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1. Giriş 

Müasir dövrdə daha geniş miqyasda vüsət alan qloballaşma prosesinin güclənməsi və 

sürətlə dərinləşməsi hər bir ölkənin iqtisadiyyatına kifayət qədər ciddi təsir etməkdədir. Bu 

təsir ilk növbədə, ayrı-ayrı milli iqtisadiyyatların və onların müxtəlif sahələrinin inkişafına 

yönəlir və həmin sahələrin bütövlükdə dünya bazar konyunkturundan asılılığını gücləndirir. 

Qloballaşma prosesinin destruktiv təzahürləri isə ilk növbədə inkişaf etməkdə olan ölkələrin 

mailto:eamammadov@yahoo.com
http://senaye.gov.az/content/html/2278/attachments/%E2%80%9CAzerbaijan%202020%20Look%20Into%20The%20Future%E2%80%9D%20Development%20Concept.pdf
http://senaye.gov.az/content/html/2278/attachments/%E2%80%9CAzerbaijan%202020%20Look%20Into%20The%20Future%E2%80%9D%20Development%20Concept.pdf
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formalaşma prosesini yaşayan milli iqtisadiyyatına ciddi təsirlərlə müşayiət olunur. Həmin 

təsirləri azaltmaq və bütövlükdə ölkənin dünya iqtisadiyyatına bərabərhüquqlu inteqrasiyasını 

təmin etmək kimi məqsədlər isə dövlət siyasətinin prioritetlərinin müəyyənləşdirilməsinin 

zəruri məqamlarından sayılmalıdır. 

Milli iqtisadiyyatın strukturunda daha çox sənaye sektorunun, o cümlədən neft 

sənayesinin üstün inkişafı özünü kəskin şəkildə büruzə verdiyi şəraitdə qeyri-neft sektorunun 

mühüm tərkib hissəsini təşkil edən kənd təsərrüfatında və bütövlükdə aqrar sahədə isə iqtisadi 

artımın səviyyəsi nəzərə çarpacaq dərəcədə aşağı olur. Bundan əlavə, dövlət büdcəsinə vergi 

daxilolmalarının əhəmiyyətli hissəsi də məhz neft və qaz resurslarının satışından daxilolmalar 

hesabına təmin olunur. Odur ki, iqtisadiyyatın inkişafında mövcud disproporsiyaların aradan 

qaldırılması və onun tarazlı inkişafına nail olunması üçün real ixrac gəlirlərindən qeyri-neft 

sektoruna, o cümlədən aqrar sahəyə davamlı surətdə vəsait ayrılması təmin edilməlidir. Aqrar 

sahəyə ixrac gəlirlərinin cəlb edilməsi isə kənd təsərrüfatında məqsədli investisiya 

proqramlarının reallaşdırılması yolu ilə həyata keçirilməlidir. Bununla da regionlarda, o 

cümlədən kənd ərazilərində iqtisadi və sosial baxımdan davamlı iqtisadiyyatın qurulmasına 

nail olmaq mümkündür. Aqrar sahəyə ixrac gəlirlərinin yönəldilməsi eyni zamanda ekstensiv 

inkişafdan intensiv inkişafa keçidi də təmin etməlidir. Bütün bunlar ilk növbədə elmi-texniki 

tərəqqinin ən yeni nailiyyətlərinin kənd təsərrüfatında tətbiqini stimullaşdırmaqla yanaşı, kənd 

təsərrüfatında istehsalın innovasiya yönümlülüyünün yüksəldilməsində də mühüm rol oynaya 

bilər. Aqrar sahəyə ixrac gəlirlərinin yönəldilməsi müasir şəraitdə sahənin rəqabətə 

davamlılığının artırılmasında da əhəmiyyətli təsir imkanına malikdir. 

 

2. Azərbaycanda aqrar sahədə ixrac gəlirlərindən istifadənin strateji aspektləri 

Məlum olduğu kimi, qloballaşma şəraitində əmtəələrin, kapitalın, texnologiyaların və 

işçi qüvvəsinin sərbəst hərəkəti təmin edilir. Məhz belə bir reallıq rəqabətə davamlı 

məhsulların istehsal edilməsinin və onların daxili və xarici bazarlarda mövqeyinin 

möhkəmləndirilməsinin zəruriliyini şərtləndirir. Odur ki, aqrar sahəyə ixrac gəlirlərinin 

yönəldilməsi kənd təsərrüfatında rəqabətə davamlı istehsal prosesinin təşkilinin ilkin 

şərtlərindən biri kimi də çıxış edə bilər. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 dekabr 2012-ci il tarixli, 800 saylı Fərmanı 

ilə təsdiq edilimiş və ölkəmizdə həyata keçirilən sosial-iqtisadi siyasətin yeni bir keyfiyyət 

mərhələsinə qədəm qoymasının bariz nümunəsi sayılan “Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış” 

İnkişaf Konsepsiyasının strateji hədəflərinə nəzər saldıqda, ölkəmizdə ixracyönümlü iqtisadi 

inkişaf, o cümlədən aqrar sahənin ixracyönümlü inkişafı kimi məsələlərin sözügedən 

Konsepsiyanın prioritetləri arasında təqdirəlayiq surətdə yer almış olduğunu görmək 

mümkündür. Konsepsiyada ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sektoru üzrə adambaşına düşən 

ixracat həcminin 1000 ABŞ dollarına çatdırılması və bu hədəfin reallaşdırılması məqsədilə 

bazar iqtisadiyyatında sağlam rəqabəti təmin edəcək səmərəli dövlət tənzimlənməsinin həyata 

keçirilməsi, enerjidən səmərəli istifadəyə əsaslanmaqla yüksək əlavə dəyər yarada biləcək 
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ixracyönümlü iqtisadiyyata transformasiya və sosial-iqtisadi sahələrin inkişafına kompleks 

yanaşma kimi prinsiplərə əsaslanılması timsalında təcəssüm olunan təqdirəlayiq müddəalar öz 

əksini tapmışdır. Burada eyni zamanda, iqtisadiyyatın strukturunun məqsədyönlü şəkildə 

təkmilləşdirilməsi tədbirlərinin həyata keçiriləcəyi ilə bağlı məqamlar da yer almış, milli 

iqtisadiyyatda qeyri-neft sektorunun şaxələndirilməsi və inkişaf etdirilməsi, o cümlədən aqrar 

sektorun inkişafı və ərzaq təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi, xarici ticarətin və investisiyaların 

strukturunun təkmilləşdirilməsi kimi istiqamətlər də başlıca prioritetlər sırasında nəzərə 

alınmış və sözügedən konsepsiyanın əhatə etdiyi dövr ərzində qeyri-neft sektoru üzrə Ümumi 

Daxili Məhsulun orta illik real artım tempinin 7 faizdən yüksək göstəriciyə çatdırılması 

nəzərdə tutulmuşdur [1]. 

“Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış” İnkişaf Konsepsiyası üzrə hədəf gözləntilər 

arasında istehsal amillərinin ümumi məhsuldarlığının artımı nəticəsində ölkə iqtisadiyyatının 

səmərəliliyə əsaslanan iqtisadiyyata çevrilməsinin zəruriliyinin və innovasiyaların üstünlüyü 

ilə səciyyələndirilən mərhələyə keçidin təmin olunacağının da nəzərə alınmış olması xüsusilə 

qeyd olunmalıdır. İqtisadiyyatın şaxələndirilməsini sürətləndirmək, neft gəlirlərinin 

səviyyəsindən asılı olmayaraq qeyri-neft sektorunun yüksək inkişaf tempini gələcək illərdə də 

qorumaqla yanaşı tədricən yüksəltmək və onun ixrac imkanlarını daha da genişləndirmək cari 

mərhələdə qarşıda duran əsas vəzifə kimi nəzərə alınmışdır. Konsepsiyada ixracyönümlü 

iqtisadi inkişaf modeli əsas istinad nöqtəsi kimi nəzərə alınmaqla yanaşı, burada iqtisadiyyatın 

rəqabət qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinin və onun strukturunun təkmilləşdirilməsinin qeyri-

neft ixracının artımına səbəb olacağı gözləntisi də təqdirəlayiq surətdə öz əksini tapmışdır. 

Qeyri-neft sektorunun ayrı-ayrı sahələrində innovasiya fəaliyyətinin təşviqi və 

genişləndirilməsinin isə ölkədə biliyə əsaslanan iqtisadiyyatın formalaşması üçün əlverişli 

zəmin yaradacağı da xüsusilə diqqətə çatdırılır. 

Qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə yanaşı, ölkədə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin 

olunması baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edən sahələrdən olaraq kənd təsərrüfatında 

məhsul istehsalına və emalına xüsusi diqqətin yönəldilməsi, müasir texnologiyaların tətbiqi 

yolu ilə mövcud aqroemal müəssisələrinin istehsal gücünün artırılması və bu kimi yeni 

müəssisələrin yaradılması istiqamətində kompleks tədbirlərin həyata keçiriləcəyi isə 

“Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış” İnkişaf Konsepsiyasında yer almış rasional gedişlərdən 

olaraq xüsusilə qeyd olunmalıdır. Aqrar sektorun intensiv və səmərəli inkişafının 

stimullaşdırılması üçün dövlət dəstəyi tədbirlərinin isə beynəlxalq təcrübəyə uyğun olaraq 

davam etdirilməsi, özəl banklar və digər kredit təşkilatları tərəfindən bu sektora vəsait 

ayrılması üçün təşviqedici maliyyə mühitinin formalaşdırılması məqsədilə əlavə tədbirlərin 

həyata keçirilməsi və kənd təsərrüfatı üzrə sığorta mexanizminin təkmilləşdirilməsi məqsədilə 

görüləcək işlər də Konsepsiyada əhatəli surətdə öz əksini tapmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 dekabr 2016-cı il tarixli, 1138 saylı Fərmanı 

ilə təsdiq edilmiş “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol 
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xəritələri”nin “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və 

emalına dair Strateji Yol Xəritəsi” bölməsində 2020-ci ilə qədər olan dövrü əhatə edən strateji 

baxış kontekstində Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair 

strateji baxış çərçivəsində isə dayanıqlı inkişaf prinsiplərinə əsaslanan, ərzaq təhlükəsizliyinin 

daha da gücləndirilməsini təmin edən, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə və kənd yerlərində 

sosial rifahın yüksəldilməsinə töhfə verən rəqabət qabiliyyətli kənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsalı və emalı sektorunun formalaşdırılması üçün əlverişli mühitin yaradılması nəzərdə 

tutulmuşdur [2]. Göstərilən strateji baxışın şərhinə gəldikdə isə, burada, nəticə etibarilə, təbii 

resurslardan səmərəli istifadə olunacağı, təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinin 

gücləndiriləcəyi, kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının istehsalı sahələrinin dəyər zənciri 

üzrə inkişaf etdirilməsi üçün şəraitin yaradılacağı, bununla da ölkədə ərzaq təhlükəsizliyinin 

dayanıqlılığının təmin olunacağı, qeyri-neft sektoru üzrə ixrac həcminin artımına nail 

olunacağı və kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlərin gəlir əldə etmək 

imkanlarının yaxşılaşdırılacağı və genişləndiriləcəyi xüsusi olaraq vurğulanır. Strateji baxışın 

hədəf indikatorlarından olaraq isə 2020-ci ilə qədər ölkədə kənd təsərrüfatı məhsullarının 

ixracı üzrə 200 fermerin ixtisaslaşması nəzərdə tutulur ki, bu da potensial ixracatçı fermerlərin 

müəyyənləşdirilməsi tədbirləri çərçivəsində müvafiq zəruri məlumatlandırmaya və 

seminarların nəticələrinə əsasən ixrac bazarlarına uyğun məhsullar üzrə ixracata meylli, 

müvafiq bilik və bacarıqları, eləcə də potensial ixrac imkanları olan ixracatçı fermerlərin 

aşkara çıxarılması əsasında təmin olunacaqdır. 

“Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələri”nin 

“Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair 

Strateji Yol Xəritəsi” bölməsində nəzərdə tutulmuş  strateji hədəflərə çatmaq üçün müəyyən 

edilmiş prioritetlər arasında kənd təsərrüfatı məhsullarının xarici ticarəti ilə bağlı olan 

aşağıdakı mühüm istiqamətlərin  nəzərə alınmış olması da xüsusilə təqdirəlayiqdir: 

- həm daxili, həm də xarici bazarlarda rəqabət qabiliyyətli kənd təsərrüfatı və emal 

sənayesi məhsulları üzrə istehsal potensialının gücləndirilməsi; 

- idxalı əvəz etmək potensialı olan kənd təsərrüfatı və emal sənayesi məhsulları 

istehsalının artırılmasının təşviqi; 

- kənd təsərrüfatı və emal sənayesi məhsulları üzrə ixracatın təşviqi və dəstəklənməsi. 

Ölkədaxili bazarda idxalı əvəzlənə biləcək zəruri ərzaq məhsullarının xüsusi çəkisinin 

artırılması, ərzaq ehtiyatlarının yaradılması və ərzaq təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi də 

göstərilən sənədin başlıca strateji məqsədləri sırasında yer almışdır. Azərbaycan 

Respublikasının əksər kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının istehsalı üzrə müqayisəli 

üstünlüklərinin mövcud olması da xüsusilə qeyd olunmalıdır ki, bu da həmin müsbət cəhətin 

müvafiq məhsullar üzrə istehsal potensialının artırılması hesabına daxili bazarda bir sıra idxal 

məhsullarının əvəzlənməsinə və rəqabət qabiliyyətli məhsulların ixracının genişləndirilməsinə 

imkan verə biləcəyi ilə şərtləndirilmiş və nəticələndirilmiş olacaqdır.  

http://www.e-qanun.az/alpidata/framework/data/34/f_34254.htm#_Toc469666064
http://www.e-qanun.az/alpidata/framework/data/34/f_34254.htm#_Toc469666070
http://www.e-qanun.az/alpidata/framework/data/34/f_34254.htm#_Toc469666070
http://www.e-qanun.az/alpidata/framework/data/34/f_34254.htm#_Toc469666071
http://www.e-qanun.az/alpidata/framework/data/34/f_34254.htm#_Toc469666071
http://www.e-qanun.az/alpidata/framework/data/34/f_34254.htm#_Toc469666094


İPƏK YOLU, No.3, 2017 

Azərbaycan Universiteti 

 

 
82 

Bütövlükdə, Strateji Yol Xəritəsində müvafiq prioritetlər üzrə qeyd edilmiş bəzi 

tədbirlərin əsas fazasının 2020-ci ildən sonrakı dövrdə həyata keçiriləcəyi göstərilir ki, bu 

baxımdan da Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı üzrə 2025-ci ilə 

qədər olan dövr üçün uzunmüddətli baxış çərçivəsində ənənəvi təsərrüfatçılıqdan bazar 

yönümlü və əlavə dəyər yarada biləcək intensiv təsərrüfatçılığa keçidin gücləndirilməsi 

hesabına rəqabət qabiliyyətli aqrobiznesin formalaşdırılması nəzərdə tutulur. Bütün bunların 

nəticəsi kimi, 2025-ci ilə qədər kənd təsərrüfatı məhsullarının qeyri-neft ixracatındakı payının 

həmin məhsulların istehsalı üzrə həcm göstəricilərinin və səmərəliliyin yüksəldilməsinə 

istiqamətlənən məqsədyönlü yanaşma əsasında əhəmiyyətli dərəcədə artırılacağı gözlənilir. 

Bu zaman kəsiyində Azərbaycan Respublikasının yerli istehsalda əvvəllər daha çox 

paya sahib olmuş və əlavə dəyər yaradan sənaye məhsullarının istehsalı və ixracatı üzrə 

yenidən rəqabət üstünlüyünə malik olacağı gözlənilir. Bundan başqa, belə məhsulların 

idxalından asılılıq azaldılacaq, onların ixracı artırılacaq və nəticədə daha çox gəlir əldə 

ediləcəkdir. 2016-2020-ci illər üçün nəzərdə tutulmuş prioritetlər çərçivəsində həyata 

keçiriləcək tədbirlər nəticəsində isə 2025-ci ilə qədər ölkənin aqrar-sənaye müəssisələri kənd 

təsərrüfatı sektorunun əsaslı şəkildə dəyişməsində və transformasiyasında əsas aparıcı qüvvə 

olacaqdır. Bundan sonra isə sənaye sahələrinə yerli və xarici özəl investisiya axını davam 

etdiriləcək və yüksək əlavə dəyər yaradan kənd təsərrüfatı məhsullarının rəqabət əsasında 

istehsalı və emalı həyata keçiriləcəkdir. 2025-ci ilə qədər kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı 

sektoruna investisiyalar hesabına ən azından bir neçə yerli aparıcı müəssisənin yaradılması 

nəzərdə tutulmuşdur. Həmin aqrar-sənaye müəssisələri öz ixrac potensialını yüksəldərək 

Avropa bazarı kimi digər Qərb bazarları da daxil olmaqla ixrac bazarlarının sayını artıracaq 

və dünya ticarətində mühüm paya sahib olacaqlar. Göstərilən dövrdə kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsalı və emalı sahələrində yerli şirkətlərlə yanaşı, xarici şirkətlər də geniş 

fəaliyyət göstərəcəklər. Sözügedən dövrdə rəqabət qabiliyyətli aqrar sənayenin yaradılması və 

onun istehsal həcminin artırılması məqsədilə həyata keçiriləcək islahatlara əlavə olaraq, 

ölkədə fəaliyyət göstərən təsərrüfatların orta ölçüsünün artırılması və onların “miqyas 

iqtisadiyyatı” yanaşmasının müddəalarından faydalanması istiqamətində də bir sıra mühüm 

islahatlar reallaşdırılacaqdır. 

2025-ci ilə qədər ölkədə aqrar sənaye inkişaf etdirilməklə əhalinin ərzaq təhlükəsizliyi 

təmin ediləcəkdir. Yerli istehsal, ticarət dövriyyəsi və məhsulun saxlanılması imkanları 

artırılmaqla, eləcə də institutsional və operativ idarəetmə sistemi (məsələn, informasiya və 

erkən xəbərdarlıq sistemi) yaradılmaqla isə ölkənin ərzaq məhsulları ilə uzunmüddətli 

özünütəminetmə potensialı daha da gücləndiriləcəkdir. 

2025-ci ildən sonrakı dövr üçün hədəf baxış çərçivəsində Azərbaycan 

Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı ilə bağlı olaraq  gələcəyə 

baxış üzrə isə yüksək texnoloji inkişafa əsaslanan, sənaye yönümlü, ətraf mühitə dair 

standartların tələblərinə uyğun və qlobal dəyər zənciri sisteminə səmərəli inteqrasiya 
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olunmuş kənd təsərrüfatının formalaşdırılması nəzərdə tutulur. Göstərilən hədəf baxışın 

şərhinə gəldikdə isə, burada 2025-ci ildən sonra ölkə iqtisadiyyatının kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsalı və emalı sektorlarında məhsuldarlığın artırılmasına şərait yaranacağı, 

emal müəssisələrinin isə ilkin kənd təsərrüfatı məhsullarının emal edilərək yüksək əlavə dəyər 

yaradan son məhsula çevrilməsində mühüm rol oynayacağı öz əksini tapmışdır. Yerli və 

xarici bazar iştirakçılarının isə yüksək məhsuldarlığa, səmərəliliyə və ekoloji dayanıqlılığa 

malik emal sənayesi müəssisələrinin fəaliyyətini gücləndirməklə onların inkişafına təkan 

verəcəkləri vurğulanır. 

Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının artırılması nəinki ərzağa olan 

daxili tələbatı ödəyəcək, hətta həmin məhsulların regional və qlobal miqyaslı bazarlara ixrac 

imkanlarını da artıracaqdır. Azərbaycanın ərzaq məhsulları istehsalçıları isə öz məhsullarının 

dünya bazarında yüksək keyfiyyətinə görə tanınmasını və bu məhsulların milli brendinin 

yaradılmasını təmin edəcəklər. Bu kimi məhsulların istehsalçıları olacaq şirkətlər eyni 

zamanda, ölkənin logistika infrastrukturunun inkişafı sayəsində Qafqaz regionunda əsas 

ixracatçı kimi fəaliyyət göstərməklə yanaşı, eyni zamanda digər ölkələrə investisiyalar 

yönəltməklə biznes fəaliyyətini genişləndirərək regionda daha güclü mövqeyə sahib ola 

biləcəklər. 

 

3. Aqrar sektorun kapital resurslarına olan tələbatının ödənilməsində ixrac 

gəlirlərindən istifadənin rolu 

Aqrar sahə iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun inkişafında mühüm rol oynayır və bu 

sahəyə maliyyə dəstəyi qismində ölkə üzrə real ixrac gəlirlərinin müəyyən qisminin 

yönəldilməsi isə strateji əhəmiyyət kəsb edir. Bu istiqamətdə məqsədli maliyyələşdirilmə 

proqramlarının reallaşdırılması kənd təsərrüfatında səmərəli geniş təkrar istehsal prosesinin 

qurulmasına və dinamik inkişafın təmin olunmasına əlverişli zəmin yarada bilər. Bununla 

yanaşı, istehsalın intensivləşdirilməsi hesabına daxili bazarda yerli ərzaq məhsulları 

istehsalının xüsusi çəkisinin artırılması mümkündür ki, bu da ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin 

təmin edilməsinə əhəmiyyətli töhfələr verə bilər. 

Aqrar sektor, o cümlədən kənd təsərrüfatı əhalinin ərzaq məhsullarına olan tələbatının 

ödənilməsi ilə yanaşı, iqtisadiyyatın sənaye sektorunun bəzi xammal resurslarına olan 

ehtiyaclarının təmin olunmasında da əhəmiyyətli rol oynayır. Kənd təsərrüfatı həmçinin 

iqtisadiyyatın ən mühüm və strateji əhəmiyyətə malik olan sahələrindən biri kimi ölkənin 

ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə də xidmət edir. Kənd təsərrüfatının ölkənin iqtisadi 

həyatında mühüm strateji əhəmiyyətinin olması ilə yanaşı, bu sahənin özünəməxsus spesifik 

təşkilati, formalaşma və inkişaf xüsusiyyətlərinin mövcudluğu da xüsusilə nəzərə alınmalıdır. 

Bu və ya digər xüsusiyyətlər isə onu iqtisadiyyatın digər sahələrindən ciddi surətdə 

fərqləndirir. Belə ki, kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatın digər sahələri ilə müqayisədə olduqca az 

gəlirlidir. Məhz bu səbəbdən də kənd təsərrüfatında iqtisadi artımın sürəti iqtisadiyyatın digər 

sahələri üzrə müvafiq göstəricidən nəzərə çarpacaq dərəcədə geri qalır. Eyni zamanda, kənd 
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təsərrüfatı məhsullarının qiymətləri ilə sənaye məhsullarının qiymətləri arasındakı kəskin 

disproporsiyaların mövcudluğu isə nəticə etibarilə kənd təsərrüfatında arzuolunmaz gəlir 

itkisini şərtləndirir. İqtisadiyyatın digər sahələri ilə müqayisədə, kənd təsərrüfatında təbii 

iqlim şəraitindən birbaşa və ciddi asılılıq isə bütövlükdə həmin sahədə məhsuldarlığın 

səviyyəsinə ciddi təsir göstərir, o cümlədən məhsul yığımında itkilərin ortaya çıxmasına səbəb 

olur. Müvafiq aqrotexniki tədbirlərin vaxtında və optimal zaman kəsiyində yerinə 

yetirilməməsi, eləcə də mövsümi amillər və göstərilən tədbirlərin həyata keçirildiyi müddətdə 

havaların əlverişsizliyi kənd təsərrüfatında iqtisadi artımı tamamilə məhdudlaşdırır. Məhz 

belə olan şəraitdə kənd təsərrüfatında fəaliyyət göstərən əmtəə istehsalçılarının kapital 

resurslarına olan ehtiyaclarının ödənilməsində problemlər yaranır. Bu və ya digər sahədə 

kapital resurslarına olan tələbatın ödənilməsindəki problemləri aradan qaldırmaq məqsədilə 

əsas etibarilə kredit resurslarından istifadə edilir. Lakin kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatın digər 

sahələri ilə müqayisədə kifayət qədər aşağı investisiya cəlbediciliyinə malik olduğundan məhz 

bu səbəbin özü kredit qurumlarının kənd təsərrüfatına vəsait ayırmaq maraqlarını da 

məhdudlaşdırır. 

Kənd təsərrüfatı üçün ən mühüm problem məhz kapital resurslarına olan tələbatın 

ödənilməsi hesab edilir. Bu baxımdan, kənd təsərrüfatında və bütövlükdə onunla qarşılıqlı 

əlaqəyə malik olan sahələrdə əlavə gəlir mənbələrinin müəyyənləşdirilməsi olduqca zəruridir. 

[3, s.258] Aqrar sahədə kapital resurslarına olan tələbatın ödənilməsinin ən mühüm 

mənbələrindən biri kimi real ixrac gəlirləri və onlardan səmərəli istifadə olunması çıxış edə 

bilər. Daha doğrusu, ölkədə mövcud ixrac gəlirlərinin müəyyən qisminin aqrar sahəyə 

yönəldilməsi hesabına bütövlükdə kənd təsərrüfatında rəqabətə davamlı istehsal prosesinin 

qurulması təmin oluna bilər. Ümumi yanaşma əsasında isə aqrar sahədə ixrac gəlirlərindən 

istifadənin zəruriliyini şərtləndirən prioritetləri aşağıdakı kimi konkretləşdirmək olar: 

 kənd təsərrüfatı üzrə əmtəə istehsalçılarının kapital resurslarına olan tələbatının 

davamlı surətdə ödənilməsi; 

 kənd təsərrüfatında elmi-texniki tərəqqinin ən son nailiyyətlərindən istifadənin 

stimullaşdırılması; 

 kənd təsərrüfatında rəqabətə davamlı istehsal prosesinin qurulması; 

 kənd təsərrüfatında istehsal-bazar infrastrukturlarının formalaşdırılması; 

 kənd təsərrüfatında klasterial istehsal prosesinin qurulması; 

 kənd təsərrüfatında istehsal prosesinin əsasını təşkil edən torpaq resurslarının 

meliorasiyası və irriqasiyasına istiqamətlənmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi və s. 

Fikrimizcə, ölkəmizdə real və potensial ixrac gəlirlərindən aqrar sahədə istifadə 

edilməsi yolu ilə qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi əsasında bütövlükdə milli 

iqtisadiyyatda mövcud olan sahədaxili və ümumi iqtisadiyyatdaxili disproporsiyaların aradan 

qaldırılmasına da nail olmaq mümkündür.  
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Aqrar sahənin timsalında alternativ ixrac sektorunun formalaşdırılması isə son 

nəticədə kənd təsərrüfatında alternativ fəaliyyət sferalarının qurulmasına da əlverişli zəmin 

yarada bilər. 

Aqrar sahədə ixrac gəlirlərindən istifadənin özünəməxsus motivləşdirilmə 

proseslərinin mövcudluğunu da xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Daha doğrusu, aqrar sahədə 

ixrac gəlirlərindən istifadə prosesi əsas etibarilə iqtisadi mexanizmlər hesabına 

reallaşdırılmalıdır. Bu və ya digər iqtisadi mexanizmlər isə ilkin olaraq ölkənin ixrac 

gəlirlərinin müəyyən qisminin aqrar sahəyə yönəldilməsini təmin etməlidir. Bu isə ilk 

növbədə vergi və gömrük mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsini obyektiv zərurətə çevirir. Bu 

mənada, ixrac gəlirlərindən istifadənin iqtisadi mexanizminin mühüm tərkib elementi kimi, 

vergilərin və gömrük rüsumlarının stimullaşdırıcı və bölüşdürücü funksiyalarından geniş 

surətdə istifadə olunmalıdır. Göründüyü kimi, aqrar sahədə ixrac gəlirlərindən istifadənin 

iqtisadi mexanizmi, ilk növbədə stimullaşdırılma motivlərinə əsaslanmalıdır. Odur ki, 

dövlətin iqtisadi tənzimləmə vasitələri xüsusi prioritet kimi aqrar sahədə ixrac gəlirlərindən 

istifadənin intensivləşdirilməsinə xidmət etməlidir. Dövlətin aqrar siyasəti isə istər ixracatdan, 

istərsə də digər mənbələrdən əldə olunan gəlirlərin investisiya formasında kənd təsərrüfatına 

yönəldilməsinə əlverişli, o cümlədən stimullaşdırıcı zəmin yaratmalıdır. [4, s.85] 

Kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatın digər sahələri ilə müqayisədə az gəlirli olduğundan 

onun investisiya cəlbediciliyi də olduqca aşağıdır. Bu baxımdan, kənd təsərrüfatı istehsalının 

stimullaşdırılmasının başlıca forması kimi ixrac gəlirlərindən istifadənin motivasiyasına isə 

müvafiq dövlət tənzimlənməsi mexanizmi də ciddi xidmət etməlidir. İnkişaf etmiş ölkələrin 

təcrübəsində ixrac gəlirlərindən aqrar sahədə istifadə edilməsi prosesi ilk növbədə 

uzunmüddətli investisiyalar formasında reallaşdırılır. İxrac gəlirlərindən kənd təsərrüfatında 

istifadə edilməsinin investisiya formasında reallaşdırılması isə ilk öncə torpaqların 

meliorasiyası və irriqasiyasına yönəldilmiş və eləcə də bazar infrastrukturlarının 

formalaşdırılması ilə bağlı olan uzunmüddətli maliyyələşdirilmə proqramları çərçivəsində 

təmin oluna bilər. 

Tədqiqatlar göstərir ki, aqrar sahədə ixrac gəlirlərindən istifadənin səmərəliliyini 

yüksəltmək məqsədilə kənd təsərrüfatının sığortalanması mexanizmi də müvəffəqiyyətlə 

reallaşdırılmalıdır. Xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatın digər 

sahələri ilə müqayisədə təbii iqlim şəraitindən bilavasitə asılı olduğundan bu sahədə risklərin 

təsir dairəsi də kifayət qədər genişdir. Məhz bu səbəbdən də kommersiya qurumlarının, eləcə 

də xarici investorların kənd təsərrüfatına kapital qoyuluşunu həyata keçirməklə bağlı 

maraqları olduqca aşağı səviyyədədir. Bunu nəzərə alaraq, dövlət tərəfindən aqrar sahənin 

sığortalanmasına istiqamətlənmiş zəruri tədbirlər həyata keçirilməlidir ki, bu tədbirlər də 

nəticə etibarilə aqrar sahədə ixrac gəlirlərindən müvəffəqiyyətlə və səmərəli istifadəyə 

təminat vermiş olar. Aqrar sahədə ixrac gəlirlərindən istifadənin prioritetləri çərçivəsində 

sığorta sisteminin təkmilləşdirilməsinə də xüsusi diqqət yetirilməlidir. Sığorta sisteminin 

təkmilləşdirilməsində başlıca meyar isə aqrar sığorta şirkətlərinin sayının artırılması və 
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onların fəaliyyətinin gücləndirilməsi olmalıdır. Ümumiyyətlə,  ölkə iqtisadiyyatında fəaliyyət 

göstərən sığorta qurumlarının kənd təsərrüfatına marağını formalaşdırmaq və yüksəltmək 

məqsədilə zəruri stimullaşdırıcı tədbirlər həyata keçirilməlidir. Bu tədbirlər son nəticədə aqrar 

sahədə ixrac gəlirlərindən istifadənin müvəffəqiyyətli şəkildə reallaşdırılmasına əlverişli 

zəmin yaratmaqla yanaşı, eyni zamanda, kənd təsərrüfatı məhsulunun sığortalanmasına və 

bununla da gəlir itkisinin qarşısının alınmasına xidmət etmiş olar. 

Ölkədə xarici iqtisadi fəaliyyətin yalnız bir sahənin inkişaf etdirilməsi və dünya 

bazarına yalnız həmin sahənin məhsullarının çıxarılması üzərində qurulması, eləcə də 

bütövlükdə bazar konyunkturunda baş verən dəyişikliklər istər xarici iqtisadi fəaliyyətə, 

istərsə də dövlət büdcəsinin gəlirlərinə və bütövlükdə milli iqtisadiyyatın inkişafına olduqca 

ciddi mənfi təsir göstərə bilər. Odur ki, bu kimi neqativ məzmunlu ehtimallardan dolayı, 

xarici iqtisadi fəaliyyətdə diversifikasiya amillərinin də nəzərə alınması zəruri şərtlərdən 

biridir. [5, s.75] İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi gösrərir ki, ənənəvi ixracatdan əldə olunan 

gəlirlərin ayrıca olaraq xüsusi bir fakta yerləşdirilməsi isə özü-özlüyündə kifayət qədər 

müsbət nəticələrlə müşayiət olunur. 

Daha öncə qeyd etdiyimiz kimi, ixrac gəlirlərindən aqrar sahədə istifadə edilməsi, ilk 

növbədə uzunmüddətli maliyyələşdirilmə proqramları, o cümlədən investisiyalar formasında 

da reallaşdırıla bilər. Bu zaman zəruri ilkin hərəkətlər isə prioritet olaraq kənd təsərrüfatında 

innovasiyalı istehsal prosesinin qurulmasına istiqamətləndirilməlidir. Bu prosesin 

müvəffəqiyyətini şərtləndirən ən mühüm amillərdən biri isə əslində kənd təsərrüfatında 

innovasiya yönümlü təşəbbüs, fəallıq və hərəkətlərdən irəli gəlməklə yanaşı, eyni zamanda, 

bu istiqamətdə kifayət qədər çevik nəticələrin əldə edilməsi ilə də sıx surətdə bağlıdır. Odur 

ki, ilk növbədə, aqrar elmin istər ölkə daxilində, istərsə də ölkədən kənarda formalaşan ən son 

bioloji, texniki və texnoloji istiqamətli nailiyyətlərinin ölkəmizin kənd təsərrüfatında tətbiqi 

sürətləndirilməli, investisiya proseslərinin isə əsas etibarilə innovasiya yönümlü sahələrdə 

reallaşdırılması zəruriliyi ön plana çəkilməlidir. İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, 

iqtisadiyyatın digər sahələrində kifayət qədər yüksək həcmdə formalaşan ixrac gəlirlərinin 

müəyyən qisminin yenidən bölgü əsasında potensial maliyyələşdirilmə amili kimi aqrar 

sahəyə də yönəldilməsi, əslində bu sahədə rəqabətə davamlı istehsal prosesinin təşkilində və 

elmi-texniki tərəqqinin ən son nailiyyətlərinin istehsalda tətbiqi əsasında bütövlükdə modern 

aqrar iqtisadiyyatın qurulmasında ilkin şərtləndirici məqam kimi nəzərə alınmalıdır. 

Nəticə. Göstərilənləri ümumiləşdirərək, belə bir əsaslı qənaətə gəlmək olar ki, aqrar 

sahədə ixrac gəlirlərindən istifadə edilməsi istər məqsədyönlülük, istərsə də funksional 

yanaşma baxımından olduqca ciddi strateji əhəmiyyət kəsb edir. Bu prosesin ən mühüm 

strateji əhəmiyyəti isə ilk növbədə, iqtisadiyyatda struktur dəyişikliklərinin 

sürətləndirilməsinə və mövcud sahədaxili disproporsiyaların aradan qaldırılmasına nail 

olunması və nəhayət nəticə etibarilə, qeyri-neft sektorunun inkişafının təmin edilməsi ilə izah 

oluna bilər. Bütövlükdə, ölkədə ən müxtəlif mənbələrdən formalaşan ixrac gəlirlərinin daha 
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öncə qeyd etdiyimiz kimi, yenidən bölgü əsasında aqrar sahəyə də yönəldilməsi hesabına 

milli iqtisadiyyatda həmin sahənin timsalında alternativ ixrac sektorunun formalaşdırılması və 

bütövlükdə qeyri-neft sektorunun inkişafının sürətləndirilməsi mümkündür. Bu isə ixracatın 

istər əmtəə, istərsə də coğrafi strukturunun diversifikasiyasına əlverişli zəmin yaratmaqla 

yanaşı, dövlət büdcəsinin də bundan dolayı əlavə mənbələrdən potensial olaraq və səmərəli 

surətdə gəlir əldə etmək imkanlarını da asanlaşdıra və genişləndirə bilər. Odur ki, bu 

istiqamətdə dövlətin müvafiq səylərinin daha da artırılmasına, gücləndirilməsinə və 

dərinləşdirilməsinə xüsusi ehtiyac vardır. Bununla yanaşı, aqrar sahənin inkişafının 

sürətləndirilməsi istiqamətində mühüm işlər davamlı surətdə həyata keçirilməli, o cümlədən 

aqrar bazar infrastrukturlarının genişləndirilməsi, sığorta sisteminin təkmilləşdirilməsi və 

digər bu kimi zəruri fəaliyyətlərin reallaşdırılması geniş vüsət almalıdır. 
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