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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 yaradılıb. 

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 edilib. 

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 olub. 

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

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

 
 
   STRATEJİ BAXIŞIMIZ MİSSİYAMIZ 

Aqrar islahatların yeni mərhələsinin tələblərinə uyğun 
olaraq çevik qərarların qəbul edilməsini təmin etmək 
məqsədilə Mərkəzdə elmi əsaslandırmaların hazırlanması 

işi maksimum sürətlə həyata keçirilir. 

Mərkəzin əməkdaşları kənd təsərrüfatının inkişafının 
təmin olunması məqsədilə aparılan elmi və analitik 
fəaliyyətlərin icrasına öz səlahiyyətləri çərçivəsində 

peşəkar məsuliyyət daşıyırlar. 

Məlumat bazalarının yaradılması, tədqiqatların aparılması və 
analitik fəaliyyət işi innovativ metodlar və müasir 
texnologiyalardan istifadə olunmaqla aqrar siyasətə dair 

qərarlar üçün keyfiyyətli əsaslandırmaları təmin etməlidir. 

Sürət 

Məsuliyyət 

Keyfiyyət 

PRİNSİPLƏRİMİZ 

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. 
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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 2022-ci il üçün Fəaliyyət Planı 

hazırlanıb və Mərkəzin fəaliyyəti həmin Plana uyğun olaraq təşkil edilib. 

Mərkəzin fəaliyyəti əsasən 5 istiqamət üzrə qruplaşdırılıb: 

 

  

1. Məlumat bazalarının yaradılması 

 

Mərkəzdə 5 altqrup üzrə məlumat bazaları yaradılır: Elektron Kənd Təsərrüfatı 

İnformasiya Sistemi, Aqrar Statistika üzrə Axtarış Sistemi, Fermer Təsərrüfatı 

Məlumatlarının Monitorinqi Sistemi, Kənd Təsərrüfatı Məhsullarının Qiymət Bazası, Coğrafi 

Məlumatlar Bazası. 
 

Məlumat bazalarının yaradılması 

Monitorinq və qiymətləndirmə 

 

Diaqnostika və təhlil 

 

Elmi tədqiqatlar 

tədqiqatlar 

 Doktorantura təhsili 

tədqiqatlar 

 

Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya Sistemi 

Aqrar Statistika üzrə Axtarış Sistemi 

Kənd Təsərrüfatı Məhsullarının Qiymət Bazası 

Coğrafi Məlumatlar Bazası 

Monitorinqi Sistemi 

Fermer Təsərrüfatı Məlumatlarının Monitorinqi Sistemi 
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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. 

2022-ci ilin sonuna 

EKTİS bazasında 

fermerlərlə yanaşı, 

təchizatçılar və xidmət 

göstərənlər də daxil 

olmaqla təqribən 632 min subyekt qeydiyyatdan keçib. 

 

2022-ci ildə EKTİS-in təkmilləşdirilməsi davam etdirilib, aşağıdakı işlər görülüb: 

 
 Nazirlik və qurumların EKTİS-in məlumat bazasının müvafiq hesabatlıqlarına 

əlçatanlığının təmin edilməsi üçün Elektron Hesabatlılıq Sistemi hazırlanıb; 

 CİS-lə bağlı hesabatlıqlar təkmilləşdirilib, peyk monitorinqlərinə texniki dəstək davam 

etdirilib; 

 2022-ci ildə də bitkiçilik və heyvandarlıq sahəsində subsidiyaların verilməsi istisnasız 

olaraq EKTİS vasitəsilə həyata keçirilib; 

 “Əkin bəyanı” modulu , “Təkrar əkin” alt modulu təkmilləşdirilib, 2021-2022-ci məhsul ili 

üçün 394,2 min fermer tərəfindən 1,37 milyon hektar torpaq sahəsi üzrə əkinlər bəyan 

edilib. Habelə EKTİS-də hazırda 818 toxum, 664 gübrə, 184 barama təchizatçısı, 19 

tütün, 17 pambıq, 1 şəkər çuğunduru, 2 barama tədarükçüsü, 9753 kümçü (11164 

kümxana) və 29486 arıçı qeydiyyatdan keçib; 

 2022-ci il ərzində EKTİS-də soyuducu anbarların, istixana və taxıl elevatorlarının 

qeydiyyat, həmçinin müvafiq məhsullar üzrə istifadə vəziyyəti və məhsul qalığına dair 

məlumatların toplanması, aylıq hesabatlılığın əldə edilməsinə imkan verən alt modul 

hazırlanıb. O cümlədən sistemin istifadəsi və məlumatların daxil edilməsi ilə bağlı 

təlimatlar hazırlanıb, təlimlər keçilib. Nəticədə EKTİS-də 77 vahid elevator, 51 vahid 

soyuducu anbar və 532 vahid istixana subyektinin qeydiyyatı aparılıb. 
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Aqrar Statistika üzrə Axtarış Sistemi. Bu məlumat bazasında Azərbaycanın kənd 

təsərrüfatına aid bütün statistik məlumatlar sistemləşdirilib. 

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən aqrar statistikanı, o cümlədən kənd təsərrüfatı 

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

və ixracına, kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə maddi-texniki təchizat məlumatlarına dair müxtəlif 

mənbələrdən toplanmış statistikanı əhatə edən hesabatların hazırlanması 2022-ci ildə də davam 

etdirilib. 

Eləcə də Mərkəzdə kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə statistik məlumatlarla yanaşı, subsidiya və 

digər dövlət dəstəyi məlumatlarına dair məlumat bazalarının, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin və tabeli 

qurumların fəaliyyəti ilə bağlı məlumatların toplanması, strukturlaşdırılması və vizual hesabatlığın 

hazırlanması, işlənmiş məlumatların AgroData statistik portalına yerləşdirilməsi də davam etdirilib. 

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

yaradılmış http://agrodata.az/ portalında təkmilləşdirmələr aparılıb, istifadəçi interfeysi yenilənib, 

kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə göstəricilərin yenilənməsi davam etdirilib. 

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 edilib. 

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 başlanılıb, Aqrar 

Tədqiqatlar Mərkəzi məsul icraçı qurum kimi 

müəyyən edilib. İlkin təcrübə olaraq bir neçə 

regionda təsərrüfatlarda pilot sorğu keçirilib, 

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 edilir. 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 keçilib, formalaşmış məlumat bazalarının qiymətləndirməsi aparılıb. 

Hazırda Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin FTMMS bazasında 2015-2021-ci illəri əhatə edən 

hesabatlar mövcuddur ki, Mərkəzdə tədqiqatların aparılması və analitik materialların 

hazırlanmasında bu hesabatlardan geniş istifadə olunur. 2022-ci ilin nəticələri üzrə isə fermerlər 

arasında sorğuların aparılması məqsədilə EKTİS bazası əsasında 3500 təsərrüfat seçmə metodu 

ilə müəyyən olunub. 

FTMMS sorğuları ilə yanaşı, Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən fermerlərin məhsul 

bazarına çıxışına və istehsal resurslarının əlyetərliliyinə dair monitorinqin, eləcə də müxtəlif 

sektorlar üzrə dəyər zənciri analizlərinin aparılması üçün də mütəmadi olaraq sorğular keçirilir. 

2022-ci ildə də əkin bəyanı edən fermerlər üzrə EKTİS bazası əsasında bütün rayonlar, sektorlar 

və əkin sahəsinin ölçüsü nəzərə alınmaqla 2500 fermeri əhatə edən seçmə planı hazırlanıb, 

seçməyə cəlb olunmuş fermerlər arasında CATI (Kompüter Telefon Sorğuları - Computer-

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

Interviewing) texnologiyaları ilə sorğular aparılıb, toplanmış məlumatlar təhlil olunaraq yekun 

hesabat hazırlanıb. 

2022-ci ildə 50 hektara qədər əkin sahəsi olan 2500, habelə əkin sahəsi 50 hektardan çox 

olan bütün buğda istehsalçıları arasında buğdanın məhsuldarlıq göstəriciləri, saxlanma üsulları 

və istifadə istiqamətləri ilə bağlı sorğu keçirilib, hesabat hazırlanıb.  

Eləcə də günəbaxan və nar dəyər zənciri üzrə diaqnostika çərçivəsində 1500-dən çox 

istehsalçı, emalçı, ticarətçi və ixracatçılar arasında sorğu keçirilib. 
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“Azagroinvest.az” investisiya platforması. 2022-ci ildə Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin 

USAİD-in Özəl Sektorun İnkişafı layihəsi ilə əməkdaşlığı çərçivəsində uzunmüddətli 

investisiya qoyuluşu və yüksək gəlir əldə etmək istəyən investorlar üçün 

https://azagroinvest.az/ portalı hazırlanıb. Portalın yaradılmasında məqsəd aqrobiznes 

sahələri üzrə investisiya imkanları barədə sahibkarların məlumatlılığının artırılmasıdır. 

Bunun üçün Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi və tərəfdaşları tərəfindən aqrobiznes sahələri üzrə 

hazırlanan ilkin texniki-iqtisadi əsaslandırmaların Mərkəz tərəfindən portalda 

yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur. 

Portal 3 bölmədən – 

İnvestisiya Təhlili, Sahə 

Hesabatları və İnvestisiya 

Mühiti bölmələrindən 

ibarətdir. 

  İnvestisiya Təhlili 

bölməsində kənd 

təsərrüfatı məhsullarının 

istehsalı üçün investisiya 

xərcləri (CapEx) və 

əməliyyat xərcləri (OpEx) 

daxil edilməklə 6 meyar – 

xalis cari dəyər (Net 

Present Value, NPV), daxili 

rentabellik norması (Internal Rate of Return, IRR), diskontlaşmış geri ödəmə müddəti (Discounted 

Payback Period, PbP), gəlir-xərc nisbəti (Cost-Benefit Ratio), həssaslıq təhlilləri (Sensitivity 

Analyisis) və məhsulun maya dəyəri (cost) üzrə iqtisadi səmərəlilik göstəriciləri hesablanır. Yekun 

hesabat PPT (Power Point) formatında portala yerləşdirilir. 

Platformaya kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üçün iqtisadi səmərəlilik göstəricilərinin 

hesablanması məqsədilə NPV, IRR, PbP, Cost-Benefit Ratio, Sensitivity Analyisis və məhsulun 

maya dəyəri kalkulyatorları əlavə edilib. 

Həmçinin portalda məhsullar üzrə investisiya səmərəliliyinin nəticələrinin əks olunduğu 

vizullaşdırılmış hesablama paneli mövcuddur ki, bu, sahibkara investisiya qoymaq istədiyi sahə 

üzrə bütün mənzərəni əyani şəkildə görməsinə imkan verir. 

  Sahə Hesabatları bölməsində sahibkarlara ayrı-ayrı bitkiçilik və heyvandarlıq məhsulları 

üzrə istehsalla bağlı arayışlar təqdim olunur. PDF formatında yüklənməsi mümkün olan 

arayışlarda sahə, istehsal, məhsuldarlıq, qiymət, idxal, ixrac və qlobal (istehsal, idxal və ixrac) 

göstəricilər öz əksini tapır. 

  İnvestisiya Mühiti bölməsində “Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, emalı və satışı 

üzrə vergi-gömrük tənzimlənmələri”, “Kənd təsərrüfatı istehsal vasitələri ilə təchizat və xidmətlər 

üzrə vergi-gömrük tənzimlənmələri”, “İnvestisiya təşviqi üzrə tənzimlənmələr” və “Kənd 

təsərrüfatında dövlət dəstəyi ilə bağlı tənzimlənmələr” üzrə bölmələr yer alır. Burada kənd 

təsərrüfatı məhsullarının, xidmətlərinin, istehsal vasitələrinin istehsal, satış, idxal və ixrac üzrə 

ƏDV-dən azad olunması, müvafiq gömrük idxal rüsumu güzəştləri, dövlət dəstəyi istiqamətində 

müvafiq tənzimləmələr və investisiya təşviqi üzrə müddətli güzəştlər ilə bağlı məlumatlar ətraflı 

şəkildə öz əksini tapır. 

https://azagroinvest.az/
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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. 

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. 

 

2022-ci ildə Mərkəzdə Coğrafi Məlumatlar Bazası ilə bağlı aşağıdakı işlər görülüb: 

 

 Aqro-iqlim (torpaq, relyef və iqlim) göstəriciləri əsasında Azərbaycanda zəfəran, günəbaxan 

və nar bitkilərinin becərilməsi üçün uyğun ərazilər müəyyən edilib, müvafiq arayışlar 

hazırlanıb (Şəkil 1; Şəkil 2.). O cümlədən Ağsu rayonu üzrə fındıq bitkisinin uyğunluq 

xəritəsi tərtib olunub; 

 

 Aqro-iqlim göstəriciləri baxımından Azərbaycanın taxıl becərilən dəmyə ərazilərinin digər 

ölkələrin (Rusiya, ABŞ, Fransa) müvafiq əraziləri ilə müqayisəsi aparılıb, müvafiq arayış 

hazırlanıb. Bunun üçün həmin ərazilərin 2017-2021-ci illər üzrə aylıq iqlim məlumatları 

toplanıb və bu məlumatlar əsasında orta aylıq göstəriciləri hesablanmaqla orta temperatur, 

rütubət və yağıntı parametrləri üzrə illik məlumatlar əldə edilib. Bu parametrlərlə yanaşı, 

həmin sahələrin Ərazinin Rəqəmsal Yüksəklik Modeli (DEM - Digital Elevation Model) 

əsasında hündürlük göstəriciləri hesablanıb; 

Şəkil 1. Ölkə ərazisi üzrə günəbaxan bitkisinin 

yetişdirilməsi üçün uyğunluq xəritəsi 
Şəkil 2. Ölkə ərazisi üzrə nar bitkisinin 
yetişdirilməsi üçün uyğunluq xəritəsi 
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 Torpaq analizlərinin nəticələrinə əsasən, torpaq xəritə məlumatları yenilənib, müxtəlif 

təyinatlı torpaq xəritələri hazırlanıb. İxtisaslaşma kontekstinin qismən kiçik və ya kiçik 

ərazilər üçün optimallaşdırılmış modelinin hazırlanması istiqamətində araşdırmalar aparılıb, 

bu çərçivədə müvafiq işlər görülüb. 

 

 Verilmiş koordinatlar əsasında Samux rayonu ərazisində əkin sahələri üzrə iqlim göstəriciləri 

(minimum, maksimum və orta temperatur, yağıntı) hesablanıb, torpağın kimyəvi analizinin 

nəticələrindən istifadə edilməklə əkinəyararlılıq meyarları müəyyən edilib. Həmçinin peyk 

görüntüləri əsasında əkin sahələrinin suvarılması üçün su mənbələri müəyyənləşdirilib, 

yüksəklik xəritəsi tərtib edilib;  

 

 ArcGİS proqram təminatı vasitəsilə peyk təsvirlərindən istifadə edilməklə respublika ərazisi 

üzrə 1990-2018-ci illəri əhatə edən ümumiləşdirilmiş yağıntı, rütubət, maksimal və minimal 

temperatur göstəriciləri çıxarılmaqla iqlim məlumatları bazası hazırlanıb. Habelə kiçik ölçülü 

ərazilər üçün 2000-2020-ci illər üzrə baza iqlim məlumatları formalaşdırılıb; 

 

 Aqrar Sığorta Fondunun sorğusu əsasında fermerlər tərəfindən göstərilən sığortalanmış 

əkin sahələri məlumatlarının düzgünlüyü Coğrafi Məlumatlar Bazasının məlumatları ilə 

yoxlanılıb; 

 

 Kənd Yerlərində Biznes İnformasiya Sisteminin (RBIS) yaradılmasına dəstək layihəsi 

çərçivəsində bitkilərin məhsuldarlığının qiymətləndirilməsi və məhsuldarlıq modelinin 

hazırlanması məqsədilə Quba-Xaçmaz regionunda əkin sahələrinə əyani baxış keçirilib, 

nəticələrin peyk görüntülərinin NDVI (Normallaşdırılmış Bitki Örtüyü İndeksi) analizi ilə 

müqayisəsi aparılıb. Əkin sahələrinin vizuallaşdırılması üçün məlumatlar “TerriaJS” 

portalına daxil edilib, davamlı yenilənməsi həyata keçirilir. 
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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 İnformasiya Portalı qurulub, 

daha sonra bu portal Nazirlik tərəfindən təkmilləşdirilərək Kənd Təsərrüfatı üzrə Elektron 

Qiymət İnformasiya Portalı - aqrarbazar.az yaradılıb. 

Bazada kənd təsərrüfatı məhsullarının sahədənsatış, topdansatış və pərakəndə satış 

qiymətləri toplanır. 2022-ci ildən portala yeni məhsul kimi bir sıra balıq növləri əlavə edilib, meyvə-

tərəvəz məhsullarının çeşidlərinin siyahısı genişləndirilib.  

Kənd Təsərrüfatı üzrə Elektron Qiymət İnformasiya Portalı aşağıdakı qiymət 

məlumatlarını da əhatə edir: 

 Meyvə-giləmeyvə, tərəvəz, kartof və bostan məhsullarının sahədənsatış, topdansatış, 

pərakəndə satış və emal müəssisələri tərəfindən tədarük qiymətləri; 

 Heyvandarlıq məhsullarının (ət, süd, yumurta, bal, balıq) pərakəndə satış, həmçinin 

yumurtanın topdansatış qiymətləri; 

 Südün qəbul məntəqələri tərəfindən satın alınan qiymətləri; 

 Ətin (mal əti, qoyun əti və quş əti) diri çəkidə pərakəndə satış 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 emal müəssisələri 

tərəfindən satın alınan qiymətləri; 

 İstehsal vasitələrinin (ot yemi, gübrə, pestisid, 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, “Bakı 8-ci km” və “Keşlə bazarı –

Bakı” (balıq) pərakəndə satış bazarlarında, eləcə Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən 

supermarketlərdən birində həftənin 5 günü monitorinqlərin aparılması yolu 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. 
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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. 

 2022-ci ildə Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzində “Kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişaf 

problemləri” və “Aqrobiznes mühitinin təkmilləşdirilməsi problemləri” sahəsində elmi-

tədqiqat fəaliyyəti həyata keçirilib, 5 mövzu üzrə elmi-tədqiqat işləri aparılıb. Aşağıda 

yerinə yetirilən elmi-tədqiqat işlərinin məzmununun qısa xülasəsi verilib. 

 

  

 

 

 

 

Tədqiqat çərçivəsində iqlim dəyişikliklərinin kənd təsərrüfatına təsirinin aqroekoloji və 

aqroiqtisadi modellər, Raicardian modeli, Panel-Sabit effekt modeli, İstehsal Funksiyası 

modeli, inteqrasiya edilmiş qiymətləndirmə modelləri və son dövrlər daha çox tətbiq olunan 

maşın öyrənilməsi modelləri üzrə qiymətləndirilməsi və proqnozlaşdırılması təcrübələri 

araşdırılıb, Azərbaycan şəraiti nəzərə alınmaqla yağıntıların miqdarı, intensivliyi, karbon-

dioksid, temperatur və istilik stressi kimi göstəricilər əsasında müvafiq dəyişikliklərin təsirinin 

modellər üzrə sınaq qiymətləndirmələri aparılıb. Eyni zamanda iqlim dəyişikliklərinin kənd 

təsərrüfatına təsirinin etibarlı qiymətləndirilməsi üçün məlumat bazasına olan tələblər 

dəqiqləşdirilib, mövcud verilənlər bazası əsasında iqlim dəyişikliklərinin kənd təsərrüfatı 

istehsalının ümumi göstəricisinə təsirinin qiymətləndirilməsi və proqnozlaşdırılması 

məqsədilə ARDL modelinin tətbiqi məqsədəuyğun görülmüş, bu model üzərindən ilkin 

sınaqlar aparılıb. 

Mövzu 1 
“İqlim dəyişikliklərinin kənd təsərrüfatına təsirinin 

qiymətləndirilməsi və proqnozlaşdırılması” 
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Tədqiqat işi çərçivəsində kənd təsərrüfatı məhsulları bazarında rəqabət 

mühitinin qiymətləndirilməsinə metodoloji yanaşmalar təhlil edilib, aqrar sahədə 

modern dəyər zəncirinə keçidin horizontal və vertikal rəqabətə təsir xüsusiyyətləri, 

göstərilən şəraitdə rəqabətin qorunması və inkişafı mexanizmlərinə tələblər açıqlanıb. 

Eləcə də aqrar sektorda rəqabət mühitinə təsir edən haqsız ticarət təcrübələri, 

həmçinin müxtəlif ölkələrin bununla bağlı tənzimləmə tədbirləri araşdırılıb. Rəqabətə təsir 

edən faktorların aradan qaldırılması məqsədilə 2019-cu ildə Avropa Birliyi Parlamenti və 

Şurası tərəfindən “Kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının tədarük zəncirində işgüzar 

münasibətlərdə haqsız ticarət praktikası haqqında” qəbul edilmiş direktivə əsasən qadağan 

olunan (qara) və müəyyən şərtlərlə yol verilən (boz) haqsız ticarət davranışları tədqiq edilib. 

Azərbaycanın kənd təsərrüfatı məhsulları bazarında rəqabət mühitinin müxtəlif empirik 

yanaşmalar əsasında qiymətləndirilməsi aparılmış, bazar strukturlarının təkmilləşdirilməsi, 

vertikal koordinasiyanın əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, müqavilə münasibətlərinin 

təkmilləşdirilməsi yolu ilə rəqabətin inkişaf etdirilməsinə dair tövsiyələr irəli sürülüb. Kənd 

təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının tədarük zəncirində haqsız ticarət praktikalarının 

qarşısının alınması məqsədilə Avropa Birliyinin təcrübəsinin ölkəmizdə tətbiqi imkanlarına, 

həmçinin bu istiqamətdə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə dair təklif hazırlanıb. 

 

 

 

 

 

Tədqiqat çərçivəsində kənd təsərrüfatı və emalı məhsullarının qlobal dəyər 

zəncirlərinə inteqrasiyasının konseptual aspektləri, bu zəncirlərdə iştirak 

səviyyəsinin qiymətləndirilməsi metodologiyası, qlobal dəyər zəncirləri daxilində 

istehsal və ticarət trendləri, qlobal dəyər zəncirlərinə mikro və makro baxış nöqteyi-

nəzərindən bu zəncirlədrə irəliyə və geriyə doğru iştirak məsələləri, qlobal dəyər 

zəncirlərinin fəaliyyət mexanizmləri, həmçinin bu sahədə dünya təcrübəsi araşdırılıb. 

Eyni zamanda ayrı-ayrı ölkələr üzrə Logistik Effektivlik İndeksi (Logistics Performance 

Index, LPI) və qlobal dəyər zəncirlərində iştirakın Mərkəzilik Ölçüsü (Centrality İndicator) 

göstəriciləri təhlil olunub, qlobal dəyər zəncirlərində iştirakın istehsal amilləri ilə təminat, 

bazar ölçüsü, coğrafi mövqe, institusional keyfiyyət kimi fundamental amilləri müəyyən edilib. 

Araşdırmada Beynəlxalq Ticarət Mərkəzi (ITC) tərəfindən işlənib hazırlanmış İxrac 

Potensialı Xəritəsi (Export Potential Map) aləti vasitəsilə Azərbaycanın konkret kənd 

təsərrüfatı və ərzaq məhsulları üzrə ixrac potensialı müəyyən olunub, ixracın potensial dəyər 

göstəricisi kimi Azərbaycanın kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə Aşkar Olunmuş Müqayisəli 

Üstünlükləri (Revealed Comparative Advantage, RCA) göstəricisi qiymətləndirilib, ölkə 

ixracının məhsul diversifikasiyası baxımından dəyərləndirilməsi məqsədilə ayrı-ayrı 

məhsullar üzrə İqtisadi Mürəkkəblik İndeksləri (Economic Compexity Index, ECI) əsasında 

hesablanan İqtisadi Mürəkkəblik Atlası təqdim olunub, həmçinin Qravitasiya modeli (Gravity 

Model) əsasında Azərbaycanın pomidor üzrə ixrac potensialı qiymətləndirilib. 

Mövzu 2 
“Kənd təsərrüfatı məhsulları bazarında rəqabət 

mühitinin təkmilləşdirilməsi” 

Mövzu 3 

“Kənd təsərrüfatı və emalı sənayesinin qlobal dəyər 

zəncirinə inteqrasiyası məsələləri çərçivəsində 

ixrac potensialının dəyərləndirilməsi” 
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Avropa Birliyinə üzv ölkələrdə kənd təsərrüfatı sahəsində həyata keçirilən milli 

siyasətlərin kənd təsərrüfatı məhsulları bazarına və ümumilikdə ərzaq təhlükəsizliyinə 

təsirinin qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunan AGMEMOD qismi tarazlıq modeli ilə 

bağlı nəzəri və praktiki biliklərə yiyələnmək məqsədilə Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin 

əməkdaşları 2022-ci ilin iyun ayında Almaniyanın Thünen İnstitutunda təcrübə 

səfərində olub, mövzu ilə bağlı seminarda iştirak edib. 

Seminarda Azərbaycanın kənd təsərrüfatı sektoru ilə bağlı bir sıra statistik məlumatlar 

modelə daxil edilib və müxtəlif ssenarilər üzrə ilkin olaraq buğda sektorunun proqnoz 

qiymətləndirilməsi aparılıb. İlkin ssenarilər kimi buğdanın dünya bazar qiymətinin dəyişməsi 

və buğda istehsalı üzrə məhsul subsidiyasının tətbiqi ssenariləri götürülüb. Modelin 

ekonometrik təhlil blokunda sadə xətti reqressiya modelindən istifadə edilib. 

Tədqiqatın növbəti mərhələsində kənd təsərrüfatının digər sektorları, o cümlədən 

heyvandarlıq sektoru üzrə müvafiq proqnoz qiymətləndirmələrin aparılması və ekonometrik 

təhlil üçün zəruri testlərlə müşayiət olunan gücləndirilmiş xətti reqressiya modelindən 

istifadə edilməsi planlaşdırılır. 

 

 

 

 

 

Tədqiqat işində karbohidrogen xammalı ehtiyatları ilə zəngin ölkələrdə əldə 

olunan iri həcmli neft gəlirlərindən istifadənin aqrar sahənin inkişafına təsir 

istiqamətləri araşdırılıb, uzunmüddətli dövrdə neft gəlirlərinin aqrar sahədə məhsul 

istehsalını daxili tələbin yüksəlməsi, sahəyə çoxistiqamətli dövlət köməyinin 

qurulması vasitəsilə stimullaşdırdığı, eyni zamanda  neft gəlirləri vasitəsilə 

infrastrukturun inkişafı ilə kənd təsərrüfatı istehsalı üçün əlverişli şərait yarandığı 

göstərilib. 

Həmçinin neft-qaz resursları ilə zəngin ölkələrdə aqrar sahənin inkişaf göstəriciləri 

müqayisəli şəkildə araşdırılıb, ayrı-ayrı ölkələrdə həyata keçirilən aqrar inkişaf 

strategiyalarının xüsusiyyətləri açıqlanıb  və onları formalaşdıran əsas amillər arasında neft 

gəlirlərinin səviyyəsinin əhəmiyyətli rola malik olduğu göstərilib. 

Müəyyən olunub ki, müasir şəraitdə yüksək neft gəliri olan ölkələrdə dövlət dəstəyi 

sistemində torpaqqoruyucu və suya qənaət edən innovativ texnologiyaların tətbiqi əsasında 

istehsalın təşkilinin stimullaşdırılması, investisiya subsidiyalarının güzəştli şərtlərlə verilən 

kreditlərlə əvəz edilməsi, habelə kənd təsərrüfatı istehsalçılarına verilən birbaşa 

subsidiyaların strukturunun təkmilləşdirilməsi prioritet təşkil edir. 

Araşdırmada neft-qaz resursları ilə zəngin digər ölkələrin təcrübələri fonunda 

Azərbaycanda həyata keçirilən kənd təsərrüfatının inkişafına dövlət dəstəyi siyasətinə dair 

müqayisəli qiymətləndirmələr aparılıb. 

Mövzu 5 
“Neft-qaz resursları ilə zəngin ölkələrdə aqrar 

sahənin inkişaf göstəricilərinin müqayisəli təhlili” 

Mövzu 4 

“Avropa Birliyinin AGMEMOD modeli əsasında 

aqrar siyasətin nəticələrinin qiymətləndirilməsi və 

müxtəlif ssenarilər üzrə proqnozların verilməsi” 
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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 ümumilikdə aşağıdakı istiqamətlər üzrə təhlillər, diaqnostika və 

proqnozlaşdırma 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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 2022-ci ildə Mərkəzdə aşağıdakı mövzularda təhlillər aparılıb, hesabatlar hazırlanıb, 

təkliflər verilib: 

 

 “Ərzaqlıq buğda ilə özünütəminetmə səviyyəsinin yüksəldilməsinə dair bir sıra tədbirlər 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı layihəsinin maliyyə-iqtisadi 

əsaslandırmasının hazırlanması; 

 Ölkəyə idxal edilən yem və yem xammalı məhsullarının idxalının ƏDV-dən və gömrük 

rüsumundan azadedilmə müddətinin uzadılması təklifi ilə bağlı maliyyə-iqtisadi 

əsaslandırmanın hazırlanması; 

 “Azərbaycanda südçülük sahəsinin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı layihəsinin maliyyə-iqtisadi 

əsaslandırmasının hazırlanması; 

 “Azərbaycanda şərabçılıq sektorunun inkişaf etdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı” layihəsinin maliyyə-

iqtisadi əsaslandırmasının hazırlanması; 

 Günəbaxan sektorunun dəyər zənciri üzrə diaqnostikası və inkişaf perspektivinin 

qiymətləndirilməsinə dair hesabatın hazırlanması; 

 Tütünçülüyün dəyər zənciri üzrə diaqnostikası və inkişaf perspektivinin 

qiymətləndirilməsinə dair hesabatın hazırlanması; 

 Barama və  ipək xammalı istehsalı üzrə qlobal trendlər və Azərbaycanda baramaçılığın 

dəyər zənciri üzrə diaqnostikası hesabatının hazırlanması; 

 Azərbaycanda pambıqçılıq klasterinin inkişaf potensialının qiymətləndirilməsinə dair 

hesabatın hazırlanması; 

 Nar dəyər zəncirinin diaqnostikası üzrə hesabatın hazırlanması; 

 Şəki-Zaqatala və Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonlarında fındıqçılığın dəyər zənciri üzrə 

diaqnostikasının aparılması; 

 Rayonların aqro-diaqnostikasına dair hesabatların hazırlanması; 

 Dünya bazarında mineral gübrələrin qiymətlərinin artımının kənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsalçılarının xərclərinə təsiri ilə bağlı arayışın hazırlanması; 

 Azərbaycanda toxumçuluq sahəsinin inkişafı ilə bağlı qanunvericilik bazasının 

təkmilləşdirilməsinə dair iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması; 

 “Qlobal və Milli Əhəmiyyətli Aqrar İrs Sistemləri” (GIAHS/NIAHS) metodologiyası 

əsasında ölkədə müvafiq bölgələrin müəyyən edilməsi məqsədilə hüquqi bazanın 

yaradılması ilə bağlı təkliflərin hazırlanması; 

 “Kənd təsərrüfatı sahəsində mövsümi (müvəqqəti) məşğulluqla əlaqədar münasibətlərin 

tənzimlənməsi mexanizmləri: dünya təcrübəsi və Azərbaycan üçün tövsiyə” adlı 

hesabatın və müvafiq qanunvericiliyə əlavə və dəyişikliklərin hazırlanması; 

 Dövlət-özəl tərəfdaşlığı mexanizmi əsasında istehsalçıların maliyyə resurslarına 

çıxışının artırılması məqsədi ilə aqrar sahənin kreditləşmə mexanizmlərinə dair 

təkliflərin hazırlanması; 

 Azərbaycanda aqrar sahəyə ayrılan subsidiyaların təsirlərinin qiymətləndirilməsinə  dair 

arayışın hazırlanması. 
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Aşağıdakı sahələr üzrə ilkin texniki-iqtisadi əsaslandırmalar hazırlanıb: 

 İdxal edilən cins heyvanlara görə dövlət dəstəyi çərçivəsində verilən vəsait hesabına 

embrionköçürmə fəaliyyətinə də dəstək mexanizminin yaradılmasının iqtisadi 

səmərəliliyinə dair əsaslandırmanın hazırlanması; 

 500 ha sahədə intensiv baramaçılığın təşkili üçün investisiya qoyuluşuna dair ilkin 

texniki-iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması; 

 7000 tonluq iplik istehsalına investisiya qoyuluşuna dair ilkin texniki-iqtisadi 

əsaslandırmanın  hazırlanması; 

 Kiçik və orta ölçülü şərab istehsalı müəssisələrinin qurulması üçün ilkin texniki-

iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması; 

 Kartof saxlamaq üçün 3000 tonluq soyuducu anbarın qurulması üçün ilkin texniki-

iqtisadi əsaslandırmasının hazırlanması; 

 Orqanik kartof yetişdirilməsi üçün ilkin texniki-iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması; 

 İstixanada banan yetişdirilməsi üçün ilkin texniki-iqtisadi əsaslandırmanın 

hazırlanması; 

 7000 ha sahədə müasir (pivot və tamburlu) suvarma sistemlərinin tətbiqi ilə taxıl 

əkinlərinin iqtisadi səmərəliliyinə dair ilkin texniki-iqtisadi əsaslandırmanın 

hazırlanması; 

 azagroinvest.az portalı üçün aqrobiznes sahələri üzrə ilkin texniki-iqtisadi 

əsaslandırmaların hazırlanması; 

 Abşeron Aqroinnovasiya Parkının təşkili ilə bağlı ilkin texniki-iqtisadi əsaslandırmaya 

dair metodikanın hazırlanması; 

 Meyvə quruları, kök şirəsi, kartof çipsi istehsalı üzrə ilkin texniki-iqtisadi 

əsaslandırmaların hazırlanması; 

 20 hektarlıq intensiv orqanik zeytun bağının salınması, zeytun yağı emalı üzrə ilkin 

texniki-iqtisadi əsaslandırmaların hazırlanması; 

 50 baş kökəltmə “Simmental” cinsi heyvandarlıq fermasının qurulması üzrə ilkin 

texniki-iqtisadi əsaslandırmaların hazırlanması. 

 

 Ümumilikdə Mərkəzdə kənd təsərrüfatının müxtəlif alt-sahələrinə dair müvafiq 

göstəricilərin (əkin sahəsi, istehsal həcmi, məhsuldarlıq, idxal-ixrac, eləcə də dünya 

üzrə istehsal və ticarət göstəriciləri) əks olunduğu 168 hesabat, arayış, məlumat 

hazırlanıb və ya yenilənib. 
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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. 

 

 

 2022-ci ildə Mərkəzin Fəaliyyət Planına uyğun olaraq aşağıdakı sahələr üzrə monitorinq 

və qiymətləndirmə aparılıb: 

 

 Fermer Təsərrüfatları Məlumatlarının Monitorinqi Sistemi çərçivəsində sorğuların 

keçirilməsi davam etdirilib; 

 Fermerlərin məhsul bazarına çıxışına və istehsal resurslarına əlyetərliliyinə dair monitorinq 

çərçivəsində sorğular aparılıb; 

 Dəyər zənciri üzrə diaqnostik təhlillər çərçivəsində fermerlər, emalçılar, ticarətçilər və 

ixracatçılar arasında sorğular keçirilib; 

 2022-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 hazırlanıb: 



 
17 

 

 Aqrar siyasətin müxtəlif istiqamətləri üzrə monitorinq və qiymətləndirmə hesabatlarının 

hazırlanması; 

 “Azərbaycan Respublikasının 2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası”nda 

nəzərdə tutulmuş tədbirlərin 2022-ci il ərzində icrasına dair hesabatların hazırlanması; 

 “Mckinsey” beynəlxalq məsləhətçi şirkət ilə birgə “Strategic Objectives for Agricultural 

output and Food Security” hesabatının hazırlanması və müzakirələrin aparılması; 

 Hökumətin fəaliyyəti ilə bağlı Milli Məclisdə keçirilən müzakirələr zamanı deputatların irəli 

sürdükləri təklif, irad və tövsiyələrin icrası ilə bağlı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən 

görülmüş işlərə dair məlumatların hazırlanması; 

 “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı 

Dövlət Proqramı”nın icrası çərçivəsində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən 2022-ci il 

ərzində görülmüş işlər barədə məlumatların hazırlanması; 

 “2018-2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında şərabçılığın inkişafına dair Dövlət 

Proqramı”nın icrası çərçivəsində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən 2022-ci il ərzində 

görülmüş işlər barədə məlumatın hazırlanması; 

 “İşğaldan azad edilmiş ərazilərin 2022-2026-cı illər üzrə bərpası və dayanıqlı inkişafı üzrə 

Dövlət Proqramı” Layihəsi çərçivəsində aqrar sahə üzrə tədbirlərin təkmillşədirilməsi; 

 “Azərbaycan Respublikasında xalça sənətinin qorunmasına və inkişaf etdirilməsinə dair 

2018-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın icrası çərçivəsində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 

tərəfindən 2022-ci il ərzində görülmüş işlər barədə məlumatın hazırlanmsı; 

 “Açıq hökumətin təşviqinə dair 2020-2022-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın icrası ilə 

bağlı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən görülmüş işlərə dair məlumatın təqdim 

edilməsi; 

 “Korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsinə dair 2022-2026-cı illər üçün Milli 

Fəaliyyət Planı” üzrə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin icrasına məsul olduğu tədbirlərlə bağlı 

təsdiqlənmiş İş Planının icrasına dair görülmüş işlər barədə məlumatın hazırlanması; 

 Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə nail olunması istiqamətində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 

tərəfindən 2022-ci il ərzində görülmüş işlər barədə məlumatın hazırlanması; 

 BMT-nin İnsan hüquqları üzrə Ali Komissarlığından “kənd təsərrüfatında məcburi əmək 

və ya xidmət, kölə və ya köləliyə bənzər təcrübələr vasitəsilə insan alveri” mövzusunda 

hesabat sənədinin hazırlanması üçün məlumatların təqdim edilməsi; 

 Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin Katibliyi tərəfindən 2024-2025-ci illəri əhatə 

edəcək “Texniki Əməkdaşlıq Proqramı”nın hazırlanması ilə əlaqədar məlumatların təqdim 

edilməsi. 

 

 Əlavə olaraq 50-dən çox qanun layihəsi, milli fəaliyyət planı, dövlət proqramı layihəsi, 

strategiya sənədi, hesabat, hesabat layihəsi, arayış və s. sənədin hazırlanması ilə 

bağlı müzakirələrdə iştirak edilib, münasibət bildirilib, rəy və təkliflər verilib.  
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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. 

 2022-ci ildə Mərkəzdə fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturaya 5 nəfər, 

dissertanturaya 2 nəfər, elmlər doktoru proqramı üzrə doktoranturaya 2 nəfər qəbul olunub. 

 Ümumilikdə 2022-ci ildə Mərkəzdə fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturada 14 

nəfər, dissertanturada 10 nəfər, elmlər doktoru proqramı üzrə doktoranturada 13 nəfər 

yüksək ixtisaslı kadr hazırlığı keçib və hər biri təsdiq olunmuş mövzu üzərində elmi-

tədqiqat işi yerinə yetirməkdədir. 

 2022-ci ildə Mərkəz üzrə doktorantura və dissertanturaya qəbul olanların ilkin 

sənədləşdirmə işləri təşkil edilib, dissertasiya mövzuları və elmi rəhbərləri müəyyən 

edilərək Elmi Şurada baxılıb, təsdiq üçün Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurasının 

İctimai Elmlər üzrə Problem Şurasına təqdim edilib. 

 2022-ci ildə Mərkəzin elmlər doktoru proqramı üzrə 2 doktorantı, fəlsəfə doktoru proqramı 

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

proqramı üzrə, 5 nəfər isə fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertasiya işlərini tamamlayıb, 

müdafiə üçün ilkin müzakirəyə təqdim edib. 

 2022-ci ildə Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktorunun müşaviri, iqtisad elmləri doktoru, 

professor Həmzə Xəlilovun “Neft və iqtisadi inkişaf: bəla mifi və çarə potensialı” adlı 

monoqrafiyası nəşr olunub. 

 2022-ci il ərzində Mərkəzin əməkdaşları, doktorant və dissertantlarının 38 elmi məqaləsi 

(14-ü xaricdə olmaqla 3 məqalə “Scopus” bazasında, 8 məqalə impakt-faktor), 22 tezisi 

(11-i xaricdə), 5 qəzet məqaləsi dərc olunub. 

 2023-cü il üçün elmlər və fəlsəfə doktoru proqramları üzrə Mərkəzin doktorantura və 

dissertanturasına qəbul planı hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim edilib. 

 2022-ci ildə Mərkəzin elmi dərəcəsi olan əməkdaşları tərəfindən müdafiə olunan işlərdə 

opponentlik edilib, dissertasiya və avtoreferatlara rəylər verilib. O cümlədən Mərkəzin 3 

əməkdaşı müxtəlif dissertasiya şuralarının üzvü olub. 
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6. Nəşrlər. Beynəlxalq əməkdaşlıq. İctimaiyyətlə əlaqələr 

 

Nəşrlər. 2022-ci ildə Mərkəzin hər rübdə bir dəfə olmaqla “Kənd Təsərrüfatının 

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

nəşri davam edib. Jurnalda 3 dildə (azərbaycan, ingilis, rus) elmi məqalələr dərc olunub, 

həmçinin məqalələr jurnalın agroeconomics.az saytına yerləşdirilib, elmi nəşrlərin 

“Google Scholar” axtarış sisteminə daxil edilib. 

“Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı” 

jurnalının elmi nəşrlərin beynəlxalq 

biblioqrafik bazalarında indeksasiya işi 

2022-ci ildə də davam edib. Hazırda jurnal 

4 beynəlxalq bazada indeksasiya olunur, 

hər sayı bütövlükdə və ayrı-ayrılıqda 

məqalələr bu bazalara daxil edilir. 

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 Mərkəzin saytında yerləşdirilir, sosial şəbəkə hesablarında paylaşılır, habelə 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlara, səfirliklərə, eləcə də yerli  

maliyyə və biznes qurumlarına göndərilir. 
 

Beynəlxalq əməkdaşlıq. 2022-ci ildə Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin elmi tədqiqat fəaliyyəti 

üzrə beynəlxalq əməkdaşlığının genişləndirilməsi davam edib. Mərkəzlə Koreya Respublikasının 

Kyungpook Milli Universitetinin Daegu Gyeongbuk Beynəlxalq İnkişaf və Əməkdaşlıq Mərkəzi, 

İtaliyanın CREA institutu arasında kənd təsərrüfatı ilə bağlı birgə elmi-tədqiqatların aparılması, 

tədqiqatçı alimlərin və mütəxəssislərin təcrübə mübadiləsi, təlim proqramlarında iştirak və s. 

sahələrdə əməkdaşlığa dair Anlaşma memorandumları imzalanıb. Bundan başqa, Almaniyanın 

Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Tünen İnstitutu (Johann Heinrich von Thünen-Institut) ilə 

kənd təsərrüfatının proqnozlaşdırma metodologiyası olan AGMEMOD modelinin Azərbaycanda 

tətbiqi ilə bağlı əməkdaşlığa başlanılıb (Şəkil 3). 

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/az/menu/47/2021/
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Mərkəzin mütəxəssisləri il ərzində müxtəlif ölkələrdə keçirilən forumların, konfransların 

işində iştirak edib, təcrübə mübadiləsi aparıb. 

Bu il Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin 2023-cü ilin iyun ayında Bakıda təşkil edəcəyi beynəlxalq 

konfransa hazırlıq işlərinə başlanılıb. “Kənd təsərrüfatının proqnozlaşdırılması: inkişaf etməkdə 

olan ölkələr üçün çağırışlar” adlı konfrans inkişaf etmiş ölkələrdə kənd təsərrüfatı sahəsində tətbiq 

olunan modelləşdirmə və proqnozlaşdırma metodları ilə bağlı bilik və təcrübələrin digər dünya 

ölkələri ilə mübadiləsi, bu sahədə tədqiqat işlərinə və təhlil alətlərinə əlçatanlığın artırılması, eləcə 

də elmi-tədqiqat sahəsində beynəlxalq və regional əməkdaşlığın genişləndirilməsinə xidmət edən 

platformanın təşkil edilməsi məqsədilə keçiriləcək. Bununla bağlı beynəlxalq tərəfdaşlarla 

əlaqələr yaradılıb, konfransın veb-saytı hazırlanır. 

 

İctimaiyyətlə əlaqələr. 2022-ci ildə Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin ictimaiyyətlə əlaqələr 

sahəsində bir sıra işlər görülüb. O cümlədən: 

 https://atm.gov.az/ saytında Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin, həmçinin Mərkəzin fəaliyyəti ilə 

bağlı iki dildə (azərbaycan və ingilis) 305 yazı dərc olunub; 

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

görülən işlərin, əldə olunan nailiyyətlərin, bu sahədə dövlət siyasətinin təbliği, Nazirliyin 

və tabeli qurumların, o cümlədən Mərkəzin fəaliyyəti ilə bağlı (azərbaycan və ingilis 

dillərində) 781 paylaşım edilib; 

 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 müsahibə və açıqlama verilib; 

 Aqrar Tədqiqatçıların Müzakirə Platforması çərçivəsində 03.02.2022-ci il tarixində 

iqtisadçılar, alimlər, ekspertlər, tələbələr, həmçinin aidiyyəti dövlət və qeyri-dövlət 

qurumların nümayəndələrinin iştirakı ilə “Müasir dövrdə ərzaq təhlükəsizliyinin aktual 

məsələləri: Azərbaycan üçün çağırışlar” mövzusunda onlayn müzakirələr aparılıb; 

 Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin Wikipedia səhifəsi (azərbaycan dilində) yaradılıb. 

Şəkil 3. Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi ilə Tünen İnstitutu arasında Anlaşma 
Memorandumunun imzalanması mərasimi. 16.06.2022. Almaniya 

https://atm.gov.az/
https://www.facebook.com/atm.gov.az
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7. Potensialın gücləndirilməsi 

 

2022-ci ildə Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin institusional potensialının gücləndirilməsi 

və təşkilati tədbirlər çərçivəsində də bir sıra işlər görülüb. 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 etdirilib. 

 

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

qurumların təşkil etdiyi təlimlərdə, seminarlarda iştirakları təmin edilib. 2022-ci ildə 

Mərkəzin əməkdaşları 90 treninqə, seminara və videokonfransa qatılıb. 

 Mərkəzin bir əməkdaşı Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) tərəfindən 

Dövlət İmtahan Mərkəzində təşkil olunmuş müsabiqədə tələb olunan keçid balını 

toplayaraq Massaçusets Texnologiya İnstitutunun “MİTx MicroMaster” Proqramında 

iştirak hüququ qazanıb, 2022-ci ilin 1 fevral - 20 aprel tarixlərində Proqramın “Təsadüfi 

qiymətləndirmələrin tərtib edilməsi və aparılması” (“Designing and Running Randomized 

Evaluations”) kursunu müvəffəqiyyətlə bitirərək nailiyyət sertifikatı ilə təltif olunub.  

 Mərkəzin KOİCA Təqaüd proqramı çərçivəsində Cənubi Koreya Respublikasının 

Kangvon Universitetində “Kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə magistratura təhsili 

alan bir əməkdaşı isə 2022-ci ildə təhsilini başa vurub, hazırda əmək fəaliyyətini 

Mərkəzdə davam eydirir. 



   Əlaqə:
 

(+994 12) 599-08-88

www.atm.gov.az

info@atm.gov.az
      

Nizami küçəsi, 92
AZ 1010 Bakı, Azərbaycan


