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Xülasə. Məqalədə aqrar sahənin resurs potensialı dəyərləndirilmiş, istehsal 

imkanları müəyyən edilərək resurs potensialı ilə qarşılıqlı müqayisə edilmiş 

və bu sahənin inkişaf etdirilməsi zamanı qarşıya çıxan problemlər 

araşdırılmışdır.  
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Резюме. В статье дается оценка ресурсного 

потенциала аграрного сектора, определяются 

производственные возможности и проводится 

их сравнение с ресурсным потенциалом, а 

также исследуются проблемы, возникающие 

при развитии этого сектора. 
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1. Giriş 

Aqrar sahəndə kiçik və orta sahibkarlığın inkişafında əsas amillərdən biri xarici 

mühitdir. Xarici mühit aqrar sahənin formalaşmasına və fəaliyyətinə təsir edən elementlərin 

məcmusu olmaqla siyasi, hüquqi, ekoloji, texnoloji elementlərlə yanaşı, sosial-iqtisadi 

münasibətlər, proseslər, bazar institutları, müxtəlif səviyyəli münasibətlər və s. xarakterizə 

edilir. Bu cür elementlər bir sıra xüsusiyyətlərə malikdir. Məhz bunların spesifik vəziyyəti 

ətraf mühit amilləri kimi qeyd edilir. Məsələn, qanunvericiliyin dayanıqlığı, tamlığı, 

effektivliyi və s. aqrar sahənin inkişafının bir elementi kimi çıxış edə bilər. Bununla əlaqədar 

olaraq, aqrar sahənin təsərrüfat fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericiliyin qeyri-sabitliyi, 

natamamlığı və səmərəsizliyi xarici mühitin təsirinin mənfi amillərindən biridir. Digər 

element olan texnoloji amillərin aqrar sahənin inkişafına təsiri bu gün artmaqdadır. İnkişaf 

etmiş ölkələr aqrar sahənin texniki səviyyəsinin, əməyin istehsal fondları ilə silahlanmasının 

yüksəkliyi ilə fərqlənir ki, bu amil də əmək məhsuldarlığı, mənfəətlilik səviyyəsinin yüksək 

olmasına ciddi təsir etmiş olur. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə aqrar sahənin tərkibində 
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bilavasitə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı aparıcı rol oynayır ki, bu sahədə aşağı 

məhsuldarlıq, primitiv texnologiyaların tətbiqilə xarakterizə olunur [9]. 

Aqrar sahədə islahatlar transformasiya prosesinin tərkib hissəsi olan mülkiyyət 

münasibətlərinin inkişaf etdirilməsindən başlanmışdır. Bu, ilk növbədə, iqtisadi səmərəliliyin 

artırılması, özəl mülkiyyət əsasında yeni kənd təsərrüfatı müəssisələri yaratmaq və ya 

müvəqqəti istifadəyə, icarəyə götürülmüş torpaqlardan istifadə etməklə sahibkarlıq 

fəaliyyətini həyata keçirmək, təsərrüfat vahidlərinin, ayrı-ayrı fərdlərin torpaq və əmlaka 

mülkiyyət hüquqları və onunla bağlı qərar verməkdə müstəqilliyini, iqtisadi məsuliyyətlərini 

artırmaq istəyi ilə əlaqədardır. Ancaq Respublikada həyata keçirilən özəlləşdirmə nəticəsində 

torpaq və digər ehtiyatların böyük hissəsinin yeni təsərrüfat növlərinin əlində cəmləşərək 

təyinatı üzrə istifadə edilmədi. İlkin mərhələdə aparılan transformasiya aqrar sahədə aşağıdakı 

əsas mənfi nəticələrə səbəb oldu: 

• iri təsərrüfatlarının kütləvi şəkildə bir çox kiçik həcmli təsərrüfatlara parçalanması 

baş vermişdir ki, bu da öz istehsal və qeyri-istehsal infrastrukturunun yaradılması üçün böyük 

həcmdə əlavə investisiyalara ehtiyac yaratdı; 

• torpağın kənd təsərrüfatı dövriyyəsindən çıxarılması, həmçinin mövcud 

təsərrüfatlarından torpaq paylarının alınması onların resurs potensialının itirilməsinə, yerlərdə 

işçilərin əsas hissəsinin torpaq payından imtina etməsi və ya onu müxtəlif səbəblərdən 

vaxtında ala bilməməsi toprağa dair sərəncam vermək hüququndan deyil, həm də aqrar sahədə 

iştirakdan da kənarlaşmaya səbəb oldu; 

• təsərrüfatların kiçik torpaq sahələri qabaqcıl texnologiyalardan istifadəyə imkan 

vermir və əl əməyindən istifadəyə üstünlüyün verilməsi, nəticədə maya dəyərinin artmasına 

səbəb oldu, həmçinin torpağın onda işləməyən insanların əlində cəmlənməsi və nəticədə 

icarəyə verilməsi də xərclərin artmasına gətirdi; 

• kənd təsərrüfatı sektorlarının idarəetmə sistemi səmərəsiz olmuş, əkinçilik, əkinçilik 

texnologiyası, meliorativ sistem, habelə iri heyvandarlıq ferma və komplekslərinin yem bazası 

məhv edilmişdir, torpağın keyfiyyəti pisləşmişdir, məhsuldarlığı azalmağa başlamışdı. 

İlkin transformasiya zamanı yol verilən ciddi səhvlər aqrar sahədə böhranı daha da 

artırdı və bu səbəbdən kənd təsərrüfatı istehsalının idarə edilməsində aqrar islahatların 

aparılmasına ehtiyac yarandı. İslahatlara imza atan və aqrar sahədə siyasət həyata keçirən 

dövlətin ən başlıca vəzifəsi kənd təsərrüfatı istehsalının tənəzzülünü dayandırmaq, vəziyyəti 

sabitləşdirmək, əhalini ərzaq məhsulları, sənayeni isə xammalla etibarlı şəkildə təmin 

etməkdən ibarətdir. Aqrar islahatları həyata keçirilməsində aqrar bölmədə istehsal və iqtisadi 

potensialdan istifadənin yaxşılaşdınlması və iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi mühüm rol 

oynayır [5]. 

Hazırda həyata keçirilən aqrar islahatın əsas istiqaməti kimi sahənin resurs 

potensialından daha səmərəli istifadə tələbinin gözlənilməsinə nail olmaq düzgün seçilmiş bir 

istiqamətdir. Resurs potensialının və iqtisadiyyatın dinamikasının proqnozlaşdırılması pesurs 

potensialının əsas tərkib hissələrinin qiymətləndirilməsinə və onların istifadə edilməsi 
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səmərəliliyinin təhlilinə əsaslanır. Ona görə də islahatlarının həyata keçirilməsi prosesində 

resurs potensialının vəziyyəti və istifadəsinin iqtisadiyyatda yaratdığı nəticələrlə müqayisə 

edilməsi vacib hesab olunur. 

 

2. Aqrar sahənin resurslarının vəziyyəti və istifadə dərəcəsi 

Ölkənin ehtiyat (resurs) potensialı dövlətin sosial-iqtisadi inkişaf məqsədlərinə nail 

olmağa imkan verən əsas şərtlərdəndir. Resurs potensialına iqtisadi inkişafa təkan verən amil 

kimi diqqət yetirdikdə, onun həcmi, keyfiyyəti, tələb baxımından dəyərliliyi və istifadə 

zamanı faydalılığı, əldə edilməsi, qoruyub saxlanması, bərpası  və  digər məqamlar onun 

əhəmiyyətini və ona yanaşmanı fərqli edir. Nəzərə alsaq ki, eyni keyfiyyətli, kəmiyyətli 

ehtiyatlar onlardan istifadə edilməsinə görə müxtəlif potensiala malikdirlər, onda ehtiyat 

potensialının təhlili və proqnozlaşdırılması zamanı ayrı-ayrı ehtiyatlara ayrılıqda diqqət 

yetirmək lazım gəlir.  

Aqrar sahənin pesurs potensialından istifadə sistem olaraq “ilkin element-bu 

elementlərin arasında əlaqə-tələblərin ödənilməsinin məcmuusu” kimi təqdim edilə bilər. Bu 

zaman: 

"İlkin" elementlər kimi aşağıdakılar götürülür: 

• təbii, maddi, maliyyə, əmək  və digər ehtiyatlar; 

• kənd təsərrüfatı istehsalı (bitkiçilik, heyvandarlıq və s.); 

• xammalın emalı və ərzaq istehsalı; 

• ərzaq bazarı (infrastruktur, istehlak səbəti, adambaşına gəlir və digər xüsusiyyətlər); 

• əhalinin xüsusiyyətləri (yaş tərkibi, şəhər və kənd, qida istehlakı standartları və s.). 

 Elementlər arasındakı əlaqə, yəni resurs potensialının vəziyyəti, kənd təsərrüfatı 

xammalının istehsalı, onun emalı və qida maddələrinin istehsalı, keyfiyyətin standartlara 

uyğunluğu, ərzaq məhsullarının müvafiq nisbətdə və tələb olunan miqdarda satılması, qida 

məhsullarına olan ehtiyac arasında əlaqə nəzərə alınır. 

 

 

 

 

 

 

 

Sxem 1. Aqrar sahənin resurs potensialının strukturu 
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Bu səbəbdən aqrar sahənin resusr potensialının strukturuna diqqət yetirək (sxem 1) və 

mövcud problemləri təhlil etməyə çalışaq.   

Hal-hazırda Azərbaycanda həm tükənən, həm də tükənməyən resurslar var. Məhz 

torpaq ehtiyatları tükənən resurslara aiddir və məhz bu ehtiyatların bərpası üçün milyonlarla 

illər lazım gəlir. Tükənməyən ehtiyatlara bitki və heyvan aləminin ehtiyatları aiddir. Onlar 

çox tez bir zamanda bərpa edilir və onların bərpasını proqnozlaşdırmaq mümkündür.  

Resursların kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinə gəldikdə isə kəmiyyət xarakteri 

resursların artırılmasının həcm və sürətini, keyfiyyət xarakteri isə onların tələbi ödəyə 

bilməsinin potesial imkanlarını əks etdirir. Resursların keyfiyyət xarakteristikaları və onlardan 

istifadə səviyyəsi birlikdə resursların istifadəsinin səmərəliliyini əks etdirir. Eyni zamanda 

resursların keyfiyyət xarakteristikası resurs potensialını kəmiyyət nöqteyi-nəzərindən artırıb 

azalda bilər. Digər tərəfdən resurslar keyfiyyət etibarı ilə eyni olmur. Bu isə o deməkdik ki, 

əmək ehtiyatları, əsas fondlar, xammal və materiallar çox geniş keyfiyyət göstəricisi 

diapazonuna malikdir. Məsələn, əmək resurslarının keyfiyyət göstəricisi kimi təhsil, yaş 

qrupu, istehsal vərdişləri, ixtisaslaşma və s; avadanlıqlarda, materiallarda isə texniki 

göstəricilər çıxış edir, yəni mənəvi və fiziki köhnəlməsi, texniki səviyyəsi, texniki yenilikləri, 

qənaətliliyi və.s. Torpaq ehtiyatlarının keyfiyyəti isə onların münbitlik dərəcəsi ilə müəyyən 

olunur. 

Bazar iqtisadiyyatını formalaşdırmağa çalışan Azərbaycanda son dövrdə ehtiyat 

potensialının keyfiyyət nöqteyi nəzərindən dəyişməsi müşahidə edilir. Ölkə dayanıqlı iqtisadi 

artıma nail olmaq üçün kifayət qədər ehtiyat potensialına malikdir. Azərbaycanda 1993-cü 

ildən Prezident Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən ardıcıl islahatlar nəticəsində 

iqtisadiyyatda ciddi irəliləyişlər  əldə edilmişdir. Onun rəhbərlik etdiyi dövrdə 

respublikamızın resurs potensialının qorunması sahəsində bir sıra tədbirlər həyata keçirilmiş, 

normativ-hüquqi aktlar qəbul olunmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi, Su 

Məcəlləsi, Meşə Məcəlləsi, “Torpaq islahatı”, “Torpaq icarəsi haqqında” Azərbaycan  

Respublikasının qanunlarına müvafiq olaraq “Torpaqdan istifadəyə və onların mühafizəsinə 

dövlət nəzarəti haqqında əsasnamə”,  “Meşə təsərrüfatına dəyən zərərin və itkinin ödənilməsi 

Qaydaları”, “Meşə fondunun vəziyyətinə, istifadəsinə, mühafizəsinə, qorunmasına və 

meşələrin bərpa olunmasına dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi Qaydaları” və digər çox 

saylı normativ-hüquqi aktlar bu qəbildəndir. 

Təbii ehtiyatlardan torpaq ehtiyatlarının iqtisadi inkişafda əhəmiyyətli rolu olub. 

Ancaq hazırda torpaq ehtiyatlarından təyinatı üzrə və səmərəli istifadəsi məsələsi xüsusi 

diqqət tələb edir.   Belə ki, aqrar sahə üçün yararlı olan torpaqların bir hussəsi digər 

məqsədlərə yönəldilərək istifadə edilir. Bu əsasən, yolların salınması, tikililərin inşası və s. 

üçün istifadəni nəzərdə tutur. Əlbəttə digər məqsədlər üçün istifadə edilən torpaq sahələri öz 

münbitliyinə görə daha aşağı səviyyəli olmalıdır. Lakin bəzi hallarda bu nəzərə 

alınmır. Ekspertlərin hesablamalarına görə, bu tendensiya hər hektar kənd təsərrüfatına yararlı 

torpağın 1/112 hissəsinin digər məqsədlər üçün istifadəsinə əsaslanır. Beləliklə, dünya üzrə 
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2020-ci ilin sonuna qədər 410 milyon hektar kənd təsərrüfatına yararlı sahə qeyri-kənd 

təsərrüfatı təyinatı üzrə istifadə olunacaqdır [4]. Lakin ölkəmizin torpaq ehtiyatı məhduddur 

və nəzərə alsaq ki, onun 20%, o cümlədən kənd təsərrüfatı üçün yararlı torpaq sahəsinin 10% 

işğal altındadır, onda Respublikada torpaqdan istifadə probleminin daha qabarıq olduğunu 

görürük. 2020-ci ilin əvvəlinə 10 milyon əhalisi olan respublikamızda adambaşına düşən 

ümumi torpaq sahəsi  0,8 hektarın altında, aqrar sahə üçün yararlı olan torpaq sahəsi 0,47 

hektar olduğu halda, kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsindən adambaşına düşən ümumi 

torpaq sahəsi cəmi 0,1 hektar olmuşdur. Nəzərə alaq ki, bu göstəricilər əhalinin sayı artdıqca 

azalır. Bu səbəbdən Prezident İ.Əliyevin torpaqdan səmərəli istifadəni həyata keçirmək 

məqsədli tapşırığının icrası zamanı 224,8 mon ha əkin dövriyyəsinə cəlb edilən torpağın 

keyfiyyət göstəriciləri, meliorativ vəziyyəti və digər göstəriciləri nəzərə alınaraq AR Nazirlər 

Kabinetinin Sərəncamı ilə təyinatı və kateqoriyası dəyişdirilmişdir. Torpaqların dincə 

qoyulması, münbitliyinin artırılması, növbəli əkin sisteminin tətbiq edilməsi və digər 

məsləhət, dəstək xarakterli tədbirlərlə yanaşı torpaqdan istifadəyə dair qanunvericiliyin 

şərtlərinin gözlənilməsi istiqamətində də işlər görülmüşdür.   

Hazırda torpaq ehtiyatlarının artım dinamikası və torpağın qorunmasına yönəldilən 

tədbirləri artmaqdadır və bunu aşağıdakı qrafiklərdən görmək olar.    

Qrafik 1-in məlumatlarına əsaslanaraq deyə bilərik ki, ölkəmizin ümumi torpaq sahəsi 

8660 min hektar təşkil etsə də, onlardan kənd təsərrüfatı üçün yararlı torpaq sahələri 2000-ci 

illə müqayisədə 2018-ci ildə 39,1 min ha artırılmışdır. Beləliklə də kənd təsərrüfatı üçün 

yararlı torpaq sahələrinin xüsusi çəkisi 54,7%-dən 55,1%-ə çatdırılmışdır.  

Dövlət səviyyəsində torpaqğın mühafizəsinin aktuallaşması və bu sahədə dövlət 

tədbirlərinin artırılması aqrar sahədə həyata keçirilən islahatın əsas xətlərindən biridir. 

 
 

 

Qrafik 1. Ümumi torpaq fondunun istifadə təyinatına görə bölgüsü 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsinin Məlumatları, https://www.stat.gov.az/source/agriculture/ və 

https://www.stat.gov.az/source/environment/, sayta müraciət 10.03.2020-ci il tarixdə edilib. 

2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ölkənin ümumi torpaq sahəsi, min ha - cəmi 8660,0 8660,0 8660,0 8660,0 8660,0 8660,0 8660,0 8660,0 8660,0 8660,0 8660,0 8660,0 8660,0

Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlar-cəmi 4740,4 4758,6 4756,7 4757,2 4766,8 4768,7 4768,3 4769,8 4769,7 4768,8 4772,9 4777,5 4779,5

o cümlədən: şumluq torpaqlar 1825,6 1843,2 1860,2 1874,0 1884,1 1885,7 1896,8 1925,3 1926,5 1936,6 1998,9 2094,5 2097,9

daimi bitki altında olan  torpaqlar 236,8 221,5 227,5 227,0 227,4 227,2 230,9 230,3 233,5 237,0 241,1 246,8 255,0

daimi otlaq və biçənək altında  olan 

torpaqlar 
2678,0 2693,9 2669,0 2656,2 2655,3 2655,8 2640,6 2614,2 2609,7 2595,2 2532,9 2436,2 2426,6

Respublika üzrə kənd təsərrüfatı bitkilərinin 

cəmi əkin sahəsi, min ha 
1041,5 1327,9 1499,9 1705,4 1583,9 1608,2 1647,1 1684,2 1613,8 1585,4 1628,3 1665,7 1738,0
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Qrafik 2. Torpağın mühafizəsi və barpası ilə bağlı dövlət  tədbirləri 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsinin Məlumatları, https://www.stat.gov.az/source/agriculture/ və 

https://www.stat.gov.az/source/environment/ sayta müraciət 10.03.2020-ci il tarixdə edilib. 

 

Qrafik 2-nin məlumatlarından aydın olur ki, 2000-2018-ci illər üzrə torpağın bərpasına 

çəkilən xərc 51,8 dəfə artmışdır. Əksinə torpaq qanunvericiliyinin pozulmasına ğörə 

cərimələrin məbləği 2000-2018-ci illər üzrə 23 dəfə artsa da, 2008-ci illə müqayisədə 2018-ci 

ildə 46,8 dəfə azalma olmuşdur ki, bu da pozuntuların azalmasını göstərir. Torpaq 

qanunvericiliyinin pozulmasına ğörə qaldırılan iddialara görə ödənilən məbləğ 2018-ci ildə 

2000-ci illə müqayisədə 2,2 dəfə çox olsa da, 2010-cu illə müqayisədə 2018-ci ildə 24,7 dəfə 

azalmanın olduğunu görürük.  

Bu müsbət tendensiyalara baxmayaraq torpaqların səmərəli istifadəsi sahəsində hələ 

də problemlər qalmaqdadır. Bu torpaq sahələrinin kiçik təsərrüfatların əlində cəmlənməsi ilə 

əlaqədardır. Hər hektar əkin sahələri üzrə yanacaq və motor yağlarına görə dövlət yardımı 

almaq üçün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə müraciət edən 372 min istehsalçının malik olduqları 

torpaq sahələrinin orta ölçüsü 3,4 hektar olsa da, istehsalçıların mütləq əksəriyyətinin malik 

olduğu əkin sahələri orta göstəricidən aşağıdır. Torpaq sahəsi 3 hektara qədər olan 

təsərrüfatlar cəmi təsərrüfatların 71 faizini, 3-4,9 hektara qədər olanlar 17,1 faizini, 5-9,9 

hektara qədər olanlar 8,4 faizini, 10-19,9 hektara qədər olanlar 2,2 faizini, 20-49,9 hektara 

qədər olanlar 1 faizini, 50 hektar və bundan çox olanlar 0,4 faizini təşkil edir [7]. Onların 

əksəriyyətinin geniş təkrar istehsal prosesinin qurulmasında və ixracyönümlü, 

rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalında dövlət dəstəyinə ehtiyacı var. Digər problem “ikinci 

əl” bazarının yaranması nəticəsində torpaqların qiymətlərinin artması və iri təsərrüfatlar 

tərəfindən kəndlilərdən torpağın satın alınması və rəqabət subyektərinin azalmasına təsiri ilə 

bağlıdır. Eyni zamanda qeyri-qanuni satılma və ya istifadəyə verilmə, zəbt etmə hallarının 

mövcudluğu, illərlə sürən məhkəmə çəkişmələri də mənfi təsir göstərən amillərdəndir. 

Aqrar sahə üçün ikinci önəmli təbii resurs su ehtiyatlarıdır. Azərbaycanda uzun 

müddət aqrar sahənin idarə edilməsində mövcud olan problemlər, texnika və texnologiyanın 

köhnəlməsi nəticəsində meliorasiya və suvarma sistemlərinin sıradan çıxması baş vermişdir. 

2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Torpağın bərpasına çəkilən cari xərclər (min 

manat)
172,0 425,0 9568,2 3709,9 8487,016408,514955,227358,814 098, 5007,8 2456,8 3861,9 8909,4

Torpaq qanunvericiliyinin pozulmasına görə 

cərimələrin  məbləği, min manat
1,0 39,1 1078,3 859,3 676,5 503 1073 747,0 71,2 68,5 14,0 29,0 23,0

Torpaq qanunvericiliyinin pozulmasına görə 

qaldırılmış  iddialara əsasən tutulan 

məbləğ, min manat
0,9 31,6 131,9 13,1 49,5 10,4 16,5 12,6 13,4 4,5 4,0 3,0 2,0

0,0

5000,0

10000,0

15000,0

20000,0

25000,0

30000,0
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Son illər bu sahədə aparılan yenidənqurma işləri nəticəsində aqrar sahə suvarma prosesi xeyli 

yaxşılaşmışdır. Bunu aşağıdakı qrafik 3-dən görmək olar. 

 

 
 

Qrafik 3. Su ehtiyatlarının istifadə edilməsi vəziyyəti, milyon kub metr 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsinin Məlumatları, https://www.stat.gov.az/source/agriculture/ və 

https://www.stat.gov.az/source/environment/ sayta müraciət 10.03.2020-ci il tarixdə edilib. 
 

Kənd təsərrüfatında məhsuladrlığın artmasına mane olan problem su çatışmamazlığı 

ilə bağlı çətinliyin olmasıdır. Son illər iqlim dəyişiklikləri və havanın isti keçməsi bu 

problemi daha kəskinləşdirmişdir. Aparılan təhlil göstərir ki, 2000-ci ildə suvarma və kənt 

təsərrüfatının su ilə təchizatı ümumi su istehlakında 58% təşkil edirdisə, artıq 2018-ci ildə bu 

göstərici 73% olmuşdur. Yəni 15% artım müşahidə edilmişdir. Buna baxmayaraq suvarma ilə 

bağlı problemlər hələ tam ortadan qaldırılmamışdır və hazırda dövlət tərəfindən bu 

istiqamətdə tədbirlər davam etdirilir. 

 

 

 

Qrafik 4. Kənd təsərrüfatında əsas kapitala yönəldilmiş investisiya, milyon manat 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsinin Məlumatları, https://www.stat.gov.az/source/agriculture/  

müraciət 10.03.2020-ci il tarixdə edilib. 

 

Aqrar sahənin inkişafında əsas problemlərdən biri maliyyə-investisiya resurslarının 

kifayət qədər olmaması ilə bağlıdır. Aqrar sahədə məşğul olanların xeyli hissəsinin gəlirləri 

2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Təbii mənbələrdən götürülən su - cəmi 11110 12050 11735 11425 11566 11779 12484 12509 12123 12285 12504 12781 12847

Su  istehlakı - cəmi 6588 8607 7886 7639 7715 8012 8249 8229 8115 8567 8824 9154 9205

suvarmaya və kənd təsərrüfatının 

təchizatına
3819 5710 5474 5587 5497 5746 5772 5746 5572 6057 6342 6570 6722

0
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8000
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12000
14000

2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cəmi                       967,8 5769,9 9944,2 7724,9 9905,7 12799,115407,317850,817618,615957,016772,817430,317244,9

kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və 

balıqçılıq
6,5 40,7 336,5 266,6 431,0 437,3 648,8 574,3 363,9 355,4 325,1 617,8 764,4
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aşağıdır, maddi və maliyyə resurslarının məhdudluğu istehsalı genişləndirmək üçün yetərli 

deyil [7]. Həyata keçirilən dövlət siyasəti nəticəsində aqrar sahəyə 2000-2018-ci illər ərzində 

5,16 milyard manat, yəni iqtisadiyyata qoyulan bütün investisiyaların cəmi 3,12% həcmində 

investisiya qoyulmuşdur (bax: qrafik 4).  

2018-ci ildə  kənd təsərrüfatına qoyulan investisiyaların həcmi 2000-ci ildə edilən 

qoyuluşlardan 117,6 dəfə çox olmuşdur. Baxmayaraq ki, hər il aqrar sahəyə investisiya 

qoyuluşları artırılır (məsələn, 2018-ci ildə artıq bu 4,4% təşkil etmişdir), ancaq sahənin 

davamlı olaraq yüksək templə inkişafı üçün bu yetərli deyil. Bunun üçün digər maliyyə-kredit 

resurslarına çıxış imkanlarıının artıırılması istiqamətində işlər aparılmışdır. Kənd Təsərrüfatı 

Nazirliyi yanında Kənd təsərrüfatı Layihələri və Kreditlərinin İdarə Edilməsi üzrə Dövlət 

Xidmətinin xətti ilə 2017-ci ilin ilk 9 ayı ərzində 54 aqrar sahədə istehsalçı fəaliyyəti göstərən 

subyektə 8,53 milyon manat güzəştli kredit ayrılmışdır. Hazırda əsas məqsəd isə iqtisadiyyata 

yönəldilən kreditin 8-10%-ni aqrar sahəyə yönəldilməsinə nail olmaqdır. Digər mexanizm 

subsidiyaların verilməsidir ki, bu da aqrar sahənin inkişafı üçün təkanverici bir mexanizm 

olmalı idi. Qeyd edək ki, 2007-ci ildən indiyə kimi aqrar sahədə çalışan istehsalçılara 1 

milyard manatdan çox həcmdə subsidiya verilib. Lakin bu vəsaitin müqabilində gözlənilən 

effekt əldə edilməyib. 2007-2017-ci illərdə Azərbaycan xaricdən buğda gətirilməsinə 

ümumilikdə 3 milyard dollar, ildə orta hesabla 300 milyon dollar, 2017-ci ildə isə 227 milyon 

dollar xərcləyib. Bu, daha çox yerli buğdanının keyfiyyətinin tələbə uyğun omaması ilə 

əlaqələndirilir [7]. Bu səbəbdən subsidiyaları subvensiya ilə əvəzlənməsi, subvensiyanın isə 

məhsulun keyfiyyət və  miqdarı ilə əlaqələndirilməsi daha yüksək nəticələr verər. 

 

 
Qrafik 5. Kənd təsərrüfatının texnika ilə təminatı 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsinin Məlumatları, https://www.stat.gov.az/source/agriculture/  

sayta müraciət 10.03.2020-ci il tarixdə edilib. 

 

Gübrə  və texnika ilə təminat aqrar sahədə önəmli, vacib məsələlərdir. Dövlət xətti ilə 

aqrar sahə istehsalçılarına mineral gübrələrin və pestisidlərin güzəştli satışı hesabına ümumi 

əkin sahələrində gübrələçmiş əkin sahələrinin xüsusi çəkisi 2018-ci ildə 84% çatmışdır. Bu 

1990 1995 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1000 ha əkinə traktor düşür, ədəd 26,7 21,3 11,9 15,9 14,4 12,6 13,4 13,3 12,8 13,9 14,3 7,7 10,5 13,1 20,0

Min hektar əkin sahəsinə düşən Taxilyığan 

kombaynların (maşınların) sayı, ədəd
8,0 7,1 1,8 3,0 2,6 2,0 2,1 1,9 1,7 2,1 2,3 0,7 1,4 1,8 3,5

Min hektar əkin sahəsinə düşən 

Qarğıdalıyığan kombaynların (maşınların) 

sayı, ədəd
28,0 22,8 1,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3

Min hektar əkin sahəsinə düşən Kartofyığan 

kombaynların (maşınların) sayı, ədəd
1,8 0,8 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,1 0,1 0,2 0,7

Min hektar əkin sahəsinə düşən 

Çuğunduryığan kombaynların (maşınların) 

sayı, ədəd
2,9 3,7 5,2 3,5 1,9 1,2 1,1 1,2 2,5 1,8 1,6 1,2 0,1 0,6 3,6

Min hektar əkin sahəsinə düşən Pambıqyığan  

kombaynların (maşınların) sayı, ədəd
13,9 12,6 0,2 0 0 0 0 0,9 1,4 2,2 3,7 4,6 1,7 2,3 3,7
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2009-cu ullə müqayisədə 2,7 dəfə çoxdur. Eyni ilə təhlil etdikdə 2018-ci ildə 141,3 min ton 

gübrə istifadə edildiyini görürük ki, bu da 2009-cu ilin göstəricisindən 6,2 dəfə artıqdır. 

Aqrar sahənin məhsuldarlığının artırılmasında müstəsna rolu olan texniki təminat 

dövlətin diqqət mərkəzində saxladığı vacib məsələlərdəndir. Bu sahədə mövcud olan 

problemlər sırasına texnika parkının yenilənməsi və aqrar sahə istehsalçıları üçün texnikanın 

əlçatan və əlverişli olması aiddir. Müqayisə üçün qeyd edək ki, bu sahə aparılan tədbirlər öz 

müsbət nəticəsini versə də, statistik məlumatlar hələ də 1990-cı illərin göstəricilərinə 

çatmadığımızı göstərir (bax: qrafik 5). 

13 avqust 2014-cü il tarixli “Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən yeni 

alınan, lizinqə verilən və lizinq yolu ilə satılan texnikaya güzəştlərin tətbiq edilməsi 

Qaydaları”nın təsdiq edilməsi ilə bu sahədə canlanma olmuşdur. Ümumilikdə 2003-2017-ci 

illər ərzində “Aqrolizinq” ASC ölkəyə 42 mindən çox texnika, 35 mindən çox damazlıq 

heyvan gətirib, onları güzəştlə istehsalçılara lizinqə verib və ya satıb [7]. Belə ki, 2010-2018-

ci illər ərzində satılmış və verilmiş maşınların dəyərində 6,9 dəfə, ümumi sayında 3,15 dəfə 

artım müşahidə edilmişdir. Bu illər ərzində 693,7 milyon manatlıq maşın və avadanlıq lizinq 

yolu ilə satılmış və ya icarəyə verilmişdir. Ən çox tələb traktorlara olmuşdur və onlara tələbin 

3,2 dəfə artdığı görünür. 

 

Cədvəl 1. “Aqrolizinq” ASC tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına kənd təsərrüfatı texnikası və 

avadanlıqlarının lizinqə verilməsi və lizinq yolu ilə satılması, ilin axırına ədəd 

 

  2010 2015 2016 2017 2018 

Traktorlar 419 1061 1204 1645 1346 

Pambıqyığanlar     94 179 101 

Taxılyığan kombaynlar 217 116 126 2 118 

Otbiçənlər 131 162 8 95 89 

Gübrəsəpən maşın 30 111 187 92 65 

Digər kənd təsərrüfatı maşın və avadanlıqları 841 1947 2468 5862 3443 

Satılmış və verilmiş maşınların dəyəri, milyon manat 28,5 59,2 138,7 269,4 197,9 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsinin Məlumatları, https://www.stat.gov.az/source/agriculture/ sayta müraciət 

10.03.2020-ci il tarixdə edilib. 

 

Bütün bu resurslar, əlbəttə, aqrar sahənin inkişafında mühüm rol oynayır. Lakin ən 

vacib olan, daim inkişafın keyfiyyət, dinamika və sürətinə xidmət edən resurs - kadr 

potensialıdır. Məhz bu resursun keyfiyyəti aqrar sahənin gələcək inkişaf xəttini 

müəyyənləşdirir. Hazırda Azərbaycan Respublikasının ali məktəblərində 30, orta ixtisas 

məktəblərində 6, texniki peşə məktəblərində 23 ixtisas üzrə kənd təsərrüfatı və ərzaq 

məhsullarının istehsalı, emalı, saxlanılması və iqtisadiyyatı sahəsində mütəxəssis hazırlanır 

[7]. Baxmayaraq ki, məşğul əhalinin 36,3% (2018-ci ilin göstəricisinə görə) aqrar sahədə 

məşğuldur, bu, kənd əhalisinin cəmi 38%-ni təşkil edir və bunu aşağıdakı cədvəl 2-nin 

məlumatlarında görmək olar. 
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Cədvəl 2. Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıqda məşğul olan əhalinin təhlili 
 

İllər Əhali-

nin sayı 

– 

 cəmi 

Kənd 

yerlərində 

əhalinin 

sayı 

Məşğul 

əhalinin 

sayı 

Kənd təsərrüfatı, 

meşə təsərrüfatı və 

balıqçılıqda məşğul 

olanların   sayı 

K/t-da məşğul 

olanların kənd 

əhalisinin 

sayında xüsusi 

çəkisi,% 

K/t-da məşğul 

olanların ümumi 

məşğul əhalinin 

sayında xüsusi 

çəkisi,% 

2000 8032,8 3925,5 3855,5 1509,4 38,5 39,1 

2005 8447,4 4024,0 4062,3 1573,6 39,1 38,7 

2008 8779,9 4127,7 4215,5 1611,3 39,0 38,2 

2009 8922,4 4183,3 4271,7 1628,6 38,9 38,1 

2010 8997,6 4222,7 4329,1 1655,0 39,2 38,2 

2011 9111,1 4281,6 4375,2 1657,4 38,7 37,9 

2012 9235,1 4346,4 4445,3 1673,8 38,5 37,7 

2013 9356,5 4390,3 4521,2 1677,4 38,2 37,1 

2014 9477,1 4431,7 4602,9 1691,7 38,2 36,8 

2015 9593,0 4494,7 4671,6 1698,4 37,8 36,4 

2016 9705,6 4553,2 4759,9 1729,6 38,0 36,3 

2017 9810,0 4611,0 4822,1 1752,9 38,0 36,4 

2018 9898,1 4660,3 4879,3 1770,8 38,0 36,3 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsinin Məlumatları, https://www.stat.gov.az/source/agriculture/ sayta müraciət 

10.03.2020-ci il tarixdə edilib. 
 

Cədvəl 3. Kənd təsərrüfatı məhsullarının bir sentnerinə əmək məsarifi (adam-saat) 

və məhsul satışının rentabelliyi (%-lə) 
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2005 2010 2017 2018 dəfə dəfə 

Dənli bitkilər 11,7 35,5 9,9 39,8 9,6 53,6 8,8 56,2 1,6 1,3 

Çəltik - - - - 13,3 47,7 13,0 12,0 - - 

Xam pambıq 63,9 26,3 61,9 7,5 59,2 - 60,4 27,2 1,0 1,1 

Şəkər çuğunduru 11,7 6,3 11,9 51,8 10,7 25,7 15,5 55,0 8,7 0,8 

Tütün 427,6 37,3 378,0 50,0 350,1 179,0 370,1 87,7 2,4 1,2 

Yaşıl çay yarpağı 253,1 5,5 250 3,4 182,8 - 225,0 15,6 2,8 1,1 

Kartof 29,2 25,4 26,7 52,5 25,9 - 25,5 27,5 1,1 1,1 

Tərəvəz (açıq torpaqda) 23,7 20,3 22,9 40,9 21,7 40,3 21,3 42,8 2,1 1,1 

Bostan məhsulları 11,9 19,6 12,1 43,4 10,4 18,5 12,0 73,6 3,8 1,0 

Meyvə və giləmeyvə 23,5 20,0 23,4 11,3 13,2 30,0 22,5 28,5 1,4 1,0 

Üzüm 44,0 180,0 43,7 22,4 28,1 8,5 31,5 6,2 0,0 1,4 

iribuynuzlu mal-qara 276,1 1,5 259,1 5,9 210,9 39,5 231,5 70,3 46,9 1,2 

qoyun və keçi 249,6 33,5 226,5 26,0 224,6 58,9 227,6 68,7 2,1 1,1 

donuz 199,3 -4,9 230,1 -45,7 231,8 - 229,0 - - 0,9 

quş 129,2 1,9 130,5 10,8 146,9 5,0 224,5 10,3 5,4 0,6 

Süd 47,4 17,6 47,8 20,8 43,4 19,8 37,4 20,2 1,1 1,3 

Yun 393,0 26,4 386,9 40,6 384,0 31,5 386,8 41,4 1,6 1,0 

Yumurta (min ədədlə) 66,4 15,6 63,4 1,5 7,3 - 23,6 - - 2,8 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsinin Məlumatları, https://www.stat.gov.az/source/agriculture/ sayta müraciət 

04.05.2020-ci il tarixdə edilib. 

https://www.stat.gov.az/source/agriculture/
https://www.stat.gov.az/source/agriculture/
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Əmək resurslarının istifadəsinin vəziyyətini müəyyən etmək üçün istehsal edilən 

məhsula əmək məsrəflərinin və həmin məhsulun satışından əldə edilən gəlirin həcminə diqqət 

yetirək. Maşın və avadanlıqla təminat, əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması bilavasitə əmək 

məsrəflərinin azaldılmasına təsir edir. Rentabellik isə mənfəətin artımı göstərir. 

Cədvəl 3-ün məlumatlarına diqqqət yetirdikdə, görürük ki, əmək məsrəfləri 2005-ci illə 

müqayisədə 2018-ci ildə şəkər çuğundurunda, cüzi halda bostan məhsullarında, əsaslı şəkildə 

donuz və quş ətində baş verib. Digər məhsullarda isə əmək məsrəflərinin 0,6-2,8 dəfə 

azalması müşahidə edilir. Rentabelliyə gəldikdə isə 2005-ci illə müqayisədə 2018-ci ildə 

yalnız üzümdə rentabellikdə geriləmə olub. Digər məhsullarda rentabellikdə 1,1- 46,9 dəfə 

artım müşahidə edilir.  

Nəticə. Beləliklə, apardığımız təhlil Azərbaycanın resurs potensialı dünya bazarlarının 

standartlarına cavab verən rəqabətqabiliyyətli, çox çeşidli aqrar sahə məhsullarını istehsal 

etmək iqtidarında olmasını göstərir.   

Aqrar sahənin ehtiyacları ilə əlaqədar aparılan araşdırmalar göstərdi ki, tələblərin 

ödənilməsi məcmusu, normativ-hüquqi, maliyyə-iqtisadi, texniki, texnoloji, sosial-iqtisadi və 

s. araşdırılaraq kəmiyyət və keyfiyyət baxımından resurs potensialı, istehsal olunan xammal 

və məhsulların nisbətləri formalaşdırılır. Dövlət maliyyə və investisiya mexanizmi ilə istehsal 

- emal - satış sistemi arasında əlaqədə qeyri-bərabər inkişaf meylləri mövcuddur. Əsas 

hədəfin təmin edilməsi bir sıra problemlərin həllini: dayanıqlı iqtisadi artımın trayektoriyasına 

daxil olmağa imkan verən maddi və xammal, elmi, texnoloji, maliyyə, iqtisadi və sosial 

bazanın formalaşdırılmasını tələb edir. Həmçinin aqrar sahənin resurs potensialına daxil olan 

bütün elementlər arasında nisbət və qarşılıqlı əlaqələr daha rahat və çevik yaranmalıdır ki, 

bunun sayəsində də yeni xüsusiyyətlərə malik tam sistem yaransın. 
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