
  

ĠPƏK YOLU, No.3, 2017, səh.136-140 

 

 
136 

 

KƏND TƏSƏRRÜFATINDA KİÇİK SAHİBKARLIĞIN  

İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ 

 

Elnurə Xudaverdiyeva 

 
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Gəncə, Azərbaycan 

e-mail: elnura_israfilova@mail.ru   

 
Xülasə. Kənd təsərrüfatında kiçik sahibkarlığın iqtisadiyyatda kiçik 

sahibkarlığın tərkib hissəsi kimi, özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır. Kiçik 

sahibkarlıq qurumları sahibkarlığın digər növləri ilə müqayisədə istehsal 

çevikliyinə, eləcə də bazar konyunkturunda baĢ verən dəyiĢikliklərə aktiv 

reaksiya göstərmək imkanları baxımından əlavə rəqabət üstünlüklərinə 

malikdir. Bu məsələlərin reallaĢdırılması sahibkarlıq fəaliyyətinin inkiĢafına 

bilavasitə təsir göstərən hüquqi və iqtisadi mühit amillərindən bilavasitə 

asılıdır. Təqdim olunan məqalədə məhz bu məsələlər araĢdırılmıĢdır.  
 

Açar sözlər: kiçik sahibkarlıq, kənd təsərrüfatının xüsusiyyətləri, iri 

sahibkarıq, fərdi sahibkar, dövlət dəstəyi. 
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Abstract. Small business in agriculture as an 

inteqral part of the entire system of small business 

in the economy has its own spesifics and 

pecuarilities. The subjects of small business in 

comparison with other types of business in 

production are more flexible, to the changes  in the 

market conjuncture, from the point of view of the 

possibility of active reaction, and have additional 

competitive advantages. The implementation of 

these issues directly depends on legal and 

economic factors.  
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Резюме. Малое предпринимательство в сель-

ском хозяйстве имеет свои особенности как 

неотъемлемая часть малого предпринима-

тельства в экономике. Субъекты малого пред-

принимательства по сравнению с другими ви-

дами бизнеса в производстве на гибкость, а 

также изменениям, которые происходят в 

коньюнктуре рынка, с точки зрения возмож-

ности активной реакции, имеет дополнитель-

ные конкурентные преимущества. Реализация 

этих вопросов напрямую зависит от юриди-

ческих и экономических факторов. 

Ключевые cлова: малый бизнес, сельскохо-

зяйственные особенности, крупный предпри-

ниматель, предприниматель, государственная 

поддержка. 

 

Kiçik sahibkarlıq (kiçik biznes) hər bir ölkənin iqtisadi inkiĢafının çox mühüm 

hərəkətverici qüvvəsidir. Kiçik sahibkarlıq kütləviliyinə və quruluĢunun dinamik olmasına 

görə fərqlənir. Mütəxəssislərin fikrincə hazırda müəssisələrin böyük əksəriyyəti (demək olar 

ki, 90%-i) onun payına düĢür. Bu, belə bir fikir söyləməyə imkan verir ki, kiçik sahibkarlıq 

olmadan bazarın potensialından səmərəli istifadə edilməsi mümkün deyildir. 

 

 

mailto:elnura_israfilova@mail.ru


E. XUDAVERDIYEVA: KƏND TƏSƏRRÜFATINDA KĠÇĠK SAHĠBKARLIĞIN… 

 
 

 
137 

Kənd təsərrüfatında kiçik sahibkarlığın özünəməxsus bir sıra xüsusiyyətləri vardır. Bu, 

ilk növbədə kənd təsərrüfatının spesifik xüsusiyyətləri – iqtisadiyyatın bu çox mühüm 

sahəsində torpağın baĢlıca investisiya əmtəəsi (istehsal vasitəsi) olması; istehsalın mövsümi 

xarakter daĢıması  və bununla əlaqədar olaraq maddi, əmək və maliyyə ehtiyyatlarından il 

ərzində qeyri-bərabər istifadə olunması və kapitalın ləng dövr etməsi; iĢ dövri, məhsulların 

istehsalı və satıĢı dövrlərinin bir-birinə uyğun gəlməməsi; təbii-iqlim Ģəraiti ilə əlaqədar əlavə 

risklərin müvcudluğu; məhsulların istehsalı prosesində təbii amillərin iĢtirakı və s. ilə 

əlaqədardır. 

Bununla yanaĢı, ölkəmizdə istehsalın sahələri, təsərrüfatdaxili və regionlar üzrə 

ixtisaslaĢdırılmasında da kəskin fərqlər vardır ki, bunlar da məhsulların xüsusilə də tez xarab 

olan məhsulların qablaĢdırılması, istehsalı, emalı, yüklənməsi, daĢınması, boĢaldılması və 

saxlanmasına kompleks yanaĢılmasını zəruri edir. 

Ölkəmizdə kiçik sahibkarlıq subyektlərinin müəyyən edilməsi onlarda çalıĢan iĢçilərin 

sayı və onların illik dövriyyəsi əsasında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti 

tərəfindən təsdiq edilmiĢ “Ġqtisadi fəaliyyət növləri üzrə kiçik sahibkarlıq subyektlərinin 

müəyyənləĢdirilməsi meyarlarının hədləri” haqqında 20 aprel 2004-cü il tarixli, 57 nömrəli 

qərarına əsasən müəyyən edilmiĢdir. Lakin qərarın qəbul edildiyi vaxtdan keçən müddət 

ərzində ölkəmizdə iqtisadiyyatın bütün sahələrində kiçik sahibkarlığın inkiĢafında çox böyük 

dəyiĢikliklər baĢ vermiĢ, onların “ölçüsü” geniĢlənmiĢ, bir sıra amillərin təsiri ilə illik 

dövriyyələri xeyli artmıĢdır. Belə bir Ģəraitdə kiçik sahibkarlıq subyektlərinin 

müəyyənləĢdirilməsi hədlərində dəyiĢiklik edilməsi zəruriliyi meydana çıxmıĢdır. Bununla 

əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti özünün 18 dekabr 2009-cu il 

tarixli, 192 nömrəli qərarı ilə müəyyən dəyiĢikliklər etmiĢ və kiçik sahibkarlıq subyektlərini 

aĢağıdakı kimi müəyyənləĢdirmiĢdir. 

 

 

Ġqtisadiyyatın sahələri 

 

ĠĢçilərin sayı 

 

Ġllik dövriyyə, 

min manat 

 

Sənaye və tikinti 

Kənd təsərrüfatı 

TopdansatıĢ ticarəti müəssisələri 

Ġqtisadiyyatın digər sahələri 

 

50 

25 

 

15 

10 

 

500 

250 

 

1,0 mln. 

250 

 

Bazar münasibətlərinin yüksək səviyyədə inkiĢaf etmiĢ olduğu ölkələrin  təcrübəsi göstərir ki,  

kənd təsərrüfatında kiçik sahibkarlığın klassik forması kəndli (fermer) təsərrüfatlarıdır. 

Fermer təsərrüfatlarının dayanıqlığı onun bir sıra keyfiyyətlərə malik olması ilə müəyyən 

edilir ki, bunlardan da baĢlıcası investisiya əmtəələri və hazır məhsullar üzərində ailə 

mülkiyyət formasıdır. 
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 Məlum olduğu kimi, 8 aprel 1992-ci il tarixdə ölkəmizdə “kəndli (fermer təsərrüfatı) 

haqqında” qanun qəbul olunmuĢdu. Lakin bu qanunda nəzərdə tutulmuĢ proseslər çox ağır 

getmiĢ, vaxtilə Hollandiya və ABġ-da formalaĢmıĢ klassik sxemə uyğun gəlməmiĢdir. Odur 

ki, həmin qanun 6 may 2002-ci il tarixdə qüvvədən düĢmüĢ, onun əvəzinə 14 iyun tarixində 

“Ailə kəndli təsərrüfatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul edilmiĢdir. 

Hazırda Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi nəĢrlərində kiçik 

sahibkarlıq subyektlərinə müxtəlif adlar altında – “fərdi sahibkar təsərrüfatları”,”kiçik 

sahibkarlıq”, “fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları” – xarakteristikası verilir. 

 Azərbaycanda kiçik sahibkarlıq subyektlərinin xüsusiyyətlərindən biri ondan ibarətdir 

ki, onların istifadəsində olan torpaq sahələri olduqca kiçikdir, xüsusi mülkiyyətlərində olan 

əsas vəsaitlər primitiv xarakter daĢıyır, muzdlu əməkdən demək olar ki, ya istifadə olunmur, 

yaxud da təsadüfi hallarda istifadə edilir. 

 Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatında fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarları 

“kiçik fermerlər” qrupuna aid etmək olar. Ona görə ki, hər bir sahibkar təsərrüfatına olduqca 

az torpaq sahəsi düĢür və təsərrüfatda məĢgul olan ailə üzvlərinin sayı da azdır. Bunu faktiki 

statistik məlumatlardan da aydın görmək olar. Belə ki, 1 yanvar 2015-ci ilə olan məlumata 

görə ölkəmizdə fəaliyyət göstərən fərdi sahibkar təsərrüfatlarının sayı 1624-ə, məhsul 

istehsalında iĢtirak edən ailə üzvlərinin sayı isə 6592 nəfərə, onların istifadəsində olan ümumi 

torpaq sahəsi 33224 hektara, əkin yeri isə 24032 hektara bərabər olmuĢdur. Bunlara əsasən 

demək olar ki, bir sahibkar təsərrüfatında məĢğul olan ailə üzvlərinin sayı orta hesabla 4 

nəfərə, bir təsərrüfata düĢən ümumi torpaq sahəsi 2,1 hektara, o cümlədən kənd təsərrüfatına 

yararlı torpaq sahəsi 2,0 hektara, əkin yeri isə 1,5 hektara bərabərdir. Bu göstəricilər 

ölkəmizdə fərdi sahibkar təsərrüfatlarının həddindən artıq kiçik ölçülü olduğunu deməyə əsas 

verir. [1, s.139] 

Müasir dövrdə ölkəmizin kənd təsərrüfatında kiçik və orta sahibkarlığın daha da 

inkiĢaf etdirilməsinin ən mühüm amillərindən biri dövlət dəstəyinin təkmilləĢdirilməsidir. 

Bazar münasibətlərinin yüksək səviyyədə inkiĢaf etmiĢ olduğu ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, 

dövlət kənd təsərrüfatı məhsullarının artırılması və reallaĢdırılırmasının asanlaĢdırılması, 

istehsalçıların gəlirlərinin çoxaldılması və sabit saxlanması üçün stimullaĢdırıcı tədbirlər 

həyata keçirir. Azərbaycan dövləti də belə tədbirlərin həyata keçirilməsinə xüsusi diqqət 

yetirir. 

Kiçik və orta sahibkarlığa dövlət dəstəyinin isiqamətləri içərisində kənd təsərrüfatı 

məhsulları istehsalçılarına güzəĢtli kreditlərin verilməsi və vergi siyasətinin yeridilməsi 

önəmli yer tutur. 

 Ölkəmizdə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına özlərinin cari tələbatlarını 

ödəmək məqsədilə güzəĢtli Ģərtlərlə kredit vermək üçün xüsusi fond – Sahibkarlığa Kömək 

Milli Fondu yaradılmıĢdır. Fondun nümayəndələri mütəmadi olaraq kənd təsərrüfatı 

məhsulları istehsalçılarının yanında olur, onlara 6% -lik dərəcə ilə kreditlər verir. 
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 Kənd təsərrüfatında kiçik sahibkarlıq strukturlarının fəaliyyət göstərmələri üçün 

müəyyən çətinliklər olsa da, onlar ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında çox 

böyük rol oynayırlar və buna görə də onlara göstərilən dövlət dəstəyi mexanizmlərinin 

təkmilləĢdirilməsinə ehtiyac vardır. 

 Məlum olduğu kimi, xüsusilə iqtisadiyyatın liberallaĢdığı Ģəraitdə mülkiyyət 

mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün sahibkarlıq qurumları xarici mühitin də aktiv təsirinə 

məruz qalırlar. Bu baxımdan sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsində xarici mühit 

amili burada kifayət qədər önəmli təsir daĢıyır.   

Qeyd edilən amillər, ilk növbədə ona gətirib çıxarır ki, iri müəssisələr əhəmiyyətli 

dərəcədə son zamanlar səmərəli rəqabət üstünlüklərini qoruya bilmirlər. Əksinə kiçik 

biznesdə istehsal xərclərinin aĢağı salınması baxımından özünəməxsus rəqabət üstünlüklərinə 

malikdir. Eyni zamanda kiçik sahibkarlıq qurumları istehsal çevikliyinə və eləcə də bazar 

konyunkturunda baĢ verən dəyiĢikliklərə aktiv reaksiya göstərmək imkanları baxımından 

əlavə rəqabət üstünlüklərinə malikdirlər [2].  

AraĢdırmalardan belə qənaətə gəlmək olar ki, son zamanlar kiçik sahibkarlıq 

qurumları həm də yeni sosial statuslara da malikdir. Bu ilk növbədə onların fəaliyyətinin 

dövlət və cəmiyyət tərəfindən geniĢ Ģəkildə dəstəklənməsi ilə sıx əlaqədardır.   

Ümumiyyətlə son illər kiçik sahibkarlığın iqtisadiyyatda rolu kifayət qədər keyfiyyət 

dəyiĢikliklərinə məruz qalmıĢdır. Belə ki, müasir Ģəraitdə kiçik sahibkarlar bazar 

konyunkturunda baĢ verən dəyiĢikliklərə reaksiya göstərməklə yanaĢı, eyni zamanda iĢgüzar 

təsərrüfat tsiklində baĢ verən dəyiĢikliklərə də çevik Ģəkildə uyğunlaĢır. Artıq kiçik 

sahibkarlıq qurumları innovasiya proseslərinin aktiv iĢtirakçısı kimi çıxıĢ edir və elmi-texniki 

tərəqqinin istehsalata tətbiqində mühüm rola malikdir. Sahibkarlığın inkiĢafı baxımından 

kiçik sahibkarlıq qurumları istər sosial, istərsə də iqtisadi planda daha çox mütərəqqi 

xarakterə malikdir [3]. 

Kiçik sahibkarlığın inkiĢafı istiqamətində dövlət aĢağıdakı tədbirlərin həyata 

keçirilməsini önə çəkir:  

 müasir Ģəraitdə kiçik sahibkarlığın inkiĢafına təsir edən amillərin kompleks Ģəkildə 

nəzərə alınması;  

 ixtisaslaĢma istiqamətindən asılı olaraq kənd təsərrüfatında kiçik sahibkarlığın inkiĢaf 

prioritetlərinin müəyyənləĢdirilməsi;  

 infrastruktur sahələrinin inkiĢafının dəstəklənməsi;  

 kiçik sahibkarlıq qurumlarının xarici bazarlara çıxıĢ imkanlarının stimullaĢdırılması;  

 kiçik sahibkarlığın maliyyə resurslarına olan ehtiyaclarının ödənilməsi üçün bu sahədə 

tələbatın müəyyən edilməsi və tələbatın ödənilməsi tədbirlərinin reallaĢdırılması;  

 sığorta sisteminin tətbiqinin geniĢləndirilməsi və təkmilləĢdirilməsi tədbirlərinin 

həyata keçirilməsi.  
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