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UOT: 338.23, 338.43 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA ƏRZAQ VƏ KƏND TƏSƏRRÜFATI 

SİYASƏTİNİN MAFAP METODOLOGİYASI İLƏ 

MONİTORİNQİ VƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

Pərviz Fuad oğlu Əliyev 

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı 

e-mail: parviz.aliyev@atm.gov.az 

Xülasə 

 

Məqalə BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO) tərəfindən işlənib hazırlanmış 

MAFAP (The Monitoring and Analysing Food and Agricultural Policies) metodologiyasının əsas 

indikatoru olan Nominal Mühafizə Əmsalının (Nominal Rate of Protection, NRP) hesablanmasını və 

ticarət siyasətinin qiymətləndirilməsi nöqteyi-nəzərindən əldə edilmiş nəticələrin şərhini, habelə ölkə 

üzrə NRP göstəricisinin digər ölkələrin analoji göstəricisi ilə müqayisəsini əhatə edir. NRP daxili 

bazarın, ticarət siyasətinin və ümumilikdə bazar fəaliyyətinin dəyər zənciri iştirakçıları tərəfindən 

qəbul olunan qiymətlərə təsiri dərəcəsidir. Bu göstəricinin hesablanması referent və yerli qiymətlərin 

dəyər zəncirinin müxtəlif nöqtələrində müqayisəsi və qiymət fərqlərinin qiymətləndirilməsi əsasında 

aparılır. Qeyd edək ki, daxili qiymətlərlə referent qiymətlər arasındakı fərq daxili ticarətin, bazar 

siyasətinin və ümumilikdə bazar fəaliyyətinin qiymətlərə göstərdiyi təsiri kəmiyyətcə 

qiymətləndirməyə imkan verir. 

Məqalədə NRP əmsalının hesablanması üçün iki məhsul seçilmişdir: buğda və pomidor. 

Aparılmış təhlil nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, həm buğda, həm də pomidor bazarında yerli 

istehsalçılarla idxal-ixrac bazarları arasında əlaqələr ümumilikdə zəif inkişaf etmişdir. Bu baxımdan, 

buğda idxalının azaldılması və ölkə əhalisinin pomidorla effektiv şəkildə təminatına nail olunması 

üçün kənd təsərrüfatı istehsalçıları ilə daxili bazarın keyfiyyətli inteqrasiyasına ehtiyac vardır. 

Açar sözlər:NRP, referent qiymət, daxili qiymət, MAFAP, qiymət fərqi, buğda, pomidor. 

 

Giriş 

 

Ölkənin kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları ilə beynəlxalq ticarətdə iştirakı bu fəaliyyətin 

tənzimlənməsi baxımından bir sıra siyasət alətlərindən istifadəni ehtiva edir. Bu fəaliyyətin səmərəli 

təşkili, ölkənin rəqabətqabiliyyətliliyinin gücləndirilməsi, daxili bazarın effektiv qorunması, 

məşğulluğun təmin edilməsi, habelə xarici ticarətin iştirakçıları ilə sabit iqtisadi əlaqələrin qurulması 

məqsədlərinə nail olmaq üçün ticarət əlaqələrinin və ticarət fəaliyyətinin mütəmadi olaraq 

monitorinqi və qiymətləndirilməsi tələb olunur.  

mailto:parviz.aliyev@atm.gov.az
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Beynəlxalq təcrübədə ölkənin xarici ticarət siyasətinin effektivliyinin qiymətləndirilməsinin 

müxtəlif metodlarından istifadə olunur. Bunlar arasında beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən işlənib 

hazırlanmış və geniş spektrdə göstəricilərin qiymətləndirilməsini əhatə edən OECD və MAFAP 

metodologiyaları xüsusi olaraq qeyd olunmalıdır. Hər iki metodologiya özünəməxsus indikatorlar 

dəstinə malikdir və bu indikatorların hesablanması üçün ayrı-ayrı məhsullar və məhsul qrupları üzrə 

istehsal və idxal-ixrac həcmi, qiymətlər, gömrük tənzimləmə alətləri, birbaşa və dolayı subsidiyalar 

və digər statistik məlumatlardan istifadə edilir1.  

Məqalə ərzaq və kənd təsərrüfatı sahəsində dövlət tənzimləməsi siyasətinin MAFAP 

metodologiyası əsasında qiymətləndirilməsini və bu metodologiyanın əsas indikatoru olan Nominal 

Mühafizə Əmsalının (Nominal Rate of Protection, NRP) hesablanması, həmçinin ticarət siyasətinin 

qiymətləndirilməsi nöqteyi-nəzərindən əldə edilmiş nəticələrin şərhini, habelə ölkə üzrə NRP 

göstəricisinin digər ölkələrin analoji göstəricisi ilə müqayisəsini əhatə edir.  

Kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının istehsalı sahəsində dövlətin tənzimləyici təsirlərinin 

qiymətləndirilməsi məsələsi hazırki dövr üçün ölkənin strateji inkişafının perspektiv istiqamətlərini 

və prioritetlərini müəyyən edən əsas sənəd kimi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 06 

dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının 

istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsinin2 “Aqrar siyasətin nəticələrinin monitorinqi və 

qiymətləndirilməsi sisteminin qurulması” və “Kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə bazarın tənzimlənməsi 

sisteminin təkmilləşdirilməsi” prioritetləri çərçivəsində SYX-də bazar şərtlərinin əlverişsiz olduğu 

hallar üzrə intervensiya tədbirləri və kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları üzrə daxili bazarın ədalətsiz 

ticarət hallarından qorunması kimi tədbirlərin həyata keçirilməsi baxımından nəzərdən keçirilir.  

Qeyd edək ki, hazırki dövrdə sözügedən SYX-nin müvafiq tədbirlərinin icrası ilə əlaqədar ölkə 

üzrə daxili bazarı idxalın arzuolunmaz və əlverişsiz təsirlərindən qorunması məqsədilə kənd 

təsərrüfatı və ərzaq məhsulları üzrə gömrük-tarif və qeyri-tarif tənzimlənməsi sistemi təkmilləşdirilir, 

habelə kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə idxala mövsümi tarif kvotalarının operativ şəkildə tətbiqi və 

tarif eskalasiyası siyasəti ilə bağlı aydın kriteriyalara malik prosedurların tətbiqi imkanları 

araşdırılmaqdadır.  

Bütün bu tənzimləyici təsirlərin, başqa sözlə, kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları ilə xarici 

ticarət fəaliyyəti üzrə dövlət intervensiyalarının genişləndiyi müasir dövrdə belə təsirlərin 

effektivliyinin qiymətləndirilməsi məsələsi kifayət qədər aktuallaşmışdır. Beynəlxalq miqyasda belə 

təsirlərin və ya siyasət tədbirlərinin qiymətləndirilməsinin müxtəlif metodologiyaları mövcuddur. 

Bunlar arasında İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (The Organisation for Economic Co-

operation and Development, OECD) tərəfindən işlənib hazırlanmış metodologiyasının3 və BMT-nin 

Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 

FAO) MAFAP metodologiyasının4 adını qeyd etmək olar.  

Məqalə xarici ticarət fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin qiymətləndirilməsi aləti kimi ayrı-

ayrı məhsullar üzrə NRP göstəricisinin qiymətləndirilməsini əhatə etdiyi üçün, bu göstəricinin 

MAFAP metodologiyasının mərkəzi indikatoru olması baxımından əsas diqqət FAO-nun müəllifi 

                                                 
1 Angelucci, Federica & Balié, Jean & Gourichon, Helene & Mas Aparisi, Alban. (2014). Monitoring and 

Analysing Food and Agricultural Policies in Africa. MAFAP Synthesis Report 2013. 10.13140/RG.2.1.2948.7764. 
2 https://president.az/articles/22110  
3 https://www.oecd.org/fossil-fuels/methodology  
4 http://www.fao.org/in-action/mafap/home/en/  

https://president.az/articles/22110
https://www.oecd.org/fossil-fuels/methodology
http://www.fao.org/in-action/mafap/home/en/
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olduğu metodologiya üzərində cəmləşdirilmişdir. Buna baxmayaraq, o da qeyd edilməlidir ki, həm 

OECD, həm də, MAFAP metodologiyası xarici ticarət fəaliyyətinin dövlət tərəfindən 

tənzimlənməsinin, mahiyyət etibarı ilə, analoji yanaşmalarından, daha doğrusu, ölkədaxili və xarici 

bazar qiymətlərinin müqayisəsindən istifadə etdiyinə görə, hansı metodologiyadan istifadə 

edilməsindən asılı olmayaraq, nəticələr hər zaman oxşar olur.  

MAFAP metodologiyası kənd təsərrüfatı siyasətinin və bazar göstəricilərinin müxtəlif 

əmtəələrə təsirini ölçməyə imkan verən indikatorların hesablanmasını əhatə edir. Bu metodologiyanın 

əsasında referent qiymətin yerli istehsalçı qiyməti ilə müqayisəsi durur. Qeyd edək ki, referent qiymət 

daxili siyasət və daxili bazar göstəricilərinin təsirinə məruz qalmayan qiymətdir.  

MAFAP təhlili vahid qiymət qanununa5 əsaslanır. İqtisadi nəzəriyyəyə əsasən, xalis rəqabətli 

bazarda hər bir məhsul üçün yalnız bir qiymət mövcud olur. Ancaq bu qanun yalnız məhsullar 

homogen olduqda, informasiya düzgün və pulsuz çatdırıldıqda, həmçinin tranzaksiya (alqı-satqı 

əqdlərinin bağlanması) xərcləri sıfıra bərabər olduqda özünü doğruldur. Buna görə də, bu təhlilin 

daxili bazarda keyfiyyət baxımından ya mükəmməl şəkildə homogen olan, ya da bir-birinin 

mükəmməl əvəzedicisi olan məhsullar üzrə aparılması daha məqsədəuyğundur. Referent qiymətlə 

daxili qiymətin müqayisəsi bizə dəyər zəncirinin müxtəlif oyunçularına dəstək (stimul) verildiyi, 

yaxud onların vergilərə (maneələrə) məruz qoyulduğu situasiyaları fərqləndirməyə imkan verir. 

Referent və yerli qiymətlər dəyər zəncirinin iki fərqli nöqtəsində müqayisə olunur – ferma 

qapısında və yerli məhsulların identik məhsullarla dünya bazar qiymətləri ilə rəqabət apardığı 

rəqabət nöqtəsində. Bunu idxal olunmuş məhsul timsalında nəzərdən keçirək. Bu zaman idxal 

olunan məhsul limana bençmark qiymətində (adətən giriş limanında CİF qiyməti) daxil olur. Yerli 

bazarda isə biz bu məhsulun qiymətini rəqabət nöqtəsində (adətən topdansatış qiyməti) və ferma 

qapısında müşahidə edə bilərik. Bizim əlimizdə həmçinin müşahidə olunan çıxış xərcləri (məhsulun 

bazara gətirilməsi ilə bağlı bütün xərclər) haqqında da məlumat vardır. Buraya bilavasitə həm sərhədlə 

rəqabət nöqtəsi, həm də, ferma qapısı ilə rəqabət nöqtəsi arasındakı marketinq xərcləri daxildir. 

Bençmark qiymətinin (benchmark price) müşahidə olunan yerli qiymətlə müqayisə oluna bilməsi 

üçün onun üzərinə sərhəd və rəqabət nöqtəsi arasındakı çıxış xərcləri əlavə olunur və nəticədə rəqabət 

nöqtəsində müşahidə olunan referent qiymət əldə edilir. Bu qiymət özünə idxalçının məhsulu bazara 

gətirmək üçün çəkməli olduğu bütün xərcləri daxil edir, nəticədə məhsulun qiyməti yüksəlir. Rəqabət 

nöqtəsində referent qiymətin daha sonra ferma qapısında müşahidə olunan yerli qiymətlə müqayisə 

oluna bilməsi üçün ondan ferma qapısı ilə rəqabət nöqtəsi arasındakı çıxış xərcləri çıxılır və nəticədə 

ferma qapısında müşahidə olunan referent qiymət əldə edilir. Bu qiymət özünə fermerlərin və ya başqa 

oyunçuların məhsulu fermadan topdan şəkildə satılması üçün çəkdikləri bütün xərcləri daxil edir.  

İxrac olunan məhsullara yanaşma bir qədər fərqlidir. Bu halda sərhədin özü rəqabət nöqtəsi 

hesab olunur və bençmark qiyməti kimi FOB qiymətindən istifadə olunur. Daha sonra rəqabət 

nöqtəsində müşahidə olunan və korreksiya edilmiş referent qiymətlər FOB qiymətindən sərhədlə 

rəqabət nöqtəsi arasındakı çıxış xərclərinin çıxılması yolu ilə əldə edilir. 

Növbəti mərhələdə yuxarıda təsvir edilən addımlar məzənnədə uyğunsuzluqların, beynəlxalq 

bazarda qeyri-rəqabətcil qiymətqoymanın və dəyər zənciri boyu qeyri-effektiv fəaliyyətlərin6 

                                                 
5 Kenneth Rogoff, Kenneth Froot, Michael Kim, “The Law of One Price Over 700 Years”, November 1, 2001  
6 Buraya dövlət vergiləri və rüsumları (xidmətlərə görə rüsumlar istisna olmaqla), yüksək nəqliyyat və emal 

xərcləri və müxtəlif bazar oyunçuları tərəfindən əldə edilən yüksək mənfəət marjası daxil ola bilər. 
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təsirlərinin aradan qaldırılması yolu ilə mümkün olduğu qədər korreksiya edilmiş bençmark 

qiymətləri və çıxış xərclərindən istifadə edilərək təkrar həyata keçirilir. 

Məhsul üzrə müşahidə olunan və korreksiya edilmiş referent qiymətlər hesablandıqdan sonra 

topdan və ferma qapısında müşahidə olunan və korreksiya edilmiş qiymət fərqlərinin (price gaps) 

əldə edilməsi üçün onlar dəyər zəncirinin hər kimi nöqtəsində daxili qiymətdən çıxılır. Müşahidə 

olunan qiymət fərqləri daxili bazarda məhsulun qiymətinə birbaşa təsir göstərən ticarət siyasəti 

tədbirlərini (misal üçün, subsidiya və tariflər) və faktiki bazar fəaliyyətini7 (market performance) 

ifadə edir. Korreksiya edilmiş qiymət fərqləri isə daxili qiymətlərə təsir göstərən dövlət siyasəti 

tərdiblərinə əlavə olaraq bazar fəaliyyəti nəticəsində yaranan təhriflərin təsirlərini də əhatə edir8. 

Müşahidə olunan daxili qiymət referent qiymətdən yüksək olduqda müsbət qiymət fərqi 

(positive price gap) yaranır və bu, ümumi siyasət mühitinin və bazar fəaliyyətinin istehsalçılara və ya 

topdan ticarətçilərə stimullar (dəstəklər) verdiyini ifadə edir. İdxal olunan məhsullar üçün bu, 

tariflərin və ya sərhədlə rəqabət nöqtəsi arasındakı yüksək çıxış xərcləri kimi təhriflər səbəbindən 

yarana bilər. Digər tərəfdən, əgər referent qiymət daxili qiymətdən yüksəkdirsə, nəticədə mənfi 

qiymət fərqi (negative price gap) yaranır ki, bu da siyasət mühiti və bazar fəaliyyətinin istehsalçılar 

və ya topdan ticarətçilər üçün maneələr (vergilər) yaratdığı halı ifadə edir. İdxal olunan məhsullar 

üçün belə situasiya daxili qiyməti aşağı səviyyədə saxlamaq məqsədilə dövlət tərəfindən həyata 

keçirilən subsidiyalaşmış satışlar səbəbindən yarana bilər.  

Ümumiyyətlə, qiymət fərqi istehsalçıların və topdan ticarətçilərin üzləşdiyi bazar stimullarının 

(və ya maneələrinin) mütləq ölçüsünü əks etdirir. Buna görə də topdan və ferma qapısındakı qiymət 

fərqləri müvafiq referent qiymətlərinə bölünərək Nominal Mühafizə Əmsalı (Nominal Rate of 

Protection, NRP) adlandırılan nisbət formasında göstərilir, bu isə ayrı-ayrı qiymətlərin həm 

məhsullar, həm də ölkələr arasında müqayisəliliyini təmin edir. Qeyd edək ki, NRP daxili bazarın, 

ticarət siyasətinin və ümumilikdə bazar fəaliyyətinin dəyər zənciri iştirakçıları tərəfindən qəbul 

olunan qiymətlərə təsiri dərəcəsidir. O, dəyər zəncirinin eyni nöqtəsində qiymətlər arasındakı fərqin 

referent qiymətə bölünməsi yolu ilə hesablanır. Ferma qapısında (𝑁𝑅𝑃𝑜𝑓𝑔) və topdansatış bazarında 

(𝑁𝑅𝑃𝑜𝑤𝑙) NRP göstəricisi aşağıdakı düsturlarla hesablanır: 

 

𝑁𝑅𝑃𝑜𝑤𝑙 =
𝑃𝐺𝑜𝑤𝑙

𝑅𝑃𝑜𝑤𝑙
   (1) 

 

𝑁𝑅𝑃𝑜𝑓𝑔 =
𝑃𝐺𝑜𝑓𝑔

𝑅𝑃𝑜𝑓𝑔
   (2) 

 

burada, 

𝑃𝐺𝑜𝑓𝑔 - ferma qapısında müşahidə olunan qiymət fərqi; 

𝑅𝑃𝑜𝑓𝑔 - ferma qapısında müşahidə olunan referent qiymət; 

𝑃𝐺𝑜𝑤𝑙 - topdansatış bazarında müşahidə olunan qiymət fərqi; 

𝑅𝑃𝑜𝑤𝑙 - topdansatış bazarında müşahidə olunan referent qiymətdir. 

                                                 
7 Daxili və beynəlxalq bazarlar arasında qiymət arbitrajına mane olan amillərdir, məsələn, bazar institutlarının 

olmaması, informasiya çatışmazlığı və inkişaf etməmiş fiziki infrastruktur. 
8 Anderson, K. & Masters, W.A., eds. 2009. Distortions to agricultural incentives in Africa. World Bank, 

Washington DC. 
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Bir çox ədəbiyyatda NRP göstəricisinin düsturu ümumi şəkildə aşağıdakı kimi verilir: 

 

𝑁𝑅𝑃 =
𝑃𝑑−𝑃𝑟

𝑃𝑟
× 100  (3) 

burada, 

 

𝑃𝑑 – ferma qapısındakı qiymət; 

𝑃𝑟 – referent qiymətdir (idxal məhsulları üçün CİF, ixrac məhsulları üçün FOB qiyməti).  

 

Əgər nisbətlər hesablanarkən təhlil olunan məhsullar üzrə dövlət xərcləri (büdcə və digər 

transferlər (Budgetary and Other Transfers, BOT)) ferma qapısında qiymət fərqinə əlavə olunarsa, 

Nominal Yardım Dərəcəsi, NRA (Nominal Rate of Assistance, NRA) göstəricisi alınar. Bu indikator 

siyasət, bazar fəaliyyəti və dövlət xərcləri ilə əlaqədar stimulları (və ya maneələri) ifadə edir.  

 

𝑁𝑅𝐴 =
𝑃𝐺𝑓𝑔+𝑃𝐸𝑐𝑠𝑝

𝑃𝐺𝑓𝑔
  (4) 

burada, 

 

𝑃𝐺𝑎𝑓𝑔 – ferma qapısında qiymət fərqi; 

𝑃𝐸𝑐𝑠𝑝 – hər tona görə pul formasında dövlət tərəfindən ödənilən subsidiyalardır. 

 

Qeyd etmək lazımdır ki, NRP göstəricisini daha real şəkildə şərh edə bilmək üçün təhlil olunan 

konkret məhsullar üzrə dəyər zənciri təhlili aparılmalı və həyata keçirilən konkret siyasət tədbirləri 

müfəssəl şəkildə qiymətləndirilməlidir. Belə ki, ölkədə həyata keçirilən hər bir siyasət tədbiri daxili 

qiymətlərə müəyyən təsir göstərir. Misal üçün, idxal tarifləri daxili qiymətləri bençmark qiymətləri 

ilə müqayisədə yüksəldir, ixrac vergisi isə, əksinə, aşağı salır. Heç bir siyasətin həyata keçirilmədiyi 

bir ölkədə isə daxili qiymətlər heç bir təhrifə uğramır, daxili və xarici bazarlar tam inteqrasiyalı 

şəkildə fəaliyyət göstərir və nəticə etibarı ilə, qiymət fərqləri və NRP indikatoru sıfıra bərabər olur. 

Ancaq bu situasiya çox nadir hallarda yarana bilər, nəinki hər hansı bir müdaxilə tədbirinin həyata 

keçirilməsi, reallıqda hətta məhsullara təsir göstərən bir neçə siyasət tədbiri eyni vaxtda qüvvədə olur. 

Qiymət fərqi müsbət olduqda (daxili qiymətlərin referent qiymətlərdən yüksək olduğu hal) bu, 

daxili ticarət, bazar siyasəti və ümumilikdə bazar fəaliyyəti (market performance) nəticəsində 

fermerlərə (ferma qapısında hesablanmışsa) və ya ticarətçilərə (əgər rəqabət nöqtəsində 

hesablanmışsa) verilən stimulun (incentives) kəmiyyətcə ifadəsi kimi nəzərdən keçirilə bilər. Qiymət 

fərqi mənfi olduqda, yuxarıda deyilənlərin əksi müşahidə olunur, bu zaman qiymət fərqləri maneə 

törədiciləri (disincentives) kimi çıxış edirlər9.  

NRP əmsalının hesablanması aşağıdakı mərhələlər üzrə aparılır: 

 

Birinci mərhələ bençmark10 qiymətlərinin hesablanmasıdır. Bunun üçün seçilmiş məhsullar 

üzrə idxal/ixrac qiymətləri yerli valyutaya gətirilirlər.  

                                                 
9 Barreiro-Hurle, J. 2012a. Analysis of incentives and disincentives for maize in the United Republic of 

Tanzania. Technical notes series, MAFAP, FAO, Rome. 
10 Yerli valyutada idxal/ixrac qiymətləri 
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İkinci mərhələdə idxal məhsulları (net imported) üçün bençmark qiymətlərinin üzərinə 

sərhəddən rəqabət nöqtəsinə qədərki xərclər11 əlavə olunur, ixrac məhsulları (net exported) üçün isə 

bu xərclər bençmark qiymətindən çıxılır və nəticədə rəqabət nöqtəsində referent qiymətlər (reference 

price at point of competition) əldə edilir (cədvəl 2). Qeyd edək ki, rəqabət nöqtəsi olaraq topdan 

ticarət bazarı, sərhəddən rəqabət nöqtəsinə qədərki xərclər olaraq bütün məhsullar üçün 20 AZN/ton 

götürülmüşdür. 

Üçüncü mərhələ rəqabət nöqtəsindəki daxili qiymətlərdən (domestic price at point of 

competition) referent qiymətlər çıxılaraq rəqabət nöqtəsindəki qiymət fərqinin (price gap at point of 

competition) hesablanması mərhələsidir.  

Dördüncü mərhələ rəqabət nöqtəsində Nominal Mühafizə Əmsalının (Nominal Rate of 

Protection at point of competition) hesablanmasını əhatə edir. Daha sonra ferma qapısında Nominal 

Mühafizə Əmsalı (Nominal Rate of Protection at farm gate) göstəricisi hesablanır. Bunun üçün 

əvvəlcə rəqabət nöqtəsindən ferma qapısına qədərki xərclər rəqabət nöqtəsindəki referent qiymətdən 

çıxılaraq ferma qapısında referent qiymət (reference price at farm gate) alınır. Daha sonra ferma 

qapısındakı qiymətdən ferma qapısındakı referent qiymət çıxılaraq ferma qapısında qiymət fərqi 

(price gap at farm gate) hesablanır.  

Nəhayət, ferma qapısındakı qiymət fərqinin ferma qapısındakı referent qiymətə nisbətindən 

ferma qapısında Nominal Mühafizə Əmsalı (Nominal Rate of Protection at farm gate) hesablanır.  

Məqalədə Nominal Mühafizə Əmsalının hesablanması üçün iki məhsul seçilmişdir. Bunlardan 

birincisi, Azərbaycanın xalis idxalçı kimi çıxış etdiyi buğda, ikincisi isə ölkənin xalis ixracatçısı 

olduğu pomidordur. Qeyd edək ki, NRP əmsalı hesablanarkən məhsul növü konkret olaraq qeyd 

edilməlidir. Bu baxımdan, buğda olaraq, HS kodlaşmasının12 100199 nömrəsinə uyğun gələn 

“Yumşaq buğda və meslin, digərləri” və 070200 koduna uyğun gələn “Tomat, təzə və ya 

soyudulmuş” məhsul nomenklaturu seçilmişdir. Həmçinin qeyd edilməlidir ki, Azərbaycandan ixrac 

olunan pomidor məhsulu, əsas etibarı ilə istixanalarda yetişdirildiyindən, istehsalçı, habelə rəqabət 

nöqtəsindəki qiymətlər kimi Zirə, Bakı və Şəmkir pomidorlarının qiymətləri götürülmüşdür.  

Buğda üzrə NRP əmsalının hesablanması. Azərbaycan buğdanın xalis idxalçısıdır və bu 

məhsul üzrə ticarət intensivliyi yüksəkdir. İdxal olunan buğda ilə ölkədə istehsal olunan buğdanın 

keyfiyyətində müəyyən fərqlər var. Belə ki, əsas etibarı ilə Rusiya Federasiyasından idxal olunan 

yumşaq buğda qlüten (elastik zülal) tərkibinə görə yerli buğdanı üstələyir. Bu baxımdan, idxal olunan 

yumşaq buğda üçün 5%-lik keyfiyyət əmsalı müəyyənləşdirilmişdir. Hazırda idxal olunan yumşaq 

buğda üçün idxal gömrük rüsumu tətbiq edilmir. Həmçinin Azərbaycan Respublikasının Vergi 

Məcəlləsinə əsasən buğdanın idxalı və satışı 2017-ci il yanvarın 1-dən 4 il müddətinə ƏDV-dən 

azaddır13.  

MAFAP metodologiyasına əsasən məhsul üzrə əvvəlcə rəqabət nöqtəsində (topdan bazarda), 

daha sonra ferma qapısında NRP əmsalı hesablanır. Ölkədə buğdanın satışı əsas etibarı ilə ferma 

qapısında həyata keçirildiyindən NRP əmsalı yalnız bu nöqtədə qiymətləndirilmişdir və buğdanın 

sahədən və ya topdan satış qiymətləri kimi, Azərbaycanın ən böyük buğda əkini sahəsinə (2019-cu il 

üzrə 54,9 min hektar) malik olan Cəlilabad rayonunun satış qiymətləri götürülmüşdür.  

                                                 
11 Buraya liman xidmət xərcləri (terminal handling costs, THC), nəqliyyat xərcləri, boşaltma və s. xərclər aiddir.  
12 https://www.trademap.org/Index.aspx  
13 http://e-qanun.az/framework/46948  

https://www.trademap.org/Index.aspx
http://e-qanun.az/framework/46948
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Cədvəl 1. İdxal olunan buğda üçün ferma qapısında NRP əmsalının hesablanmasının 

sadələşdirilmiş sxemi 

Göstəricinin adı Şərti işarə Düstur 
Ölçü 

vahidi 

Nəticə 

2018 2019 

Xarici valyutada beçmark qiyməti BQxv data $/ton 188.9 213.2 

Məzənnə M data AZN/$ 1.7 1.7 

Yerli valyutada bençmark qiyməti BQyv BQxv * M  AZN/ton 321.1 362.4 

Keyfiyyət əmsalı KƏ data nisbət 1.0514 1.05 

İdxal məhsulunun eyni keyfiyyətə 

gətirilməsi 
Bqyvk Bqyv/KƏ AZN/ton 305.8 345.2 

Sərhəddən ferma qapısına qədər çıxış 

xərcləri 
ÇXfq data AZN/ton 20.0 20.0 

Ferma qapısında referent qiymət RQfq Bqyvk + ÇXfq AZN/ton 325.8 365.2 

Ferma qapısında daxili qiymət DQfq data AZN/ton 291.6 385.0 

Ferma qapısında qiymət fərqi QFfq DQfq - RQfq AZN/ton -34.2 19.8 

Ferma Qapısında Nominal 

Mühafizə Əmsalı 
NRPfq QFfq/RQfq faiz -10.5 5.4 

Mənbə: Dövlət Gömrük Komitəsi, www.aqrarbazar.az 

 

Cədvəldən göründüyü kimi, 2018-ci ildə Nominal Mühafizə Əmsalı 10.5% təşkil etmişdir. 

Başqa şəkildə ifadə etsək, 2018-ci il üçün yerli buğdanın qiyməti idxal olunan buğdadan 10.5% aşağı 

olmuşdur. Buğdanın idxalına heç bir gömrük tarifi tətbiq edilmədiyindən bazar qiymətləri azad bazar 

şəraitinə uyğun olaraq tələb və təklifin təsiri altında formalaşmalıdır. Azərbaycanda buğdanın 

məhsuldarlığının dünya ölkələri ilə müqayisədə aşağı olması fonunda daxili bazarda buğdanın 

istehsalçı qiymətinin dünya qiymətləri ilə müqayisədə aşağı olmasının səbəbi isə çox yəqin ki, daxili 

bazarda buğda istehsalı üçün tələb olunan istehsal resurslarının (toxum, gübrə, pestisid, su, 

aqrotexnika və s.) yüksək dərəcədə subsidiyalaşması ilə əlaqədardır.  

Ümumiyyətlə, daxili qiymətlər tələb və təklifin, daxili ticarətin, bazar siyasətinin və bazar 

fəaliyyətinin təsiri altında formalaşan qiymətlərdir. Referent qiymətlər isə daxili ticarət və bazar 

siyasətinin təsirinə məruz qalmayan qiymətlərdir. Bu baxımdan, daxili qiymətlərlə referent qiymətlər 

arasındakı fərq daxili ticarətin, bazar siyasətinin və ümumilikdə bazar fəaliyyətinin qiymətlərə 

göstərdiyi təsirini kəmiyyətcə qiymətləndirməyə imkan verir.  

Buğdanın yerli istehsal qiyməti aşağı olsa da yüksək qiymətə buğda idxalının hansı səbəbdən 

həyata keçirilməsinə gəldikdə isə bununla bağlı aşağıdakıları qeyd etmək olar: 

 

- Yerli buğdanın keyfiyyətinin standartlara cavab verməməsi; 

- İstehsal həcminin daxili tələbatı ödəmək baxımından kifayət etməməsi; 

- Daxili bazarla dünya bazarı arasında əlaqələrin zəifliyi, burada bazar boşluğunun 

(market gap) formalaşması; 

- Buğda idxalı ilə bağlı qeyri-iqtisadi amillər. 

                                                 
14 Ekspert qiymətləndirilməsi əsasında hesablanmışdır. 

http://www.aqrarbazar.az/
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2019-cu ildə isə, əksinə, yerli buğdanın qiyməti idxal olunan buğdanın qiymətindən 5.4% çox 

olmuşdur. Bunun əsas səbəbi kimi, buğda üzrə dünya bazar qiymətlərinin yüksəlməsi ilə bağlı 

proqnozlar olmuşdur15.  

Beləliklə, buğda üzrə hesablanmış Nominal Mühafizə Əmsalına görə belə bir nəticəyə gəlmək 

olar ki, ölkə daxilində buğdanın qiyməti dünya buğda qiymətlərindən bilavasitə asılıdır və yerli 

istehsalçılarla bazar arasında vasitəçilərin (tədarükçülərin) fəaliyyəti ilə bağlı əlaqələr zəifdir.  

Pomidor üzrə NRP əmsalının hesablanması. Azərbaycan pomidorun xalis ixracatçısıdır və 

bu məhsul üzrə ticarət intensivliyi yüksəkdir. İxrac olunan məhsulla daxili bazarda istehlak olunan 

məhsulun keyfiyyəti identikdir. Təhlilin aparıldığı dövr üçün ölkəyə idxal edilən pomidorun hər 

kiloqramına 0.8 ABŞ dolları məbləğində idxal gömrük rüsumu tətbiq olunsa da, ölkədən ixrac olunan 

pomidora heç bir ixrac vergisi tətbiq olunmur. Həmçinin, Azərbaycan Respublikasının Vergi 

Məcəlləsinə əsasən kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları (o cümlədən, sənaye üsulu ilə) 

tərəfindən özlərinin istehsal etdikləri kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı üzrə dövriyyələr 2014-cü il 

yanvarın 1-dən 10 il müddətinə ƏDV-nin ödənilməsindən azaddırlar.  

 

Cədvəl 2. İxrac olunan pomidor üçün rəqabət nöqtəsində NRP əmsalının 

hesablanmasının sadələşdirilmiş sxemi 

Göstəricinin adı Şərti işarə Düstur 
Ölçü 

vahidi 

Nəticə 

2018 2019 

Xarici valyutada beçmark qiyməti BQxv data $/ton 1034.9 1090.7 

Məzənnə M data AZN/$ 1.7 1.7 

Yerli valyutada bençmark qiyməti BQyv BQxv * M AZN/ton 1759.4 1854.2 

Sərhəddən rəqabət nöqtəsinə qədər 

çıxış xərcləri 
ÇXrn data AZN/ton 20.0 20.0 

Rəqabət nöqtəsində referent qiymət  RQrn Bqyv - ÇXrn AZN/ton 1739.4 1834.2 

Rəqabət nöqtəsində daxili qiymət  DQrn data AZN/ton 2209.0 2489.0 

Rəqabət nöqtəsində qiymət fərqi QFrn DQrn - RQrn AZN/ton 469.6 654.8 

Rəqabət Nöqtəsində Nominal 

Mühafizə Əmsalı 
NRPrn QFrn/RQrn faiz 27.0 35.7 

Mənbə: Dövlət Gömrük Komitəsi, www.aqrarbazar.az 

 

Cədvəldə 2018-ci il üçün Nominal Mühafizə Əmsalının 27.0% olduğu görünür. Bu, pomidorun 

daxili topdan bazardakı qiymətinin ixrac qiymətindən 27% yuxarı olduğunu ifadə edir. Eyni mənzərə 

2019-cu ildə də müşahidə olunur. Belə ki, 2019-cu ildə pomidorun rəqabət nöqtəsindəki qiyməti onun 

ixrac qiymətindən 35.7% artıq olmuşdur.  

Ölkədə pomidorun ixracı üzrə heç bir gömrük tarif tənzimləməsi aparılmadığından pomidorun 

yerli və ixrac qiyməti azad bazar şəraitində tələb-təklifin təsiri altında formalaşmalıdır. Pomidorun 

                                                 
15 http://aqrarbazar.az 

http://www.aqrarbazar.az/
http://aqrarbazar.az/
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daxili bazarda daha baha qiymətə reallaşdırıla bildiyi halda niyə ixrac olunmasının səbəbi 

aşağıdakılarla izah oluna bilər: 

- İstixana pomidoru istehsalçılarının əsasən ixracyönümlü fəaliyyət siyasəti 

yürütmələri, daha doğrusu, əsas etibarilə ixrac üzrə ixtisaslaşmaları; 

- Topdansatış bazarlarının müəyyən mənada inhisarçı mövqeyi; 

- İdxal-ixrac həcmləri və dəyərləri ilə bağlı təhriflər; 

- İxrac təşviqi. 

 

İndi isə pomidorun ferma qapısındakı NRP əmsalının hesablanmasına baxaq (Cədvəl 3). 

 

Cədvəl 3. İxrac olunan pomidor üçün ferma qapısında NRP əmsalının hesablanmasının 

sadələşdirilmiş sxemi 

Göstəricinin adı 
Şərti 

işarə 
Düstur 

Ölçü 

vahidi 

Nəticə 

2018 2019 

Rəqabət nöqtəsində referent qiymət RQrn Bqyv + ÇXrn AZN/ton 1739.4 1834.2 

Rəqabət nöqtəsindən ferma qapısına 

qədər çıxış xərcləri 
FRçx data AZN/ton 50.016 50.0 

Ferma qapısında referent qiymət RQfq RQrn - FQçx AZN/ton 1689.4 1784.2 

Ferma qapısında daxili qiymət DQfq data AZN/ton 1487.0 1774.0 

Ferma qapısında qiymət fərqi QFfq DQfq - RQfq AZN/ton -202.4 -10.2 

Ferma qapısında Nominal 

Mühafizə Əmsalı 
NRPfq QFfq/RQfq faiz -12.0 -0.6 

Mənbə: Dövlət Gömrük Komitəsi, www.aqrarbazar.az 

 

Ferma qapısında vəziyyət tam fərqlidir. Belə ki, pomidorun sahədən (bu halda istixanadan) satış 

qiyməti onun ixrac qiymətindən 2018-ci ildə 12%, 2019-cu ildə isə 0.6% aşağı olmuşdur. Qeyd edək 

ki, pomidorun topdan bazardan ferma qapısına qədərki çıxış xərcləri şərti olaraq 50 manata bərabər 

götürülmüşdür. Qiymətlərdən görünür ki, pomidorun xaricə ixrac edilməsi fermerlər üçün müəyyən 

qazanc imkanı yaratdığı üçün, onlar əsas etibarı ilə ixrac üzrə ixtisaslaşırlar.  

Yekun olaraq, pomidorun rəqabət nöqtəsindəki və ferma qapısındakı Nominal Mühafizə 

Əmsallarına əsasən, belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, bu bazar bir tərəfdən ixracyönümlü bazardır, 

digər tərəfdən isə topdan bazarda pomidorun qiyməti ixrac qiymətindən yüksək olsa da, məhsul yerli 

bazara kifayət həcmdə daxil olmur. Bu isə buğda bazarında olduğu kimi, pomidor bazarında da 

özünəməxsus bazar boşluğunun (market gap) mövcud olmasından xəbər verir. Qeyd edək ki, burada 

bazar boşluğu əsasən vasitəçilərin fəaliyyəti nəticəsində formalaşmışdır.  

 

                                                 
16 Ekspert qiymətləndirməsi əsasında hesablanmışdır. 

http://www.aqrarbazar.az/
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Nəticə 

 

Beləliklə, həm yumşaq buğda, həm də pomidor üzrə Nominal Mühafizə Əmsalının 

qiymətləndirilməsi nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, hər iki bazarda yerli istehsalçılarla idxal-ixrac 

bazarları arasında əlaqələr zəif inkişaf etmişdir. Buğdanın daha aşağı qiymətə daxili bazardan tədarük 

edilə bildiyi halda, xaricdən daha yüksək qiymətə idxal edilməsi, pomidorun isə daxili bazarda daha 

yüksək qiymətə reallaşdırıla bilindiyi halda, xaricə daha aşağı qiymətə ixrac olunması halları 

mövcuddur. Bu, bazarda əsasən qeyri-iqtisadi məsələlərlə bağlı formalaşmış özünəməxsus bazar 

boşluğunun mövcud olmasından xəbər verir. Buna baxmayaraq, həm buğda, həm də, pomidor üzrə 

bazar ümumən rəqabətli bazardır, qiymətlər daha çox tələb və təklifin təsiri altında formalaşır və NRP 

göstəricisinin hesablanması üzrə əldə edilən nəticələr reallığı adekvat olaraq əks etdirir.  
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Summary 

 

The article describes the calculation of the Nominal Protection Ratio (NRP), a key indicator of 

the MAFAP methodology developed by the Food and Agriculture Organization of the United Nations 

(FAO), and the interpretation of the results obtained in terms of trade policy assessment NRP is the 

degree to which the domestic market, trade policy, and market activity in general affect the prices 

accepted by value chain participants. The calculation of this indicator is based on the comparison of 

reference and local prices at different points in the value chain and the assessment of price 

differences. It should be noted that the difference between domestic prices and reference prices allows 

us to quantify the impact of domestic trade, market policy and market activity on prices in general. 

The NRP has been calculated for two agricultural products: wheat and tomatoes. 

As a result of the study, it was found that, in general, relations between domestic producers and 

import/export markets are rather weak. From this point of view, in order to reduce wheat imports 

and increase the self-sufficiency with tomatoes, there is a need for effective integration between 

agricultural producers and the domestic agricultural market. 

Keywords: Nominal Rate of Protection, reference price, domestic price, MAFAP, price gap, 

wheat, tomato 
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Мониторинг и оценка продовольственной и сельскохозяйственной политики в 

Азербайджанской Республике на основе методологии MAFAP 

 

Резюме 

 

В статье рассматривается расчет показателя номинальной степени защиты, В 

статье описывается расчет номинального коэффициента защиты (NRP), ключевого 

показателя методологии MAFAP, разработанной Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), и интерпретация 

полученных результатов с точки зрения оценки торговой политики. Охватывает. NRP - это 

степень, в которой внутренний рынок, торговая политика и рыночная активность в целом 

влияют на цены, принимаемые участниками цепочки создания стоимости. Расчет этого 

показателя основан на сравнении справочных и местных цен в различных точках цепочки 
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создания стоимости и оценке разницы в ценах. Следует отметить, что разница между 

внутренними ценами и справочными ценами позволяет нам количественно оценить влияние 

внутренней торговли, рыночной политики и рыночной активности на цены в целом. 

В статье для расчета номинального коэффициента защиты были выбраны два 

продукта: пшеница и помидоры. 

В результате анализа было обнаружено, что отношения между местными 

производителями и экспортно-импортными рынками как на рынках пшеницы, так и на 

рынках томатов в целом развиты слабо. В связи с этим возникает необходимость 

качественной интеграции внутреннего рынка с сельхозпроизводителями с целью сокращения 

импорта пшеницы и обеспечения эффективного предложения помидоров населению. 

Ключевые слова: номинальный степень защиты, референтная цена, внутренняя цена, 

МАФАП, ценовой разрыв, пшеница, помидоры 
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Xülasə 

 

Son dövrlərdə inkişaf etmış və inkişaf etməkdə olan ölkələrin kənd təsərrüfatında sistem 

risklərinin effektiv idarə edilməsi məqsədi ilə innovativ sığorta məhsulu hesab edilən hava 

məlumatlarına əsaslanan indeksli sığorta modelindən aktiv formada istifadə edilir. İndeksli sığorta 

ənənəvi sığorta modelinin alternativi kimi qəbul edilir və ənənəvi sığortanın həll edə bilmədiyi bir 

çox problemlərin aradan qaldırılmasında əhəmiyyətli rol oynayır. Məqalədə indeksli sığortanın 

mahiyyəti, işləmə mexanizmi, üstünlükləri və çatışmazlıqları tədqiq edilib, müvafiq sahədə dünya 

təcrübəsinin öyrənilməsi əsasında yeni sığorta məhsulunun Azərbaycanın kənd təsərrüfatında tətbiqi 

perspektivləri təhlil olunub. Eyni zamanda, indeksli sığorta modelinin tətbiqinin qarşısında duran 

problemlər araşdırılıb. 

Açar sözlər: sistem riskləri, ənənəvi sığorta, indeksli sığorta, homogen və lokal risklər, hava və 

məhsuldarlıq indeksi. 

 

Giriş 

 

Müasir dövrdə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının risklərinin effektiv idarə 

edilməsində sığorta sisteminin tətbiqi və sığorta bazarının diversifikasiyası mühüm yer tutur. Sığorta 

bazarının diversifikasiyasında müxtəlif sığorta sxemlərindən istifadə olunur. Dünyanın bir çox inkişaf 

etmiş ölkələrində kənd təsərrüfatı məhsullarının və gəlirlərinin sığortalanması çox geniş yayılmış və 

elmi ədəbiyyatda ətraflı təhlil olunmuşdur [1; 2.]. Ən qədim tarixə malik olan sığorta məhsulu ənənəvi 
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sığorta modeli hesab edilir və risklərin idarəedilməsinin səmərəli mexanizmi sayılır. 

Ümumiləşdirilmiş formada mövcud olan ənənəvi sığorta modelinin tiplərini belə təsnifləşdirmək olar: 

a) bütün risklərdən, b) seçilmiş risklərdən və c) konkret bir riskdən sığortalanma [3]. 

Sığorta təminatına götürülən bütün idiosinkratik (belə risklər hər bir müəssisə üçün səciyyəvi 

xarakter daşıyır və digər müəssisələrin riskləri ilə əlaqəsi olmur) və sistem (katastrofik xarakter 

daşıyır və müəyyən təbii iqlim zonasında fəaliyyət göstərən təsərrüfatların bütövlükdə hamısını və ya 

bir qismini əhatə edir) risklərdən sığortalanma mövcuddur. Bu sxem ədəbiyyatda multisığorta da 

adlandırılır. Əlbəttə, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının bütün mövcud risklərdən 

sığortalanması ən ideal variant hesab edilə bilər. Lakin praktika göstərir ki, belə risklərdən 

sığortalanma təsərrüfatlara həddindən artıq baha başa gəlir. Multisığortanın yüksək tarif dərəcələri 

onu təsərrüfatlar üçün əlçatmaz edir və iqtisadi nöqteyi-nəzərdən səmərəli sayılmır. Adətən 

multisığortaya maliyyə vəziyyətləri sabit və ya yüksək olan iri təsərrüfatlar maraq göstərirlər. 

Multisığorta daha çox Şimali Amerika ölkələrində tətbiq edilir. Çünki bu ölkələrdə iri fermer 

təsərrüfatları kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalında və müvafiq olaraq aqrar bazarda sistemli şəkildə 

üstünlük təşkil edirlər. 

Seçilmiş və paket formasında təklif olunan müəyyən qrup idiosinkratik və sistem risklərin 

sığortalanması. Məsələn, dolu, fırtına, qasırğa, yanğın, bitki xəstəlikləri, zəlzələ, vəhşi heyvanların 

hücumu və s. Əgər sığorta paketinə daxil olmayan hadisə (məsələn, quraqlıq) baş versə, sığortalıya 

itki və ya ziyanına görə təminat ödənilmir. Bu, dünyada ən çox yayılmış ənənəvi sığorta tipidir və 

Azərbaycanda da bu tip tətbiq edilir [4].  

Konkret bir riskdən sığortalanma. Bu sxemdə risk qrupundan bir riskin seçilməsi təklif 

edilir. Məsələn, dolu, fırtına, qasırğa, şaxta, zəlzələ və s. kimi risklərdən birinin seçilməsi haqqında 

qərar sığortalanmaq istəyən tərəfindən qəbul edilir. Bu sxemdə seçilməyən və sığorta müqaviləsində 

təsdiqini tapmayan hər hansı bir risk reallaşdıqda, bu, artıq sığorta hadisəsi hesab edilmir və təminat 

ödənilmir. Daha dəqiq desək, sığortalının seçiminin özünü doğrultmaması onun şəxsi problemi hesab 

edilir. Səhv seçimin məsuliyyətini ancaq sığortalı daşıyır. Bu sxemin mənfi tərəfləri ilə bərabər 

üstünlükləri də böyükdür. Çünki hər bir istehsalçı bu halda fəaliyyət göstərdiyi ərazinin coğrafi-iqlim 

şəraitinə müvafiq olaraq başvermə ehtimalı daha böyük olan riski seçmə imkanına malik olur. Bir 

riskin sığorta tarifinin paket formasında təklif olunan tarifdən xeyli aşağı olmasını nəzərə alsaq, bu 

sxem sığorta bazarında böyük canlanma yarada bilər. Əlavə olaraq qeyd edək ki, bu sxem azad bazar 

prinsiplərinə daha adekvatdır.  

Ənənəvi sığorta sisteminin əsas üstünlüyü ondadır ki, onun vasitəsi ilə əhatə dairəsindən asılı 

olmayaraq həm idiosinkratik, həm də sistem riskləri idarə oluna bilər. Lakin ənənəvi sığortanın 

qarşılaşdığı problemlər sığorta bazarının sürətli inkişafı qarşısında müəyyən əngəllər yaradır. 

Ənənəvi sığortanın risklərin idarəedilməsi vasitəsi kimi ən böyük çatışmazlığı onun yaratdığı 

informasiyanın assimetrikliyi, antiseleksiya, transaksiya xərclərinin yüksək səviyyəsi, mənəvi risklər, 

logistika və s. kimi problemlərdir. Qeyd edək ki, ənənəvi sığortanın bu kimi çatışmazlıqları təkcə 

Azərbaycanın kənd təsərrüfatına xas olan xüsusiyyətlər deyil. Demək olar ki, dünyanın nəinki inkişaf 

etməkdə olan, həm də inkişaf etmiş ölkələri idiosinkratik və sistem risklərinin idarə edilməsi 

məqsədilə ənənəvi sığorta modelinin tətbiqində eyni problemlərlə üzləşirlər. Bu problemlər elmi 

ədəbiyyatda ətraflı tədqiq edilmişdir [5; 6; 7.].  
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Homogen xarakterli sistem riskləri və indeksli sığorta modelinin zəruriliyi 

 

Son zamanlar elmi dairələrdə ənənəvi sığortanın yaratdığı problemləri həll etmək imkanına malik 

olan kənd təsərrüfatı məhsullarının sığortalanmasının müasir və innovativ modeli hesab edilən indeksli 

sığorta barədə diskussiyalar (mübahisələr) aparılır [8; 9.]. Hava indeksi bazasında sığortalanma ideyası 

ilk dəfə Amerika alimi Halkrov tərəfindən hələ 1949-cu ildə təklif olunmuşdur [10]. Bu sxem keçən əsrin 

90-cı illərində ilk dəfə ABŞ və İngiltərədə tətbiq edilmişdir. Hazırda dünyanın bir çox inkişaf etməkdə 

olan ölkələrində (Mərakeş, Hindistan, Meksika, Qazaxıstan və s.) fermerləri quraqlıq və ya yağıntının 

normadan artıq miqdarından müdafiə etmək üçün hava indeksinə əsaslanan pilot sığorta proqramları 

həyata keçirilir. 
 

Parametrik və ya indeksli sığorta nə deməkdir? Və hansı prinsiplər əsasında tətbiq olunur? Onun 

ənənəvi sığortadan fərqi nədədir? 

Təbii hadisələrlə bağlı olan və katastrofik xarakter daşıyan sistem riskləri təsir gücündən asılı olaraq 

iki tipdə olur. 

Birinci - qəflətən, başvermə vaxtı əvvəlcədən bilinməyən hadisələr (dolu, zəlzələ, qasırğa və s.). 

Belə hadisələr adətən konkret rayonun müəyyən bir ərazisində yaranır və lokal (yerli) xarakter daşıyır. 

Lokal hadisələrin mənfi təsirinə ancaq həmin ərazilərdə təsərrüfatçılıqla məşğul olan fermerlər bilavasitə 

məruz qalırlar. Amma bu tip hadisələrin ömrü uzun olmadığına görə baş vermiş təbii hadisə ilə 

məhsuldarlıq arasında sıx asılılıq yaranmır və indeks heç bir reallığı əks etdirə bilmədiyi üçün belə 

hadisələrin sığortalanmasında ənənəvi sığorta sxemindən istifadə olunur. 

İkinci - lokal risklərdən fərqli olaraq homogen sayılan təbii risklər (məsələn, quraqlıq) bir neçə 

rayonun ərazisini eyni zamanda əhatə edir və uzunmüddətli olur. Onların mənfi təsiri nəticəsində həmin 

rayonlarda fəaliyyət göstərən bütün kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları itkilərlə üzləşirlər. Aydındır 

ki, təbii hadisə ilə məhsuldarlıq arasında sıx korrelyasiya yaranır. Bu halda indeks sığortalının maliyyə 

itkilərini düzgün əks etdirəcək. Deməli, korrelyasiya o zaman mümkündür ki, sığorta hadisəsi böyük 

ərazilərdə, yəni bir neçə rayonu əhatə etdikdə homogen (eyni təsir gücünə malik) olsun [11] və 

məhsuldarlığın göstəricisinin dəyişməsində dominant “məsuliyyət” daşısın. 

Bəs risklərin dominant “məsuliyyəti” nə deməkdir? Məsələ ondadır ki, böyük sahələrdə becərilən 

bitkilərə müxtəlif risklər təsir göstərə bilər, ancaq onların ərazi baxımından təsir gücü fərqlidir. Məsələn, 

dolunun düşməsi və ya fırtına rayonun müəyyən ərazisində tez-tez baş verə bilər. Amma əksər hallarda 

lokal (yerli) xarakter daşıyır. Yaz şaxtaları və quraqlıq gec-gec baş versə də, nəinki bir rayonun, hətta bir 

neçə rayonun ərazisini tamamilə əhatə edərək ümumi məhsuldarlığa böyük ziyan vuracaq. Deməli, 

dominant xarakterli homogen riskin məhsuldarlığa vurduğu ziyana görə “məsuliyyəti” çox yüksəkdir. Bu 

nöqteyi-nəzərdən şaxta və quraqlıq dominant məsuliyyətli risk hesab edilir və fövqəladə xarakter daşıyır. 

Beləliklə, indeksli sığorta homogen risklərin sığortalanmasının ən münasib modeli hesab edilə bilər. 

Çünki homogen risklər baş verdikdə indeks sığorta obyekti ilə dəqiq korrelyasiya edəcək, sığortalılar üçün 

isə onun mahiyyətini və faydasını anlamaq elə də çətin olmayacaq. 

Şərh olunanların əsasında biz konkret bir nəticə çıxara bilərik. Lokal xarakterli təbii hadisələrlə 

məhsuldarlıq arasında korrelyasiya yaranmadığı üçün bu risklərin sığortalanmasında tətbiq edilən ənənəvi 

sığorta baş vermiş hadisənin nəticəsini sığortalayır. Homogen xarakterli təbii hadisələrlə məhsuldarlıq 

arasında sıx korrelyasiyanın yaranması isə belə risklərin indeksli sığortalanması zərurətini yaradır. Çünki 

indeksli sığorta ənənəvi sığortadan fərqli olaraq hadisənin nəticəsini yox, səbəbini sığortalayır. 



Agricultural Economics * Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı * Экономика сельского хозяйства - 2021, № 2 (36) 

  

 

24 

İndeksli sığortanın mahiyyəti və işləmə mexanizmi 

 

İndeksli sığorta modelində ziyan və ya itkiyə görə təminat əvvəlcədən təyin olunmuş indeksin 

müəyyən hədləri (triggerləri) aşması nəticəsində həyata keçirilir. Belə indeks kimi vegetasiya 

dövründə adətən yağıntının miqdarı və ya havanın temperatur həddi indeksi tətbiq edilir. 

Ümumiyyətlə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının potensial itki və zərərlərinin təbiətini əks 

etdirə bilən istənilən rəqəmsal göstəricidən sığorta indeksi kimi istifadə etmək olar. Amma indeksli 

sığorta modelində rəqəmsal göstəricilərin tətbiqi üçün uzun tarixi zaman kəsiyində onların dəyişməsi 

və variasiyası qeydə alınmalıdır. Adətən belə göstəricilər son 15-30 ili əhatə edir. İndeksli sığorta 

müqavilələri bağlandıqda sığorta obyektinin fiziki vəziyyəti nəzərə alınmır. Başqa sözlə, indeksli 

sığortada sığorta məbləği ancaq indeksin dəyişməsinə müvafiq olaraq müəyyən edilir və sahədə real 

itkilərin qiymətləndirilməsinə ehtiyac yaranmır. Məsələn, ənənəvi sığortada dolu düşməsi nəticəsində 

itkini müəyyən etmək üçün ekspertlərin sahəyə getməsi və yerində ziyanın qiymətləndirilməsi 

zərurəti yaranır. İndeksli sığortada isə real itkini müəyyən etmək üçün ekspertlərin xidmətindən 

istifadə olunmur. Çünki, bu modeldə quraqlıq səbəbindən məhsul itkisinə görə təminatın ödənilməsi 

üçün yağıntının miqdarı haqqında informasiya kifayət edir. Yağıntının miqdarı vegetasiya dövründə 

kritik həddən aşağı və ya yuxarı olarsa, sığorta təminatının ödənilməsi üçün əsasa çevrilir.  

Dünya təcrübəsində indeksli sığortanın əsas iki tipi daha geniş yayılmışdır: məhsuldarlıq 

indeksi və hava indeksi. 

Məhsuldarlıq indeksi tarixi zaman kəsiyində (15-30 il) əldə olunan məhsuldarlığın orta 

səviyyəsi əsasında müəyyən edilir. Məhsuldarlıq indeksində sığorta təminatı rayon üzrə 

ümumiləşdirilmiş məhsuldarlığın çoxillik orta səviyyəsindən aşağı düşdüyü halda ödənilir. Bu 

modelin tətbiqini cətinləşdirən əsas səbəb odur ki, itkiləri tənzimləmək üçün zəruri olan sığorta 

statistikasının yığılmasi və nəşrı uzun zaman tələb edir [12]. Statistika orqanları tərəfindən rəsmi 

məlumatların dərc olunması altı və daha çox ay müddətı ərzində mümkün olur. Bu səbəbdən də bir 

çox ölkələrdə fermerlər daha çox hava indeksi tipli sığorta sxeminə üstünlük verirlər. Məhsuldarlıq 

indeksi konsepsiyasına söykənən bitkiçilik məhsullarının sığortalanması bir necə inkişafetmiş ölkədə 

reallaşdırılır (ABŞ, Kanada, İsveç). 

Hava indeksi – temperaturun səviyyəsi, yağıntının miqdarı, küləyin sürəti və digər 

hidrometeoroloji parametrlərin dəyişməsinin məhsuldarlığa təsirini əks edir. Onların içərisində ən 

məşhuru quraqlıq və rütubətliyi müəyyən edən yağıntının miqdarı və torpağın nəmik indeksidir. 

Əvvəlcədən qeyd edək ki, hava indeksi əsasında sığorta sxeminin tətbiqi daha çox inkişafetməkdə 

olan ölkələrdə populyardır və geniş yayılmışdır (Qazaxıstan, Hindistan, Meksika və s.). Çünki 

məhsuldarlıq indeksindən fərqli olaraq hava indeksı tipli sığorta sxemində sığorta şirkətləri sığorta 

hadisəsi baş verdikdə, ödənişləri qısa müddət ərzində həyata keçirə bilirlər. 

Adətən sığorta müqavilələrində yağıntı indeksi havanın temperaturunun (hərarətinin) həddi ilə 

tandemdə (birlikdə) tətbiq olunur. Çünki yağıntının qıtlığı və havanın yüksək hərarətinin birlikdə 

təsiri nəticəsində məhsul itkisi daha böyük ola bilər, nəinki havanın normal temperaturu və yağıntının 

yoxluğu şəraitində. Nisbətən sərin keçən yay mövsümi yağıntının miqdarının azlığının fəsadlarını 

yumşalda bilər və ya əksinə. Digər tərəfdən isə yağıntının düşməsinin məhsuldarlığa təsiri quru 

havada daha önəmlidir, nəinki rütubətli havada. Göründüyü kimi, məhsuldarlıq və hava arasındakı 

asılılıq normal və arzuolunmayan şəraitdə tamamilə fərqli formada təzahür edə bilər. 
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Bu sxemin üstünlüyü ondadır ki, hava şəraitinin indikatorları haqqında informasiyalar müstəqil 

mənbə və obyektiv məlumatlar əsasında əldə edilir. Əldə olunan göstəricilərə əsasən sığorta hadisəsi 

müəyyən olunur və sığorta təminatı hesablanır. Digər sığorta modellərindən fərqli olaraq hava 

indeksli sığorta sxemi məhsul itkisinin nəticəsini yox, səbəbini sığortalayır. Bu o deməkdir ki, 

fermerlərin məhsullarının sığorta təminatına alınması üçün heç bir vasitəçi firmaya və ekspert 

rəylərinə ehtiyacı qalmır. Hava şəraiti indeksi əsasında həyata keçirilən sığorta sxeminin quraqlıq 

hadisəsi zamanı yaranan risklərin səviyyəsinin yüksək olduğu rayonlarda tətbiqi çox səmərəli ola 

bilər. Lakin bu modeldən digər sistem risklərinin sığortalanmasında istifadə etmək mümkün deyil. 

Bu səbəbdən də fermer təsərrüfatlarının gəlirlərinin sabitliyinin quraqlıq və yağıntının miqdarı ilə 

birbaşa asılı olan regionlarda hava indeksinə əsaslanan sığorta sxemini tətbiq etmək olar.  

Məhsulların indeksə görə sığortalanması zamanı hər bir fermer təsərrüfatında istehsal olunan 

məhsulun real fiziki həcmini sığortalaya bilər. Ancaq onun konkret təsərrüfatında istehsal etdiyi 

məhsulun həcmi sığorta məbləğinə dolayı təsir göstərəcək. Çünki itkinin miqdarı sığortalının 

sahəsindəki itkisinə görə yox, region üzrə götürülmüş orta illik məhsuldarlığın azalması səviyyəsinə 

müvafiq hesablanır. Başqa cür ifadə etsək, sığorta məbləği rayon üzrə götürülmüş orta məhsuldarlığın 

düşməsi faizinə vurulur və ödəniş məbləği müqavilədə göstərilən franşizanın məbləği qədər azaldılır. 

Rayon üzrə götürülən orta məhsuldarlıq isə statistik məlumatlara əsasən uzun bir zaman kəsiyi 

dövründə toplanan informasiya əsasında hesablanır. 

Bu sxemin mahiyyətini anlamaq üçün bir şərti misala müraciət edək. Bunun üçün hava 

indeksinin ən çox istifadə edilən forması kimi yağıntı indeksini götürək və şərti rəqəmlər vasitəsilə 

məhsuldarlığın səviyyəsi və yağıntının miqdarı arasındakı asılılığı və ya korrelyasiyanı müəyyən 

edək. Məsələn, vegetasiya dövründə yağıntının miqdarı zəruri olan orta normadan 200 mm aşağı 

düşərsə, məhsul itkisi 50%-ə bərabər ola bilər. Əgər orta məhsuldarlıq son 10 ildə hektara 4 tondursa, 

məhsul itkisinin 50%-i hər hektara görə 2 tona bərabər olacaq. Deməli, hər 10 mm yağıntının 

miqdarının çatışmazlığına görə hektarda 100 kq itki baş verəcək. Bu halda 100 kq taxılın bazar 

qiyməti sığorta müqaviləsində 10 mm çatmayan yağıntının miqdarı ilə müəyyən ediləcək. Hava 

indeksinə görə sığorta sxemində təminatın həcmi sığortalanan indeksin dəyişmə dərəcəsindən asılıdır. 

Bizim misalda yağıntının miqdarının normadan 10 mm dəyişməsi sığorta müqaviləsində indeksin 

dəyərini müəyyən edir. Sığorta hadisəsi baş verdiyi halda, yəni yağıntı indeksinin dəyişməsi 

nəticəsində sığorta ödənişi aşağıdakı düsturla hesablanır: 

 

Sö = İv x İd x Sh 

 

burada, 

 

Sö- sığorta ödənişinin məbləği; 

İv - İndeks vahidinin dəyəri; 

İd - indeksin dəyişmə dərəcəsi; 

Sh- sığorta olunan əkin sahəsi. 

 

Burada bir məsələni dəqiqləşdirmək çox vacibdir. Homogen risk adətən bir neçə rayonda 

nisbətən eyni aqroiqlim şəraitində becərilən bitkiçilik məhsulları üçün xarakterik olur. Meyvə bağları 

və üzümlüklərdə mikroiqlim sahədən sahəyə variasiya etdiyinə görə eyni risk (məsələn, havanın 
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temperaturu və ya şaxta) onların yerləşməsindən asılı olaraq müxtəlif cür təsir göstərə bilər. Belə olan 

halda hava indeksi sahənin müxtəlif yerlərində itkilərlə zəif korrelyasiyada olacaq. Heyvandarlıqda 

da mövcud olan risklər meyvə bağları və üzümlüklərdə olduğu kimi homogen xüsusiyyətə malik 

deyillər. Heyvandarlığın məhsuldarlığına təsir göstərə bilən risklər, məsələn, xəstəlik sürüdən-sürüyə, 

tövlədən-tövləyə variasiya edir. Müvafiq olaraq heyvandarlıqda və çoxillik əkmələrdə indeksli 

sığortanın tətbiqi fayda vermədiyi üçün məqsədəuyğun hesab edilmir.  

Yuxarıda göstərilən misallardan belə nəticə çıxarmaq olar ki, risklərin homogenliyi baxımından 

indeksli sığorta böyük sahələrdə əkilən mədəni bitkilərə tətbiq edilə bilər. 

  

 İndeksli sığortanın üstünlükləri və çatışmazlıqları 

 

İndeksli sığorta ənənəvi sığorta ilə müqayisədə bir çox cəlbedici xüsusiyyətlərə malikdir: 

Birinci – bu sxemdə sığortalılar və sığortaçılar indeksin göstəricisinə təsir etmək imkanına 

malik olmurlar. Çünki sığorta hadisəsinin baş verməsi müstəqil mənbələrin məlumatları əsasında 

müəyyən olunur. Müstəqil mənbə kimi hidrometeorologiya stansiyalarının məlumatları əsas 

götürülür və müvafiq olaraq informasiyanın obyektivliyi təmin edilir. İnformasiyanın müstəqilliyi, 

şəffaflığı və obyektivliyi isə öz növbəsində asimmetrik informasiya və mənəvi risk problemlərini 

aradan götürür [13].  

İkinci – indeksli sığorta homogen xüsusiyyətli və dominant məsuliyyət daşıyan risklərə tətbiq 

edildiyi üçün ənənəvi sığortanın ən böyük problemi sayılan antiseleksiyanı əhəmiyyətli dərəcədə 

azaldır. Ənənəvi sığorta modelində sığortalanmağa yüksək risk şəraitində fəaliyyət göstərən fermerlər 

daha çox maraq göstərirlər. Aşağı risk səviyyəsində fəalıyyət göstərən təsərrüfatlar isə 

sığortalanmaqda maraqlı olmurlar. Amma homogen risklərin hava indeksi əsasında sığortalanması 

riskin səviyyəsindən asılı olmayaraq bütün təsərrüfat subyektləri üçün bərabər vəziyyət yaradır. 

Nəticədə sığortaçılar və sığortalılar antiseleksiyanın azalmasından faydalanırlar [14]. 

Üçüncü – indeksli sığorta sxemində vasitəçi şirkətlərin xidmətinə və sığorta hadisəsinin 

vurduğu ziyanı qiymətləndirmək üçün ekspert yoxlamalarına və rəylərinə ehtiyac qalmır. Bu isə 

risklərin idarəedilməsinin inzibati xərclərini əhəmiyyətli dərəcədə azaldaraq qənaət olunan vəsaitləri 

modelin infrastrukturunun inkişafına yönəltməyə imkan verir. 

Dördüncü – sığorta müqaviləsi bağlanmasının transaksiya xərclərini minimuma endirir. 

Ənənəvi sığortadan fərqli olaraq müqavilənin bağlanması üçün tələb olunan çoxsaylı sənədlərin 

toplanmasına zərurəti götürür. İndeksli sığorta müqaviləsinin bağlanması üçün 3 vasitə tələb olunur: 

a) internet, b) kompüter, c) elektron imza. Nəticədə sığorta bazarına giriş xüsusilə xırda və orta 

təsərrüfatlar üçün əhəmiyyətli dərəcədə asanlaşır.  

Beşinci – bu sxem sadəliyinə görə xırda təsərrüfatlar üçün cəlbedici olur və onlar sığorta 

bazarının aktiv iştirakçılarına çevrilirlər. Təsadüfi deyil ki, parametrik sığorta aqrar sferada xırda 

təsərrüfatların üstünlük təşkil etdiyi inkişafetməkdə olan ölkələrdə daha populyardır və kütləvi təbliğ 

edilir [15, 16.]. 

Altıncı – bu sxem sığorta hadisəsinin nəticəsini yox, səbəbini sığortaladığı üçün kənd təsərrüfatı 

məhsulları istehsalçılarının itkiləri barədə müvafiq orqanlara müraciət etmələrinə və ziyanın 

qarşılanmasını isbat etməyə ehtiyac qalmır. 
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Yeddinci – kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının kredit resurslarına çıxış imkanlarını 

artırır və ümumilikdə maliyyə bazarının inkişafına təkan verir. Adətən kommersiya bankları 

sığortalanmış obyektləri kreditləşdirməkdə daha çox maraqlı olurlar. 

Səkkizinci - indeksli sığortanı aktiv şəkildə tətbiq edən ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, bu sxem 

aqrar sferada investisiyanı əhəmiyyətli dərəcədə stimullaşdırır. Məsələn, Efiopiyada fermerlərin 

əksər hissəsi gəlirlərini investisiya etmək əvəzinə pul formasında yığımına üstünlük verirlər. Çünki 

ölkə üçün xarakterik olan quraqlıqdan qorunma sistemi olmaması səbəbindən onları bu sahəyə 

investisiya yatırımından çəkindirir və yığıma yönəldilən vasitələrdən “təhlükəsizlik yastığı” kimi 

istifadə edirlər. Əksinə Qana və Hindistanda fermerlər quraqlıqdan qorxmurlar və həvəslə riskə 

gedərək məhsuldarlığı artırmaq üçün yeni investisiyalar həyata keçirirlər. Onları investisiya 

yatırımına həvəsləndirən yağıntı indeksinə əsaslanan sığortanın olmasıdır [17]. 

Lakin mükəmməl və ya ideal sığorta sistemi fantaziyalarda mövcud ola bilər. Bu baxımdan 

yuxarıda qeyd olunan üstünlükləri ilə yanaşı onun nöqsanları da mövcuddur. İndeksli sığorta 

sxeminin ən böyük çatışmazlığı baza risklərinin yaranmasıdır [18]. 

Havanın temperaturu və yağıntının miqdarı göstəriciləri bu sxemdə riskin səbəbini obyektiv 

şəkildə ifadə edir. Amma bu göstəricilər təsərrüfatın potensial məhsuldarlığına təsir edən yeganə 

amillər deyillər. Onlardan başqa bir çox lokal və ümumi xarakterə malik amillər mədəni bitkilərin 

məhsuldarlığına vegetasiya dövründə təsir göstərir. Məsələn, təsərrüfatın malik olduğu torpaq 

sahəsinin bir hissəsinin keyfiyyətinin və aqrofonunun yüksək olması məhsuldarlığı artıracaq. Malik 

olduğu digər torpaq sahəsinin keyfiyyətinin aşağı olması isə məhsuldarlığı azaldacaq. Bundan əlavə, 

rayonun müxtəlif ərazilərində yerləşən torpaq sahələrinə dolunun düşməsi, bitki xəstəlikləri, 

zərərvericilərin və bu kimi hadisələrin vurduğu ziyan nəticəsində təsərrüfatlar arasında fərqli 

məhsuldarlıq yarana bilər. Deməli, rayonun bütün ərazisində havanın temperaturu və yağıntının 

miqdarı hətta nisbətən bərabər olsa da, məhsuldarlıq bu rayonda sahədən sahəyə variasiya edə bilər. 

İndeksli sığorta müqaviləsinin şərtinə görə isə mövcud ərazidə fəaliyyət göstərən təsərrüfatlar bərabər 

miqdarda təminat almalıdırlar, hərçənd məhsuldarlıq göstərilən səbəblərdən sahədən-sahəyə fərqli 

ola bilər. Bu halda elə vəziyyət yarana bilər ki, hətta müəyyən təsərrüfatlar məhsuldarlığın azalmasına 

baxmayaraq təminat alacaqlar və ya əksinə bir təsərrüfatın lokal itkisinin müəyyən hissəsi təminatsız 

qalacaq. Çünki ümumi indeks rayon üzrə orta göstərici əsasında hesablanır. Belə formada yaranan 

vəziyyət baza riski adlanır və indeksli sığortanın ən böyük çatışmazlığı hesab edilir [19]. Bir rayonda 

fəaliyyət göstərən təsərrüfatların məhsuldarlığı arasında variasiya artdıqca baza riskinin dərəcəsi 

yüksələcək və əksinə, variasiya azaldıqca baza riskinin səviyyəsi minimallaşacaq. Həmçinin kənd 

təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları anlamalıdırlar ki, onlar ancaq homogen və dominant 

“məsuliyyətli” riskdən sığortalanıblar. Lokal xarakterli sistem riskləri (dolu, xəstəliklər, zərərvericilər 

və s.) indeksli sığortanın müqavilə obyekti deyil. 

Baza riskinin yaranmasının daha bir səbəbi coğrafi faktor ola bilər. Hidrometeoroloji 

stansiyaların infrastrukturu zəruri səviyyədə inkişaf etmədikdə və stansiyalarla əkin sahələri arasında 

böyük məsafələr olduqda baza riskləri yaranacaq. Ümumi qayda ondan ibarətdir ki, indeksli sığorta 

müqaviləsi bağlayan fermerlərin əkin sahələri ilə meteoroloji stansiya arasındakı məsafə 20 km-dən 

çox olmamalıdır. Əkin sahəsi böyüdükcə hidrometeoroloji stansiyaya qədər olan məsafə qısalmalıdır 

[13]. Dəqiq ifadə etsək, hər bir fermer təsərrüfatı konkret hidrometeoroloji stansiyaya bağlanmalıdır. 

Əks halda, indeksin göstəriciləri hidrometeoroloji stansiyalar tərəfindən müəyyən olunduğuna görə 

onlar arasında məsafənin uzunluğu rayonda yerləşən təsərrüfatların sahələrindəki real göstəricilərlə 
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üst-üstə düşməyə bilər. Xüsusilə bu fərq daha çox yağıntının miqdarı göstəricisində təzahür edir. Bu 

halda indeks əsasında “yazılmış” ziyanın nəzəri ssenarisi məhsul itkisinin real “mənzərəsindən” 

fərqlənəcək. Bu səbəbdən də ənənəvi sığortadan fərqli olaraq indeksli sığortanın tətbiqi böyük həcmlı 

dəqiq və bahalı informasiyanın (statistik və hidrometeoroloji) əldə olunmasını tələb edir.  

 

İndeksli sığortanın tətbiqində Qazaxıstan təcrübəsi 

 

Müasir dövrdə indeksli sığorta ənənəvi sığorta sxeminin alternativi hesab edilir və aqrar sahənin 

sığorta bazarında innovativ sxem kimi bir çox ölkələrdə tətbiq olunur. Bu səbəbdən fermerləri 

homogen risklərdən qorumaq məqsədi ilə indeksli sığorta sxemini qəbul etmiş ölkələrin təcrübəsinin 

öyrənilməsi Azərbaycan reallığı üçün elmi və praktiki əhəmiyyət kəsb edir. Çünki Azərbaycanın kənd 

təsərrüfatında da homogen risklər səciyyəvidir və müxtəlıf ölkələrin təcrübəsinin təhlili bu sxemin 

tətbiqini respublikamızda aktuallaşdıra bilər. Hesab edirik ki, Azərbaycan reallığı üçün Qazaxıstanda 

2018-ci ildən bəri tətbiq edilən indeksli sığorta modeli təcrübəsinin öyrənilməsi elmi nöqteyi-

nəzərdən maraq doğurmaya bilməz. 

2004-cü ildə Qazaxıstanda bitkiçilik məhsulları istehsalı ilə məşğul olan fermerləri təbii 

hadisələrdən müdafiə etmək məqsədi ilə ənənəvi sığorta sxemi qəbul edilmişdi və icbari prinsiplər 

əsasında reallaşdırılırdı [20]. 

Bitkiçilik məhsullarının icbari qaydada sığortalanması fermerlər tərəfindən rəğbətlə 

qarşılanmadığı üçün böyük populyarlıq qazanmadı. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının 

əksəriyyəti sığorta mükafatının məbləğini azaltmaq məqsədi ilə bilərəkdən məhsuldarlığı və normativ 

xərcləri minimuma eydirirdilər. Fermerlər anlayırdılar ki, sığorta hadisəsi baş verdikdə sığorta şirkəti 

tərəfindən ödənilən təminat itkiləri tam qarşılamayacaq və onlar maliyyə risklərindən müdafiə oluna 

bilməyəcəklər. Belə davranış onların şəxsi təcrübəsindən doğurdu. Çünki nadir hallarda, yəni təbii 

hadisə nəticəsində məhsul tamamilə itirildikdə sığorta şirkətləri kompensasiya ödəyirdilər. Bu 

səbəbdən də fermerlər sığorta mükafatını müxtəlif yollarla minimuma endirirdilər. Hətta bəzi 

fermerlər icbari sığorta müqaviləsini bağlamaqdan imtina edərək cərimə ödəməyə üstünlük verirdilər. 

Digər tərəfdən isə fermerlərin sığorta mükafatını minimallaşdırmaları sığorta şirkətlərini böyük 

maliyyə riskləri və itkiləri ilə qarşılaşdıraraq bu sahəni tərk etməyə məcbur etmişdi. Artıq 2010-cu 

ildə iş o yerə çatmışdı ki, sığorta ödənişləri sığorta mükafatlarından üç dəfə artıq olmuşdu [21]. 

Nəticədə 2005-ci ildə icbari sığortanın ilkin mərhələsində Qazaxıstanda yeddi sığorta şirkəti bitkiçilik 

məhsullarını sığortalamaq üçün lisenziya almasına baxmayaraq maliyyə nəticələrinin qeyri-

qənaətbəxş olması üzündən 2018-ci ildə bu sahədə cəmi iki sığorta şirkəti qalmışdı [22]. Deməli, 

hətta bitkiçilik məhsullarının icbari qaydada sığortalanması sığorta şirkətləri üçün zərurı olan sığorta 

fondunun formalaşmasına şərait yaratmamış və müvafiq mənfəət normasını təmin edə bilməmişdi. 

Beləliklə, Qazaxıstan Respublikasında icbari sığortalanan doqquz növ məhsulun arasında bitkiçilik 

məhsullarının sığortalanmasında sığorta şirkətlərinin iştirakı ən aşağı səviyyədədir [23]. 

Tədqiqatlar göstərir ki, Qazaxıstanın kənd təsərrüfatında baş verən sığorta hadisəsinin 80%-i 

homogen risklər qrupuna aid edilən quraqlıqla bağlıdır. Bu səbəbdən 2018-ci ildə Qazaxıstanda pilot 

proqramı kimi ənənəvi sığortanın alternativi hesab edilən hava indeksi sığorta sxemi qəbul edildi. 

Pilot proqram çərçivəsində fermerləri quraqlıqdan müdafiə məqsədi ilə iki indeksli sığorta məhsulu 

hazırlandı: üç fazalı və iki fazalı indeksli sığorta. Eksperiment xarakteri daşıyan pilot proqramının 
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reallaşdırılması üçün müxtəlif aqrofona və keyfiyyətə malik olan üç taxılçılıq regionu seçildi. Üç 

regionda əkilən taxılın ümumi sahəsi on min hektar təşkil edirdi [24]. 

Bitkiçilik məhsullarının vegetasiya dövrünün indeksli sığortalanmasının iki tipi tətbiq edilir: üç 

və iki fazalı sığortalanma. 

Üçfazalı indeksli sığorta taxıl bitkilərinin vegetasiya müddətini 15 may-15 iyun, 15 iyun-15 

iyul, 15 iyul-15 avqust, yağlı bitkilər üçün isə 15 iyun-15 iyul, 15 iyul-15 avqust,15 avqust-15 

sentyabr dövrlərinə bölür. Birinci və üçüncü fazada quraqlıq üç səviyyədə (mülayim, əhəmiyyətli, 

güclü), ikinci fazada isə quraqlıq dörd səviyyədə (mülayim, əhəmiyyətli, yüksək, güclü) qeydə alınır. 

Quraqlığın səviyyəsinin göstəricisi kimi torpağın nəmliyi indeksindən istifadə edilir və onun 

triggerləri (hədləri) hər faza üçün konkret olaraq müəyyən edilir. Sığorta məbləği bir hektara uyğun 

olan normativ xərclər əsasında hesablanır. Orta hesabla normatıv xərclər taxıl bitkiləri üçün 30 

dollardan, yağlı bitkilər üçün isə 200 dollardan başlayır. Məsələn, əgər 1 hektara xərc 100 dollardırsa, 

sığorta mükafatı 4.8%, sığorta ödənışı isə quraqlığın səviyyəsindən asılı olaraq 48% qədər təşkil edə 

bılər. Hesab edilir ki, hətta güclü quraqlıq baş versə, statistik məlumatlara əsasən, Qazaxıstan 

fermerləri hektardan minimum 6 sentner məhsul əldə edirlər və bu məbləğ məhsul istehsalına çəkilən 

xərcin 50%-ni tamamilə qarşılayır. Beləliklə, quraqlıq baş verdikdə fermerlər dəyən ziyanın 98%-ni 

indeksli sığorta vasitəsi ilə kompensasiya edə bilərlər. Əgər üç faza dövründə quraqlıq baş verməsə, 

fermerlər sığorta mükafatının 12%-ni geri alırlar. Qeyd edək ki, sığorta mükafatının ümumi 

məbləğinin 50%-i dövlət tərəfindən ödənilir [24]. 

İkifazalı indeksli sığorta eyni prinsiplər əsasında tətbiq olunur və 15 iyun-15 iyul, 15 iyul-15 

avqust dövrlərini əhatə edir. Bu tip sığorta daha ucuz başa gəlir, amma müvafiq olaraq sığorta ödənişi 

məhsula çəkilən xərclərin maksimum 33%-ni təşkil edir. Fermerlər müstəqil formada istənilən 

indeksli sığorta tipini seçə bilərlər [24]. 

Qazaxıstanda quraqlıqla yanaşı yağıntının miqdarı normadan artıq olduqda da indeksli 

sığortadan istifadə edilir və torpağın nəmlik indeksi əsasında tətbiq olunur. Torpağın nəmlik indeksi 

15 avqust-15 sentyabr arasında aktual olur. Çünki adətən bu dövrdə fermerlər yağıntının çoxluğundan 

itkilərə məruz qalırlar. Amma sığorta ödənişinin məbləği bu halda ziyanın 20%-dən artıq olmur [24]. 

Qeyd edək ki, sığorta firması sığortalanan fermerlərın əkin sahələrinin vəziyyəti haqqında 

informasiyanı istənilən zaman əldə edə bilər. Sığorta hadisəsi baş verdikdə bütün informasiya 

avtomatik formada blokçeyn texnologiyası vasitəsi ilə alternativ və müstəqil bazalarda qeydə alınır. 

Qazaxıstan təcrübəsinin xüsusiyyətindən biri də odur ki, torpağın nəmlik indeksinin müəyyən 

edilməsi yerli meteoroloji stansiyalara yox, Niderlandın VANDER SAT firmasına həvalə edilib. Bu 

firma torpaqda nəmliyin səviyyəsini süni peyklər vasitəsilə torpağın zondlanması əsasında müəyyən 

edir. İnformasiyanın tam müstəqilliyi nə sığortaçıya, nə də sığortalıya onu dəyişmək imkanı vermir 

və sığorta hadisəsinin baş verməsi haqqında bildiriş onlara avtomatik formada göndərilir. 

 

İndeksli sığortanın Azərbaycanda tətbiqinin zəruriliyi 

 

Bəs Azərbaycan reallığına indeksli sığortanın tətbiq edilməsi hansı zərurətdən doğur? 

Fikrimizcə, bu zərurəti aşağıdakı arqumentlərlə təsdiqləmək olar: 

İlk növbədə qeyd edək ki, ənənəvi sığorta bir çox çatışmazlıqlara malikdir (informasiyanın 

assimmetrikliyi, antiseleksiya, mənəvi risklər, transaksiya xərclərinin yüksək səviyyəsi və s.). Elmi 
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ədəbiyyatda belə vəziyyətin yaranması səbəbləri haqqında ətraflı təhlillər aparılmışdır və biz bu 

barədə əvvəldə məlumat vermişik. 

Ekspertlərin və kənd təsərrüfatı müəssisələrinin rəhbərlərinin fikrincə, Azərbaycanın aqrar 

sahəsində sistem risklərindən ən təhlükəlisi quraqlıqdır. Eyni zamanda təminat verilən risklərin 

tərkibinə quraqlıq daxil edilməyib. Bu riskdən ilk növbədə suvarılmayan əkin sahələrində 

təsərrüfatçılıqla məşğul olan fermerlər əziyyət çəkirlər. Hazırda Azərbaycanda kənd təsərrüfatı 

bitkilərinin ümumi əkin sahəsinin 40%-i suvarılmayan torpaqlardır [29]. Suvarılan torpaqlarda da 

quraqlıq istehsalçıların məhsuldarlığının səviyyəsinə mənfi təsir göstərir. Amma suvarılmayan 

torpaqlarla müqayisədə quraqlığın baş verməsi nəticəsində itkilərin miqdarı əhəmiyyətli dərəcədə 

aşağı olur. Bu nöqteyi-nəzərdən baxanda suvarılan torpaqlarda kənd təsərrüfatı məhsullarının 

istehsalçıları üçün quraqlığa görə sığortalanma elə də maraqlı deyilsə, suvarılmayan torpaqlarda 

fəaliyyət göstərən təsərrüfatlar üçün ən təhlükəli risk hesab edilir. Əgər mövcud olan sistem risklərini 

bir sıraya düzsək, bu sırada quraqlıq ilk yeri tutacaq. Apardığımız tədqiqat belə bir fikir söyləməyə 

əsas verir ki, ərazi əhatəsinə və başvermə ehtimalı meyarına görə təminata götürülən risklərin əsas 

növləri (dolu, fırtına, qasırğa) adətən dağlıq və dağətəyi rayonlar üçün səciyyəvidir. Və bu ərazilərdə 

yerləşən təsərrüfatlar onların baş verməsi nəticəsində daha böyük itkilərə məruz qalırlar. Quraqlıq isə 

daha çox dağətəyi və aran rayonları üçün səciyyəvidir. Bu hadisə göstərilən ərazilərdə baş verdikdə, 

baxmayaraq ki, təsərrüfatlar ənənəvi qaydada sığortalanıblar quraqlığın sığorta paketinə daxil 

edilməməsi səbəbindən təminat ala bilməyəcəklər. Digər tərəfdən isə rayon miqyasını əhatə edən 

lokal risklərdən fərqli olaraq quraqlıq homogen xarakterli olması səbəbindən regional və hətta ölkə 

miqyasında baş verə bilər. Bu isə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları üçün yerləşdikləri ərazidən 

asılı olmayaraq böyük itkilər yarada bilər. 

Azərbaycanın kənd təsərrüfatında ənənəvi sığorta sisteminin zəif inkişafının səbəblərindən biri 

də kiçik təsərrüfatların mütləq üstünlük təşkil etməsidir. Xırda mülkiyyətçilər torpaq 

mülkiyyətçilərinin ümumi payında mütləq üstünlük təşkil edirlər. Təsadüfi deyil ki, hazırda kənd 

təsərrüfatı məhsulları istehsalının 92%-i xırda təsərrüfatların (ailə kəndli, ev təsərrüfatları və fərdi 

sahibkarlar), 8%-i isə nisbətən iri torpaq sahələrinə malik kənd təsərrüfatı müəssisələrinin payına 

düşür [32]. Təcrübə göstərir ki, sığorta müqavilələrinin bağlanmasına adətən iri təsərrüfatlar maraq 

göstərirlər. Çünki böyük təsərrüfatlarda yaranan müsbət miqyas effekti nəticəsində yüksək 

məhsuldarlıq, pul axınlarının iri həcmi və müvafiq olaraq geniş maliyyə imkanları sığorta polisinin 

alınmasının zəruriliyini yaradır. Lakin iri təsərrüfatlardan fərqli olaraq xırda təsərrüfatlar ənənəvi 

sığortadan qaçırlar. Onlar hesab edirlər ki, kiçik əkin sahələrində miqyas effekti reallaşmadığından 

məhsuldarlığa elə də təsir göstərmir və sığortaya ehtiyac yaranmır. Bununla yanaşı kiçik 

təsərrüfatların maliyyə sıxıntısı şəraitində fəaliyyəti sığorta ödənişlərini onlardan ötrü əlçatmaz edir. 

Digər tərəfdən isə sığorta şirkətləri üçün 2-3 ha sahəni ənənəvi qaydada sığortalamaq səmərəli olmur. 

Çünki xırda təsərrüfatlar adətən rayon mərkəzlərindən uzaqda yerləşir və ətraf kəndlərə səpələniblər. 

Məsafənin uzaqlığı və təsərrüfatların xırda olması sığorta müqavilələrinin bağlanma xərclərini 

dəfələrlə artırır. Çünki sığorta hadisəsi baş verdikdə ziyanın müstəqil ekspertlər tərəfindən 

qiymətləndirilməsi üçün xeyli sayda xırda təsərrüfatlara getmək lazım gəlir. Bu isə nəqliyyat və 

ezamiyyə xərclərini yüksəldərək ekspertlərin xidmətinin dəyərini dəfələrlə artırır. Həmçinin xırda 

təsərrüfatların sığorta mükafatlarının həcmi çox olmur və bir çox hallarda sığorta mükafatı sığorta 

müqavilələrinin bağlanma xərclərini ödəmir. Kiçik təsərrüfatlarla bağlanan müqavilələrin xidmət və 
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transaksiya xərclərinin yüksək səviyyəsi sığorta şirkətləri üçün effektiv olmadığından xırda 

təsərrüfatlar sığorta sistemindən çıxarılaraq kənarlaşdırılırlar. 

Ənənəvi sığortadan fərqli olaraq indeksli sığorta həcmindən və miqyasından asılı olmayaraq 

bütün təsərrüfatlara tətbiq edilə bilər. Nəzərə almaq lazımdır ki, kiçik təsərrüfatlar iqtisadi nöqteyi-

nəzərdən hər zaman kənd təsərrüfatı risklərinə və iqlim dəyişikliyinə ən həssas olan subyektlər hesab 

olunurlar. Bu baxımdan indeksli sığorta sxemi mütənasib sığortahaqqını ödəyən və aşağı gəlirləri 

olan kiçik təsərrüfatları homogen risklərdən qoruyan bir maliyyə vasitəsinə çevrılə bilər. 

 

İndeksli sığortanın tətbiqi ilə bağlı yarana biləcək problemlər və çətinliklər 

 

Bəs bütün dünyada innovativ sxem hesab edilən indeksli sığortanın Azərbaycanın aqrar 

sahəsinə tətbiqinin qarşısında hansı problemlər yarana və çətinliklərlə üzləşə bilər? Apardığımız 

tədqiqat qarşıya çıxa biləcək əsas problemləri və çətinlikləri əvvəlcədən müəyyən etməyə imkan 

verir. 

İndekslı sığorta Azərbaycan reallığı üçün yeni və innovatıv məhsuldur. Azərbaycan 

fermerlərının bu modellə bağlı təcrübələri və biliklərinin olmaması səbəbindən onun tətbiqinin ilkin 

dövründə bu sxemə etimadsızlıq və inamsızlıq yarana bilər. İlk növbədə fermerlər arasında yeni 

sığorta məhsulunun mahiyyəti, işləmə mexanizmi və üstünlükləri haqqında informasiya geniş 

yayılmalı və aydın şəkildə çatdırılmalıdır. Çünki bu məhsulun kütləvi tanınması fermerlərin 

maarifləndirilməsindən çox asılıdır. 

 Müxtəlif coğrafi-iqlim şəraitində yerləşən rayonlarda əkinəyararlı torpaq sahələrinin 

keyfiyyətinin fərqlənməsi təsərrüfatlar arasında məhsuldarlığın variasiyasını əhəmiyyətli dərəcədə 

artırır. Bununla yanaşı xırda təsərrüfatların mütləq üstünlüyü torpaq sahələrinin həcminin kiçik 

sahələrə bölünməsi ilə nəticələnmişdir. Belə vəziyyət isə öz növbəsində təsərrüfatlar arasında 

risklərin də variasiyasını yaradır. Bu səbəbdən şəffaflığın təmin edilməsi, ziyanın düzgün 

qiymətləndirilməsi və sığortalının iddiasının qısa müddətdə təmin edilməsi üçün indeksin tətbiqindən 

əvvəl torpaqların iqtisadi-texniki təhlilinin aparılması zərurəti yaranır. 

İndeksli sığortanın tətbiqinin əsas şərtlərindən biri də indeksin ölçülməsi üçün zəruri olan 

obyektiv və dəqiq informasiyanın hidrometeoroloji stansiyalar tərəfindən təmin edilməsidir. Hazırda 

Azərbaycanda Regional Hidrometeorologiya mərkəzinin tabeliyində olan 55 hidrometeoroloji 

stansiya fəaliyyət göstərir [33]. Hidrometeoroloji stansiyalar arasında məsafə və rayonları əhatəetmə 

dairəsi elə təşkil edilməlidir ki, ölkənin ərazisinin coğrafi-ilğım şəraitini “hörümçək toru”na alaraq 

verdiyi hava parametrləri haqqında məlumatlar lazım olan xüsusiyyətlərə malik olsun. Bu 

xüsusiyyətlərə aiddir: a) müşahidə olunan və asan ölçülən, b) obyektivlik və şəffaflıq, d) müstəqil 

yoxlanılmasının mümkünlüyü, e) vaxtında çatdırılması, f) mütəmadiliyi və dəqiqliyi. Eyni zamanda 

informasiyanın belə xüsusiyyətləri onun keyfiyyətini artıraraq baza risklərinin 

minimallaşdırılmasında önəmli rol oynaya bilər. 

Sığorta sisteminin infrastrukturunun zəif inkişafı və şirkətlərin bu sahədə təcrübəsizliyi indeksli 

sığortanın potensial imkanlarını məhdudlaşdıraraq sığorta məhsulunun tətbiqinin effektivliyini azalda 

bilər. Bu səbəbdən yeni məhsulun effektiv reallaşdırılması müvafiq dövlət orqanlarının (Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi, DAİM, Aqrar Sığorta Fondu və s.) aktiv iştirakını tələb edir. 

Seçilən indeks Azərbaycanın kənd təsərrüfatının mövcud reallığına münasib olmalıdır. Bu 

halda sual yaranır: hansı indeks əsasında parametrik sığorta sxeminin tətbiqi səmərəli ola bilər? 
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Fikrimizcə, hava məlumatlarına əsaslanan indeks Azərbaycan reallığı üçün daha məqsədəuyğundur. 

Çünki hazırda hava haqqında uzun tarixi dövrdə, xüsusilə də son 15-20 il ərzində mövcud olan 

məlumatların keyfiyyəti təsərrüfatların məhsuldarlığı və gəlirləri haqqında statistik informasiyadan 

çox yüksəkdir. Nəzərə almaq lazımdır ki, respublikamızda kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları, 

torpaq vergisindən başqa digər vergilərdən tamamilə azaddırlar. Bu isə o deməkdir ki, əksər 

təsərrüfatlar iqtisadi fəaliyyətləri haqqında maliyyə hesabatlarını heç bir rəsmi dövlət orqanlarına 

təqdim etmirlər. Deməli, bitkiçilik təsərrüfatlarının məhsuldarlığı və gəlirləri haqqında keyfiyyətli 

informasiyanın toplanmasında çətinliklər yarana və müvafiq olaraq statistik məlumatların 

obyektivliyi şübhə altına alına bilər. Hava parametrləri isə, xüsusilə də yağıntının miqdarının qıtlığı 

və ya həddindən artıq çoxluğu haqqında məlumatların mövcud keyfiyyəti və obyektivliyi 

təsərrüfatların məhsul itkisinin mənbəyinin düzgün qiymətləndirilməsinə şərait yarada bilər. 

Hava indeksi əsasında qurulan sığorta sxeminin dövlətin iqtisadi-siyasi dəstəyi olmadan tətbiqi 

qeyri-mümkündür. Bu sxemin normativ hüquqi bazasının və infrastrukturunun yaradılması, sığorta 

məhsulunun hazırlanması, müvafiq tarixi dövr ərzində zəruri informasiyanın toplanması və idarə 

edilməsi böyük investisiyalar tələb edir. Bununla yanaşı məhsulun vegetasiya dövründə inkişafına 

təsir göstərən müxtəlıf amillərdən asılılığının əvvəlcədən tədqiq olunması və indeks modelinin işlənib 

hazırlanması yüksək dəyərli elmi-tədqiqat işlərinin aparılması zərurətini yaradır. 

 

Nəticə 

 

Apardığımız tədqiqatdan belə nəticə çıxarmaq olar ki, ənənəvi sığortanın həll edə bilmədiyi 

problemlərin (assimmetrik informasiya, antiseleksiya, mənəvi risklər, transaksiya xərcləri və s.) 

səbəblərinin aradan qaldırılmasında indeksli sığorta modeli önəmli rol oynayır. İndeksli sığortanın bu 

xüsusiyyətı onunla izah olunur ki, homogen xarakterli sistem risklərinin uzunmüddətliliyi kənd 

təsərrüfatında məhsuldarlıqla birbaşa korrelyasiya yaradır və hava indeksinin tətbiqini zəruri edir. 

Amma kənd təsərrüfatı məhsullarının hava indeksi əsasında sığortalanmasını bu sahədə 

mövcud olan homogen xarakterli sistem risklərının effektiv idarə olunmasının universal üsulu kimi 

qəbul etmək düzgün olmazdı. İlk növbədə bu, indeksli siğorta sxeminin yaratdığı baza riskləri ilə 

bağlıdır. İndeksli sığortanın Azərbaycanda tətbiqi prosesində baza risklərinin səviyyəsini 

minimallaşdırmaq üçün əvvəlcədən qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi labüddür. Eyni zamanda 

təhlilimiz göstərir ki, Azərbaycan reallığında yeni sığorta məhsulunun tətbiqində onun işləmə 

mexanizminə təsir göstərən bir çox amillər – rayonlarda məhsuldarlıq arasında fərqlər, torpaqların 

keyfiyyəti, məhsulların müxtəlif vegetasiya dövrü, meteoroloji stansiyalar arasında məsafə, aqrofon, 

rayonun coğrafi-iqlim şəraiti və s. nəzərə alınmalıdır. Bununla yanaşı innovativ sığorta sxeminin 

tətbiqindən əvvəl müəyyən problemlər həll edilməlidir. Bu problemlərə aiddir: fermerlərin və sığorta 

şirkətlərinin yeni məhsulla tanışlığı və maarifləndirilməsi, indeksin düzgün seçilməsi, infrastrukturun 

və logistikanın qurulması, informasiyanın keyfiyyəti və obyektivliyinin təmin edilməsi, torpaqların 

iqtisadi-texniki təhlili, tətbiq olunacaq məhsulların müəyyənləşdirilməsi və s. İndeksin işlənib 

hazırlanması yüksək dəyərli və elmi tutumlu tədqiqatların aparılmasını tələb edir. Göstərilən 

problemlərin həlli müvafiq dövlət orqanlarının iştirakı və maliyyə dəstəyindən birbaşa asılıdır. Hesab 

edirik ki, Qazaxıstanın və digər ölkələrin təcrübəsindən istifadə indeksli sığortanın tətbiqinin 

səmərəliliyini əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilər. 
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Резюме 

 

В последние годы в развитых и развивающихся странах с целью эффективного 

управления сельскохозяйственными рисками активно применяется модель индексного 

страхования основанной на погодных параметрах. Индексное страхование как 

альтернативная модель используется для решения проблем возникающих при традиционном 

страховании. В статье исследуется сущность индексного страхования, механизм работы, 

преимущества и недостатки. На основе анализа мировой практики изучаются перспективы 

применения индексного страхования в сельском хозяйстве Азербайджана. В то же время 

анализируются проблемы, которые могут возникать при применении новой модели 

страхования. 

 Ключевые слова: системные риски, традиционное и индексное страхование, 

гомогенные и локальные риски, индекс погоды и урожайности. 
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KƏND TƏSƏRRÜFATINDA ALTERNATİV MALİYYƏ ALƏTLƏRİNDƏN 

İSTİFADƏ İMKANLARI 

Samir Səxavət oğlu Ağayev 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) dissertantı 

e-mail: samir.aghaev@gmail.com 

Xülasə 

 

 Kənd təsərrüfatının kreditləşdirilməsində ənənəvi maliyyə alətləri ilə yanaşı alternativ maliyyə 

alətlərindən də istifadə edilməkdədir. Bununla əlaqədar məqalədə ənənəvi maliyyələşdirməyə 

alternativ olan ortaqlıq və sifariş əsaslı İslam maliyyələşdirmə mexanizminin kənd təsərrüfatında 

tətbiqi imkanlarına baxılır. Bu növ alətlərin həm kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında, həm də 

onların emalı və satışının maliyyələşdirilməsində əhəmiyyəti böyükdür. Qeyd edilən alətlər fermerlər 

üçün faizli kreditlərə alternativ olan maliyyələşdirmə mənbəyi formalaşdırmağa şərait yaradır. 

Açar sözlər: kənd təsərrüfatının kreditləşdirilməsi, İslam maliyyə alətləri, ənənəvi maliyyə 

alətləri, ənənəvi maliyyələşdirmə, İslam maliyyələşdirmə mexanizmi. 

 

Giriş 

 

Dünya maliyyə sistemi faizli borca əsaslanan kredit sisteminə uyğun fəaliyyət göstərməkdədir. 

Bu mexanizmin əsasında müəyyən müddətə verilən borcların əlavə faiz müqabilində geri 

qaytarılması ilə reallaşdırılan ənənəvi kreditləşdirmə mexanizmi durur. Mövcud sistemə alternativ 

olan İslami maliyyələşdirmə isə ortaqlıq sisteminə əsaslanan bir mexanizmdir.  

Yüksək faizlərin mövcud olduğu dövrdə kənd təsərrüfatında ənənəvi maliyyələşdirmə üsulu 

olan kreditləşdirmədən istifadə çətinliklərlə müşaiət olunur. Digər tərəfdən isə bu ənənəvi 

maliyyələşdirmə mexanizminə alternativ olan İslam maliyyə alətlərindən istifadə kənd təsərrüfatının 

kreditləşdirilməsində əlavə imkanlar yaradır. Bu imkanlar həm faizsiz kreditlərlə, həm də ortaqlıq, 

murabaha, istisna, sələf kimi maliyyə alətləri vasitəsi ilə reallaşdırılır. Belə alətlərin kənd 

təsərrüfatında tətbiqi həm istehsalçılara, həm təchizatçılara, həm də, sifarişçilərə geniş imkanlar 

verəcəkdir. Bu növ malliyyələşdirmə mexanizminin kənd təsərrüfatı məhsullarının maya dəyərinin 

aşağı salınmasında, real sektorun dəstəklənməsində, real sektorla maliyyə sektoru arasında qeyri-

tarazlığın azaldılmasında, istehsalın likvidlik ehtiyaclarının qarşılanmasında, sifariş əsaslı malların 

çatdırılması mexanizminin inkişafında, istehsal həcminin yüksəldilməsində, qiymətlər səviyyəsinin 

aşağı düşməsində və s. istiqamətdə yaradacağı faydalılığının olması səbəbi ilə tətbiqi imkanlarının 

araşdırılması mövzunun aktuallığını daha da artırır.  
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Tədqiqatın metodları və informasiya bazası  

 

Tədqiqatın başlıca məqsədi İslam maliyyə alətlərinin kənd təsərrüfatının 

maliyyələşdirilməsində tətbiqi imkanlarını və faydalarını müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. Məqalədə 

müqayisəli təhlil metodundan istifadə edilmişdir. Xüsusən kənd təsərrüfatında  alternativ maliyyə 

alətlərindən istifadə imkanları müqayisəli araşdırılmışdır. Həmin maliyyə alətlərinin oxşar və fərqli 

cəhətləri üzə çıxarılmaqla ölkədə tətbiqi üçün yollar göstərilmişdir. Tədqiqat işinin informasiya 

bazasını bu sahədə iqtisadi ədəbiyyatlarda olan informasiyaların ümumiləşdirilməsi və 

sistemləşdirilməsi təşkil edir. 

 

Ortaqlıq əsaslı maliyyələşdirmə üsulları 

 

İslam iqtisadi sistemində sərmayə ilə əməyin birlikdə vəhdət şəklində fəaliyyətinə üstünlük 

verilir. Aydındır ki, öz-özlüyündə nə sərmayə, nə əmək, nə də, təbii amillər hazır məhsul yaratmır. 

İstehsal amillərinin birləşməsində məhsula çevrilə bilən və ya əlavə gəlir gətirmək qabiliyyətinə 

malik olan pul İslam iqtisadi sistemində xüsusi diqqət mərkəzində durur. İslam əməyin tətbiqi ilə 

əldə olunan mənfəəti halal qəbul edərkən, ribanı (faizi) qadağan edir. Mənfəət o şəraitdə 

mənimsənilə bilər ki, onun əldə olunmasında mübadilə və istehsal prosesi bitmiş olsun. Bu 

səbəblə ticarətin genişlənməsi və onun pul resursları ilə birləşməsi təkidlə qarşıya qoyulmuşdur 

(1, s. 166, 171). 

Müasir müsəlman iqtisadçılarının əksəriyyəti faizə qarşı təməl alternativi olaraq əsasən 

investisiya və ortaqlıq əsaslı maliyyə aləti olan mudaraba (əmək-sərmayə ortaqlığı) aləti üzərində 

durmaqdadırlar. Bu alət həm də faizli sistemin faizsiz sistemə və faizli bankların faizsiz banklara 

çevrilməsində əsas alət hesab edilir (2, s. 63-64). Bir şəxsin müəyyən miqdar sərmayəni digər bir 

şəxsə ticarət məqsədi ilə verərək əldə ediləcək mənfəətin aralarında razılaşdığı kimi bölüşdürülməsi 

və bu zaman meydana çıxacaq zərərə isə sərmayə sahibinin məruz qalmasına əsaslanan ortaqlıq 

növünə mudaraba deyilir.  

  Növbəti ortaqlıq forması olan muzara (və ya muhabərə) iki və daha çox şəxsin kənd 

təsərrüfatında ortaq iş görməsi və əldə ediləcək məhsulun bölüşdürülməsidir. Bu bir tərəfdən torpaq 

sahəsi, digər tərəfdən isə əmək olmaqla əldə ediləcək məhsulun müəyyən nisbətlərdə bölgüsü 

əsasında təşkil edilən ortaqlıq formasıdır (3, s. 88-90, 102).  

Ortaqlıq əsaslı üçüncü maliyyə aləti müşərəkədir. Müşərəkə (partnership financing, joint 

venture financing) həm sərmayə, həm də əməyin ortaya qoyulduğu aktiv bir ortaqlıqdır. Tərəflər 

edəcəyi razılaşmada digərinin çalışmasına mane olacaq hər hansı bir şərt ola bilməz. Mudarabada 

maliyyə zərəri sərmayəçiyə (rəbbul-mal) aid olmaqla yanaşı müşərəkədə sərmayə nisbətlərinə görə 

bölünür (2, s. 149).  

Bu maliyyələşdirmə formaları arasında olan fərqliliklər və oxşarlıqlar aşağıdakı cədvəldəki 

kimidir: 
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Cədvəl. Mudaraba, müşərəkə və muzara maliyyələşdirmə alətlərinin müqayisəsi 

 

 
Mahiyyəti 

Kapital 

təchizatçısı 

Gəlir 

bölgüsü 

Zərər 

bölgüsü 

Mudaraba 

Qısamüddətli 

maliyyələşdirmə üçün 

əlverişlidir 

İnvestor 

(rabbul-mal) 

Razılaşdırılan 

nisbətə uyğun 

olaraq 

İnvestor (rabbul-

mal) zərəri daşıyır 

Müşərəkə 

Uzunmüddətli 

maliyyələşdirmə üçün 

əlverişlidir 

Partnyor 

Razılaşdırılan 

nisbətə uyğun 

olaraq 

Qoyulan kapitala 

uyğun nisbətdə 

Muzara/ 

Muhabərə 

Qısamüddətli 

maliyyələşdirmə üçün 

əlverişlidir. 

İnvestor 

(rabbul-mal) / 

Partnyor 

Razılaşdırılan 

nisbətə uyğun 

olaraq 

Qoyulan kapitala 

uyğun nisbətdə 

Mənbə: 2; 3. 

 

Faizsiz məhsul təmin edilməsi və ticarətin maliyyələşdirilməsi üsulları  

 

Bu növ üsullar ticarət əsaslı maliyyə alətləri (sale-based finance instruments) olub, kənd 

təsərrüfatında məhsul istehsalı, onun logistikası və emalının maliyyələşdirilməsində istifadə 

imkanları vardır. Bunlar murabaha (cost-plus sale), sələf (order to construct), istisna (deferred 

payment / deferred delivery / order to sale) İslam maliyyə alətidir. 

Bir malın alış qiymətinə və ya maya dəyərinə ticarət əlavəsi edilməsi ilə həyata keçirilən 

əməliyyata murabaha deyilir. Murabaha termin olaraq fərqli iki malın bir-biri ilə dəyişdirilməsidir. 

Murabahada aşağıdakı şərtlərin olması mütləqdir: 

1. Malın alış qiymətinin və ya satın alınmış malın maya dəyərinin alıcı tərəfindən 

bilinməsi vacibdir;  

2. Satıcının və alıcının əldə etdiyi gəlir əvvəlcədən müəyyən olunmalıdır (4, s. 48-49). 

Murabaha malın alış qiyməti üzərində müəyyən qədər ticarət əlavəsi əlavə edərək bağlanılan 

satış müqaviləsidir. Murabaha əməliyyatında əlavə edilən ticarət əlavəsinin müştəriyə söylənilməsi 

şərtdir. Bu bir müddətli satış əməliyyatıdır. Murabaha daha çox idxal əməliyyatlarında istifadə edilir 

(5, s. 326). 

Sələf (order to construct) üsulu satıcının məhsulu nağd ödəniş qarşılığında gələcəkdə müəyyən 

olunmuş bir tarixdə alıcıya çatdırmasını nəzərdə tutan satış növüdür. Bu zaman mal əvvəlcədən 

mövcud olmur. Sələf adətən kənd təsərrüfatı məhsullarının maliyyələşdirilməsi üçün istifadə olunur 

(6, s. 193). 

Sələf hər hansı bir məhsul və ya xidmətin dəyərinin əvvəlcədən maliyyələşdirilməsi ilə olan 

alış-satış alətidir. Bu üsulda müştərinin bankı əvvəlcədən ödəniş formasında (yəni avans) məhsul və 

ya xidmətin haqqını satıcıya ödəyir. Belə ki, bank tərəfindən ödənilən vəsait istehsal olunacaq 

məhsulun ilkin maya dəyəri xərclərini (əmək haqqı, material və s.)  qarşılamaq üçün sərf edilir. Bu 

alət vasitəsi ilə həm də, istehsal sektorunun likvidlik ehtiyacını qarşılamaqla real sektora dəstək 

vermiş olunur (7, s. 167). Sələf pulun əvvəlcədən nağd ödənilməsi ilə reallaşdırılan avans ödəməli 

mal alışı əməliyyatıdır.  
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Sələf əməliyyatı həm də, faizli əməliyyatların tam tərsinə çalışan bir kreditləşmə alətidir. Faizli 

əməliyyatlarda əvvəlcə mal satılmaqda daha sonra əvəzi verilməkdədir. Belə ki, verilən kreditin 

müddətinə uyğun hesablanmış faiz malın qiymətini daha da artırır. Lakin sələflə həyata keçirilən 

əməliyyatlarda həm alıcı, həm də, satıcı faizli əməliyyatda mövcud olan mala qiymət əlavəsi olmadan 

gəlirli çıxırlar. Bu alət vasitəsi ilə maliyyə resurslarının real sektora transferi məhsul təklifi artımına 

təsir etməklə, həm məhsul istehsalını artırır, həm də, faizin yaratdığı gəlir bölgüsündəki ədalətsizliyi 

azaldır. Sələf bir kreditləşdirmə aləti olaraq, mikro səviyyədə məhsula tələblə məhsul təklifi arasında 

tarazlığı saxlamaqda mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Sələf əməliyyatı aşağıdakı proseslərdən ibarətdir: 

 Satıcı və alıcı malın bazar dəyərini müəyyən edirlər. 

 Məhsulun istehsalı üçün malın dəyəri nağd olaraq əvvəlcədən ödənilir (avans 

əməliyyatı). 

 İstehsal edilmiş mal təyin edilmiş vaxtda və yerdə alıcıya çatdırılır.  

Beləliklə, bu əməliyyat zamanı müştəri (alıcı) sahib olduğu maliyyə resurslarını əvvəlcədən 

istehsalçıya ödəməklə həm istehsal prosesini maliyyələşdirmiş olur, həm də öncədən sifariş verməklə 

malı satın almış olur. Sələf əməliyyatının əsas xüsusiyyətləri aşağıdakılardır: 

 Sifariş edilən malın təhvil-təslim müddəti və zamanı açıqca qeyd edilməlidir; 

 Sələf əməliyyatında malın xüsusiyyətləri, keyfiyyəti, miqdarı, təhvil-təslim yeri və 

müddəti aydın müəyyən edilməlidir; 

 Sələf əməliyyatında nağd ödəniş razılaşma bağlandığı  vaxtda edilir. Yəni istehsalı 

planlaşdırılan malı maliyyələşdirmək üçün əvvəlcədən maliyyə resursu cəlb edir; 

 Sələf əməliyyatında satıcı sahib olmadığı və istehsal ediləcək malı satır;  

 Sələf əməliyyatı istehsal prosesində stimullaşdırıcı təsirə malikdir;  

 Faizli əməliyyatlardan fərqli olaraq, sələf əməliyyatında əvvəlcədən malın dəyəri 

ödənilir və mal sonradan əldə edilir; 

 Faizli əməliyyatlardan fərqli olaraq sələf əməliyyatı olaraq malın dəyərini yüksəltmir 

(9, s. 72). 

 

Sxem. Sələf maliyyələşdirmə mexanizmi 

       Mənbə: (10, s. 118) 

 

İstisna aləti (order to sale) bir məhsul istehsalı üçün əvvəlcədən sifarişçi ilə qarşı tərəf arasında 

imzalanmış olan razılaşmadır. İstisna istehsalçının xüsusiyyətləri müştəri tərəfindən müəyyən edilmiş 

bir məhsulu razılaşdırılmış qiymətə emal edilməsini öhdəlik olaraq qəbul etdiyi sözləşmədir. Bu 

alətin sələf alətindən əsas fərqi malın və xidmətin haqqının gələcək zamanda ödənilməsi imkanının 

Sifarişçi 

(alıcı) 

1.Malın müddətli alışı üçün nağd ödəniş (avans)  

Təchizatçı 

(satıcı) 

2. Müddətin sonunda malın təhvil-təslimi 



Agricultural Economics * Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı * Экономика сельского хозяйства - 2021, № 2 (36) 

  

 

41 

olması və malın standart məhsul çeşidindən olmamasıdır. Yəni bu alətdə haqqın nağd ödənilməsi şərti 

yoxdur və müddətli də ödənilə bilər. Həm də, bu alətin əsas fərqli xüsusiyyəti emal və inşaat 

sektorunda daha çox istifadə imkanlarının olmasıdır. Başqa ifadə ilə desək, sələf aləti daha çox ticarət 

əməliyyatları üçün istifadə edilərkən, əksinə istisna əməliyyatı istehsal sektoru ilə əlaqədardır. Bu 

alət növü daha çox standart məhsullarda və kənd təsərrüfatında daha çox istifadə imkanları olan 

alətdir. İstisna alətinin işləmə prosesi aşağıdakı kimidir: 

 Alıcı ilə müştəri arasında müqavilə bağlanır; 

 Alıcı satıcıya mal istehsalı sifarişi sənədini göndərir; 

 Alıcı malın haqqını satıcıya nağd olaraq ödəyir; 

 Mal istehsal edildikdən sonra alıcı hazır məhsulun müştəriyə çatdırılmasını təmin edir; 

 Müddət sonunda yaranmış borc geri ödənir. 

Paralel istisna aləti. Bu alət bankın mövcud olan istisna müqaviləsinə ikinci bir əlavə razılaşma 

növü kimi meydana çıxar. Bu alət zamanı sifarişçi iki müqavilə bağlayır. Belə ki, onlardan biri sifarişçi 

ilə alıcı arasında, ikincisi isə sifarişçi ilə istehsalçı arasında bağlanır. Sifarişçi bu zaman istehsal və ticarət 

sektoru arasında vasitəçilik edərək onlar arasında dayanıqlılığı daha gücləndirmiş olur (8, s. 85-86). 

Beləliklə, sələf mexanizmi əksər növ əmtəələr üçün istifadə edilərkən istisna aləti emal və ya 

tikinti xarakterli istifadə edilə bilir. Sələf alətində ödəniş əvvəlcədən və tam ödənilərkən, istisnada isə 

hissəli ödəniş və müddət sonunda ödəniş mümkündür. Sələf alətindən fərqli olaraq istisna aləti 

əmtəələrin çatdırılması vaxtı üçün daha elastikdir (12, s. 64). 

 

Sələf əsaslı kreditləşmə modeli 

 

Dünya kənd təsərrüfatının maliyyələşdirilməsi zamanı fermerlərin kredit təmini üçün xüsusi 

bankların qurulması ilə yanaşı digər alternativ mexanizmlərdən də istifadə edilməkdədir. Sələf əsaslı 

kreditləşmənin tətbiqi də ölkədə kredit ehtiyacının qarşılanmasında mühüm vasitələrdən biridir. Bu 

model əsasında kreditləşmə kənd təsərrüfatı sektoru üzrə həm fermer təsərrüfatlarının, həm də ev 

təsərrüfatlarının maliyyələşdirilməsi üçün istifadə edilə bilir. Bu mexanizm aşağıdakı mərhələlərdən 

ibarət olur: 

 Dövlət vətəndaşların alacaqları mal-materialın haqqını pul formasında əvvəlcədən 

avans olaraq istehsalçı və təchizatçıların bank hesablarına köçürür; 

 Bunu təsdiq edən sənəd kimi isə vətəndaşa sələf kartı təqdim edir; 

 Vətəndaş isə sifariş əsasında hazır olacaq malı təhvil alarkən bu məbləğ avtomatik 

qaydada kart hesabından silinir; 

 İstehsalçı və təchizatçı avtomatik olaraq dövlət qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirir. 

 

Bu modelin cəmiyyət və ölkə üçün faydaları aşağıdakılardan ibarətdir: 

 İstehsalçı və təchizatçı əvvəlcədən nağd pul ehtiyacını təmin edir 

 Dövlət tərəfindən ayrılan vəsait real sektor əsaslı xərclənir 

 Vəsaitin təyinatı üzrə xərclənməsinə nəzarət edilir  

 Əməliyyatda faiz meydana gəlmir 

 İstehsalçı və təchizatçıların vergi ödənişi potensialı artır. 
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Sələf əsaslı kreditləşmə mexanizmi həm də, fərdi formada sifariş krediti kimi də ola bilər. Bu 

zaman əməkhaqlarından kəsilmək üzrə on iki aylıq ödəniş formasında sələf krediti verilə bilər. Bu krediti 

alanlar ehtiyac duyduqları kənd təsərrüfatı məhsullarını mağazadan sifariş verirlər. Mala sahib olduqdan 

sonra isə əməkhaqlarından hissəli ödəniş formasında aylıq məbləğlər tutulur (13, s. 55; 117; 131.).  

Bu növ maliyyələşdirmə mexanizminin isə Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi (KOBİA) 

və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi vasitəsi ilə həyata keçirilməsi məqsədə uyğundur. Sələf 

kreditləşməsinin şəffaf formada həyata keçirilməsi məqsədi ilə malların siyahısının əks olunduğu 

vahid informasiya bazasının yaradılması da mühümdür. Həmçinin bankların sələf kartı buraxması da 

ölkədə real sektora dəstək verən xidmətlərdən biri ola bilər. 

 

Nəticə 

 

Kənd təsərrüfatında İslam maliyyə alətlərinin səmərəli tətbiqi istehsalın artmasında, 

məhsuldarlığın yüksəldilməsində emal sənayesinin inkişafında, satıcı və fermerlərin birbaşa bazara 

çıxışında rolu yüksəkdir. İslam maliyyəsində istifadə edilən sələf əməliyyatı faizli əməliyyatlardan 

fərqli olaraq, həm istehsalı və ticarəti dəstəkləyir, həm də, məhsulun bahalaşmasının qarşısını alır. 

Sələf əməliyyatının istehsalla yanaşı logistika, satınalma və təchizat prosesində tətbiqi imkanları 

yüksəkdir. Nəticə olaraq bu əməliyyatın həyata keçirilməsi emal sektorunun, təchizat zəncirinin və 

logistikanın inkişafını sürətləndirir. Kənd təsərrüfatının maliyyələşdirilməsində sələf əsaslı 

kreditləşdirmə modelinin tətbiqi həm fermerlərə, həm dövlət və həm də, istehlakçılara nöqteyi-

nəzərdən əlverişlidir.  
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Opportunities to use alternative financial instruments in agriculture 

 

Summary 

 

Along with traditional financial instruments, alternative financial instruments are also used in 

agricultural lending. In this regard, the article discusses the possibility of using an Islamic financing 

mechanism based on partnerships and orders in agriculture, which is an alternative to traditional 

financing. These instruments are important both for the production of agricultural products and for 

financing their processing and sale. These tools allow farmers to create an alternative source of 

financing to interest-bearing loans. 

Keywords: agricultural lending, Islamic financial instruments, traditional financial 

instruments, traditional financing, Islamic financing mechanism. 
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Возможности применения альтернативных финансовых инструментов 

в сельском хозяйстве 

 

Резюме 

 

Наряду с традиционными финансовыми инструментами в кредитовании сельского 

хозяйства используются и альтернативные финансовые инструменты. В связи с этим в 

статье рассматривается возможность применения исламского механизма финансирования 

на основе партнерства и заказа в сельском хозяйстве, являющегося альтернативой 

традиционному финансированию. Эти инструменты важны как для производства 

сельскохозяйственной продукции, так и для финансирования ее переработки и продажи. 

Данные инструменты позволяют фермерам создать альтернативный к процентным 

кредитам источник финансирования. 

Ключевые слова: кредитование сельского хозяйства, Исламские финансовые 

инструменты, традиционные финансовые инструменты, традиционное финансирование, 

механизм Исламского финансирования. 
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Xülasə 

 

Məqalədə aqrar sahədə səmərəliliyin inteqral göstəricilər əsasında dəyərləndirilməsinin 

metodoloji məsələləri araşdırılır. İqtisadi və sosial səmərəliliyin mahiyyətinə dair müxtəlif 

tədqiqatçıların fikirləri təhlil olunur və müvafiq ümumiləşdirmələr aparılır. Əsas diqqət aqrar sahədə 

səmərəliliyi səciyyələndirən inteqral göstəricilərin formalaşması xüsusiyyətlərinin açıqlanmasına 

yönəldilir. Ayrı-ayrı regional bölmələr üzrə aqrar sahənin səmərəlilik səviyyəsini müqayisəli 

dəyərləndirməyə imkan verən metodik yanaşmanın tətbiqinin məqsədəuyğun olduğu göstərilir.  

Açar sözlər: aqrar sahə, səmərəlilik, qiymətləndirmə, göstəricilər sistemi, inteqral göstəricilər, 

səmərəlilik reytinqi. 

 

Giriş 

 

Müasir şəraitdə kənd təsərrüfatının səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi sahəsində çoxsaylı 

tədqiqatlar aparılmışdır. Eyni zamanda, araşdırmaların böyük əksəriyyəti ayrı-ayrı təsərrüfat 

subyektlərinin fəaliyyətində iqtisadi səmərəliliyin dəyərləndirilməsi məsələlərinə həsr olunmuşdur. 

Bununla yanaşı, səmərəlilyin iqtisadi və sosial aspektlərinin inteqral yanaşma əsasında tədqiqinə 

geniş yer verilməmişdir. Bu istiqamətdə, xüsusilə ərazi vahidləri üzrə inteqral multikativ göstəricilərin 

hesablanılması və səmərəliliyə görə reytinqlərin müəyyən edilməsi xüsusi maraq kəsb edir. 

Məqalədə aqrar sahədə inteqral səmərəlilik göstəricilərinin və ərazi vahidlərinin müvafiq 

reytinqlərinin müəyyən edilməsinin metodoloji məsələlərinə baxılır. Bununla bağlı, ilk növbədə 

səmərəliliyin məzmununa yanaşmaların təhlilinə ehtiyac yaranmışdır. 

 

İqtisadi səmərəliliyin müəyyən edilməsinə nəzəri yanaşmalar 

 

Metodoloji baxımdan aqrar sahədə iqtisadi səmərəliliyi iki yanaşmadan istifadə etməklə 

qiymətləndirmək olar. Birinci yanaşma istehsalın  səmərəliliyini müxtəlif aspektlərdən xarakterizə 

edən göstəricilər sisteminin qurulmasıdır. İkinci yanaşma, məcmu və ya inteqral göstəricinin işlənib 

hazırlanmasıdır. 
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İqtisadi səmərəlilik göstəricilərinin müəyyən edilməsi ilə bağlı birinci növbədə həmin 

kateqoriyanın bilavasitə məzmununa dair müxtəlif baxışlara nəzər salmağa ehtiyac yaranır.  

Sözün orijinal leksik mənasında səmərəlilik “effekt vermək, təsir göstərmək” kimi başa 

düşülürdü [1]. Ümumi mənada səmərəlilik nəticələrin xərclərə nisbətini ifadə edir. Buna bənzər tərifə 

N.G. Menküdə da rast gəlmək olar: "Səmərəlilik - cəmiyyət tərəfindən məhdud resursların maksimal 

nəticələrlə istifadəsidir" [2]. 

Bununla yanaşı, tədqiqatçılar tərəfindən müxtəlif sosial-iqtisadi formasiya şəraitində və iqtisadi 

fəaliyyət şəraitində fərqlərlə əlaqədar səmərəliliyin mahiyyətinin müəyyən çalarlarının önə 

çəklidiyini də müşahidə edirik. 

K. Marks kapitalist formasiyası şəraitində "səmərəlilik" termininin elmi cəhətdən başlıca 

mahiyyətini "minimum avans edilən kapitalla maksimum mənfəət istehsal etmək", yəni minimum 

xərclə maksimum mənfəətə nail olmaq kimi səciyyələndirmişdir. Qeyd edir ki, K. Marksa görə, bunu 

işçilərin həddən artıq əməyi ilə deyil, onların qənaətlə xərclənməsi və daha az əmək xərcləri sərf 

etməklə istehsal məqsədinə nail olmaq sayəsində əldə etmək lazımdır [4]. 

L.İ. Abalkin marksist nəzəriyyənin davamı olaraq "iqtisadi səmərəlilik" terminini vaxta 

qənaətin ümumi qanununda özünü büruzə verdiyi forma kimi müəyyənləşdirir, O, səmərəliliyi 

istifadə olunan resurs vahidinə  görə müəyyən bir nəticənin əldə edilməsi kimi xarakterizə edir [5]. 

V.İ. Noviçkov sosial-iqtisadi formasiya yanaşmasına uyğun olaraq istehsalın səmərəliliyinin 

"... bu cəmiyyətin nə ilə maraqlandığını, hakim sinfin nəyə can atdığını, məhsuldar qüvvələrin 

inkişafından nə əldə etmək istədiyini göstərən tarixi bir kateqoriyası" olduğunu qeyd edir [3]. 

 İqtisadi səmərəliliyin V.A. Dobrınin tərəfindən verilən təriflərə görə, bu iqtisadi kateqoriya 

obyektiv iqtisadi qanunların fəaliyyətində əks olunur və ictimai istehsalın ən vacib tərəflərindən 

birində - məhsuldarlıqda görsənir [9 ]. 

Müasir tədqiqatlarda səmərəlilik resursların istifadəsində optimallıqla əlaqələndirilir.  

D.N. Hayman öz tədqiqatlarında belə qənaətə gəlir ki, səmərəliliyə nail olmaq o halda 

mümkündür ki, resurslar onların optimal istifadəsi tələblərinə uyğun üçün bölüşdürülmüş olsun [7]. 

P. Heinenin belə bir fikri də maraqlıdır ki, səmərəlilik iqtisadçılar tərəfindən ən davamlı şəkildə 

açıqlanmış üstünlükdür [8]. Bu onunla bağlıdır ki, səmərəlilik və qənaətcillik demək olar ki, sinonimdir, 

çünki onların hər ikisi "məqsədə çatmaq üçün vəsaitdən istifadənin effektivliyini" xarakterizə edir. O, 

səmərəliliyin qiymətləndirmə kateqoriyasına aid olduğunu iddia edir və həmişə nəticənin dəyərinin 

xərclərin dəyərinə nisbəti ilə əlaqələndirilir. Effektivliyin dəyər xarakteristikası ticarət prosesinin iqtisadi 

prosesdəki rolunun yenidən qiymətləndirilməsinə, yəni ictimai əməyin səmərəliliyinin artırılmasına onun 

verdiyi töhfənin əks olunmasına səbəb olur. Bunun səbəbi, ticarət müddətində istehsal olunan məhsulun 

öz dəyərini artıran istehlakçısını tapmasıdır. P. Heine qeyd edir: "mübadilə zənginlik yaradır, çünki 

könüllü mübadiləyə daha dəyərli (nəticə) naminə daha az dəyərlidən (xərc) imtina daxildir" [8]. Nəticədə 

ticarət əməyin faydalılığının artmasına səbəb olur və müvafiq olaraq səmərəliliyi artırır. 

Yuxarıda göstərilənlərə əsaslanaraq, qeyd etmək lazımdır ki, "səmərəlilik" anlayışının konkret 

izahı baxıldığı prosesdən və ya predmetdən asılı olaraq dəyişdirilir. Bu baxımdan aqrar sahədə  

səmərəliliyin kənd təsərrüfatının fəaliyyətinin effektivliyi ilə özünü büruzə verdiyini və əldə olunan 

nəticələrin müxtəlif növ istifadə olunan resurslara nisbəti olduğunu nəzərə almaq lazımdır. 

İqtisadi səmərəliliyin qiymətləndirilməsinin aparılması üçün əsas onun meyarıdır. Belə meyar 

olaraq alimlər müxtəlif iqtisadi göstəriciləri təklif edirlər. Belə ki, V.A. Dobrıninin fikrincə, səmərəliliyin 

meyarı artan əmək məhsuldarlığına və istehsal ehtiyatlarından səmərəli istifadəyə əsaslanan istehlak 
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dəyərləri istehsalının artmasıdır [9]. N.Y. Kovalenko hesab edir ki, effektivliyin ən yüksək meyarı 

ictimai və şəxsi ehtiyacların mövcud resurslardan daha səmərəli istifadəsi ilə tam təmin olunmasıdır [10]. 

V.İ. Novichkova görə, meyar bu cəmiyyətdə fəaliyyət göstərən iqtisadi qanunların istehsal 

münasibətlərinin keyfiyyət tərəfini əks etdirməlidir [11]. Lakin bütövlükdə, təklif olunan bütün 

qiymətləndirmə parametrləri iqtisadi səmərəliliyin son hədəfini - cəmiyyətin və insanların 

ehtiyaclarının artan məmnuniyyəti fonunda resurslardan səmərəli istifadəni tam əks etdirir. 

 

Aqrar sahədə səmərəlilik göstəriciləri sisteminin formalaşdırılması 

 

Aqrar sahədə səmərəliliyə qayıdaraq qeyd etmək lazımdır ki, onun qiymətləndirilməsi kənd 

təsərrüfatı istehsalının məhsuldarlığından birbaşa asılıdır. Bu baxımdan, iqtisadiyyatı aqrar 

sektorunun fəaliyyət göstəricilərinin sahəvi xüsusiyyətlərə malik olduğunu nəzərə almalıyıq. Bunlara 

ilk növbədə əsas istehsal vasitələrinin spesifik bir resurs - torpaq olması, habelə aqrar istehsalda 

effektin yalnız kənd təsərrüfatı xammalının istehsalı ilə əlaqəli hissəsində özünü büruzə verməsi 

(digər hissə sonrakı mərhələlərdə yaradılır və əlaqəli sahələrin - emal müəssisələri, ticarət 

təşkilatlarının fəaliyyət nəticələri olaraq formalaşır) aid edilir.  

Əsas istehsal amili kimi torpaqdan istifadə kənd təsərrüfatının səmərəliliyinin ayrı-ayrı 

göstəricilərinin torpaq sahəsi vahidinə nisbətdə hesablanması zəruriliyini şərtləndirmişdir. 

Ümumiyyətlə, bəzi alimlər öz əsərlərində kənd təsərrüfatının mürəkkəb, çoxfunksiyalı bir sistem 

olduğu qənaətinə gəlir və göstərirlər ki, onun səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinə, digər müəlliflərin 

iddia etdiyi kimi, bir göstərici ilə, məsələn, gəlirliliklə yanaşmaq olmaz [12]. 

Buna görə də, bir tələb daim qüvvədə qalır – aqrar sektorda iqtisadi fəaliyyətin xüsusiyyətləri 

nəzərə alınmaqla, onun nəticəliliyin bütün elementlərinin qiymətləndirməsinə imkan verən 

səmərəlilik göstəriciləri sistemi formalaşdırılmalıdır. Bu sistemin tərkibinə daxil olan göstəricilərin 

seçilməsinin aşağıdakı prinsiplər nəzərə alınmaqla həyata keçirilməsi metodoloji cəhətdən 

məqsədəuyğun hesab edilə bilər:  

1. Mürəkkəblik və sistematiklik təmin olunması. Kənd təsərrüfatı sektorunun səmərəliliyi onun 

çoxfunksiyalılığı amili nəzərə alınmaqla sistemin ümumi xarakteristikasını verən 

göstəricilərin istifadəsinə əsaslanmalıdır. Beləliklə, iqtisadi və sosial şərait nəzərə alınmaqla 

kənd təsərrüfatının səmərəliliyini xarakterizə edən göstəricilər toplusu formalaşdırılmalıdır; 

2. Hədəf təyini. Buna uyğun olaraq hədəf ilk növbədə aqrar sektorun davamlı inkişafı vəziyyətini 

müəyyən edən göstəricilərin seçilməsi qəbul olunmalıdır; 

3. İnformativlik. Bu, göstərilən meyarların dəyərləndirilməsinə imkan verən göstəricilər 

sisteminin qurulmasının təmin edilməsini nəzərdə tutur; 

4. Keyfiyyət həmcinsliyi və kəmiyyət müqayisəsi. Bunun əsasında ölçü vahidlərinin və 

göstəricilərin əlamətlərinin vəhdəti təmin olunur [13]. 

Ümumiyyətlə, səmərəlilik göstəriciləri onun elementlərinin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq 

müəyyən edilir. Bu baxımdan, sahibkarlıq mühitinin inkişaf səviyyəsini təhlil etmək üçün kənd 

təsərrüfatı sferasında təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətini əks etdirə biləcək meyarların mövcudluğu 

vacibdir. Aqrar sahədə səmərəliliyə kənd təsərrüfatı istehsalının fəaliyyətinin son effektini, yəni 

gəlirlilik, mənfəət, ümumi məhsulun dəyərini əks etdirən göstəricilərlə qiymət vermək olar. Eyni 

zamanda, kənd yerlərinin sosial mühitinin vəziyyətini müəyyən edən göstəricilər kənd əhalisinin yaşayış 

şəraiti, əmək haqqı səviyyəsi və mənzil tikintisi ilə təmsil olunan göstəricilər də nəzərə alına bilər. 
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Bütün göstəricilər iki bloka bölünür: iqtisadi və sosial. Sonuncunun seçilməsi iqtisadi 

siyasətin həyata keçirilməsində zəruri həlqə kimi sistemin strukturunda müvafiq elementin 

mövcudluğu ilə əlaqələndirilir. 

Qeyd edilməlidir ki, iqtisadi ədəbiyyatda mövcud olan kənd təsərrüfatı istehsalının səmərəliliyi 

üzrə subyektlərin reytinqinin formalaşdırılması məsələləri də qoyulur. Bu istiqamətdə hazırlanan 

metodiki yanaşmalarda bir qayda olaraq, səmərəliliyin dəyərləndirilməsi məqsədilə dörd göstərici - 

bir işçiyə düşən ümumi kənd təsərrüfatı istehsalı, kənd təsərrüfatı təşkilatlarının rentabelliyi, nisbi 

maliyyə sabitliyi əmsalı, kənd təsərrüfatı işçilərinin əməkhaqqı səviyyəsi göstəriciləri seçilir. 

Reytinq yanaşması zamanı səmərəlilik səviyyəsinə görə subyektlərini sıralamaq üçün əksər 

müəlliflərin seçimi məlumatların mövcudluğu və etibarlılığı, göstəricilərin müqayisəsi, onların 

minimum sayında iqtisadi səmərəlilik səviyyəsinin ümumiləşdirilmiş qiymətini verməyə qadir olmasına 

əsaslanır. Metodologiyalarda təqdim olunan nisbi maliyyə sabitliyi əmsalı cari likvidlik, xüsusi 

dövriyyə kapitalı və özünütəminatla təmin olunmuş standart əmsalların orta kəmiyyəti kimi hesablanır. 

İqtisadi səmərəliliyi qiymətləndirmək üçün əvvəlcə hansı təsərrüfat subyektlərinin 

səmərəliliyi formalaşdırdığını və sahibkarlıq təşəbbüsünü fəallaşdırmaq üçün əlverişli mühitin 

yaradıldığını müəyyənləşdirmək lazımdır. Bunu nəzərə alaraq kənd təsərrüfatı təşkilatlarının 

böyüməsi, kənd təsərrüfatında istehsalın ümumi həcmində kiçik təsərrüfatların ümumi istehsalın 

payı kimi göstəricilərin daxil edilməsi məqsədəuyğun hesab edilir. 

İqtisadi səmərəliliyin əsasında kənd təsərrüfatı istehsalının rentabelliyinin durduğunu nəzərə 

alaraq, belə qənaətə gəlmək olar ki, mənfəət əldə edilməsi - nəzərdə tutulan nəticənin əldə edilməsini 

sübut edən əsas faktdır. Bu baxımdan effektivliyi aşağıdakı göstəricilərin tətbiqi yolu ilə müəyyən 

etmək olar: bir əmtəə istehsalçısı üçün mənfəətin alınması, məhsul istehsalı və satışının gəlirliliyi, 

zərərli müəssisələrin xüsusi çəkisi. 

Kifayət qədər əhəmiyyətli blok sosial sferanın qiymətləndirməsi göstəricilərindən formalaşır. 

Bu blok sosial amillərin ərazilərin iqtisadi rifahına təsir dərəcəsini və gələcək inkişaf istiqamətini 

müəyyənləşdirmək üçün hazırlanır. Bir kənd sakininə düşən yaşayış sahələrinin ümumi kəmiyyəti, 

mənzillərin sayının artması və kənd əhalisinin artması kimi göstəricilərin istifadəsi əlverişli sosial 

mühitin olduğunu göstərir. 

İqtisadi səmərəlilik göstəriciləri seçildikdən sonra standartlaşdırma yolu ilə fərqli 

xüsusiyyətlərinə malik göstəricilər vahid göstərici formasına gətirilir. Daha sonra standartlaşdırılmış 

göstəricilər əsasında multikativ səmərəlilik göstəriciləri hesablana bilir.  

Qeyd edilənləri nəzərə almaqla, iqtisadi səmərəliliyin təhlilinin aparılması mərhələlərini 

aşağıdakı kimi vermək olar (Şəkil). 

 

Şəkil. İqtisadi səmərəliliyin təhlilinin aparılması mərhələləri 
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İqtisadi səmərəliliyin qiymətləndirilməsinin göstərilən  metodoloji sxemi müxtəlif bölgələr üzrə 

aqrar istehsalın effektivlik səviyyəsinin müqayisəli dəyərləndirməsinə imkan verən reytinq 

göstəricilərinin müəyyən edilməsi üçün yararlı hesab edilir (13). Fikrimizcə, həmin yanaşma 

ölkəmizin iqtisadi və inzibati rayonları üzrə aqrar sahədə səmərəlilik səviyyəsinin müqayisəli 

araşdırmaları zamanı da istifadə edilə bilər.  Reytinq balları əsasında qiymətləndirmə rayonlar üzrə 

səmərəlilik səviyyəsinə görə diferensiallaşmaya dair real mənzərəni açıqlamağa imkan yaradar. 

 

Nəticə 

 

Aqrar sahədə səmərəlilik səviyyəsinə görə inzibati və iqtisadi bölgələrin inteqral göstəricilər 

əsasında reytinqlərin müəyyən edilməsi həmin bölgələrin müvafiq əlamət üzrə sıralanması  və onlar 

arasında fərqləri  daha dəqiq müəyyənləşdirməyə imkanlar açır. Bununla əlaqədar olaraq qeyd etmək 

lazımdır ki, reytinq iqtisadi prosesin monitorinqinin əsas qiymətləndiricilərindən biridir. Hər hansı 

bir reytinqin əhəmiyyəti tədqiqat obyektlərinin vəziyyətini bir-birlərinə münasibətdə əks etdirməyin 

zəruriliyi ilə izah olunur ki, bu da onların sonrakı fəaliyyəti ilə bağlı düzgün həlləri hazırlamaq üçün 

lazımdır. Bundan əlavə, reytinqinə görə liderlərin müəyyən edilməsi bir tərəfdən onların investisiya 

cəlbediciliyini artırmağa imkan verir, digər tərəfdən digər iştirakçı subyektlər üçün iqtisadi 

fəaliyyətin yaxşılaşdırılmasını motivləşdirir. 

Hazırda reytinq göstəricilərinin hesablanmamasına səbəb bunun üçün lazımi statistik məlumat 

bazasının olmamasıdır.  

Xüsusi maraq doğuran məsələ inzibati qurumlar üzrə müəyyən edilən reytinqdir. Onun praktiki 

əhəmiyyəti ərazidə aqrar sahənin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinə əsaslanır. İntegral göstəricinin 

hesablanması amil təhlilin tətbiqinə və səmərəliliyin  qiymətləndirmələrinin iki blok üzrə - iqtisadi 

və sosial bloklar üzrə ilkin hesablanmasına əsaslanır.  
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Резюме 

 

В статье исследуются методологические вопросы оценки эффективности в сельском 

хозяйстве на основе интегральных показателей. Анализируются мнения различных 

исследователей о природе экономической и социальной эффективности и делаются 

соответствующие обобщения. Основное внимание уделено раскрытию особенностей 

формирования интегральных показателей, характеризующих эффективность в аграрном 

секторе. Показана целесообразность применения методического подхода, позволяющего 

проводить сравнительную оценку уровня эффективности аграрного сектора в отдельных 

региональных образованиях. 

Ключевые слова: аграрный сектор, эффективность, оценка, система показателей, 

интегральные показатели, рейтинг эффективности. 
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KƏND TƏSƏRRÜFATINDA SAHİBKARLIĞIN İQTİSADİ SƏMƏRƏLİLİYİNİN 

MEYARLARI VƏ GÖSTƏRİCİLƏRİ 

Natiq Sərhad oğlu Mirzəyev, i.ü.f.d., dosent 

Lənkəran Dövlət Universiteti 

e-mail: mirzoev.n@mail.ru 

Xülasə 

 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində hər hansı fəaliyyətin iqtisadi səmərəliliyi onun həyata 

keçirilməsinin ən vacib şərtlərindən biridir. Bu baxımdan sahibkarlıq fəaliyyətinin iqtisadi 

səmərəliliyinin düzgün qiymətləndirilməsi xüsusi önəm kəsb edir. Səmərəlilik təsərrüfat subyektinin 

fəaliyyətində təbii, təşkilati, iqtisadi və sosial şərtlərin qarşılıqlı əlaqəsini özündə əks etdirir. 

Məqalədə aqrar sahədə sahibkarlıq müəssisələrində istehsalın səmərəliliyinin əsas meyarları və 

göstəricilərinin müəyyən olunması məsələləri araşdırılır. Tədqiqatın nəticəsi olaraq aqrar sahədə 

sahibkarlıq fəaliyyətinin iqtisadi səmərəliliyinin dəyərləndirilməsi üçün əsas göstəricilərin seçilməsi 

ilə bağlı təklif hazırlanmışdır. 

Açar sözlər: kənd təsərrüfatı, meyar, göstərici, sahibkarlıq, sahibkarlıq fəaliyyəti, səmərəlilik.  

 

Giriş 

 

Müasir şəraitdə sahibkarlıq, risk şəraitində gəlir əldə etməyə yönəlmiş, öz adından və mülkiyyət 

məsuliyyəti altında həyata keçirilən təşəbbüskar fəaliyyətdir. Sahibkarlıq strukturlarının səmərəli 

fəaliyyətinin əsas göstəricisi istehsalın həcmini, mənfəəti artırmaq və xərcləri minimuma endirmək 

üçün real imkanların mövcudluğudur. Bazar münasibətlərinin inkişafı ilə iqtisadiyyatın aqrar 

sektorunda sahibkarlıq fəaliyyətinin səmərəliliyinin real qiymətləndirilməsinə ehtiyac artır. 

Aqrar sahədə sahibkarlığın səmərəliliyi, bu sahədə fəaliyyətin əsas məqsədinə (mənfəətin 

artırılması) çatmaq baxımından qiymətləndirilir. Digər tərəfdən, bu səmərəlilik sahədə və bazarın 

müvafiq seqmentində fəallığın xarakteri və səviyyəsindən asılıdır [1]. 

Bazar münasibətlərinin inkişafının indiki mərhələsində sahibkarlıq müəyyən bir işgüzar 

mühitdə mövcud olur və inkişaf edir. İqtisadiyyatın aqrar sektorunda sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata 

keçirilməsi kənd təsərrüfatı və onunla istehsal-texnoloji bağlılığı olan sənaye sahələrində yaranan 

iqtisadi münasibətlər nəzərə alınmaqla həyata keçirilməlidir. İstehsal sahibkarlığı, sahibkarın birbaşa 

məhsul istehsalı, iş yerinə yetirməsi və əmtəə olaraq sonrakı satışa çıxarılmasını nəzərdə tutan 

xidmətlər göstərilməsində iştirak etdiyi fəaliyyətləri əhatə edir.  

Aqrar sahədə, bazar iqtisadiyyatının inkişafı ilə sahibkarlığın səmərəliliyi problemi öncüllük 

qazanır, çünki iqtisadi fəaliyyətin effektivliyi geniş təkrar istehsalın sürətini və cəmiyyətin ərzaq 
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ehtiyaclarını ödəmək səviyyəsini müəyyənləşdirir [3]. Buna görə də, bazar münasibətləri şəraitində 

sahibkarlıq fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması aktual problemlərindən biri olaraq qalır.  

Məqalədə əsas məqsəd bazar iqtisadiyyatı şəraitində kənd təsərrüfatında sahibkarlıq 

fəaliyyətlərinin inkişafına əsaslanaraq, səmərəlilik meyarları və göstəricilərinin müəyyən edilməsi 

məsələlərinin araşdırılması və bununla bağlı təkliflər hazırlamaqdır. 

Araşdırmada sistemli yanaşma, müqayisəli təhlil, sintez və digər elmi tədqiqat metodlarından 

istifadə edilmişdir. 

 

Problemin təhlili 

 

 Aqrar sahədə sahibkarlıq subyektlərinin iqtisadi səmərəliliyinin mahiyyəti ilk növbədə onun 

meyarları ilə də ifadə olunur. Meyar - elə bir xüsusiyyətdir ki, ona əsaslanaraq kənd təsərrüfatı 

məhsulları istehsalının səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi həyata keçirilir.  

Ümumi olaraq aqrar sahədə iqtisadi səmərəlilik mürəkkəb, çox amilli bir anlayışdır. Bu 

istiqamətdə müxtəlif fikirlərin təhlilini əsas tutaraq  kənd təsərrüfatı istehsalının səmərəliliyinin 

mahiyyətini aqrar iqtisadiyyatın təşkilati və iqtisadi quruluşunun yaxşılaşdırılması meyarı kimi 

aydınlaşdırmaq mümkündür [2]. Bu, baxımdan  səmərəlilik müəssisənin, sahənin, iqtisadi sferanın 

inkişaf səviyyəsinin kəmiyyət baxımından qiymətləndirilməsindən başqa, aqrar sahədə fəaliyyətin 

keyfiyyət xüsusiyyətlərini də əks etdirir. 

İqtisadiyyatın digər bölmələri kimi aqrar sahədə sahibkarlıq fəaliyyətinin səmərəliliyinin 

səviyyəsi təkrar istehsal prosesinin xüsusiyyətləri ilə müəyyən edilir [4]. İstehsalın mövsümiliyi, 

yüksək əməktutumluluğu və məhsulların tez xarab olan xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq bu sahədə 

sahibkarlığın iqtisadi səmərəlilik meyarlarını və eyni zamanda onun sosial səmərəlilik ilə əlaqəsini 

aşağıdakı kimi təsvir etmək olar (Sxem). 
 

Sxem. Aqrar sahədə sahibkarlıq fəaliyyətinin səmərəlilik meyarları 
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Məhsul istehsalının həcmi resursların səmərəli istifadəsindən və onların müxtəlif növləri 

arasında əlverişli nisbətlərin formalaşdırılmasından asılıdır. Eyni zamanda bazar şəraitində son 

maliyyə nəticəsi əhəmiyyətli dərəcədə resursa qənaət edən texnologiyaların istifadəsi və mükəmməl 

marketinq siyasəti aparmaqla, daha doğrusu, menecmentin səviyyəsi ilə müəyyən edilir. 

 Torpaq, əmək, kapital kimi faktorların hər birinin verimliliyini xarakterizə edən xüsusi 

göstəricilər, səmərəlilik səviyyəsini tam xarakterizə etmir. Buna görə bütün amillərin məcmu təsirini 

əks etdirən ümumiləşdirici göstəriciyə də ehtiyac yaranır. 

Kənd təsərrüfatında iqtisadi səmərəliliyin  aşağıdakı növləri fərqlənir: kənd təsərrüfatının 

ümumi və onun müəyyən sahələrinin, müəssisələrin təsərrüfat fəaliyyətinin, təsərrüfatdaxili 

bölmələrin, müəyyən məhsul növlərinin istehsalının, müxtəlif resurslardan istifadənin səmərəliliyi. 

İqtisadi səmərəlilik meyarları və göstəricilərinin əhatəli açıqlanması baxımından kənd 

təsərrüfatına funksional (texnoloji, iqtisadi, sosial, ekoloji) və təşkilati (təsərrüfatçılığın formaları və 

idarəetmə) altsistemlərindən ibarət olan sosial-iqtisadi sistem kimi baxıla bilər. 

Texnoloji altsistem - resursların müəyyən bir nəticəyə (məhsullar, iş, xidmətlər) çevrilməsini təmin 

edən resurs potensialı, texnologiya və istehsalının təşkilinin məcmusudur. Normativ və faktiki texnoloji 

səmərəlilik fərqləndirilir. Texnoloji səmərəlilik göstəriciləri əkinçilik və heyvandarlıq sistemlərinin 

elementlərinin fəaliyyətini qiymətləndirmək üçün istifadə olunur. Texnoloji səmərəliliyin səviyyəsi, 

faktiki məlumatların rasional intensivlik səviyyəsinə və ya orta hava şəraitinə uyğun məhsul istehsal 

səviyyəsi kimi istifadə olunan müvafiq normativ göstəricilərlə müqayisə edilməklə müəyyən edilir. 

İqtisadi altsistem - iqtisadi əlaqələrin məcmusu və aqrar istehsal qurumunun optimal işləməsini 

və inkişafını təmin etməyə yönəlmiş iqtisadi idarəetmə mexanizminin elementlərinin müvafiq 

sistemidir. İqtisadi səmərəlilik iqtisadi maraqların reallaşma dərəcəsini əks etdirir, məhsul istehsalı 

və satışının səmərəliliyini xarakterizə edən baza göstəriciləri sistemi ilə ölçülür (maya dəyəri, ümumi 

məhsul, ümumi gəlir, mənfəət, rentabellik, əmtəə istehsalçısının maliyyə vəziyyətinin göstəriciləri - 

maliyyə sabitliyi və ödəmə qabiliyyəti). 

Sosial altsistem - əhalinin sosial-ərazi birliyinin (şəhər, kənd) elementləri: ailə, sosial tiplər, sosial 

infrastruktur və onun fəaliyyətini təmin edən kadrlar. Xüsusən kənd təsərrüfatı təşkilatları və 

müəssisələri ilə əlaqədar olaraq, sosial altsistem müəssisənin kollektivi, sosial infrastruktur və uyğun işçi 

heyətini əhatə edir. Sosial səmərəlilik - sosial vəziyyəti, müəyyən ərazidə qəbul olunan təsərrüfatçılıq 

formasına vahid münasibət bəsləyən əhalinin məcmusunu, kənd sosial-ərazi birliyinin normativ inkişaf 

səviyyəsinə çatma dərəcəsini xarakterizə edir və əhalinin yaşayış səviyyəsi göstəriciləri ilə ölçülür. 

Sosial səmərəliliyin meyarı kənd sosial-ərazi icmasının normativ inkişaf səviyyəsinə çatma dərəcəsidir, 

yəni əhalinin demoqrafik, iqtisadi və sosial yaşayış səviyyəsinin göstəriciləridir. 

Ekoloji altsistem - təbii mühitin qorunub saxlanılması və inkişafını təmin edən, təbiəti qorumaq 

və təbiəti bərpa etmək fəaliyyətinin, təbii torpaq potensialı və ehtiyatları elementlərinin məcmusudur. 

Ekoloji səmərəlilik təbii mühitin qorunması, təbii sərvətlərdən istifadə səviyyəsi, ekoloji 

cəhətdən təmizliyin artması və istehsal olunan məhsulların təbii resurs tutmluluğunun azalması, 

məhsulların keyfiyyətinin və yaşayış mühitinin yaxşılaşdırılması ilə xarakterizə olunur. Ətraf mühitin 

səmərəliliyinin meyarı ətraf mühitin deqradasiyasının qarşısının alınması, onun yaxşılaşdırılması, 

istehsalın ekoloji cəhətdən təmizliyini, məhsul keyfiyyətini artırmaqdır. 

Xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, torpaq aqrar sektorun əsas istehsal vasitəsidir. Kənd 

təsərrüfatının iqtisadi vəziyyəti torpağının nə dərəcədə səmərəli istifadə olunmasından çox asılıdır. 
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Torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadə, onların məhsuldarlığının qorunması və yaxşılaşdırılması 

həmişə aktual məsələlər hesab olunur [5]. 

İdarəetmə altsistemi - texnoloji, iqtisadi, sosial və ekoloji altsistemlərin fəaliyyət formasıdır 

(təsərrüfatçılıq və fəaliyyətin təşkili formaları). 

İqtisadiyyatın aqrar sektorunda istehsal sahibkarlığının səmərəliliyini qiymətləndirən əsas 

göstəricilərə bunların aid olunmasını məqsədəuyğun hesab edirik: əmək məhsuldarlığı; əmtəə 

vahidinin maya dəyəri; resurs vahidinə düşən sahibkarlıq gəliri; torpaqdan istifadə göstəriciləri; 

əsas fondlardan istifadənin göstəriciləri; dövriyyə kapitalından istifadənin səmərəlilik göstəriciləri; 

əsas fondların və dövriyyə vəsaitlərinin hər vahidinə düşən ümumi gəlir; xalis gəlir; rentabellik 

səviyyəsi. 

Beləliklə, təklif olunan göstəricilər sahibkarlıq fəaliyyətinin səmərəliliyinə dair mikro və sahə 

səviyyələrində dəyərləndirmələr aparmağa imkan açır. Sahibkarlıq praktikasında fəaliyyətin 

səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi üçün istifadəsi məqsədəuyğun hesab edilən başlıca göstəriciləri 

xüsusi olaraq ayırmaq lazımdır: 

a) rentabellik səviyyəsi - bu, göstərici bütün kənd təsərrüfatı istehsalının, eləcə də müəyyən 

məhsul növləri daxil olmaqla bitkiçilik və heyvandarlıq sahəsi kontekstində iqtisadi 

səmərəliliyi müəyyənləşdirməyə imkan verir; 

b) sahibkarın gəlirinin səviyyəsi - bu göstərici sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafına və 

özünüzənginləşdirməyə yönəldilmiş hərəkətverici motiv rolunda çıxış edir; 

c) gəlir əsasında hesablanan fondverimi - fikrimizcə, təsərrüfatların inkişafı ilə əlaqədar olaraq, 

qiymətləndirmədə pul daxilolmalarında mənfəət deyil, gəlirin bütün miqdarı vacibdir. 

İşəgötürən və işçi eyni şəxs olduqda gəliri əməkhaqqı və mənfəətə bölmək deyil, ümumi 

gəlirin tam məbləği ilə maraqlanılır. Bu səbəbdən əsas fondlar və dövriyyə vəsaitlərinin 

vahidinə düşən gəlirin hesablanması vacibdir. 

Yuxarıda qeyd edilənlər nəzərə alınmaqla, səmərəliliyin növləri üzrə müvafiq göstəricilərin  

təsnifatı aşağıdakı cədvəldə verilmişdir.  

 

Cədvəl. Kənd təsərrüfatında istehsalın səmərəliliyinin növlərinin və göstəricilərinin 

təsnifatı 

Səmərəliliyin 

növü 
Səmərəlilik göstəriciləri 

Texnoloji Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üzrə işlərin əmək tutumluluğu 

Sosial 
Təsərrüfatda çalışan işçilərin orta aylıq əmək haqqının sahə üzrə orta əmək 

haqqına nisbəti 

İqtisadi 

Təsərrüfatların  resursverimi göstəriciləri: 

 1 ha əkin sahəsinə düşən mal, iş və xidmət satışından əldə olunan gəlir, 

 ümumi mənfəətin təsərrüfatda çalışan işçilərinin orta illik sayına nisbəti, 

 xalis mənfəətin əsas fondların orta illik dəyərinə nisbəti 

Ekoloji 
Hər 100 ha əkin sahəsinə düşən torpağın münbitliyinin artırılmasına yönəldilən 

vəsaitin miqdarı 

Maliyyə Maliyyə müstəqilliyi əmsalı 

İnstitusional 
Kənd təsərrüfatı məhsullarının satışından əldə olunan gəlirlərin malların, iş və 

xidmətlərin satışından əldə olunan ümumi gəlirin məbləğindəki payı 

*Mənbə: [4] 
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Sahibkarlıq fəaliyyətin əsas subyekti kimi sahibkarın bilik və bacarıqları ilə birbaşa əlaqədar 

olan bir prosesdir. İstehsalın kənd təsərrüfatı sektorundakı iqtisadi vəziyyətinin sabitləşməsində 

böyük rol müvafiq qabiliyyət, bilik, peşəkarlıq və təcrübəyə malik olan sahibkarlara həvalə olunur. 

Sahibkar mal istehsal etmək üçün istifadə olunan amillərin optimal birləşməsini təmin etməli, 

müxtəlif iqtisadi agentlərin - müəssisələr, təşkilatlar, vətəndaşların ehtiyaclarını ödəmək üçün 

xidmətlər göstərməli və ya işlər yerinə yetirməlidir. Başqa sözlə, dinamik və qeyri-müəyyənliyin 

mövcud ola bildiyi bir mühitdə yeni imkanların axtarışı, xarici mühitdəki dəyişikliklərə sürətli 

reaksiya vermək bacarığı, müəssisələrin fəaliyyətinə sahibkarlıq münasibətində yanaşmada 

həlledicidir. Bu yanaşma, sahibkarlıq ideyasını, maliyyə mənbələrini, maddi, əmək və torpaq 

ehtiyatlarını kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üçün birləşdirməyə imkan verir. 

Xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, mənfəət əldə etmək üçün hər hansı bir iş qurmaq 

sahibkarın yeganə məqsədi deyil: o, öz işçilərinin sağlamlıqlarının qorunması, iş yerlərinin 

saxlanılması və əmək fəaliyyəti ilə bağlı bir sıra sosial məsələlərin həllində iştirak edir. 

 

Nəticə 

 

Aqrar sahədə sahibkarlıq fəaliyyətinin səmərəliliyinin hərtərəfli öyrənilməsi üçün istehsal 

fəaliyyətinin müxtəlif aspektlərini əks etdirən aydın bir göstəricilər sisteminə ehtiyac var. Burada əsas 

vəzifə ayrı-ayrı istehsal amillərinin istifadəsini xarakterizə edən müxtəlif kəmiyyət göstəricilərinə 

əsaslanan istehsal səmərəliliyinin ümumiləşdirilmiş göstəricisini əldə etməkdir. Eyni zamanda 

aşağıdakıları təmin etmək lazımdır: iqtisadi interpretasiya imkanı, onun müxtəlif idarəetmə 

səviyyələrində uyğunluğunu, kəmiyyət qiymətləndirmələrinin kifayət qədər etibarlılığını. Nəzərə 

almaq lazımdır ki, əldə olunan nəticələrin şərti olması səbəbindən səmərəliliyin ümumiləşdirici 

göstəricisini təyin etmək çox çətindir. 

Tədqiqatlar göstərir ki, kənd təsərrüfatında sahibkarlıq fəaliyyətinin məqsədi alıcının 

ehtiyaclarını (tələbini) ödəmək, eyni zamanda, tələb yaradan və sahibkara mənfəət gətirən məhsulları 

bazara təqdim etməkdir. Bununla birlikdə, mənfəət əldə etmək yalnız sahibkar üçün deyil, bir çox 

digər iqtisadi fəaliyyət növləri üçün də xarakterikdir. Bu baxımdan sahibkarlıq gəliri göstəricisinin 

istifadəsini vacib sayırıq. Sahibkarlıq gəlirinin miqdarı sahibkarın işində yeniliklərdən istifadə etmə, 

risk etmək bacarığından, eləcə də, sahibkarın vaxtında düzgün qərar qəbul etməsindən asılıdır. Qərar 

qəbul edərkən sahibkar, yalnız tərəfdaşları qarşısında deyil, cəmiyyət qarşısında da, bu qərarların 

nəticələrinə görə cavabdeh olmağa hazır olduğunu bildirir. 
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Criteria and indicators of economic efficiency of entrepreneurship in agriculture 

 

Summary 

 

The economic efficiency of any activity in a market economy is one of the most important 

conditions for its implementation. In this regard, the correct assessment of the economic efficiency of 

entrepreneurial activity is of particular importance. Efficiency - reflects the interaction of natural, 

organizational, economic and social conditions in the activities of an economic entity. The article 

examines the issues of determining the criteria and indicators of production efficiency in business 

entities of the agricultural sector. Based on the results of the study, a proposal was prepared on the 

choice of key indicators for assessing the economic efficiency of entrepreneurial activity in the 

agricultural sector. 

Keywords: agriculture, criteria, indicator, entrepreneurship, entrepreneurial activity, 

efficiency. 
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Критерии и показатели экономической эффективности предпринимательства 

в сельском хозяйстве 

 

Резюме 

 

Экономическая эффективность любой деятельности в рыночной экономике - одно из 

важнейших условий ее осуществления. В связи с этим особое значение приобретает 

правильная оценка экономической эффективности предпринимательской деятельности. 

Эффективность - отражает взаимодействие природных, организационных, экономических 

и социальных условий в деятельности хозяйствующего субъекта. 

В статье исследуются вопросы определения критериев и показателей эффективности 

производства в субъектах хозяйствования аграрного сектора. По результатам исследования 

подготовлено предложение по выбору ключевых показателей для оценки экономической 

эффективности предпринимательской деятельности в аграрном секторе. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, критерии, показатель, предпринимательство, 

предпринимательская деятельность, эффективность. 
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AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu, aparıcı elmi işçi 
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Xülasə 

 

Məqalədə Azərbaycanda tütün istehsalı və onun emalının mövcud vəziyyəti təhlil edilir, zəruri 

qiymətləndirmələr aparılır. Eyni zamanda tütünçülüyün və tütün emalının inkişaf istiqamətlərinə 

baxılır, ölkədə tütünçülüyün və tütün fermentasiyasının inkişafının sürətləndirilməsinin zəruriliyi 

açıqlanır. Azərbaycanın qeyri-neft sektorunda rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi və səmərəliliyin 

artırılması fonunda tütünçülük və onun məhsulunun emalı müəssisələrinin inkişafına diqqətin 

gücləndirilməsinin məqsədəuyğun olduğu göstərilir. Tütünçülük və siqaret sənayesinin inkişafında 

klasterlərin daha səmərəli ola biləcəyi əsaslandırılır və bəzi konkret təkliflər verilir. 

Açar sözlər: tütünçülük, tütün fermentasiyası, siqaret istehsalı, tütün ixracı, tütün idxalı. 

 

Giriş 

 

Dünyada tütün sektoru ən böyük sənaye sahələrindən biridir. Gün ərzində dünyada satış dəyəri 

təxminən 5 milyard dollar olan tütün ticarətindən illik qazanc 1 trilyonu keçib. Dünyanın 125 

ölkəsində 4 milyon hektar sahədə becərilən tütün dünya üzrə istifadə olunan kənd təsərrüfatı təyinatlı 

torpaq sahələrinin 1 faizini əhatə etsə də, ən gəlirli sahələr arasında yer alır. 

Azərbaycanın kənd təsərrüfatında tütün istehsalı özünəməxsus yer tutur. Respublikada 

tütünçülüyün elmi əsaslarla inkişafı və bu sahə üzrə yüksək sənaye potensialının yaradılması keçən 

əsrin 60-70-ci illərinə təsadüf edir. Həmin illərdə Azərbaycanda tütünçülüyün  sürətlə inkişaf 

etdirilməsi, bu sahənin sənaye potensialının gücləndirilməsi üçün münbit şərait yaradılmışdı. 1970-

1980-ci illərdə tütünün əkin sahəsi 17 min hektar, istehsalının həcmi isə 60 min tondan çox olmuşdu. 

Tütün iqtisadi əhəmiyyətinə görə, Azərbaycanda pambıqçılıqdan sonra ikinci texniki bitki sayılır. 

Yüksək rentabelliyə malik olduğuna görə, vaxtı ilə onun istehsalı Şəki-Zaqatala zonasından Lerik-

Yardımlı zonasına, eyni zamanda ölkənin qərbinə kimi genişləndirilmiş və 21 rayonda tütün əkilmişdir. 

Lakin sistem dəyişiklikləri ilə əlaqədar sonrakı dövrlərində bəzi ənənəvi kənd təsərrüfatı 

sahələrində, o cümlədən tütünçülüyün istehsal həcmində də azalmalar baş vermişdir. Belə ki, 2019-

cu ildə tütünün əkin sahəsi 3,1 min hektar, istehsal həcmi isə 6 min ton təşkil etmişdir ki, bu da 

sahənin potensial imkanlarından xeyli aşağıdır. Eyni zamanda tütünçülüyün daha da inkişafı üçün 

imkanlar və real şərait vardır. 

mailto:y.sadikhov@mail.ru
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Tütün istehsalında mövcud vəziyyət və inkişaf perspektivləri 

 

Dövlət müstəqilliyi şəraitində tütünçülüyün yenidən dirçəldilməsi üçün ilk növbədə hüquqi, 

müvafiq təşkilati və iqtisadi əsaslar müəyyən edilməli idi.  Bu məqsədlə, həm də, tütün və tütün 

məhsullarının dövriyyəsi ilə əlaqədar münasibətlərin tənzimlənməsi məqsədilə “Tütün və tütün 

məmulatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 08 iyun tarixli 138-IIQ nömrəli Qanunu 

qəbul edilmişdir [1]. 

Eyni zamanda “Azərbaycan Respublikasında tütünçülüyün inkişafına dair 2017-2021-ci illər 

üçün Dövlət Proqramı” qəbul edildikdən sonra ölkədə bu istiqamətdə aparılan işlərin daha da 

sürətlənməsinə təkan verilmişdir. Belə ki, 2016-cı ildə tütünün əkin sahəsi 2,4 min hektar, istehsal 

həcmi isə 3,6 min ton təşkil etmişdir ki, bu da, potensial imkanlarından xeyli aşağı idi. 2018-ci ildə 

isə artıq 3,4 min hektar sahədə tütün əkilmişdir. 2021-ci ilədək əkin sahələrinin 6 min hektara, tütün 

istehsalının isə 12 min tona çatdırılması nəzərdə tutulub [2]. 

 

Şəkil 1. Respublika üzrə tütün göstəricilərinin dinamikası            

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi 

 

Şəkil 1-dən göründüyü kimi, 1990-cı ildə Azərbaycanda 14800 ha tütün əkilmiş, 53 min ton 

tütün istehsal edilmişdir. Bu rəqəmlər 1984-85-ci illər daha yüksək idi. Göründüyü kimi, tütün 

istehsalı son 25 il ərzində 15 dəfədən çox aşağı düşmüş, adekvat olaraq əkin sahəsi də azalmışdır. 

Eyni zamanda  hər hektardan alınan məhsuldarlıq göstəriciləri də azalmışdır. 

Son illər kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına verilmiş güzəştlər və subsidiyalar, 

həmçinin bu sahədə fəaliyyət göstərən hüquqi və fiziki şəxslərin 2019-cu ilədək, torpaq vergisi istisna 

olmaqla, bütün növ vergilərdən azad edilməsi ölkədə tütünçülüyün inkişafına təkan vermişdir. 

“Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”ində 

göstərilmişdir ki, “2015-ci ildə Azərbaycana 287,2 mln. ABŞ dolları dəyərində siqaret idxal 

edilmişdir. Hazırda ölkədə tütünçülük lazımi səviyyədə inkişaf etməyib, lakin həm daxili bazarda, 

həm də, regional bazarda tütün məhsullarının böyük həcmdə idxal dövriyyəsini (4,4 mlrd. ABŞ 

dolları) nəzərə aldıqda, bu ənənəvi məhsulun istehsalının əhəmiyyətli səviyyədə artırılması üçün 

böyük bazar potensialının olduğunu demək mümkündür” [3]. 

Tütünün satınalma qiymətini 2016-cı ildə əvvəlki illə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə 

artırmaqla birinci növ yaş tütünün bir kiloqramını 25 qəpiyə, ikinci növ yaş tütünün bir kiloqramını 

15 qəpiyə qəbul edilmişdir. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 05 
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oktyabr tarixli “Azərbaycan Respublikasında tütünçülüyün inkişaf etdirilməsinə dövlət dəstəyi 

haqqında” Sərəncamına əsasən, tütün emalı ilə məşğul olan hüquqi şəxslərə və hüquqi şəxs 

yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti həyata keçirən fiziki şəxslərə təhvil verilmiş quru tütünün hər 1 

kiloqramına, yaş tütünün isə hər 10 kiloqramına görə tütün istehsalçılarına 0,05 manat məbləğində 

subsidiya müəyyən edilmişdir [4]. Tütünün alış qiymətləri hər tona 1-ci növ üçün 250 manat, 2-ci 

növ üçün isə 150 manat olmuşdur.  

Bütün bunların nəticəsinə baxmayaraq tütünçülüklə məşğul olan fermerlərin bu sahəyə marağı  

artmışdır. Mütəxəssislərin fikrincə müasir şəraitdə  ölkədə tütün istehsalını 30-40 min tona çatdırmaq 

üçün yerli şərait və real imkanlar mövcuddur. 

 Tütün ixrac yönümlü istehsal sahələrinə aiddir. Son dövrlərdə istehsalın həcmi ilə yanaşı 

məhsul ixracı da yüksəlmişdir. Bu barədə Cədvəl 1-in məlumatları əyani təsəvvür yaradır.  

 

Cədvəl 1. Tütünün istehsalı və ixracı dinamikası 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Tütün istehsalı, ton 3466,1 3585,0 5315,6 6316,6 6038,6 

Tütün ixracı, ton 1944,4 2217,9 4586,3 4175,7 6488,5 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi 
 

Qeyd etdiyimiz kimi, tütünçülüyün inkişafı üçün Azərbaycanın çox əlverişli torpaq-iqlim şəraiti 

vardır. Bu şərait xarici investorların diqqətini cəlb etməyə bilməzdi. Hazırda ölkədə ancaq 

Zaqatalanın Tala kəndində ABŞ-ın “Inter Tobacco” şirkəti tütün istehsalı və emalı ilə məşğul olur. 

Şirkət kənddə 50 tütün qurutma kamerası və 7 istixana quraşdırıb. Burada artıq 50% əl əməyindən 

istifadə edilmir. Amerika şirkəti kənddə dünyada ən keyfiyyətli tütün növü sayılan “Virciniya”nı 

yetişdirir. Şirkət tütün şitillərini fermentləşdirilmiş halda becərir və fermerlərə pulsuz verir. Fermerlər 

də daha sonra yaş tütünün hər kiloqramını şirkətə 14-18 qəpiyə satır. 

Bu tipli qurğular respublikanın başqa rayonlarda da olarsa, ölkə tütündən böyük gəlir əldə edə 

bilər. Bu, 1-3 ha sahəsi olan fermerlərin tək görə biləcəyi iş deyil. Buna dövlət səviyyəsində yardım 

edilməlidir. “Virciniya” olduqca keyfiyyətli tütün növüdür, onun əkin sahəsinin genişləndirilməsi 

yaxşı olar və ölkəyə böyük gəlirlər qazandıra bilər. 

Tütünçülükdə daha bir zəruri məsələ toxumçuluğun düzgün təşkil edilməsi ilə bağlıdır. Burada 

çətinliklər çoxdur. Bütün ölkəni toxumla təmin etmək üçün cəmi 5-6 ha tütün toxumçuluq sahəsi 

mövcuddur. Bu sahəyə diqqət artırılmalı, tütün istehsalçılarının tütün şitili ilə təminatında olan 

problemlər həll olunmalıdır. 

 

Tütün emalında mövcud durum, imkanlar və perspektivlər 

 

Məlumdur ki, hər bir malın ən yüksək dəyəri onun son məhsulundan yaranır. Tütünün də son 

məhsulu siqaretdir. Ölkəmizdə bu məhsulun istehsal bazası genişləndirilir. Bakıda fəaliyyət göstərən 

müəssisə ilə yanaşı, 2006-cı ildə Naxçıvanda “Cahan Tobacco” şirkəti filtrli siqaret istehsalına 

başladı. Bu məhsulların istehsalı üçün lazım olan xammal və materiallar xaricdən alınırdı. Şirkətin 

nəzdində tütün fermentasiya zavodu da fəaliyyət göstərir və xammala olan tələbatın ödənilməsi üçün 

hazırda Naxçıvanın Şərur və Kəngərli bölgələrində tütün becərilir. 
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2018-ci ildə Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında “Tabaterra” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin 

tütün məmulatları istehsalı fabriki açılmışdır. Fabrik məhsullarını “Made in Azerbaijan” brendi 

altında istehlakçılara təqdim edir. Böyük Britaniya, Almaniya və İtaliya texnologiyaları əsasında 

qurulan fabrik tam gücü ilə işləyəndə il ərzində 11 milyard ədəd və 3 növdə filtrli siqaretlər istehsal 

edilməsi nəzərdə tutulur.  

Artıq qeyd edildiyi  kimi, respublikada istehsal olunan tütün əsasən ixrac olunur, 2019-cu ildə isə 

istehsalın hamısı (anbar qalığı ilə birlikdə) ixrac olunmuşdur. Bu o deməkdir ki, respublikada fəaliyyət 

göstərən siqaret fabriklərinin xammalı tamamilə idxal hesabınadır. Yerli siqaret fabrikləri tərəfindən 

respublikada becərilən tütündən almamasının əsas səbəbi yerli xammalın toplanılması və ilkin emalı 

proseslərində zəruri keyfiyyət göstəricilərinin formalaşmasının təmin edilməməsi göstərilir.  

Eyni zamanda, ölkəyə idxal olunan tütün və tütün məmulatlarının keyfiyyətinə dövlət 

səviyyəsində nəzarət edən bir qurum və ya müvafiq laboratoriya yoxdur. Tədricən xaricdən tütün 

gətirilməsi tənzimlənməklə və yerli tütün əkin sahələrinin artırılması bu sahədə canlanma yaradardı.  

       Tütün məmulatlarının istehsal dinamikasına baxaq (Şəkil 2). 

 

Şəkil 2.Tütün məmulatları istehsalı                                      

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi 
 

Şəkil 2-dən göründüyü kimi, fermentləşdirilmiş tütün istehsalında illər üzrə artım siqaret üzrə 

artım dinamikasından çox geri qalır. Siqaret istehsalı isə 2019-cu ildə əvvəlki ildən 2,1 dəfə, 2015-ci 

ildən isə 5,6 dəfə artmışdır ki, bu da 2018-ci ildə fəaliyyətə başlamış Sumqayıt Siqaret Fabrikinin 

hesabına olmuşdur. 

Son 5 ildə tütün və tütün məmulatlarının idxalının dinamikasına baxaq. 

 

Cədvəl 2. Tütün və tütün məmulatlarının idxal dinamikası 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Malın 

adı 
Miqdarı 

Məbləği, 

min ABŞ 

dolları 

Miqdarı 

Məbləği, 

min ABŞ 

dolları 

Miqdarı 

Məbləği, 

min ABŞ 

dolları 

Miqdarı 

Məbləği, 

min ABŞ 

dolları 

Miqdarı 

Məbləği, 

min ABŞ 

dolları 

Tütün 

(ton) 
3053,1 10333,1 1659,1 6223,4 2555,2 6472,7 3494,7 13190,3 6299,2 46171,4 

Siqaret 

(mln. 

ədəd) 

11522,8 287275,1 9301,8 146958,1 11033,5 160055,2 11277,3 152587,5 4274,6 70957,5 

Mənbə: Dövlət Gömrük Komitəsi 
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Cədvəl 2-dən göründüyü kimi, tütün idxalı əvvəlki illərə nisbətən 2019-cu ildə təxminən 2 dəfə 

artaraq 6300 tona çatmışdır ki, bu da görünür Sumqayıtda yeni siqaret fabrikinin fəaliyyətə 

başlanması ilə əlaqədardır. Cədvəldən aydın olur ki, 2015-2018-ci illərdə tütünün hər tonu üçün 2533-

3774 dollar arası valyuta ödənilmişdir, ancaq 2019-cu ildə hər tona 7330 dollar ödənilmişdir ki, idxal 

olunan tütünün qiymətinin təxminən iki dəfə artmasını izah etmək olmur. Əslində isə yeni zavodun 

hesabına tütünün əkin sahələri artmalı idi. 

Təqdirəlayiq haldır ki, 2019-cu ildə siqaret idxalı 2 dəfədən çox azalmışdır və bu, 2018-ci ildə 

Sumqayıt şəhərində yeni siqaret fabrikinin fəaliyyətə başlaması ilə əlaqədardır. Hər il siqaret idxalı 

üçün ölkədən təxminən 150-200 mln. dollar civarında valyuta çıxırdı ki, 2019-cu ildə artıq bu rəqəm 

71 mln. dollara düşmüşdür. Siqaret idxalının daha da azalacağı gözlənilir. 

Yaxşı haldır ki, 2013-cü ildən başlayaraq ölkəmizdən tütün istehsalında son məhsul olan siqaret 

ixrac olunmağa başlanmışdır ki, bu da tütünçülüyün inkişafı üçün çox müsbət haldır.  

 

Şəkil 3.  Siqaret ixracı, milyon ədədlə                                                                 

           Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi  

 

 Şəkil 3-dən göründüyü kimi, siqaret ixracının dinamikası 2018-2019-cu illər kəskin artmışdır 

ki, bu da yeni fəaliyyətə başlamış fabrikin hesabına olmuşdur. Növbəti illərdə də siqaret ixracının 

daha da artımı gözlənilir. 

2019-cu ildə 1 qutu (20 ədəd) siqaret orta hesabla 0,29-0,30 dollara idxal olunmuşdur. Bu rəqəm 

hər il cüzi dəyişir. 2019-cu ildə yerli siqaret fabrikləri siqaretin bir qutusunu 0,19 dollara ixrac 

etmişdir ki, manata çevirəndə 0,32 manat deməkdir.  

Professor T. Əliyev “Klasterlər: Beynəlxalq təcrübə və innovativ inkişaf” adlı 

monoqrafiyasında [6] və professor İ.V. Moiseyeva “Tütün və tütünçülük sənayesi: dünəni, bu günü, 

sabahı” adlı monoqrafiyasında [7] tütünçülükdə klasterlərin yaradılmasını məqsədəuyğun saymışlar, 

bu iqtisadi idarəetmə formasının tətbiq edilməsinin zəruriliyindən bəhs etmişdirlər. 

Yuxarıda adı çəkilən emal müəssisələrinin fermerlərlə klaster qurumlarının altında birləşməyi 

tütünçülüyün inkişafında böyük rol oynaya bilərdi. Bu təcrübədən Moldovada istifadə edilir. 

Tütünçülük-siqaret klasterləri hər şeydən öncə istehsalın artmasına, keyfiyyətin yüksəldilməsinə, 

əlavə dəyər zəncirlərinin yaranmasına ümumi maraq oyadır. Məhz bu maraq da sonda tütünçülüyün 

inkişafına gətirib çıxarır.  
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Nəticə 

 

Ölkədə fəaliyyət göstərən siqaret fabriklərinin xammal bazarları elə tənzimlənməlidir ki, yerli 

tütünə daha çox üstünlük verilsin. Hazırda siqaret fabriklərində yerli xammala maraq demək olar ki, 

yoxdur və ucuz başa gələn idxal xammalına daha çox üstünlük verilir.  

Xaricdən gətirilən tütün məmulatlarının keyfiyyətinə nəzarət edən bir qurum və müvafiq 

laboratoriyanın yaradılması məqsədəmüvafiq olardı. Keyfiyyətsiz və ucuz tütün xammallarının 

idxalına məhdudiyyətlər qoyulmalıdır. Paralel olaraq, yerli tütünçülük istehsalının artırılması 

stimullaşdırılmalı, xaricdən xammal və tütünün sənaye əvəzedicilərinin  gətirilməsi dövlət tərəfindən 

iqtisadi vasitələrlə tənzimlənməlidir. 

Tütünçülüklə məşğul olan rayonlarda müasir tipli tütünqurutma qurğularının və talvarların, o 

cümlədən fermentasiya zavodlarının bərpa edilib istifadəyə verilməsi məqsədəuyğun olardı. 

Müasir mərhələdə aqrar sənaye kompleksində sahələrarası əlaqələrin inkişafının aktual 

problemi klasterlərin formalaşmasıdır. Tütünçülük-siqaret klasteri bazar iştirakçıları üçün iqtisadi 

cəhətdən sərfəli olacaq, çünki o, yaradılmış məhsulun son istehlakçıya çatdırılmasını sürətləndirir, bu 

da məhsul istehsalının həcminin artırılmasına, istehsal münasibətlərinin təkmilləşdirilməsinə və 

istehsalın səmərəliliyinin artırılmasına kömək edir. Eyni zamanda gəlirlərin düzgün bölüşdürülməsi 

üçün optimal şərait yaradılır. 
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Directions of development of production and processing of tobacco in Azerbaijan 

 

Summary 

 

 The article analyzes the current state of production and processing of tobacco in Azerbaijan, 

gives the necessary assessments, and also examines the development trends in the cultivation and 

processing of tobacco. The article reveals the need to accelerate the development of tobacco growing 

and tobacco fermentation in the country. It is shown that it is advisable to pay more attention to the 

development of tobacco growing and processing enterprises in order to increase competitiveness and 

increase efficiency in the non-oil sector of Azerbaijan. It is substantiated that clusters can be more 

effective in the development of the tobacco and tobacco industry, and some specific proposals were 

made. 

Keywords: tobacco, tobacco fermentation, cigarette production, productivity, tobacco export, 

tobacco import. 

 

 

 

Д.ф.э.н., доцент Ю.М. Садыгов 

Национальная Академия Наук Азербайджана, 

Институт экономики, ведущий научный сотрудник 

 

Направления развития производства и переработки табака в Aзербайджане 

 

Резюме 

 

  В статье анализируется текущее состояние производства и переработки табака в 

Азербайджане, даются необходимые оценки, а также рассматриваются тенденции 

развития выращивания и обработки табака.  Раскрывается необходимость ускорения 

развитие табаководства и ферментации табака в стране.  Показывается, что 

целесообразно уделять больше внимания развитию табаководства и предприятий по его 

переработке с целью повышения конкурентоспособности и повышения эффективности в 

ненефтяном секторе Азербайджана.  Обосновывается, что кластеры могут быть более 

эффективными в развитии табачной и табачной промышленности, и были внесены 

некоторые конкретные предложения. 

Ключевые слова: табак, ферментация табака, производство сигарет, 

производительность, экспорт табака, импорт табака. 
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Xülasə 

 

Rəqabət gücləndikcə şirkətlərin bazarda müştəri payını itirməmək, bazarını genişləndirmək və 

fəaliyyətini davam etdirmək üçün innovativ və strateji qərarlar qəbul etməsi zəruri hala çevrilir. 

İnnovasiya fəaliyyətlərində uğurlu olmaq üçün şirkətlər bu istiqamətdə səmərəli qərarların qəbuluna 

dəstək verəcək məlumatlar əldə etməlidirlər. Bununla yanaşı, həmin fəaliyyətlərə mane olan amillər 

də mövcuddur. Məqalədə bu amillərin qida istehsalı müəssisələrində çalışan rəhbər şəxslər arasında 

keçirilmiş sorğu məlumatları əsasında təhlili verilmişdir. Əldə olunan məlumatlar əsasında 

şirkətlərin innovasiya fəaliyyətlərini həyata keçirməyə mane olan amillər aşkar edilərək həlli yolları 

təklif edilmişdir. 

Açar sözlər: qida istehsalı, yeyinti sənayesi, innovasiya, yerli istehsal. 

 

 Giriş 

 

İnnovasiya və təşəbbüskarlıq anlayışı birlikdə iqtisadi dəyərləri meydana gətirir. Əlavə dəyəri 

və məşğulluğu böyük şirkətlərlə müqayisədə innovasiya fəaliyyətlərinə mərkəzləşən dinamik və gənc 

şirkətlər yaradır [1]. 

Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin artırılması, 

məşğulluğun təmin edilməsi istehlak (qida) məhsullarına olan tələbatın yerli resurslar hesabına 

ödənilməsi və iqtisadi inkişafın təmin edilməsi baxımından müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. 

Azərbaycanda əhalinin etibarlı qida təminatı dövlətin iqtisadi siyasətinin başlıca istiqamətlərindən 

biridir. Rəsmi statistik məlumatlara əsasən, 2020-ci ilin əvvəlində ölkə ərazisində qida məhsulları 

istehsal edən 400-ə yaxın müəssisə fəaliyyət göstərir. Onların 55.5%-i kiçik, 44.5%-i orta və iri 

statusludurlar. Bu təşkilatların 1.8%-i dövlət, 98.2%-i qeyri-dövlət mülkiyyətindədir. Bununla yanaşı, 

qida məhsulları istehsalı ilə 4754 fərdi sahibkar məşğul olur [2]. 

Yeni iqtisadiyyat və innovasiya qloballaşma ilə əlaqəlidir. Qloballaşma prosesində innovasiya, 

beynəlxalq mühitdə məhsul və xidmət dövriyyəsində rəqabət üstünlüyü əldə etmək üçün mühüm rol 

oynayır. İnnovasiya mərhələləri texnologiya və elmin axıcılığı ilə əlverişli hala gəlir. Elm və 

texnologiyanın inkişafı nəticəsində əldə edilən nailiyyətlər və internet sahəsindəki uğurların təsiri ilə 
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müəssisələr, xarici şirkətlər, rəqiblər və universitetlərlə sıx əlaqələr yaradırlar. Beynəlxalq rəqabətdə 

yer alan çoxmillətli şirkətlər rəqabət üstünlüyü əldə etmək və məhsuldar olmaq üçün müxtəlif 

innovasiya metodları tətbiq etmək məcburiyyətində qalırlar. Qloballaşma dövründə innovasiyanın 

artması qaçılmazdır. Qloballaşma prosesi iqtisadi sistemlərin və təşkilatların strukturunu dəyişdirir 

və yenilikçi iqtisadi strukturlar meydana gətirir [3]. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində rəqabət, istehlakçı davranışlarındakı dəyişikliklər, istehsal zamanı 

ortaya çıxan xərclər qida istehsalı müəssisələrində innovasiyanın tətbiqini qaçılmaz edir. Şirkətlər 

minimum xərc ilə daha keyfiyyətli məhsul və ya xidmət istehsal etmək istəyir. Bu cəhdlərin nəticəsində 

innovasiya şirkətlərin bazardakı gücünü artırır və yeni bazarlara daxil olmağı təmin edir [4]. 

İnnovasiya şirkətlərə rəqabət üstünlüyü təmin etməklə yanaşı, müştərilərin ehtiyaclarını 

qarşılamaq, daha geniş və müxtəlif məhsul çeşidi təklif etmək, keyfiyyəti və mövcud məhsulların 

etibarlılığını artırmaq, yeni bazarlar yaratmaq, ətraf mühitə dəyən zərərləri azaltmaq, standartlara 

cavab vermək, istehsalda elastikliyi inkişaf etdirmək, xərcləri azaltmaq və xidmətlərin göstəricilərini 

təkmilləşdirmək kimi üstünlüklər də təmin edir [5]. 

Müasir marketinq anlayışı, şirkətin bütün fərdləri tərəfindən qəbul edilməli fəlsəfədir və 

şirkətin həm daxili həm də xarici əlaqələrini təmin edir. İnnovasiya fəaliyyətlərinin həm müştərilər 

həm də şirkət əməkdaşları tərəfindən qəbul  edilməsi və tətbiqi üçün ilkin olaraq, ehtiyaclar 

müəyyən edilməlidir. Bunun üçün bazar araşdırması və bazar məlumat toplama sisteminə ehtiyac 

yaranır [6]. 

Şirkətlərin yenilik fəaliyyətlərinin ayrılmaz hissəsindən biri olan tədqiqat və inkişaf 

fəaliyyətləri daha çox maliyyə vəsaiti tələb etdiyi üçün şirkətlərin çəkindiyi fəaliyyətlərdəndir. 

Tədqiqat və inkişaf fəaliyyətlərində uğur əldə edildiyi kimi, uğursuz olaraq qıt mənbələrin səmərəsiz 

istifadəsi ilə də nəticələnə bilər. Xüsusilə, iqtisadiyyatda maliyyə çatışmazlığı yaşandığı dövrdə, 

şirkətlər qıt mənbələrini texnoloji tədqiqat, inkişaf və innovasiya fəaliyyətlərinə xərcləməkdən 

çəkinirlər [7]. 

İnnovativ şirkət və ya ölkə olmaq artıq zəruri hal alır. Lakin bu zərurətə baxmayaraq, bu 

strukturu və təşkilatlanmanı qurmaq, onu idarə etdirərək fəaliyyətə davam etmək hər şirkət üçün eyni 

dərəcədə çətinlik daşımır. Bu halda həm şirkətlərin həm də ölkələrin rəqabət siyasətlərini yenidən 

nəzərdən keçirməyi, həm yenilik yaradan həm də yenilikləri daimi inkişafa gətirən strategiyalar 

yaradaraq, onları tətbiq etmək lazımdır. Bu strategiyanın tərkibində insan kapitalı və tədqiqat-inkişaf 

investisiyasını dəstəkləyən təşkilatlanma olmalıdır. Şirkətlərin əsas məqsədlərinə nəzər yetirsək, 

şirkətlərin innovasiya anlayışına daha çox əhəmiyyət vermə səbəbini başa düşmək olur. İnnovasiya, 

fəaliyyətini davam etdirərək inkişaf edib, rəqabət yarışında uğur əldə etmək istəyən şirkətlər üçün 

qaçılmazdır [8]. 

Şirkətlər üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən amil davamlı olaraq innovasiya qabiliyyəti olan 

müəssisədaxili mədəniyyət formalaşdırmaqdır. Bu mədəniyyətin yaradılması üçün ən böyük rol və 

məsuliyyət şirkət rəhbərinin üzərinə düşür. Şirkət daxilində innovasiyaya imkan yaradan əlverişli 

mühitin təmin edilməsi üçün qərarlılıq göstərən şəxs, rəhbərin özüdür [9]. 

İnnovasiya şirkətlərin fəaliyyətlərində ən uğursuz olduqları sahə olmaq məcburiyyətində 

deyil [10]. 

İstehsal olunan yeni məhsulların həm daxili bazarda, həm də ölkə xaricinə ixracını həyata 

keçirmək üçün marketinq tədqiqatını həyata keçirməsi, markalaşma yolunda atdığı addımları diqqətlə 
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təhlil etməyi və doğru qərar verməyi, innovasiya və markalaşmağa əhəmiyyət verməyi nəticəsində 

bu məhsulların hər iki bazarda uğurlu olma şansı artır [11]. 

Ətraf mühit şərtləri və yenilənən texnologiya ilə yanaşı, müştəri ehtiyacları da artır və dəyişir, 

nəticədə innovasiya prosesinə təsir göstərir. Bazarda alternativ məhsullar yaranır və rəqabətin 

şiddətlənməsinə gətirib çıxarır. Müştərilər aldıqları məhsulların qiymətinə diqqət yetirir və daimi 

müştərisi olduqları məhsullarla rəqib məhsulları təhlil etməyə başlayır. Bunun üçün də istehsalçılar 

artıq fərqlilik və yenilik etməyə məcbur olurlar [12]. 

Şirkətlərin aid olduğu sektor, yerləşdiyi şəhər, ölkə və istehsal etdiyi məhsullardan asılı olaraq 

onun innovasiya fəaliyyətlərinə təsir edən və mane olan amillər fərqlilik göstərir. Bəzi şirkətlər 

innovasiya nəticəsində məhsuldar nəticələr əldə edir, bəziləri isə əks nəticələrlə qarşılaşır. 

Şirkətlərin qərar vermə mexanizminə və innovasiya prosesinə təsir edən faktorların olması bu 

nöqtədə ortaya çıxır [13]. Oslo bələdçi kitabına əsasən, innovasiyanın tətbiqinə mane olan amillər 

bu başlıqlar altında toplanmışdır: maliyyə vəsaiti, məlumat bazası, bazar şəraiti, təşkilatı struktur 

və digər faktorlar [14]. 

Demirdöğenin apardığı tədqiqat nəticəsində məlum olmuşdur ki, şirkətlərin innovasiya 

tətbiqinə mane olan faktorlar iki hissəyə ayrılıb – daxili və xarici. Bu tədqiqata əsasən, daxili faktor 

olaraq, ixtisaslı kadr çatışmazlığının olması aşkarlanmışdır. Bunun aradan qaldırılması üçün şirkətlər 

təhsil müəssisələri ilə münasibətlər yaradıb işçilərin təhsil və qabiliyyətlərini daha da yüksəltməlidir. 

Xarici faktor olaraq isə, yeniliklərin təqlid edilmə qorxusudur. Şirkətlərin yaşadığı maliyyə sıxıntıları, 

dövlət və digər təşkilatlarla əlaqələrin zəif olması da innovasiyaya əngəl yaradan xarici 

faktorlardandır [15]. 

Aparılmış tədqiqata əsasən, markaların daimi istifadəçisi olduqları istehlakçıların böyük 

əksəriyyəti şirkətlərə həmin məhsulla bağlı yenilik, düzəliş, iradları markaya bildirməyə hazırdırlar. 

Eyni zamanda markaların bazarda etdiyi yeniliklər barədə vaxtında məlumatlandırılmaq istəyirlər [16]. 

Şirkətlərin innovasiyaya daha çox diqqət etmələrinin səbəbi kimi onların davamlı inkişaf və 

şirkət daxilində innovasiya mühiti formalaşdıraraq rəqiblərdən üstün olmaq kimi strategiyalarını 

görmüş olarıq. 

Məqalədə qida istehsalı sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətlərdə innovasiyaların tətbiqinin 

sürətləndirilməsinə mane olan amillərin aşkara çıxarılması ilə bağlı keçirilmiş sorğunun nəticələri 

təhlil olunmuş və müvafiq tövsiyələr hazırlanmışdır. 

 

Tədqiqatın metodları 

 

Tədqiqatın məqsədi Azərbaycanda yeyinti sənayesi üzrə istehsal fəaliyyəti ilə məşğul olan yerli 

şirkətlərin innovasiya fəaliyyətlərinə tətbiq etdikləri və ya tətbiq etmək istədikləri zaman 

qarşılaşdıqları əngəllərin aşkar edilməsi və təhlil edilərək bunların həll yollarının təklif olunmasıdır. 

Tədqiqat Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qida istehsalı müəssisələrini əhatə edir və 2021-ci 

ilin yanvar ayında həyata keçirilmişdir. Bu şirkətlərdən doqquz istehsal müəssisəsinin rəhbər vəzifəli 

şəxsləri onlayn anket formasını doldurmaqla tədqiqatda iştirak etmişdirlər. Bu şirkətlər arasında 

“Şam-Fi İTC”, “Avromak” MMC, “Milk-Pro” MMC, “Crispa” MMC, “Grand-Agro” MMC, “Retro 

Holdinq” MMC, “Gilan Qəbələ Konserv Zavodu” MMC, “Master Foods” MMC yer almışdır. 

Sorğularda təkcavablı, likert metodu ilə seçilmiş, açıq, ikiseçimli suallar qeyd edilmişdir. 
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Məlumatların təhlili və müzakirəsi 

 

Tədqiqatda iştirak edən şirkətlərin 62.5%-nin fəaliyyət müddəti 0-5 il, 12.5%-nin fəaliyyət 

müddəti 11-15 il, 25%-nin fəaliyyət müddəti isə 16 ildən artıqdır. Şirkətlərin bir hissəsi bazarda yeni 

addımlarını atmaqdadırlar.  

Şirkətlərin 62.5%-də çalışan işçi sayı 100 nəfərdən çoxdur, yerdə qalan hissədə isə, 11-50 nəfər 

arasındadır.  

Tədqiqatda iştirak edən şirkətlərin 50%-ində sektorla əlaqəli məlumatların əldə edilməsi üçün 

texnoloji infrastruktur mövcuddur. 25% şirkətlər isə bu texnologiyaya sahib deyillər. 

Şirkət nə qədər yenidirsə bir o qədər innovasiyaya meyilli, yeni fikirləri araşdırıb təqib etməyə 

hazır olur və bu mədəniyyəti şirkət daxilində yaradaraq fəaliyyətinə davam edir.  

Tədqiqat obyektlərinin 75%-i fəaliyyətdə olduqları son 5 il ərzində istehsal etdikləri 

məhsulların həcmində artımın olduğunu qeyd etmişdir. 

Sorğuda iştirak edən şirkətlərin 50%-i onların yenilikçi mədəniyyətə sahib olduqları fikri ilə 

tamamilə razı olduqlarını, 25%-i razı olduğunu bildirmiş, 12.5%-i isə bu fikirlə razı olmadığını qeyd 

etmişdir. 12.5% şirkət bu fikir barədə qərarsız olduğunu vurğulamışdır. 

Şirkətlərin 75%-i innovasiya fəaliyyətlərini həyata keçirmək üçün aşkar hədəflərə sahib 

olduğunu qeyd etmişdir. Şirkətlərin 50%-i son 5 il ərzində istehsal, tədarük və distribusiya 

proseslərində yeni metodlardan istifadə olunduğunu, 50%-i isə yeni metodlardan istifadə 

etmədiklərini bildirmişdir. İstehsal avadanlıqlarında yenilik edən şirkətlərin göstəricisi 50% 

olmuşdur.  

Şirkətlərin 62.5%-i yeni məhsulların inkişaf etdirilməsi ilə bağlı böyük səylər sərf olunduğunu, 

25%-i bu səylərin göstərilmədiyini, 12.5%-i isə bu məsələ barədə qərarsızlığını qeyd etmişdir.  

Növbəti tədqiqat sualı satışların artırılması üçün məhsulun qablaşması, dizaynı və qiymətində 

dəyişiklik barədə olmuşdur. Bu fikrə şirkətlərin 75%-i müsbət fikir bildirmiş, 12.5%-i tərəddüd 

etdiyini, qalan hissəsi isə razı olmadığını bildirmişdir. Son 5 il ərzində şirkətlərin 75% hissəsi bazara 

yeni məhsul təqdim etmişdir, 25%-lik hissəsi son 5 il ərzində bazara təqdim olunan yeni məhsulları 

ilə bağlı fikrə münasibətləri qərarsız olmuşdur.  

İnnovasiya məhsulun keyfiyyətini artırmaq üçün əhəmiyyətlidir fikri ilə şirkətlərin 87.5%-i 

razılaşmış, qalan hissə isə bu məsələyə heç bir fikir ifadə etməmişdir. İnnovasiya fəaliyyətlərinin 

məhsulun çeşidlərini artırmaq üçün zəruriliyi barədə fikirlə şirkətlərin hamısı razılaşmışdır. 

İnnovasiya fəaliyyətlərinin şirkətin xərclərini azaltmağı fikri ilə razılaşan şirkətlərin göstəricisi 50%-

dir, qalan hissə isə innovasiyanın şirkət xərclərini azaldacağı barədə fikir bildirməmişdir. 

İnnovasiyanın yeni bazarlara girmək üçün zəruriliyi ilə bağlı fikirlə şirkətlərin 62.5%-i razılaşmış, 

12.5% şirkət razı olmamış, qalan hissə isə məsələyə dair fikir bildirməmişdir. 

Şirkətlərin 37.5%-i innovativ istehsalın ancaq böyük şirkətlər tərəfindən uğurla həyata 

keçiriləcəyini düşünür, 25%-i kiçik şirkətlərin də innovativ istehsal zamanı uğurlu olacağını, qalan 

hissə isə məsələ ilə bağlı heç bir fikir qeyd etməmişdir. İnnovasiyanın tətbiqinin uğurlu olmağı 

şirkətin aid olduğu sektordan asılıdır fikri ilə 62.5% şirkət razılaşmışdır. 

 İnnovasiyanı anlamaq və tətbiq etməyin çətin olması fikri ilə şirkətlərin 62.5%-i razılaşmış, 

25%- razılaşmamış, qalan hissə isə qərarsızlıq göstərmişdir. Şirkətlərin heç biri “tətbiqində çətinlik 

çəkdiyimiz üçün dəyişiklik, yeni fikir və innovasiyada maraqlı deyilik” fikri ilə razılaşmayıb. 
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 Şirkətlərin yarısı, innovasiyanın tətbiq olunması zamanı eyni strategiyanın digər şirkətlər 

tərəfindən təqlid edilərək (kopyalanaraq) istifadə edilməsi riski narahatlıq yaradır fikri ilə razı, yarısı 

isə razı deyil. 

İnnovasiyanın tətbiqinin iqtisadi cəhətdən risk olması fikri ilə 37.5% şirkət razılaşmış, lakin 

qalan hissə isə bunun iqtisadi risk olmadığını qeyd etmişdir. Şirkətlərin 62.5%-i hesab edir ki, 

innovasiyanın tətbiq olunması yüksək maliyyə vəsaiti tələb edir, 12.5%-i isə bu maliyyə vəsaitinin 

yüksək olması ilə bağlı fikirlə razı olmadığını, qalan hissə isə cavab verməkdə çətinlik çəkdiyini 

bildirmişdir. Sorğuda iştirak edən şirkətlərin 37.5% innovasiyanın tətbiq edilməsi üçün kifayət qədər 

maliyyə vəsaitinin olduğunu bildirmişdir.  

Şirkətlərin 25%-nin innovasiyanın tətbiqi üçün dövlət və qeyri-dövlət təşkilatlarının maliyyə, 

hüquq, texnoloji və s. dəstəyinin olduğunu bildirib, 25%-i isə bu fikir ilə razı deyil, 50%-i isə bu 

barədə dəqiq fikir bildirməmişdir. Ümumiyyətlə, sorğuda iştirak edən şirkətlər dövlət və bank 

təşkilatlarının şirkətlərə innovasiya fəaliyyətlərini həyata keçirməsi üçün dəstək olmalıdır fikrinə tam 

qatılırlar. 

Şirkətlərin 37.5%-i tədqiqat, inkişaf və ya innovasiyanın idarə olunmasından məsul işçiyə malik 

olduğunu, 50%-i isə bu işlərdən məsul olan mütəxəssisin olmadığını qeyd etmiş, qalan hissə isə dəqiq 

fikir bildirməmişdir. “Şirkətlərdə innovasiyadan yalnız tədqiqat və inkişaf şöbəsi deyil, şirkətin bütün 

əməkdaşları məsuldur” fikri ilə 62.5% şirkət razı olmuş, 25% şirkət bu fikirlə razı olmadığını qeyd 

etmiş, qalan hissə isə fikir bildirməmişdir. 

Şirkətlərin hamısı ixtisaslı kadrların mövcudluğunun innovasiyanın tətbiqi  strategiyasının 

uğurlu olmağına müsbət təsir etməsi fikrinə tam şəkildə qatılırlar. Şirkətlərin 75%-də innovasiyanı 

tətbiq etmək üçün ixtisaslı kadr var, qalan hissədə isə bu fikirlə bağlı qərarsızlıq mövcuddur.  

İstehsalçılar fəaliyyət sahəsinə yeni mütəxəssis cəlb edərkən onların yenilikçi və yaradıcı 

olmasına diqqət etməsi müasir dövrdə zəruri hal almışdır, bunu şirkətlərin 75%-i də təsdiq etmişdir. 

Yalnız 12.5% şirkət yeni ixtisaslı kadr cəlb etmək üçün onun yenilikçi olması barədə fikrə qərarsız, 

eyni göstəricidə şirkət isə bu fikirlə qəti razı olmadıqlarını qeyd etmişdir. 

Şirkətdə çalışan əməkdaşların təlim və inkişafın nə dərəcədə əhəmiyyətli olması bir çox 

tədqiqatlarda təsdiq edilmişdir. Mövcud tədqiqatda iştirak edən şirkətlərin 37.5%-i şirkət əməkdaşları 

üçün təlim və inkişaf fəaliyyətlərinin həyata keçirilmədiyini, 25%-i isə bu tədbirlərin qətiyyən 

keçirilmədiyini qeyd etmişdir.  

Şirkətlərin 75%-i işçilərdən yeni fikir və problemlərin həlli ilə bağlı təklifləri qəbul etməyə 

hazır olmağını, qalan hissə isə bu təklifləri qəbul etməyi düşünmədiyini qeyd etmişdir. Eyni zamanda 

şirkətdə çalışan işçilərin sayı artdıqca şirkətin, innovasiya ilə bağlı işçilərin fikirlərini dinləmək 

arasında müsbət əlaqə yoxdur. Yəni, işçilərinin sayı artdığı halda şirkətin əməkdaşlardan gələn yeni 

fikirləri dinləməyə və nəzərə almağa marağı yüksəlmir. 

Açıq sual olaraq şirkətlərdən innovasiya fəaliyyətlərini həyata keçirmək üçün əsas əngəllərin 

hansılar olması barədə soruşulmuşdur. Verilən cavablar isə, mövcud pandemiya şəraiti, maliyyə 

vəsaitinin kifayətsizliyi, əsas diqqətin satış üzərinə cəmlənməsi, yerli istehsal yönümlü fəaliyyətlərin 

azlığı, problemlərin həll olunmasında laqeydlik, yerli istehsal ənənəsinin mövcud olmaması, ixtisaslı 

kadr çatışmazlığı və mövcud işçilərin təkmilləşdirmə prosesindən uzaq qalması, yeni fikir və ideyanın 

tətbiqində çətinliklərin olmasıdır. 
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Nəticə 

 

Tədqiqat, Azərbaycanda yeyinti sənayesində fəaliyyət göstərən istehsalçı şirkətlərin innovasiya 

fəaliyyətlərinə yanaşmaları, tətbiqi zamanı qarşılaşdıqları əngəlləri aşkar etmək məqsədi ilə həyata 

keçirilmişdir. Bu məqsədlə, ölkədə fəaliyyət göstərən qida istehsalı müəssisələri nümunə olaraq 

seçilmiş və tədqiq edilmişdir. Tədqiqatda iştirak edən  şirkətlərin bir hissəsi 5 ildən az olaraq fəaliyyət 

göstərir. Əksər müəssisələrdə çalışan işçilərin sayı 100-dən çoxdur. 

Əksər şirkət yenilik mədəniyyətinə sahibdir və ya yenilik etməyə hazır vəziyyətdədirlər. 

Fəaliyyətdə olduqları dövrün son 5 ili ərzində məhsulların çeşidlərində artım mövcuddur. Şirkətlər 

öz işlərində innovativ olmağa çalışdıqları kimi, işə qəbul etdikləri işçilərin də yenilikçi və yaradıcı 

olmasına üstünlük verir. 

Şirkətlər fəaliyyətlərini davam etdirmək üçün yeni məhsulun inkişaf etdirilməsinə böyük səylər 

sərf edirlər. Şirkətlərin innovasiya fəaliyyətinə olan yanaşmaları da müsbət istiqamətdədir, belə ki, 

şirkətlər bu fəaliyyətlərin məhsulun keyfiyyətini artıracağına, çeşidini çoxaldacağına, xərcləri isə 

azaldacağına, yeni bazarlara girə biləcəklərinə inanırlar. 

 Satışları artırmaq üçün ən çox seçilən strategiyalardan biri də onun qiymət, qablaşdırılma və 

dizaynında dəyişiklik etməkdir. Bu metodlardan da tədqiqatda iştirak edən şirkətlərin əksər hissəsi 

istifadə etmişdir. Şirkətlər eyni zamanda istehsal, tədarük, satış və distribusiya fəaliyyətlərini həyata 

keçirərkən yeni metodların tətbiqindən istifadə edirlər.  Bununla yanaşı, şirkətlərin böyük hissəsi son 

5 il ərzində bazara yeni məhsul təqdim etmişdir ki, bu da tətbiq etdikləri innovasiyaya və malik 

olduqları mütəxəssislərin hesabına baş vermişdir. Bazarda fərqlənmək, mövcud müştəriləri 

itirməmək və dəyişən müştəri ehtiyaclarını qarşılamaq üçün bazara yeni məhsul təqdim etmək zəruri 

hal alır. İstehsal fəaliyyəti ilə məşğul olan şirkətlərin yarısı istehsal zamanı yeni avadanlıqlar istismar 

edərək istehsalda yenilik ediblər. 

 Şirkətlərin aid olduqları sektorla əlaqəli məlumatları əldə etmək üçün müvafiq texnoloji 

resursları var. Lakin işçilərin inkişafı üçün müəyyən təlimlərin keçirilməsi baş tutmur. Şirkətlərin 

rəqiblərindən fərqlənmək və insan resursları cəhətdən də irəlidə olması üçün onlara müəyyən təlimlər 

keçirilməli və eyni zamanda işçilərin şirkətə sadiqliyini artırmalıdırlar.  

Şirkətlərdə tədqiqat və inkişaf fəaliyyətlərindən məsul şəxs yoxdur. Bu fəaliyyətləri istehsalat 

və marketinq şöbələri yerinə yetirir. Tədqiqat və inkişaf şöbəsinin və ixtisaslı kadrların olması isə 

yaranacaq problemlərin planlı şəkildə həll olunmasına, dünya bazarında tətbiq edilən istehsal 

avadanlıqlarının xüsusiyyətlərinə uyğun avadanlıqla yerli istehsal müəssisəsini təmin edərək yeni və 

ya təkmilləşdirilmiş məhsul bazara təqdim edərək şirkətin maliyyə xərclərini azaltmış və məhsulun 

keyfiyyətini artırmış olar. 

Şirkətlər innovasiyanın tətbiqi üçün kifayət qədər maliyyə vəsaitinin olmadığını bildirmişdir. 

Digər məqam isə, dövlət və qeyri-dövlət təşkilatlarının şirkətlərə innovasiya fəaliyyətlərini tətbiq 

etmək üçün maliyyə, texnoloji, hüquqi və s. dəstəklərin olması ilə bağlıdır. Dövlətin birbaşa 

marağında olan qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün bu dəstəklərin olması şirkətlərə əlavə üstünlük 

təmin edərək istehsal fəaliyyətlərində əldə edəcəkləri uğurların artmasına xidmət göstərəcək.  
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A.M. Mehdiyev, Ph.D. student of Baku Engineering University 

 

The factors affecting the implementation of innovation in food production enterprises 

 

Summary 

 

Companies need to make innovative and strategic decisions in order not to lose customer share 

in the market, to expand their market and to survive as competition intensifies in local and global 

market. The consumer behavior is changing time to time. Companies need useful and productive 

information for supporting the decision if they want to be successful in their innovation endeavors. 

Marketing and market surveys are implemented for obtaining the current situation of the company 

and the future threats and opportunities. Some companies pay attention to the right side of these 

surveys and apply the right decisions. However, there are factors that hinder these activities. In this 

study, these factors were analyzed through questionnaires for managers working in food production 

enterprises. The obtained information revealed the factors that obstacle the implementation of 

innovative activities of companies and some suggested solutions are mentioned. 

Keywords: food industry, innovation, local production, food production. 

 

 

А.М. Мехтиев, диссертант Бакинского инженерного университета 

 

Факторы, влияющие на внедрение инноваций на предприятиях 

пищевого производства 

 

Резюме 

 

Компаниям необходимо принимать инновационные и стратегические решения, чтобы 

не терять долю клиентов на рынке, расширять свой рынок и выжить в условиях усиления 

конкуренции на местном и глобальном рынках. Поведение потребителей время от времени 

меняется. Компаниям нужна полезная и продуктивная информация для поддержки решения, 

если они хотят добиться успеха в своих инновационных начинаниях. Маркетинговые и 

рыночные исследования проводятся для получения информации о текущей ситуации в 

компании, а также о будущих угрозах и возможностях. Некоторые компании обращают 

внимание на правую часть этих опросов и принимают правильные решения. Однако есть 

факторы, препятствующие этой деятельности. В данном исследовании эти факторы были 

проанализированы с помощью анкет для руководителей предприятий пищевой 

промышленности. Полученная информация позволила выявить факторы, препятствующие 

реализации инновационной деятельности компаний, и упомянуть некоторые предлагаемые 

решения. 

Ключевые слова: пищевая промышленность, инновация, местное производство, 

производство продуктов питания. 
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Xülasə 

 

Məqalədə müasir şəraitdə ölkəmizdə kənd təsərrüfatı məhsullarının əsas növləri ilə 

özünütəminat səviyyəsi təhlil edilir, bu istiqamətdə müsbət irəliləyişlərin əldə edilməsi məqsədi ilə 

aqrar bazarın inkişafı məsələləri araşdırılır. Eləcə də kənd təsərrüfatı məhsulları bazarının inkişafını 

ləngidən amillərə baxılır, bazarın formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi sahəsində həyata 

keçirilməli olan tədbirlər göstərilir. Eyni zamanda səmərəli və şəffaf bazar mexanizmlərinin 

formalaşdırılması ilə bağlı təkliflər irəli sürülür. 

Açar sözlər: özünütəminetmə səviyyəsi, kənd təsərrüfatı məhsulları bazarı, qiymət amili, 

dayanıqlı iqtisadi inkişaf, transformasiya, dövlət dəstəyi, istehsalın stimullaşdırılması. 

 

Giriş 

 

Aqrar sektor maddi istehsalın vacib həlqəsi olmaqla özünün mürəkkəb quruluşu və spesifik 

idarəetmə xüsusiyyətləri ilə seçilir. Burada məhsul çeşidliliyinin yüksəkliyi və sahə üzrə 

diversifikasiya xüsusiyyətinin ön planda yer alması sektorun idarə edilməsini çətinləşdirir. Odur ki, 

aqrar sahənin spesifik xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması, mülkiyyət münasibətlərinin xarakterinə 

uyğun istehsal əlaqələrinin səmərəli təşkilinə xüsusi ehtiyac yaranır. Bu istiqamətdə uğurlu 

islahatların həyata keçirilməsi son nəticədə ölkədə  kənd təsərrüfatı məhsulları ilə özünütəminat 

səviyyəsinin yüksəlməsinə imkan yaradır. 

Əhali gəlirlərinin ardıcıl yüksəlməsi kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarına olan tələbin 

genişlənməsinə yol açmışdır. Belə şəraitdə aqrar bazarın inkişafı ilə bağlı məsələlərin həlli də, ön 

plana keçir. Bazarın inkişafına mane olan, onu ləngidən amillərin aşkar edilərək aradan qaldırılması 

nəticə etibarı ilə kənd təsərrüfatı məhsulları ilə özünütəminat səviyyəsinin yüksəlməsini 

stimullaşdırmış olur.  
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 Əsas növ kənd təsərrüfatı məhsulları ilə özünütəminetmə səviyyəsində irəliləyişlər 

 

Ölkəmizdə uğurla həyata keçirilən əsaslı aqrar islahatlardan sonra kənd təsərrüfatı istehsalı 

dinamik inkişaf yoluna qədəm qoymuşdur. İstehsal olunan əkinçilik və heyvandarlıq məhsullarının 

həcmi ardıcıl surətdə artmış, bu isə öz növbəsində həmin məhsullarla özünütəminetmə 

göstəricilərinin yaxşılaşmasına şərait yaratmışdır. 

Aşağıdakı cədvəldə faktiki istehlak üzrə əsas növ kənd təsərrüfatı məhsulları ilə 

özünütəminetmə səviyyəsini səciyyələndirən məlumatlar verilmişdir. 

 

Cədvəl. Faktiki istehlak üzrə əsas növ kənd təsərrüfatı məhsulları ilə özünütəminetmə 

səviyyəsi, faiz 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi 

 

Əsas növ kənd təsərrüfatı məhsulları ilə özünütəminetmə səviyyəsi haqqında rəqəm 

məlumatları göstərir ki, illər üzrə özünütəminetmə səviyyəsi əsasən müsbət istiqamətlərdə 

dəyişmişdir. Burada son beş il ərzində bir qrup məhsullar üzrə nəzərə çarpacaq artımlar olmuşdur. 

Bəzi məhsullar üzrə isə qismən azalmalar müşahidə edilmişdir. Belə ki, dənli və dənli paxlalılar üzrə 

2015-ci il illə müqayisədə, 2019-cu ildə 2.8%, bütün növ tərəvəz məhsulları üzrə 8.6%, meyvə və 

giləmeyvə üzrə 7.4%, nar və üzüm üzrə isə müvafiq olaraq 7 və 1.2% artım müşahidə edilmişdir. 

Analoji hal heyvandarlıq, habelə balıqçılıq məhsulları üzrə də, öz əksini tapmışdır. Belə ki, 

özünütəminetmə səviyyəsində 2015-ci il ilə müqayisədə 2019-cu ildə süd və süd məhsulları üzrə 2%, 

yumurta üzrə 1.1%, balıq və balıq məhsulları üzrə isə 4.6% artım müşahidə edilmişdir. Cədvəldə 

qeyd edilən yalnız iki məhsul üzrə, kartof, ət və ət məhsulları üzrə özünütəminetmə səviyyəsində 

azalmalar müşahidə edilir. 

Məhsullar 
İllər 

2015 2016 2017 2018 2019 

Dənlilər 64.5 63.8 66.3 74.1 67.3 

Kartof 89.1 85.5 89.2 90.8 87.8 

Bütün növ tərəvəz 103.4 105.4 115.2 115.0 112.0 

Meyvə və 

giləmeyvə 
113.7 116.4 122.4 123.2 123.1 

Bostan məhsulları 100.0 100.2 100.2 99.7 100.8 

Nar 103.7 105.2 104.5 106.3 110.7 

Üzüm 93.1 89.2 93.4 92.5 94.3 

Bütün növ ət və ət 

məhsulları 
94.7 87.9 84.7 82.7 82.5 

Süd və süd 

məhsulları 
84.3 87.7 86.1 86.7 86.3 

Yumurta 99.7 98.8 100.5 101.5 101.8 

Balıq və balıq 

məhsulları 
77.6 82.3 81.2 83.1 82.2 
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  Cədvəl məlumatları hər keçən illə müqayisədə əsas növ kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə 

özüntəminetmə səviyyəsinin ümumən yüksəldiyini və artımın dayanıqlığı haqqında fikir 

bildirməyimizə əsas verir. Beləliklə, yuxarıda qeyd edilən məsələlərin qısa zamanda öz həllini 

tapması nəticə etibarı ilə cədvəl məlumatlarının illər üzrə müsbət istiqamətdə dəyişməsinə səbəb 

olmuşdur. 

 

Kənd təsərrüfatı  məhsulları bazarının inkişaf istiqamətləri 

 

Bildiyimiz kimi özünütəminetmə səviyyəsi ölkənin milli strateji maraqlarının qorunmasında 

mühüm rola malikdir.  Kənd təsərrüfatı məhsulları bazarının inkişafı, milli iqtisadiyyatın daxili resurs 

hesabına təmin edilməsi, dövlətin ərzaq təhlükəsizliyi baxımından son dərəcə mühüm əhəmiyyət kəsb 

edən siyasətin tərkib hissəsidir (3, s.132). Bu nöqteyi-nəzərdən daxili bazar inkişafını bu ya digər 

dərəcədə ləngidən maneələrin aradan qaldırılması vacib əhəmiyyət kəsb edir. 

 Aqrar sektor üzrə aparılan uzunmüddətli tədqiqatların nəticəsi olaraq, ölkəmizdə kənd 

təsərrüfatı məhsulları bazarının inkişafını bu və ya digər dərəcədə ləngidən amillərə aşağıdakıları aid 

etmək mümkündür: 

 bazarın təminatı istiqamətində idxaldan asılılığın qismən qalması;  

 əhalinin gəlirləri ilə müqayisədə qiymətlərin ümumi səviyyəsinin qismən yüksək olması; 

 bazarda təklif olunan bəzi milli məhsulun rəqabətqabiliyyətliliyinin nisbətən aşağı olması;  

 kənd təsərrüfatı məhsul istehsalçıları ilə istehlakçılar arasında vasitəçilərin rolunun 

böyüklüyü; 

 istehsal prosesində istifadə edilən bir texnika və texnologiyalar üzrə idxaldan asılılığın 

mövcudluğu; 

 istehsalın təşkili prosesində kredit təşkilatlarının təqdim etdiyi kreditlərin yüksək faizli 

olması. 

Qeyd edilən və bazarın inkişafına mənfi təsir edən, onu ləngidən problemlərin hər biri keçid 

iqtisadiyyatı dövrünü yaşamış bir çox ölkələr üçün xarakterikdir. Ümumiyyətlə, bu cür problemlərin 

həlli qısamüddətli olmayıb, müəyyən zaman daxilində həll edilməsi mümkün olan problemlər 

qrupuna daxil edilir. 

Dünya iqtisadiyyatında qloballaşma mühitinin təsirinin gücləndiyi bir vaxtda, geosiyasi 

risklərin artması və əhatə dairəsinin genişlənməsi milli iqtisadiyyata təsirsiz ötüşmür (9, s. 217). Belə 

hal sonralar kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və reallaşdırılması sahəsində  maneələr yarada 

bilir. Bu baxımdan kənd təsərrüfatı istehlak məhsulları bazarının inkişafının dayanıqlı şərtlər 

daxilində formalaşdırılamsının əhəmiyyəti ölçüyəgəlməzdir. 

Tədqiqatlar göstərir ki, kənd təsərrüfatı  məhsulları bazarının formalaşdırılması və inkişaf 

etdirilməsi aşağıda adı qeyd edilən tədbirlərin həyata keçirilməsindən bilavasitə asılıdır: 

 ölkə əhalisinin istehlak məhsulları üzrə artan tələbatının etibarlı şəkildə ödənilməsi məqsədi 

ilə istehsalçılar üçün əlverişli istehsal mühitinin yaradılmasından;  

 əhali qrupları üzrə istehlakın səmərəli strukturunun formalaşdırılmasından; 

 bazar iqtisadi qanunlarına əsaslanan istehsalçı-istehlakçı münasibətlərinin optimal şəkildə 

tənzimlənməsindən;  

 tələb və təklif arasındakı tarazlığın təmin edilməsinin davamlılığına nail olunmasından;  
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 istehlak məhsulları bazarında, əmtəələrin səmərəli yolla reallaşmasını həyata keçirməklə, 

əlverişli şərtlər daxilində istehlakçıya çatdırılmasının təmin edilməsindən;  

 daxili istehsalın stimullaşdırılmasına yönəlik mövcud iqtisadi islahatların 

sürətləndirilməsindən. 

İstehsal olunan məhsul qrupları üzrə mütəmadi olaraq istehlak, satış proqnozlarının işlənib 

hazırlanması, gələcəkdə bazara hansı həcmdə məhsulla çıxmaq haqqında istehsalçını əvvəlcədən 

lazımı informasiya ilə təmin etmiş olur.  Bu hal, istehlak məhsulları bazarında, tələb və təklif arasında 

proporsionallığın saxlanılmasına şərait yaratmaqla bir növ istehlakçıların sosial-iqtisadi müdafiəsini 

təmin edir.  

Əlverişli ticarət mühitinin formalaşması, əsas məhsul növlərinin istehlakının yüksəlməsinə, pul 

tədavülünün və məhsul qrupları üzrə qiymətlərin normallaşmasına səbəb olur. Ancaq  bu da 

məlumdur ki, kənd təsərrüfatı məhsulları bazarında istehlakçılarla istehsalçılar arasında vasitəçilərin 

rolu heç də az deyil. Belə ki, kənd təsərrüfatı məhsulları bazarının inkişafını ləngidən maneə kimi 

dayanan bir digər amil bazarda vasitəçilərin rolunun yüksəkliyidir. Bazarda istehsalçı və istehlakçılar 

arasında üçüncü tərəfin iştirakı, sonralar məhsullar üzrə itirilmiş iqtisadi səmərəyə səbəb olan amil 

kimi qiymətləndirilə bilər. Belə ki, kənd təsərrüfatı məhsulları bazarı təkcə kənd yerlərində yaşayan 

insanların iqtisadi rifahının yaxşılaşdırılmasına xidmət etmir. Həmçinin bazarda müxtəlif təbəqələri 

təmsil edən insanların iqtisadi mənafeyini təmin edir. Bu səbəbdən aqrar bazarı bəzən əhalinin yaşayış 

səviyyəsini müəyyən edən, ona təsir edən meyar kimi də, xarakterizə edirlər. Çünki istehlak bazarı 

təkcə etibarlı ərzaq məhsulları ilə təminata imkan vermir, o həm də, daxili bazarda əmtəə 

istehsalçılarının maraqlarına xidmət edir. Bazarda istehlakçıların sosial maraqlarına uyğun 

qiymətlərin formalaşmasına təkan verir. Bu məqsədlə istehlak məhsulları bazarının inkişafını 

hədəfləyən dövlət, bazardakı istehlakçıların tələblərinə uyğun qiymətin formalaşmasında maraqlı 

olmaqla, həm də, vasitəçilərin rolunun zamanla bazarda azaldılmasına yönəlik siyasətin həyata 

keçirilməsini təmin etməlidir. 

Ölkədə kənd təsərrüfatı məhsul istehsalının inkişafı bazarda qiymət mexanizminin düzgün 

qurulmasından əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Belə ki, optimal şərtlər daxilində qurulan qiymət 

siyasəti, dövlətin ümumi iqtisadi maraqlarını təmin etməklə, iqtisadi və sosial inkişafa zəmin yaradan 

son dərəcə vacib faktor kimi çıxış edir. Qiymət siyasətindən istifadə etməklə, ölkədə iqtisadi, sosial 

inkişafı və ya geriləməni daim nəzarətdə saxlamaq mümkün olur və fərqin dərinləşməsinin qarşısının 

alınması asanlaşır. Qiymət siyasəti, istehsalçı-istehlakçı mənafelərini uzlaşdırmaqla, məhsuldar 

qüvvələrin regional və sahəvi inkişafı üçün lazımı şərait yaratmağa imkan verir. Bu səbəbdən, onun 

daim nəzarətdə saxlanılmasına ehtiyac duyulur. Xüsusi ilə, günlük tələbat məhsullarının böyük bir 

qisminin kənd təsərrüfatı mənşəli olması, aqrar sektorun çoxşaxəliliyi, bu sahədə qiymət siyasətinin 

daim təkmilləşdirilməsini zəruri edir. Hazırda, aqrar sektor da ümumilikdə dinamik inkişafa 

hədəflənmiş, dövlət əhəmiyyətli qərarlar və hüquqi normativ aktların böyük bir qismi bu məqsədə 

xidmət edir. Respublikamızda aqrar sektorun inkişafı yönündə qəbul edilən qanun, qərar və hüquqi 

normativ aktların hər biri ilk növbədə, günümüzün obyektiv reallıqlarına əsaslanmaqla, beynəlxalq 

standartlar daxilində ölkə iqtisadiyyatının xarakterinə uyğunlaşdırılır. Burada bazar qiymətlərindəki 

kəskin fərqlərin aradan qaldırılması istehsalçıların və istehlakçıların marağının təmin edilməsi 

baxımından, strateji hədəf kimi qarşıya qoyulan məqsədlər içərisində yer alır. 
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İstehlak qiymətləri indeksi istehlak edilən məhsul və xidmətlərin əvvəlki ilə nisbətən 

qiymətindəki dəyişim səviyyəsini xarakterizə edən nisbi göstəricidir. Bazarda qiymətlərin mövcud 

vəziyyəti təhlil edilərkən bu indeksin təhlilinə xüsusi diqqət edilir. Çünki indeksdə qiymətlərin 

ümumi səviyyəsindəki kəskin artım (azalma) bazarın inkişafına, onun özünütəminat imkanlarının 

genişləndirilməsinə mənfi təsir edən faktor kimi çıxış edə bilir.  

Bazarın inkişafı imkanlarını araşdırarkən kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətləri 

indeksinə də (KTQİ) diqqət yetirmək lazımdır. Qeyd edə bilərik ki, KTQİ-i  kənd təsərrüfatı məhsul 

istehsalçıları  tərəfindən istehsal edilən, müxtəlif kanallar vasitəsilə realizə edilən, məhsul qrupları 

üzrə istehsal qiymətlərinin ümumi səviyyəsini, dinamikasını xarakterizə edir [12]. Kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsalçı qiymətləri indeksi, məhsullar üzrə realizə şərtlərinin dəyişdirilməsinin təhlili 

zamanı istifadə olunmaqla, istehlak məhsulları bazarında, məhsul istehsalçılarının gəlirlərinin 

dəyişməsində qiymətin rolunun artırılması baxımından vacib əhəmiyyət kəsb edir. İstehlak 

məhsulları bazarının inkişaf istiqamətlərini araşdırarkən, təklif edilən məhsulun qiymətinə təsir edən 

bir çox amillərin nəzərə alınmasına xüsusi önəm verilir. Çünki qiymət, nəticə etibarı ilə istənilən 

halda bazarın inkişafına təsir edən əsas hərəkətverici amil rolunda çıxış edir . 

Aqrar bazarda çoxukladlılığın mövcudluğu müxtəlif təyinatlı məhsulların çeşidliliyinin 

yüksəkliyi və bu sahənin istehlakçılar üçün həyati əhəmiyyət daşıması onun zamanla 

tənzimlənməsinin qaçınılmazlığını sübut etmişdir. Bu məqsədlə dövlət birbaşa və ya dolayı yollarla 

müəyyən iqtisadi vasitələrdən istifadə etməklə, bazarın gələcək etibarlı fəaliyyətinin təmin 

edilməsində maraqlı olur. Belə ki, optimal dövlət tənzimlənmə metodlarından bazar təsərrüfatçılıq 

sistemində istifadə və iqtisadi sistemlərin qarşılıqlı inteqrasiyası, ölkə iqtisadiyyatının bir çox 

sektorlarında sosial-iqtisadi çatışmazlıqların aradan qaldırılmasına imkan yaradır. Bu cür 

tənzimlənmə metodları həmçinin, yoxsulluq səviyyəsinin azaldılmasına, əhali qrupları üzrə həyat 

səviyyəsinin stabilləşməsinə, rəqabət mühitinin davamlılığına səbəb olur ki, bu da, ölkənin iqtisadi 

maraqlarının qorunması baxımından əhəmiyyətlidir. Qeyd edilənlərdən belə bir nəticəyə gəlmək olar 

ki, dövlətin iqtisadiyyata, xüsusilə bazara, optimal tənzimlənmə siyasətinə uyğun olaraq təsiri,  heç 

də bazarın tələb və təklif tarazlığının pozulmasına səbəb olmur, əksinə, onun uzunmüdətliliyinə 

gətirib çıxarır. 

Müxtəlif ölkələrin istehlak məhsulları bazarında həyata keçirdiyi qiymət siyasətinin, onun milli 

tənzimlənmə sisteminin özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır. Məsələn, Avropa İttifaqına daxil olan 

ölkələrdə qiymətəmələgəlmə mexanizmi müxtəlif qiymət siyasətlərinin həyata keçirilməsindən 

təsirlənir. Qiymətqoyma siyasətini, məhsulun növündən və onun yetişdirildiyi regiondan asılı olaraq 

çoxsaylı faktorlar müəyyənləşdirir. Məhsul növləri üzrə müəyyənləşdirilən qiymətlərin səviyyəsi, 

növbəti ilin əvvəlindən gec olmayaraq Avropa İttifaqının Nazirlər Soveti tərəfindən təsdiq edilir. 

İttifaq ərazisində əsas 2 növ qiymətlərdən geniş istifadə edilir, bunlardan biri indikativ qiymətlər, 

digəri isə intervent qiymətləridir.  

İndiкativ qiymətlər Avropa İttifaqı da daxil olmaqla, əksər dünya ölkələri üçün arzuolunan 

qiymətlər hesab edilir. Xüsusi ilə, istehlak məhsulları bazarının özünütəminat imkanlarının 

genişləndirilməsinə, inkişafına təkan verən, günlük tələbat məhsullarının səmərəli reallaşdırılmasını 

təmin edən, orta qiymətlər səviyyəsini özündə əks etdirən, bu tip qiymətqoyma siyasətinin tətbiq 

olunduğu məhsullar kimi zəruri istehlak məhsullarını göstərmək olar.   

Avropa İttifaqına daxil olan ölkələrin istifadə etdiyi bir başqa qiymət siyasəti, intervent 

qiymətləri (müdaxiləli qiymətlər) hesab edilir. Bu qiymətlər ittifaq daxilində məhsul istehsalı ilə 
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məşğul olan fermerlərə zəmanət verir ki, hətta ən kritik halda belə, onlar öz məhsullarını sata  

bilsinlər. Sözügedən qiymətlərin səviyyəsi, stabil olmayıb yuxarıda qeyd edilən amillərin təsiri 

altında dəyişkənlik göstərir. Prosesə təsir edən amillər sırasında, xammal ehtiyatlarına çəkilən 

xərcləri, ölkədəki iqtisadi-siyasi vəziyyəti, həmçinin dünya bazarında ölkənin iqtisadi yerini qeyd 

etmək olar [15].  

Kənd təsərrüfatı məhsulları bazarının inkişafı istiqamətində həyata keçirilən tənzimlənmə 

siyasətinə bir başqa örnək kimi, ABŞ təcrübəsini qeyd etmək olar. Əgər ABŞ-da fermer tərəfindən 

istehsal edilən taxıl məhsulları üzrə bazardakı qiymətlər, konqres tərəfindən öncədən qəbul edilən, 

proqnozlaşdırılan qiymətlərdən aşağıdırsa, bu zaman fermer, məhsulunu bazar qiymətləri ilə deyil, 

təminatlı qiymətlər ilə hökumətə təhvil verir. Nəticə kimi qeyd edə bilərik ki, bu cür qiymət 

siyasətinin tətbiqindən sonra, ABŞ-da hökumət kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə  qiymətlərə nəzarəti 

qismən bərpa etmişdir [14].   

İstehlak məhsulları bazarında rəqabət mühitinin yaradılması ilk öncə, istehsalçı müəssisələrin, 

xüsusən fərdi sahibkarların fəaliyyət sahələri üzrə, iqtisadi səmərəliliklərinin yüksəltmələrində 

başlıca hərəkətverici qüvvə kimi çıxış edir. Belə ki, sağlam rəqabət şərtlərinin keçərli olduğu аzаd 

bаzаrlarda bаzаr qiymətləri sərbəst şəkildə fоrmаlаşır və burada çохsаylı əmtəə istehsalçıları müstəqil 

formada öz satış siyasətlərini seçərək sərbəst formada fəаliyyət göstərirlər. Аzаd bazar şərtləri 

daxilində fəaliyyət göstərən istehlak məhsulları bаzаrında qiymətlər istehsalçı və istehlakçı 

maraqlarının təmin edilməsinə istiqamətlənməklə onlar arasında gerçəkləşən iqtisadi münasibətlərin 

təzahürünü ifadə edir. Beləliklə, tərəflərin hər biri, heç bir kənar təsir altında qalmadan  sərbəst qərar 

vermə haqqına sahib olurlar. Ancaq bu hal bazarda inhisarçılığın mövcud olduğu vaxtlarda 

mümkünsüz olur.  

Kənd təsərrüfatı məhsulları bazarının səmərəli fəaliyyət göstərməsi üçün vacib şərtlərdən biri 

də, onun müasir dövrün tələblərinə uyğun şəkildə fəaliyyətinin təşkil edilməsidir. Bu məqsədlə həyata 

keçirilən siyasətlər arasında elektron bazarların yaradılmasının əhəmiyyəti böyükdür. Elektron 

bazarlar daha çox istehlakçı kütləsini bir araya toplamaqla, müxtəlif qəbildən məhsul və xidmətlərin 

təklifinin reallaşmasına imkan verir. Burada məhsul vahidləri üzrə qiyabi hesablaşmanın 

mümkünlüyü həm vaxt itkisinin, həm də, operativliyin təmin olunmasına şərait yaradır. Bazarda olan 

məhsulların ümumi həcmini müəyyən etməyə və qarşılaşılan tələbin səviyyəsini öyrənməyə imkan 

verir. Məhsullar üzrə əsassız qiymət dalğalanmasının qarşısını alaraq, bazardakı vasitəçilərin rolunun 

zamanla aradan qalxmasına səbəb olur. Bazarın  vahid mərkəzdən idarə olunması ticarət 

əməliyyatlarını asanlaşdırır. Elektron bazarlar həmçinin gələcək dövrdə kənd təsərrüfatı məhsulları 

üzrə tələbatın həcminin proqnozlaşdırılmasına əlverişli şərait yaradır. Bu hall məhsul istehsalçıları 

üzrə lazımi informasiyanın işlənib hazırlanmasına imkan verir. Son vaxtlar informasiya 

texnologiyalarının inkişafı görüldüyü kimi, kənd təsərrüfatından yan keçməmişdir. Onun əksər 

sahələrinə nüfuz edərək günün tələblərinə uyğunlaşdırılmasını zəruri etmişdir. Göründüyü kimi, artıq 

qiyabi hesablaşmanın öz miqyasını genişləndirməsi dövlətin bu istiqamətdə də siyasətinin 

sürətləndirilməsini şərtləndirir. Çünki elektron bazarın inkişafı istehlakçıların mənafeyini müdafiə 

etməklə aqrar sektorda sahibkarlığın yeni formada təşkilinə, istehsal satış əlaqələrinin 

təkmilləşdirilməsinə, bazardakı iqtisadi mexanizmin dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılmasına, rəqabət 

mühitinin arzuolunan səviyyədə qurulmasına imkan verir. 
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Nəticə 

 

Kənd təsərrüfatı məhsulları bazarının inkişaf perspektivlərini tədqiq edərkən, məlum olur ki, 

ilk növbədə sözügedən sahədə təklif edilən məhsul qrupları üzrə yerli istehsalın mövcud vəziyyətinin 

qiymətləndirilməsi, yəni daxili resurslar hesabına istehsal imkanlarından istifadə etməklə məcmu 

istehlakın hansı hissəsinin ödənilməsinə diqqət etmək lazımdır. Başqa bir aspektdən yanaşsaq, ölkəyə 

idxal edilən kənd təsərrüfatı təyinatlı məhsulların növ tərkibi, çeşidliliyi nəzərə alınmaqla, məhsul 

dövriyyəsinin ümumi həcmi dəqiqləşdirilməlidir. Bundan sonra problemin həlli istiqamətində qarşıda 

duran vacib məsələ, gələcək dövrdə kənd təsərrüfatı məhsulları bazarının inkişafına təsir göstərmək 

gücündə olan  bazar siyasətinin işlənib hazırlanması məsələsidir.  

Qeyd edə bilərik ki, transformasiya dövrü yaşayan hər bir ölkədə, kənd təsərrüfatı məhsulları 

bazarının tənzimlənməsi miqyası daxili və xarici iqtisadi-siyasi şəraitdən təsirlənir. Kənd təsərrüfatı 

məhsulları bazarının tənzimlənməsinin əsas istiqamətləri kimi, sahibkarlıq subyektlərinin, 

istehsalçıların dəstəklənməsi əsas götürülməklə, yerli bazarın əlverişli şərtlər daxilində himayə 

olunmasına, sağlam rəqabət mühitinin yaradılmasına və onun davamlılığına nail olunmasına, istehsal 

prosesinə investisiyaların cəlb edilməsinə diqqətin artırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
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The article analyzes the level of self-sufficiency of our country in the main types of agricultural 

products in modern conditions, examines the development of the agricultural market in order to 

achieve positive shifts in this direction. The factors hindering the development of the agricultural 

market are considered. The measures to be taken in the field of the formation and development of the 

market are indicated. At the same time, proposals are made for the formation of effective and 

transparent market mechanisms. 
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Уровень самообеспеченности сельскохозяйственными продуктами 

и факторы развития рынка 

 

Резюме 

 

В статье анализируется уровень самообеспеченности нашей страны основными 

видами сельскохозяйственной продукции в современных условиях, исследуется развитие 

аграрного рынка с целью достижения положительных сдвигов в этом направлении. 

Рассмотрены факторы, сдерживающие развитие аграрного рынка. указаны меры, которые 

необходимо предпринять в области формирования и развития рынка. Одновременно вносятся 

предложения по формированию эффективных и прозрачных рыночных механизмов. 
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Xülasə 

 

İqtisadiyyatda rəqəmsal texnologiyaların tətbiqinin kütləvi hal alması, rəqəmsallaşmanın insan 

həyatının bütün sahələrinə sürətlə nüfuz etməsi, bu proseslərin qloballaşması və qloballaşmanın 

təşviq edilməsi kimi meyillər göstərir ki, dövlət, elm və bazar iştirakçıları rəqəmsal iqtisadiyyatın 

inkişaf prosesindən kənarda qala bilməz. Milli və qlobal çərçivədə gündən-günə bu meyilin artması 

baş verən və gələcəkdə gözlənilən dəyişikliklərə hazır olmaq, onların tətbiqi məsələlərində beynəlxalq 

səviyyədən geri qalmamaq, hətta onu qabaqlamaq kimi önəmli problemləri qarşıya qoyur. 

Göstərilən və digər amillərin təsiri altında marketinq elmi də digər elm sahələri kimi metod və 

funksiyalar, eləcə də iş prinsipləri baxımından mütəmadi dəyişikliklərə məruz qalır və təkmilləşir. 

İstehsalın, ticarətin,  tələbin, təklifin və s. yeni metodları formalaşdıqca, bütün bu proseslərin önündə 

duran marketinqə də yeni yanaşmalar, yeni baxışlar yaranır. Bu məqalədə dünyada mövcud olan ən 

modern marketinq metodlarının iqtisadiyyatımızın əsasını təşkil edən sahibkarların biznes 

fəaliyyətlərinə tətbiqi məsələləri işıqlandırılmışdır. 

Açar sözlər: müasir marketinq metodları, yeni trendlər, hədəf kütləsi, rəqəmsal iqtisadiyyat, 

təsir mexanizmi, modern reklam. 

 

Giriş 

 

Rəqəmsallaşma iqtisadi fəaliyyətin bütün sahələrinə həlledici təsir göstərməkdədir. Bazar 

araşdırmalarında rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi istiqamətində aparılan tədqiqatlar müasir 

çağırışlara cavab verəcək səviyyədə deyildir.  

Müasir marketinq metodlarının rəqəmsallaşan milli iqtisadiyyata tətbiqi imkanları kifayət qədər 

tədqiq olunmamışdır. Digər tərəfdən həmin metodların tətbiqi mühitində müşahidə edilən trendlərə 

münasibətdə birmənalı mövqe formalaşmamışdır. Ənənəvi bazar araşdırmalarına xas olan cəhətlərə 

mühafizəkar münasibəti şərtləndirən amillərin hərtərəfli səciyyələndirilməsi kimi məsələlərin həllinə 

ehtiyac vardır. Sadalanan və bir sıra digər məqamlar təqdim edilən məqalənin mövzusunun 

aktuallığına dəlalət edir. 
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Əsaslandırma 

 

Qeyri-neft sektorunun inkişafına istiqamətlənmiş iqtisadiyyatımızda yeni marketinq 

trendlərinin dərindən öyrənilməsi və geniş tətbiqi xüsusi ilə əhəmiyyətlidir. Nəzərə alsaq ki, daxili 

istehlakın yerli istehsal hesabına ödənilməsi ilə bağlı dövlətin qarşıya qoyduğu məqsədlərə çatmaq 

üçün çox ciddi tədbirlər görülür, həmin tədbirlərin davamlı olması mühüm rəsmi sənədlərdə öz əksini 

tapır, məsələnin aktuallığı daha da artmış olur (1). Daxili bazarın qorunması ilə bağlı sadəcə dövlətin 

inzibati metodları ilə kifayətlənmək təcrübədə özünü doğrultmur. Qlobal şirkətlər dünya əhalisi 

arasında məkan problemi yaşamadan öz məhsullarını cəmiyyətin demək olar ki, bütün təbəqələri 

arasında tanıtdıra bilirlər. Belə bir ciddi rəqabət mühitində dövlətin proteksionist siyasətinin yetərsiz 

qalması təbiidir. Ən effektiv üsul isə innovativ metodlarla sağlam rəqabətə qoşulmaqdır. 

Müasir marketinq anlayışı ənənəvi marketinqdən təmamilə fərqlənir. Müasir dövrümüzdə digər 

elm sahələrində olduğu kimi iqtisadiyyatın da, istənilən sahəsi mövcud deformasiyalara adekvat 

reaksiya vermirsə qısa müddətdən sonra aktuallığını itirmiş lazımsız informasiya toplusuna çevrilir. 

Marketinq sahəsində də, bu durum yuxarıda qeyd etdiyimizdən çox da, fərqli deyil, hətta daha 

ciddidir. Klassik marketinq nəzəriyyələrinə görə marketinq-mübadilə fəaliyyətini həyata keçirmək 

üçün bazarda aparılan məqsədyönlü fəaliyyətdir. Bir zamanlar bu ifadə marketing anlayışını təsvir 

etmək üçün kifayət edirdi. Həmin dövrlərə aid marketinq kitablarında: “Əslində marketinqin fəlsəfəsi 

çox sadədir: “elə məhsul istehsal et ki, onun satışı təmin edilmiş olsun, yalnız belə olduğu təqdirdə 

müəssisə özünə bazarda möhkəm yer tuta bilər və onun gəliri də yüksək olar” yanaşma tərzi çox rast 

gəlinirdi. Bu gün isə marketinq bütün o çərçivələrdən çıxaraq tamamilə yeni məna qazanmışdır. 

Ənənəvi marketinqlə bağlı bir neçə fikrə diqqət yetirək: “Marketinq müəssisələrdə əmtəələrin təkrar 

istehsalı prosesində fəaliyyətin təşkili sistemidir”, “Uyğun məhsulun, uyğun yerdə, uyğun miqdarda 

və uyğun qiymətə alıcıya çatdırılması üçün aparılan insan fəaliyyətidir”, “Cəmiyyətin tələbatlarını 

ödəmək vasitəsi ilə mənfəət qazanmaq üçün istehsal və satış (mübadilə) prosesinin kompleks 

təşkilidir”, “Müştərini elə dərk etmək və başa düşməkdir ki, əmtəə və ya xidmət sonuncuya tamamilə 

münasib olsun, yəni məhsul özü-özünü satsın” və s. Özlüyündə bu fikirlərin hamısı doğrudur. 

Marketinq bunları əhatə edən lakin bunlarla məhdudlaşmayan elmdir. Bazar iqtisadiyyatı sisteminin 

müasir tələbləri, eləcə də, rəqəmsal texnologiyaların sürətli inkişafından irəli gələn yeni imkanlar 

göstərdi ki, yaradıcı təfəkkür mövqeyi bütün sahələrdə olduğu kimi burada da, tam yeni strategiya 

ortaya qoyur. Beləliklə, müasir marketinq tamam fərqli yöndə inkişaf edir.  

 F. Kotler haqlı olaraq deyir: “Marketinq ilə istehsal olunmuş məhsuldan qurtulmağın hiyləgər 

üsullarının axtarışı arasında ümumi heç nə yoxdur” (2, s. 35). Bu həqiqətən də, belədir. Biz çox vaxt 

marketinqlə satışı qarışdırır və ya eyniləşdiririk. Əslində isə satışlar marketinq fəaliyyətinin bir 

hissəsidir. Müasir marketinqin əsas fəaliyyət istiqaməti yeni məhsul və xidmətin yaradılmasıdır. 

Bazarın geniş tədqiqatı, mövcud əmtəə və xidmətlərin araşdırılması, onların düzgün 

qiymətləndirilməsi, yayım kanallarının açılması, məhsul yaxud xidmət haqqında bazarın 

məlumatlandırılması və s. əslində ümumi fəaliyyətin təşkili üçün aparılan tədbirlərdir.  Beləliklə, 

bilməyik ki, marketinq özlüyündə adi satışdan qat-qat mürəkkəb prosesdir, bu yeni tələbatın 

yaradılması sənətidir. Satış - məhsul artıq əlimizdə olanda başlayır. Marketinq isə məhsul meydana 

çıxmazdan əvvəl başlayır. Marketinq adamların nəyə ehtiyacı olduğunu və nə istehsal etməyin lazım 

gəldiyini aydınlaşdırmaq üçün şirkətin yerinə yetirməli olduğu ev tapşırığıdır. Əmtəəni necə istehsal 

etməyi, qiymətini qoymağı, əmtəəni bazarda necə yaymağı və reklam etməyi məhz marketinq 
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müəyyən edir. Marketinq həmçinin əmtəənin təklifini nə zaman dəyişmək, yaxud ondan tamam 

imtina etmək lazım gəldiyini müəyyən edir. Və ən önəmlisi insanlar üçün yeni tələblər formalaşdırır. 

İnsanlar heç zaman ehtiyac duymadığı məhsul və xidmətlərə zəruri tələlbat kimi yanaşırlar. İnsanlara 

pul xərcləmək üçün yeni səbəblər və vasitələr verilir. Nəticələr isə əsasən müsbətdi. Cəmiyyət inkişaf 

edir, iqtisadiyyatlar böyüyür, dövriyyədə əmtəə-pul kütləsi artır və bunlardan doğan bir sıra müsbət 

hadisələr baş verir. 

Sahibkarlıq mühiti nöqteyi-nəzərindən də bunun bir sıra üstün cəhətləri vardır. Belə ki, 

informasiyaya sahib olmaqla rəqəmsal bazarda inhisarçı olmaq cəhdinin qarşısını almaq üçün bu günə 

mükəmməl sayıla bilən texnoloji həllər təklif edilir. Hazırda belə bir fikir, kifayət qədər geniş 

yayılmışdır ki, “rəqəmsal qiymət platformalarının, elektron mağazaların, blokçeyn sistemlərinin 

olduğu şəraitində informasiya bazarını inhisarlaşdırmaq heç kəsə müyəssər deyildir” (3, s. 12). 

Müasir marketinqin yeni trendləri formalaşdıqca onun fəaliyyət formalarında və təsir 

metodlarında da, bir sıra təkmilləşmələr və yeniliklər yaranır. Müasir keyfiyyətli reklamlar əvvəlki 

kimi açıq-aşkar, sadəlövhcəsinə məhsulun adı və xarakteristikasını auditoriyanın diqqətinə 

çatdırmaqla həyata keçirilmir. Burada metod artıq tamam fərqlidir və metodlar ən yeni texnoloji 

imkanların sayəsində mümkün olur. Köhnə metodlar müasir metodların yanında qəzet elanı 

səviyyəsindədir və demək olar ki, effektsizdi. Artıq məhsul və xidmətlər böyük büdcəyə malik 

filmlərin içində gizli şəkildə auditoriyaya təbliğ olunur. Yeni tələbatın fomalaşması da əsasən belə 

metodlarla həyata keçirilir. Əgər sevdiyimiz filmin baş qəhrəmanı smart evdə yaşayır və filmə 

baxarkən biz smart evin funksiyalarını müşahidə ediriksə, fərqinə varmadan onun markasını da, 

əşyaların üzərində görürük və tədricən həyatımıza tətbiq etməyə qərar veririk. Hətta bir müddət sonra 

onsuz ev belə təsəvvür edə bilmirik. Sanki doğulandan smart evdə yaşamışıq kimi zəruri tələbata 

çevrilir. Bəzən əşyanın üzərində markanın adını belə göstərməyə ehtiyac olmur. İstifadə olunan mebel 

və ya kreslo modeli özünü reklam etmiş olur. Artıq reklam çarxları və filmlərdə fon musiqilərinin 

tezliyini nizamlamaqla insanların aclıq hiss etməsi, özünü xoşbəxt hiss etməsi və s. kimi yeni elmi-

texnoloji metodlardan istifadə olunur. Artıq rəqəmsal marketinq sayəsində sosial şəbəkələr üzərindən 

istənilən məhsulun dəqiq hədəf auditoriyasını müəyyənləşdirmək mümkündür. Brendlər öz hədəf 

kütlələrinə çatmaq üçün marketinq trendlərində baş verən dəyişiklikləri öz işlərində tətbiq 

etməlidirlər. Çünki, müasir istehlakçı daha çox məlumatlıdır və reklamlara şübhə ilə yanaşır. 

Yuxarıda sadalananlar yerli istehlakçıların marketinq strukturları tərəfindən nəzərə alınmadığı 

təqdirdə dayanıqlı və artan iqtisadi artımdan danışmaq mənasız olar. Hətta dövlət tərəfindən 

maliyyələşdirilən istehsal sahələri belə, hazırkı qlobal rəqabət şəraitində davam gətirə bilməz. Artıq 

ənənəvi tanıtım düşüncələrindən qurtulmağın vaxtıdır. 

 

Təhlil 

 

Mövcud vəziyyəti qiymətləndirmək üçün beynəlxalq marketinqin rəqəmsal mühit 

üstünlüklərindən yararlanması imkanlarına nəzər salmaq, vəziyyəti təhlil etmək lazımdır. İlk növbədə 

onu demək lazımdır ki, dünyanın hər yerində texnoloji avadanlıqların istifadəçisi olan insan fərqində 

olmadan müxtəlif məhsulların reklamı ilə bağlı hədəf kütləsinin bir subyektidir.  Hazırda istəmədən 

belə  özümüz haqqında verdiyimiz informasiyadan asılı olaraq təqdim olunan  müxtəlif məhsul və 

xidmətlərin istehlakçısına çevrilirik. İstifadəçinin yaşı, cinsi, doğulduğu ölkə, yaşadığı ölkə, təhsili, 
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peşəsi, ailə vəziyyəti, onlayn axtarış səhifələrində ən çox maraqlandığı mövzular, sosial şəbəkələrdə 

bəyəndiyi və maraq göstərdiyi məhsul və xidmətlər onun haqqında bir istehlakçı profili formalaşdırır.  

Vəziyyətin təhlili göstərir ki, artıq modern cəmiyyətlərdə poster, pankart və digər çap reklamları 

o qədər də səmərəli üsul hesab olunmur. Hətta televiziya və radio reklamları belə reklamda ən önəmli 

faktor hesab olunan hədəf kütləsinin dəqiq seçilməsi məsələsində yeni nəsil reklam üsulları ilə 

müqayisədə çox zəif metod hesab olunur. Mal və xidmət haqqında məlumatın aidiyyəti üzrə mümkün 

qədər daha çox əlaqədar şəxslərdən ibarət auditoriyaya çatdırılması əslində həmişə prioritet olub. 

Sadəcə olaraq daha öncəki dövrdə bu praktiki olaraq mümkün deyildi amma tendensiya aydın 

görünürdü: informasiyanı daha dəqiq hədəf kütləsinə çatdıra bilən üsul ən  səmərəli üsul olacaqdı.  

Araşdırmalardan göründüyü kimi, beynəlxalq təcrübədə geniş istifadə olunan bir sıra yeni 

marketinq trendləri mövcuddur ki, bunların ölkəmizdə fəaliyyət göstərən istehsalçı şirkətlər 

tərəfindən tətbiqi onların həm də beynəlxalq aləmdə tanınmasına kömək edər. Bunlardan bir neçəsini 

sadalayaq. 

Tanınmış brendlər tərəfindən marketinq aləti kimi çoxdan istifadə olunan “virtual reallıq” 

brendin mesaj çatdıra bilməsi, informasiyanın hədəfə çatdırılması və şüuraltı təsir baxımından çox 

əhəmiyyətlidir. Müasir dövrümüzdə geniş gündəmdə olan və getdikcə təsir gücünün artacağı 

gözlənilən ən effektiv metodlardan biridir. Əsasən kütləvi istehlak üçün nəzərdə tutulan texnoloji 

avadanlıqlar o cümlədən, şəxsi istifadə vasitələri istehsal edən yerli müəssisələr üçün bazarda önəmli 

paya sahib ola bilməsi baxımndan, zənnimizcə, səmərəli üsul sayıla bilər. 

Təcrübədən göründüyü kimi, B2B (Business-to-business) metodu ilə işləyən brendlərin 

əksəriyyəti özlərinin kontent marketinq strategiyası kimi bloq kontentinə etibar edirlər. Onlar bunu 

digər marketinq trendlərində olduğu kimi potensial müştəri axtarışı üçün həyata keçirirlər. Dolayısı 

ilə bu metod məhsullara potensial alıcıları cəlb etmək üçün maraqlı və cəlbedici məzmun yaratmağa 

yönəlmiş bir plandır. Marketoloqların fikrincə belə interaktiv veb üsullar, yəni düşüncə liderliyi, 

məzmunun daha cəlbedici, hərəkətli, vizual yollarla diqqətcil istehlakçıya çatdırılması marketinq 

trendləri arasında ən öndə gələnlərdəndir (5). 

İstifadəçi sayını artırmaq üçün süni intellekt artıq bir vasitə rolunu oynayır. Bununla belə, 

brendin daha çox anlaşıla bilən olması üçün süni intellekt, səhifənin söhbət bölməsi və ya “Facebook 

Messenger” ilə inteqrasiyanı həyata keçirir (6). Süni intellekt hələ də, müştərinin ehtiyaclarını və 

problemlərini bir insan agenti kimi ələ almaq məcburiyyətindədir. Süni intellekt təcrübəsi, həmçinin 

müştərilərin məmnun olub-olmadığını da aşkara çıxarır. Son dövrlərdə dövlətin dəstəyi ilə bir sıra 

startaplar qeydiyyatdan keçmişdir. Xüsusi ilə yeni proqram təminatı hazırlayan şəxslər üçün ortaya 

qoyduqları məhsulu daha rentabelli etmək üçün bu metod əvəzolunmazdır. 

Müştərilər etibarlı brendlərə həmişə üstünlük veriblər. Araşdırmalar göstərir ki, müştərilərin 

86%-i bildirir ki, brend barədə qərar verərkən etibarlılıq önəmlidir. Digər bir auditoriyanın 60%-i isə 

bu fikirdədir ki, brend tərəfindən yaradılmış təsəvvür əksər məzmunlardan daha etibarlıdır. 

Çoxkanallı marketinq cəhdləri vasitəsi ilə etibarlı və cəlbedici təəssürat yaratmaq, eləcə də təklifi 

müştərinin tələbatına inteqrasiya etməklə onların qəlbini və pulqabını qazanmağa nail olmaq olar. Bu 

metod fəaliyyət növündən asılı olmayaraq demək olar ki, bütün sahələr, o cümlədən kənd təsərrüfatı 

və ərzaq istehsalı sahəsi üçün effektivdir və uzun müddətli strateji biznes planlamasında nəzərə 

alınması mütləq olan məqamlardandır. 

Son dövrdə satış sahəsində ən səmərəli texnologiyalardan biri səsli axtarış sistemidir. Bu metod 

müştərilərin psixoloji olaraq seçim faktoruna təsir edir. Müştəri sual verərkən, 10 dənə link yox, 
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birbaşa cavabı ala bilirsə bu artıq onun seçim şansının konkretləşməsi deməkdir. Marketoloqlar əsas 

səs provayderlərinə öz biznesləri haqqında məlumatları düzgün daxil etmələrini tövsiyə edirlər ki, bu 

da müştərilərin axtardıqlarını axtarışın ilk dəqiqələrində tapmağa kömək edir (5). Və bu məhsul 

seçimində çox önəmlidir. Təəssüf ki, ölkəmizdə “səsli axtarış” ən az istifadə olunan üsullardan biridir. 

Nəzərə alsaq ki, beynəlxalq arenada bu sistem artıq uzun illərdir ki, çox uğurla tətbiq olunur, yaxın 

gələcəkdə ölkəmizdə də yayılacağı proqnozunu vermək olar. 

Aşkar dürüstlük, hal-hazırda xüsusi önəm daşıyan trendlərdən biridir. Marketoloqlar öz 

məhsullarının və xidmətlərinin üstün tərəflərini aydın ifadə edərək üstünlük əldə edə bilərlər. Bu 

ifadələr obyektiv müştəri baxışları ilə dəstəklənə bilər. Bu dürüstlük marka bütövlüyünə, güvənə və 

satışa çevrilir. Artıq marketoloqlar mikro hədəflərlə açılış səhifələri ilə, rəsmlərlə və ya hərəkətə 

keçirən mesajlarla, fərdiləşdirilmiş məzmundan yararlanaraq son dərəcə hədəflənmiş, bənzərsiz bir 

istifadəçi təcrübəsinə təkölçülü bir yanaşmadan uzaqlaşma fürsətinə sahibdirlər.  

Son illərin ən təsirli trendlərindən biri də influnser marketinqdir. Bu, sosial media vasitəsi ilə 

tanınmış şəxslərin rəyləri vasitəsi ilə hədəf auditoriyasına səmərəli effektiv nüfuzetmə metodudur.  

Deyilənləri xülasə edərək, qeyd edə bilərik ki, elm və texnikanın inkişafı həyatımıza daim yeni 

nələrsə daxil edir, hesab etmək olar ki, bu metodlar daim yenilənəcək təkmilləşəcək və yaxud 

aktuallığını itirərək artıq istifadə olunmayacaqdır. 

 

Nəticə 

 

Bütün elmlərin modernləşməyə ehtiyacı olduğu kimi marketinqin də modern metodlar və 

prinsiplərinin formalaşması bu sahənin daim araşdırılması, öyrənilməsi və təkmilləşdirilməsi 

zərurətini gündəmdə saxlayır. Uzun illər inzibati amirlik iqtisadi sistemində mövcud olan 

iqtisadiyyatlar hələ də real biznesin fəlsəfəsini tam dərk edə bilmirlər. O cümlədən marketinq də 

həmin iqtisadiyyatlar üçün sadəcə satış və bazarın araşdırılması ilə məhdudlaşır. Məqalədən çıxan 

nəticələrdən biri ondan ibarətdir ki, marketinqi kompleks şəkildə tətbiq etmək, bu sahədə dünyada 

mövcud olan bütün texnoloji imkanlardan maksimum şəkildə yararlanmaq lazımdır. Xüsusən azad, 

sərbəst sahibkarlıq üçün ən münbit şəraiti yaratmağı qarşısına məqsəd qoymuş, inkişaf yolunda uğurla 

irəliləyən Azərbaycan iqtisadi mühitinə bu tendensiyanın gətirilməsi qlobal biznes münasibətlərində 

iştirak baxımından xüsusilə əhəmiyyətlidir. Marketinq prosesi təbii ki, istehsaldan öncə fəaliyyətə 

başlamalıdır. Yəni marketinq araşdırmaları ideya ilə eyni vaxtda yaranmalı və prosesin bütün 

mərhələlərini əhatə etməlidir. Müasir dünya bazarında eləcə də, Azərbaycan bazarında brend olaraq 

tanınmaq üçün ən yeni marketinq trendlərini izləmək, tətbiq etmək hətta onları qabaqlamaq lazımdır. 
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O.A. Balayev 

Education Center of Tax Ministry of Azerbaijan Republic 

 

Issues of applıcatıon of modern marketıng methods to the dıgıtalızed economy 

 

Summary 

 

Trends in the economy, such as the widespread adoption of digital technologies, the rapid 

penetration of digitalization into all spheres of human life, the globalization of these processes and 

the promotion of globalization, show that the state can not remain indifferent to the digital economy. 

At the national and global levels, this growing trend poses important challenges, such as being 

prepared for the changes that are taking place and expected in the future, not lagging behind the 

international arena in their implementation, and even ahead of it. 

Under the influence of the above factors, marketing science, like other sciences in the world, is 

constantly changing and improving in terms of methods and functions, as well as business principles. 

Production, trade, demand, supply, etc. As new methods are formed, new approaches and new views 

on marketing, which are at the forefront of all these processes, are emerging. This article will cover 

the application of the most modern marketing methods in the world to the business activities of 

entrepreneurs who form the basis of our economy. 

Keywords: modern marketing methods, new trends, target audience, digital economy, influence 

mechanism, modern advertising. 

 

 

О.А. Балаев 

Учебный центр Министерства Налогов Азербайджанской Республики 

 

Вопросы применения современных методов маркетинга в цифровой экономике 

 

Резюме 

 

Тенденции в экономике, такие как повсеместное внедрение цифровых технологий, 

быстрое проникновение цифровизации во все сферы жизни человека, глобализация этих 

процессов и продвижение глобализации, показывают, что государство не может 
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оставаться равнодушным к цифровой экономике. На национальном и глобальном уровнях эта 

растущая тенденция ставит важные задачи, такие как подготовка к изменениям, которые 

происходят и ожидаются в будущем, не отставать от международной арены в их 

реализации и даже опережать ее. 

Под влиянием вышеперечисленных факторов маркетинговая наука, как и другие науки в 

мире, постоянно меняется и совершенствуется с точки зрения методов и функций, а также 

принципов ведения бизнеса. Производство, торговля, спрос, предложение и т. д. По мере 

формирования новых методов появляются новые подходы и новые взгляды на маркетинг, 

которые находятся в авангарде всех этих процессов. В этой статье будет рассказано о 

применении самых современных в мире методов маркетинга к деловой активности 

предпринимателей, составляющих основу нашей экономики. 

Ключевые слова: современные методы маркетинга, новые тенденции, целевая 

аудитория, цифровая экономика, механизм влияния, современная реклама. 
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AZƏRBAYCANDA İPƏK MƏHSULLARININ İXRAC POTENSİALININ 

ARTIRILMASI İSTİQAMƏTLƏRİ 

Səbinə İzzət qızı Vəliyevə, i.ü.f.d., dosent 

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı 

e-mail: sabina_valiyeva@mail.ru 

Xülasə 

 

Azərbaycan Respublikasında ənənəvi sahələrdən olan ipəkçiliyin inkişafı istiqamətində son illər 

mühüm tədbirlər həyata keçirilmiş, dövlət proqramı qəbul edilmiş, 2025-ci ilədək ölkədə yaş barama 

istehsalı həcminin 6 min tona çatdırılması hədəflənmişdir. Görülən tədbirlər nəticəsində 2019-cu ildə 

yaş barama istehsalı 25 faiz, xam ipək  ixracı isə 2,8 dəfə artmışdır.  Məqalədə də respublikamızda 

barama istehsalının və ipək ixracının hazırkı vəziyyəti qiymətləndirilir, bu sahədə yeni emal 

müəssisinin yaradılması, istehsalın və ixracın artırılması ilə bağlı müvafiq təkliflər verilir. 

Açar sözlər: kənd təsərrüfatı, ipək, barama, emal,  ixrac. 

 

Giriş 

 

 Azərbaycanda ipəkçilik qədim tarixə malik olsa da, müstəqillik  dövrünün əvvəllərində bu 

sahədə istehsal həcminin kəskin azalması baş vermişdir. Belə ki, 1985-ci ildə Azərbaycanda 5,5 min 

ton barama istehsal olunurdusa, 2015-ci ildə ölkə üzrə cəmi 236 kq barama istehsal edilmişdir. 

Azərbaycanda baramaçılığın və ipəkçiliyin inkişafının yeni mərhələsi isə 2016-cı ildən etibarən 

başlamışdır. Bu tarixdə ölkədə baramaçılığın inkişafı istiqamətində mühüm qərarlar qəbul edilmişdir. 

2016-cı ildə qəbul olunan “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və 

emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə barama istehsalının 2020-ci ilə kimi 1000 dəfə artması hədəfi 

əksini tapmışdır (2). 2017-ci ildə təsdiqlənən baramaçılığın və ipəkçiliyin inkişafına dair dövlət 

proqramında isə 2025-ci ilədək yaş barama istehsalı həcminin 6 min tona çatdırılması nəzərdə 

tutulmuşdur (1). Ölkədə barama istehsalının artması isə öz növbəsində ipək məhsulları üçün böyük 

ixrac potensialı yaradacaqdır. Lakin 2025-ci ilə kimi qarşıya qoyulan hədəfə nail olunması üçün 

baramaçılığın və ipəkçiliyin inkişafı ilə bağlı bir çox problemlərin həlli aktuallığı yüksəlir. Məqalədə  

Azərbaycanda barama istehsalı və ipək ixracı ilə bağlı mövcud vəziyyət təhlil edilir. Həmçinin ipək 

emalının dərinləşdirilməsi ilə bağlı müvafiq təkliflər də verilir. 
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Baramaçılığın və ipəkçiliyin inkişafına qısa baxış 

 

Tarixən Azərbaycanda ipəkçiliklə məşğul olunsa da, bu sahənin genişmiqyaslı inkişafı ulu 

öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında 1971-ci ilin martında Azərbaycan KP MK və Nazirlər 

Sovetinin “Azərbaycan SSR-də ipəkçiliyi inkişaf etdirmək tədbirləri haqqında” qərar qəbul etməsi ilə 

başlamışdır. Ötən əsrin 70-80-ci illərində Azərbaycanın 60 rayonunu əhatə edən baramaçılıq şəbəkəsi 

yaradılmışdır.  Nəticədə ölkədə barama istehsalı 1969-cu ildəki 3569 tondan 1986-cı ildə  5678 tona 

yüksəlmiş və Azərbaycan yaş barama istehsalının həcminə görə dünyada ilk onluqda təmsil 

olunmuşdur. Lakin müstəqilliyin ilk illərində ölkədə yaşanan problemlər kənd təsərrüfatının digər 

sahələri kimi baramaçılığa da öz mənfi təsirini göstərdi. Respublikamızda olan 2 damazlıq-ipəkçilik 

stansiyası, 7 barama toxumu zavodu, 30-a yaxın rayonun baş barama qurutmaxanası, 80-ə yaxın 

barama tədarükü və ilkin emalı məntəqəsi öz fəaliyyətini dayandırmışdır.  

2016-cə ildən etibarən isə ölkədə baramaçılığın inkişafı istiqamətində mühüm qərarlar qəbul 

olunmuş, sahəyə dövlət dəstəyi gücləndirilmişdir. Barama istehsalı ilə məşğul olan şəxslərə emal 

müəssisələrinə təhvil verdikləri baramanın hər kiloqramına görə 5 manat məbləğində subsidiyanın 

verilməsi bu sahəyə marağı artırmışdır (9). Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində Azərbaycan 

Respublikasında baramaçılığın və ipəkçiliyin inkişafı yeni keyfiyyət mərhələsinə yüksəlmişdir. 

Ölkədə ipəkçiliyin inkişaf etdirilməsi üçün böyük potensialın mövcud olduğu nəzərə alınaraq, 2016-

cı ildən ipək istehsalının müasir infrastrukturunun yaradılmasına başlanılmışdır. Görülən tədbirlər 

nəticəsində 2019-cu ildə 643,7 ton yaş barama istehsal edilmiş və 2018-ci illə müqayisədə məhsul 

istehsalı 25,3 faiz artmışdır (5).  

 

Diaqram 1. Azərbaycan Respublikasında barama istehsalı, ton 

Mənbə: 3; 5; 8. 

 

Araşdırmamız göstərir ki, qarşıdakı illərdə də barama istehsalının artması üçün ciddi zəmin 

yaranmışdır. Bu baxımdan baramaçılığın yem bazasının möhkəmləndirilməsi məqsədilə dövlət 

vəsaiti hesabına 2016-2019-cu illər ərzində Çin Xalq Respublikasından 4,5 milyon ədəd calaq edilmiş 

tut tingləri tədarük edilərək, bölgü əsasında əvəzi ödənilmədən baramaçılıqla məşğul olan  rayonlara 

paylanılması da müsbət addımdır. Çünki bu tədbirin özü də növbəti illərdə barama istehsalının 

artırılmasına səbəb olacaqdır.   
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Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli 

Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına 

və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”nə (2) əsasən də qarşıdakı illərdə həm sosial, həm də iqtisadi 

cəhətdən əhəmiyyəti nəzərə alınaraq barama istehsalı genişləndiriləcəkdir. Bu baxımdan, dövlət 

proqramının həyata keçirilməsi ümumilikdə ölkədə ipəkçiliyin və ona xidmət edən alt sahələrin 

kompleks inkişafı istiqamətində aparılan işlərin daha da gücləndirilməsinə təkan verəcəkdir. 

 

İpəkçılık məhsulları ixracının mövcud vəziyyəti  

 

Azərbaycandan həm xam ipək (eşilməmiş) həm də  ipək tullantıları (açılmaq üçün yararsız 

barama, əyirmə tullantıları və didilmiş xammal daxil olmaqla) ixrac edilir. 2019-cu ildə xam ipək  

(HS kodu 500200) ixracı 725 min ABŞ dolları,  ipək tullantıları (HS kodu 500300) ixracı 65 min 

ABŞ dolları təşkil etmişdir (4; 8.). 2018-ci illə müqayisədə 2019-cu ildə xam ipək  ixracı 2,8 

dəfə,  ipək tullantıları ixracı 2,1 dəfə artmışdır. 

 

Diaqram  2. Azərbaycan Respublikasından ipək ixracı, min ABŞ dolları  

Mənbə: 3; 8. 

 

Qeyd edək ki, 2017-ci ildə Azərbaycandan xam ipək ixrac olunmamışdır. Baramaçılığın 

inkişafı ilə əlaqədar bu məhsulun ixracına 2018-ci ildən başlanılmışdır. 

2019-cu ildə isə Azərbaycandan həm də daraqağzı ipəkdən hazırlanan parçalar, tərkibində 85% 

və daha çox ipək sap və ya ipək tullantıları olan daraqağzı ipəkdən başqa digər parçalar, ipək 

saplardan şallar, şarflar, duvaqlar və sair analoji məmulatlar da ixrac olunur. Amma hazırda bu 

məhsulların qeyri-neft ixracında payı cüzidir. 

2019-cu ildə Azərbaycandan xam ipək isə əsasən İran İslam Respublikasına (425 min ABŞ 

dolları), Türkmənistana (191 min ABŞ dolları) və Türkiyəyə (108,5 min ABŞ dolları) ixrac edilib (4).  

İpək tullantıları isə Türkiyəyə ixrac olunur. Ölkəmizdən ipək ixracı “Azəripək” MMC tərəfindən 

reallaşdırılır (10). 
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 Onu da qeyd edək ki, ipək dünya toxuculuq sənayesi malları bazarının yalnız 0,2 faizini təşkil 

etməsinə baxmayaraq, ipəkçilik dünyanın 30-dan çox ölkəsində yayılmışdır (1). Dünya üzrə xam ipək 

istehsalının 84 faizi, ixracın isə 54,1 faizi Çin Xalq Respublikasının payına düşür (11). Dünyada ipək 

istehsalının həcminə görə Hindistan ikinci, Özbəkistan Respublikası isə üçüncü yerdə qərarlaşmışdır. 

Dünya bazarında ipək məhsullarına tələbatın artması nəticəsində onun qiymətində yüksəlmə meyli 

müşahidə olunur. 

 

İpəkçilikdə ixracın inkişaf istiqamətləri 

 

Azərbaycanda barama istehsalı və ixracı üzrə gələcək strategiya Strateji Yol Xəritəsində (2) 

əksini tapmışdır. Qısamüddətli dövr üçün bu strategiya istehsalın xammal şəklində ixrac məqsədilə 

artırılmasından ibarət olacaqdır. Uzunmüddətli perspektivdə isə xam ipəyin emalı dərinləşdirilərək 

həm idxal əvəzlənəcəkdir, həm də ixrac artırılacaqdır.  

Bu məqsədə nail olmaq üçün barama istehsalının stimullaşdırılması diqqətdə saxlanılacaq və 

bu istiqamət üzrə dövlət dəstəyinin forma və mexanizmləri müəyyənləşdiriləcəkdir (2). 

 Mütəxəssislərin qeyd etdiyi kimi, Azərbaycanın hazırlanmaqda olan uzunmüddətli qeyri-neft 

ixracı strategiyasında  da aqrar sektora aid məhsullar mühüm yer tutacaqdır. Həmçinin postpandemiya 

dövründə kənd təsərrüfatı məhsullarının emalının dərinləşdirilməsi və ixracının şaxələndirilməsi 

istiqamətində fəaliyyətlər də gücləndirilməlidir (7). Bu istiqamətdə ipəkçilik sahəsinə önəmli yer 

ayrılması məqsədəuyğundur. 

Strateji Yol Xəritəsində (2) xüsusi ilə vurğulanır ki, baramanın emalı sənayesinin inkişaf 

etdiriləcəkdir. Çünki hazırda “Şəki İpək”də üçnövbəli iş rejimində ildə 1300 ton yaş barama emal 

edilə bilər. Bu müəssisənin gücünü artıraraq 3 min ton yaş barama emalına çatdırmaq mümkündür. 

Amma 2025-ci ildə ölkəmizdə 6 min ton yaş barama istehsalı hədəfləndiyi üçün bu sahədə yeni 

müəssisənin yaradılmasına ehtiyac yaranacaqdır. Məhz 4 avqust 2017-ci il tarixində Azərbaycan 

Prezidenti İlham Əliyev Qax rayonunda barama, tütün və fındıq istehsalının inkişafı məsələlərinə dair 

keçirilən Respublika Müşavirəsində emal məsələsinə toxunaraq “Şəki İpək”in fəaliyyətinin daha da 

genişləndirilməli olduğunu qeyd etmişdir. Eyni zamanda dövlət başçısı “Bununla bərabər, biz gərək 

yeni ipək kombinatının yaradılması haqqında nəinki düşünək, artıq konkret addımlar ataq. Üç min 

ton emal gücündə olan yeni kombinatın yaradılması zəruridir” deyərək müvafiq dövlət qurumlarına 

tapşırıq vermişdir (6). 

Şübhəsiz ki, yeni müəssisənin özəl investorlar tərəfin təşkili vacibdir. Qənaətimizcə, bu 

məqsədlə xarici investisiyanın cəlbi istiqamətində də iş aparılmalıdır. Digər tərəfdən  xam ipəyin də 

emalı dərinləşdirilməsi və xarici bazarlara hazır məhsulları ixracının təşkili aktuallığını qoruyur. 

Nəzərə alaq ki, ipəkçiliyin inkişafı  öz növbəsində xalçaçılığa da güclü təkan verəcək. Sahənin 

inkişafına dair Dövlət proqramında göstərildiyi kimi, baramaçılığın və ipəkçiliyin stimullaşdırılması 

ilə bağlı tədbirlər istehsalın artırılmasına, yüksəkkeyfiyyətli ipək məhsullarının ixracına, yeni iş 

yerlərinin açılmasına və kənd əhalisinin məşğulluğunun təmin olunmasına imkan yaradan sosial-

iqtisadi məsələ kimi xüsusi əhəmiyyətə malikdir (1). 

İpəkçiliyin inkişafı həm də xalçaçılığın inkişafına müsbət təsir göstərə bilər. Nəzərə alaq ki, 

Azərbaycanda toxunan ipək xalçaların da ixrac potensialı böyükdür. 
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Nəticə 

 

Apardığımız araşdırma nəticəsində aydın olmuşdur ki, qarşıdakı illərdə ipək məhsullarının 

ixrac potensialını artırmaq mümkündür. Çünki 2025-ci ilə kimi ölkədə barama istehsalının 6 min tona 

çatdırılması qarşıya məqsəd qoyulmuşdur. Hesablamamız göstərir ki, ölkəmizdə 6 min ton yaş 

barama tədarük olunsa bundan 600 tondan çox xam ipək alınacaqdır. 2019-cu ildə Azərbaycandan 

cəmi 19 ton xam ipək ixrac olunduğunu nəzərə alsaq, 2025-ci ildə ixracın əhəmiyyətli dərəcədə 

artırmaq üçün potensial yaranacaqdır. Şübhəsiz ki,  yeni emal müəssisənin də yaradılması hesabına 

2025-ci ildə ipək ixracının dəyəri 10 milyon ABŞ dollarından çox ola bilər.  

Təhlillərimiz göstərir ki, baramaçılığın inkişafı ölkədə toxuculuq sənayesinin inkişafına və 

ipəkçilik rayonlarında yaşayan əhalinin həyat şəraitinin yaxşılaşmasına bir başa təsir edəcəkdir. Eyni 

zamanda, yeni texnologiya və biliklərin tətbiqi öz növbəsində ipək məhsulları ixracının 

genişlənməsinə və ipəkçiliklə bağlı digər sahələrin inkişafına (ipək xalça istehsalına və s.) təsir 

göstərməklə, bütövlükdə ölkənin ümumi iqtisadi potensialının güclənməsinə mühüm töhfə verəcəkdir. 

Nəzərə alınmalıdır ki, ipəkçiliyin inkişafı ilə bağlı fəaliyyət gücləndirilərkən qarşıda duran əsas 

problemlərdən biri ipək məhsulları üçün yeni bazarların tapılması ola bilər. Onun üçün də tərkibində 

ipək olan hazır məhsulların istehsalını artırmaqla yanaşı ipək ixracının şaxələndirilməsi istiqamətində 

tədbirlər həyata keçirilməlidir.  
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Directions for increasing the export potential of silk products in Azerbaijan 

 

Summary 

 

Substantial measures have been implemented in the direction of developing sericulture, one of 

the traditional fields in the Republic of Azerbaijan, in recent years and a state program has been 

adopted. The production of wet cocoons in the country is aimed to reach 6000 tons in this program 

by 2025. As a result of the measures taken in 2019, the production of wet cocoons increased by 25 

percent, and raw silk exports increased by 2.8 times. In this article, the author evaluates the current 

situation of cocoon production and silk export in our republic, make appropriate suggestions for the 

establishment of a new processing enterprise in this field, increasing production and export. 

Keywords: agriculture, silk, cocoons, processing, export. 
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Направления по увеличению экспортного потенциала продукции 

из шелка в Азербайджане 

 

Резюме 

 

В последние годы были предприняты существенные меры в направлении развития 

шелководства, одного из традиционных направлений в Азербайджанской Республике и была 

принята государственная программа. Производство коконов в стране намечено в этой 

программе к 2025 году достичь 6000 тонн. В результате мер, принятых в 2019 году, 

производство коконов увеличилось на 25 процентов, а экспорт сырого шелка увеличился в 2,8 

раза.  

В этом статье автор оценивает текущую ситуацию с производством коконов и 

экспортом шелка в республике, вносит соответствующие предложения по созданию нового 

перерабатывающего предприятия, увеличивая производство и экспорт. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, шелк, коконы, переработка, экспорт. 
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KƏND TURİZMİNİN ÖLKƏNİN SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFINA 

TƏSİRLƏRİNİN DƏYƏRLƏNDİRİLMƏSİ 

Arzu Alim qızı Hüseyn, i.ü.f.d., dosent  

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti, kafedra müdiri 

e-mail: a.huseyn@atmu.edu.az 

Xülasə 

 

Kənd turizmi bölgələrdə məşğulluğun təmini, əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması və kənd 

yerlərinin inkişafının təmin edilməsi vasitəsi kimi önə çıxmaqdadır. Hazırda inkişaf etmiş ölkələrdə 

turizmin bu növü bölgələrin təbii ehtiyatlarına və yerli əhalinin həyat tərzinə uyğun olaraq 

formalaşan və kəndin inkişafının davamlılığına verdiyi töhfə sayəsində dəstəklənən bir sektor halına 

gəlmişdir. Azərbaycan Respublikası üçün kənd yerlərində alternativ fəaliyyət sahələrinin inkişafı və 

məşğulluğun təmini baxımından kənd turizminin inkişafı mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Məqalədə kənd turizminin kənd yerlərinin sosial-iqtisadi inkişafına təsirləri qiymətləndirilir, 

Azərbaycanda kənd turizminin inkişaf imkanları araşdırılır və aşkara çıxarılan problemlərin həlli ilə 

bağlı təkliflər irəli sürülür. 

Açar sözlər: kənd turizmi, kənd yerləri, kənd təsərrüfatı, məşğulluq, turizm. 

 

Giriş 

 

Kənd turizmi dünyada geniş yayılan və kifayət qədər də gəlir gətirən turizm növlərindən biridir. 

Dünyada turizmdən əldə olunan gəlirlərin 20 faizi kənd turizminin payına düşür. Azərbaycanda da 

kənd turizminin inkişafı məsələsi aktualdır və bunu şərtləndirən bir çox amillər var. Hər şeydən öncə 

bir məqamı qeyd edək ki, ölkəmizdə kənd təsərrüfatı və turizmin inkişafı prioritet elan edilmişdir. 

Kənd turizmin inkişafı isə bu iki sektorun inkişafına töhfə verir. Digər tərəfdən Azərbaycanda kənd 

təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı üzrə 2025-ci ilədək olan dövr üçün uzunmüddətli baxış 

ənənəvi təsərrüfatçılıqdan bazaryönümlü əlavə dəyər yaradan intensiv təsərrüfatçılığa keçidin 

gücləndirilməsi hesabına rəqabətqabiliyyətli aqrobiznesi formalaşdırmağı nəzərdə tutur (1). Bu isə o 

deməkdir ki, qarışdakı müddətdə bazaryönümlü əlavə dəyər yaradan intensiv təsərrüfatçılığa keçidin 

gücləndirilməsi kənd təsərrüfatının məşğulluqdakı payını azaldacaqdır. Qeyd edək ki, Azərbaycanda 

son illərdə dünya aqrar inkişafı praktikasında qərarlaşmış olan qanunauyğunluğun, ölkənin özündə 

uzun illər formalaşmış meyllərin əksinə olaraq kənd təsərrüfatında işləyənlərin sayının və ümumi 

məşğulluqda aqrar sektorun payının artması müşahidə edilmişdir (14). 2019-cu ildə Azərbaycanda 

kənd təsərrüfatının məşğulluqda payı 36 faiz təşkil etmişdir (21). Qarşıdakı illərdə kənd təsərrüfatının 

mailto:a.huseyn@atmu.edu.az
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məşğulluqdakı payının azalmasına paralel olaraq işsiz qalan kənd sakinlərinin alternativ fəaliyyət 

sahələrində, o cümlədən turizm sektorunda, xüsusən də kənd turizmində işlə təmin etmək müstəsna 

əhəmiyyətə malikdir. Qeyd edək ki, Azərbaycanda kənd turizminin inkişafı əsasən daxili turistlərdən 

asılıdır və ölkəmizdə kənd turizminin inkişaf etdirilməsi üçün çox geniş potensial imkanlar 

mövcuddur. Eyni zamanda ölkəmizin əlverişli təbii şəraiti, ekzotik landşaftı, zəngin irs nümunələri, 

öz etnoqrafiyası ilə seçilən yaşayış məntəqələrinin olması və s. kənd turizminin inkişafını şərtləndirən 

mühüm amillərdəndir. 

Sahənin inkişafına dair Dövlət Proqramında (4) da 2010-2014-cü illərdə turizmın müxtəlif 

növlərinin - kənd, idman, ailəvi, xüsusi maraq kəsb edən və digər turizm növlərinin inkişafı qarşıya 

məqsəd qoyulmuşdur. Strateji yol xəritələrində də kənd turizminin təşviqi ilə bağlı tədbirlər əksini 

tapmışdır. Şübhəsiz ki, kənd təsərrüfatı ilə yanaşı kənd turizmin inkişafı da ölkənin iqtisadi maraqları 

baxımından çox faydalıdır. 

 Araşdırmamız  göstərir ki, müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycanda turizmin, xüsusilə kənd 

turizminin inkişaf etdirilməsinə müxtəlif subyektiv və obyektiv amillər mane olmuşdur. Bu amillərə 

əsasən, insanların maddi rifah halının yaxşı olmaması, kənd yerlərində infrastruktur sahələrin müasir 

tələblərə cavab verməməsi, nəqliyyat əlaqələrinin zəifliyi, bir çox kəndlərdə yolların istismara 

yararsız olması, sosial xidmətlərin zəif təşkili, turistlərin müvəqqəti yaşaması üçün yerlərin 

seçilməsində mövcud olan çətinliklər, kənd yerlərində kommunal xidmətlərin zəif olması və s. 

daxildir. Amma son illər regionların sosial-iqtisadi inkişafı istiqamətində ciddi işlər görülmüş və bu 

da öz növbəsində kənd turizminin inkişafı üçün stimul olmuşdur. 

Bu məqalədə kənd turizminin ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına təsirləri öyrənilir, Azərbaycanda 

kənd turizminin inkişaf imkanları qiymətləndirilir və bu sahədəki mövcud problemlərin həlli ilə bağlı 

təkliflər irəli sürülür.  

 

Kənd turizminin mahiyyəti və sosial-iqtisadi təsirləri 

 

Kənd turizmi insanların təbii mühitdə dincəlmək və fərqli mədəniyyətlərlə birlikdə olmaq üçün 

kənd yaşayış məntəqəsinə səfər etməsi, orada qalması və yerli tədbirləri izləməsini də özündə ehtiva 

edən turizm növüdür (18). Dünya turizm sənayesində kənd turizmi də müxtəlif turizm növləri 

arasında mühüm yer tutur. Belə ki, iri şəhərlərdən uzaqlaşıb sakit yaşıl guşədə istirahəti üstün tutan 

insanlar bu mühitin fiziki və psixoloji bərpaedici təsirlərindən faydalana bilərlər (2).  

İnkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə kənd turizmi dəstəklənən turizmin növüdür. 

Xüsusilə sənayeləşmiş ölkələrdə və böyük şəhərlərdə yaşayan insanların modern həyatın və iş 

həyatının yorğunluğunu təbiətlə iç-içə, şəhərin səs-küyündən uzaq bir yerdə almaq ehtiyacı kənd 

turizminə olan tələbin artmasına səbəb olmuşdur. Ümumiyyətlə, turizm sektoru inkişaf etdikcə onun 

içərisində müalicəvi turizm, dağ və qış, idman turizmi, raftinq turizmi, mədəni turizm, ov turizmi, su 

idman növləri kimi alternativ turizm növləri ortaya çıxmış və turistlərin marağına səbəb olmuşdur.  

Kənd turizminin inkişafında əsas potensial onun təbii və mədəni resurslarıdır. Kənd turizminin 

əsas üstünlüklərindən biri kənddə yaşayan əhalinin gəlirlərinin artmasına və sosial rifah halının 

yaxşılaşmasına təsir edərək onların şəhərlərə köçünün qarşısının alınmasıdır. Bu səbəbdən kənd 

turizmində qonaqlama, kiçik ailəvi istirahət mərkəzləri yaxud kənd otelləri yeni bir iş yeri deməkdir. 

Xüsusilə kənd qadınlarının iş həyatında aktiv rola sahib olmaları, pul qazanmaları, sosial statusa və 
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iqtisadi müstəqilliyə malik olmaları və bir sıra faktorlar kənd turizminə müsbət təsir edən 

amillərdəndir (17). 

Kənd turizminin müsbət amillərini aşağıdakı kimi sıralaya bilərik: 

- kənd turizmi kəndlərdə əhali sayının azalması risklərinin, həmçinin, yerli əhalinin başqa 

bölgələrə, xüsusilə iri şəhərlərə miqrasiya etməsinin qarşısını alır; 

- şəhər və kəndlər arasındakı əlaqələrin inkişafı, zamanla şəhər və kənd adətləri, həyat və 

davranış arasındakı fərqlilikləri zəiflədir; 

- kənd təsərrüfatı məhsullarına tələbi artırır, kənd yerlərində ev və əl sənətləri inkişaf edərək 

əlavə gəlirləri çoxaldır; qonaqlama, yemək-içmək və s. təsisatların artması ilə məşğulluq 

və gəlirləri artırır; 

- kənd yerlərin inkişafına kömək etməklə ümumilikdə ölkə iqtisadiyyatına təsir edir; 

- kənd əhalisinə müxtəlif mənbələr hesabına gəlir əldə etmələrinə şərait yaradır;  

- turistlərə müxtəlif cür xidmətlərin göstərilməsi yerli əhalinin də həyat standartlarının 

yüksəlməsinə yol açır.  

Kənd turizmindən gələn gəlirin artması, infrastruktur və s. müsbət təsirləri ilə yanaşı bu sahəyə 

qoyulan sərmayələr təbii və mədəni sahələrə zərər verərsə və ekoloji tarazlığın pozulmasına səbəb 

olarsa bunu da kənd turizminə mənfi təsiri kimi göstərə bilərik (16).  

Ümumiyyətlə isə kənd turizmi Avropa ölkələrində XX əsrin 70-ci illərindən başlayaraq inkişaf 

edən ekoturizmlə bağlı olmuşdur. Ancaq bununla yanaşı, kənd turizmi ekoturizmdən fərqli olaraq, 

təkcə təbii turizm ehtiyatlarına deyil, həm də antropogen turizm ehtiyatlarında ifadə olunur. Eyni 

zamanda kənd turizminin kütləviliyi, onun digər turizm növlərindən daha ucuz başa gəlməsi, kənd 

təsərrüfatı ilə bağlı olan istehsalın istifadə olunması və s. onu ekoturizmdən xeyli fərqləndirir.  

Qeyd edək ki, kənd yaşıl turizminin böyük investisiyalar cəlb etmədən kiçik həcmli sahibkarlıq 

fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsində də rolu vardır. Azərbaycanda kənd turizmi kənd ərazilərində kiçik 

biznesin inkişafında böyük perspektivə malikdir. Bu istiqamətdə inkişaf kənd ərazilərində orta 

təbəqənin formalaşmasına müsbət yöndə təsir göstərə bilər. Həmçinin kənd turizmi sosial və iqtisadi 

cəhətdən zəif inkişaf etmiş ucqar kəndlərdə gənclərin məşğulluğunun təminində və onların başqa 

ərazilərə getməsinin qarşısını alınmasına güclü vasitə ola bilər. Yəni bu fəaliyyət növü ilə işsizlikdən 

əziyyət çəkən və bu səbəbdən də doğma yerləri tərk etmək istəyən gənclərə yeni iş yerləri yaradır.  

 

Kənd turizminin mövcud vəziyyətinin qiymətləndirilməsi 

 

Azərbaycanda kənd turizmin inkişafı ilə bağlı ənənələr mövcuddur və paytaxt Bakı ilə yanaşı 

Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir kimi şəhərlərin də sakinləri əsas müştərilər hesab edilə bilər. 

Araşdırmalar göstərir ki, ölkəmizdə kənd turizminin inkişafı XX əsrin 80-cı illərinə təsadüf edir (11). 

Belə ki, Bakı və Aran rayonlarında yaşayan insanlar isti yay aylarında təbiət qoynunda olmağa, kənd 

yerlərində müvəqqəti yaşayış yerləri kirayələyərək orada istirahət etməyə üstün tuturdular. Təbii ki, 

kütləvi axında əsas hissəni əhalinin orta və aztəminatlı təbəqəsi təşkil edirdi. Əhalinin gəliri çox olan 

təbəqəsi isə keçmiş SSRİ-nin müxtəlif kurortlarına gedirdi. Müstəqilliyin ilk illərində ölkədə yaşanan 

sosial-iqtisadi problemlər vətəndaşların istirahətini təşkil etməsinə də öz təsirini göstərdi. Lakin 

növbəti mərhələdə ölkədə həyata keçirilən islahatlar nəticəsində iqtisadi inkişafa nail olunması 

əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə və yaşayış şəraitinin yaxşılaşmasına səbəb olmuşdur. 
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Xüsusən də 2000-ci ildən etibarən insanların asudə vaxtlarını daha səmərəli istifadə etmək üçün turist 

səfərlərini artırmışlar. 

Azərbaycanda turizmin inkişaf etməsinə paralel olaraq kənd bölgələrinə turizm marşrutlarının 

təşkil edilməsi, turizm üçün xüsusi xidmət sahələrinin inkişaf etdirilməsi istiqamətində də canlanma 

müşahidə olunmuşdur. Xüsusən də kənd turizmin inkişafı yerli səviyyədə fəaliyyət göstərən kiçik 

həcmli otel, restoran şəbəkələrinin formalaşmasına təkan vermişdir. Həmçinin mənzərəli dağ 

kəndlərində sakinlər öz evlərini və ya evlərinin bir otağını turistlər üçün kirayə verməklə turizmin bu 

növünün inkişafı nəticəsində gəlir əldə etməyə başlamışlar. Qeyd edək ki, Dövlət Proqramına (6) 

əsasən qarşıdakı illərdə respublika ərazisində, xüsusilə də kənd regionlarında turizm 

infrastrukturunun inkişafı sahəsində müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Əslində turizmin digər növlərinin də, məsələn, ekoturizimin inkişafı da kənd turizminin inkişafına 

töhfə verəcəkdir. “Azərbaycan Respublikasında bioloji müxtəlifliyin qorunması və davamlı 

istifadəsinə dair Milli Strategiya və Fəaliyyət Planı”nda (7) göstərilir ki, əhalinin gəlir mənbələrinin 

davamlılığını təmin etmək üçün ekoturizmin inkişafı vacibdir. Turizmin bu növünün inkişafı turizm 

obyektlərinin bilavasitə yaxınlığında yaşayan əhalinin həyat tərzində müsbət dəyişikliklərə gətirib 

çıxaracaq və xidməti personala tələbat hesabına yeni iş yerləri yaradılacaqdır. Bundan başqa, turistlər 

üçün kənd təsərrüfatı məhsulları tədarük edən yerli sakinlər əlavə satış bazarı qazanacaqlar.  

Kənd turizminin inkişafı Azərbaycanın kəndlərində yaşayan əhalinin maddi vəziyyətinin 

yaxşılaşmasına müsbət yöndə təsir göstərə bilər. Belə ki, ayrı-ayrı regionlarda (Qəbələ, İsmayıllı, 

Qax, Şamaxı və s.) kənd turizm mərkəzlərində aparılan müşahidələrdən aydın olur ki, kənd turizm 

xidmətləri, hətta eyni ərazilərdə biri-birindən kəskin fərqlənir və əldə edilən gəlirin 65-75%-i 

kəndliyə çatır (11). Vəsaitin qalan hissəsini isə vasitəçilik edənlər götürür. Belə ki, Qax rayonunun 

bəzi kəndlərində sakinlər tərəfindən bir gecəsi 30-50 manat, aylıq isə 900-1500 manat civarında yerli 

turistlər üçün ev kirayəyə verilir. Bu isə o deməkdir ki, bir kəndli ailəsi yay fəslinin 3 ayı ərzində 

1500-4500 manat gəlir əldə edə bilər. Bu, onun 1 il ərzində kənd təsərrüfatı fəaliyyətindən əldə etdiyi 

gəlirə yaxın məbləğdir. Araşdırmalar göstərir ki, hazırda ümumi təsərrüfatların 81,9 faizinin torpaq 

sahəsi 2 hektardan azdır ki, həmin torpaq sahəsindən əldə edilən mənfəət ailənin yaşayış minimumuna 

uyğun gəlirlərini tam təmin etmir (15). Belə ki, ekspert hesablamalarından da aydın olur ki, 1 hektar 

sahədə dənli bitki becərən fermerin mənfəəti 439,5 manat təşkil edir. Bu mənfəət şəkər çuğundurunda 

493,5 manat, bostan məhsullarında 1228 manat, meyvədə 2155,6 manat, tərəvəzdə (açıq sahə) 2206 

manat və tütündə 2627 manatdır (15).  

Bundan əlavə, kənd təsərrüfatında əmək məhsuldarlığı səviyyəsi də digər sektorlarla 

müqayisədə aşağıdır. Ölkədə emal sənayesi üzrə saatlıq əmək məhsuldarlığı göstəricisi cari 

qiymətlərlə 6,3 manata (3,9 ABŞ dolları), tikinti sahəsi üzrə 9,4 manata (5,8 ABŞ dollarına) bərabər 

olduğu halda kənd təsərrüfatı üzrə bu göstərici 1,03 manat (0,6 ABŞ dolları) olmuşdur (6). 

Yuxarıda qeyd edilənlərdə göstərilir ki, 2 hektar taxıl sahəsinə malik olan və ya bostan 

məhsulları becərən ailə-kəndli təsərrüfatı kənd turizmindən kənd təsərrüfatı fəaliyyətindən daha çox 

mənfəət əldə etmək imkanına malikdir. Yəni respublikamızın kənd təsərrüfatında kiçik təsərrüfatlar 

dominantlıq etdiyi üçün kənd turizmin inkişafının onların gəlirlərinin artmasına müsbət təsir 

göstərəcəyi şübhəsizdir. 

Qeyd edək ki, dünyanın bir çox ölkəsində kənd təsərrüfatına aid olmayan gəlirin mənbəyi kimi 

aqroturizm dəstəklənir. Xüsusən də bu ölkələrdə mərkəzi hökumət maliyyə yardımı və ya qrant 

proqramları ilə kənd turizminin inkişafını stimullaşdırır. Bu proqramlarda iştirak edən kəndlər hər il 
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dövlət büdcəsindən əlavə vəsait alırlar. Azərbaycanda da kənd turizmin inkişafına dəstək verilsə, bu 

sektorun kifayət qədər gəlir gətirən sahəyə çevrilməsi mümkündür.  

Hətta müəyyən festivallar və bayramlar təşkil etməklə ölkədaxili turizmi inkişaf etdirmək olar. 

Bu yolla Novruz bayramı zamanı vətəndaşlara verilən 1 həftəlik istirahətdən faydalı istifadə etmək 

mümkündür (12). Məsələn, Novruz bayramı kənd təsərrüfatı ilə bağlılığı olan bayramdır. Kənd 

turizmi şəhər mühitinin kənd mühiti ilə əvəz olunmasına xidmət edir. Belə olan təqdirdə vətəndaşları 

həmin bayramı kəndlərdə təbiət qoynunda keçirməyə təşviq etmək olar (13). Ölkədə şəhər əhalisinin 

80 faizindən çoxunun kəndlə bağlılığını nəzərə alsaq bu təşviqlərin müsbət nəticələrini görmək olar.  

Qeyd edilən istiqamətdə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində olan “Aqrar tədarük və 

təchizat” ASC-nin “Şəhərdən Kəndə” layihəsini həyata keçirməsi də təqdir edilməlidir. Bu layihənin 

əsas məqsədi kiçik və orta fermer təsərrüfatlarının istehsal etdiyi kənd təsərrüfatı məhsulları üçün 

alternativ satış kanalları yaratmaq, regionlarda yaşayan əhalinin sosial rifahını yüksəltmək, şəhər 

əhalisinin və xarici turistlərin asudə vaxtlarını daha da maraqlı keçirməsinə töhfə verməkdir. Məsələn, 

“Şəhərdən Kəndə” layihəsi çərçivəsində iştirakçılar Şamaxıda üzüm və şərab festivalında iştirak 

ediblər, “Şirvan” şərabçılıq təsərrüfatı ərazisində yerli və xarici üzüm sortlarından ibarət üzüm 

bağlarını gəzib, təbii şəraitdə yetişdirilən üzümün əl əməyi ilə yığılmasında iştirak ediblər və s. (20). 

Ümumiyyətlə, belə layihələrin icrası ölkəmizdə bir çox regionların turizm potensialını üzə 

çıxarmağa və kənd turizminin inkişafına imkan verəcəkdir. Hazırda ölkəmizdə kənd turzimindən 

faydalanlarla bağlı yaşayış məntəqələri üzrə statistik məlumatlar əldə etməkdə çətinliklər mövcuddur. 

Amma daxili turizmlə bağlı statistik məlumatlardan aydın olur ki, kənd turizmi məqsədi ilə 

vətəndaşların daha çox üz tutduğu Şəki-Zaqatala və Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonlarda 2019-cu ildə 

kirayəyə götürülmüş evlərdə gecələmə sayı kəskin azalmışdır.  

 

Cədvəl. Səfərlər zamanı iqtisadi rayonlar üzrə kirayəyə götürülmüş evlərdə gecələmə sayı, 

min nəfər 

 2018 2019 
2018-ci illə müqayisədə  

2019-cu ildə -/+, % 

Ölkə üzrə 7 278,0 6 382,9 -12,3 

Bakı şəhəri 2 978,2 4 207,4 +41,3 

Abşeron 395,0 607,9 +53,9 

Gəncə-Qazax 818,2 710,0 -13,2 

Şəki-Zaqatala 398,6 115,6 -71 

Lənkəran 674,0 144,7 -78,5 

Quba-Xaçmaz 249,9 71,7 -71,3 

Aran 1 114,4 343,7 -69,2 

Yuxarı Qarabağ 221,9 21,1 -90,5 

Dağlıq Şirvan 229,8 40,5 -82,4 

Naxçıvan 198,0 120,4 -39,2 

Mənbə: (9), (10). 
 

Daxili turizm məlumatlarının təhlilindən aydın olur ki, 2019-cu ildə kənd turizm potensialı olan 

bütün iqtisadi rayonlarda kirayəyə götürülmüş evlərdə gecələmə sayı azalmışdır. Məlumat üçün qeyd 
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edək ki, koronavirus (COVID-19) pandemiyasının yaratdığı böhran nəticəsində 2020-ci ildə turizm 

sektorunda müşahidə olunan tənəzzül daxili turizmə də zərbə vurmuş və kirayəyə götürülmüş evlərdə 

gecələmə sayında azalma davam etmişdir.  

Daxili turizm məlumatlarının təhlili zamanı qarşıya çıxan maraqlı nüans isə ondan ibarətdir ki, 

2019-cu ildə Bakı şəhərində və Abşeron iqtisadi rayonuna daxil olan Sumqayıt şəhərində isə kirayəyə 

götürülmüş evlərdə gecələmə sayı kəskin artmışdır. 

 

Diaqram. 2019-cu ildə iqtisadi rayonlar üzrə turizm məqsədilə çəkilən xərclər, min manat 

Mənbə: (9) 

 

Diaqramdan göründüyü kimi, turizm məqsədilə çəkilən xərclərin bölgüsündə iqtisadi rayonlar 

arasında ən yüksək paya Gənə-Qazax iqtisadi rayonu və Naxçıvan Muxtar Respublikası sahibdir. 

Burada bir məqamı qeyd edək ki, Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunun gəlirlərinin 40%-i Gəncə şəhərinin, 

Abşeron iqtisadi rayonunun gəlirlərinin 60%-i Sumqayıt şəhərinin, Aran iqtisadi rayonunun isə 

gəlirlərinin 6%-i Mingəçevir, 5%-i Şirvan şəhərlərinin payına düşür. Ölkə üzrə isə daxili turizm 

gəlirlərinin 53%-i Bakı şəhərinin payına düşür. Rəqəmlərin təhlilindən görünür ki, daxili turizm 

gəlirlərində rayonların və xüsusən də kəndlərin payı azdır. Buradan belə nəticə çıxartmaq olar ki, 

hazırda daxili turizm gəlirlərində kənd turizminin xüsusi çəkisi aşağıdır. Lakin araşdırmamız göstərir 

ki, ölkəmizdə kənd turizminin inkişafı üçün kəndlərdə potensial kifayət qədərdir, xüsusilə də işğaldan 

azad edilmiş ərazilərdə yaxın gələcəkdə kənd turizmindən əldə edilən gəlirlər üstünlük təşkil edə bilər.  

Həmçinin onu da qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının da kənd turizminin inkişafı 

baxımından potensialı böyükdür. Naxçıvanın Şahbulaq, Ağbulaq, Dırnıs və digər kəndləri zəngin 

təbiəti ilə kənd turizmin inkişafı üçün mühüm destinasiyadır. Turistləri cəlb edən məqamlardan biri 

Naxçıvan mətbəxidir.  

Abşeron 

13%
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20%

Şəki-Zaqatala

9%

Lənkəran 

9%
Quba-Xaçmaz 

7%
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19%
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Azərbaycanda kənd turizminin inkişaf istiqamətləri 

 

Ölkəmizdə kənd turizminin genişmiqyaslı inkişaf imkanları mövcuddur və aparılan 

araşdırmalarda da bu qeyd edilmişdir (13). Xüsusən də son 10 ildə bu sahədə ciddi irəliləyişlərə nail 

olunmuşdur. Eyni zamanda, hazırda Azərbaycanın ayrı-ayrı regionlarında, o cümlədən kəndlərində 

turistlərə yerləşdirmə vasitələri və qidalanma növləri üzrə göstərilən xidmətlər istənilən səviyyədə 

deyildir (2). Həmçinin kənd turizminin inkişafı istiqamətində başqa problemlər də mövcuddur. Həmin 

problemlərin sırasına Kənd turizminin inkişafında beynəlxalq təcrübədən geniş istifadə edilməsi, kənd 

əhalisinin lazımi informasiya ilə təmin olunması, turizminin bu növünün davamlılığı üçün əlavə 

xidmətlərin yaradılması və təklif edilməsi, kənd turizmi ilə məşğul olmaq istəyən sahibkarlara 

güzəştlərin müəyyən olunması, kənd yerlərinə getmək üçün turistlərə nəqliyyat və rabitənin 

əlyetərliliyinin təmin edilməsi aiddir. Bunların həllini tapması kənd turizmin inkişafına təkan verəcəkdir.  

Eyni zamanda kənd turizmini inkişaf etdirməklə sakinlərə fərdi sahibkarlıq vərdişlərinin 

aşılanmasına, kənd yerlərində kommunal xidmətlərin inkişafına, əhalinin, xüsusilə də qadınların 

məşğulluğunun artırılmasına nail olmaq mümkündür (2). Qənaətimizcə, Azərbaycanda turizmin 

inkişafı ilə bağlı yeni dövlət proqramı hazırlanarkən  işğaldan azad olunun ərazilər və ucqar kəndlər 

kənd turizmin inkişafında xüsusilə diqqətdə saxlanılmalıdır. 

Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyinin həyata keçirdiyi 

özünüməşğulluq proqramı (22) da kənd turizminin inkişafına töhfə verə bilər. Belə ki, Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin “Əhalinin özünüməşğulluğunun təmin olunması sahəsində əlavə tədbirlər 

haqqında” 2016-cı il 07 aprel tarixli 1941 nömrəli Sərəncamına əsasən özünüməşğulluq proqramı həyata 

keçirilir (19). Bu proqram çərçivəsində aztəminatlı ailələrə fərdi təsərrüfatlarının təməlini qoymaq və ya 

inkişaf etdirmək üçün dövlət vəsaiti hesabına  birbaşa natura şəklində mal, material və digər əmlakın 

verilməsi ilə (nağd vəsait olmamaq şərti ilə) dəstək göstərilir. Ailə təqdim etdiyi biznes plana uyğun olaraq 

istehsal və ya xidmət avadanlıqları ilə təmin edilir. Bu dövlət özünüməşğulluq proqramını digər 

ölkələrdəki təcrübədən fərqləndirən cəhətdir. Ümumilikdə isə özünüməşğulluq proqramı mikro və kiçik 

sahibkarlığın inkişafını və ailə büdcəsinin dayanıqlı gəlir mənbələri hesabına formalaşmasını hədəfləyir 

(22). Onun üçün də bu proqram çərçivəsinə kənd sakinlərinin mənzillərini kənd turizminə xidmət məqsədi 

üçün hazırlamaq və ya avadanlıqla təmin etmək mümkündür.  

Həmçinin kənd ərazilərində yaşayan ev sahiblərinə turizm xidməti göstərmək vərdişlərinin 

aşılanması kənd ərazilərində məşğul olan əhalinin sayının artırılmasına, kənd turizmi sahəsində 

xidmət infrastrukturunun gücləndirilməsinə, kənd evlərində turizm xidməti səviyyəsinin 

yaxşılaşdırılmasına, turizmin alternativ növlərinin və regionların iqtisadi inkişafına yardımçı olan 

amillərdir (2). 

Şübhəsiz ki, “Şəhərdən Kəndə” kimi layihələrin icrası həm kənd turizminin inkişafına, həm də 

kənd təsərrüfatının inkişafına töhfə verə bilər. Belə ki,  kənd təsərrüfatı məhsullarını birbaşa bazara 

çıxara bilməyən kiçik təsərrüfatlar üçün də alternativ imkanlar yaranır. Kiçik təsərrüfatların istehsal 

etdikləri məhsulların bir hissəsini turistlərə satmaları onların büdcələrində artıma səbəb olur. Kənd 

turizminin inkişafı qarşıdakı müddətdə də kiçik təsərrüfatların istehsal etdikləri meyvələrin, balın, 

pendirin, kərə yağının, eyni zamanda əl sənət işlərinin, evlərdə toxunan xalça və palazların satışının 

sürətlənməsinə səbəb ola bilər. 

 Göründüyü kimi, Azərbaycanda kənd turizminin inkişaf potensialı böyükdür və bunun həyata 

keçirilməsi kənd sakinlərinin maddi vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına xidmət edəcəkdir. 
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Qeyd edək ki, kənd turizminin inkişafında bələdiyyələr də aktiv rol almalıdır və artıq bu 

istiqamətdə hüquqi baza formalaşdırılır. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2020-ci 

il 29 oktyabr tarixli Fərmanı ilə “Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik 

edilmişdir (19) və bu qurumların qarşısına müvafiq ərazidə təşkil olunmuş bələdiyyələr cəlb 

edilməklə kənd yerləri üzrə qısamüddətli, ortamüddətli və uzunmüddətli inkişaf planlarının 

hazırlanmasının təmin edilməsi məsələsi qoyulmuşdur. Həmçinin Azərbaycan Respublikasının 

İqtisadiyyat Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə birlikdə kənd yerləri 

üzrə qısamüddətli, ortamüddətli və uzunmüddətli inkişaf planlarının hazırlaması zamanı ehtiyac 

olduğu təqdirdə müvafiq qurumlara təşkilati dəstək göstərəcəkdir. Yerli icra hakimiyyəti orqanları 

tərəfindən kənd yerləri üzrə bu inkişaf planlarının hazırlanması və təsdiq olunması şəhər inzibati ərazi 

vahidlərinə münasibətdə 2021-ci ildən, digər inzibati ərazi vahidlərinə münasibətdə isə 2022-ci ildən 

etibarən həyata keçiriləcəkdir. 

Kənd yerləri üzrə qısamüddətli, ortamüddətli və uzunmüddətli inkişaf planlarının hazırlanması 

prosesində kənd turizminin inkişafı məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Yerli icra hakimiyyəti 

orqanlarının inkişaf planlarının hazırlanması zamanı Dövlət Turizm Agentliyi ilə də əməkdaşlığı 

dərinləşdirmələri zəruridir. 

 

Nəticə 

 

Hazırda dünyada əməkqabiliyyətli əhalinin 8,1 faizi turizm sənayesində və onunla bağlı 

iqtisadiyyat sahələrində məşğuldur. Azərbaycanda da turizm sektorunun məşğulluqda payının dünya 

səviyyəsinə çatdırılması mümkündür və kənd turizmi bu sahədə mühüm rol oynaya bilər. 

Azərbaycanda kənd turizmi ilə bağlı mövcud potensialdan tam istifadə edilmir və koronavirus 

pandemiyası nəticəsində bu sahə daha çox zərər çəkmişdir. 

Ölkədə daxili turizmdə kənd turizminin payını müəyyənləşdimək hazırda çətindir. Kənd turizmi 

ilə bağlı qeydiyyat aparılmadığı üçün bu barədə dəqiq statistikanı bilmək və bu sahədən əldə edilən 

gəlirləri proqnozlaşdırmaq mümkün deyil. Məsələn, daxili turizm gəlirlərini təhlil edəndə kənd 

turizminin xüsusi çəkisi çox aşağı olduğu qənaəti yaranır. Digər tərəfdən kənd yerlərində evlərini kirayə 

verənlərin uçotunun aparılmadığı və həmin vətəndaşlar vergi qeydiyyatında olmadıqları üçün onların 

əldə etdiyi gəlirlər də rəsmi məlumatlarda əksini tapmır. Onun üçün də dövlət proqramlarında (4; 5.) 

turizmin müxtəlif növlərinin inkişaf etdirilməsi tədbirləri ilə yanaşı statistik məlumatların toplanılması 

sisteminin və metodologiyasının beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırılmaqla təkmilləşdirilməsi ilə bağlı 

müddəalar əksini tapmışdır. Araşdırmamız göstərir ki, statistik məlumatların toplanılması sisteminin 

təkmiləşdirilməsi ilə bağlı fəaliyyətin dərinləşdirilməsinə ehtiyac var. Şübhəsiz ki, bu sahədə müvafiq 

tədbirlərin görülməsi perspektivləri proqnozlaşdırmağa da imkanları artıracaqdır. 

Kənd turizmin inkişafının təşviqi bölgələrin mövcud potensialından səmərəli istifadə 

olunmasında, kənd yerlərində kiçik sahibkarlığın inkişafında və kənd yerlərində yoxsulluğun 

azaldılmasında xüsusi önəm daşıya bilər. Eyni zamanda yaxın gələcəkdə kənd təsərrüfatının intensiv 

inkişafı nəticəsində işini itirəcəyi ehtimal edilən kənd sakinlərinin məşğulluq probleminin həllində də 

turizm sektoru mühüm rol oynaya bilər. Onun üçün də Azərbaycan inkişaf etmiş ölkələrin  müsbət 

təcrübəsindən istifadə etməklə həmin sahənin inkişafına yönəldilən əlaqələndirilmiş tədbirlər həyata 

keçirməlidir. Bu zaman kənd turizminin imkanlarından kənd təsərrüfatının və kənd yerlərinin inkişafı 

üçün istifadə olunmalıdır. “Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına 



Agricultural Economics * Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı * Экономика сельского хозяйства - 2021, № 2 (36) 

  

 

101 

dair Strateji Yol Xəritəsi”nin icra müddəti başa çatdığı nəzərə alınmaqla turizm sektorunun kompleks 

inkişafını özündə ehtiva edən yeni sənədin hazırlanaraq qəbul edilməsinə və orada kənd turizminin 

inkişafı ilə bağlı təfsilatlı tədbirlərə yer verməyə ehtiyac vardır. 

Özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində kənd turizminin inkişafına xidmət edən biznes 

planların maliyyələşdirilməsi məsələsinə də baxılması da məqsədəuyğundur. Həmçinin 

postpandemiya dövründə “Şəhərdən Kəndə” kimi layihələrin icrası sürətləndirilməsi zəruridir. 

Bununla yanaşı, Dövlət Turizm Agentliyinin Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə birgə kənd turizmi ilə 

bağlı layihələr həyata keçirməsi, turizmin qeyd edilən növü ilə bağlı məsələlərin həllinin kənd yerləri 

üzrə qısamüddətli, ortamüddətli və uzunmüddətli inkişaf planlarının hazırlanması prosesində nəzərə 

alması məqsədəuyğun olardı. 
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Assessment of the impact of rural tourism on the socio-economic development of the country 

 

Summary 

 

Rural tourism comes to the fore as a means of providing employment in the regions, increasing 

the social welfare of the population and ensuring the development of rural areas. Today, in developed 

countries, this type of tourism has developed into a sector shaped according to the natural resources 

of the regions and the way of life of the local population, and supported by its contribution to 

sustainable rural development. The development of rural tourism is also important for the Republic 

of Azerbaijan in terms of the development of alternative industries and employment in rural areas. 

The article assesses the impact of rural tourism on the socio-economic development of rural areas, 

explores the possibilities of developing rural tourism in Azerbaijan and puts forward proposals for 

solving the identified problems. 
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Оценка влияния сельского туризма на социально-экономическое развитие страны 

 

Резюме 

 

Сельский туризм выдивигается в передный план как средство обеспечения занятости в 

регионах, повышения социального благосостояния населения и обеспечения развития сельских 

территорий. Сегодня в развитых странах этот вид туризма превратился в сектор, 

сформированный в соответствии с природными ресурсами регионов и образом жизни 

местного населения и поддерживаемый ввиду его вкладом в устойчивое развитие сельских 

районов. Развитие сельского туризма также важно для Азербайджанской Республики с 

точки зрения развития альтернативных отраслей и занятости в сельской местности. В 

статье оценивается влияние сельского туризма на социально-экономическое развитие 

сельских территорий, исследуются возможности развития сельского туризма в 

Азербайджане и выдвигаются предложения по решению выявленных проблем. 

Ключевые слова: сельский туризм, сельская местность, сельское хозяйство, 

занятость, туризм. 
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e-mail: said@metalico.az 

Xülasə 

 

Azərbaycanda əmək qabiliyyətli əhalinin 40 faizdən çoxunun kənd yerlərində yaşaması bu 

sahədə gəlirlərin zəruri səviyyəsinin təmin edilməsi məsələsini gündəmdə saxlayır.  

Məlumdur ki, kənd əhalisinin gəlirlərinin formalaşdırılması müxtəlif mənbələr hesabına təmin 

olunur. Kənd təsərrüfatı, həyətyanı təsərrüfatlardan alınan gəlirlər və sosial transferlər bunların 

əsasını təşkil etdiyindən bu sahədə dövlət tənzimlənməsinin aktivləşdirilməsi də xüsusi diqqət 

mərkəzində olmalıdır. 

Məqalədə kənd əhalisinin gəlirlərinin formalaşma mənbələrinə, onlara təsir edən amillərə və 

bu sahədə dövlət siyasətinin təsiri məsələlərinə baxılır. 

Açar sözlər: kənd əhalisi, əhali gəlirləri, diferensasiya, gəlirlərə təsir edən amillər, kənd 

təsərrüfatı, sosial transferlər, aqrar islahatlar. 

 

 Giriş 

 

Ölkəmizdə həyata keçirilmiş aqrar islahatların uğurlu nəticələri, regionların sosial-iqtisadi 

inkişafına dair mərhələlərlə dövlət proqramlarının reallaşdırılması kənd yerlərində həyat səviyyəsinin 

yüksəldilməsinə və yoxsulluğun azaldılmasına güclü təkan vermişdir. Kənd yerlərində əmək 

ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunması eyni zamanda əhalinin məşğulluq və gəlirlilik səviyyəsinin 

yüksəlməsi də təmin olunmuşdur. 

Regionların inkişafı, o cümlədən infrastruktur sahələrinin bərpası və genişləndirilməsi, kənd 

təsərrüfatı sahələrində istehsalın genişləndirilməsi, emal müəssisələrinin, sosial mədəni obyektlərin 

yaradılması yeni iş yerlərinin açılmasına, əhali gəlirlərinin və həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə 

şərait yaratdı (3). Lakin bunlara baxmayaraq, təhlillər göstərir ki, bazar münasibətlərinin indiki 

inkişafı şəraitində iqtisadi fəaliyyət sahələrində gəlirlərin qeyri-bərabərliyi hələ də,  müşahidə olunur, 

yəni, kənd təsərrüfatı əməyi digər sahələr ilə müqayisədə, müasir mərhələdə aşağı gəlirli sayılır. Son 

illərdə kənd təsərrüfatında muzdlu işçilərin nominal orta aylıq əməkhaqqı səviyyəsində artım 

tempinin sürətlənməsinə baxmayaraq o, iqtisadiyyat üzrə cəmi orta aylıq göstəricidən təqribən 2 dəfə 

geri qalır. Ümumiyyətlə, son dövrlərdə ölkə üzrə  ev təsərrüfatlarında həm kənd, həm də, şəhər 

yerlərində adambaşına düşən nominal və real gəlirlərdə artım baş vermişdir. Şəhər yerləri üzrə həm 

mailto:said@metalico.az
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orta, həm də, median gəlirlər kənd yerlərində adambaşına düşən orta və median gəlirlərdən çox 

olmuşdur (4). 

Kənd əhalisi ilə şəhər əhalisi gəlirlərinin formalaşmasındakı fərqliliklər birincilərin işə 

marağını azaldır və miqrasiya proseslərini daima gündəmdə saxlayır. Ona görə də, kənd əhalisi 

gəlirlərinin formalaşma məsələlərinin araşdırılması aktuallığını saxlamqdadır.  

 

Kənd əhalisi gəlirlərinin formalaşması prinsipləri 

 

Müasir mərhələdə kənd əhalisinin həyat səviyyəsinin və ümumiyyətlə, kəndin inkişafının şəhər 

yerlərinin inkişafı ilə müqayisədə aşağı olması hələ də, davam edir. Bütün bu amillər ölkənin və 

kəndin məşğulluq və gəlirlər siyasətində dəyişikliklərin və təkmilləşmələrin aparılmasını zəruri 

etmişdir.   

Müasir bazar münasibətləri şəraitində gəlirlər və əməkhaqqı siyasəti dedikdə, gəlirlərin 

formalaşması, bölüşdürülməsi və istifadəsi sahəsində sosial-iqtisadi münasibətlərin iştirakçıların 

maraqlarının razılaşdırılmasına imkan verən və qarşıya qoyulan məqsədə nail olunmasını  təmin edən 

tədbirlər sistemi başa düşülür (5).  Bu siyasət çərçivəsində əhalinin orta təbəqələrinin həyat 

səviyyəsinin sabitləşməsi və yüksəldilməsi, əhali gəlirlərində mövcud fərqlərin artmasının və bununla 

bağlı cəmiyyətdə təbəqələşmə prosesinin güclənməsinin qarşısının alınması, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı 

sahələri üzrə, ölkənin regionları üzrə, peşə-ixtisas və vəzifə kateqoriyaları üzrə əməyin qiymətini 

əməkhaqqının səviyyəsinin optimallaşdırılması və yoxsulluğun azaldılması vəzifələri reallaşdırılır. 

İndiki halda gəlirlər və əməkhaqqı siyasətinin həyata keçirilməsi mexanizminə dövlət və bazar, 

inzibati və hüquqi, iqtisadi və sosial normativlərin qarşılıqlı əlaqəsi daxildir.  

Əhali gəlirlərinə əməkhaqqı, sahibkarlıq və mülkiyyətdən  gəlirlər,  sosial transfertlər aid edilir. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində sahibkarlıq fəaliyyətindən  və xüsusi mülkiyyətdən gəlirlər yüksək rola 

malik olur.  

Araşdırmalar göstərir ki, müasir mərhələdə kənd əhalisinin gəlirlər siyasəti əsasən aşağıdakı 

prinsiplər üzrə formalaşdırılır: 

 kənd əhalisinin müxtəlif təbəqələrinin gəlirlərinin tənzimlənməsində dövlətin rolunun 

yüksəlməsi və sosial ədalətin təmin edilməsi; 

 kənd təsərrüfatında  əməyin stimullaşdırılması və əməkhaqqının artırılması; 

 kənd təsərrüfatında əməyin ödənilməsində tarif razılaşmalarının və kollektiv 

müqavilələrinin rolunun artırılması; 

 işsizliyin ləğvi, məşğulluğun yüksəldilməsi (yeni iş yerlərinin açılması) və  aqrar sektorda 

məşğulluğun çevik modelinin tətbiqi; 

 kənd təsərrüfatında bitkiçiliyin inkişafı və ənənəvi istehsal sahələrinin bərpası; 

 aqrar əmək bazarında rəqabət qabiliyyətli işçi qüvvəsinin formalaşması; 

 kənd yerlərində yaşayan iqtisadi fəal və iqtisadi qeyri-fəal əhalinin sosial müdafiəsinin 

yaxşılaşdırılması. 

Kənd təsərrüfatı azgəlirli və riskli sahə olduğundan burada çalışan əhalinin gəlirlərinin 

tənzimlənməsində dövlətin rolu xüsusilə aktualdır və burada tənzimlənmənin aşağıdakı prinsipləri öz 

aktuallığını saxlayır: 
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 realizə olunan kənd təsərrüfatı məhsullarına dövlət kvotası və təminatlı qiymətlərin 

tətbiqi; 

 realizə olunan kənd təsərrüfatı məhsullarına vaxtında ödənişin aparılmaması üçün 

iqtisadi sanksiyaların tətbiqi; 

 kənd təsərrüfatı məhsullarının bazara çıxış imkanlarının artırılması və müvafiq 

infrastrukturun yaradılması; 

 kənd təsərrüfatı istehsalı və emal sənayesi arasında qiymət disparitetinin azaldılması; 

 kənd yerlərində özünüməşğulluqdan və sahibkarlıqdan gəlirlərin formalaşması şəraitinin 

yaxşılaşdırılması (yalnız torpaq vergisinin saxlanılması, güzəştli kreditlərin verilməsi, 

nəqliyyat sisteminin yeniləşməsi və s.); 

 kənd yerlərində gəlirlərin əldə edilməsində qeyri-kənd təsərrüfatı sahələrinin rolunun 

artırılması. 

Qeyd olunanlara nail olunması bu sahədə dövlət tənzimlənməsi riçaqlarının səmərəli 

tətbiqindən keçir. Bazar münasibətləri şəraitində dövlət əldə olunan gəlirlərin və əməkhaqqının 

tənzimlənməsində  minimum sosial standartlar sisteminin müəyyən edilməsi, gəlirlər və əməkhaqqı 

sahəsində konstitusiyada nəzərdə tutulmuş zəmanətlərin təmin olunması üçün büdcə vəsaitlərinin 

həcminin müəyyənləşdirilməsi və istifadəsi, fiziki və hüquqi şəxslərin əldə etdiyi gəlirlərin 

səviyyəsinə vergiqoyma sistemi vasitəsilə birbaşa və dolayı təsir göstərməklə həyata keçirir. Bununla 

yanaşı, dövlət sosial tərəfdaşlıq sistemi çərçivəsində danışıqlar proseslərində iştirak edir, müxtəlif 

səviyyəli sosial proqramları reallaşdırır. 

 

Kənd yerlərində əhali gəlirlərinin formalaşması meyilləri 

 

Bütün bunların tətbiqinin son illər aktivləşməsi öz müsbət nəticələrini verməkdədir. Aparılan 

araşdırmalar göstərir ki, son illərdə kənd yerlərində əhali gəlirlərinin formalaşmasında aşağıdakı 

meyllər daha çox müşahidə olunur: 
 

 kənd yerlərində qeyri-neft sektorunun inkişafı və gəlirlərin artması; 

 eyni zamanda kənd əhalisinin məcmu gəlirlərinin şəhər yerləri ilə müqayisədə aşağı 

olması; 

 kənd təsərrüfatında fərdi sahibkarlıq təsərrüfatlarının satış imkanlarının istənilən 

səviyyədə olmaması və onun kənd əhalisinin gəlirlərinə təsir etməsi; 

 kənd təsərrüfatında çalışan muzdlu işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqının artmasına 

baxmayaraq onun iqtisadiyyatın bir çox sahələri ilə müqayisədə aşağı olması. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar, kənd əhalisinin gəlir əldə etmək 

imkanlarının çoxalması və həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə əsaslı torpaq islahatı 

həyata keçirildi və torpaqdan səmərəli istifadə imkanları artdı. Kənd təsərrüfatında özəl sektorun 

formalaşması, yeni iqtisadi münasibətlərə keçidlə əlaqədar yaranan yüksək işsizliyin və gəlirlərin 

kəskin aşağı düşməsinin qarşısı alınmışdır. 

Kənd yerlərində gəlirlərin mövcud vəziyyətinin təhlili göstərir ki, ölkədə həyata keçirilən 

islahatlar, mülkiyyət münasibətlərinin dəyişilməsi və bazar iqtisadiyyatının formalaşması bölgü 

münasibətlərində, gəlirlərin formalaşması şəraitində dəyişikliklərə gətirib çıxartdı. Məşğulluq 

sferasının strukturu dəyişildi, kənd təsərrüfatı və sənaye məhsulları arasında qiymət dispariteti özünü 
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daha qabarıq göstərdi. Gəlirlərin formalaşması mənbələri və onun strukturu dəyişikliklərə məruz 

qaldı. Bütün bu amillər, digər tərəfdən sosial şəraitin aşağı səviyyədə olmasına, kənd təsərrüfatında 

məşğulluğun səviyyəsinə, əmək məhsuldarlığına, muzdlu işçilərin əməkhaqlarına, kənd əhalisinin 

məcmu gəlirinin formalaşmasına və eyni zamanda onun strukturuna təsir göstərmişdir (2). 

Təhlil göstərir ki,  müasir inkişaf şəraitində kənd təsərrüfatında əməkhaqlarının  aşağı olması 

kənd əhalisinin məcmu gəlirlərinin formalaşmasına, yaşayış yerləri üzrə sosial təbəqələşməyə əsaslı 

təsir göstərməkdədir. Yaşayış yerləri üzrə statistik məlumatların təhlili göstərir ki, kənd yerləri üzrə 

2013-2018-ci illərdə məcmu gəlirin artım sürəti şəhər yerləri üzrə uyğun göstəricini üstələyir. 

Bununla belə, kənd yerlərində yaşayış yerləri üzrə gəlirlərin strukturunda məşğulluqdan gəlirlərin 

səviyyəsi şəhər yerləri ilə müqayisədə geri qalmaqdadır. 

Kənd əhalisi gəlirlərinin formalaşmasında kənd təsərrüfatından gəlirlər mühüm rol oynayır. Son 

illərin iqtisadi göstəriciləri belə qənaətə gəlməyə əsas verir ki, kənd əhalisinin məcmu gəlirinin 

strukturunda məşğulluqdan və özünüməşğulluqdan gəlirlərin, kənd təsərrüfatı istehsalında olan  

gəlirlərin xüsusi çəkiləri arasında müəyyən yaxınlaşma müşahidə edilməkdədir. Yəni, kənd əhalisinin 

gəlir əldə etmək mənbələrinin strukturunda müsbət meyillər dayanıqlığını artırmaqdadır. 

Araşdırma göstərir ki, əhali gəlirlərinin diferensiallaşmasına digər müxtəlif amillər də təsir 

göstərir. Yəni əhali gəlirlərinin formlaşması və diferensiallaşmasında ümumi amillərlə yanaşı 

(bazarın strukturu, fərdi qabiliyyət, təhsil və s.) müasir cəmiyyətdə fəaliyyətdə olan sosial normalar, 

əhalinin yaşadığı ərazi və resurslar mühüm rol oynayır. 

Gəlirlərin diferensiallaşması cəmiyyətin təbəqələşməsinə meyillər yarada bilir. Müasir 

tədqiqatçılar əhali gəlirlərinin diferensiallaşmasına onun sosial proseslərə və insan həyatının bir çox 

aspektinə təsirinin qiymətləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirirlər. 

Gəlirlərin formalaşmasında dövlət siyasətinin səmərəliliyi gəlirlərin bölünməsindən və onun 

səviyyəsindən birbaşa asılıdır. Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunmasında əhalinin əmlak 

diferensasiyası, yoxsulluq səviyyəsi, regionların sosial-iqtisadi inkişafındakı fərqlilik, dövlətin 

regional siyasət fəaliyyəti sferasına aid edilərək ölkənin ərazi miqyasında sosial problemlərin həllində 

və istehsal resurslarının səmərəli yerləşdirilməsi kimi məsələlərdə sosial siyasətin tərkib hissəsini 

təşkil edir (6). Bu eyni zamanda iqtisadi fəallığın yüksəldilməsi və regionlarda əhalinin həyat 

şəraitinin yaxşılaşmasına xidmət edir. 

Müasir cəmiyyətdə gəlirlərin diferensasiyasının aşağı salınmasında yeni mexanizm və 

elementlərdən istifadə edilir. Gəlirlərin dövlət tənzimlənməsinin əsas elementlərindən biri inkişaf 

etmiş ölkələrdə istifadə olunan – ÜDM-də əməkhaqqının xüsusi çəkisinin reqlamentləşdirilməsidir.  

Gəlirlərin tənzimlənməsində minimum əməkhaqqı ölçüsünün müəyyən edilməsi aləti də 

istifadə olunur. Tənzimləmə vasitəsi kimi, həmçinin əməkhaqqının yüksək səviyyəsinin 

nizamlanması və gəlirlərin diferensiallaşmasının yüksək səviyyəsinin qarşısının alınması məqsədi ilə 

fiziki şəxslərdən mütərəqqi gəlir - vergi şkalasından istifadə edilməklə yanaşı mülkiyyətə, pul və 

natural formada isə transfert olunan gəlirlərə  vergi dərəcəsi tətbiq edilir.  

Nəticədə gəlirlərin kəskin diferensiallaşması səviyyəsində azalma meyli müşahidə olunur. 

 Əhali gəlirlərinin diferensasiyasının qiymətləndirilməsində ərazi amilinin nəzərə alınması 

məqsədəuyğundur. Bu, regionların sosial-iqtisadi inkişafinda və əhalinin maddi rifahının 

yaxşılaşdırılmasında da, əhəmiyyət kəsb edir. Regionlarda sosial-iqtisadi inkişafın göstəriciləri 

paytaxt göstəricilərindən geri qalır. Bu amil ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf modelinin 

təkmilləşdirilməsini tələb edir. Müasir inkişaf mərhələsində iqtisadi siyasətin aparılması 
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makroiqtisadi göstəricilərin tənzimlənməsinə əsaslanır. Bu amildən istifadə edilərək, ölkənin iqtisadi 

maliyyə vəziyyətinin sabitləşdirilməsinə və sosial təhlükəsizliyinin təminatı məsələlərinə diqqət 

artırılır. 

 Hazırda ölkənin inkişaf modeli sosialyönümlüdür. Ölkənin müasir inkişaf mərhələsində 

gəlirlərin tənzimlənməsinin dövlət siyasəti yoxsulluğun azaldılması istiqamətində həyata keçirilir. 

Müasir mərhələdə gəlirlərin formalaşmasında aşağıdakı amillərə mühüm yer ayrılır: 

 qeyri-dövlət sektorunun üstünlük təşkil etməsi; 

 dövlətin sosial sferanın idarə edilməsində rolunun güclənməsi;  

 daxili və xarici mühit amillərinin dəyişməsi. 

 

 

Nəticə 

 

Yuxarıda qeyd edildiyi  kimi, görülən tədbirlərə baxmayaraq, müasir şəraitdə kənd əhalisinin 

məcmu gəlirinin şəhər əhalisinin gəlirləri ilə müqayisədə aşağı olması fərqi qalmaqda davam edir. 

Buna təsir edən əsas amillər sırasında, aqrar sektorda təsərrüfat kateqoriyaları üzrə (ev təsərrüfatları, 

kənd təsərrüfatı müəssisələri, fərdi sahibkarlıq təsərrüfatları) istehsal olunan məhsulların 

qiymətlərinin bir sıra hallarda sərfəli olmaması və satış imkanlarının məhdud olması, satışdan 

gəlirlərin aşağı olması da mühüm yer tutur. Qarşıdakı illərdə digər amillərlə yanaşı, yerli sahibkarların 

xarici bazarlara çıxışının dövlət tərəfindən təşviqinin genişləndirilməsi kənd əməkçilərinin 

gəlirlərinin daha da, artırılmasına öz müsbət nəticələrini göstərəcəkdir. Bununla da, kənd əhalisi ilə 

şəhər əhalisi gəlirləri arasındakı fərqin ixtisar olunması və miqrasiya məsələsinin kəndin xeyrinə 

dəyişilməsi imkanları artacaqdır. 
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Formation of population income in rural areas 

 

Summary 

 

The fact that more than 40% of the able-bodied population in Azerbaijan live in rural areas 

raises the issue of ensuring the necessary level of income in this area. 

It is known that the formation of incomes of the rural population is provided by various sources. 

Since the income from agriculture, backyard farms and social transfers are the basis for this, the 

activation of state regulation in this area should also be in the focus of special attention. The article 

considers the sources of income of the rural population, the factors affecting them and the impact of 

state policy in this area. 

Keywords: rural population, income of population, differentiation, facts impacted to incomes, 

income of rural and urban population, agriculture, social transfers, agrarian reforms.     

   

 

С.Р. Мустафаев 

Докторант Центра аграрных исследований 

 

Формирование доходов населения в сельских местах 

 

Резюме 

 

Тот факт, что более 40% трудоспособного населения Азербайджана проживает в 

сельской местности, ставит вопрос об обеспечении необходимого уровня доходов в этой 

сфере. 

Известно, что формирование доходов сельского населения обеспечивается различными 

источниками. Поскольку в основе этого лежат доходы от сельского хозяйства, подсобных 

хозяйств и социальные выплаты, активизация государственного регулирования в этой сфере 

также должна быть в центре внимания. В статье рассматриваются источники доходов 

сельского населения, факторы, влияющие на них, и влияние государственной политики в этой 

сфере. 

Ключевые слова: сельское население, доходы населения, дифференциация, факторы, 

влияющие на доход, доходы сельского и городского населения, сельское хозяйство, социальные 

трансферы, аграрные реформы. 
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Müəlliflərin nəzərinə! 
 

 

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin 

“Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı” elmi-praktik jurnalında 

dərc edilmək üçün məqalə təqdim olunarkən qoyulan tələblər: 

 

 Təqdim olunan məqalələrin strukturu ümumi qəbul olunmuş standartlara və Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının müəyyən etdiyi tələblərə uyğun 

olmalıdır. 

 

 Məqalədə başlıq (UOT kodu, 10-12 sözdən çox olmamaqla məqalənin adı, müəllif(lər)in adı, ata 

adı, soyadı, elmi dərəcəsi və elmi adı, işlədiyi təşkilatın adı, vəzifəsi, elektron poçt ünvanı və telefon 

nömrələri ardıcıllıqla göstərilir), xülasə (150-200 sözdən ibarət), giriş (tədqiq olunan mövzunun 

aktuallığı, öyrənilmə səviyyəsi, tədqiqatın hipotezası, araşdırmanın məqsədi göstərilir), tədqiqatın 

metodları, problemin təhlili, nəticə (araşdırma nəticəsində hazırlanmış təkliflər də verilməklə) 

bölmələri, həmçinin mətndə istinadlar göstərilməklə istifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı verilməlidir. 

Ədəbiyyatlar çap olunduqları dillərdə əlifba sırası ilə, ardıcıl nömrələnərək göstərilməlidir. 

 

 Məqalələrin həcmi 10-12 standart səhifədən artıq olmamalıdır. Mətni WORD proqramında, 1,15 

intervalda, Times New Roman-12 ölçülü şriftlə yazılmalıdır. 

 

 Məqalələr üç dildə - azərbaycan, ingilis və rus dillərində çap oluna bilər.  

 

 Məqalənin sonunda (ədəbiyyat siyahısından sonra) yazıldığı dildən əlavə, digər iki dildə xülasə və 

açar sözlər verilməli, xülasələrdə, həmçinin mövzu, müəllif(lər)in adı, ata adı, soyadı, elmi dərəcəsi 

və elmi adı, işlədiyi təşkilatın adı, vəzifəsi, elektron poçt ünvanı və telefon nömrələri göstərilməli, 

məqalə müəllif(lər) tərəfindən imzalanmalıdır. 

 

 Jurnala məqalə baş redaktorun adına məktubla, məqalənin profili üzrə elmi dərəcəli mütəxəssisin 

rəyi ilə, ayrıca faylda çap olunmuş variantda və elektron formada təqdim edilməlidir. Məqalə jurnalın 

ekspertləri tərəfindən verilən müsbət rəydən sonra çap oluna bilər. 

 

 Jurnalın bir nömrəsində müəllif(lər)in iki məqaləsi dərc oluna bilməz.  

 

Bu tələblərə cavab verməyən məqalələr dərc edilmir və nəşr edilmiş məqalələrin əlyazmaları 

geri qaytarılmır. 

 

Qeyd: Bu şərtlər müəyyənləşdirilərkən Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali 

Attestasiya Komissiyasının dissertasiyaların əsas elmi nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən elmi 

nəşrlərə qoyduğu tələblər nəzərə alınmışdır. 
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To the authors' attention 

 

Requirements when submitting articles for publication 

in the scientific-practical journal "Agricultural Economics" 

of the Agro Researches Center: 

 

 The structure of the presented articles should be in accordance with the generally accepted 

standards and requirements set by the High Attestation Commission under the President of the 

Republic of Azerbaijan. 

 

 Title (UOT code, title of article not more than 10-12 words, author(s)’ name, patronymic, surname, 

scientific degree and scientific name, name of organization in which it works, position, e-mail address 

and telephone numbers are shown in sequence), summary (consisting of 150-200 words), introduction 

(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 

WORD program, with an interval of 1,15, Times New Roman-12-dimensional shrift. 

 

 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 

and keywords should be given in two other languages, the summary should also include the subject, 

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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Вниманию авторов! 

 

Требования, предъявляемые при подаче статьи для публикации 

в научно-практическом журнале “Экономика сельского хозяйства” 

Центра aграрных исследований: 

 

 Структура представленных статей должна соответствовать общепринятым стандартам и 

требованиям, установленным Высшей Аттестационной Комиссией при Президенте 

Азербайджанской Республики. 
 

 В статье заголовок статьи (последовательно указывается код УВК, название статьи не 

более 10-12 слов, имя автора(ов), отчество, фамилия, ученая степень и ученое звание, название 

организации, в которой работает, должность, адрес электронной почты и номера телефонов), 

резюме (составляющее 150-200 слов), введение (указывается актуальность исследуемой темы, 

уровень изученности, гипотеза исследования, цель исследования), разделы методики 

исследования, анализ проблемы, заключение (с указанием также предложений, выработанных 

в результате исследования) также в тексте должен быть приведен список использованной 

литературы с указанием ссылок. Литература должна быть указана на языках, на которых она 

напечатана, в алфавитном порядке, с последовательной нумерацией.  
 

 Объём статей не должен превышать 10-12 стандартных страниц. Текст должен быть 

написан в программе WORD, через 1,15 интервала, Times New Roman-шрифтом 12 размера. 
 

 Статьи могут быть опубликованы на трех языках - азербайджанском, английском и 

русском.  
 

 В конце статьи (после списка литературы), кроме языка, на котором она написана, должны 

быть приведены резюме и ключевые слова на двух других языках, в резюме также должны 

быть указаны тема, имя автора(ов), отчество, фамилия, ученая степень и ученое звание, 

наименование организации, в которой работает, должность, адрес электронной почты и 

номера телефонов, статья должна быть подписана автором(ами). 
 

 Статья в журнал должна быть представлена письмом на имя главного редактора, с 

заключением специалиста ученой степени по профилю статьи, в отдельном файле в печатном 

варианте и в электронной форме. Статья может быть опубликована после положительного 

отзыва экспертов журнала. 
 

 Две статьи автора(ов) не могут быть опубликованы в одном номере журнала.  
 

Статьи, не отвечающие этим требованиям, не публикуются, а рукописи опубликованных 

статей не возвращаются. 
 

Примечание: При определении этих условий были учтены требования, предъявляемые 

Высшей Аттестационной Комиссией при Президенте Азербайджанской Республики к 

научным публикациям, рекомендованным для публикации основных научных результатов 

диссертаций. 




