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Xülasə 
 

İnnovasiyaların aqrar sahədə səmərəliliyin və rəqabət qabiliyyətinin həlledici amilinə 
çevrildiyi müasir dövrdə innovasiya potensialının tədqiqi və onun reallaşdırılması mühitinin 

xarakterizə edilməsi xüsusi aktuallığa malik məsələlərdir. Məqalədə aqrar sahədə innovasiyalı 

inkişaf potensialının mahiyyətinə aydınlıq gətirilmiş və onun reallaşdırılması mühiti 

səciyyələndirilmişdir. Sahənin innovasiya potensialı dəyərləndirilmiş, həmin potensialın 

reallaşdırılması mühitinin səciyyələndirilməsi üçün fərqli yanaşmalar müqayisəli şəkildə 
araşdırılmışdır. Aqrar sahədə innovasiyalı inkişaf potensialının reallaşdırılmasında rəqəmsal 
mühitin üstünlüklərindən istifadə imkanları tədqiq olunmuşdur. 

Tədqiqatlar göstərir ki, aqrar sahədə innovasiya potensialının reallaşmasında kənd əhalisinin 
“qocalması”, təsərrüfatların ölçüsü, çoxfunksiyalılıq və pandemiya amilləri mühüm rola malikdir. 
Bu məqalədə də aqrar sahənin innovasiya potensialının reallaşması imkanları aşkar edilmiş, həmin 
imkanların gerçəkləşdirilməsi istiqamətləri göstərilmişdir. 

Açar sözlər: aqrar sahə, innovasiya potensialı, rəqəmsallaşma, kənd əhalisinin “qocalması”, 

pandemiya, çoxfunksiyalılıq. 
 
 
Giriş 
 
Müasir dövrdə aqrar sahənin innovasiya potensialı inkişafın magistral xəttinə xidmət edən əsas 

amillərdəndir. Sahədə innovasiyalı inkişaf potensialının reallaşdırılması mühitini formalaşdıran 

amillər müxtəlif xarakterli və çoxsaylıdır. Aqrar sahənin innovasiyalı inkişafı prioritetlərinin 
əsaslandırılması baxımından həmin mühitin xarakteristikası mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bununla 
belə, bu istiqamətdə kompleks tədqiqatlar kifayət deyildir. Odur ki, aqrar sahədə innovasiya potensialı 

və onun reallaşma mühitinin xarakterizə edilməsi məsələləri aktual olaraq qalır.  
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Aqrar sahədə innovasiya potensialı və onun reallaşma mühiti 
 
Aqrar sahədə innovasiya potensialının mahiyyətinə aydınlıq gətirilməsinə ehtiyac vardır. Kənd 

təsərrüfatında innovasiya potensialına “kənd təsərrüfatı istehsalında innovasiyalı fəaliyyətin həyata 
keçirilməsi üçün zəruri olan müxtəlif növ resursların, o cümlədən maddi, maliyyə, intellektual, elmi-
texniki və digər resursların məcmusu kimi” [23, s. 20] yanaşanlar heç də az deyildir. Belə yanaşmada 
resurs potensialı ilə innovasiya potensialı arasında fərqli cəhətlərdən çox oxşar cəhətlərə önəm 
verildiyini görmək çətin deyildir. 

Aqrar sahənin innovasiyalı inkişafının idarəedilməsi aspektində innovasiya potensialına 

baxışlarda innovasiya potensialının resurs bazasının həlledici rolu önə çəkilir. Bu halda müvafiq 
resurs bazasının təhlilinin nəticələrinin innovasiyalı fəaliyyətlərin idarə edilməsində həlledici 
əhəmiyyəti xüsusi qeyd edilir. “Kənd təsərrüfatının innovativ inkişafının idarəedilməsində innovasiya 
potensialının resurs bazasının təhlili mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu halda həmin bazanın ideya – 
inkişaf – innovasiya mərhələlərini əhatə edən innovasiya prosesləri hüdudlarında istifadəsi nəzərdə 
tutulur. İnnovasiya fəaliyyətinin hər bir mərhələsinin həyata keçirilməsi bunun üçün müvafiq 
resurslara malik olan müəyyən subyekt təmsilçiliyi tərəfindən təmin edilir” [25, s. 2]. 

Aqrar sahənin milli iqtisadiyyatın inkişafında oynadığı mühüm rol onun idarəetdilməsinin 
strateji aspektlərini daim gündəlikdə saxlayır. “Strateji və innovasiyalı idarəetmə arasında sıx 

qarşılıqlı əlaqənin olması müəssisədə müasir innovasiya proseslərinin xarakterik xüsusiyyətidir. Bu 

onunla əlaqədardır ki, innovasiya müəssisənin inkişafının əsas istiqamətini müəyyən etməlidir. Eyni 
zamanda müasir strateji idarəetmə nəzəriyyəsində innovativ strategiyalar funksional səviyyəli 

strategiyalara istinad edir ki, bu da konkret rakursda innovasiyaları müasir iqtisadi şəraitdə əsas 

rəqabət resursu və müəssisənin inkişafında mühüm amil kimi nəzərdən keçirməyə imkan vermir” [24, 
s. 161]. Doğrudan da innovasiya amilinin rəqabət qabiliyyətinə təsirinin qiymətləndirilməsi 
məsələlərinin ikinci plana keçməsi bir çox mütəxəssis və tədqiqatçıların fikrincə, nəinki 
arzuedilməzdir, hətta aqrar sahənin inkişaf prioritetləri baxımından yolverilməz sayılmalıdır. 

Aqrar sahədə innovasiyalı inkişaf potensialının reallaşdırılmasında məqsəd innovasiyalı 

fəaliyyət şəraitində dinamik və dayanıqlı artımın təmin edilməsidir. Bu baxımdan əmək 
məhsuldarlığının yüksəldilməsi mühityaradan göstərici kimi innovasiyalı fəaliyyətin digər 
parametrləri ilə birgə təhlil edilməlidir. “İnnovasiyalı biznes üçün əsas motivasiya ondan ibarətdir ki, 
bərabər şəraitdə əmək məhsuldarlığının artması məhsul vahidinə məsrəflərin azalmasına gətirib 
çıxarır və bu, təbii ki, ilkin xərcləri ödəyən yüksək əlavə gəliri təmin edir. Bu, iqtisadiyyatın sənaye-
innovativ inkişafının səmərəliliyinin düsturudur” [10, s. 156]. 

Zənnimizcə, belə ümumiləşdirmə əhalinin etibarlı ərzaq təminatında iqtisadi meyarların öndə 
olması zərurətindən irəli gəlir. Fundamental tədqiqatların nəticələrindən istifadə edən elmi 
innovasiyaların üstünlük təşkil etməsi zərurəti problemə daha geniş yanaşma tələb edir. Bəzi 
tədqiqatçılar hətta konvergent texnologiyalara da yaşıl iqtisadiyyat tələbləri baxımından ləngimədən 
yenidən baxılmasını zəruri hesab edirlər. “Əmək məhsuldarlığını yüksəldən konvergent 
texnologiyalar əvvəllər də əlyetən olmuşdur. Yeni işləmələr bu baxımdan inqilabi xarakter 

daşıyacaqdır. Onlardan istifadə zamanı insan rifahına və ləyaqətinə hörmət rəhbər tutulmalıdır” [16, 

s. 23]. Qeyd edək ki, konvergent texnologiyalar dedikdə əsasən informasiya-kommunikasiya 
texnologiyaları, biotexnologiyalar, nano və koqnitiv texnologiyalar nəzərdə tutulur.  
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Ərzaq təhlükəsizliyinin təminatında və aqrar-ərzaq sisteminin innovasiyalı inkişafında 

nanoelmin və nanotexnologiyaların imkanları araşdırılır [8]. Bu tədqiqatların nəticələri aqrar sahədə 
və aqrar-ərzaq sektorunda innovasiya potensialının xüsusiyyətlərinə diqqət cəlb edir. 

 
Aqrar sahədə innovasiyalı inkişaf potensialını reallaşdıran fəaliyyət mühitində 

rəqəmsallaşma 
 
Aqrar sahədə innovasiyalı inkişaf potensialını reallaşdıran fəaliyyətin xüsusiyyətlərindən biri 

torpaq resurslarından istifadəyə qoyulan ekoloji tələblərin yaşıl iqtisadiyyata keçid meyarlarına 

uyğunlaşdırılmasıdır. Sahədə innovasiyalı inkişaf potensialı baş verən texnoloji və digər xarakterli 
dəyişikliklərin fonunda torpaq resurslarına diqqəti azaltmır. Bu diqqət kənd təsərrüfatı torpaqlarından 

istifadənin həm ərzaq təhlükəsizliyi, həm də ətraf mühitin mühafizəsi aspektlərində aparılan 

kompleks araşdırmaların genişlənməsində ifadə olunur. Yaşıl iqtisadiyyata keçidin zəruriliyinin 
əsasən qəbul olunduğu indiki dövrdə qlobal miqyasda kənd təsərrüfatı torpaqlarından istifadə üzrə 
texnologiyalara qoyulan tələblərə riayət edilməsində iqtisadi-ekoloji kompromislərin tapılması 

haqqında danışılan tədqiqatların istiqamətlərindəndir. 
Aqrar sahədə innovasiyalı fəaliyyətin xüsusiyyətlərindən irəli gələn digər strateji istiqamət 

kənd təsərrüfatının iqlim dəyişikliklərinə uyğunlaşdırılması ilə bağlıdır. Tədqiqatlar göstərir ki, kənd 
təsərrüfatının iqlim dəyişikliyinə uyğunlaşdırılması daha geniş rakursda araşdırmalar tələb edir. 
Aqrar fəaliyyətlərin idarəedilməsi təcrübəsində bu uyğunlaşmanın müxtəlif variantları öyrənilir. 
Bununla belə, qlobal iqlim dəyişikliklərinin şərtləndirdiyi risklərin idarəedilməsi üzrə tədqiqatlar 
azdır və onlar gözlənildiyi kimi, konkretliyi ilə fərqlənmirlər. Aqrar sahənin qlobal iqlim 
dəyişikliklərinə uyğunlaşması yolunda çoxsaylı, müxtəlif səviyyəli və ciddi problemlər vardır. 

Məsələn, kiçik ölçülü fermer təsərrüfatlarının qlobal iqlim dəyişmələrinə uyğunlaşması imkanlarının 
təsərrüfatçılıq səviyyəsində bir qədər məhdud olduğu aşkar edilmişdir [20, s. 174-189]. 

Qlobal iqlim dəyişmələrinə uyğunlaşmanı ləngidən siyasi xarakterli amillər də diqqətəlayiqdir. 
Həmin amillər müxtəlif ölkələrin hökumətlərində iqlim dəyişikliklərinə uyğunlaşma meyarlarına və 
onların kəmiyyətcə ölçülməsinə fərqli yanaşmalarda ifadə olunur. Qlobal iqlim dəyişikliklərinin aqrar 
sahədə yaratdığı risklərin aradan qaldırılmasının maraqlı tərəflər üçün faydası barədə məlumatlandırma 

sisteminin təşəkkül mərhələsində olması da həmin problemlər qismində xüsusi qeyd edilməlidir və s. 
Aqrar sahədə innovasiyalı inkişaf potensialını reallaşdıran fəaliyyətdə rəqəmsal mühitin 

üstünlüklərindən istifadə problemlərinə gəldikdə isə, bu baxımdan olduqca geniş əhatə dairəsinə aid 
məsələlərə baxılması zərurəti qeyd olunmalıdır. 

Aqrar sahədə rəqəmsal innovasiya potensialının reallaşmasının aqrar-ərzaq təsərrüfatının 

inkişaf siyasətinin prioriteti kimi önə çəkilməsi təqdirəlayiq haldır. İnnovasiyalı kənd təsərrüfatını 

inkişafın və ərzaq siyasətinin prioriteti kimi nəzərdən keçirənlər elmi innovasiyaları ərzaq 
sistemindəki pozitiv dəyişikliklərin hərəkətverici qüvvəsi hesab edirlər [11]. 

Dördüncü kənd təsərrüfatı inqilabının (4.0 kənd təsərrüfatı) “ağıllı” əkinçilik üzrə təcrübəsi 
innovasiyaların cavabdehliyi anlayışının elmi dövriyyəyə daxil edilməsini tələb edir. Bu istiqamətdə 
əvvəllər də aparılmış tədqiqatlar bir qədər də dərinləşdirilir. Son tədqiqatlarda cavabdeh 
innovasiyanın əsas aspektləri kimi bunlar qeyd olunur: üstələmək, cəlb etmək, refleksivlik və 
cavabdehlik [17]. Hesab edilir ki, “4.0 kənd təsərrüfatı”nın perspektivləri inklüziv proseslərlə 
reallaşacaq cavabdeh (məsuliyyətli) innovasiyalardan asılı olacaqdır” [9]. 



Agricultural Economics * Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı * Экономика сельского хозяйства - 2022, № 1 (39) 
  
 

32 

Hazırda çox böyük miqdarda verilənlərin yığılması və selektiv işlənməsinin ənənəvi 
strukturlaşdırma və təhlil vasitəsi ilə qeyri-mümkünlüyü şübhə doğurmur. Odur ki, Böyük verilənlər 
dedikdə verilənlərlə yanaşı habelə çox böyük massivlərdə axtarışı, işlənməni və istifadəni təmin edən 
rəqəmsal texnologiyalar başa düşülür. “Ağıllı” kənd təsərrüfatının fəaliyyətinin haqqında danışılan 

verilənlərin vəziyyətindən, tamamlanma və ilkin yanaşmada keyfiyyət xarakteristikalarından asılı 

olduğu qeyd olunur [3]. 
Aqrar sahədə innovasiya potensialının reallaşdırılmasında fermerlərin innovasiya sistemi agenti 

kimi oynadıqları rol və əldə etdikləri nailiyyətlər təcrübədən göründüyü kimi, onların təşkilatlanması 

səviyyəsi ilə əlaqədardır. Bu əlaqənin sıxlığını və xarakterini birmənalı müəyyən etmək çətin olsa da, 
məhz yeniliklərin kollektiv müzakirəsi üçün təşkilatlanmanın müsbət rolunu nəzəri də olsa, qeyd etmək 
olar [4]. Kənd təsərrüfatında sahibkar səriştəsinin kreativ düşüncə və yaradıcılıq potensialı ilə dinamik 
vəhdətinin digər sahələrə nisbətən çətin olması faktı, müvafiq istiqamətlərdə daha qətiyyətli addımlara 

sövq edir. Haqqında danışılan addımların bilik iqtisadiyyatı problemlərini də əhatə etməsi qeyd olunur. 
Qlobal iqlim dəyişmələrinin ərzaq təhlükəsizliyinə təsirini 2050-ci ilə proqnozlaşdırmaq üçün 

göstərilən cəhdlər çoxsaylı variantların hazırlanması ilə nəticələnmişdir. Həmin tədqiqatlarda 
quraqlığa və digər qlobal iqlim fəsadlarına qarşı aşağıdakı tədbirlərin görülməsi tövsiyə edilir: 

- iqtisadi artımın, xüsusilə əmək məhsuldarlığının artımının ən geniş miqyasda 

dəstəklənməsi; 
- bu məqsədlə torpaq və su resurslarından səmərəli istifadə istiqamətində dövlət 

investisiyalarının artırılması; 
- kənd təsərrüfatı məhsullarının beynəlxalq azad ticarətinin dəstəklənməsi. 

Əlbəttə, sadalananlar qlobal quraqlığa qarşı tədbirlər kompleksinin yalnız bir hissəsidir. 
Dünya əhalisinin ərzaqla təminat səviyyəsinin 2050-ci ilə dair nisbətən nikbin sayıla biləcək 

proqnozları da resurslara münasibət baxımından diqqətəlayiqdir. Məsələ ondadır ki, bəzi 
araşdırmalarda yaxın perspektivdə kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın artım tempinin bir qədər 
ləngiyəcəyi fikrini inkar etməyərək əhali artımı tempinin də həmin dövrdə bir qədər aşağı düşəcəyi 
barədə mülahizə əsas götürülür [14, s. 571]. Nəticə etibarilə əhali artımı və kənd təsərrüfatında 

məhsuldarlığın artım templəri nisbətinin yaxın üç onillikdə planetin ərzaq sisteminə təsirinin bir qədər 
yumşaq olacağı ehtimal edilir. 

  
Aqrar sahədə innovasiyalı fəaliyyətdə gənclər və kənd əhalisinin “qocalması” 
 
Aqrar sahədə innovasiyalı inkişaf potensialını reallaşdıran innovasiyalı fəaliyyətin 

xüsusiyyətləri qismində işçi heyətin innovasiya həssaslığının həlledici əhəmiyyətə malik olması qeyd 

edilməlidir. İnnovasiyalı aqrar fəaliyyətin sahədə innovasiyalı inkişaf potensialını kompleks surətdə 
reallaşdırma imkanları işçi heyətin innovasiyalara həssaslıq səviyyəsi ilə əlaqədardır. Bir sıra 

tədqiqatçılar aqrar istehsal subyektlərinin işçi heyətinin innovasiyalara həssaslığı və onların yaşı 

arasında müəyyən asılılıq olduğu qənaətinə gəliblər. Kənd əhalisinin “qocalması” amilinin 

torpaqlardan istifadə vəziyyətinə, intensivləşmə və ətraf mühitin mühafizəsi səviyyəsinə təsiri 
araşdırılmış, göstərilən amillər arasında əlaqənin olduğu göstərilmişdir [21, s. 437-445].  

Bir qədər ətraflı araşdırmalar göstərir ki, gənc fermerlərin real təsərrüfatçılıq innovasiyaları ilə 
mütəxəssislərin vacib hesab etdiyi istiqamətlər arasında əhəmiyyətli fərqlər və nəticələr mövcuddur. 
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“Gənc fermerlərin təsərrüfat idarəçiliyinin müxtəlif sahələri ilə bağlı innovasiyalılıq şkalasına görə, 
o cümlədən ümumi səmərəlilik, seleksiya, informasiya texnologiyaları və ya məhsuldarlığın 

monitorinqinə innovativ yanaşmalara görə fərqləndiyi aşkar edilmişdir” [13, s. 137]. Aqrar sahədə 
innovasiyaların ümumi səmərəliliyə, seleksiyanın nəticələrinə və məhsuldarlığın tempinə təsirinin 
monitorinqdən əldə edilən xarakteristikaları kənd təsərrüfatı istehsalçılarının yaş amilinin rolunun 

heç də həmişə həlledici olmadığını deməyə müəyyən əsas verir.  
Araşdırmalar Avropa Birliyi ölkələrində gənc aqrar sahibkarlara dəstək tədbirlərinin kənddə və 

kənd təsərrüfatında nəsildəyişmə prosesində qarşıya çıxan problemlərin aradan qaldırılması 

baxımından mühüm vasitə olduğu nəticəsinə gəlməyə imkan vermişdir [19, s. 22]. 
Sahibkarlığın gəlirlilik səviyyəsi onu motivləşdirən əsas amillərdən biri kimi aqrar sahədə də 

inkişafın, o cümlədən innovasiya potensialının reallaşdırılmasının hərəkətverici qüvvəsidir. Bu və 
digər səbəblərdən gənc fermerlərin əldə etdikləri az gəlir səbəbindən “fermer problemi” ilə 
qarşılaşmaları və problemin həlli imkanları da tədqiqatçıların diqqət mərkəzindədir [7, s. 6-69]. 

Kənd icmalarının əhalisinin “qocalması” amilinin tərk edilən kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq 

sahələrinin dinamikasına təsirini araşdıran tədqiqatçılar bu təsirin əhəmiyyətli olduğu fikrinə 
gəlmişlər. Onlar kənd əhalisinin “qocalması” amilinin torpaq resurslarından istifadə siyasətində 
nəzərə alınmasını məqsədəuyğun hesab edirlər. Fermerlərin yaşının aqrar sahənin inkişafına, ərzaq 
təsərrüfatının vəziyyətinə təsirinin əhəmiyyətli olduğunu düşünən tədqiqatçılar problemin həllinə 
daha geniş rakursdan baxmağı məqsədəuyğun hesab edirlər [22]. Haqqında danışılan genişlənmənin 
əsas vektorlarından biri gənclərin aqrar sahibkarlığa təşviq edilməsi olmalıdır. 

Gənclərin aqrar sahədə fəaliyyətinin təşviqi baxımından, mövcud innovasiya potensialı və onun 
reallaşdırılması mühüm amildir. İnkişaf etmiş ölkələrdə, xüsusilə Avropa İttifaqına daxil olan 

ölkələrdə gənclərin kənd təsərrüfatına cəlb edilməsi üçün iqtisadi motivləşdirmə imkanları nisbətən 
genişdir. Buna baxmayaraq həmin ölkələrdə də gənclərin aqrar sahəyə cəlb edilməsi məsələsi aktual 
olaraq qalır. Bu məsələni tədqiqatçılar fermerlərin yaşı və onların təsərrüfatının ölçüsü arasında əlaqə 
aspektində araşdırmışlar. İlkin yanaşmada həmin əlaqənin kifayət qədər sıx olduğunu söyləmək 
çətindir. Bununla belə, hesab edilir ki, kənd təsərrüfatında sürətli dəyişikliklər hətta xırda 

təsərrüfatlarda çalışan gənclər üçün innovasiyalı inkişaf potensialı formalaşdıra bilər [15]. 
 
İnnovasiya potensialının reallaşmasında təsərrüfatların ölçüsü, çoxfunksiyalılıq və 

pandemiya amilləri 
 
Yeri gəlmişkən, kiçik fermer təsərrüfatlarının, xüsusilə Şərqi Avropanın postsosialist 

ölkələrində inkişaf perspektivlərinin məhdud olduğunu göstərən tədqiqatlara da diqqət yetirilməlidir. 
Məsələ ondadır ki, haqqında danışılan tədqiqatlarda ev təsərrüfatları səviyyəsində ərzaq 
təhlükəsizliyinin təmin edilməməsi barədə real faktlar öz əksini tapmışdır. Kiçik kənd təsərrüfatı 

istehsal subyektlərinin problemləri heç də həmişə ölkənin və sahənin inkişaf səviyyəsi ilə birbaşa 

bağlı deyil. ABŞ kimi inkişafetmiş ölkədə də bu problem (əlbəttə, fərqli xarakterdə) vardır. Deyək ki, 
tədqiqatlar aqrar sahədə, xüsusilə bitkiçilikdə əsasən orta ölçülü təsərrüfatların genişlənmə 
imkanlarının olduğunu göstərir [12]. 

Aqrar sahənin çoxfunksiyalı olması burada innovasiya potensialının formalaşması və 
reallaşmasına çoxvektorlu yanaşmanı şərtləndirir. Kənd təsərrüfatında bacarığa çevrilən təcrübənin 
formalaşma prosesi zənnimizcə, onun rəqəmsal mühitdə təşviqi baxımından da araşdırıla bilər. 
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Hazırda, daha dəqiq desək, 2020-ci ildən etibarən ərzaqla təminat sisteminin vəziyyətinin 
təhlilinin nəticəsi olaraq “COVİD-19” pandemiyası şəraitində rəqəmsal mühitin üstünlüklərindən 
istifadə imkanlarına da diqqət yetirilir [6]. 

 Pandemiyanın mövcud aqrar-ərzaq sisteminə təsirini dağıdıcı hesab edən tədqiqatçıların 

fikrincə, qiymətlərin kəskin artımının qarşısını almaq üçün aşağıdakı addımların atılması 

məqsədəuyğunudur: 

- insanların fiziki sağlamlığının qorunması; 

- iqtisadi təhlükəsizlik şəbəkəsinin (hamı üçün əlçatan ərzaq təhlükəsizliyi şəbəkəsi) dövlət 
tərəfindən dəstəklənməsi; 

- ilkin tələbat malları istehlakının könüllü olaraq məhdudlaşdırılması; 

- miqrasiyanın optimal idarə edilməsi; 

- ixraca məhdudiyyətlərdə siyasi amillərin sərf-nəzər edilməsi; 

- möhtəkirlərin, böhran səbəbindən izafi mənfəətə qeyri-qanuni can atanların 

cəzalandırılması [1, s. 319-320]. 

Postpandemiya dövründə ərzaq və qidalanma sisteminin gözlənilən cizgilərinin tədqiqi bu 
baxımdan mövcud olan bərabərsizliklərin aradan qaldırılmasının sosial müdafiə proqramları 

vasitəsilə həll edilə bilməsi imkanlarına diqqət çəkir [2, s. 68-70]. 
 
 
 

Nəticə 
 
Aqrar sahədə innovasiyalı inkişaf potensialının mahiyyətinə və onun reallaşdırılması mühitinin 

xarakteristikasına dair aparılmış tədqiqatlara münasibətdə bu ümumiləşməni qeyd etmək olar ki, 
məqsədi dinamik və dayanıqlı artımın təmin edilməsi olan innovasiyalı fəaliyyət innovasiyalı inkişaf 

potensialının reallaşdırılması sayəsində baş verir. Aqrar sahədə innovasiyalı inkişaf potensialının 

reallaşdırılması mühitinin xüsusiyyətlərindən biri torpaq resurslarından istifadəyə qoyulan ekoloji 
tələblərin yaşıl iqtisadiyyata keçid meyarlarına uyğunlaşdırılmasının məqsədəuyğunluğudur. 

İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları, biotexnologiyalar, nano və koqnitiv texnologiyaları əhatə 
edən konvergent texnologiyalara belə yaşıl iqtisadiyyat tələbləri baxımından yenidən baxılmalıdır. 

Aqrar sahədə innovasiyalı inkişaf potensialının reallaşdırılmasında digər strateji istiqamət kənd 
təsərrüfatının iqlim dəyişikliklərinə uyğunlaşdırılması ilə bağlıdır. Qlobal iqlim dəyişikliklərinin 
şərtləndirdiyi risklərin idarəedilməsi üzrə tədqiqatlar azdır və onlar gözlənildiyi kimi, konkretliyi ilə 
fərqlənmirlər. Kənd təsərrüfatı sisteminin innovasiyalı inkişafında rəqəmsallaşma amilinin artan rolu 

və onun təsirinin ziddiyyətli təzahürləri şərh olunmalıdır. “Ağıllı” kənd təsərrüfatı həlledici dərəcədə 
Böyük Verilənlərin vəziyyətindən, onların tamamlanma və ilkin yanaşmada keyfiyyət 
xarakteristikalarından asılıdır. Sahədə innovasiya potensialının reallaşdırılmasında mühit yaradan 

amillər qismində fermerlərin təşkilatlanması səviyyəsi, işçi heyətin innovasiyalara həssaslığı, gənclərin 
işgüzar fəallığının təşviqi vəziyyəti, təsərrüfatların ölçüsü, kənd təsərrüfatının çoxfunksiyalılığının 

reallaşdırılması imkanları, rəqəmsal texnologiyalar, “COVİD-19” pandemiyası qeyd edilməlidir. 
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Abstract 
 
In the modern era, when innovation has become a decisive factor in the efficiency and 

competitiveness of the agricultural sector, the study of innovative potential and the characteristics of 
the environment for its implementation are of particular importance. The article reveals the essence 
of the potential for innovative development of the agricultural sector and gives the characteristics of 
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the environment for its implementation. The innovative potential of the industry was assessed and 
various approaches to characterizing the environment for realizing this potential were compared. 
The possibilities of using the advantages of the digital environment in realizing the potential of 
innovative development in the agricultural sector have been investigated. Research shows that rural 
aging, farm size, multifunctionality and pandemic drivers play an important role in realizing the 
innovation potential in the agricultural sector. 

The article reveals the possibilities of realizing the innovative potential of the agricultural 
sector and shows the directions for realizing these opportunities. 

Keywords: agricultural sector, innovation potential, digitalization, “aging” of the rural 

population, pandemic, multifunctionality. 
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Инновационный потенциал развития сельского хозяйства 

и оценка среды его реализации 
 

Резюме 
 

В современную эпоху, когда инновации стали решающим фактором эффективности и 

конкурентоспособности аграрного сектора, изучение инновационного потенциала и 

характеристика среды для его реализации приобретают особую важность. В статье 

раскрыта сущность потенциала инновационного развития аграрного сектора и дана 

характеристика среды для его реализации. Был оценен инновационный потенциал отрасли и 

сравнены различные подходы к характеристике среды для реализации этого потенциала. 

Исследованы возможности использования преимуществ цифровой среды в реализации 

потенциала инновационного развития в аграрном секторе. Исследования показывают, что 

«старение» сельского населения, размер ферм, многофункциональность и факторы пандемии 

играют важную роль в реализации инновационного потенциала в сельскохозяйственном 

секторе. 
В статье раскрыты возможности реализации инновационного потенциала аграрного 

сектора и показаны направления реализации этих возможностей. 

Ключевые слова: аграрный сектор, инновационный потенциал, цифровизация, 

«старение» сельского населения, пандемия, многофункциональность. 
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