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Xülasə. Məqalədə aqrar sahədə sığorta sisteminə dövlət dəstəyi 

mexanizmlərininin tətbiqi zəruriliyi əsaslandırılmış, aqrar sahədəki risklərin 

sığortalanması prinsipləri müəyyənləşdirilmiş, müasir şəraitdə aqrar sığorta 

sisteminin formalaşmasının beynəlxalq təcrübəsi ümumiləşdirilmiş və onun 

Azərbaycanda tətbiqi variantları araşdırılmışdır. Eyni zamanda, 

Azərbaycanın aqrar sferasında sığorta sisteminin formalaşmasının təşkilati-

hüquqi əsasları tədqiq edilmiş və onun təkmilləşdirilməsi ilə bağlı müvafiq 

təklif və tövsiyələr verilmişdir. 

 

Açar sözlər: aqrar sahə, aqrar sığorta mexanizmi, maliyyə riski, dövlət 

dəstəyi. 
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Abstract. The article substantiates the need for the 

application of state support mechanisms to the 

insurance system in the agricultural sector, and 

defines the principles of risk insurance in the 

agricultural sector, summarizes the international 

experience of the formation of the agrarian 

insurance system in modern conditions and 

explores its application options in Azerbaijan. At 

the same time, the organizational and legal basis 

for the formation of the insurance system in the 

agricultural sector of Azerbaijan is studied and 

relevant proposals and recommendations are 

prepared for its improvement. 
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Резюме. В статье обоснована необходимость 

применения механизмов государственной под-

держки системы страхования в аграрном 

секторе, определены принципы страхования 

рисков в агропромышленном комплексе,  обоб-

щен международный опыт формирования сис-

темы аграрного страхования в современных 

условиях и исследованы возможности его 

применения в Азербайджане. Также изучены 

организационно-правовые основы формирова-

ния системы страхования в аграрном секторе 

Азербайджана и подготовлены соответствую-

щие предложения и рекомендации по ее 

совершенствованию. 

Ключевые слова: аграрный сектор, механизм 

аграрного страхования, финансовый риск, 

государственная поддержка. 

 

1. GiriĢ 

Kənd təsərrüfatı məhsulları hər il riskli hadisələrdən böyük itkilər verir. Təşkilatlara 

dəyən iqtisadi zərər, fəaliyyətlərinin maliyyə nəticələri ilə müqayisə olunmaqla yanaşı, onları 

aşa da ola bilər. Hazırda kənd təsərrüfatı təşkilatlarının fəaliyyətlərini dövlətin dəstəyi 

olmadan həyata keçirmək çətindir. Müxtəlif riskli hadisələrin təsiri nəticəsində, təşkilatların 
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onların yaratdığı zərərin öhdəsindən müstəqil şəkildə gələ bilməyəcəyi vəziyyətlər yarana 

bilər. 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, sığorta müxtəlif əlverişsiz amillərin kənd təsərrüfatı 

istehsalına mənfi təsiri nəticəsində maliyyə itkilərinin azaldılması üçün ən təsirli vasitələrdən 

biridir. Kənd təsərrüfatı təşkilatlarının risklərin sığortalanmasında dövlət dəstəyinin artması 

Azərbaycanın yaxın gələcəkdə Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olacağı ilə əlaqələndirilir. 

1990-cı ilə qədər ölkəmizdə heyvandarlıq və əkinçilik məhsulları daxil olmaqla kənd 

təsərrüfatı təşkilatlarının əmlak risklərinin sığortası məcburi idi. Demək olar ki, bütün kənd 

təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları bu sahəyə cəlb edilmişlər ki, bu da dövlətə əhəmiyyətli 

maliyyə mənbələri toplamaq imkanı vermiş və bunların əksəriyyəti müxtəlif sığorta hadisələri 

nəticəsində yaranan zərərlərin ödənilməsinə yönəldilmişdir. 

Bazar dəyişiklikləri icbari sığorta sistemini məhv etdi. Eyni zamanda buna ehtiyac 

daha da artdı, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqəli risklərdən yeni sığorta növləri ortaya çıxdı. 

Demək olar ki, bütün kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkinləri, çoxillik əkinlər, kənd heyvanları, 

texnika və s. sığortalanır. 

Aqrar sahədə bütün kənd təsərrüfatı fəaliyyətlərini əhatə edən, lazımi maliyyə 

mənbələrini təmin etmək qabiliyyətinə malik bütöv risk sığortası sistemi yaratmaq lazımdır. 

Dövlət dəstəyi şəraitində kənd təsərrüfatı təşkilatlarının risklərinin sığortalanmasının əsas 

vəzifəsi onu kənd təsərrüfatı istehsalındakı riskləri azaldan və kənd təsərrüfatı təşkilatlarının 

maliyyə sabitliyini artıran aparıcı və effektiv vasitə halına gətirməkdir. Bu, tədqiqat 

mövzusunun seçilməsini və aktuallığını müəyyənləşdirdi. 

 

2. Aqrar sahədə sığorta sisteminə dövlət dəstəyi mexanizmlərininin tətbiqi zəruriliyi 

Hazırkı şəraitdə aqrar sahə müəssisələrinin sığorta xidmətlərindən istifadə 

səviyyəsinin xeyli aşağı olması müşahidə olunur. Təkcə onu qeyd etmək kifayətdir ki, 2015-ci 

il ərzində respublikada əmlak sığortası üzrə ödənilən məcmu haqların tərkibində kənd 

təsərrüfatı bitkiləri və heyvanlarının sığortasının xüsusi çəkisi 1,3 faiz təşkil etmişdir. Bu isə 

bilavasitə “Aqrolizinq” ASC-nin (respublikaya gətirilən cins heyvanlar üçün) və aqrar sahə 

məhsullarının istehsalını həyata keçirən maliyyə-sənaye qruplarının hesabına yaranmışdır. 

Ölkəmizdə aqrar istehsalçıların sığortalanması üçün dövlətin dəstəyi olsa da, bundan 

təcrübədə istifadə edilmir.  

Bütün bunlar ümumən respublikanın aqrar sektorunda sığortanın inkişafı məqsədilə, 

xüsusən də bu sahə üzrə dövlət dəstəyi mexanizmlərini təkmilləşdirmək üçün geniş islahatlara 

ehtiyac olduğuna dəlalət edir. 

Dünya təcrübəsinə əsasən aqrar sahədə sığorta sistemi ilə əlaqədar hazırkı 

qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə ehtiyac vardır. Bunun üçün aqrar sahə üzrə sığorta 

sistemində regionlar və məhsullar üzrə diferensial yanaşmanın, bəzi məhsullar üzrə icbari 

sığortanın tətbiqinə nail olmaq lazımdır. 

Aqrar sığortanın əhatə dairəsini genişləndirmək üçün sığorta fondunu yaratmaq 
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məqsədəuyğun sayılır. Bunun üçün dünya təcrübəsinin öyrənilməsi mühüm önəm təşkil edir.  

Yuxarıda qeyd olunanlardan əlavə istehsalçıların iri satış mərkəzlərindən uzaq 

məsafədə yerləşməsi, satış bazarlarına qirişdə olan maneələr və ən nəhayət zəmanətli 

qiymətlər sisteminin tətbiq olunmama da istehsalçıları məhsul, vaxt və pul itkilərinə məruz 

qoyur. Bu həm də məhsul istehsalının təsərrüfat illəri üzrə qeyri-bərabərliyinə, ayrı-ayrı 

vaxtlarda idxalda asılılığın artmasına səbəb olur. Hətta bəzi təsərrüfat illərində hər hansı kənd 

təsərrüfatı məhsulunun sahələrdən toplanmaması hallarına təsadüf olunmuşdur. Bu onun 

nəticəsidir ki, həmin dövrdə məhsulun bazar qiyməti onun toplanılması və bazara çıxarılması 

xərclərindən aşağı olmuşdur. 

Beləliklə, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı ilə məşğul olan təsərrüfat 

subyektlərinin bütün mümkün itkilərdən və risklərdən sığortalanması üçün maliyyə, sığorta və 

qiymət mexanizmlrindən kompleks istifadə  olunmalıdır. 

Yuxarıda qeyd olunan vəziyyətdən çıxış yolu  olaraq aqrar istehalçıların 

sığortalanmasına dövlət dəstəyi aparılır. Lakin bu dəstək sığorta hadisələrin aşağıda göstərilən 

siyahısı ilə məhdudlaşır: 

a) Daşqın; 

b) Sel; 

c) Yanğın; 

d) Dolu; 

e) Şaxta 

Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, respublikamızın bəzi regionlarında baş verən torpaq 

sürüşmələrindən, uçqunlardan, quraqlıqdan, ziyanverənlərin yayılmasından və 

hücumlarından, eləcə də yoluxucu xəstəliklərin təsirindən yaranan itkilərin sığortalanması 

mexanizminin   işlənilməməsinə yalnız təəssüf etmək olar. 

 İlin  payız  və qış fəsillərinin  mülayim keçdiyi vaxtlarda xüsusilə respublikanın aran 

rayonlarında ziyanvericilərin, o cümlədən, gəmiricilərin geniş yayılması  və  istehsalçılara  

külli  miqdarda  zərər  vurması  halları  dəfələrlə müşahidə  olunmuşdur. 

Qeyd olunanlarla yanaşı hazırda sığorta obyektlərinə yalnız bugda arpa, qarğıdalı, 

kartof, şəkər çuğunduru, dən üçün günəbaxan, tərəvəz (göyərti istisna olmaqla) meyvə, satış 

və üzüm bağlarının atol edilməsinə də tamamilə haqq qazandırmaq olmaz. Düşünürük ki, bu 

siyahının kənd təsərrüfatı təyinatlı binalarla, maşın və avadanlıqlarla, eləcə də kənd təsərrüfatı 

heyvanları, ev quşları və arı ailələri  ilə tamamlanmasına ehtiyac vardır. Bu gün istehsalının 

və öz növbəsində ixracının ölkəmizə daha çox fayda  gətirəcək məhsullardan birinin arıçılıq 

məhsulları olması bunu bir daha təsdiq edir. Bununla yanaşı unutmamalıyıq ki, ölkəmizdə 

qeyri - adi bitki  örtüyünün olması, müasir tələblərə uyğun olaraq qablaşdırılmış və 

sertifikatlaşdırılmış arıcılıq məhsullarının keyfiyyət baxımından rəqabətə davamlılığını 

yüksəldir. Ona görə də postneft dövrünün reallıqlarını nəzərə alaraq bu tip ixracyönümlü 

məhsulların sığortalanması ön plana çəkilməlidir.  
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3. Aqrar sahədə risklərin sığortalanması prinsipləri 

ASK-nın sığortalanması kontekstində maliyyə-kredit resursları üzrə əlçatanlıq 

potensialından səmərəli istifadə vasitələrindən biri sahədə formalaşan risklərin sığorta 

mexanizmlərinin dəstəyi ilə minimuma endirməkdir. ASK-nın sığortalanması istər təbii-iqlim 

şəraitinin və qiymətlərin durumunun tərəddüdləri səbəbinndən fermer təsərrüfatatlarının 

məhsuldarlığı və gəlirliliyi ilə bağlı yaranmış riskləri azaldır, istərsə də kredit borclarına görə 

xidmət potensialını artırmaqla sektorun kreditləşmə imkanlarını yüksəltməyə səbəb olur. 

Aqrar sahəni əhatə edən risklərin sığortalanması xeyli dərəcədə mürəkkəb 

istiqamətlərdən biri kimi sektorun konkret biliyə malik olmasını gündəmə gətirir. Məhz bu 

baxımdan sığorta şirkətlərində bu seqment yüksək riskə malik fəaliyyət sferası olaraq 

qiymətləndirilir və riskdən qaçırlar. Qeyd edilən sahədə statistik və təhlil informasiyalarının 

qeyri-obyektivliyi və yetərsizliyi sektor üzrə kreditləşdirməni çətinləşdirir. 

Aqrar sığorta modelini seçərkən və tətbiq edərkən ölkə üzrə mövcud sığorta bazarının 

xarakterik cəhətləri, aqrar-iqlim şəraiti diqqətdə saxlanmalı və dövlətin iqtisadi siyasətinə 

uyğun hazırlanmalıdır. ASK-nın sığorta mexanizminin kifayət qədər iri institut olduğuna 

görə, onun, formalaşdırılması və yaradılması zamanı dövlətin reallaşdırdığı aqrar sahədəki 

strateji siyasəti, ASK infrastrukturunun əhəmiyyətliliyi və s. amillərin nəzərə alınması 

lazımdır. 

Aqrar sahənin inkişafına investisiya qoyuluşu planlaşdırılarkən kompleks layihələr 

hazırlanmalı, iqtisadiyyatın sahələri arasında aqrar sferanın yeri müəyyən edilməli və aqrar 

sahənin daxilində fəaliyyət göstərən sahələr arasında və sahələrdaxili bölmələrdə nisbətlər 

dəqiq nəzərə alınmalıdır. Hazırda bu nisbətlərin düzgün müəyyən edilməməsi nəticə etibarı ilə 

aqrar sahənin birtərəfli inkişaf etməsinə, mövcud istehsal potensialından  tam istifadə 

olunmasına heç də imkan yaratmır. Bütün qeyd edilənlər kənd təsərrüfatına yararlı 

torpaqlardan, işçi qüvvəsindən, suvarma suyundan, maddi-texniki resurslardan çox hallarda 

pərakəndə halda istifadə olunmasına gətirib çıxarır. Bütün bunlar aqrar sektorun inkişafına 

yönəldilən istənilən forma və həcmdə vəsaitlərin, bütövlükdə maliyyə vəsaitlərinin 

sığortalanması vəzifəsini qarşıya qoyur. 

Sığortalanma prosesində müəssisəyə onun maliyyə risklərinin bütün növləri üzrə 

sığorta müdafiəsi təmin edilir. Bu zaman sığortaçılar tərəfindən maliyyə risklərinin neqativ 

nəticələrinin ödəmə həcmi məhdudlaşdırılmır, daha doğrusu, o, sığorta obyektinin real 

dəyəri(onun qiymətləndirilmə sığortasının ölçüsü ilə), sığortanın məbləği və ödənilə bilən 

sığorta mükafatının ölçüsü ilə müəyyən edilir. 

Sığortaçıların xidmətlərindən yararlanarkən, müəssisə ilk növbədə sığorta obyektini 

müəyyən etməlidir. Daha doğrusu, maliyyə risklərinin o növlərini ki, o, bunlar üzrə xarici 

sığorta müdafiəsini təmin etmək niyyətində olur. Maliyyə risklərinin belə tərkibi bir sıra 

prinsiplərlə müəyyən edilir (Şəkil 1). 

 

 
Müəssisənin maliyyə risklərinin sığortalanması prinsipləri 

Riskin sığorta edilənliyi 
Maliyyə riskinin  

sığortalanmasının mütləqliyi 
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ġəkil 1. Müəssisənin maliyyə risklərinin sığortalanmasının əsas prinsipləri 

Mənbə: Müəllif tərəfindən hazırlanmışdır 

 

Nəzərə alınmalıdır ki, xüsusi maliyyə resursları hesabına risk üzrə maliyyə itkilərini 

tam ödəmək qeyri-mümkündür. Bu, müəssisənin maliyyə marağının formalaşmasının əsas 

şərtlərindən biridir. Bu şərtə uyğun olaraq ilk növbədə, mümkün maliyyə itkisinin həcminə 

görə fəlakətli sıraya aid edilən müəssisənin maliyyə risklərinin sığorta müdafiəsinə ehtiyacı 

vardır. Həmin şərti nəzərə almaqla müəssisə sığorta olunan fəlakətli risklərin bütün növləri 

üzrə ona xas olan maliyyə fəaliyyətinin tam və ya qismən sığortalanmasını təmin etməlidir. 

Maliyyə riskinin meydana çıxması ehtimalı kifayət qədər yüksəkdir. Əgər maliyyə 

risklərinin neytrallaşdırılması daxili mexanizmlər hesabına tamamilə təmin olunmursa, onda 

bu şərt ayrı-ayrı və kritik maliyyə risklərinin qrupları üzrə sığorta müdafiəsinin zəruriliyini 

təmin edir. Bu halda müəssisədə, bir qayda olaraq, yalnız qismən sığorta marağı yaranır. 

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 50-ci fəsili (maddə 883-942) sığorta 

məsələlərinə həsr edilmişdir. Məcəllənin 888-ci maddəsinin 4-cü bəndlərində göstərildiyi 

kimi, qarışıq maliyyə risklərinin, kredit risklərinin və investisiya risklərinin sığortasında 

obyektinə görə əmlak sığortasına aid edilir. Ölkə qanunvericiliyinə görə, əmlakın sığortasında 

və əmlaka vurulan zərərə görə mülki məsuliyyətin sığortasında sığorta ödənişi sığorta 

hadisəsinin baş verməsi nəticəsində sığortalıya və ya sığorta olunana, habelə zərərçəkən 

üçüncü şəxsə dəyən real zərərin miqdarından çox ola bilməz. 

Zərərin miqdarı barədə tərəflər arasında razılıq əldə edildikdən sonra əmlak sığortası 

üzrə sığorta ödənişi sığortaçının seçimi əsasında aşağıdakı formalarda həyata keçirilə bilər: 

 zərər məbləğinin pul şəklində faydalanan şəxsə ödənilməsi; 
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 sığorta hadisəsi nəticəsində dəyən zərərin aradan qaldırılması üçün sığortalıya 

göstərilən xidmətlərin və ya satılan əşyaların dəyərinin xidmət göstərənə və ya satıcıya 

ödənilməsi; 

 sığorta predmeti olan, yaxud zərərçəkmiş üçüncü şəxsə məxsus əmlakın təmiri və ya 

bərpası; 

 sığorta müqaviləsində nəzərdə tutularsa, həmin müqavilədə müəyyən edilən şərtlər 

əsasında sığorta predmeti olan əmlakın dəyişdirilməsi. 

Risklərin sığortalanması sığorta şirkətinin və ayrı-ayrı sığorta əməliyyatlarının 

maliyyə dayanıqlığı ilə bağlıdır. Şirkətin maliyyə dayanıqlığısığorta edənin gəlirlərinin onun 

xərclərini üstələməsini əks etdirir 

Sığorta yalnız müəyyən dəqiq hədlərdə gəlir axınını qorumağa və ya sabitləşdirməyə 

imkan verir. Buna görə də risklərin hansı tipinin sığortaya məruz qalması haqqında məsələnin 

həmişə uğurla həllinə çalışmaq lazımdır[1, s.44-45]. 

 

4. Müasir Ģəraitdə aqrar sığorta sisteminin formalaĢmasının beynəlxalq təcrübəsi 

Son dövrlərdə qlobal iqlim dəyişmələri aqrar sektorda çox ciddi itkiləri şərtləndirir. Bu 

cəhət aqrar məhsulların qiymətlərinin ciddi tərəddüdlərinə səbəb olar və aqrar sahibkarlığın 

gəlirlərindəki, aqrar məhsulların qiymətlərindəki çox ciddi tərəddüdlərin qarşısını almaq, 

ümumiyyətlə, aqrar sektorun uzunmüddətli böhrana yuvarlanmasını əngəlləmək üçün ən 

effektiv mexanizm sığorta sisteminin formalaşmasıdır. Kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymət 

mexanizminin müəyyən təkmilləşdirilməsi və sahibkarlıq gəlirlərinin itkilərinin 

minimallaşmasına şərait yaradan sığorta sisteminin müasir şəraitdə formalaşması müəyyən 

obyektiv çətinliklərlə üzləşir. Ən başlıcası, özəl sığorta münasibətləri əsasında real və işlək 

sığorta sisteminin yaradılması bütövlükdə mümkün deyil. Əlbəttə ki, əsas çətinlik kənd 

təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının sığorta mexanizmi barədə lazımi bilgilərə malik 

olmamalarında, yaxud ümumiyyətlə, sığorta sisteminə maraq göstərməmələrində deyil. 

Çətinlik hətta istehsalçıların böyük əksəriyyəti üçün əlavə məsrəflərin – sığorta ödənişlərinin 

əlavə maliyyə yükü olmasında da deyil. Əsas çətinlik budur ki, özəl sığorta sektoru özü də 

kənd təsərrüfatı sferasındakı sığortalama əməliyatlarına ciddi maraq göstərmir və bu əslində 

qlobal miqyaslı bir təzahürdür. Əslində “sistem riski kənd təsərrüfatında özəl sığorta bazarının 

inkişafının ən ciddi maneəsidir” [2]. Çünki “nəqliyyat vasitəsi və ya yanğından başvermə 

meylinə görə müstəqil olan hadisələrdən fərqli olaraq aqrar məhsul itkisi riskinin böyük 

ərazidə baş verməsi ehtimalının korrelyasiyası səviyyəsi çox yüksəkdir” [3]. 

Doğrudan da, quraqlıq, daşqın və s. hadisələr böyük əraziləri və yüzlərlə, minlərlə 

təsərrüfatları əhatə edir və belə hallarda sığorta şirkətləri üçün müvafiq ödənişləri həyata 

keçirmək çox çətin, bəzi hallarda isə qeyri-mümkün olur. Doğrudur, bəzi tədqiqatlara görə 

“sığorta kompaniyalarının kənd təsərrüfatında üzləşdiyi sistem riski problemi dünya 

bazarında təkrar sığortanın köməyi ilə həll oluna bilər” [4]. Ancaq tədqiqatçıların böyük 

əksəriyyətinin rəyinə görə, dövlət dəstəyi olmadan sistem riski nə sığorta, nə də kapital bazarı 
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adekvat sığortalana bilməzlər” [3]. 

Inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi də sübut edir ki, kənd təsərrüfatında sığorta işi 

dövlətin fəal dəstəyi olmadan reallaşmır. Ilk dəfə olaraq, 1750-ci ildə Fransada həyata 

keçirilən kənd təsərrüfatı sığortasını bu gün həmin ölkədə xüsusi bir fond – Təbii Fəlakətlər 

Fondu həyata keçirir. Fondun vəsaiti əmlak sığortası müqavilələrinə əlavə mükafat 

müəyyənləşməsi hesabına formalaşır. 

Italiyada aqrar istehsalın sığortalanması əsasən özəl sığorta kompaniyaları hesabına 

reallaşsa da, maliyyələşmədə dövlətin fəal dəstəyi mövcuddur. Belə ki, sığorta mükafatlarının 

ödənişi üzrə xərclərin 50 %-ni dövlət, qalanını isə fermerlərin özü ödəyir. 

Ispaniyada sığorta mükafatlarının həcminin 20-44%-i dövlət tərəfindən subsiya-

laşdırılır və bundan başqa dövlət müqavilələrin təkrar sığortasının təminatını reallaşdırır. 

ABŞ-da 1939-cu ildən məhsulun sığortası üzrə dövlət korporasiyası yaradılıb və indi 

də Təbii Fəlakətlər Sığortası üzrə proqramda iştirak edən fermerin məhsul itkisinin 50 % 

həcmində zərəri ödənilir, qiymət dəyişmələrindən dəyən zərərin isə 55% ödənilir. Amma 

fermerin proqramda iştirakı hər bir məhsul növü üzrə təxminən 100 dollar miqdarında ödəniş 

– inzibati xərclərə görə məsrəflər tələb edir. 

Dünya Bankının apardığı hesablamalara əsasən, dünya üzrə dövlət büdcəsi hesabına 

ödənilən ümumi aqrar sığorta haqqının 44%-ə bərabər olduğu, bəzi ölkələrdə isə bu 

göstəricinin 48-75 % civarında dəyişdiyi vurğulanır. ÇXR-də aqrar sığorta haqqının dövlət 

büdcəsi hesabına ödənilən hissə 60%-ə, Hindistanda 30%-ə, Yaponiyada 49%-ə, Pakistanda 

70%-ə, Koreya Respublikasında 50%-ə qədərdir. 

 

5. Azərbaycanın aqrar sferasında sığorta sisteminin formalaĢmasının hüquqi 

aspektləri 

Xarici təcrübədən danışarkən qeyd olunmalıdır ki, ümumiyyətlə, Respublikada aqrar 

sferada sığorta sisteminin tamamilə mövcud olmamasını iddia etmək tam yanlışlıq olardı. 

Belə ki, 2002-ci ildə 18 iyun tarixində “Kənd təsərrüfatında sığortanın stimullaşdırılması 

haqqında” qanun qəbul olunub. Nazirlər Kabinetinin 4 mart 2007-ci il tarixli qərarı ilə bir çox 

aqrar məhsullar üzrə - tərəvəz, meyvə(sitrus aid deyil) və s. istisna olmaqla, əksər məhsulların 

sığorta haqlarının 50%-nin büdcə vəsaiti hesabına ödənilməsi də müəyyənləşib. Nəhayət, 

aqrar sferada sığorta işini detallar üzrə müəyyənləşdirən “Qaydalar” da təsdiqini tapıb. 

“Aqrar sığorta haqqında” qanunda qeyd edilir ki, aqrar sığorta mexanizminin tətbiqi 

məqsədilə zəruri olan dövlət subsidiyalarının həcminin əvvəlcə aqrar sığorta sahəsindəki 

idarəedici şirkətə 9 milyon manatlıq nizamnamə kapitalına ehtiyacın olacağı gözlənilir. Hesab 

edilir ki, illər üzrə sığorta haqlarının subsidiyalaşdırılması məqsədilə birinci ildə təqribən 8,5 

milyon manatın, ikinci ildə 10 milyon manatın, sonrakı illərdə isə 12,5-13,5 milyon manatın 

ayrılacağı ehtimal olunur. Mütəxəssislərin fikrincə, aqrar sığortanın tətbiq edildiyi 10-cu ildən 

sonra bu subsidiyanın həcminin azalması baş verəcək, çünki aqrar sığorta mexanizminin 



N. QAFAROV: MÜASİR ŞƏRAİTDƏ AQRAR SAHƏ RİSKLƏRİNİN…   

 

 

 
85 

tətbiqi gələcəkdə özünümaliyyələşdirməni təmin edə biləcək [5]. 

Ölkə Prezidenti tərəfindən 2019-cu ilin 19 avqustunda “Aqrar sığorta haqqında” AR 

Qanununun tətbiqi və Aqrar Sığorta Fondunun yaradılması barədə” verilən Fərmanın icrasının 

təmin olunması məqsədilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 30 

oktyabrında “Aqrar sığorta Qaydaları” haqqında 431 nömrəli Qərar qəbul olunmuşdur. 

Qaydalara əsasən aqrar sığorta predmetinə kənd təsərrüfatı bitkilərinin və bitkiçilik 

məhsullarının sığortası üzrə buğda, qarğıdalı, arpa, kartof, portağal, limon, naringi, şəkər 

çuğunduru, çay, tütün, pambıq üzüm,  çəltik və fındıq, kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası 

üzrə 1 yaşdan 7 yaşadək südlük inəklər və camışlar, akvakultura məhsulu kimi balıqlar, o 

cümlədən mayalanmış kürülər, sürfələr və körpə balıqlar daxildir [6]. 

Qaydaların tətbiqindən sonra kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının bu sahədə 

üzləşdikləri risklər azaldılmış, onlara dəymiş zərər və itkiləri aradan qaldırmaq, aqrar sektorda 

investisiya cəlbediciliyini yüksəltmək, kənd təsərrüfatı sahəsində sabit biznes mühiti 

yaratmaq, aqrar sahədə sığortanı inkişaf etdirmək, habelə bu sahə üzrə dövlət dəstəyi 

mexanizmi əməli olaraq tənzimləmək üçün geniş imkanlar yaranmışdır [7, s.40]. 

AR NK-nın 2020-ci ilin 27 noyabrında imzalanmış qərarına görə, kənd təsərrüfatı 

bitkiləri və bitkiçilik məhsulları (çoxillik əkmələr və onların məhsulu da daxil olmaqla) üzrə, 

eləcə də kənd təsərrüfatı heyvanları və kənd təsərrüfatı məqsədilə yetişdirilən heyvanlar üzrə, 

həmçinin akvakultura məhsulu üzrə də sığorta haqqının 50%-inin dövlət büdcəsi hesabına 

ödənilməsi müəyyən edilmişdir.  

Fermerlərin yetişdirdiyi məhsullar üçün sığortalanma ilə bağlı qanuni əsaslar fonunda 

dövlət tərəfindən bu siyasətin reallaşması üzrə kommersiya mexanizmləri təklif olunmuş, 

kənd təsərrüfatı sahəsində çalışan əhalinin əməyinin sığortalanması ilə yanaşı sığorta 

şirkətlərinin də risqi azalmışdır. Bundan əlavə, fermer təsərrüfatları və sığorta şirkətlərinin 

arasında aqrar sığorta ilə bağlı əməkdaşlığın stimullaşdırılması, fermerlərin himayəsinin 

gücləndirilməsi, aqrar sahədə risqlərin azalması, gəlirlilik səviyyəsinin yüksəldilməsi təmin 

ediləcək. Eyni zamanda, daha çox investisiyanın yatırılması və daha çox mal və xidmətlərin 

istehsalı üçün imkanların genişlənməsi, qeyd edilmiş aqrar-ərzaq məhsullarının fermerlər 

üçün ən əlverişli şərtlər daxilində sığortalanmasına şərait yaradacağı ehtimal olunur. Bu 

qərarda nəzərdə tutulan tədbirlərin reallaşması nəticəsində istər bitkiçilik və heyvandarlıq, 

istərsə də balıqçılıq və diqər bu kimi faydalı su məhsulları (akvakultura) üzrə istehsalın 

artmasına təkan veriləcəkdir.  

Ancaq real və işlək aqrar sığorta sistemindən danışmaq mümkün deyil. Belə ki, 

Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının məlumatına görə, son illər ərzində kənd təsərrüfatı 

sığorta ödənişlərinin payı məcmuda 0,02 %-ə bərabər olub. Hazırda ümumi sığorta 

portfelində kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə sığorta payının az olması aqrar sığorta sahəsində çox 

ciddi problemlərdən biridir. Belə ki, son dövrdə illər üzrə ortalama şirkətlərdən yığılan sığorta 

haqlarının ümumi məbləğinin ümumi sığorta haqlarında sığortanın xüsusi çəkisi , eləcə də 

ödənilən ümumi sığorta ödənişlərində payı heç 1 faizə də çatmır. Ölkənin fermerləri arasında 
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maarifləndirmənin zəif təşkili və ya aşağı səviyyədə aparılması, onların maddi imkansızlığı, 

eləcə də vəsait çatışmazlığı sığorta xidmətlərinə meylin az olmasının əsas səbəbləridir.Hesab 

edirik ki, ölkənin kənd təsərrüfatında səmərəli sığorta sisteminin tətbiqi məqsədilə əsaslı 

islahatların reallaşdırılmasına ehtiyac vardır. Bu baxımdan, hər şeydən əvvəl, aqrar sığorta 

sahəsində qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsinə və onun Azərbaycanda tətbiqi 

variantlarının araşdırılmasına zərurət vardır [8, s.4]. 

Deməli, işlək aqrar sığorta sisteminin yaradılmasına ehtiyac var və müxtəlif 

tədqiqatçıların, peşəkar mütəxəssislərin irəli sürdüyü təkliflərin əksəriyyəti – sığorta 

şirkətlərini, kənd təsərrüfatı sığoratası üzrə gəlirlərinin vergidən azad olunması, sığorta 

şirkətlərinin müəyyən hədd zərərlərinin (aqrar sığorta ilə əlaqəli yaranan zərərlərin) dövlət 

tərəfindən ödənilməsi, bu şirkətlərin bəzi xidmətlər üzrə ödənişlərinə güzəşt, yaxud 

fermerlərin maarifləndirilməsi işinin təşkili - bu baxımdan əsaslı və tam yararlı tədbirlər deyil. 

Bu təkliflər çeşidinin təhlilini apararkən öncə bir vacib məqam qeyd olunmalıdır. Aqrar 

sığorta sisteminin əsas məqsədi sığorta şirkətlərinin gəlirini artırmaq deyil, aqrar sahibkarlığın 

gəlirlərini stabilləşdirməkdir. 

Nəticə. Yuxarıda sadalanan hər bir tədbirin reallaşdırılması öz-özlüyündə aqrar sığorta 

sisteminin formalaşması üçün gərəkdir, ancaq indiki şəraitdə aqrar sığorta tariflərinin aşağı 

salınması daha çox lazımlıdır. “Qaydalara” görə sığorta haqqının 50%-i dövlət büdcəsində 

maliyyələşən məhsullar üzrə tariflər 5%-ə, digər məhsullar üzrə 6%-ə bərabərdir. Çox riskli 

avtomobil bazarında tariflərin 1%-dən çox olmadığı halda aqrar bazardakı 5-6% tariflər 

sadəcə inhisarçılıq nümunəsi sayıla bilər. Nəzərə almaq gərəkdir ki, qlobal iqlim 

dəyişmələrinin ən kəskin kəsişmə nöqtəsi Azərbaycan deyil və bu ölkədə nə Afrika quraqlığı, 

nə Uzaq Şərq daşqınları baş vermir. Bundan başqa, Azərbaycan aqrar sektoruna daha çox təsir 

edən təbii hadisə - quraqlıq heç də bütövlükdə aqrar məhsullar çeşidini və bütün əraziləri 

əhatə etmir. Belə ki, 2014-cü ildə hava şəraiti taxılçılıq üzrə 2013-cü ilə nisbətən 28% məhsul 

azalmasına səbəb oldu. Ancaq kartof istehsalında azalma 18%, tərəvəz istehsalında 4% təşkil 

etdi. Bostan məhsulları və üzüm istehsalında artım baş verdi, meyvə istehsalı isə demək olar 

ki, sabit qaldı. 

Qeyd edilənləri nəzərə alıb, iddia etmək olar ki, aqrar sığortada tariflərin 0,3-0,8 %-ə 

qədər azaldılması lazımdır və mümkündür. 100 min manatlıq məhsul üçün 6 min manat 

sığorta haqqının ödənilməsi əslində sığortanın mahiyyətcə təhrifidir. 

Belə bir mahiyyətli aqrar sığorta sisteminin yaradılması baxımından yəqin ki, 

aşağıdakı tədbirlərin reallaşdırılması məqsədəuyğun olar: 

 qanunverici təşəbbüslərlə və düzəlişlərlə aqrar məhsullar üzrə icbari sığorta 

sisteminin yaradılması; 

 sığorta haqqının 50 %-i dövlət büdcə vəsaiti hesabına ödənilən məhsulların çeşidinə 

meyvə-tərəvəzin bir çox növlərinin, heyvanlar və ev quşlarının da əlavə edilməsi; 

 aqrar məhsulların sığortalanması qaydalarında çox ciddi təkmilləşdirmələr 
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aparılması və sığorta tariflərinin dəfələrlə aşağı salınması; 

 beynəlxalq bazarlarda təkrar sığorta işinin reallaşdırılmasına cəhdlə yanaşı, ölkədə 

aqrar məhsullar üzrə Təkrar Sığorta Fondunun yaradılması; 

 kənd təsərrüfatı istehsalçılarının məhsul itkisi risklərinin sığortalanması ilə birgə 

qiymət konyukturası risklərindən sığortalanması mexanizminin yaradılması. 

Beləliklə, real vəziyyətə uyğun sığorta sisteminin yaradılmasının əsas xətləri təklif 

edildi və bu təkliflər aqrar sahibkarlığın gəlirlərinin stabilləşdirilməsində əhəmiyyətli rol 

oynaya bilər. 
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