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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. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2018-ci il 22 may 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 formalaşdırmaq olmuşdur. 

Hazırda Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi fəaliyyətini yeni missiya, yeni iş prinsipləri, yeni vəzifələr, 

ən əsası isə innovativ metodlar və müasir texnologiyalar əsasında davam etdirir. 

 
 
   

 

 

 

 

Aqrar sahə ilə bağlı 
məlumat bazasının 
yaradılması, təhlil, 
qiymətləndirmə və 

proqnozlaşdırmanın 
aparılması, aqrar 

siyasətə dair tövsiyələrin, 
proqramların, layihələrin 

və innovativ inkişaf 
mexanizmlərinin 

hazırlanması. 

Aqrar sahənin 
davamlı inkişafı 

tədbirləri çərçivəsində 
zəruri elmi 

əsaslandırmanı 
və məlumat 
bazalarını 

təmin edən 
“beyin mərkəzi” 

kimi formalaşmaq. 

STRATEJİ BAXIŞIMIZ MİSSİYAMIZ 

   

 

Sürət 

 

Məsuliyyət 

 

Keyfiyyət 

Mərkəzin əməkdaşları 
kənd təsərrüfatının 
inkişafının təmin 

olunması məqsədilə 
aparılan elmi və 

analitik fəaliyyətlərin 
icrasına öz 

səlahiyyətləri 
çərçivəsində peşəkar 
məsuliyyət daşıyırlar. 

Məlumat bazalarının 
yaradılması, tədqiqatların 

aparılma sı və analitik 
fəaliyyət işi innovativ 

metodlardan və müasir 
texnologiyalardan istifadə 
olunmaqla aqrar siyasətə 

dair qərarlar üçün 
keyfiyyətli saslandırmaları 

təmin etməlidir. 

Aqrar islahatların yeni 
mərhələsinin tələblərinə 

uyğun olaraq çevik 

qərarların qəbul 
edilməsini təmin etmək 
məqsədilə Mərkəzdə 

elmi əsaslandırmaların 
hazırlanması işi 

maksimum sürətlə 

həyata keçirilir. 
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Fəaliyyətimiz 

 

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 2021-ci il üçün Fəaliyyət Planı 

hazırlanmış və Mərkəzin fəaliyyəti həmin Plana uyğun olaraq təşkil edilmişdir. 

Ümumilikdə Mərkəzin fəaliyyəti 5 istiqamət üzrə qruplaşdırılmışdır: 

 

  

 

Monitorinq və qiymətləndirmə 

 

Məlumat bazalarının yaradılması 

 

Diaqnostika və təhlil 

 

Elmi tədqiqatlar 

tədqiqatlar 

 
Doktorantura təhsili 

tədqiqatlar 

1. Məlumat bazalarının yaradılması 

 

Mərkəzdə 5 altqrup üzrə məlumat bazaları yaradılır: Elektron Kənd Təsərrüfatı 

İnformasiya Sistemi, Kənd Təsərrüfatı Sahəsi üzrə Statistik Məlumatlar Bazası, Fermer 

Təsərrüfatı Məlumatlarının Monitorinqi Sistemi, Kənd Təsərrüfatı Məhsullarının Qiymət 

Bazası, Coğrafi Məlumatlar Bazası. 
 

Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya Sistemi 

Fermer Təsərrüfatı Məlumatlarının Monitorinqi Sistemi 

 
Kənd Təsərrüfatı Məhsullarının Qiymət Bazası 

Coğrafi Məlumatlar Bazası 

Monitorinqi Sistemi 

 

Kənd Təsərrüfatı üzrə Statistik Məlumatlar Bazası 
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Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya Sistemi (EKTİS) - 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. Hazırda EKTİS bazasında fermerlərlə yanaşı, 

təchizatçılar və xidmət göstərənlər də daxil olmaqla təqribən 600 min subyekt qeydiyyatdan 

keçmişdir. 

 

2021-ci ildə EKTİS-in təkmilləşdirilməsi davam etdirilmiş, aşağıdakı işlər 

görülmüşdür: 

 
 Nazirlik və qurumların EKTİS-in 

məlumat bazasının müvafiq 

hesabatlıqlarına əlçatanlığının təmin 

edilməsi üçün Elektron Hesabatlılıq 

Sistemi hazırlanmışdır; 

 CİS-lə bağlı hesabatlıqlar hazırlanmış, 

peyk monitorinqlərinə texniki dəstək 

göstərilmişdir; 

 Bütün subsidiyaların EKTİS üzərindən 

birbaşa bank ödənişinə göndərilməsi 

üçün “Ödəniş” modulu hazırlanmış, 

bankla inteqrasiyası təmin edilmişdir; 

 EKTİS üzərindən subsidiyaya müraciət 

etmiş fermerlərin monitorinq edilməsi prosesinin elektronlaşdırılmasını təşkil etmək 

məqsədilə “Seçmə” modulu hazırlanmış, “Monitorinq” modulunun tətbiqinə 

başlanılmışdır; 

 “Ailə Kəndli Təsərrüfatı” modulu hazırlanaraq istismara verilmiş, modulun iş prinsipi ilə 

bağlı fermerlərə təlimlər keçilmişdir; 

 Ölkədə fəaliyyət göstərən istixanalar, soyuducu anbarlar və taxıl elevatorlarının EKTİS-

də qeydiyyatının aparılması və bu təsisatlar barədə informasiyaların mütəmadi olaraq 

sistemə daxil edilməsi məqsədilə “Taxıl elevatoru, soyuducu anbar və istixanalar” 

modulu hazırlanmışdır, modulun iş prinsipi ilə bağlı təlimlər keçilmişdir; 

 “Əkin bəyanı” modulu təkmilləşdirilmiş, “Təkrar əkin” alt modulu hazırlanaraq fermerlərin 

istifadəsinə verilmiş, 2020-2021 əkin illəri üzrə toxumluq əkin bəyanlarının işlənilə 

bilməsi üçün müvafiq işlər görülmüşdürr; 

 Heyvan Sağlamlıq Mərkəzlərinin və baytarların sistemə inteqrasiyası təmin olunmuşdur; 

 Arıçı panelində təkmilləşdirmələr aparılmışdır; 

 Aqrar Sığorta Fondu ilə inteqrasiya prosesinə başlanılmışdır; 

 Əkin bəyanlarının xəritəçəkməsini təmin etmək məqsədilə uyğun modulda yenilənmələr 

edilmiş, əllə xəritəçəkmə metodu təkmilləşdirilmiş və geolokasiya ilə xəritəçəkmə forması 

əlavə edilmişdir. 
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Kənd Təsərrüfatı Sahəsi üzrə Statistik Məlumatlar Bazası. Bu məlumat bazasında 

Azərbaycanın kənd təsərrüfatına aid bütün statistik məlumatlar sistemləşdirilmişdir.  

 
Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən kənd təsərrüfatı statistikası, o cümlədən kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsalına dair operativ məlumatlar, kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının idxal və 

ixracına, kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə subsidiya məlumatlarına dair müxtəlif mənbələrdən toplanmış 

statistikanı əhatə edən hesabatların hazırlanması 2021-ci ildə də davam etdirilmişdir. 

Mərkəzdə kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə statistik məlumatlarla yanaşı, subsidiya və digər dövlət 

dəstəyi məlumatlarına dair məlumat bazalarının, eləcə də Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin və tabeli 

qurumların fəaliyyəti ilə bağlı məlumatların toplanması, strukturlaşdırılması və vizual hesabatlılığın 

hazırlanması, işlənmiş məlumatların AgroData statistik portalına yerləşdirilməsi davam etdirilmişdir. 

Aqrar sahə ilə bağlı məlumatların vahid mənbədən əldə edilməsini həyata keçirmək məqsədilə 

yaradılmış http://agrodata.az/ portalında təkmilləşdirmələr aparılmış, istifadəçi interfeysi yenilənmiş, 

kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə göstəricilərin yenilənməsi davam etdirilmişdir. 

Portalda kənd təsərrüfatının ümumi göstəriciləri ilə yanaşı, ayrı-ayrı sahələrdə də illər və 

rayonlar üzrə əkin sahələri, istehsal həcmi ilə bağlı göstəricilər yer alır. 

Müəyyən məlumatlar vizuallaşdırılmış formada təqdim edilir. İstifadə təyinatından və 

istifadəçinin məqsədindən asılı olaraq həm birbaşa axtarış, həm də çoxfunksiyalı filtrlə axtarış 

sistemi mövcuddur. 

Sistemə məlumatların seçilmiş formada müxtəlif yükləmə funksiyaları əlavə edilmişdir. 

Portalın bütün statistik məlumatların tam şəkildə əhatə olunduğu vahid mənbə kimi 

təkmilləşdirilməsi və istifadəçi rahatlığının təmin olunması üçün işlər davam etdirilir. 

https://agrodata.az/az/
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. 

Avropa Birliyi səviyyəsində tətbiq olunan Fermer Təsərrüfatları Məlumatlarının Monitorinqi 

Sistemi (Farm Accountancy Data Network, FADN) 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. 

MDB məkanında FTMMS-in qurulmasına ilk 

dəfə Azərbaycanda BMT-nin Ərzaq və Kənd 

Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) layihəsi 

çərçivəsində başlanılmış, Aqrar Tədqiqatlar 

Mərkəzi məsul icraçı qurum kimi müəyyən 

edilmişdir. İlkin təcrübə olaraq bir neçə regionda 

təsərrüfatlarda pilot sorğu keçirilmişdir. 2015-ci 

ildən etibarən FTMMS üzrə məlumatların 

toplanması işi ölkənin bütün rayonları əhatə 

olunmaqla aparılır.  

FTMMS sorğusuna cəlb etmək üçün 

təsərrüfatların müəyyən edilməsi məqsədilə aparılan seçmə EKTİS bazasına əsaslanır. Bu 

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

təbəqəli təsadüfi nümunə seçmə metodu tətbiq edilmişdir. Seçmədəki nümunə sayı subsidiya 

alan təsərrüfatların sayının 1%-ni təşkil edir. Bununla da FTMMS üzrə məlumatların toplanması 

üçün bütün qruplardan olan təsərrüfatlar arasında seçmə aparılır.  

Avropa Birliyinin Tvinninq layihəsi çərçivəsində FTMMS-in FADN standartlarına uyğun daha 

da təkmilləşdirilməsi üçün Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin mütəxəssislərinə beynəlxalq ekspertlər 

tərəfindən təlimlər keçilmiş, formalaşmış məlumat bazalarının qiymətləndirməsi aparılmışdır.  

Hazırda Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin FTMMS bazasında 2015-2020-ci illəri əhatə edən 

hesabatlar mövcuddur ki, Mərkəzdə tədqiqatların aparılması və analitik materialların 

hazırlanmasında bu hesabatlardan geniş istifadə olunur. 2021-ci ilin nəticələri üzrə isə fermerlər 

arasında sorğuların aparılması məqsədilə EKTİS bazası əsasında 5000 təsərrüfat seçmə metodu 

ilə müəyyən olunmuş və sorğu keçirilmişdir. 

FTMMS sorğuları ilə yanaşı, Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən fermerlərin resurslara 

əlçatanlığı və bazara çıxışı, eləcə də müxtəlif sektorlar üzrə dəyər zənciri analizlərinin aparılması 

üçün də mütəmadi olaraq sorğular aparılır. Mərkəz tərəfindən sorğuların keçirilməsi, məlumatların 

toplanması prosesinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə 2021-ci ildən etibarən CATI (Kompüter 

Telefon Sorğuları - Computer-Assisted Telephone Interviewing) və CAPI (Planşet Sistemli Sorğu 

- Computer-Assisted Personal Interviewing) sistemlərinin tətbiqinə başlanılıb. Bu sistem 

sorğuların şəffaflığını və keyfiyyətini təmin edir, tam olaraq tədqiqat etikası standartları 

çərçivəsində keçirilməsinə imkan verir.  

Bu çərçivədə hər il fermerlər arasında “Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının bazara 

çıxışı və istehsal resurslar ilə təminatına dair mövcud vəziyyətin öyrənilməsi” mövzusunda  

sorğular keçirilir (artıq 2017-2021-ci illər üzrə baza mövcuddur). 

Bunlarla yanaşı, 2021-ci ildə günəbaxan dəyər zənciri üzrə diaqnostikanın aparılması 

məqsədilə istehsalçılar, ticarətçilər və emalçılar arasında sorğular və dərinləşdirilmiş müsahibələr 

keçirilmişdir. 



 
6 

 

Coğrafi Məlumatlar Bazası. Coğrafi İnformasiya Sistemləri (CIS) məkanca 

koordinasiya edilmiş informasiyaların toplanmasını, emalını, saxlanmasını, ötürülməsini, 

kartoqrafik və vizual təqdimatını təmin edən informasiya sistemidir. 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin “AgroCİS” Coğrafi 

Məlumatlar Bazasının idarəedilməsi Aqrar Tədqiqatlar 

Mərkəzi tərəfindən həyata keçirilir. Bu məlumat 

bazasının strukturu kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların 

faktiki istifadəyə görə ortofoto xəritələr üzərində 

aparılmış fotointerpretasiyasının nəticələri, eləcə də 

digər təyinatlı torpaqların, kateqoriyası dəyişdirilmiş 

torpaqların, iqtisadi və inzibati rayonların, inzibati ərazi 

dairələrinin və bələdiyyələrin torpaqlarının, Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeli qurumlarının torpaqları, 

binaları və s. haqqında, çoxillik əkmələr və istixanalar 

üzrə, bütün su hövzələri haqqında məkan və qeyri-

məkan məlumatları, eləcə də ortofoto xəritələr və relyefin 

rəqəmli modeli və qeyri-məkan məlumatlarının 

statistikasını əhatə edir. 

 
 

2021-ci ildə Mərkəzdə Coğrafi Məlumatlar bazası ilə bağlı aşağıdakı işlər görülmüşdür: 

 

 Torpaq sahələrinin ərazi məlumatlarının AgroGİS veb portalında inteqrasiyalı şəkildə əldə 

edilməsi üçün standartlar hazırlanmış, portalda istifadə ediləcək shapfile-lar 

hazırlanmışdır. 

 ArcGİS proqram təminatından istifadə 

olunaraq ölkənin relyef, torpaq və 

iqlim məlumatları, eləcə də kənd 

təsərrüfatı bitkilərinin hər biri üzrə 

fenoloji məlumatlardan ibarət 

məlumat bazası yaradılmışdır. Bu 

proqram təminatı kənd təsərrüfatı 

bitkilərinin əkini üçün əlverişli, az 

əlverişli və əlverişsiz ərazilər 

müəyyənləşdirilməklə müvafiq 

xəritələrin hazırlanmasına imkan 

verir. 

 Proqram təminatı əsasında müxtəlif 

regionlar və bitkilər üzrə 

qiymətləndirmələr aparılmışdır. O 

cümlədən, Qarabağ və Şərqi 

Zəngəzur bölgələri üzrə fındıq və nar 

bitkilərinin yetişdirilməsi üçün daha 

uyğun olan ərazilərə dair potensial 

ixtisaslaşma xəritəsi hazırlanmışdır 

(Şəkil 1 və Şəkil 2). 

Şəkil 1. İşğaldan azad edilmiş rayonlarda 

fındıq bitkisi üçün uyğun ərazilər 



 
7 

 

 Qarabağ və Şərqi Zəngəzur 

bölgəsinin infrastrukturunun (əkin yerləri, 

çoxillik əkmələr, yollar, hidroloji obyektlər) 

xəritələşdirilməsi təmin edilmiş, torpaq 

analizi nəticələrinə əsasən torpaq xəritə 

məlumatlarının yenilənməsi və müxtəlif 

təyinatlı torpaq xəritələrinin hazırlanması 

prosesi həyata keçirilmişdir. 

 Qarabağ və Şərqi Zəngəzur 

bölgəsində (Qubadlı rayonunun 

timsalında) Məsafədən Zondlama 

(Remote Sensing) texnologiyasından 

istifadə edərək əkin sahələrinin tədqiqatı 

aparılmışdır. Rayon ərazisində 1985-

2021-ci illər arasında beşillik intervallarla 

“LANDSAT” peyk datalarından istifadə 

edilmiş, mövcud olmuş və hal-hazırda 

istifadə edilən əkin sahələrinin sərhədləri 

müəyyənləşdirilmiş və xəritələr 

qurulmuşdur (Şəkil 3). 

 Həmçinin peyk monitorinqi 

vasitəsilə torpağın rütubət indeksi (SMI) 

hesablanmışdır. Əlavə olaraq rayon 

ərazisində “SENTİNEL2” optik datasından istifadə edərək əkin sahələrinin təsnifatı 

(CropMap) hazırlanmışdır. Qubadlı rayonu ərazisində bitki indeksinin (NDVI) su indeksi 

(NDWI) və biofiziki parametrlər olan (FCover, FAPAR, LAI) xəritələri tərtib edilmişdir. 

 “Remote Sensing” 

texnologiyası tətbiq 

edilərək ölkə ərazisi üzrə 

2021-ci il üçün 

“SENTİNEL3” peyk 

məlumatlarına əsasən yer 

səthinin temperatur 

anomaliyaları və fəsli iqlim 

dəyişmələri məlumatları 

əldə edilmişdir. 

 Ölkə üzrə bəyan edilmiş 

payızlıq və çoxillik 

əkinlərin peyk monitorinqi 

aparılmış, monitorinq 

nəticəsində əkilən və 

əkilməyən sahələr təyin 

edilmiş, problemli əkin 

sahələri üzə çıxarılmışdır. 

Şəkil 2. İşğaldan azad edilmiş rayonlarda 
nar bitkisi üçün uyğun ərazilər 

Şəkil 3.  



 
8 

 

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 İnformasiya Portalı qurulmuş, 

daha sonra bu portal Nazirlik tərəfindən təkmilləşdirilərək Kənd Təsərrüfatı üzrə Elektron 

Qiymət İnformasiya Portalı - aqrarbazar.az yaradılmışdır. 

Bazada bütün kənd təsərrüfatı məhsullarının sahədənsatış, topdansatış və pərakəndə satış 

qiymətləri toplanır. 2021-ci ildən portala yeni məhsul kimi balığın, eləcə də zoğalın, gilasın və s. 

meyvələrin bir sıra çeşidlərinin topdansatış və pərakəndə satış qiymətləri daxil edilir.  

Kənd Təsərrüfatı üzrə Elektron Qiymət İnformasiya Portalı aşağıdakı qiymət 

məlumatlarını da əhatə edir: 

 Meyvə, tərəvəz, kartof və bostan məhsullarının sahədənsatış, topdansatış, pərakəndə 

satış və emal müəssisələri tərəfindən tədarük qiymətləri; 

 Heyvandarlıq məhsullarının (ət, süd, yumurta, bal, balıq) 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 topdan və pərakəndə satış qiymətləri aşağı, orta və 

yuxarı səviyyələr nəzərə alınmaqla “Bakı-Meyvəli” topdansatış və “Bakı 8-ci km” pərakəndə satış 

bazarlarında həftənin 6 günü monitorinqlərin aparılması ilə toplanılır, sahədən satış qiymətləri isə 

həftədə 2 dəfə olmaqla DAİM-lər tərəfindən yerlərdə birbaşa istehsalçılardan öyrənilir. Qiymət 

məlumatları bazaya daxil edilir və bu məlumatlar əsasında gündəlik olaraq “Kənd təsərrüfatı 

məhsullarının topdan və pərakəndə satış qiymət dəyişmələri haqqında” operativ məlumat 

bülletenləri hazırlanır. 



 
9 

 

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. 

 2021-ci ildə Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzində “Kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişaf 

problemləri”, “Kənd təsərrüfatı sahəsində innovasiyaların tətbiqinin iqtisadi məsələləri” 

və “Aqrobiznes mühitinin təkmilləşdirilməsi problemləri” sahəsində elmi-tədqiqat 

fəaliyyəti həyata keçirilmiş, 8 mövzu üzrə elmi-tədqiqat işləri aparılmışdır. Aşağıda 

yerinə yetirilən elmi-tədqiqat işlərinin məzmununun qısa xülasəsi verilmişdir. 

 

“Azərbaycan Respublikasında aqrar siyasətin dayanıqlı inkişaf 

prinsipləri baxımından qiymətləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi 

istiqamətləri” 

 

Elmi-tədqiqat işi üzrə müvafiq ədəbiyyatlar və materiallar toplanaraq 

sistemləşdirilmiş, “dayanıqlı inkişaf” anlayışının, onun mahiyyəti və əhəmiyyətinin ətraflı 

izahı verilmişdir. Habelə aqrar sahədə dayanıqlı inkişafın zəruriliyini doğuran amillər 

müəyyən edilmiş, dayanıqlı inkişafa mənfi təsir göstərən situasiyaların aradan qaldırılması 

yolları göstərilmişdir. Kənd təsərrüfatında inkişafın əsas üç istiqaməti - iqtisadi artım 

səviyyəsinin struktur dəyişiklikləri hesabına yüksəldilməsi, aqrar sahədə qeyri-kənd 

təsərrüfatı bölməsinin inkişafı, kənddə yoxsulluğun səviyyəsinin azaldılması üzrə 

komponentlər təhlil edilmiş, onlardan hansılarına daha çox üstünlük verilməsi 

müəyyənləşdirilmişdir. 

 Aqrar sahədə dayanıqlı və rəqabətədavamlı inkişafın mühüm istiqamətləri, bu sahədə 

inkişafın proqnozlaşdırılmasının əsas vəzifələri, aqrar sahədə dayanıqlı inkişafın kəndin sosial 

səviyyəsinin yüksəldilməsi və ekoloji mühitlə əlaqəsi əhatəli tədqiq edilmişdir. 

Tədqiqat işi çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının torpaq və su ehtiyatlarından 

dayanıqlı istifadə ilə bağlı dövlət siyasəti, ölkədə iqlim dəyişikliklərinə adaptasiyası, habelə 

aqrobiomüxtəlifliyin qorunması sahəsində görülən işlər təhlil edilmiş, dayanıqlı fəaliyyətin təmin 

edilməsi baxımından problemlər göstərilmiş və bu problemlərin aradan qaldırılması ilə bağlı 

təkliflər təqdim edilmişdir. Yekun olaraq ölkədə kənd təsərrüfatı sahəsində dayanıqlı inkişaf üzrə 

dövlət siyasətinin təkmilləşdirilməsi yolları ilə bağlı tövsiyələr irəli sürülmüşdür. 

Mövzu 1. 
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“Dayanıqlı inkişaf amilləri nəzərə alınmaqla kənd təsərrüfatı 

sahəsinin inkişafının proqnozlaşdırılması metodologiyası” 

 

Müasir dövrdə kənd təsərrüfatının inkişafı ərzaq və qida təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsi, əhalinin ərzaq məhsullarına artan tələbatının ödənilməsi və mövcud torpaq, su 

və digər resursların dayanıqlı inkişaf prinsipləri əsasında istifadəsi məsələlərinin həlli ilə 

bağlıdır. Kənd təsərrüfatının modelləşdirilməsi dayanıqlı inkişaf sahəsində praktik 

problemlərin həllinə dair qərarların əsaslandırılması üçün faydalıdır. 

Bu sahə ilə bağlı bir sıra modellər: statistik, deterministik, stoxastik, dinamik, simulyasiya 

modelləri mövcuddur. Bu modellər vasitəsilə iqlim və texnoloji dəyişikliyin son məhsulun xərcləri 

və məhsuldarlıq üzərində mümkün təsirinin də proqnozlaşdırılması, eyni zamanda təsirin riskinin 

müəyyən edilməsi mümkündür. 

Tədqiqat işi çərçivəsində dünya təcrübəsində istifadə edilən müxtəlif modellər tədqiq 

edilmiş, belə qənaətə gəlinmişdir ki, ənənəvi və müasir metodların qarışıq istifadəsi daha düzgün 

nəticələr əldə etməyə kömək edir. Belə ki, hibrid model adlandırılan modellər daha geniş tətbiq 

sahəsinə malikdir. Klassik və yeni proqnozlaşdırma üsulları məqsəddən asılı olaraq müxtəlif riyazi 

alətlərin tətbiqi ilə daha az xəta payı olan proqnoz modellərinin qurulmasına imkan verir. Bu 

istiqamətdə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının həcmi və məhsuldarlıq səviyyəsinin 

proqnozlaşdırılması üçün konkret modellər təklif edilmişdir. 

 

“Kənd təsərrüfatı və emal sənayesinin qlobal dəyər zəncirinə 

inteqrasiyası: dayanıqlı inkişaf şərtlərinin reallaşdırılması”  

 

Hazırda ərzaq və kənd təsərrüfatı sektoru getdikcə qlobal dəyər zəncirləri (QDZ) 

daxilində təşkil olunur. Belə ki, xammalın son istehlak məhsuluna çevrilməsi prosesinin 

ayrı-ayrı mərhələləri müxtəlif ölkələr üzrə yerləşir. Kənd təsərrüfatından əlavə dəyər bir 

neçə yolla ixrac olunur. Birincisi, “birinci yol” vasitəsilə: xam kənd təsərrüfatı məhsulları 

bir qayda olaraq aralıq resurslar kimi birbaşa ixrac edilir və daha sonra xarici emal 

sənayesi tərəfindən emal olunur. İkincisi, “emal yolu” vasitəsilə: xammal kənd təsərrüfatı 

və qida məhsulları, geyim və digər emal məhsulları istehsal etmək məqsədi ilə resurs kimi 

istifadə edildiyi üçün kənd təsərrüfatına əlavə dəyər digər sahələrin ixracına daxil edilir. 

İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (OECD) tərəfindən aparılan tədqiqatlar göstərmişdir 

ki, QDZ kənd təsərrüfatı sektoru üçün müxtəlif ixrac imkanları yaratmaqla yanaşı, sahənin böyüməsi 

və məşğulluğun artırılması üçün güclü vasitədir. Aqro-ərzaq QDZ-də həm əlavə dəyər ixracı, həm 

də ümumi sektorun dəyərinin artırılması ilə əlaqələndirilir. Geniş miqyasda ticarət və aqro-ərzaq 

QDZ-i kənd təsərrüfatında işçi qüvvəsinin ümumi gəlirlərinin orta hesabla 20-26%-ni təşkil edir. 

Lakin qeyd etmək lazımdır ki, bu yöndə ölkələr və sahələr arasında böyük fərqlər mövcuddur. Bu 

baxımdan aqrar-ərzaq QDZ-nin iştirakına və daxili əlavə dəyər yaranmasına təsir edən amillər, 

QDZ-də iştirakın determinatları, QDZ-i üzrə indiqatorlar tədqiqat əsasında müəyyən edilmişdir.  

Habelə beynəlxalq ticarət statistikasına əsaslanan göstəricilər, resurs-məhsul (input-output) 

cədvəllərinə əsaslanan göstəricilər və qlobal dəyər zəncirində iştirak indeksi üzrə metodologiyalar 

araşdırılmış, ixrac potensialının təhlili üçün mövcud modellər arasından Qravitasiya modeli 

seçilmiş, onun quruluşu və uyğun formasına dair konkret variantlar işlənilmişdir. Bu model 

əsasında Azərbaycanda fındıq sahəsi üzrə qiymətləndirmələr aparılmışdır. 

Mövzu 2. 

Mövzu 3. 



 
11 

 

“Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq 

bazarının inkişafı problemləri” 

 

Tədqiqatın əsas məqsədi ölkədə kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq bazarının ümumi 

həcminin, onun dinamikasının, strukturunun, bazarda tələb və təklifin vəziyyətinin, habelə 

bazar qiymətlərinin formalaşması amillərinin araşdırılmasından ibarətdir. Tədqiqatın 

obyekti ölkənin kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqları və müxtəlif əqdlər üzrə həyata keçirilən 

torpaq bazarıdır. 

Mövzu üzrə torpaq bazarının inkişaf problemlərinə dair ölkədə və xaricdə nəşr olunmuş elmi 

ədəbiyyatlar təhlil edilmiş, bu sahədə nəzəri yanaşmalar dəyərləndirilmiş, digər aidiyyəti 

ümumiləşdirmələr aparılaraq tədqiqatın metodologiyası hazırlanmışdır.  

Ölkənin torpaq  bazarının həcminin və strukturunun təhlili üçün zəruri olan məlumatların dairəsi 

müəyyən edilmiş və həmin məlumatların müvafiq mənbələrdən toplanması üçün xüsusi formalar 

hazırlanmışdır. Müəyyən edilmiş metodologiyaya uyğun olaraq tədqiqat çərçivəsində torpaq 

bazarında tələb və təklifin strukturunun araşdırılması ilə bağlı aparılacaq sorğuların proqramları 

hazırlanmış, torpaq bazarında aktivliyə təsir edən başlıca amillərin Fermer Təsərrüfatları 

Məlumatlarının Monitorinqi Sisteminin (FTMMS) göstəriciləri əsasında təhlili aparılmışdır. 

Tədqiqat çərçivəsində hazırlanmış metodologiyaya uyğun olaraq tərtib edilmiş forma 

əsasında ölkə üzrə kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların satış qiymətlərinə dair sorğu keçirilmişdir, 

sorğu məlumatları əsasında inzibati və iqtisadi rayonlar üzrə  əkin sahələrinin orta satış qiymətləri 

müəyyən edilmiş və onun formalaşmasına təsir edən amillər araşdırılmışdır. 

Tədqiqat prosesində kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq bazarının tənzimlənməsi mexanizminin 

strukturu açıqlanmış, həmin mexanizm vasitəsilə torpaqlardan dayanıqlı istifadənin 

dəstəklənməsinə yanaşmalar təhlil edilmişdir. Bu istiqamətdə torpaq bazarının tənzimlənməsinin 

sahələrin əlverişli hədlərdə konsolidasiyasını təmin edən vasitə kimi roluna xüsusi diqqət 

yetirilmişdir. İlk növbədə torpaq bazarının xırda parsellərin birləşməsini stimullaşdıran, habelə 

mövcud sahələrin daha kiçik hissələrə bölünməsinin qarşısını ala bilən alətlərə malik olmasına 

ehtiyac yarandığı göstərilmişdir. Həmin alətlərə torpaq satışı bazarının tənzimlənməsi üzrə 

konsolidasiyaya yönəlik əqdlər üçün konkret həllərin təqdim edilməsi, habelə torpaqların 

konsolidasiyası sferasında fəaliyyət göstərən dövlət agentləri üçün alışda üstünlük hüququnun 

müəyyən olunması aid edilir. 

 

Araşdırmaların nəticəsində: 

• kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların  qiymətlərinin formalaşması və tənzimlənməsinin 

təkmilləşdirilməsinə;  

• torpaqlardan dayanıqlı istifadənin, o cümlədən sahələrin konsolidasiyasının bazar 

vasitəsilə dəstəklənməsinə; 

• kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar bazarının inkişafına mane olan amillərin aradan 

qaldırılmasına; 

• bazarın informasiyası təminatının yaxşılaşdırılmasına dair tövsiyələr verilmişdir. 

Yerinə yetirilən tədqiqat işinin yekununda “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı 

təyinatlı torpaqların dayanıqlı istifadəsinə dair 2022-2030-cu illər üçün Fəaliyyət Planı” layihəsi 

hazırlanmışdır. 

Mövzu 4. 
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“Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı innovasiyalarının 

tətbiqinin stimullaşdırılması mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi 

istiqamətləri” 

 
Dünya iqtisadi ədəbiyyatında "innovasiya" anlayışı potensial elmi-texnoloji tərəqqinin 

real məhsulda və texnologiyalarda əksi kimi şərh olunur. Beynəlxalq standartlara uyğun 

olaraq innovasiya, bazara təqdim olunan yeni və ya təkmilləşdirilmiş məhsul, təcrübədə 

istifadə olunan yeni və ya təkmilləşdirilmiş texnoloji proses şəklində təcəssüm etdirilən 

innovativ fəaliyyətin son nəticəsi kimi müəyyən edilir.  

Məhsuldarlığı və iqtisadi gəliri artırmaq, qida və əkinçilik üçün genetik ehtiyatları təsnif 

etmək və qorumaq, bitki və heyvan xəstəliklərinə diaqnoz qoymaq və vaksinləri inkişaf etdirmək 

məqsədi ilə bitki sortlarının və heyvandarlıq cinslərinin genetik yaxşılaşdırılması baxımından 

FAO innovasiyanı qida və kənd təsərrüfatında istifadə olunan geniş spektrli texnologiyalar 

hesab edir.  

Kənd təsərrüfatının dinamik inkişafının təmin edilməsi bu sahədə innovasiyaların 

mənimsənilməsi ilə bağlıdır. Kənd təsərrüfatının innovasiyalı inkişafı, həmçinin aqrar sahədə 

fəaliyyətlə bağlı dayanıqlı inkişaf məsələlərinin həllinə, ilk növbədə torpaq və su resurslarının  

qorunması və səmərəli istifadəsinə əlverişli imkanlar yaradır. Bu baxımdan kənd təsərrüfatında 

innovasiyaların geniş yayılması qlobal miqyasda ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə yanaşı, 

həm də ekoloji tarazlığın gözlənilməsinin mühüm amilləri sırasına daxil edilir. Aqrar innovasiyalar 

dayanıqlı inkişaf prinsiplərinin reallaşdırılması baxımından da mühüm rol oynayır. 

Hazırda Azərbaycanın kənd təsərrüfatında innovativ inkişaf prosesləri sürətləndirilir. Mövzu 

üzrə aparılan araşdırmalardan belə məlum olur ki, bu mərhələdə sahənin inkişaf strategiyaları 

çərçivəsində daha funksional kənd təsərrüfatı və mükəmməl ərzaq təhlükəsizliyi sisteminin 

yaradılması məqsədilə aqrar sahə üzrə təhsil və tədqiqat sisteminin və innovasiyaların tətbiqinin 

genişləndirilməsi baxımından potensialın inkişaf etdirilməsi üçün müvafiq tədbirlərin həyata 

keçirilməsi, innovasiyaların yayım şəbəkəsinin inkişaf etdirilməsi, innovativ texnoloji həllər və 

üsullardan istifadə haqqında kənd təsərrüfatı istehsalçılarının məlumatlılıq və istifadə səviyyəsinin 

artırılması zəruridir. Bu baxımdan ölkə iqtisadiyyatının aqrar sektorunda innovasiya mühitinin 

yaradılması, innovativ texnika və texnologiyalara əlçatanlığın artırılması və yeni texnologiyalara 

adaptasiyanın sürətləndirilməsinə ehtiyac vardır. 

Göstərilən istiqamətlərdə hazırki mərhələdə suvarmada innovativ texnologiyaların tətbiqinin, 

habelə dronların və digər innovativ vasitələrin istifadəsinin subsidiya mexanizmi vasitəsilə 

stimullaşdırılması, sahədə fəaliyyət göstərən startaplara vergi güzəştlərinin verilməsi, 

innovasiyaların yayılması ilə bağlı informasiya və məsləhət xidmətlərinin təşkili əhəmiyyətli təsir 

göstərmək potensialına malikdir. 

Tədqiqatdan bu nəticəyə gəlmək olur ki, hazırki şəraitdə kənd təsərrüfatının innovativ 

inkişafının sürətləndirilməsi baxımından dövlət dəstəyi tədbirlərinin əhatə dairəsinin 

genişləndirilməsi məqsədəuyğundur. Müvafiq dünya təcrübəsi də nəzərə alınmaqla bu sahədə 

həyata keçiriləcək tədbirlərin əsas istiqamətlərinə ilk növbədə aqroinnovasiya parklarının 

yaradılmasının və fəaliyyətinin dəstəklənməsi, Normallaşdırılmış Fərqli Veqetativ İndeks (NFVİ) 

(“Normalized Difference Vegetation Index” - NDVI) texnologiyalarının tətbiqinin əhatə dairəsinin 

genişləndirilməsinin təşviqi, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalında əməliyyatların 

səmərəliliyini artıran innovativ texnologiyalardan istifadənin stimullaşdırılmasının 

gücləndirilməsi aid edilə bilər. 

Mövzu 5. 
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“Azərbaycan Respublikasında aqrobiznes sahələri üzrə vergi-

gömrük tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri” 

 

Tədqiqat işində aqrobiznes sahələri üzrə vergiqoyma siyasətinin mahiyyəti, bu 

siyasətin qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunan indikatorlar və vergi tənzimlənməsinin 

istiqamətləri müəyyən edilmişdir. Bundan başqa, vergiqoymanın prinsipləri və meyarları 

bir-birindən fərqləndirilmiş, kənd təsərrüfatı sahəsində vergi sistemi ilə bağlı dünya 

təcrübəsi araşdırılmış, Türkiyə, MDB ölkələri, Hollandiya, İtaliya, İsrail və İrlandiyanın 

müvafiq sahələrdə vergi-gömrük tənzimlənməsi ilə bağlı həyata keçirdikləri dövlət siyasəti, 

habelə konkret istiqamətlər üzrə vergi dərəcələri təqdim edilmişdir. 

Tədqiqatda diqqət yetirilən əsas məsələlərdən biri də Əlavə Dəyər Vergisi (ƏDV) ilə bağlı 

dövlət siyasətidir. Bu məqsədlə ƏDV-nin tətbiqinin sosial-iqtisadi əsasları və ayrı-ayrı ölkələr üçün 

konkret istiqamətlər müəyyən edilmiş, gübrə və pestisid satışına tətbiq olunan ƏDV faizləri təqdim 

olunmuşdur. 

Tədqiqat işi çərçivəsində qeyd edilən konsepsiyalar üzrə ƏDV ödənişləri baxımından 

ölkəmizdəki vəziyyətin təhlili nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Azərbaycanda ƏDV ödənişləri 

üzrə yüngülləşdirici mexanizm 3 istiqamətdə aparılmışdır: 1) outputlar üzrə ƏDV-dən azadolma; 

2) spesifik inputlar üzrə müddətli ƏDV-dən azadolma, 3) xidmətlər üzrə ƏDV-dən azadolma. 

Aparılan tədqiqat işinin ilkin mərhələsinin  nəticəsi olaraq bir sıra təkliflər də formalaşmışdır. 

Bu təkliflər əsasən inputlar üzərində fokuslanmaqla aşağıda qeyd edilmişdir: 

- Mineral gübrələrin, pestisidlərin istehsalının ƏDV-dən azad edilməsi; 

- Üzvi gübrələrin istehsalının, satışının və idxalının ƏDV-dən azad edilməsi; 

- Baytarlıq preparatlarının istehsalının və satışının ƏDV-dən azad edilməsi; 

- Süd məhsulları istehsalının, emalının və satışının (təbii süd xammal hissəsi) ƏDV-

dən azad edilməsi. 

Tədqiqatın növbəti mərhələsində Azərbaycanda aqrar sahədə həyata keçirilən vergi-gömrük 

siyasəti müvafiq ölkələrlə müqayisələr aparılmaqla qiymətləndiriləcək və kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsalı və emalı sənayesi sahələri üzrə vergi-gömrük tənzimlənməsinin dəyər 

zənciri üzrə təkmilləşdirilməsinə dair təkliflər hazırlanacaq. 

 

“Kənd təsərrüfatında su resurslarından istifadə mexanizmlərinin 

təkmilləşdirilməsi” 
 

 

Tədqiqat işində ilkin olaraq su resurslarından istifadə ilə bağlı dünya təcrübəsi, o 

cümlədən əkin sahələrinin suvarılmasının inkişaf tarixi, ayrı-ayrı ölkələrin sahə ilə bağlı 

təcrübələri, həmçinin suvarma sistemlərinin fəaliyyəti ilə bağlı nəzəri-metodoloji məsələlər 

araşdırılmış, suvarma sistemlərinin idarə edilməsinin nümunəvi sxemi tərtib edilmiş, ayrı-

ayrı ölkələr üzrə sudan istifadə göstəriciləri, o cümlədən su stresi dərəcələri (degree of water 

stress) təqdim edilmişdir. Tədqiqat nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, hazırki dövr üçün 

əksər ölkələr tərəfindən suvarma sistemlərinin idarəedilməsi sahəsində Sudan 

İstifadəedənlər Birliklərinin yaradılması ən effektiv və səmərəli üsul kimi qəbul edilir və 

bununla bağlı təcrübələr kifayət qədər geniş yayılmışdır. 

Növbəti mərhələdə suvarma sistemlərinin idarəolunması sahəsində İrriqasiya İdarəetməsinin 

Mövzu 6. 

Mövzu 7. 
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Ötürülməsi (Irrigation Management Transfer) və Suvarmanın Birgə İdarəedilməsi (Participatory 

Irrigation Management) kimi metodologiyalar, həmçinin su bazarlarının formalaşdırılması və 

suvarmanın idarəedilməsində dövlət-özəl tərəfdaşlığının (Public-Private Partnerships) tətbiqi kimi 

yanaşmalar təhlil edilmişdir.  

Tədqiqatın son mərhələsi Azərbaycan Respublikasında suvarma suyu üzrə tənzimləmə 

sisteminin təkmilləşdirilməsi məsələlərinə həsr olunmuşdur. Tədqiqat işində ilkin olaraq Azərbaycan 

Respublikasının suvarma suyu ehtiyatları və suvarma suyundan istifadə göstəriciləri 

qiymətləndirilmiş, ölkədə suvarma suyu üzrə tənzimləmə sistemi müfəssəl şəkildə təhlil edilmişdir. 

Burada ölkədə suvarma suyu üzrə tənzimləmə sisteminin formalaşması tarixi, sistemin hazırki 

vəziyyəti, sudan istifadəedənlər birliklərinin (SİB) fəaliyyəti, həmçinin suvarma ilə bağlı mövcud 

vəziyyət və ekoloji problemlərlə əlaqədar məsələlər əhatə olunmuşdur. 

Tədqiqat işinin yekununda ölkənin suvarma suyu üzrə tənzimləmə sisteminin iqtisadi-inzibati 

və ekoloji təkmilləşdirilməsi istiqamətləri ilə bağlı konkret tövsiyələr irəli sürülmüşdür. Bunlara 

suvarma suyundan istifadənin elektron qeydiyyat sisteminin qurulması, SİB-lərin elektron 

reyestrinin yaradılması, torpaq ehtiyatlarından və suvarma suyundan effektiv istifadə etmək 

məqsədi ilə fermerlər arasında kooperasiya əlaqələrinin formalaşmasının dəstəklənməsi, 

torpaqların konsolidasiyası, iri fermer təsərrüfatlarının formalaşmasının dəstəklənməsi, suvarma 

suyunun fermerlər arasında proporsional bölünməsinin təmin edilməsi, habelə suvarma və 

meliorativ sistemlərin istismar göstəricilərinin və işinin yaxşılaşdırılması yolu ilə suvarılan ərazilərdə 

suvarma suyu itkilərinin azaldılması və suvarma suyundan istifadənin optimallaşdırılması, suvarma 

sahələrində aqrotexniki və meliorativ tədbirlər kompleksinin həyata keçirilməsi üzrə işlərin 

gücləndirilməsi yolu ilə torpaqların münbitliyinin bərpası və artırılması, ölkədə İMT prosesinin 

sürətləndirilməsi, Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinin su ehtiyatlarından 

səmərəli istifadə edilməsi və SİB-lərdə istismar və texniki qulluq üzrə tələbləri tam şəkildə təmin 

etmək üçün “differensiallaşdırılmış” suvarma suyu haqqının tətbiq edilməsi istiqamətləri aiddir.  

 

“Kənd təsərrüfatı sahəsində risklərin qiymətləndirilməsi 

metodologiyası” 

 

Tədqiqat zamanı mövzu üzrə kənd təsərrüfatında risklər, onların mahiyyəti və əsas 

xüsusiyyətləri, risklərin yaranması, risklərin idarəedilməsinin nəzəri-təcrübi əsasları 

araşdırılmışdır. Eləcə də risklərin mənbələri, əhatə dairəsi və faktorları, qiymətləndirilməsi, 

risklərin idarəedilməsi, azaldılmasına dair dünya təcrübəsi öyrənilmişdir. 

Kənd təsərrüfatında istehsal risklərinin əsas mənbələri hava, iqlim dəyişikliyi, zərərvericilər, 

xəstəliklər, texnologiya, genetika, maşın səmərəliliyi və istifadə edilən materialların keyfiyyəti ilə 

bağlıdır. Bununla yanaşı bazar riskləri qiymətə, keyfiyyətə, mövcudluğa və zəruri məhsul və 

xidmətlərə çıxışa təsir edən məsələlərlə əlaqədardır. Dünyanın hər yerində ani dəyişmələr, məsələn, 

havanın və ya hökumətin qərarları məhsulların qiymətlərində kəskin dəyişikliklərə səbəb ola bilir. 

Qiymət dəyişkənliyi həm yerli, həm də qlobal təklif və tələb şərtlərinin daim dəyişdiyi bazarlarda da 

çox dəyişkən ola bilər. Marketinq riski fermerlərin məhsullarına görə aldıqları və ya giriş resursları 

üçün ödədikləri qiymətlərin dəyişkənliyinə səbəb olan hər hansı bir bazarla əlaqəli fəaliyyət və ya 

hadisə olmaqla kənd təsərrüfatı istehsalçılarının maliyyə sağlamlığına təhlükə yaradan risklərə aiddir. 

Sözügedən tədqiqat işi çərçivəsində də kənd təsərrüfatı sahəsində risk yarada bilən faktorlar 

araşdırılmış, mümkün ola biləcək təhdidlərin PESTEL analizi vasitəsilə qiymətləndirilməsi 

metodologiyası verilmişdir. Eləcə də risklərin tipindən asılı olaraq idarəedilməsi strategiyaları,  

həmçinin risk qiymətləndirilməsi üçün statistik modellər təklif edilmişdir. 

Mövzu 8. 
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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.  

2021-ci ildə də bu məqsədlə ümumilikdə aşağıdakı istiqamətlər üzrə təhlillər, 

diaqnostika və proqnozlaşdırma aparılmışdır: 

 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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 2021-ci ildə Mərkəzdə aşağıdakı mövzularda təhlillər aparılmış və hesabatlar 

hazırlanmışdır: 

 

 “Ərzaq Təhlükəsizliyi və İxrac üzrə Aqrar Sahənin İnkişaf Hədəfləri: 2022-2026 & 2022-

2030” təqdimatının hazırlanması; 

 Dizel yanacağının qiymətinin artırılması ilə bağlı aqrar sahəyə əlavə vəsaitin ayrılması 

üçün əsaslandırmanın hazırlanması; 

 Süd istehsalı və süd məhsullarının emalı sahəsinin inkişafına dair təkliflərin və iqtisadi 

əsaslandırmanın hazırlanması; 

 İntensiv südçülük və quşçuluq təsərrüfatlarının problemlərinin həlli ilə bağlı təkliflərin 

və iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması; 

 Yem məhsullarının idxalının ƏDV-dən azad edilməsi ilə bağlı təklifə dair iqtisadi 

əsaslandırmanın hazırlanması; 

 Ərzaqlıq buğda istehsalının artırılması ilə bağlı yeni mexanizmə dair təkliflərin və 

iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması; 

 Vahid əkin sisteminin taxılçılıqda tətbiqinə dair əsaslandırmanın  hazırlanması; 

 Mineral gübrələrin qiymət artımının fermerlərin istehsal xərclərinə təsirinin 

qiymətlərndirilməsi ilə bağlı iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması; 

 Safqanlı cins heyvanların dövlət büdcəsi hesabına güzəştli qiymətlərlə satışı 

mexanizminin təkmilləşdirilməsinə dair təkliflərin iqtisadi əsaslandırması; 

 Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının rayonlar üzrə diaqnostik hesabatının 

hazırlanması; 

 Kənd təsərrüfatı sahəsi ilə bağlı milli təhlükəsizliyə təhdidlərin qiymətləndirilməsi və 

preventiv tədbirlərə dair təkliflərin hazırlanması; 

 Kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları üzrə qlobal və regional bazarlara dair gündəlik, 

həftəlik, aylıq və illik icmalların hazırlanması; 

 “Aqroservis” ASC-nin fəaliyyət istiqamətləri baxımından aqrotexniki xidmətlər, eləcə də 

gübrə və pestisid bazarının araşdırılması və təkliflərin hazırlanması; 

 FAO-nun “Azərbaycanın Şimal-Qərb bölgəsində dayanıqlı və inklüziv yerli aqro-ərzaq 

sistemlərinin inkişaf etdirilməsi” layihəsi (GCP/AZE/014/EC) çərçivəsində dəyər zənciri 

hesabatlarının hazırlanması; 

 Meyvə-tərəvəz məhsullarının növlər ixrac həcminin cari ilin sonu və 2025-ci ilədək 

nəqliyyat vasitələri üzrə proqnozlaşdırılması və avtomobil nəqliyyatı və sərhəd-gömrük 

məntəqələrinin buraxılış gücünün artırılması ehtiyaclarının qiymətləndirilməsinə dair 

hesabatın hazırlanması; 

 Kənd təsərrüfatının müxtəlif alt-sahələrinə dair müvafiq göstəricilərin (əkin sahəsi, 

istehsal həcmi, məhsuldarlıq, idxal-ixrac, eləcə də dünya üzrə istehsal və ticarət 

göstəricilərinin) əks olunduğu 91 hesabat, arayış və məlumat hazırlanmış və ya 

yenilənmişdir. 
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 Aşağıdakı sahələr üzrə ilkin texniki-iqtisadi əsaslandırmalar hazırlanmışdır:  

 Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində salınacaq “Ağıllı Kənd” layihəsinin iqtisadi 

səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi; 

 Müasir suvarma sistemlərinin tətbiqinin iqtisadi səmərəliliyinə dair əsaslandırmanın 

hazırlanması; 

 İribuynuzlu südlük-ətlik intensiv heyvandarlıq təsərrüfatının təşkili üzrə texniki-iqtisadi 

əsaslandırmasının hazırlanması; 

 Yarımintensiv qoyunçuluq təsərrüfatının təşkili üzrə texniki-iqtisadi əsaslandırmasının 

hazırlanması; 

 Broyler təsərrüfatının təşkili üzrə texniki-iqtisadi əsaslandırmasının yemin yeni 

qiymətləri nəzərə alınmaqla hazırlanması; 

 Nərə balıqçılığın təşkili üzrə texniki-iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması; 

 İntensiv “Lacaune” qoyunu fermasının təşkili üzrə texniki-iqtisadi əsaslandırmanın 

hazırlanması;  

 Şərab istehsalı müəssisəsinin qurulması üçün ilkin texniki-iqtisadi əsaslandırmanın 

hazırlanması; 

 Tomat pastası istehsalı müəssisəsi üçün ilkin texniki-iqtisadi əsaslandırmanın 

hazırlanması; 

 İntensiv badam, qoz, üzüm və zeytun bağlarının salınması və yonca əkini üzrə texniki-

iqtisadi əsaslandırmasının hazırlanması; 

 Pambıq klasterinin inkişaf ehtiyaclarının qiymətləndirilməsi üzrə ilkin diaqnostikanın 

aparılması; 

 Meyvə qurularının istehsalı üzrə ilkin texniki-iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması.  
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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. 

Mərkəzin Missiyasına uyğun olaraq kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafı, ərzaq təhlükəsizliyi 

və kənd yerlərinin inkişafı məsələləri üzrə strateji hədəf göstəricilərinə, kənd təsərrüfatına dövlət 

dəstəyi siyasətinin müvafiq məqsədlər üzrə effektivliyinə, aqrar siyasətin kənd təsərrüfatı 

məhsulları istehsalçılarının təsərrüfat fəaliyyətinə təsirinə, aqrar siyasətə dair dövlət 

proqramlarının icrasına və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin strukturuna daxil olan qurumlar tərəfindən 

göstərilən xidmətlərin səmərəliliyinə dair monitorinq və qiymətləndirmələr aparılır. 
 

 

 2021-ci ildə Mərkəzin Fəaliyyət Planına uyğun olaraq aşağıdakı sahələr üzrə monitorinq 

və qiymətləndirmə aparılmışdır: 

 

 Fermer Təsərrüfatları Məlumatlarının Monitorinqi Sistemi çərçivəsində sorğuların 

keçirilməsi davam etdirilmiş; 

 Fermerlərin məhsul bazarına çıxışına və istehsal resurslarına əlyetərliliyinə dair monitorinq 

çərçivəsində sorğular aparılmış; 

 Biznes mühitin təkmilləşdirilməsi ehtiyaclarının öyrənilməsi məqsədilə kiçik və orta 

fermerlər, emalçılar və ticarətçilər arasında sorğular keçirilmiş; 

 2021-ci ildə kənd təsərrüfatı ilə bağlı qəbul edilmiş aşağıdakı dövlət proqramlarının 

icrasına, həmçinin Milli Fəaliyyət Planı və digər strateji siyasət sənədləri ilə bağlı görülmüş 

işlərə dair hesabatlar hazırlanmışdır: 
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1. Aqrar siyasətin icrası üzrə monitorinq və qiymətləndirməyə dair hesabat; 

2. “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və 

emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin 2017-2020-ci illər ərzində Kənd Təsərrüfatı 

Nazirliyinin icraçı olduğu tədbirləri üzrə icra vəziyyətinin monitorinqi və 

qiymətləndirilməsinə dair hesabat; 

3. “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və 

emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin müəyyən tədbirləri üzrə hazırlanmış inkişaf 

planlarının (fəaliyyət planlarının, tədbirlər planlarının və s.) icrası haqqında əlavə 

məlumatların təqdim edilməsi; 

4. Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə nail olunması barədə BMT-yə təqdim olunacaq 3-

cü Könüllü Milli Hesabatda seçilmiş meyarlar çərçivəsində görülmüş işlərə dair 

hesabat; 

5. İnnovativ inkişafın (o cümlədən startap fəaliyyətinin) dəstəklənməsi sahəsində 

görülən işlərə dair hesabat; 

6. “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış İnkişaf Konsepsiyası” çərçivəsində görülmüş 

işlərə dair hesabat; 

7. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin koordinasiya etdiyi sahəvi (pambıqçılıq, baramaçılıq 

və ipəkçilik, çayçılıq, çəltikçilik, sitrus meyvəçiliyi, kooperasiya) Dövlət 

proqramlarının son icra vəziyyətlərinin yekun monitorinqi və qiymətləndirilməsi; 

8. “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi 

inkişafı Dövlət Proqramı” üzrə 2021-ci ilin ilk 6 ayı ərzində görülmüş işlərə dair 

hesabatların toplanması və icmallaşdırılması; 

9. “Yaşıl kənd təsərrüfatı”na dəstək üzrə Birgə Fəaliyyət Planı (2020-2023-cü illər) 

çərçivəsində (Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi) 

birgə İşçi Qrupu səviyyəsində görüşlərdə, müzakirələrdə iştirak,  görülmüş işlərə 

dair hesabatların toplanması; 

10. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində müzakirə zamanı deputatlar 

tərəfindən irəli sürülmüş təklif və tövsiyələrin icrası ilə bağlı görülmüş işlər barədə 

məlumatın hazırlanması; 

11. Əlavə olaraq 7 qanun layihəsi, dövlət proqramı layihəsi, hesabat, hesabat 

layihəsi, arayış və s. sənədin hazırlanması ilə bağlı müzakirələrdə iştirak edilmiş, 

rəy və təkliflər verilmişdir. 
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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. 

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, dissertasiyaları yüksək 

peşəkarlıqla yerinə yetirmələri üçün doktorantlara 

müvafiq təlimatlar və metodiki dəstək verilir, mütəmadi 

olaraq müzakirələr keçirilir və fəaliyyətləri dəyərləndirilir. 

 2021-ci ildə Mərkəzdə fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturada 14 nəfər, 

dissertanturada 12 nəfər, elmlər doktoru proqramı üzrə doktoranturada 14 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 Mərkəzin Elmi Şurasının 17 dekabr 

2021-ci il tarixli 03 saylı qərarı ilə onların attestasiyası keçirilmişdir.  

 İxtisas fənni üzrə qəbul və fəlsəfə doktoru (minimum) imtahanları üçün suallar və biletlər 

yenidən hazırlanmışdır. 

 2021-ci ildə Mərkəz üzrə doktorantura və dissertanturaya qəbul olanların ilkin 

sənədləşdirmə işləri təşkil edilmiş, onların dissertasiya mövzuları və elmi rəhbərləri 

müəyyən edilərək Elmi Şurada baxılmış, təsdiq üçün Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi 

Şurasının İctimai Elmlər üzrə Problem Şurasına təqdim edilmişdir. 

 2022-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 12 nəfər, dissertanturaya isə 5 nəfər qəbul üçün sənəd təqdim 

etmişdir. Hazırda qəbul prosesi davam edir və bununla bağlı lazımi işlər yerinə yetirilir. 

 2021-ci ildə Mərkəzin elmlər doktoru proqramı üzrə 2 nəfər doktorantı, fəlsəfə doktoru 

proqramı üzrə isə 3 nəfər doktorant və dissertantı dissertasiya işini müdafiə edib. 1 nəfər 

elmlər doktoru proqramı üzrə, 2 nəfər fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertasiya işlərini 

tamamlamış və müdafiə üçün ilkin müzakirəyə təqdim etmişlər. 

 2021-ci il ərzində Mərkəzin əməkdaşları, doktorant və dissertantları tərəfindən 52 elmi 

məqalə (30-u xaricdə olmaqla 10 məqalə impakt-faktor) dərc olunmuşdur. O cümlədən 

18 tezis (8-i xaricdə), 7 qəzet məqaləsi, eləcə də xaricdə 1 kollektiv monoqrafiya nəşr 

edilmişdir. 
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6. Nəşrlər. İctimaiyyətlə əlaqələr 
 

Nəşrlər. 2021-ci ildə Mərkəzin hər rübdə bir dəfə olmaqla “Kənd Təsərrüfatının 

İqtisadiyyatı” (Azebaijanian journal of Agricultural Economics) adlı elmi-praktik jurnalı 

nəşr olunmuşdur. Jurnalda 3 dildə (azərbaycan, ingilis, rus) elmi məqalələr dərc edilmiş, 

həmçinin məqalələr jurnalın agroeconomics.az saytına yerləşdirilmiş, elmi nəşrlərin 

“Google Scholar” axtarış sisteminə daxil edilmişdir. 

2021-ci ildə “Kənd Təsərrüfatının 

İqtisadiyyatı” jurnalının elmi nəşrlərin 

beynəlxalq biblioqrafik bazalarında indeksasiya 

edilməsinə başlanılmış, jurnal 4 beynəlxalq 

biblioqrafik bazada indeksasiya edilmiş, hər 

sayı bütövlükdə və ayrı-ayrılıqda bütün 

məqalələr bu bazalara daxil olunmuşdur. 

Mərkəz tərəfindən kənd təsərrüfatı ilə bağlı 

əsas statistik göstəriciləri özündə əks etdirən 

Aylıq İnformasiya Bülleteni (azərbaycan və 

ingilis dillərində) və kənd təsərrüfatı və ərzaq 

məhsulları üzrə dünya bazarı konyukturasına 

dair Aylıq Qısa İcmal hazırlanır. Bülleten və 

İcmalın elektron versiyaları Azərbaycanda 

fəaliyyət göstərən nüfuzlu beynəlxalq 

təşkilatlara, səfirliklərə, eləcə də yerli  maliyyə 

və biznes qurumlarına göndərilir. 

 

İctimaiyyətlə əlaqələr. 2021-ci ildə Mərkəzdə ictimaiyyətlə əlaqələr sahəsində bir sıra işlər 

görülmüşdür. İl ərzində Mərkəzin https://atm.gov.az/ saytında Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin, 

həmçinin ATM-in fəaliyyəti ilə bağlı iki dildə (azərbaycan və ingilis) 338 yazı dərc olunmuş, eləcə 

də https://www.facebook.com/atm.gov.az sosial şəbəkə hesabında ölkədə aqrar sahədə görülən 

işlərin, əldə olunan nailiyyətlərin, bu sahədə dövlət siyasətinin təbliği, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 

və tabeli qurumların, o cümlədən ATM-in fəaliyyəti ilə bağlı 638 paylaşım edilmişdir. 
 

2021-ci ildə Mərkəzin rəhbərliyi də daxil olmaqla əməkdaşları və mütəxəssisləri tərəfindən 

dövri mətbuatda, xüsusən də televiziya və radiolarda kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələri, 

görülən işlər, qarşıda duran vəzifələrlə bağlı 100-dən çox müsahibələr, açıqlamalar verilmişdir. 

file:///C:/Users/valeh.ismayilov.AGRO/Documents/ATM/ATM-Illik%20Hesabat/2020/agroeconomics.az
https://atm.gov.az/az/menu/45/2021/
https://atm.gov.az/az/menu/47/2021/
https://atm.gov.az/
https://www.facebook.com/atm.gov.az
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7. İnstitusional potensialın gücləndirilməsi 

 

2021-ci ildə Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin institusional potensialının gücləndirilməsi 

və təşkilati tədbirlər çərçivəsində də bir sıra işlər görülmüşdür. Tədqiqat, analitika, 

proqnozlaşdırma, planlaşdırma, monitorinq və qiymətləndirmə fəaliyyətləri ilə bağlı 

potensialın gücləndirilməsi tədbirləri, habelə ekonometrik modelləşdirmə, statistik təhlil 

və məlumat bazaları üzrə proqram təminatının gücləndirilməsi il ərzində davam 

etdirilmişdir. 

Əməkdaşların bilik və bacarıqlarının artırılması üçün il boyu müxtəlif beynəlxalq və yerli 

qurumların təşkil etdiyi təlimlərdə, seminarlarda iştirakları təmin edilmişdir. 2021-ci ildə Mərkəzin 

əməkdaşları 90-na yaxın treninqə, seminara və videokonfransa qatılmışdır. 

 

 



   Əlaqə:
 

(+994 12) 599-08-88

www.atm.gov.az

info@atm.gov.az
      

Nizami küçəsi, 92
AZ 1010 Bakı, Azərbaycan


