tutulmasının tətbiqidir. Patentin satın alınması şəkilində (vergi dövrünün başlanmasına qədər)
vergi tutulması təklifi də var. Əlbəttə, bütün hallarda özünüməşğullar üçün vergi rejiminə maksimum
şəffaflıq, sadəlik və rahatlıq tələbləri qoyulur.
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Azərbaycan Respublikasının vergi məcəlləsində özünüməşğul statusuna yaxın
mikrosahibkarlıq subyektləri üçün gəlirlərin 75%-nin vergidən azad edilməsi nəzərdə tutulur.
Ölkənin aqrar sektorunda davam edən vergi tətilləri burada çalışan özünüməşğullara da aiddir. Bu və
digər səbəblərdən ölkəmizdə özünüməşğulluğun vergi rejiminin formalaşdırılması və
təkmilləşdirilməsi məsələsi hələ ki, ilkin təşəkkül mərhələsindədir.
Natamam informasiya şəraitində məşğulluğun bir növü kimi kənd yerlərində
özünüməşğulluğun parametrlərinin müəyyən edilməsi üçün iqtisadi-riyazi modellərdən istifadə
variantı tövsiyə olunur. Məşğulluğun proqnozlaşdırılmasında reqressiya modelləri müəyyən üstün
cəhətlərə (tətbiq mərhələsində sadəlik, çeviklik, təhlil və proqnozlaşdırmada kifayət qədər oxşar
yanaşmalardan istifadə imkanı) malikdir. Əməyin mövsümilik amilini nəzərə almaq üçün HoltVinters modelini (üçqat eksponensial hamarlaşdırma modeli) tətbiq etmək mümkündür. Bununla
belə, qeyd edilən modelin rəqəm reallaşdırılmasının özünüməşğulluq proqramının nəticələrini əhatə
edən verilənlər əsasında həyata keçirilməsini məqsədəuyğun hesab etmirik.
Aqrar sektorda məşğulluqda özünüməşğulluğun xüsusi çəkisinin müəyyənləşdirilməsinə
gəldikdə isə etiraf etməliyik ki, mövcud verilənlər vəziyyəti az və ya çox dərəcədə xarakterizə etməyə
imkan vermir. İslahatlar təcrübəsinə və ortaq iqtisadi tarixə malik olduğumuz ölkə kimi Rusiya
Federasiyasının müvafiq statistikasına nəzər salaq. Rusiya Federasiyasının 2017-ci ilə olan rəsmi
statistikasına görə, özünüməşğulların 44,6%-i kənd yerlərində yaşayır. Həmin insanların isə 35,6%-i
kənd təsərrüfatında məşğuldur (9). Postsovet məkanı ölkələrinin ən yeni iqtisadi tarixinin
müştərəkliyi ilk baxışda Azərbaycanda da oxşar nisbətlərin ola biləcəyi fikrini doğurur. Sonrakı
araşdırmalar isə bu mülahizənin həqiqətəyaxın olmadığını göstərdi. Belə vəziyyət ilk növbədə
müqayisə edilən ölkələrin aqrar sektorunda özəl bölmənin payı və onun dinamikası, həyata keçirilmiş
torpaq islahatının xarakteri və nəticələri ilə şərtlənmişdir.
Aqrar sektorda özünüməşğulluğun inkişafının perspektiv parametrlərinə münasibət bildirmək
üçün informasiya mənbəyi kimi ölkədə həssas əhali kateqoriyasının dinamikası və strukturu
informasiyasından istifadə zənnimizcə, çox böyük əməktutumlu və mürəkkəb bir işdir. Məsələ
ondadır ki, bu halda insanlar gəlirlərin və təhsilin səviyyəsinə, habelə öz işini qurmaq üçün malik
olduğu xüsusi vəsaitin miqdarı (potensial girov əmlakın dəyəri) və s. əlamətlərə görə
təsnifləşdirilməlidirlər. Özü də bu təsnifat şəhərə köçmək, müvəqqəti qazanc dalınca getmək və sair
kimi niyyətlər də nəzərə alınmaqla aparılmalıdır. Sadalanan və digər verilənlər yüksək ehtimalla
yalnız formalaşmış Böyük Verilənlər (Big Dates) mövcud olduqda məqbul reprezentativliyə malik
ola biləcəklər.
Milli aqrar sektorun inkişafı əmək bazarında rəqabətqabiliyyətli mütəxəssislərin
hazırlanmasından həlledici dərəcədə asılıdır. Hazırda özəl kənd təsərrüfatı istehsalı subyektlərində
əsasən bacarıq və vərdişlərini təcrübədə qazanmış insanlar çalışırlar. Onların innovasiyalara
həssaslığı, inteqrasiya və kooperasiyaya hazırlıq səviyyəsi arzuedilən səviyyədə deyil. Odur ki,
Azərbaycanda “2025-ci ilədək qeyri-formal və informal təhsil vasitəsilə əldə edilən səriştələrin
tanınması sistemini formalaşdırmaq” nəzərdə tutulur (3, 3.3.13 alt bölməsi). Məlumat üçün bildirək
ki, müvafiq işlərə 2017-ci ildən başlanmışdır.
Dinamik inkişaf edən iqtisadi və sosial mühitdə kənd yerlərində və aqrar sektorda ixtisaslı
kadrlara ehtiyacın müəyyənləşdirilməsi məsələsi daim gündəlikdə olmalıdır. Bu məqsədlə rəqəmsal
texnologiyaların tətbiqi ilə monitorinq və proqnozlaşdırma sisteminin qurulması məqsədəuyğundur.
Odur ki, “2019-2030-cu illər üçün Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyası”nda “əmək
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bazarının təhlili və ixtisaslı kadrlara, həmçinin müxtəlif bacarıqlara ehtiyacın müəyyənləşdirilməsinə
imkan verən monitorinq və proqnozlaşdırma sisteminin formalaşdırılması” hədəf kimi qarşıya
qoyulmuşdur (3, 4.6.6 alt bölməsi).
Yuxarıda qeyd edilən və digər səbəblərdən aqrar sahənin ali təhsilli mütəxəssislərinin
xidmətlərinə olan faktiki tələbi gözlənilən səviyyədə deyildir. Milli aqrar sektorda həyata keçirilən
sistemli tədbirlərin innovasiya fəallığını yüksəldəcəyi və sahənin ali təhsilli mütəxəssislərinin
xidmətlərinə tələbi dəstəkləyəcəyi nəzərdə tutulur. Haqqında danışılan tədbirlərin həyata keçirilməsi,
yüksək ehtimalla aqrar sektorda məşğulluğun strukturunun yaxşılaşmasına və kənd yerlərinin
özünüməşğulluq potensialının inkişafına zənnimizcə, ciddi müsbət təsir edəcəkdir.
Aqrar sektorda özünüməşğulluq subyektlərinin sosial portretinin yaradılması istiqamətində
aparılmış tədqiqatların nəticələrindən görünür ki, bu subyektlər arasında gənclərin xüsusi çəkisi
kifayət qədər yüksəkdir. Odur ki, gənclərin kənd təsərrüfatı əməyinə cəlb edilməsi, onların kənd
yerində özünüməşğulluğu perspektivlərinin müəyyən edilməsi xüsusi diqqətə layiq məsələdir.
Gənclərin kəndə və kənd təsərrüfatı əməyinə marağının ümumbəşəri meyarlar baxımından zəruri
səviyyədə olmaması demək olar ki, ötən əsrin ikinci yarısından başlayaraq kəskinləşməkdə olan
qlobal problemdir. Aqrar fəaliyyətə gənclərin marağının aşağı səviyyəsi dünyanın əksər ölkələrində,
o cümlədən inkişaf etmiş ölkələrdə də müşahidə edilir. Hətta Avropa Birliyində də bu vəziyyət
hazırda kifayət qədər ciddi problem hesab edilir. “Avrostat”ın məlumatlarına görə, Avropa Birliyində
2016-cı ildə fermaları idarə edənlər arasında yalnız hər on nəfərdən birinin yaşı 40-dan azdır (10).
Artıq qeyd edildiyi kimi, ölkəmizin kənd təsərrüfatında layiqli əməyin təmin edilməsi üçün
görülmüş işlərin ilkin müsbət nəticələri özünü göstərir. Aparılmış sorğular belə deməyə əsas verir ki,
məhz layiqli əmək şəraitinin yaradılması gənclərin aqrar sektorda özünüməşğulluğa cəlb edilməsinin
təməl şərti rolunda çıxış edə bilər. Odur ki, bu istiqamətdə görülən işlərin daha geniş miqyasda
aparılması, kənd yerlərində layiqli əməyin bütün mümkün sahələrdə təmin edilməsi tədbirləri davamlı
olmalıdır.
Kənd yerlərində məşğulluğun digər növlərindən fərqli olaraq özünüməşğul subyektlərə
imtiyazlar verilməsi (vergi güzəştlərindən başqa) mexanizminin işlənib hazırlanması prosesi
sürətləndirilməlidir. Gənclərin yeniliklərə, orijinallığa daha həvəsli olduqları faktı da nəzərə alınmalı,
onlara innovasiyalı fəaliyyət üçün əlverişli iqtisadi-hüquqi şərait yaradılmalıdır. Onlar tərəfindən
edilən yeniliklər aqrar inkişaf könüllüləri tərəfindən öyrənilməli və geniş miqyasda tanıdılmalıdır.
Xüsusilə rəqabətqabiliyyətli rəqəmsal aqrar texnologiyaların tətbiqi sahəsində yeniliklərə başlanğıcda
hüquqi, informasiya və metodik dəstək verilməlidir.
Hazırda aqrar sektorda rəqəmsallaşmanın əsası hesab olunan rəqəmsal platformalar sahənin
əsas xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla tətbiq edilməlidir. Bu baxımdan xüsusilə kənd təsərrüfatı
fəaliyyəti məkanının pərakəndəliyi məsələsi ön planda olmalıdır. Rəqəmsal infrastrukturun
inkişafında ərazi fərqlərinin kəndin xeyrinə olmaması faktı nəzərə alınmalı, bu məsələdə təşəbbüskar
gənc fermerlərə zəruri şərait yaradılmasında kömək göstərilməlidir. Aqrar sektorda innovasiyalı
məşğulluq və özünüməşğulluq üçün perspektivli istiqamət təbii resurslardan qənaətcil istifadənin
təmin edilməsidir. Araşdırmalar göstərir ki, innovasiyalı resursqoruyucu aqrar istehsal
texnologiyalarının yüksək nəticəyönümlülüyü böyük şəhərlərə yaxın ərazilərdə əldə edilir. Bunun
əsas səbəbi ilkin araşdırmalardan göründüyü kimi, bazara yaxınlıqdır.
Kənd və şəhər əhalisinin gəlirləri arasında fərqlərin azalması ölkə əhalisinin gəlirlərinin artması
fonunda baş verir. Bununla belə, kənd və şəhər əhalisinin gəlirləri arasında fərqlərin azalması tempi
106

Agricultural Economics * Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı * Экономика сельского хозяйства - 2021, № 3 (37)

qənaətbəxş deyildir. Aqrar profilli təhsil almış gənclərin xeyli hissəsi üçün bilavasitə kənd yerlərində
mütəxəssis və ya sahibkar kimi çalışmaq motivi zəifdir. Belə vəziyyət gənclərin kənddə və kənd
təsərrüfatında çalışmaları üçün dövlətin əlavə tədbirlər görməsinə, dövlət büdcəsi vəsaitlərinin əlavə
olaraq xərclənməsinə gətirib çıxarır. Dövlətin gənclər siyasətinin prioritetlərinin reallaşmasında
ictimai birliklərin fəallığının dəstəklənməsinə diqqətin artırılması bu işə mühüm töhfə verə bilər. Bu
baxımdan Aqrar İnkişaf Könüllüləri hərəkatına rəvac verilməsi təqdirəlayiqdir.
Aqrar təhsildə də son illər atılan ciddi addımlar nəticəsində əldə edilən müsbət nəticələrlə
yanaşı təxirə salınmadan həll edilməli problemlər qalmaqdadır. İlk növbədə bu, aqrar profilli
ixtisaslara qəbul imtahanlarında az bal toplamış xeyli tələbənin qəbul olunmasıdır. Tələbələrin
təcrübə keçmələri üçün də ciddi çətinliklər qalmaqdadır. İri kənd təsərrüfatı müəssisələri ali təhsilli
aqrar sahə mütəxəssislərinin öz tələblərinə uyğun hazırlamaq işinə III kursdan başlayaraq seçdikləri
tələbələrə təqaüd verməklə başlamışlar. Bu prosesin daha geniş vüsət alması zəruridir. Aqrar sektor
üçün müxtəlif profilli ali təhsilli mütəxəssislərin hazırlanmasında,ölkəmizdə nüfuzlu xarici
universitetlərlə tərəfdaşlıq amili daha çox rol oynamağa başlamışdır. Bu isə zənnimizcə, qısa zaman
ərzində milli aqrar sektorun rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsinə öz töhfəsini verəcəkdir.
Artıq qeyd edildiyi kimi, yuxarıda göstərilən amillərin təsirinin kəmiyyətcə zəruri dəqiqliklə
qiymətləndirilməsi hazırda demək olar ki, qeyri-mümkündür. Odur ki, milli aqrar sektorda
özünüməşğulluğun inkişaf perspektivlərini müəyyən etmək üçün onu ekspert qiymətləri əsasında
proqnozlaşdırmaq lazım gəlir.
Özünüməşğulluğun aqrar sahədə dəstəklənməsi formal məşğulluğu təmin edirsə, kənd
ərazilərinin dayanıqlı inkişaf meyarlarına uyğundur. Kənd həyat tərzinin cəlbediciliyinin
artırılmasında özünüməşğulluğun da əhəmiyyətli potensialı vardır. Bu isə məlum olduğu kimi, aqrar
sahənin dayanıqlı inkişafının mühüm amilidir. Aqroturizmin və ekzotik kənd turizminin inkişafında
formal özünüməşğulluğun artan rolu özünü qabaqcıl təcrübədə göstərməkdədir. Bu baxımdan ilk
növbədə ekoloji təmiz məhsul istehsalının genişlənməsi göstərilə bilər. Təbii və təzə ərzaq
məhsullarına turistlərin artan marağı kənd yerlərində özünüməşğul subyektlərin həmin məhsuluna
tələbi artıra bilir.
Azərbaycanda həyata keçirilən özünüməşğulluq proqramı kənddə formal və dayanıqlı
məşğulluğun mövqeyini möhkəmləndirməyə yönəlmişdir. Bu isə nəticə etibarilə milli aqrar sektorun
dinamik və dayanıqlı inkişafı perspektivlərini genişləndirir. Özünüməşğulluğun proqram-məqsədli
inkişafının gələcəkdə sinergetik effekt yaratması onun şəffaflığından, ilkin və aralıq nəticələrinin
tanıdılmasından və əlbəttə, innovasiyalı yanaşmaların üstünlük təşkil etməsindən asılı olacaqdır.
Nəticə
Kənd ərazilərində özünüməşğulluq potensialının reallaşdırılması aqrar sahənin dayanıqlı
inkişafının mühüm amili ola bilər. Hazırda Azərbaycanda həyata keçirilən özünüməşğulluq proqramı
kənddə formal və dayanıqlı məşğulluğun mövqeyini möhkəmləndirməyə yönəlmişdir.
Kənd ərazilərində özünüməşğulluğun proqram-məqsədli inkişafının gələcəkdə sinergetik
effekt yaratması innovasiyalı yanaşmaların şəffaflığından, ilkin və aralıq nəticələrinin
tanıdılmasından asılı olacaqdır.
Aqrar sektorda özünüməşğulluğun inkişaf perspektivlərinə təsir edən mühüm amil kimi
icmadaxili əmək bölgüsünün kollegial əsasda həyata keçirilməsi kənd yerlərində işaxtaranlara bacarıq
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və vərdiş amilləri əsasında üstünlük verilməsini təmin edə bilər. Özünüməşğulluq subyektləri
arasında gənclərin xüsusi çəkisi yüksək olduğuna görə onlara xüsusi yanaşma məqsədəuyğundur.
Kənd yerlərində özünüməşğul subyektlərə imtiyazlar verilməsi mexanizminin işlənib hazırlanması
prosesi sürətləndirilməli, rəqəmsal aqrar texnologiyaların tətbiqinə hüquqi, informasiya və metodik
dəstək verilməlidir.
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Ph.D., A.A. Guliyev
Azerbaijan Technical University
Prospects for the development of self-employment in the agricultural sector
Summary
Determining the prospects for the development of self-employment in the agricultural sector
involves the characterization of many different factors. The presented article examines the issues of
assessing self-employment opportunities from the point of view of supporting positive trends in the
structure of employment and the level of employment in rural areas. The influence of the priorities of
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the state employment policy on the promising parameters of the development of self-employment in
the agricultural sector has been investigated. The place and role of measures to stimulate selfemployment in the system of economic regulation have been studied. The processes occurring in the
characteristics of self-employment in rural areas in the context of the use of digital technologies are
traced. The attitude to the prospects for the development of self-employment in the agricultural sector
is expressed in the event of the realization of potential opportunities and the implementation of
planned activities.
Keywords: self-employment, agricultural sector, countryside, innovation, digital technologies.

А.А. Гулиев
Докторант Азербайджанского технического университета
Перспективы развития самозанятости в аграрном секторе
Резюме
Определение перспектив развития самозанятости в сельскохозяйственном секторе
предполагает характеристику множества различных факторов. В представленной статье
рассматриваются вопросы оценки возможностей самозанятости с точки зрения поддержки
положительных тенденций в структуре занятости и уровнень занятости сельской
местности. Исследовано влияние приоритетов государственной политики занятости на
перспективные параметры развития самозанятости в аграрном секторе. Изучены место и
роль мер стимулирования самозанятости в системе экономического регулирования.
Прослежены процессы, происходящие в характеристиках самозанятости в сельской
местности в контексте применения цифровых технологий. Высказано отношение к
перспективам развития самозанятости в аграрном секторе в случае реализации
потенциальных возможностей и реализации запланированных мероприятий.
Ключевые слова: самозанятость, аграрный сектор, сельская местность, инновации,
цифровые технологии.
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(the urgency of the research topic, the level of study, the hypothesis of the research, the purpose of
the research are shown), research methods, problem analysis, conclusion (including suggestions
made as a result of the research) sections, as well as a list of literature used with references in the text
should be given. Literature should be shown alphabetically, sequentially numbered in the languages
in which they are published.
 The volume of articles should not exceed 10-12 standard pages. The text should be written in the
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 Articles can be published in three languages - Azerbaijani, English and Russian.
 At the end of the article (after the list of literature), in addition to the written language, summary
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author(s) name, patronymic, surname, scientific degree and scientific name, name of organization in
which it works, position, e-mail address and telephone numbers, the article should be signed by the
author(s).
 The article should be submitted to the journal with a letter on behalf of the editor-in-chief, with
the opinion of the scientific expert on the profile of the article, in a separate file and in an electronic
form. The article can be published after the positive feedback given by the experts of the journal.
 Two articles of the author(s) can not be published in one issue of the journal.
Articles that do not meet these requirements are not published and manuscripts of published
articles are not returned.
Note: The requirements of the High Attestation Commission under the President of the
Republic of Azerbaijan for publication of the main scientific results of the dissertations were taken
into account.
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