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Giriş 

 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində Aqrar Tədqiqatlar 

Mərkəzi 1962-ci ildən fəaliyyət göstərən Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı Elmi Tədqiqat 

İnstitutunun bazasında yaradılmışdır. 

Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 22 may 2018-ci 

il tarixli Fərmanına əsasən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyindəki Kənd Təsərrüfatının 

İqtisadiyyatı Elmi Tədqiqat İnstitutu publik hüquqi şəxs statusu olan Aqrar Tədqiqatlar 

Mərkəzinə çevrilmə yolu ilə yenidən təşkil edilmişdir. 

Bu institusional islahatın məqsədi 60 ilə yaxın tarixi olan tədqiqat qurumunu ölkədə 

həyata keçirilən aqrar islahatların müasir mərhələsinin tələbləri, habelə qlobal çağırışlar 

əsasında aqrar siyasətin daha da təkmilləşdirilməsi məqsədilə zəruri elmi əsaslandırmanı və 

analitik bazanı təmin edən “beyin mərkəzi” kimi yenidən formalaşdırmaqdır. 

Hazırda Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin fəaliyyətinin yeni missiya, yeni iş prinsipləri, yeni 

vəzifələr, ən əsası isə innovativ metodlar və müasir texnologiyalar əsasında qurulması 

mərhələsi davam edir. 

 

Fəaliyyəti 

 

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin missiyası aqrar sahə ilə bağlı məlumat bazasının 

yaradılması, təhlil, qiymətləndirmə və proqnozlaşdırmanın aparılması, aqrar siyasətə dair 

tövsiyələrin, proqramların, layihələrin və innovativ inkişaf mexanizmlərinin 

hazırlanmasından ibarətdir. Missiyaya uyğun olaraq Mərkəzin 2019-cu il üçün Fəaliyyət 

Planı hazırlanmışdır və Mərkəzin fəaliyyəti həmin plana uyğun olaraq təşkil edilmişdir. 

Ümumilikdə Mərkəzin fəaliyyəti 5 istiqamət üzrə qruplaşdırılmışdır: 

Diaqnostika

və təhlil

Monitorinq və 
qiymətləndirmə

Elmi

tədqiqatlar

Doktorantura 
təhsili

Məlumat 
bazalarının 
yaradılması
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1. Məlumat bazalarının yaradılması 

 

Mərkəzdə 5 altqrup üzrə məlumat bazaları yaradılır: Elektron Kənd Təsərrüfatı 

İnformasiya Sisteminin məlumatları, Statistik Hesabatlar, Fermer Təsərrüfatı 

Məlumatlarının Monitorinqi Sistemi, Coğrafi Məlumatlar Bazası, Kənd Təsərrüfatı 

Məhsullarının Qiymət Bazası. 
 

 

 
Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya Sistemi (EKTİS) - Azərbaycan Respublikası 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin əsas fəaliyyət prinsiplərini (fermerlərə yaxınlıq, şəffaf və 

səmərəli idarəetmə və innovasiyaların tətbiqi) özündə ehtiva edən, daxili və xarici sistemlərlə 

inteqrasiya imkanlarını təmin edən və kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə geniş əhatəli informasiya 

bazasının qurulmasına zəmin yaradan vahid sistemdir. 

EKTİS, ilk növbədə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına dövlət dəstəyi 

tədbirlərinin bütün mərhələləri ilə bağlı biznes prosesləri əhatə edən modulların 

formalaşdırılmasını özündə ehtiva edən şəffaf və operativ idarəetmə alətidir. 

Eyni zamanda, EKTİS kənd təsərrüfatının zamanla bütün sahələrini və bu sahələr üzrə 

bütün tənzimləmə-dəstək-xidmət proseslərini əhatə etməklə, həmçinin xarici sistemlərlə 

inteqrasiyanın da genişləndirilməsi hesabına aqrar sahə üzrə mühüm informasiya bazası 

rolunu oynayır. Belə ki, EKTİS-də qərar verməyə kömək edəcək və gələcək inkişaf üçün 

planlama işlərinin əsasını təşkil edəcək analitik hesabatların hazırlanması və modellərin 

qurulması, müasir dövrün əsas tələbi olan “Big Data”nın toplanması və yaradılması 

imkanları vardır. Bunun hesabına kənd təsərrüfatı ilə bağlı bütün proseslərin məntiqi 

əlaqəliliyinin qurulması, hərtərəfli analizlərin aparılması və dəqiq məlumatlara əsaslanan 

proqnozların verilməsi mümkündür. 

 

Elektron Kənd 
Təsərrüfatı 

İnformasiya Sistemi

Fermer Təsərrüfatı 
Məlumatlarının 

Monitorinqi Sistemi

Kənd Təsərrüfatı 
Məhsullarının
Qiymət Bazası

Coğrafi
Məlumatlar

Bazası

Statistik
Hesabatlar
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2019-cu ildə EKTİS çərçivəsində aşağıdakı işlər görülmüşdür: 

 
1. Fermerlərin şəxsi kabineti hazırlanıb təhvil verilmişdir və 18.02.2019-cu il 

tarixindən etibarən fiziki şəxslərin qeydiyyatına başlanmışdır. Cari tarixə qədər 

458092 fiziki şəxsin 459052, 611 hüquqi şəxsin 804 təsərrüfatı qeydiyyatdan 

keçirilib, şəxsi kabineti yaradılmışdır. 

 

2. Təchizatçı alt modulu hazırlanıb istifadəyə verilmişdir. Bu modul üzrə gübrə 

təchizatçılarının sistemdə qeydiyyatı aparılmış və hər bir təchizatçı üçün şəxsi 

kabinet yaradılmışdır. Bu kabinetdə onların anbar, filial, məhsul və fəaliyyət 

göstərdikləri regionlar barədə bütün məlumatlar öz əksini tapmışdır. 

 

3. Təchizatçı alt modulunda toxum istehsalçıları və toxum satıcılarının qeydiyyatı 

və şəxsi kabinetlərinin yaradılması yekunlaşdırlımışdır. 

 

4. Heyvan subsidiyası alt modulu istifadəyə verilmişdir. Bu modulda fermerlərin 

heyvanlarının qeydiyyatı, regionlarda fəaliyyət göstərən baytarlıq 

məntəqələrinin, baytar həkimlərin, süni mayalanma mütəxəsisslərinin 

qeydiyyatı aparılmış və hər biri üçün şəxsi kabinetlər yaradılmışdır. 2020-ci il 

yanvar ayının 1-dən etibarən heyvan subsidiyasının yeni sistem üzərindən 

verilməsinə başlanmışdır. 
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Statistik Hesabatlar. Bu bölmədə Azərbaycanın kənd təsərrüfatına aid bütün statistik 

məlumatlar sistemləşdirilmişdir. Məlumat bazasında ölkənin digər qurumlarından əldə 

edilmiş məlumatlar yenidən strukturlaşdırılaraq rayon, məhsul və digər kateqoriyalar üzrə 

qruplaşdırılmışdır. 

 

 2019-cu ildə Mərkəz tərəfindən hazırlanmış statistik hesabatlar aşağıdakı 

bölmələri əhatə etmişdir: 
 

 Kənd təsərrüfatının ümumi statistikası 

 Pambıq, taxıl, barama məhsullarının yığımına dair operativ məlumatlar 

 EKTİS üzrə qeydiyyat statistikası, torpaq sənədlərinin yoxlanılması, ərazi və əkin 

bəyanına dair məlumatlar 

 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə müxtəlif mənbələrdən daxil olan müraciətlərə dair 

məlumat 

 Heyvandarlıq, bitkiçilik və istixana məlumatlarına dair hesabatlılıq 

 Subsidiya məlumatlarına dair statistik hesabatın hazırlanması 

 Növbə sisteminin DAİM-lər üzrə statistikası 

 Respublika üzrə kənd təsərrüfatına aid torpaqlarla bağlı hesabat 

 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Çağrı Mərkəzi barədə operativ məlumat 

 Kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının idxal və ixracına dair statistik məlumatlar 

 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən keçirilən təlimlərin statistikası 

 

 Əlavə olaraq aşağıda qeyd olunmuş işlər də Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən 

yerinə yetirilmişdir: 
 

 AgroData statistik portalının məlumat bazasının strukturlaşdırılması 

 Subsidiya məlumatlarına dair məlumat bazasının strukturlaşdırılması 

 Bal yarmarkasına dair sorğunun təşkili və vizual hesabatlılığın hazırlanması 

 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və tabeli qurumların müraciəti ilə məlumatların toplanması, 

strukturlaşdırılması və vizual hesabatlılığın hazırlanması 

 

Qeyd: İşlənmiş məlumatlar http://agrodata.az/ portalında yerləşdirilir. 

http://agrodata.az/
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Fermer Təsərrüfatı Məlumatlarının Monitorinqi Sistemi (FTMMS) - Hər hansı 

ölkədə həyata keçirilən aqrar siyasətin kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının 

fəaliyyətinə təsirini xarakterizə edən göstəricilər bu siyasətin səmərəliliyinin 

qiymətləndirilməsi üçün vacib indikatorlar sistemidir. Bu baxımdan Avropa Birliyi 

səviyyəsində tətbiq olunan Fermer Təsərrüfatları Məlumatlarının Monitorinqi Sistemi (Farm 

Accountancy Data Network) Avropa Birliyinin Vahid Aqrar Siyasəti (Common Agricultural 

Policy) üçün mühüm informasiya bazası olmaqla, bu sahəyə dair qərarların qəbulu prosesi 

ilə bağlı zəruri idarəetmə alətlərindən biri kimi çıxış edir. 

Avropada FTMMS-in tətbiqi ilə bağlı 

uzunmüddətli tarixi təcrübə mövcuddur. 

Bu sistem milli təsərrüfat sorğusu kimi ilk 

dəfə Norveçdə 1911-ci ildə, Finlandiyada 

1912-ci ildə, Danimarkada 1918-ci ildə, 

İngiltərədə 1936-cı ildə, İsveçdə 1939-cu 

ildə, Niderlandda 1940-cı ildə, 

Almaniyada 1955-ci ildə, Lüksemburqda 

1958-ci ildə və Avstriyada 1959-cu ildə 

keçirilmişdir. Avropa Komissiyasının 15 

iyun 1965-ci il tarixli Qərarı ilə FTMMS Avropa Birliyi səviyyəsində tətbiq edilir. 

Azərbaycanda FTMMS-in qurulmasına BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının 

(FAO) layihəsi çərçivəsində başlanılıb. Bu layihə çərçivəsində Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi 

(keçmiş Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı İnstitutu) məsul icraçı qurum kimi 

müəyyən edilmişdir. İlkin təcrübə kimi bir neçə regionda təsərrüfatlarda pilot sorğu keçirilmişdir. 

2015-ci ildən etibarən FTMMS üzrə məlumatların toplanması işi ölkənin bütün rayonları 

əhatə olunmaqla aparılır. Hazırda Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin məlumat bazasında 2015-

2018-ci illəri əhatə edən sorğu hesabatları mövcuddur. 

FTMMS sorğusuna cəlb etmək üçün təsərrüfatların müəyyən edilməsi məqsədilə 

aparılan seçmə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin EKTİS bazasına əsaslanır. EKTİS bazasında 

olan təsərrüfatlar əkin sahələrinə və əkilən bitkilərin növünə görə beş təbəqəyə ayrılaraq 

təbəqəli təsadüfi nümunə seçmə metodu tətbiq edilmişdir. Seçmədəki nümunə sayı isə hər 

təbəqənin 1%-ni və eyni zamanda subsidiya alan təsərrüfatların sayının da 1%-ni təşkil 

edir. Bununla da FTMMS üzrə məlumatların toplanması üçün bütün qruplardan (ən 

kiçikdən tutmuş ən böyüyədək) olan təsərrüfatlar arasında seçmə aparılır. FTMMS 

çərçivəsində təsərrüfatlar arasında sorğular Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Dövlət Aqrar 

İnkişaf mərkəzləri (DAİM) tərəfindən həyata keçirilir. DAİM-lər tərəfindən toplanmış sorğu 

məlumatları birbaşa olaraq Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin elektron bazasına göndərilir. 

2019-cu ildə FTMMS-in fəaliyyəti çərçivəsində subsidiya alan fermerlərin bazası üzrə 

seçmə aparılmış və sorğuya cəlb edilməsi üçün 4000 təsərrüfat seçilmişdir. Seçmə zamanı 

torpaq sahələri beş kateqoriya üzrə qruplaşdırılmış, ərazisi 2.5 hektardan yuxarı olan və 

əhali sayı nəzərə alınmaqla hər rayondan 3-7 kənd qeyd edilmişdir. Təsadüfi seçmə üsulu 

ilə bu kateqoriyaya düşən təsərrüfatların 1%-i seçilmişdir. 

FTMMS-in Avropa birliyinin FADN standartlarına uyğunlaşdırılması tvinninq layihəsi 

çərçivəsində də bir sıra işlər görülmüşdür. Aparılacaq sorğunun sadələşdirilməsi və işin 

keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədi ilə sorğu anketi yenilənərək təkmilləşdirilmişdir. Yekunda 

nəticə göstəricilərinin statistik təhlil üsullarına uyğun müvafiq hesabat hazırlanacaq. 
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Coğrafi Məlumatlar Bazası. Coğrafi İnformasiya Sistemləri (CIS) məkanca 

koordinasiya edilmiş informasiyaların 

toplanmasını, emalını, saxlanmasını, 

ötürülməsini, kartoqrafik və vizual 

təqdimatını təmin edən informasiya 

sistemidir. Müasir dövrdə CIS-in kənd 

təsərrüfatında da tətbiqi aşağıdakı 

istiqamətlər də daxil olmaqla kifayət qədər 

geniş əhatəlidir: 

 

- Peyk təsvirləri və ortofoto 

təsvirlərindən istifadə etməklə 

kənd təsərrüfatı təyinatlı 

torpaqların identifikasiyası, 

habelə əkin sahələrinin bitki 

örtüyünə görə təsnifatlaşdırılması; 

- Peyk təsvirləri vasitəsilə bitki növlərinin təyini, vegetasiya mərhələlərinin 

izlənilməsi, məhsulun proqnozlaşdırılması, bitkilərdə olan xəstəliklərin və onların 

yayılma arealının müəyyənləşdirilməsi; 

- Peyk təsvirləri vasitəsilə torpaqların rütubətliliyinin, şorlaşma dərəcəsinin, irriqasiya 

vəziyyətinin təyin edilməsi; 

- Peyk təsvirləri vasitəsilə qış və yay otlaqlarının inventarizasiyası, ot ehtiyatlarının 

qiymətləndirilməsi və biokütlənin müəyyənləşdirilməsi. 

 

 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin “AgroCİS” Coğrafi Məlumatlar Bazasının 

idarəedilməsi Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən həyata keçirilir. Bu Məlumat 

Bazasının strukturu aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir: 
 

 Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar – ortofoto xəritələr üzərində aparılmış 

fotointerpretasiyanın (faktiki istifadəyə görə) nəticələri; 

 Digər təyinatlı torpaqlar – torpaqların məkan və qeyri-məkan məlumatları; 

 Hidroqrafiya – bütün su hövzələri haqqında məkan və qeyri-məkan məlumatları; 

 Kateqoriyası dəyişdirilmiş torpaqlar - torpaq sahələrinin məkan və qeyri-məkan 

məlumatları; 

 Kənd təsərrüfatı bitkiləri – çoxillik əkmələr və istixanalar üzrə məkan və qeyri- 

məkan məlumatları; 

 İnzibati sərhədlər – iqtisadi və inzibati rayonların, inzibati ərazi dairələrinin və 

bələdiyyələrin torpaqları; 

 Təsərrüfatlar üzrə məlumatlar – Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeli qurumlarının 

torpaqları, binaları və s. haqqında məkan və qeyri-məkan məlumatları; 

 Ortofoto xəritələr və relyefin rəqəmli modeli; 

 Qeyri-məkan məlumatları – statistik məlumatlar. 
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2019-cu il ərzində 2 CİS vebportalı qurulmuşdur. Birinci vebportal 2016-cı ilin ortofoto 

xəritələr üzərində aparılan fotointerpretasiyanın nəticələri əsasında torpaqdan istifadə və 

torpaq örtüyü, ikinci portal isə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində olan müəssisələrin 

torpaqlarının statusu, istifadəçisi, tabeliliyi və s. haqqında informasiyaların əldə edilməsi və 

monitorinqi üçün nəzərdə tutulub. 

2019-cu ildə örüş sahələrinin peyk təsvirləri vasitəsilə monitorinqinin aparılması üçün 

2 layihə həyata keçirilib. Birinci layihədə Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Təşkilatının (GİZ) 

dəstəyi ilə ölkə üzrə (Naxçıvan MR və işğal olunmuş ərazilər istisna olmaqla) örüş 

sahələrinin inventarizasiyası, deqradasiyası və həssas zonaları müəyyən edilərək 

xəritələşdirilmişdir. 

İkinci layihə (SenSPa) isə Avropa 

Kosmik Agentliyinin dəstəyi ilə 

Yunanıstanın KarECO şirkəti ilə həyata 

keçirilmişdir. Layihə çərçivəsində 

İsmayıllı və Şamaxı rayonlarının 

ərazisində örüş sahələrində biokütlənin 

hesablanması aparılmış və həmçinin 

deqradasiyaya həssas zonalar müəyyənləşdirilmişdir. Layihənin nəticələrinin əldə edilməsi 

üçüm vebportal hazırlanmışdır. Layihə 2020-ci ilin fevral ayında yekunlaşacaq. 

Qeyd olunanlarla yanaşı, cari ildə kənd təsərrüfatı bitkilərinin aqro-iqlim tələbatı və 

fenoloji təqvimi əsasında ixtisaslaşmanın metodologiyası hazırlanmış və bir neçə bitkiyə 

tətbiq edilmişdir. 

EKTİS-in CİS bölməsi üçün torpaq məlumatlarının (xəritələrin) formalaşdırılması, 

sistemə daxil edilməsi və digər dövlət qurumlarından inteqrasiya olunan CİS məlumatlarının 

yoxlanılması həyata keçirilmişdir. 
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Kənd Təsərrüfatı Məhsullarının Qiymət Bazası. 2015-ci ildə Kənd Təsərrüfatı 

Nazirliyinin BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO) ilə birgə həyata keçirdiyi 

layihə çərçivəsində kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymət informasiya portalı qurulmuş, 

daha sonra bu portal Nazirlik tərəfindən təkmilləşdirilərək Kənd Təsərrüfatı üzrə Elektron 

Qiymət İnformasiya Portalı www.aqrarbazar.az yaradılmışdır. 

Kənd Təsərrüfatı üzrə Elektron Qiymət İnformasiya Portalı aşağıdakı qiymət 

məlumatlarını da əhatə edir: 

 

 Meyvə, tərəvəz, kartof və bostan məhsullarının sahədən satış, topdansatış, 

pərakəndə satış və emal müəssisələri tərəfindən tədarük qiymətləri; 

 Heyvandarlıq məhsullarının (ət, süd, yumurta, bal) pərakəndə satış qiymətləri; 

 Südün qəbul məntəqələri tərəfindən satın alınan qiymətləri; 

 Ətin diri çəkidə satış və topdansatış qiymətləri; 

 Yunun və gön-dərinin əhali və ya ət kəsimi məntəqələri tərəfindən satış qiymətləri; 

 Dənli bitkilərin mövsüm dövründə sahədən satış və mövsümdən sonra topdansatış 

qiymətləri; 

 Texniki bitkilərin və sənaye xammalı təyinatlı digər məhsulların tədarük müəssisələri 

tərəfindən satın alınan qiymətləri; 

 İstehsal vasitələrinin (ot yemi, gübrə, damazlıq heyvan) pərakəndə satış qiymətləri. 

 

Bütün məhsul növləri və ya çeşidləri üzrə qiymətlər aşağı, orta və yuxarı səviyyələr 

nəzərə alınmaqla məhsullardan asılı olaraq gündəlik, həftəlik və aylıq intervalda toplanır. 

http://www.aqrarbazar.az/
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2. Elmi tədqiqatlar 

 

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi ölkədə həyata keçirilən aqrar islahatların müasir 

mərhələsinin və qlobal çağırışların tələblərinə uyğun olaraq aqrar siyasətin daha da 

təkmilləşdirilməsi məqsədilə elmi əsaslandırmaları həyata keçirir. 

 Bu məqsədlə Mərkəz tərəfindən aşağıdakı istiqamətlərdə tədqiqatlar aparılır: 
 

 Aqrar sahənin rəqabət qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi və ərzaq təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsi; 

 Aqrar sahə üzrə dövlət tənzimlənməsinin, o cümlədən dövlət dəstəyi mexanizmlərinin 

təkmilləşdirilməsi; 

 Kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə ticarət siyasətinin təkmilləşdirilməsi; 

 Kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə qlobal dəyər zəncirinə inteqrasiyanın 

gücləndirilməsi; 

 Fermerlərin bazara çıxışının yaxşılaşdırılması üçün ehtiyacların müəyyən edilməsi; 

 Aqrar sahə üzrə bazar infrastrukturunun inkişafı problemləri; 

 Fermerlərin resurslar və xidmətlərlə təminatının yaxşılaşdırılması üçün ehtiyacların 

müəyyən edilməsi; 

 Kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə istehsal resursları, xidmətlər bazarı və infrastrukturun 

inkişafı problemləri; 

 Aqrobiznes mühitinin təkmilləşdirilməsi və aqrar sahə üzrə investisiya cəlbediciliyinin 

artırılması məsələləri; 

 Aqrar sahədə innovasiyaların tətbiqinin genişləndirilməsi üçün zəruri mexanizmlərin 

yaradılması; 

 Kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafının təmin edilməsinin iqtisadi mexanizmləri; 

 Kənd təsərrüfatında məşğulluq, gəlir və kənd yerlərinin inkişafı problemləri. 
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 2019-cu ildə Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzində üç metodologiya əsasında tədqiqat 

işləri aparılmışdır: 

 

Daxili Resurs Xərcləri Əmsalı (Domestic Resource Cost, DRC), Balassa İndeksi, 

Qiymət Pariteti 

 

Daxili Resurs Xərcləri Əmsalı (Domestic 

Resource Cost, DRC). Daxili Resurs Xərcləri Əmsalı 

metodundan istifadə edilərək Azərbaycanda kənd 

təsərrüfatı məhsulları istehsalının iqtisadi səmərəliliyi 

qiymətləndirilmişdir. DRC əmsalı müəssisənin 

istehsal prosesində istifadə etdiyi daxili istehsal 

resurslarının (əmək, kapital, təbii ehtiyatlar və qeyri-

ticari məhsul və xidmətlər) sosial qiymətlərlə 

dəyərinin yaradılan əlavə dəyərin sosial qiymətlərlə 

həcminə nisbətidir. 

 

DRC əmsalı aşağıdakı düsturla hesablanır: 
 

DRC = G/(E-F) 
 

burada: 
 

G – daxili istehsal resurslarının (əmək, kapital, 

təbii ehtiyatlar və qeyri-ticari məhsul və 

xidmətlər) sosial qiymətlərlə dəyəri 

E – sosial qiymətlərlə ümumi gəlir 

F – satıla bilən istehsal vasitələrinin (ticari məhsulların) sosial qiymətlərlə dəyəridir. 
 

Bu metodikaya görə, əgər hər hansı bir məhsul üzrə DRC əmsalı vahiddən kiçik olarsa, 

bu həmin məhsulun istehsalının iqtisadi səmərəli olduğunu göstərir. DRC-nin vahiddən kiçik 

olması o deməkdir ki, sosial qiymətlərlə, yəni heç bir dövlət tənzimləmə tədbirləri olmadığı 

hal üçün yaradılmış əlavə dəyər onun istehsalına sərf edilmiş daxili resursların sosial 

qiymətlərlə dəyərindən yüksəkdir. 

DRC əmsalının vahiddən böyük olması isə həmin məhsulun istehsalının iqtisadi 

səmərəli olmadığını göstərir. Başqa sözlə isə, yaradılmış əlavə dəyərin sosial qiymətlərlə 

həcmi istehsal üçün sərf edilmiş daxili resursların sosial dəyərindən kiçikdir ki, bu hal da 

daxili resurslardan istifadənin qeyri-səmərəli olduğunu göstərir. 

Aparılmış tədqiqatda 2015-2017-ci illər ərzində əsas bitkiçilik məhsulları üzrə Daxili 

Resurs Xərcləri (DRC) əmsalı hesablanmışdır. Müəyyənləşdirilmişdir ki, 2015-2017-ci illər 

ərzində əksər bitkiçilik məhsulları üzrə Daxili Resurs Xərcləri (DRC) əmsalı vahiddən çox 

kiçikdir. Başqa sözlə bu o deməkdir ki, ölkə daxilində istehsal edilən bitkiçilik məhsullarının 

dünya bazar qiymətləri ilə satışından daxil olan 1 vahid gəlirin müqabilində dünya bazar 

qiymətləri ilə müvafiq xərc göstəriciləri vahiddən çox aşağıdır. 

Bununla yanaşı, tədqiqatda Nominal Mühafizə Əmsalı (NPC) və Effektiv Mühafizə 

Əmsalı (EPC) üzrə də hesablamalar aparılaraq yerli istehsalın səmərəliliyi müxtəlif 

aspektlərdən qiymətləndirilmişdir. 

Hesabatın elektron versiyasına keçid: 
https://atm.gov.az/az/menu/34/elmi-
tedqiqat-isleri/#report-3pdf//1 

https://atm.gov.az/az/menu/34/elmi-tedqiqat-isleri/#report-3pdf//1
https://atm.gov.az/az/menu/34/elmi-tedqiqat-isleri/#report-3pdf//1
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Balassa İndeksi. Balassa İndeksindən 

istifadə edərək ölkədə istehsal olunan kənd 

təsərrüfatı məhsulları üzrə aşkar olunmuş 

müqayisəli üstünlüklər tədqiq edilmişdir ki, 

bu da ixrac potensialı olan məhsulların 

müəyyənləşdirilməsi üçün əsas alətlərdən 

biri hesab edilə bilər. Mərkəzdə qeyd edilən 

metoddan istifadə edilməklə ixrac potensialı 

və rəqabət qabiliyyəti daha yüksək olan 

məhsulların müəyyənləşdirilməsi üçün 

tədqiqatlar həyata keçirilir. Bu istiqamətdə 

2019-cu ildə ölkədə istehsal olunan kənd 

təsərrüfatı məhsullarının aşkar olunmuş 

müqayisəli üstünlükləri təhlil edilmiş və 

müvafiq qiymətləndirmələr aparılmışdır. 

 

 

Qiymət Pariteti. Cari ildə Mərkəzdə 

Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarının və 

istifadə olunan istehsal vasitələrinin qiymət 

indekslərinin müqayisəli təhlili də aparılmışdır. 

Bu məqsədlə Qiymət Pariteti İndeksindən 

istifadə edilmişdir. Araşdırmalar Aqrar 

Tədqiqatlar Mərkəzinin Fermer Təsərrüfatları 

Məlumatlarının Monitorinqi Sistemi (FTMMS) 

çərçivəsində hər il 2500-3000 fermer arasında 

keçirilən sorğular nəticəsində yaradılmış 

məlumat bazası əsasında aparılmışdır və 2014-

2018-ci illəri əhatə edir. Buğda, arpa, qarğıdalı, pomidor, soğan, kartof, yonca, pambıq üzrə 

qiymət pariteti (dispariteti) hesablanmışdır. Təhlillər nəticəsində müəyyənləşdirilmişdir ki, 

kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətləri üzrə indeksinin həmin məhsulların 

istehsalına çəkilən xərclər üzrə indeksə nisbəti son illərdə müxtəlif qiymətlər almaqla, 

əsasən 100 dən böyük olmuşdur. Bu da istehsalçı qiymətlərinin artımının xərclərin 

qiymətlərinin artımından daha böyük olduğunu göstərir. Qiymətlərin artımı xərclərin 

artımından böyük olduğu hallarda kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı ilə sənaye məhsulları 

istehsalı sahəsində qiymət pariteti, əks halda isə qiymət dispariteti yaranır. 

Hesabatın elektron versiyasına keçid: 
https://atm.gov.az/az/menu/34/elmi-tedqiqat-
isleri/#report-1pdf//1 

Hesabatın elektron versiyasına keçid: 
https://atm.gov.az/az/menu/34/elmi-tedqiqat-
isleri/#report-2pdf//1 

https://atm.gov.az/az/menu/34/elmi-tedqiqat-isleri/#report-1pdf//1
https://atm.gov.az/az/menu/34/elmi-tedqiqat-isleri/#report-1pdf//1
https://atm.gov.az/az/menu/34/elmi-tedqiqat-isleri/#report-2pdf//1
https://atm.gov.az/az/menu/34/elmi-tedqiqat-isleri/#report-2pdf//1
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3. Diaqnostika və təhlil 
 

 

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən kənd təsərrüfatı sahəsində mövcud inkişaf 

trendləri və konyunktur dəyişikliklər təhlil olunur, cari situasiyanı şərtləndirən 

faktorlar müəyyən edilir, proqnoz ssenariləri verilir, ehtiyac yarandıqca siyasətə dair 

qərarların qəbul edilməsi üçün təklif və tövsiyələr hazırlanır. Bu məqsədlə aşağıdakı 

istiqamətlərdə təhlil və qiymətləndirmələr aparılır: 

 

 Aqrar sahə üzrə ümumi məhsulun və yaradılan əlavə dəyərin artım tempi; 

 Ərzaq məhsulları ilə özünütəminetmə və idxaldan asılılıq göstəriciləri; 

 Kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə daxili və dünya bazar konyunkturası, qiymət 

dəyişmələri, bazara çıxış və bazar riskləri; 

 Aqrar sahədə məhsuldarlıq göstəricilərinə təsir edən faktorlar; 

 Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının fəaliyyətinin iqtisadi səmərəliliyi; 

 Kənd təsərrüfatı üzrə dəyər zənciri təhlillərinin aparılması və müxtəlif sahələr 

üzrə istehsal potensialının inkişafı; 

 Aqrar sahənin dayanıqlı inkişafı və ərzaq təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi üçün 

investisiya ehtiyacları; 

 Fermerlərin istehsal vasitələri ilə təminatı, maliyyə xidmətlərinə və infrastruktura 

çıxışı; 

 Aqrar sahə üzrə tənzimləmənin və dövlət dəstəyi tədbirlərinin səmərəliliyi; 

 Aqrar sahədə məşğulluq göstəriciləri (ödənişli və ödənişsiz əmək, yaş qrupları, 

gender, miqrasiya, təhsil göstəriciləri və s.); 

 Kənd yerlərinin inkişafı üzrə diaqnostika. 
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 2019-cu ildə Mərkəzdə profilə uyğun olaraq aşağıdakı mövzularda diaqnostik 

təhlillər aparılmışdır: 

 

 Azərbaycanda heyvandarlığın yem təminatının cari və perspektiv vəziyyətinə dair 

arayış. 

 Azərbaycanda tütün istehsalının cari vəziyyəti və gələcək inkişaf perspektivləri ilə 

bağlı arayış. 

 Azərbaycanda taxıl istehsalının cari vəziyyəti ilə bağlı arayış. 

 Azərbaycanda və dünyada heyvandarlığın mövcud inkişaf trendlərinə dair hesabat. 

 Azərbaycanda pambıq istehsalının cari vəziyyəti və gələcək inkişaf perspektivləri ilə 

bağlı arayış. 

 Meyvə-tərəvəz məhsulları üzrə soyuducu anbar infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi 

ehtiyaclarına dair araşdırma. 

 Azərbaycanda narçılıq sahəsinə dair qısa məlumat və maliyyə-iqtisadi səmərəlilik 

göstəriciləri üzrə arayış. 

 Azərbaycanda fındıqçılıq sahəsinə dair qısa məlumat və maliyyə-iqtisadi səmərəlilik 

göstəriciləri üzrə arayış. 

 Azərbaycanda üzümçülük sahəsinə dair qısa məlumat və maliyyə-iqtisadi səmərəlilik 

göstəriciləri üzrə arayış. 

 Azərbaycanda çayçılıq sahəsinə dair qısa məlumat və maliyyə-iqtisadi səmərəlilik 

göstəriciləri üzrə arayış. 

 Azərbaycanda cins heyvandarlıq sahəsinə dair qısa məlumat və maliyyə- iqtisadi 

səmərəlilik göstəriciləri üzrə arayış. 

 Azərbaycanda balıqçılıq sahəsinə dair qısa məlumat və maliyyə-iqtisadi səmərəlilik 

göstəriciləri üzrə arayış. 

 Fermerlərin məhsul bazarına çıxışı və istehsal resurslarına əlyetərliyinə dair tədqiqat. 

 İstixanalar üzrə investisiya təşviqinin davam etdirilməsinin məqsədəuyğunluğuna dair 

arayış. 

 Azərbaycanda istixanaların cari vəziyyəti və gələcək inkişaf perspektivləri ilə bağlı 

hesabat. 

 Azərbaycanda ipəkçiliyin mövcud vəziyyəti və gələcək inkişaf perspektivləri haqqında 

arayış. 

 Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının tələb elastikliyinə dair 

arayış. 

 Pambıq istehsalının səmərəliliyinə dair hesabat. 

 

Qeyd olunanlarla yanaşı, Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən kənd təsərrüfatı ilə bağlı 

əsas statistik göstəriciləri özündə əks etdirən Aylıq İnformasiya Bülleteni və kənd təsərrüfatı 

və ərzaq məhsulları üzrə dünya bazarı konyukturasına dair Aylıq Qısa İcmal hazırlanır. 

https://atm.gov.az/az/menu/41/2019/
https://atm.gov.az/az/menu/39/2019/
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4. Monitorinq və qiymətləndirmə 

 

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən beynəlxalq təcrübədə istifadə olunan 

metodikalar əsasında aqrar siyasətin nəticələri ilə bağlı monitorinq və qiymətləndirmə 

həyata keçirilir. Bu monitorinq və qiymətləndirmə aşağıdakı istiqamətləri əhatə edir: 

 

a. Kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafı, ərzaq təhlükəsizliyi və kənd yerlərinin 

inkişafı məsələləri üzrə strateji hədəf göstəricilərinin monitorinqi və 

qiymətləndirilməsi; 

 

b. Kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyi siyasətinin müvafiq məqsədlər üzrə 

effektivliyinə dair monitorinq və qiymətləndirmənin aparılması; 

 

c. Aqrar siyasətin kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının təsərrüfat 

fəaliyyətinə təsirinin monitorinqi və qiymətləndirilməsi; 

d. Aqrar siyasətə dair dövlət proqramlarının icrası ilə bağlı monitorinq və 

qiymətləndirmənin aparılması; 

 

e. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin strukturuna daxil olan qurumlar tərəfindən 

göstərilən xidmətlərin səmərəliliyinə dair monitorinq və qiymətləndirmənin 

aparılması. 

 

2019-cu ildə Mərkəz tərəfindən kənd təsərrüfatı ilə bağlı qəbul edilmiş dövlət 

proqramlarının monitorinq və qiymətləndirilməsi aparılmışdır. Bu məqsədlə xüsusi 

metodologiya əsasında dövlət proqramlarının qiymətləndirilməsi üçün göstəricilər sistemi 

hazırlanmışdır. Dövlət proqramlarının monitorinq və qiymətləndirilməsi müəyyənləşdirilmiş 

göstəricilər üzrə aparılmışdır. 
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5. Doktorantura pilləsində təhsil 

 

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı və aqrar siyasət 

məsələləri üzrə yüksək ixtisaslı kadrların hazırlığı üzrə təhsil proqramına malikdir. Bu 

proqram üzrə siyasətin əsasını yüksək bilik, müasir tədqiqat üsullarının öyrənilməsi 

və yerli şəraitdə tətbiqi, çevik, qarşıya qoyulmuş problemləri həll etmək bacarıqları 

olan tədqiqatçı mütəxəssislərin hazırlığı təşkil edir. 

Hazırda Mərkəzdə kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru və 

elmlər doktoru proqramları həyata keçirilir və bu proqramlar üzrə yüksək ixtisaslı kadrlar 

hazırlanır. 

Doktorantura pilləsində təhsil əyani və qiyabi formalarda aparılır. Hazırlıq prosesində 

dissertasiya mövzuları müəyyən edilir, doktorantlara dissertasiyaları yüksək peşəkarlıqla 

yerinə yetirmələri üçün müvafiq təlimatlar və metodiki dəstək verilir, mütəmadi olaraq 

müzakirələr keçirilir və fəaliyyətləri dəyərləndirilir. 

2019-cu ildə Mərkəzdə fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturada 14 nəfər, 

dissertanturada 10 nəfər, elmlər doktoru proqramı üzrə doktoranturada 12 nəfər yüksək 

ixtisaslı kadr hazırlığı keçib və hər biri təsdiq olunmuş mövzu üzərində elmi-tədqiqat işi yerinə 

yetirməkdədir. İlin əvvəlində doktorant və dissertantların illik fəaliyyətlərini dəyərləndirmək 

üçün müvafiq qaydaya uyğun olaraq onların attestasiyası keçirilmiş, Attestasiya 

Komissiyasının 05 mart 2019-cu il tarixli təqdimatı əsasında Mərkəzin Elmi Şurasının qərarı 

ilə 1 dissertant qarşısına qoyulan tələbləri yerinə yetirmədiyi üçün vaxtından əvvəl 

dissertanturadan azad edilmişdir. 

İxtisas və fərq imtahanı fənləri üzrə qəbul və fəlsəfə doktoru (minimum) imtahanları 

üçün suallar və biletlər yenidən hazırlanmış, vahid proqramın hazırlanıb qəbul edilməsi 

məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Ali Attestasiya Komissiyasına 

təqdim edilmişdir. 
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2019-cu ildə Mərkəz üzrə doktorantura və dissertanturaya qəbul olanların ilkin 

sənədləşdirmə işləri təşkil edilmiş, onların dissertasiya mövzuları və elmi rəhbərləri müəyyən 

edilib Elmi Şurada baxılmış, təsdiq üçün Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurası 

nəzdində İqtisad elmləri üzrə Elmi Şuraya təqdim edilmişdir. 

Aidiyyəti tədqiqat materiallarından və məlumat bazasından səmərəli istifadə etmək, 

dissertasiya işlərinin yerinə yetirilməsi və müdafiəsinin təşkili üçün Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən “Elmi dərəcələrin verilməsi 

qaydası haqqında Əsasnamə”də aparılan dəyişikliklər barədə doktorant və dissertantlar 

təlimatlandırılmış, mütəmadi olaraq onlarla görüşlər təşkil edilmiş, aidiyyəti məsələlər üzrə 

metodoloji dəstək göstərilmişdir. 

2020-ci il üçün elmlər və fəlsəfə doktoru proqramları üzrə Mərkəzin doktorantura və 

dissertanturasına qəbul üçün qəbul planı hazırlanıb aidiyyəti üzrə təqdim edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş plana uyğun olaraq 

Mərkəzdə elmlər doktoru proqramı üzrə doktoranturaya 2 nəfər, fəlsəfə doktoru proqramı 

üzrə doktoranturaya 4 nəfər, dissertanturaya isə 5 nəfər qəbul üçün sənəd təqdim etmişdir. 

Mərkəzdə yaradılan Qəbul Komissiyasında sənədlərə baxılmış və müvafiq qaydaya uyğun 

olaraq aidiyyəti üzrə təqdim edilmişdir. Hazırda qəbul prosesi davam edir və bununla bağlı 

lazımi işlər yerinə yetirilir. 

2019-cu ildə 1 nəfər elmlər doktoru proqramı üzrə, 2 nəfər fəlsəfə doktoru proqramı üzrə, 

2 nəfər isə dissertantura üzrə dissertasiya işlərini tamamlamış və müdafiə üçün ilkin 

müzakirəyə təqdim etmişlər. 

Hesabat ilində Mərkəz üzrə elmi-tədqiqat işlərinin və dissertasiyaların əsasnəticələrinin 

dərc olunmasını təmin etmək məqsədilə “Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı” elmi-praktiki 

jurnalın nəşri üçün lazım olan bütün təşkilati işlər yerinə yetirilmişdir. Jurnalın ildə azı 4 dəfə 

nəşri nəzərdə tutulur. Hazırda 1-ci nömrə üçün təqdim olunmuş məqalələrə baxılır və nəşr 

üçün müvafiq işlərin yerinə yetirilməsi davam etdirilir. 

 

 

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin 2019-cu il üzrə fəaliyyətinə dair 

Hesabatın 

elektron versiyasına keçid: 

 

https://atm.gov.az/az/menu/28/nesrler-ve-hesabatlar/ 
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